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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan; sekizinci toplantı yılı çalışmaları 
hakkında bilgi verdi ve üyeleri, başarılı sonuç
lar alma yolunda gösterdikleri gayretlerinden 
dolayı tebrik ederek, dokuzuncu toplantı yılı
nın millete ve memlekete hayırlı olması dileğin
de bulundu. 

933 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin, 2 nci 
maddesinin (A) ve (B) bendleriyle (C) bendi
nin ikinci fıkrasının ve aynı maddenin (E) ben
dindeki «veya mukaveleli» ibaresinin, 3 ncü 
maddesinin (A) ve (B) bendlerinin, 4 ncü mad
desinin son fıkrasındaki «ilgili bakanlıklardan 
yeteri kadar personel, kadroları ile çalıştırılır 
ve» ibaresinde yer alan hükmün, 5 nci maddesi
nin ve 7 nci maddesinin son fıkrası ile 9 ncu 
maddenin iptaline karar verildiğine dair Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Adalet Partisi Başkanlığının, grup başkan, 
başkanvekilleri ve yönetim kurulu üyeleri se
çimleri neticesine; 

Kontenian Grupu Başkanlığının, grup baş
kan, baskanvekili ve yönetim kurulu üyeleri se
çimleri neticesine dair yazıları okundu, bilgi 
edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun; 
siyasi partilerin oranlarına dair kararı ve ilişi
ği cetveller okundu. Üzerinde yapılan görüşme
lerden sonra rapor kabul edildi. 

Yapılan Başkanlık Divanı seçimlerinde: 
Başkanvekilliklerine; Lûtfi Tokoğlu (Koca

eli), Mehmet Ünaldı (Adana) ve Sim Atalay 
(Kars); 

Divan kâtipliklerine; Doğan Barutçuoğlu 
(Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), 
Sami Turan (Kayseri), Ömer Ucuzal (Eskişe
hir), Hüseyin Atmaca (Denizli), Zerin Tüzün 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) ve 

îdare amirliklerine; ÂMf Tekin (Antalya), 
Nahit Altan (Çanakkale) ve Muzaffer Yurda-
kuler (Tabiî Üye) seçildiler. 

4 Kasım 1969 Sah günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

»>-•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 2 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Anayasamızın 86 nci maddesi
ne göre müzakere nisabı vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

— 18 — 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Anayasanın 162 nci maddesi gereğince 
hasırlanan ve 4951 sayılı Kanuna istinaden ih
das edilen yeni tir Devlet Bakanlığı ile Genç
lik ve Spor Bakanlığını da ihtiva eden Bakan
lar Kurulu listesinin sunulduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/812) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince hazırlanan ve 4951 sayılı 
Kanuna istinaden ihdas edilmiş olan yeni bir 
Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakan
lığını da ihtiva eden Bakanlar Kurulu liste
sinde gösterilen bakanlıklara seçilen zevat 
atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Bakanlar Kurulu listesi : 

Başbakan 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 

Ticaret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Bakanı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
imar ve iskân Bakanı 
Köy işleri Bakanı 

Orman Bakanı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Süleyman Demirel (İsparta Milletvekili) 
Refet Sezgin (Çanakkale Milletvekili) 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan Milletvekili) 
Gürhan Titrek (Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 

Çankırı) 
Turhan Bilgin (Erzurum Milletvekili) 
Yusuf Ziya önder (Sivas Milletvekili) 
Ahmet Topaloğlu (Adana Milletvekili) 
Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi, Muğla) 
ihsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi, Bursa) 
Mesut Erez (Kütahya Milletvekili) 
Prof. Dr. Orhan Oğuz (Eskişehir Milletvekili) 
Turgut Gülez (Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 

Bolu) 
Ahmet Dallı (Bursa Milletvekili) 
Vedat Âli Özkan (Kayseri Milletvekili) 
Ahmet ihsan Birincioğlu (Trabzon Milletvekili) 
ilhami Ertem (Edirne Milletvekili) 
Nahit Menteşe (Aydın Milletvekili) 
Sevfi öztürk (Eskişehir Milletvekili) 
Salâhaıttin Kılıç (Adana Milletvekili) 
Sabit Osman Avcı (Artvin Milletvekili) 
Necmettin Cevheri (Urfa Milletvekili) 
Hayrettin Nakipoğlu (Kayseri Milletvekili) 
Turhan Kapanlı (Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 

Ankara) 
Hüsayin Özalp (Samsun Milletvekili) 
ismet Sezgin (Aydın Milletvekili) 

BAŞKAN — Yüksıek Heyetin bilgilerine sunulur. 

— 19 — 



C. Senatosu B : 2 

2. — Adana eski bağımsız Milletvekili Ka
sım Gülek'in, Milletvekilliğine seçilen Sadi Ko-
çaş'tan boşalan Kontenjan Vy eliğine seçilmiş 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/813) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 Ekim 1989 gim ve 9988 - 5367 sa

yılı yasmış. 
12 Ekim 1969 tarihinde yapılan genel seçim

lerde Konya İlinden Milletvekili seçilen Sadi 
Koçaş'tan boşalan Kontenjan üyeliğine; Ada
na eski Bağımsız Milletvekili iktisat Doktoru 
Kasım Gülek'in seçilmiş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. Cumhuriyet Senatosu gruplarından bâ
zılarının grup idare heyeti seçimleri bildiril
miştir, okutuyorum. 

3. — C. H. P. Grupu Başkan vekilliğinin; 
Grup Başkan vekilleri ile Yönetim Kuruluna se
çilen üyelere dair tezkeresi, 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Curahurij'st Sena-osu Bakanlığın?. 
1 . 11 . 1969 günü yapılan C. H. P. Grupu 

Genel Kurul toplantısında Grupumuz Başkan-
vekillikleriyle Yönetim Kuruluna acıları aşağı
da yazılı arkadaşlar seçilmişlerdir. 

Saygiyîe arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. O-rapu Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Hıfzı Oğuz Bekata (Grup Başkanvekili) 
Fikret Günioğan (Grup Başkanvekili) 
Mehmet Ali Pestilci (Üye) 
Necip Mirkelâonoğlu (Üye) 
BTazif Çağatay (Üye) 
Halil Goral (Üye) 
Rıza Isıtan (Üye) 
M. Yılmam Mete (üye) 
Şevket Koksal (Muhasip üye) 
Saffet ura l (Kâtip Üye) 
Arslan Bora (Kâtip Üye) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
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4. — Güven Partisi Grup Başkan vekilliğinin; 
Grup Başkanveküleriyle Yönetim Kuruluna se
çilen üyelere dair tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu gru-
punun 1 . 11 . 1969 günü yapmış olduğu top
lantısında grup organlarının seçimini yapmış
tır. 

Buna göre: Konya Senatörü Sedat Çunıralı 
ile Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı Grup 
Baçikanvekilliklerine; 

Grup Yönetim Kuruluna ise, Hatay Sena
törü Enver Bahadırlı, Urfa Senatörü İbrahim 
Eteni Karakapıcı ve Erzincan Senatörü Fehmi 
Bay soy. 

Grup Disiplin Kurulu Başkanlığına Artvin 
Senatörü Fehmi Alpaslan, üyeliklere de Kay
seri Senatörü Sami Turan ile Mardin Senatörü 
Âbdüikerim Saraçoğlu seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Konya 

Sedat Çunıralı 
A. P, Cumhuriyet Senatosu 

Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. —• M. B. Grupu Başkanlığının; Grup Baş
kan ve Başkanvekili ile Yönetim Kuruluna seçi
len üyelere dair tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Birlik Grupu Yönetim Kurulunun aşa

ğıda isimleri yazılı üyelerden kurulmuş olduğu-
mı bilgilerinize sunarım. 

Millî Birlik Grupu Bşk. Y. 
Mucip Ataklı 

Grup Başkanı: Fahri Özdilek 
Grup Başkanvekili: Mucip Ataklı 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Sezai Okan 
Vehbi Ersü 
M. Şükran Özkaya 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin belgilerine su

nulur. 

20 — 
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4. — KARAR 

1. —• Başkanlık Divanının; yenileri seçilince
ye kadar eski komisyonların görevlerine devam 
etmeleri ve Başkanv ekliler i ile Divan Kâtipleri
nin is bölümüne dair kararı 

BAŞKAN — Bir Başkanlık 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

tezkeresi var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
3 Kasım 1969 tarihli toplantısında alınan karar 
ilişiktir. 

Tasviplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. 1. 
Karar tarihi; 3 Kasım 1969 
Toplantı No. 1. 
1. Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 17 nci 

maddesi gereğince her iki yılda bir yenilenmesi 
gereken Komisyon seçimlerinde, yenisi seçilin
ceye kadar eski komisyonların görevine devam 
edeceği, 

2. Başkanvekilleri ile Divan Kâtiplerinin 
Genel Kurul Başkanlık Divanına çıkış sıraları
nın aşağıda olduğu şekilde tesbiti; 

a) Başkanvekili: Mehmet Ünaldı, 

Kâtipler: Hüseyin Atmaca Sami Turan. 
b) Başkanvekili: Sırrı Atalay, 
Kâtipler: Zerin Tüzün - Ömer Ucuzal. 
c) Başkanvekili: Lûtfi Tokoğlu, 

Kâtipler: Âdil ünlü - Doğan Barutçuoğlu, 
Kararlaştırılmıştır. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Başkan 

Sırn Atalay 
Başkanvekili 

(Kararların oylanma 
sırasında bulunmadı) 

Ömer Ucuzal 
Kâtip 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili 

Lûtfi Tokoğlu 
Başkanvekili 

(1 
Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
(1 nci maddeye muhalif) 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

nci maddeye muhalif) 
Sami Turan 

Kâtip 

Zerin Tüzün Âdil Ünlü 
Kâtip Kâtip 

(1 nci maddeye muhalif) (1 nci maddeye muhalif) 
Akif Tekin Nahit Altan 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

Muzaffer Yurdakuler 
İdare Âmiri 

(1 nci maddeye muhalif) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bu Başkanlık 
Divanı tezkeresi üzerinde mi görüşmek istiyor
sunuz?. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet, 
grup adına. 

BAŞKAN — Saym Atalay, siz?... Sizin tak
ririni*; gündem hakkındadır, gündeme sıra gel
diği zaman söz vereceğim. 

SİRSİ ATALAY (Kars) — Daha önce bu
nun için de söz istedim. Başkanlık Divanı ka
rarının birinci maddesi aleyhinde söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde mi söz is
tiyorsunuz? Yani komisyonların devamı hak
kındaki karar üzerinde mi söz istiyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. Başka söz isti-

yen var mı efendim? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben de 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bekata 

sös sırasını bana vermektedirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. (A. P. 
sıralarından «Başkanvekili görüşmelere katıla
maz» (Grup adına daha önce konuşulması la
sını. sesleri) Sayın Şeref Kayalar grup adına mı 
söz istiyorsunuz?.. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Evet, grup 
a dına. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Kayalar 
grup adına söz istiyorlar. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben 
de grup adına istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay grup adına ko
nuşamaz. Zatiâliniz grup adana istemişseniz siz 
buyurun. C. H. P. Grupu adına Sayın Bekata, 
buyurun. 
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C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; biraz evvel okunan Başkanlık Di
vanı kararında bir madde var. Bu maddeye gö
re komisyonların görevlerinin devam edebilece
ği Başkanlık Divanınca karara bağlanmış bu
lunmaktadır. Biz C. H. P. Grupu olarak bu an
layışın ve kararın karşısındayız. 

Şöyle M: Konuşmamı bir temel hükma da
yamış olmak için arz ve ifade edeceğim. Şahıs
ların hayatında olduğu gibi müesseseler de ken
dilerine ve kararlarına saygı istiyorlarsa, önce 
kendi kendilerine ve mevcut kurallara saygı 
göstermeye mecburdurlar. Şimdi bu sözümü bâ
zı temel noktalara dayamak istiyorum. 

Bugünkü gündemin birinci maddesi komis
yonlara üye seçimi maddesidir. Bu maddeye ge
lebilmiş olmak için ilk hazırlıklar da yapılmış 
bulunmaktadır. Bizim riayete mecbur olduğu
muz Senato içtüzüğünün 8 nci maddesi var. 
Bu madde aynen şöyledir: «Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı toplantı yılının bitmesinden ön
ceki bir hafta içinde Danışma Kurulunu top
lar.» Ne yapar Madde anlatıyor: «Grupların 
yüzde oranlan tesbit edilir ve Danışma Kuru
lu kararı Genel Kurulda kabul edildikten son
ra Başkanlık Divanı seçilir.» 

Şu gösterdiğim vesika 1 Kasım 1969 günü 
yani birkaç gün evvel huzurunuzda bu mad
deye tevfikan Başkanın topladığı Danışma Ku
rulunun kararını ve ona ekli olan bu listeyi 
getirmiş bulunuyor. Danışma Kurulunun kararı
nın (B) fıkrası şöyledir: «Her iki yılda yapıl
ması gereken komisyon seçimlerine esas teş
kil edecek dağıtım cetvelinin ise ilişik iki sa-
yıılı cetvelde gösterildiği şekilde tanzimi» 

Bunun birinci paragrafı da şudur: Cumhu
riyet Senatosu içtüzüğünün 8 nci maddesi gere
ğince bu dağıtım cetveli tanzim edilmiş ve üye
lere tevzi olunmuş, üyeler bunu tetkik ettik
ten sonra Yüksek Heyetinizin kararma bağlan
mıştır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, konuyu mahsus 
bu temele dayıyorum ki, bizim bundan sonra 
geriye giderek bir tasarrufta bulunup bulunma
mamızın mümkün olup olamıyacağını takdir
den çok hükme bağlama imkânına sahip çıka
yım. Bundan sonra ne oldu arkadaşlar? Bu ka
rar Yüksek Heyetinizce 1 Kasım 1969 da onan-
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di ve bununla yeni komisyonların seçimiyle il
gili oranlar tesbit ve kabul edilmek suretiyle 
komisyonların seçilmesi muamelesine başlanıl
mış bulunduk. 

Şimdi bu kararmızla bir hükme daha dola-
yısiyle vardınız. O da her 1 Kasım'dan itibaren 
yenilenmesi lâzımgeılen komisyonların eskileri
nin vazifeleri bitti. Şuna göre, yeni komisyon
lar seçilecektir kararını da bunun mefhumu mu
halifi olarak vermiş bulundunuz. 

Şunu kabul ettiğiniz andan itibaren eski ko
misyonların T. B. M. M. nin Senatosunda fonk
siyonu kalmamıştır. 

Şimdi bunu tevsik edecek başka bir hükmü 
daha huzurunuzda arz edeceğim. 

Bizim yine içtüzüğümüzün 17 nci maddesi 
aynen şöyledir. «Cumhuriyet Senatosu her İM 
yılda bir Başkanlık Divanı seçimlerinden son
raki ilk birleşimde görevleri iki yıl devam et
mek ve üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçil
mek üzere komisyonları kurar. Bu kabul etti
ğiniz Danışma Kurulu kararından sonra, onu 
takibeden ilk birleşim bugündür. Bugüne uy
gun olarak yine Başkanlık, Senato gündeminin 
birinci maddesi olarak komisyonların seçimini 
gündem maddesi diye getirmiş bulunuyor. Bu 
emrivakiler değil,, bu tüzük tatbikatı karşısın
da şimdi yeni bir karar geliyor, diyor ki «Ben 
seçilmesine başladığını, onayını Heyeti Umumi-
yeden aldığım bir karardan rücu ediyorum» 
kim rücu ediyor? Başkanlık Divanı. Kimin ka
rarından? Senato Genel Kurulunun kararını 
tashih ediyor ve diyor ki «Ben mevcut komis
yonların görevlerini devam ettiriyor farzediyo-
rum. Bunun kaç türlü unsura aykırı olduğunu 
şimdi kısaca ifade edeyim: 

17 nci maddemiz ne diyordu? «Her iki yıl
da bir». Bu sürenin başlangıç tarihi nedir? He
men onu arz etmiş, halletmiş; bu başlangıç ta
rihi 1 Kasım'dır. Niçin? Bu sene de olduğu gi
bi 1 Kasım'da hiz Başkanlık Divanını seçtik. 
Tüzük diyor ki «Seçimi takibeden ilk birle
şim». Yani bu birleşim komisyonların seçimi
ne geçilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu ilk birle
şimde biz komisyonların seçimle muamelesine 
başlamak mecburiyetindeyiz. Burada bir de baş
ka hukukî tema arz edeceğim. Hiçbir seçimle 
gelen müessese, tâyinle devam edemez. Yani 
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eğer bir komisyon bir Genel Kurululun seçi
miyle iş başına gelmişse onun süresi bittikten 
sonra tâyin suretiyle bu süre uzatılamaz. Çün
kü seçim müessesesinin temelinde yatan seçim 
esprisi tâyinle devama mânidir. 

Şimdi böyle olunca sevgili arkadaşlarım; 
iki yılın başlangıç günü niçin 1 Kasım'dır? Tat
bikatımız bugüne kadar ne idi? Başkanlık Di
vanını 1 Kasım'da seçiyoruz, onu takibeden bir
leşimde de komisyon seçimi başlıyor. O halde 
içtüzüğümüz sarih hüküm olarak «Başkanlık 
Divanının seçimini takibeden ilk birleşimde ko
misyon seçimi yapılır» dediğine göre; 1 Kasım'-
da Başkanlık Divanı seçimi yapıldığına göre 
çaresiz olarak sürenin başlangıcını da böylece 
tesbit etmiş bulunmaktayız. 

Komisyonlarda devamMık olabilir ani? Sü
resi biten komisyonlarda devamlılık olamaz. 
Niçin olamaz?. 

Eğer bir seçim yapılmışsa, o seçimde yeni 
gelen grupların oranlarında değişiklik olaca
ğı ve bu değişiklik komisyonlara sirayet ede
ceği için bu değişikliklere aykırı olarak yeni
den komisyonlar kurulması zaruridir. Buna 
dair Anayasa Mahkemesinin kararı da vardır. 
Millet. Meclisi bunu nazarı itibara almadan 
vermiş bulunduğu bir karara göre, kurulmuş 
komisyonun çıkarttığı kanunu Anayasa Mah
kemesi iptal etmiştir. 

Bunu da arz ettikten sonra; hatıra bir nok
ta gelebilir. Efendim; acaba, her hangi şekil
de bu sürenin uzatılmasından doğacak bir fay
da mülâhaza edilir mi diye. Hayır. Çünkü Müş
terek Başkanlık Divanında verilmiş ve tescil 
edilmiş kararlar vardır ki, komisyonlar kurul
madan Senato ile, Millet Meclisi ile alâkalı sü
reler devam edemez. 

Bunu da arz ettikten sonra sözümü şöyle
ce bağlamak istiyorum: 

Yine İçtüzüğün 35 nci maddesi var. içtüzü
ğün 35 nci maddesi diyor Od «Bir tasarı veya 
teklifi, Genel Kurulda ilgili komisyon savu
nur». Komisyonun mevcut olmadığı; sarih bir 
kesinlikle ve Danışma Kurulunun kararını ka
bul suretiyle Genel Kurulda tescil edildikten 
sonra mevcut olmıyan bir komisyonun her han
gi bir tasan veya teklifi savunması da bahis 
konusu olamıyacağmdan komisyonlarla ilgili 
her hangi bir teklif ve taşanının bu oturumda 

konuşulmasına maddi imkân yoktur. Aksi hal
de arkadaşlarımız, kararlar, tasan veya ka
nun kabulleri daha başlangıcında muallel hale 
^cliir ve biz Senato bu muallel hale geleceğini sa
rih bilmenize rağmen böyle bir tasarrufta bu
lunacak olursak sözlerimin başında arz et
tiğim gibi,, Senatoya, Senatonun tâbi olaca
ğı kurallara saygıda kusur etmiş oluruz. 
Bu ise Senatonun bugüne kadar tatbik ettiği, 
takibettiği sadece ağırbaşlılık değil, aynı za
manda kendi kendisine karşı olan saygıya ay
kırı bir tutum dur. 

Sözlerimi şöylece toparlamak istiyorum: 
Biz içtüzüğe bağla olarak müzakere yapmaya 
mecburuz, içtüzük ise bizim komisyonlann 
1 Kasım'da behemahal sürelerinin bitimini ve 
yeni komisyonların seçimini âmir bulunuyor. 
Bu muameleye Danışma Kurulu karariyle baş
lamış bulunuyoruz. Bu muamele Heyeti Urau-
miyenizin karariyle 1 Kasım'da kabul edilmiş, 
ona göre orarJlar tesbit edilmiştir. Şimdi yapı
lacak tek iş vardır; Bütün gruplar komisyon
lara gösterecekleri adaylan bildirirler, ona gö
re Divan kendisine düşen vazifeyi yapar ve 
biz böylece komisyonlan seçeriz, meşru or
ganlarına kavuşan bir Senato olarak da vazi
femizi ifaya başlarız. 

Aksi olursa, bile bile muallel kararlar çı
karmaya mecbur bir duruma gireriz ki, bu-
n?ı Senatonun ağırlığı ve kurallara bağlı olan 
/relsneği müsait değildir. Teşekkür eder, say
gılarımı sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — A,P. Grupu adına Şeref Ka
yalar. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Başkanlık Divanının ittihaz et
miş olduğu bir karar üzerine müzakere açıl
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşım Bekata, Başkanlık Di
vanının bu kararının yerinde olmadığını, fa
lan tarihte ittihaz edilmiş olan bir karar ile 
komisyonların şu tarihte seçilmesine karar ve
ren Başkanlık Divanının bugün seçime başla
dığı halde ben eski kararımdan rücu ediyo
rum mânasını tazammun ettiğini bu karan 
kürsüden beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlanm,, evvelâ şu hususu 
tasrih edeyim: Başkanlık Divanı; ben kara-
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rımdan rücu ediyorum demiyor. Başkanlık Di
vanı ben kararımı tasrih ediyorum diyor, yan
lış anlaşılmaya sebebiyet vermeden tasrih edi
yorum diyor. Başkanlık Divanı bu kararı ile 
Anayasanın müzakeresi sırasında bütün Tem
silciler Meclisi zabıtlarında, nasıl Cumhuri
yet Senatosunun devamlılığı kabul edilmiş ve 
Cumhuriyet Senatosunun devamlılığı Anaya
sada tasrih edilmişse Başkanlık Divanı da, 
ben Cumhuriyet Senatosunun devamlılığını 
Anayasanın sarih hükmü muvacehesinde te
mine çalışıyorum diyor. Yani Başkanlık Diva
nı Anayasanın sarih metni ve müzakere za
bıtları rağmına Sayın Bekata gibi düşünme
den, yani Anayasa ve müzakere zabıtları Cum
huriyet Senatosunun devamlılığını kabul edi
yor, ama ben bu devamlılığı bir anda kesiyo
rum demeden Cumhuriyet Senatosuna muva
zi olarak, Cumhuriyet Senatosuna niyabeten 
vazife gören komisyonların da devamlılığını 
ve neticeten Cumhuriyet Senatosunun çalış
masını temin ediyor. 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın Bekata sö
ze ballarken parlömanterler evvelâ kendi ken
dilerine ve kurallara riayet göstermeye mec
burdur, dediler. Doğrudur. Ancak ben, şunu 
müsaade ederlerse şu suretle tasrih etmek is
terim: Parlömanterler, evvelâ meclislerin çalış
masını temin ve onun çalışmalarına riayet et
mekle mükelleftirler. Bu suretle tasrih edip 
beyan edersek daha yerinde olur. 

Şu kısa izahatımdan sonra bir hususu tek
rar edeceğim; komisyonlar Meclislerde Meclis
lere niyabeten vazife gören müesseselerdir. Cum
huriyet Senatosu devamlılık arz eder, binaen
aleyh ona niyabeten vazife gören komisyonlar 
da devamlılık arz ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bekata'nın 
kürsüden ifade ettiği Anayasa Mahkemesi ka
rarları, ben öyle zannediyorum ki, kendisi ta
rafından yanlış anlaşılmış olmalıdır. Çok de
ğeri arkadaşım Anayasa, Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Tuna bunları kendi anlayışımı
za göre ve Anayasa Mahkemesi kararının ha
kiki anlayışına göre buradan izah edecekler
dir. Ben sadece bir noktaya değinmekle iktifa 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 17 
nci maddesi sarahaten Cumhuriyet Senatosu 

her iki yılda bir Başkanlık Divanı seçimlerinden 
sonraki ilk birleşimde, görevleri iki yıl devam 
etmek ve üyeleri Genel Kurulca gizi oyla se
çilmek üzere aşağıdaki komisyonları kurar der. 
Evvelâ sarahaten metinde tasrih edildiğine gö
re, görevleri iki yıl devam etmek üzere komis
yonlar kuruyoruz. Anayasa ve Adalet Komis
yonunu ve bütün komisyonları, Sayın arkadaşım 
ve muhterem arkadaşlarım tetkik ettikleri tak
dirde, Cumhuriyet Senatosu 21.11.1967 tarihin
de kurmuştur. Binaenaleyh metnin sarahatine 
riayet etmeye mecbur olduğumuza göre, tefsire 
müsaidolmadığına ve metnin 'sarahatine riayet 
etmeye mecbur olduğumuza göre bu komisyon^ 
lar, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu kısalt
ma bakımından aksine bir karar vermediği tak
dirde, 21.11.1969 tarihine kadar vazifelerine de
vam edeceklerdir. Kaldı ki, yine İçtüzüğümü
zün 17 nci maddesi komisyonları iki kısma ayır
mıştır; birinci kısımda, görevleri bütün kamu 
faaliyetleri ile iligili komisyonlar derken burada 
komisyonları tasrih etmiştir. Bu beyandan da 
anlaşılıyor ki, bu komisyonlar, görevleri bütün 
kamu faaliyeti ile ilgili komisyonlar devamlılık 
arz ederler. Şu sebeple; kamu faaliyetlerinde 
devamlılık aslolduğu için yeni bir komisyon 
seçilinceye kadar eskisinin yetkisi devam eder. 
Esasen bu işte mevcut komisyonun müddeti he
nüz bitmediği gibi, bitmiş olsa da, bu konuda
ki müddet hitamı ehliyet ziyaı ve sukut gibi 
bir netice tevlidedemez. Bu da Anayasa Mah
kemesinin son ittihaz etmiş olduğu kararlarla 
sabittir. O itibarla İçtüzüğün 17 nci madde
sinin sarahati ve şu izah ettiğim hususlar ve 
tahsisen Cumhuriyet Senatosunun devamlılığı 
gibi bir ehliyeti haiz olması neticesi, ona niya
beten vazife gören komisyonların da devamlılık 
arz ettiği aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonların tar
tışılması Anayasa Mahkemesi kararlarında uzun 
uzun yapılmıştır. Komisyonların, Umumi He
yete niyabeten vazife gören komisyonların 
Umumi Heyetin ittihaz edeceği her karara itti-
ba edeceğine mütedair Anayasa Mahkemesi ka
rarlarını da değerli arkadaşım izah edecektir, 
saygılarımla. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata grup adına mı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet 
efendim. 
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BAŞKAN — Başka grup adına söz istiyen 
olmadığı için buyurun efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE-
KÂTA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kayalar arkadaşıma çok teşekkür ederim. 
Çünkü benim sizlere göstermem lâzımgelen bir 
vesikayı göstermek için konuşmaları vesile ol
du ve söylemediğim belki bir hususu da açıkla
mam için de imkân sağladı. 

Şimdi buyurdular ki; parlömanterler Meclis
lerin çalışmalarını sağlamakla mükelleftirler, 
(katılıyorum. Yalnız buna bir kelime ilâve ederek 
parlömanterler Meclislerin meşru çalışmalarını 
sağlamakla vazifelidirler. 

Şimdi ikinci noktayı ise hukukçu olan Sayın 
Kayalar arkadaşımın itiraz edemiyeceği bir ve
sikaya bağlamak istiyorum. Buyurdular ki; Se
nato Başkanı daha önceki kararı tasrih ettiler. 
Senato Başkanının kararı Yüksek Heyetinizce 
onandıktan sonra o karar Senato Başkanının ka
ran olmaktan çıkmış, Yüksek Heyetinizin uygu
lanan kararı haline gelmiştir. Şimdi bunun tat
bikine aidolan vesikayı da arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğince 
grupumuza verdiğiniz kararı müteakip 3.11.1S69 
tarihi ile, yani bir gün evvel, dün arkadaşlar; 
10017 sayılı ve altında Sayın Başkanımız İb
rahim Şevki Atasagun'un imzası bulunan şu 
yazı yazılmış bulunmaktadır : 

C. H. P. Grupu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

1 . 11 . 1969 tarihli birinci birleşiminde ka
bul edilen, komisyonlara ait orantı çizelgesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. İçtüzüğün 17 - 18 
nci maddesi gereğince yapılacak seçimlere esas 
olmak üzere aday listesinin gönderilmesini ri
ca ederim. 

Şimdi, görüyorsunuz ki, komisyonların de
vamı tarzında bir düşünce yani, tasrih mesele
si ortada yok, komisyonların yeniden seçil
mesine aidolan kararınızın tatbiki vesikaya 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi burada arkadaşımızın bir sözü da
ha var. Buyurdular ki, «Daha önceki komisyon 
21 . 11 . 1967 de seçildiğine göre, komisyonla
rın vazifeleri bitmemiştir ki.» Bunu da huzu
runuzdaki bir vesika ile tekzibedeceğim. Ma
dem ki, 21 . 11 . 1987 tarihinde yapılmış ve 
iki senelik süreye bağlı. Öyle ise, Başkanlık 

Divanının yeni bir karar ile böyle bir teklifi
ne ne lüzum vardır? Görüyorsunuz M, ne man
tık, ne karar arkadaşımın noktai nazarını te-
yidetmekte değildir. Dahası var. Madem ki böy
le bir devamlılık vardı, niçin bu oranlarda ka
ti değişiklikler yapan çizelge daha önce huzu
runuza gelip, karara bağlandı da, komisyon
ların seçilmesi hakkındaki karara aidolan bu 
yazı yalnız bize değil, Adalet Partisi Grupu
na. Güven Partisine, Millî Birlik Grupuna ve 
Kontenjan Grupuna da yazılmış bulunmakta
dır? Görüyorsunuz M, devamlılık bahis ko
nusu değildir. 

Şimdi, kalıyor zihinleri yormamak için bir 
açık kapı. İki senelik sürenin başlangıcı nedir? 
Kendi içlerinden bir misal hatırlatacağım. Sa
yın Başkan Ünal'dı, geçen sene Haziran ayı ci
varında seçilmişlerdi. İki senesi tamamlan
madı. Daha bir sene oldu. O halde bir sene ta
mamlanmadı diye kendisinin başkanlığı devam 
mı ediyor? Niçin seçim yaptık? 

İşte görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşla
rım: Anayasa'nın ve İçtüzüğün süre ile ilgili 
hükümleri mebdeleri tâyin eder ve fa'kat, o 
başlangıç tarihinde şu veya bu sebeple geriye 
doğru seçimler gecikmişse, bu o seçim süresi
nin sonuna doğru yürür mânasına gelmez. Ni
çin? Başlangıç tarihi 1 Kasım olduğuna göre, 
1 Kasımda yenileme bir emri zaruridir. Bunu 
da arz ettikten sonra huzurunuzdan ayrılırken 
şunu söylemek istiyorum muhterem arkadaşla
rım : 

Bu zorlamaya lüzum yok. Eğer muallel ol-
mıyan tasarruflarda bulunmak istiyorsak, ko
misyonların seçilmemesi dolayısiyle geçecek 
süre müşterek, ortak divan kararları ile sa
bittir ki, kanunlarla ilgili süreyi işler halde 
bırakmıyor. Arzımız, bir konuyu geciktirmek, 
öne almak değildir. Cumhuriyet Senatosunun 
tasarruflarında, kararlarında meşru, mâkul 
kurallara bağlı kalmasını temin gayretidir. 
Bu gayrette ise zorlama; başlangıçtan itibaren 
muallel tasarrufları kabul mânasına gelir, bize 
uyma ise bize uyma değil; doğrudan doğruya 
tüzüğe uyma mânasına geleceği için, bu Yüce 
Senatonun temel dayanaklarını tarsin mâna
sına geliyor. Adalet Partili arkadaşlarımın 
Yüce Senato ile ilgili tasarruflarda muallel hü
küm çıkarmak gibi bir gayretin içinde asla 
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bulunamıyacaklarını düşünerek, benimle aynı 
mütalâada birleşmelerini ve şimdi takdim ede
ceğim önergenin kendi oyları ile de kabul et
meleri suretiyle bu Senatodaki işlemlerin mâ
kul, meşru ve sağlam temeller üzerinde yürü
tülmesindeki müşterek, ortak gayretlerimizi 
bir defa daha göstermelerini rica eder, saygı 
ile hepinizi selâmlarım arkadaşlarım. (C. H. P. 
şiarlarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Başkanlık Divanı komisyonların müd
detlerinin uzatılmasını öngören bir kararla hu
zurunuza gelmiştir. Peşinen kaydetmek gerekir 
ki, Başkanlık Divanı bir görev uzatma duru
munda değildir. Zira, 1 Kasım 1969 tarihinde, 
1967 Kasım ayı içinde seçilmiş olan komisyon
ların görevleri bitmiştir. Bitmiş bir görev du
rumunu uzamak söz konusu değildir. Olsa olsa, 
yeniden bu komisyonların görevlerinin ihyası 
istenebilir. Çünkü, Yüksek Heyetiniz Danışma 
Kurulunun 26 . 10 . 1969 tarihinde almış oldu
ğu kararı 1 . 11 . 1969 tarihinde onamakla ko
misyonların yasa faaliyetlerinin başlangıcı olan 
1 Kasım'ı Başkanlık Divanının teşekkülünden 
sonra da takibedecek ilk birleşimden sonra ya
pılacak ilk işin komisyonların meydana gel
mesi olacağını oylarınızla tasvibetmiş ve ka
rarlaştırmış bulunuyorsunuz. Ortada artık ko
misyon denen bir şey mevcut değildir. Başkan
lık Divanı Genel Kurul kararı ile görevlerin 
bittiği, İçtüzük hükümlerine göre alınmış bir 
karar karşısında bir görevin devamına karar 
alamaz. İçtüzüğü değiştirebilir. Süratle her 
hangi bir komisyonu kurabilir. İçtüzük değişik
liği mahiyetinde bir karar alabilir ama, artık 
hukuken mevcut olmıyan komisyonların görev 
sürelerinin devamı denen bir kararı Başkanlık 
Divanı getiremez. Ve böyle bir kararın hiçbir 
hukukî anlamı da olmaz. Yüksek Heyetin her 
şeyden önce bir husus üzerinde eğilmesi gerekir. 
Bütün demokratik dünya parlâmentolarında ya
sa faaliyetleri başlayan senelerde diğer bütün 
yasa faaliyetleri durur. Yasa faaliyeti başlayan 
seneler meselâ İtalya'da Kasım ayı, meselâ Fran
sa içtüzüğünün tesbit ettiği Ekim ayıdır. Ame
rika Birleşik Devletlerinin içtüzüğünün 25 nci 
kaidesinde Senatonun faaliyet yılı yer alır. ital
ya'da bu teşriî devrenin başladığı zamandır ve 

nispî usule göre komisyonlar seçilir. Yasa faa
liyeti başlayan htr memlekette Anayasa hukuku 
prensipleri odur ki, Başkanlık Divanlarının gö
revleri sona erer, komisyonların görevleri sona 
erer. Yeni komisyonlar seçilir. Nitekim, biz
deki tatbikata bir göz gezdirirsek, iki 
yılda bir yapılmış bulunan komisyon seçimleri 
için 1965 yılında 1 den 19 ncu birleşime kadar 
olan günleri beraberce gözden geçirelim: 

1965 yılı 1 nci birleşiminde Başkanlık Diva
nı seçimi; 2 nci birleşim, 2 . 1 1 . 1965 yine Baş
kanlık Divanı seçimidir. Çünkü, İçtüzük hü
kümlerine göre komisyon seçimleri, Başkanlık 
Divanı seçimlerinin ertesi günü, yani ertesi bir
leşimi yapılır. Binaenaleyh, Başkanlık seçimi 
devam ettiği içindir ki, komisyon seçimine gi-
dilemiyor ve gündeme hiçbir şey alınmıyor. 
1 . 11 . 1965 yılında Cumhuriyet Senatosu gün
demi münhasıran Başkanlık Divanı seçimi ile 
geçmiştir. 2 . 11 . 1965 tarihli Başkanlık Divanı, 
komisyonlarında mevcut ve geçen yıldan kalmış 
birçok yasa tasarıları bulunmasına rağmen hiç 
biri gündeme alınmamıştır. Biraz sonra işaret 
edeceğim, Başkanlık Divanı henüz siz karar al
madan komisyonların gündemlerinde bulunan 
ve yeni komisyonlarda kabullendikten sonra an
cak huzurunuza geldiği takdirde gündeme gir
mesi icabeden yasa, tasarı ve tekliflerim bir em
rivaki olarak huzurunuza getirmiş bulunmakta
dır. Bugünkü gündeme balanız, birçok yasa,, 
tasarı ve teklifleri de mevcuttur. Yasa, tasarı ve 
teklifleri şimdiye kadar tatbikatta yeni komis
yonlar teşekkül edildikten sonra gündemlere alı
nır iken, Başkanlık Divanı, şimdi görüşmesini 
yaptığımız kararı cnceden alınacağını bilerek 
veya Yüksek Heyetinize emrivaki yaparak, han
gisini yaparsa yapsın, Başkanlık Divanı, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu karşısında bir so
rumluluk içerisindedir, iki şıktan birisi. Ya, 
bir çoğunluk grupuna dayanarak alınacak bir 
karar peşinen bilinmekte ve Cumhuriyet Sena
tosu bir seyirci vaziyetine getirilmek istenmek
tedir; veyahut, Başkanlık Divanı ekseriyeti, 
Cumhuriyet Senatosunu bir emrivaki ile karşı 
karşıya getirmek durumundadır ki, gündemine 
şimdiye değin, Cumhuriyet Senatosu gündemle
rinde vâki olmıyan bir emrivâkiyi getirmiş bu
lunmaktadır ve yasa, tasarı ve tekliflerini gün
deme almış bulunmaktadır. 
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Şimdi devam edelim: 1965 yılının 3 ncü bir
leşimi, Başkanlık Divanı seçimi. Başka hiçbir 
şey yok. 4 ncü birleşim, Hükümet Programı üze
rinde görüşme. Çünkü, Hükümet, komisyonla il
gili değildir. Başkanlık Divanı seçimi. 17 nci 
birleşim, devam ediyor, Başkanlık Divanı seçimi. 
Bir türlü yapılmıyor; Başkanlık Divanı seçimi. 
Cumhuriyet Senatosunun 18 nci birleşiminde ko
misyon seçimleri hakkında Danışma Kurulu ka
rarı ve 9 . 12 . 1965, komisyonlara üye seçimi; 
gündemde başka madde yok. Cumhuriyet Se
natosu gündemine geçen yıldan kalmış olan ya
sa tasarı ve tekliflerinin hiçbirisini Anayasa hu
kuku, İçtüzük, biraz önce maddeleri burada oku
nan ve tarafımdan artık tekrarına lüzum görül-
nıiyen maddeleri ve 1920 den bu yana kurulmuş 
geleneğe uygun olarak Cumhuriyet Senatosu 
1965 yılında gündemlerinin hiçbirinde komisyor -
larla ilgili yasa, tasarı ve tekliflerini getirme
miştir ve gündemine koymamıştır. Bu, neyin 
ifadesidir? Cumhuriyet Senatosu Parlâmento 
hukukuna, Parlâmento geleneklerine, Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğüne ve Cumhuriyet Sena
tosunda kurulmuş bulunan geleneklere uygun 
olarak gündeme, komisyonların seçilmemesi ve
ya seçilememesi ihtimaline binaen, komisyonla
rın görevleri ile ilgili her hangi bir konuyu ge
tirmemiştir, komisyon seçimlerini beklemiştir. 

Bu, neyin ifadesidir? Komisyonların, yasa 
yılı başlangıcı tarihinden itibaren görevlerinin 
açıkça bittiğinin ifadesidir. 

Şimdi, 1967 yılma gelelim. Çünkü, bizim İç
tüzüğümüze göre komisyonlar iki yılda bir se
çilir. Bu sebeple 1966 yılı gündemleri bu yönden 
konumuz için önem taşımamaktadır. 

1967 yılı, 1 . 11 . 1967 ve 2 . 11 . 1969 yılının 
1 ve 2 nci birleşimleri Başkanlık Divanı seçimi 
ile ilgilidir, başka hiçbir şey yoktur. 3 ncü bir
leşim, 9 . 11 . 1967 gününe rastlar; Divanda 
açık bulunan bir üye seçimi ile komisyon seçimi
ne ayrılmıştır. Hiçbir yasa ile ilgili olarak ko
misyonlardan daha evvel gelmiş ve fakat görü
şülememiş her hangi bir konu gündeme alınma
mıştır. 21 . 11 . 1967 tarihli gündem, komisyon 
seçimlerinin yapılması. Biraz önce A. P. Grupu 
adına Sayın Kayalar'm ifade ettiği seçim ancak 
o zaman yapılabilmiştir ve 23 . 11 . 1967 tarihin
de, komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim; yine başka bir şey yok. 28 . 11 . 1967 ta-
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rihinden sonraki birleşimlerde komisyon seçim
leri yapıldıktan sonradır ki, gündemlere, komis
yonlarla ilgili konular getirilmiştir. 

Sorular, komisyonlarla ilgili olmadığı için 
Hükümet sorumluluğu üzerine alabiliyorsa de
vam eder. Başkanlık Divanı ile ilgili konular de
vam edebilir, seçimle ilgili konular devam eder. 
önemle üzerinde durulacak husus, şu, muhte
rem arkadaşlarım, bütün medeni memleketlerin 
anayasaları bâzı hususları ortak bir görüşe 
vardırmışlardır. Müşterek mutabakatlar, müna
sip mutabakatlar, Anayasalar arasında ken
diliğinden meydana gelmiştir. Bu mutabakatla
rın birincisi de, Parlâmento hukukunda kesin 
olarak yerini almıştır. Bir yasa yılı vardır, her 
memlekette. Yasa faaliyetleri başlar, yasa yı
lında divanlar ve komisyonlar seçilir. Yasa yı
lının başlangıcından kesin olarak Başkanlık 
Divanlariyle, komisyonların görevleri sona 
erer. Bunu zorlamaya imkân yok. İçtüzüğün 
27 nci maddesindeki 2 yılı zorlayıp da böyle bir 
yola gitmek doğru değildir. Bu iki tâbiri, bu 
seçimlerin, 2 yasa yılında bir defada yapılma
sını öngörmektedir. Yani her yasa faaliyetinin 
başladığı yılda değil de, bir yıl atlamak sure
tiyle komisyonların seçimini öngörmüş ondan. 
Millet Meclisi İçtüzüğünde ise tamamen yasa 
faaliyeti ile ilgili olarak her Kasım ayında, 
Teşrin-i Sani ajanda komiısyonlarm seçimi ya
pılacağı ifade edilir. 

Demek ki, bütün mesele toplanıp, bir yerde 
kendisini açıkça göstermektedir. Bu da, komis
yonların görevlerinin yasa faaliyetlerinin baş
ladığı yasa faaliyeti yılı yahut teşriî yıl denen 
zamanda bittiğidir. Bunu zorlamaya imkân yok. 

Şimdi niçin geliyor? Bunun sebebini bil
mek lâzım. Söylenmedi, ifade edilmedi, öyle 
zannedilir ki, müddeti dolmak üzere bulunan 
yasalar tasarı veya teklif halinde mevcuttur, 
bunların günlerinin dolması durumları vardır. 
Komisyon veyahut Başkanlık Divanı bunu 
açıkça ifade edebilir. Diyebilir ki, müddetleri 
dolmak üzere olan yasalar gündemimizde var 
mıdır, yok mudur? Araştırırız, bunun münaka
şasını yaparız ve sorumluluğunun nereden gel
diğini, eğer her hangi bir yasa için bir iddia or
taya atılırsa bunun siyasi sorumluluğunun ve 
müddet geçme sorumluluğunun nasıl meydana 
geldiğinin onun görüşülmesi sırasında yaparız. 
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Ama, içtüzüğün ve Parlâmento hukukunun 
açıkça ifade ettiği komisyonların görevi bit
miş, komisyonlar meydanda değildir. Meydan
da olmıyan bir komisyonun görevinin uzatılma
sı ise söz konusu değildir, ihya edilmesi de 
mümkün değildir. Bu itibarla Başkanlık Diva
nı kararı her türlü hukukî mesnetten mahrum
dur. Bir siyasi maksadın ifadesi için getirili
yor ise, yani kasıt gündemde mevcut her hangi 
bir konunun görüşülmesi ise o söylenebilir. Bu 
söylenme üzerinde demin söylediğim muhasebe
yi o zaman yapabiliriz. Böyle bir şey için saman 
geçmesi nasıl husule gelmiştir, sorumluluk ne
rededir, nasıl tasarılar komisyonlara götürül
mek istenmiştir yahut ne maksatla gitmiş, na
sıl dönmüştür, onun muhasebesi yapılır. Ama 
şimdi, paravan arkasından asıl maksatlarımızı 
bir tarafa bırakarak içtüzük ve Anayasa pren
siplerini çiğniyerek komisyon görevlilerinin gö
revi bitmiş, hiçbir fonksiyonu kalmamış, ihya 
etme prensibi Parlâmento hukukunda mevcut 
değildir; onu getirmek mümkün değildir. Şim
di sarih olarak mevcudolmıyan komisyonlara 
nasıl yeniden görev vereceksiniz? Sayın Bek-
ata'nın ifade ettiği gibi, seçim müessesesi yeri
ne Başkanlık Divanının beşe karşı altı oy olan 
iradesini seçim müessesesi yerine ihya edip onun 
yerine kaim edeceksiniz? Buna imkân var mı
dır? Seçim müessesesi, demokrasi diye bahsede
ceğiz, bütün bunları bir yana iteceğiz bir si
yasi maksatla veyahut her hangi bir görüş için 
bütün bunları bir yana iterek, yeni bir sistem 
getireceğiz. Bu sistem hatalı olacaktır. Hatası 
nereden olacaktır, komisyonlar daimî olarak 
oranları değiştirmeye müheyye olan bir durum
dadır. 1 Kasım 1967 komisyona verilen hüvi
yet ile, 1 Kasım 1969 daki komisyona verilecek 
hüviyet ve onun mesnedi olan oranlar da daima 
değişiklik mümkündür ve değişiklik mukadder
dir. Değişikliği mümkün ve mukadder olan 
1967 seçimi ile meydana gelmiş bir komisyonu, 
görevi bittikten sonra, muayyen bir maksatla 
ihya edip, onu görevine devam ettirmek huku-
kan mümkün değildir. Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu, ikinci Meclis durumunda olan 
Cumhuriyet Senatosu hukuk anlayışı içerisinde 
ve sağlam bir düşünce prensibi içerisinde gö
revi bitmiş komisyonlara, ihya suretiyle, bir 
görevi getirip veremez. Kaldı ki, oranlar da de
ğişmiş durumdadır. Oranlarda yeniden değiş-

[ mig ve yeni bir durum meydana getirmiş du
rumdadır. Şimdi, bu kadar üzerinde tartışılan 
ve bütün anayasalarında çift Meclis sistemi olan 
memleketlerin Senatolarında veya Cumhuriyet 
Meclislerinde yasa faaliyetleri belli müddetle 
sona eren bir Parlâmento hukuku karşısında, 

I bir zorlama ile komisyonları ihya etmek sure
tiyle her hangi bir yasayı, hele Anayasa ile il
gili bir yasayı çıkarmak Cumhuriyet Senatosu-

I na ne şeref verir, ne de onun çıkaracağı karar-
I lan güelü kılar. Zayıf karar çıkarmak mı, is

tiyorsunuz muhterem arkadaşlarım? Buna mı 
gitmek istiyorsunuz? Hele Anayasa değişikliği 
gibi konuların bulunduğu bir gündem içerisin
de komisyonları ihya etmek yoluna gitmeyi uy
gun görmemskteyim. Bir Cumhuriyet Senatosu 
üyesi olarak arkadaşlarımın, böyle bir yola 
gitmesini nasıl münasip göreceklerine cidden 
hayret edeceğim. Bir Cumhuriyet Senatosu kal
kacak, hukukan bütün hüvviyetini kaybetmiş, 
hukukî meşruluğu sona ermiş komisyonlar da 
oy çokluğu ile, ingilizlerin dediği gibi, o çok 
sski bir sistem olan Parlâmento kadını erkek, 
erkeği kadın yapamaz ama, onun dışında her 
şeye kaadirdir, düşüncesi çok klâsiktir, o geç
ti. Bugünkü Parlâmentolar demokratik kurum
ların muvazenesidir. Artık o güçlerini çoktan 
yitirmiş bulunmaktadır. Hukuk kaidelerine bağ
lıdır Parlâmentolar. Parlâmentolar hukuk kai
deleri dışında kararlar alma yetkilerini çoktan 
kaybetmişlerdir. Bu sebeple çoğunluk değil, oy
la komisyonlara yeniden hüviyet veririz, ye
niden canlandırırız, ölmüş bir komisyon duru
muna yeniden can verir. Ama, hukukan ölmüş 
%ıımu parmaklarla meydana getirmek, bütün 
diğer buna dayanarak alacağınız kararları 
gayrimesru hale getirir, ifadesi ile huzurunuz
da bir düşünceyi savunduğum için cidden isti-
rap duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Çünkü 
gerçekten sonuç bu olur. Cumhuriyet Senatosu 
bunun çaresini bulabilir. Süratle günü dolmuş 
olan veya dolmakta olan komisyonların Danış
ma, Kurulunun vermiş olduğu oranlar nisbetin-
cle siyasi partilere ve diğer gruplara derhal 
adaylarınızı gösterin, şu tarihlerde bitmesi mu
kadder komisyonları derse, hangi siyasi teşek
kül ve grup bundan güçlük çeker yahut güçlük 
gösterir veya Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
bu görevini yerine getirmezse, o zaman müşterek 

j bir sorumluluğumuz olur. Ama bunu yapmıyo-
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ruz, kulağımızı sağ elimizle ta bu taraftan gö
türüp göstermek gibi ve Parlâmento hukukuna 
apaykırı bir duruma kendimizi getirip sokuyo
ruz. Akıl hocalığı nereden gelirse gelsin ve ha
reket noktasını nereden bulursa bulsun. Cum
huriyet Senatosu G-enel Kurulu, özellikle ço
ğunluğu teşkil eden Adalet Partisi içerisinde 
sağ duyu sahibi kıymetli senatör arkadaşları
mın buna sahip oıkmıyacaklarmı ve bu konu 
üzerinde dikkatlerim kullanacakları ümidi ile 
sözlerimi bitiriyorum. 

Saygılar sunarım sayın arkadaşlarım. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, mesele,, içtüzüğü
müzde mevcut müddetlerle, tâbirlerin tefsirin
de komisyonların hangi tarihte seçilmeleri lâ-
zımgeldiği hususunda katî bir hüküm bulunma
masından ve vazifelerinin ne zaman sona ere
ceğine dair bir hükmün mevcudolmasmdan ile
ri gelmektedir. Burada bu komisyonların teşek
külü hakkındaki 17 nci maddeyi arkadaşları
mız biraz dikkatle tetkik buyururlarsa, şu hu
susu rahatlıkla görebilirler. 17 nci maddede ko
misyonların iki yıl müddetle seçileceğine 
dair âmir bir hüküm mevcudolmakla bera
ber, bunun kati Kasım ayının birinci günü 
seçileceğine dair bir hüküm yoktur. Arkadaş
larımızla evvelâ burada bir ihtilâfa düş
mekteyiz Zira burada mebde olarak, Divanın 
teşekkülünden sonraki, birleşim olarak kabul 
edilmiştir. Buna göre, Divanın teşekkülü uza
dığı takdirde demek ki bu komisyon 1 Kasım 
tarihinde değil, Divanın seçimini takibeden 
birleşimde seçilecek demektir. Nitekim bunun 
tatbikatı şu şekilde olagelmiştir. Zaman ol
muştur. Senatomuzda, Senato Başkanı seçilir
ken 63 tur yapmışızdır, bir ay devam etmiş
tir. Dolayısiyle o vakit, o arkadaşlarımızın 
iddia ettiği gibi 1 Kasımda komisyonların müd
deti bitmiş olsa idi, bu 63 turun devamı müd-
detince hiçbir komisyonun kendisine havale 
edilen meseleleri halletmemesi ve bunların hal
letmiş olduğu mevzuların bilâhara Divanın te
şekkülünden sonra, yeniden ele alınıp, Umumi 
Heyette görüşülmesi iktiza ederdi. Halbuki, 
tatbikat bunun aksine olmuş ve Divanın te
şekkülünden sonra seçilen komisyonlar, eski 

komisyonların Divan teşekkül edinceye kadar 
vaki bütün tasarruflarını kabullenmiş ve bu
rada Senatomuzda buna dayanarak birçok ka
nunlar çıkmıştır. O vakit bu tezi savunan ar
kadaşlarımız hiçbir zaman bu teze dayanarak 
burada bir iddiada bulunmamıştır. Kaldıki, 
bu devam mevzuu mücerret müddetlerle mi 
kaimdir, yoksa toplantı yılının başlangıcı olan 
1 Kasım tarihiyle mi kaimdir? Bu hususta 
da arkadaşlarımızla ayni fikirde olmamıza im
kân yoktur. Burada mühim olan, seçimlerin 
yapılması ve yeni seçilenlerin vazifeye başla
ması tarihidir. Buna cevaz veren içtüzü
ğümüzün 1 nci maddesi burada da, komis
yonlarda da tatbik edilebilir. Zira, eğer müd
dete ittiba etmek ve 1 Kasım tarihini mebde 
almak 1 Kasım tarihinde seçilenlerin müd
deti bitiyor tezini kabul etmek iktiza ederse 
Divan teşekkülünde de aynı şekilde hareket 
etmemiz lâzımgelir. 

Nitekim, Anayasanın 84 ncü maddesi Baş
kanın iki sene müddetle seçileceğini ve bizim 
İçtüzüğümüzün 4 ncü maddesi de keza 84 ncü 
maddeye atıf yaparak 2 nci fıkrasında «Di
van üyelerinin diğerlerinin birer yıl müddetle 
seçileceği âmir hükmünü koymuştur. Bu şart
lar altında, farz edelim, Başkan 1 Kasımda se
çilirse o vakit derhal Divan üyelerinin seçimi
ne geçilmektedir. Başkan seçilmediği takdirde 
bir sene evvel bir yıllık müddetle seçilen, 1 Ka
sımda seçilen Divan üyeleri başkanın seçimi
nin tur yapması dolayısiyle bir ay sonra seçi
lirse o vakit müddetleri bitmiş olmaktadır. Zi
ra 1 nci madde sarahaten bunu beyan etmekte
dir. «Cumhuriyet Senatosu her yıl Kasım ayı
nın ilk günü davetsiz toplanır. Bu birleşime 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, onun bulunma
ması halinde Başkan vekillerinden biri, bun
lardan hiç biri, yoksa en yaşlı üye başkanlık 
eder. Mevcut Divan kâtiplerinden ikisi bun
ların da bulunmamaları halinde...» Şimdi Di
van kâtibi de bir sene için seçildiğine göre 1 
Kasımda seçilen Divan Kâtibi gelecek sene 
tekrar 1 Kasımda eğer seçim neticelendirilmezse 
vazifesine devam ediyor demektir. Keza, Başkan-
vekili de devam ediyor demektir. Bu böyle gel
miş, bu şekilde tatbikat görmüştür. Bununla 
da biz komisyonların aynı şekilde vazifelerine 
yenileri seçilinceye kadar devam edeceği hük
münü rahatlıkla, kıyasen çıkarabiliriz. Zira 
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başka bir hüküm yoktur, tatbikat da bu şe
kilde gelmiştir. 

Aynı zamanda, burada ilk birleşimde gö
rev almaları bahis mevzudur. Yani, ilk birle
şim dediği divanının seçiminden sonraki ilk 
birleşimdir. Bunun mânası, seçimin hangi ta
rihte başlıyacağıdır, gündeme alınacağıdır. Ola 
bilir M, bugün gündeme alırız, Başkanlık Di
vanı olarak, bugün seçimin yapılmasını ka
rarlaştırırız, fakat tatbikatta şimdiye İtada*1 

gruplar hangi komisyonlara, hangi üyelerini 
verdiklerini bildirmemişlerdir, olabilir M, 
grup bu tarihten sonra kendi üyelerini yeni 
seçmiştir, daha yeni teşekkül etmiştir. Bina
enaleyh grup kendi üyelerini seçip buraya, ko
misyona verecek üyeleri divana bildirmemişse, 
ilk birleşimde bizim gündeme bu seçimlerin 
yapılacağı hususunda ki, kararın alınması hu
susundaki kararımız, hukukan bir netice do
ğurmaz; ancak seçimin tarihini göstermiş olur, 
âmir hükmünü yerine getirmiş olur. Üstelik 
18 nci maddenin son fıkrası da burada ilk bir
leşimle bir tezat teşkil etmektedir. 18 nci mad
denin son fıkrası komisyonlara üye secimi aday 
listelerinin üyelere dağıtılmasını takibeden 
2 nci birleşimde yapılır demektedir. Şimdi bu 
şartlar altında 17 nci maddenin birleşimi ile 
adayların divana bildirilmesinden sonra bunla
rın aynı zamanda üyelere dağıtımından iki bir
leşim geçmesi iktiza ettiğine göre, ve Senato da 
1 Kasımda açılacağına ve seçimin yapılabilme
si için iki birleşim, üç birleşim lâzımgeldiğine 
göre 1 Kasımda vazifenin sona ereceği tezi de 
bu maddelerle çürümektedir. Binaenaleyh vazi
fe devamlıdır. Eğer arkadaşlarımızın bu şe
kildeki tezleri kabul edilmiş olsa fiilî durum 
karşısında, Başkanlık divanlarının seçiminin 
uzaması halinde, tatilde komisyonlarda sürele
rin ffecmiyeceği hususundaki Senato komisyon
larında sünelerin gecmiyeceoi hususundaki hü
küm dışında ayrı bir hüküm kovmak icabeder-
di. Zira divanın teşekkül etmemesi dolavısivle 
geçecek bir ay gibi bir müddet içinde bâzı ka
nunların müruru zamana uğraması ve ondan 
dolayı sürenin geçmesi, süresi dolan tasarı ve 
tekliflerin Senatoda görüşülmeden kanunlaşmış 
olması iktiza ederdi. Anayasada böyle bir hü
küm. bulunmadığına göre, Anayasa bu gibi ihti
malleri düşünerek, bu şekilde, yani 17 nci mad
dedeki divanın teşekkülünden sonraki birleşim-

I de seçimlerin yapılacağı hususundaki hükmü 
koymuş olması bizim görüşümüzü teyidetmekte-
dir. 

Komisyonların hangi oranda teşekkül ede
ceği hususunraki dağıtım cetvelinin tanzimi 

I danışma kurulunda bu hususta karar alınması 
ve gruplara bildirilmesi de danışma kurulu ka
rarının ve bunu takibeden dağıtım cetvelinin 
kabulü, umumi heyetin komisyonların vazifesi
nin devam etmediğini kabul ettiği hususuna da 
delâlet etmez. Bu da yanlış bir tezdir. Bir da
ğıtım cetveli hususu müstakbel, yani ileride 
yapılması lâzımgelen komisyon seçimlerinde 
nisbeti tâyindir. Yoksa komisyonların devam 
edip etmediği hususunu tâyin değildir. Danış
ma kurulunun esasen böyle bir karar vermeye 
vetkisi yoktur. Tüzüğün 8 nci maddesi sarihtir. 
"Ru şartlar altında arkadaşlarımızın bu şekilde 
bu dasitim cetvelindeki orantı nisbetlerimi tâ-
THn eden danışma kurulunun kararından ne 
«•ekî1de komisyonun devam etmediği hususun
da fr'r kabara, vardıklarına, hükme vardıkları-
n°, akıl. sır ermemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada mühim 
olan nokta, mücerret hâdiseyi ele almak, ileri
de emsal teşkil eden bir karara varmaktır. 
Yoksa önümüzde bir kanun teklifi var, bunun 
halli için lâzımgelen hususları temin etmek 
değildir. Burada bir prensip kararına varaca
ğız, bu prensip kararı şudur: Komisyonların, 
seçilmeleri ne zaman başlar, bu seçimlerdeki 
müddet ne şekilde tatbik edilmelidir ve Kasım 
ayının başında vazifeleri sona erer mi, ermez 
mi? Yoksa bundan sonra düşüneceğimiz husus, 
bilâhara ele alınacak müşahhas mevzuun, bu
nun şümulüne girip girmediği konusu değildir. 
Demin arz ettiğim hususlar, benim iddia etti-
S-im husus komisyonların vazifelerinin şu ka
naat karsısında hukuki mesnetler karşısında 
V«J şimdiye kadar gelen tatbikat karşısında 
eski komisyonların, yeni komisyonların bura
dan resmen seçilmesine kadar vazifelerinin de
vam edeceği hususudur. Hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele-

30 — 
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ri; ben öyle sanıyorum ki, çok kesin, başka 
türlü yorumlanmaya da pek elverişli «lmıyan 
bir durumu tartışıyoruz. Neden olduğunu da 
bir türlü anlıyamadım. Onun İçin söz aldım. 

Tüzüğün kesin hükmüne karşı karar alına
maz, Başkanlık Divanı karar almış, bu kararı 
sonra değiştirmiş, şunu yapmış. Tüzüğün kesin 
hükmü var. Okuyalım. Ve bu tüzüğün hük
müne göre gerekli hazırlıklar yapılmış, gün
dem hazırlanmış, biz de onun gereği yapılacak 
ümidi ile geldik. 

Tüzük diyor M: «Cumhuriyet Senatosu her 
iki yılda bir Başkanlık Divanı seçimlerinden 
sonraki ilk birleşimde, (yani, bugün) görevleri 
iki yıl devam etmek ve üyeleri genel kurulca 
gizli oyla seçilmek üzere aşağıdaki komisyon
lar kurulur.» 

Demek ki, tüzüğün hükmü bu. Başkanlık 
Divanı, Senato açılır açılmaz ilk yapacağı Baş
kanlık Divanının seçimi, ikinci iş, komisyonla
rın seçimi. Toplantı yılı için de Anayasa tarih 
koymuş; 1 Kasım. Kasımın 1 inde toplanır. 
Cumhuriyet Senatosu. Toplantı yılı başlar, tik 
kez görüyoruz ki, bu tüzük hükmü, hangi 
amaçla olduğunu bilmiyorum, ters bir yorum
la bu yıl uygulanmıyor. Bugün iki yıl geçmiş. 
İki yıl bir gün geçmiş, veyahut bir yılın 351 
günü geçmiş hesapları bunda olmaz. Yasama 
organları dönem işidir. Toplantı yılı işidir, do
nem işidir. Toplantı yılı biter, o yıl biter ve 
yeni toplantı yılı başlar, o yü başlar. Hayır 
efendim, üç gün eksik kaldı, o üç gün buraya 
anahsubedilsin. Böyle hesap yapıldığını ilk de
fa gördüm. Sayın «arkadaşlardan birisi diyor 
M, komisyonlar 1967 yılı 21 Kasımında seçil
miştir. O halde bu yılın da Kasımın 21 ine ka
dar geçerlidir. Peki soruyorum, Cumhuriyet 
Senatosunun Başkanı da birinci gün seçilecek 
iken, turlarla 50 - 100 tur oldu, - M, çok turlar 
gördük burada - ayın 25 inde seçildi, 21 inde 
seçildi, iki yıl sonra süresi bitince, Cumhuri
yet Senatosu açıldığı gün eski başkan görev 
yapabilir mi? Şimdiye kadar yaptı mı? Ve kaç 
yıldır Cumhuriyet Senatosu başkanları birinci 
gün seçilmemiştir. Hep sonra seçilmiştir, gün
lerce sonra seçilmiştir, üçüncü kez oluyor se
çiyoruz, dördüncü kez olacak hattâ, seçiyoruz. 
Hiçbir zaman bu hesabı yapmadık. Hep dedik 
ki, toplantı yılı başladı, iki yıl bitti, Sayın Baş

kan yeniden seçilecek. Kimse çıkıp da burada 
efendim daha beş günü var başkanın, lütfedin 
bu beş gününü bitirsin sonra seçelim demedi. 
Böyle hesap cidden beni hayretlere bıraktı. 

Cumhuriyet Senatosu açılır açılmaz Başkan 
seçiyoruz. Böyle birbirini geriye iten seçimler
le kabul ediniz ki, bu yıl, 25 inde seçtik, gele
cek yıl 20 tur daha yapıldı, Aralığa. Çünkü, 
25 inde seçeceğiz gelecek yılda. Aralığa geçti, 
o zaman da 30 tur yapıldı, Aralığın sonuna gel
di, böyle şey olur mu arkadaşlar? Mümkün de-
ğil bu. Bir süre konmuştur, dönem biter; yeni
si başlar, toplantı yılı biter, yenisi başlar. Böy-
Te olunca bugün hiçbir konu görüşülemez di
yen arkadaşlar haklı. Konular görüşülürken! 
yasa öneyleri, ya da tasarıları görüşülürken 
komisyonun hazır bulunması gerekir. Hukufcan 
yok komisyon diyor. Hukukam Başkan var mıy
dı? Bir sayın arkadaş diyor ki, başladığı za
man komisyonlar çalışıyordu. Soruyorum aynı 
arkadaşa, hangi örneği gösterebilirler ki, Cum
huriyet Senatosu Sayın Başkanı seçileceği yıl 
açılır açılmaz Cumhuriyet Senatosu en yaşlısı 
başkanlık yapıyor, o başkan olmuyor, demi-
yjrlar 20 günün daha var, sen otur da seçimi 
vapalım. Seçim yapılırken bile Cumhuriyet Se
natosunda eski başkanın süresinin bittiğini ka
bul ediyoruz. O bir taraftan, durup da başkan 
alarak seçim yapmıyoruz. Bütün bunlar ortada, 
iken tersine çevireceğiz, her ne amaçla ise 
bilmem, orda öyle ama, burada böyle değildir 
diyeceğiz. Mümkün değildir. 

Sayın Kayalar'm bir sözüne dokunmak is
tiyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanının, 
Başkanlık Divanının tüzüğü değiştirici karar 
almaya hakkı yoktur. Genel kurulun kararını 
değiştirme hakkı ise o da yoktur. Onun için 
ağev tüzükte kesin hükümler yok ise, genel 
kurulun kararı yok ise, elbette Divan Genel Ku
mlun onayına sunulmak üzere karar alabilir. 
"Burada karşılaştığımız durum bir karar alın
mış, eskisini değiştirmiş, bir yorum yapmış tü-
sük hükmü bir kenarda kalsın diyor ve bunu 
da arkadaşlar savunuyor. 

Sayın Kayalar Cumhuriyet Senatosunun de
vamlılığından söz etti. Doğru. Cumhuriyet Se
natosunun davamlılığı var. Başkan da başkan
lık da, komisyonlar da devamlılığa uyan bir 
statü içindedirler. Ama demin arz ettim ki, bu 
devamlılığı savunurken Sayın Başkanın döne-
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mi biter bitmez, demiyoruz ki, efendim Cum
huriyet Senatosu devamlı bir organdır. Eh bu 
seçim belki sonra yapılır, belki bir ay sonraya 
kalır, başkan, da başkanlığa devam etsin de
medi ki, şimdiye kadar. O halde devamlılık ke
sin sürelerin konulması, yapılan ayırımı değiş
tirmez. Devamlılık organın tümünü kapsıyan 
(bir kavramdır ve Cumhuriyet Senatosunun 
tümünü ilgilendiren bir niteliktir. Yoksa bu
nun içinde süreleri, türlü sürelerimiz var, hiç
bir süreyi devamlılık kavramının gölgesinde 
anlam değiştirici bir yoruma zorlıyamayız. Ko
misyonların süresi kesindir çünkü, iki yıldır 
diyor, öbür hükmü de her Başkanlık Divanı
nın seçilişinden sonra seçilirler diyor. Başka ne 
istiyorsunuz, süresi iM yıl. Başkanlık Divanı 
Senato açılır açılmaz seçilir, o seçildikten son
ra komisyonlar seçilir. Bu kadar açık hüküm
ler varken, böyle bir yorumu bugünkü gibi yo
rumlamak için hukuku bu kadar zorlama hu
kuka karşı haksızlıktır. Alet olamaz hukuk 
böyle bir mantığa bence. Niyabeten görev yap
ması ayrı şey, süresinin bitmesi ayrı şey. Bir 
arkadaş, bir grup, bir komisyon görev alıyor; 
yahut bir kurul gönderiyoruz hepsi Senato adı
na görev yapıyor, bunların görev yapması, 
eferd'in sen görev yakıyorsun ya Cumhuriyet 
Senato için, o halde senin de sürende devamlı
dır. Yok, biter onun süresi. Bitmiyen süre 
Cumhuriyet Senatosunun süresidir. Devamlılık 
Cumhurivet Senatosunun organ olarak niteli
ğidir. Yoksa onun organlarının, onun üyeleri
nin ya da her hangi disrer görevlendirdiği bir 
kurulun süresinin devamlılığı anlamına gel
mez. Süneler devamlılığı kayıtlanır. Meclislerin 
çalışmalarını teminen organlar çalışıyor, o hal
de bu mantığa dayanarak madem ki, Meclisle
rin çalışmalarının devamlılığını sağlar orsran-
lar onlar adına, Cumhuriyet Senatosu da de
vam eder, devamlı olunca omra VoT^vonlnrı 
her hamori bir anda yokmuş farz edilemez de
mek isteniyor, bunun altında. Hayır efendim, 
aynı şeyi arz ettim; en yüce organ olan Baş
kan bütün uygulamalarda şimdiye kadar, hep 
gördük ki; böyle bir devamlılık süreci içinde 
değildir. Böyle bir devamlılık süreci içinde sa
nırım ki, olan tek yer, hiç boş kalmıyacak 
Devlet Bakanlığıdır. Bunun dışındaki organlar
da böyle boşluklar olabilir. Yenisi atanır, de
ğişir, boşluk olabilir. Tek, devlet başsız kal

maz. Onun ötesinde, bizim Başkan da değişi
yor. Bütün bunları düşününce sanırım M, hiç 
zorlama yapmadan böyle bir usul hatası gerek
siz bir geciktirme, komisyonları seçmeme, hat
tâ bunun için çaba harcayıp bâtılı makbul gös
termeye uğraşmanın boş olduğu inancındayım. 
Bu inançla hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bir öncelik hakkı var mı efendim, çünkü 
evvelâ ben söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Mete sizden daha önce 
sos istiyen var. Yalnız Sayın Tuna'nm söz is
teğinin ben farkına varmamışım, arkadaşıma 
sordum. Arkadaşım en evvel söz istediğini söy-
TediT8r. Onun için araya yazdım. Sizden evvel 
b'? başka arkadaş daha var. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Yazılı efendim, yazılı. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sıra yok mu 
efendim? 

BAŞKÂH — Sizin sıranız en sonra. 

MACİT 7F,REN (Amasya) — Sarfı nazar 
ediyorum, lütfen ismimi çiziniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Tuna. 

AHMET NIJSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, içtüzük tatbikatı ile il-
07li münakaşaları hep beraber dinlemekteyiz. 
"Biz çift Meclisli Parlâmento hayatına yeni 
^asladık. Yeni başladığımız için şu iki Mec
lisin işleyiş tarzında bâzı ihtilaflı noktalara 
d'i^mîkteyi?:. Bunun anasebebi bundan neşet 
ediyor. İki Meclisli hayata yeni başladık, 
fakat arkadaşlarımızın bugüne kadar gördüğü 
tatbikat tek meclisli parlömanter nizamdan, 
onun tesirinde ve telkininde kalmasından ileri 
gelmektedir. Muhterem arkadaşlar, şimdi Sa
yın Bekata bir Başkanlık Divanı kararından 
bahsetti. Diğer arkadaşlarımız komisyonların 
devamlı olup olmadığından bahsetti. Ben mü
saadenizle şu 1961 Anayasası ile birlikte ne 
kabil tatbikat geçirdik; Anayasa Mahkemesi 
bunu nasıl gördü, bunlar üssrinde kısaca dur
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz tek meclisli sis
teme alışmışızdır. iki meclisli sisteme gel-
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diğimiz zaman tek meclisteki sistemleri, 
teamülleri iki Mecliste yürütmek iste
dik. Ne dedik? İlk tatbikat yıllarında dedik ki, 
Cumhuriyet Senatosunda müzakere bir müd
detle mukayyettir. Fakat, dönem başında, yani 
Kasım ayında komisyonların seçilmesi için bir 
zaman geçecektir. Bilâhara Başkanlık Divanla
rının seçilmesi için de bir zaman geçecektir. 
Mademki bu devrelerde faaliyet mümkün de
ğildir. O halde o zmaanlarda Anayasanın 92 nci 
maddesinde kanunların müzakeresi için ayır
dığı müddetin işlememiösi lâzımdır kanaatine 
vardık. Bu husus bir Başkanlık Divanı kararı 
ile te'abit olundu. Biz tatbikata böyle başladık. 
Bugün muhterem arkadaşlarımın ifade ettiği 
şekilde anladık, dedik ki, 1 Kasım geldiği za
man her faaliyet durur, komisyonlar seçilir, 
komisyon başkanları seçilir, faaliyet başlar. O 
zamana kadar da Anayasanın 92 nci mdadesi-
nin gösterdiği müddet işlemez dedik. Bunu 
Milet Meclisi Başkanlık Divanı ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı müşterek bir karar 
olarak tesbit etti. 

Bir hayli ihtilâflar oluyordu, müddetin baş
langıcı nedir, sonu nedir, ne zaman müddet 
işlemez. Bunun için her iki başkanlık divanı 
toplanarak şu karara vardı: Dediler ki, Cum
huriyet Senatosu gelen evrakın kaydolun-
duğu tarih Cumhuriyet Senatosunda işliyen 
müddetin başlangıç tarihidir. Tatilde işlemez, 
1 Kasımdan itibaren kornissyonlar teşekkül 
edinceye kadar işlemez. Başkanlık Divanı te
şekkül edinceye kadar işlemez. Buna göre müd
detler hesaplanır dendi. 

Muhterem arkadaşlar hepinizin malûmu, 
bu müşterek Başkanlık Divanı kararını uzun 
zaman tatbik ettik. Yani Millet Meclisi de 
bizim gibi anlıyordu. Müşterek Başkanlık Di
vanı kararı idi, bu kararı tatbik ettik. Bu 
karar tatbik olunurken bir şahsın affı ile il
gili kanun Cumhuriyet Senatosundan reddolun-
muştur. Aynen böyle dönem başı gelmişti. 
28 Aralıkta bizden çıkmış, biz komisyon teşek
kül edinceye kadar müddet işlemez kanaatinde 
idik, müşterek Başkanlık Divanı kararını tat
bik ediyorduk. Bilahara Millet Meclisi Baş
kanlığı, bizdeki müzakere müdetinin geçmiş 
oüiduğundan bahisle, kendi metinlerinin kanun 
olduğunu bildirdiler, Cumhurbaşkanına kanun 

olmuştur şeklinde gönderdiler. Cumhurbaşkanı 
ilân etti. Fakat bu kanun aleyhine Anayasa 
Mahkemesine başvuruldu. Muhterem arkadaş
lar, buradaki iddia şu idi: Komisyon teşekkül. 
edinceye kadar müddet işlemez. Komisyon 
Başkanlık Divanı teşekkül edinceye kadar müd-
aet işlemez. Anayasa Mahkemesi şunu diyor 
arkadaşlar: Müddetlerin işleaniyeceği husus, 
Anayasanın 92 nci maddesinde musarrahtır. 
92 nci madde sadece tatilde müddet işlemez di
yor. Binaenaleyh, Başkanlık Divanının müdde
tin başlangıç tarihi gelen evraka kayıttır, sö
zünde isabet olmadığı gibi, komisyonların te
şekkülü zamanı, başkanlık divanları teşekkül 
zamanında müddet işlemez şeklindeki kararı da 
kaldırıyor. 

Arkadaşlarım, şu Anayasa Mahkemesi bu 
şekilde içtihadını belirttikten sonra artık hâlâ 
daha eski Başkanlık Divanı kararını ihyaya 
matuf, iptal edilmiş bir kararı ibkaya matuf 
istekler ve bunu müdafaaya matuf gayretler 
yersiz olmak gerekir. 

Şimdi bugün tebellür eden şu: Burada tek
lif veya tasarı komisyonlara gidecek. Cumhu
riyet Senatosunda kanunların müzakeresi bir 
müddete bağlıdır. Anakaiide Millet Meclisin
de geçen müddet kadar Cumhuriyet Senato
sunda kalabilir. Millet Meclisinden bir karar 
ivedilikle gelmişse 15 gün kadar bir müddeti 
Cumhuriyet Senatosu kullanma hakkını haiz
dir. ivedilikle gelmemişse ve müdıdet ide bdr ay
dan kısa ise Cumhuriyet Senatosunda bil* ay 
kalabilir, bir ayı geçemez. Diğer ahvalde her 
ne suretle olursa olsun üç ayı geçmemesi lâzım. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi niçin bu kararı 
vermiştir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlarımın 
burada 1 Kasımda müddet bitiyor şeklindeki 
ve her hangi bir teşekkül ^yoktur şekMndeki 
mütalâaları esas alalım. Tatbikat elimizde, 
1965 te Başkanlık Divanı Aralık ayının yedi
sinde teşekkül e'tmiş, 1965 te 12 nci ayın kaçın
da komisyonlar seçilebilmiş, 1967 yılında 11 nci 
aym 27 sinde teşekkül etmiş. 

Şimdi arkadaşlar böyle bunu bir hissî sa
hadan alıp getirmiyelim. Ruhumuza sindire sin-
idire, bunun mânası ne olmak gerekir şu tüzük 
maddelerinden, bunu anlamaya çalışalım. 27 
sinde seçmişiz komisyonu, daha Başkanlık Di-

j vanı seçilmemiş. Peki, Cumhuriyet Senatosun-
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da en fazla 15 gün kalacak kanunlar yok mu?,. 
Millet Meclisinde bir kanun ivedilikle müzake
re ve kabul edilmiş, tatile girmişiz, Kasım gel
miş başlamışız. Şimdi bu kanunlar Cumhuri
yet Senatosunda müzakere edilmeden kanun 
olsun. Anayasa vâzıının böyle bir şey isteme
si, talebetrıesi mümkün müdür? O halde ar
kadaşlar yanlış bir semin üzerindeyiz. Anaya
sanın neresini açarsak, neresine bakarsak baka
lım, Cumhuriyet Senatosunun devamlı bir mü
essese olduğunu göstermektedir. Her iki yıl
da bir üye sayısının üçte biri yenilenir. Ekse
riyete ırâni değildir. Devamlıdır ve faaliyet
tedir. Şimdi, Ersim, aynıdan itibaren faaliyet
te bulunman deniyor. Dört tatbikatımız mey
danda. 1,5 aydan evvel komisyonları seçeme
mişiz. Bir Başkan secimi turları çok daha ile
ri gittiği zaman, iki üç ayda da seçemeyiz. 
Çünkü ne- diyor, Başkan seçilir, Başkanlık Di
vanı seçilir. Ondan sonra komisyonlar seçilir. 
Arkadaşlar, şimdi su mantıki silsileye göre 
Anayasa vâzıı Cumhuriyet Senatosunda Kasım 
ayında müzakere edilmeden kanunlar geçer mi, 
bunu mu kabul ettireceğiz? O halde yanlış bir 
münakaşa zemini üzerindeyiz. 

Bugün bu nereden ileri geliyor? Sözlerimin 
başında da ifp.de ettiğim gibi. tek meclisli sis
temin tatbikatı ile karşı karşıya geliyoruz, iki 
meclisli sisteme yeni alışmaktayız. Teamülleri 
yeni kurulmaktadır. Başlangıçta yapılan bâzı 
hatalar Anayasa, Mahkemesince yeni tashih edil
mektedir, Bu komisyonların seçilmesi için ge
çen müddet. Başkanlık Divanının seçilmesi için 
geçen müddet içerisinde de müddet mürur eder 
şeklindeki Anayasa Mahkemesinin karan mu
vacehesinde artık 1 Kasım geldi, işler bitti 
havası içerisinde konuşmak, diğer taraftan 15 
gün için gelmiş, yirmi gün için gelmiş, bir ay 
için gelmiş olan metinlerin bizde müzakere 
edilmeden geçmesi gibi Anayasa vâznnm iste-1 

miyeceği bir metinle karşılaşıyoruz. 

Şimdi, arkadaşlar, buru bu şekilde izah et
tikten, Anayasa Mahkemelinin kararına bu şe
kilde işaret ettikten sonra, tüzüğümüz nedir? 
Ona gelelim. Meselâ bir baro var. 2 yılda bir 
başkanlık divanı seçilir diyor, idare heyeti se
çilir diyor. Devamb m^ST^e^e, Tu**i". evet 
onlar seçildi, 2 yıl geldi, 2 yıl geçti. Efendim 
baro başkanlığı baro idare heyeti münfesihtir. 
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Baro bitmiştir, baro ortadan kalkmıştır. Ye
nisi seçilinceye kadar ortalıkta yürütülmeye 
çalışılıyor. Böyle mi diyoruz arkaidaşlar? Ora
da da müddet var, 2 yılda bir diyor. Devamlı 
müesseseler için kanunun koyduğu 2 yıllık 
müddet, o makama gelenlerin ömür boyunca 
kalmıyacağmı göstermek içindir. Fakat yeni
si seçilip işbaşına gelinceye kadar, daha evvel
ki heyetin devam edeceği musarrahtır. Bu, de
vamlı müessesenin, devamlı müessese mefhu
munun zaruri neticesidir. Şimdi, 17 nci mad
de: ilk birleşimde seçilir, diyor. Doğrudur. 
Bizim içtüzüğümüz 1 Kasımda Başkanın seçi
leceğini ve Başkanlık Divanının seçileceğini 
ifade ediyor. Başkanlık Divanı seçimi bittik
ten sonra, komisyonların seçimine geçileceğini 
ifade etmektedir. Geçen sene değil, daha ev
velki seçimlerde, bir aydan fazla bir zaman 
sadece Başkanın seçilişi için vakit geçmiştir. 
Komisyonların seçiminin tabi olduğu bir mera
sim var. Bu Başkanlık Divanı seçimi bittik
ten sonra, ilk birleşimde seçilir, diyor. Fakat 
nasıl seçileceğini tasrih ediyor. Bunun mâna
sı müddeti tesbit edilen komisyonların seçimini 
uzatmayın diye bir işarettir. Fakat nasıl ya
pacağını tasrih ediyor. Diyor ki : «Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin meslekî ihtisasları tesbit 
olunur». Başkanlık Divanı bu ihtisas cetveline 
gere ve partilerin kuvvet oranlarını nazara 
almak suretiyle hangi partilerden ne miktar, ne
reye adam seçip göndereceği tesbit olunur ve 
tebliğ olunur diyor. Bilâhara, komisyonlar şu 
kendilerine bildirilen rakama göre üyelerini 
ayırıyor, Başkanlık Divanına bildiriyor, bilâ
hara bunu Başkanlık Divanı dağıtıyor, 2 bir
leşim sonra da seçim yapılıyor. Demek muhte
rem arkadaşlarım, komisyonlar seçiminin İç
tüzüğümüze göre bir prosedürü var. Başkan
lık Divanı için bir zaman geçiyor, ondan sonra 
da şu arz ettiğim hususlara riayet zaruri olu-
JOY, 

Şimdi, Sayın Bekata: «Bu zaman içerisinde 
müddet işlemez, Başkanlık Divanı kararına gö
re bu işi yapalım» dedi. Dediğinin serapa ak
sine, Anayasa Mahkemesi kararı var. Diyor 
ki ; Anayasanın 92 nci maddesinde : müddetle
rin ne zaman işlemiyeceği musarrahtır, sadece 
tatilde işlemez, diyor. Gelen evrak melbde tari
hidir. Komisyonlarda geçen müddetler nazara 
alınmaz şeklindeki kayıtlar Anayasaya uygun 
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kayıtlar değildir, tatilin dışında müddet işler, 
kaydını ihtiva ettikten sonra artık komis
yonları bir Kasımın başında yok telâkki ede
ceğiz. Bu birbuçuk - iki aya müntehi olan za
manda Millet Meclisinden gelen kanunlara 
irademizi lâhik göreceğiz, kendiliğinden kanun
laşacak. Arkadaşlar bu Anayasa anlayışı, tü
zük aîılayışı değildir. 

Şunu arz ediyorum; bu çift Meclisin tatbi
katına yeni başladık. Bunun isabetli kuralları 
yeni yeni meydana çıkmaktadır. Yıllarca müş
terek Başkanlık Divanı kararını tatbik ettik. 
Anayasa Majhkemesi bu görüşü iptal etti, beğen
medi. Artık Anayasa görüşünde bütün Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin bir fikir biriliğine var
ması lâzımdır. Şunu arz ediyorum, Cumhuriyet 
Senatosu devamlı bir müessesedir. Müddetlerin 
işliyeceği hususunda bir kayıt, bu müessese
de bir komisyon seçilip iş 'başına geldiği zaman, 
diğer komisyonun mesaisinin ve salâhiyetleri
nin bittiğinin kabulü lâzımdır. Bu itibarla de
vamlılık arz eden bütün müesseselerde tatbi
kat esasen böyledir. Müddetle mukayyet idare 
heyetlerini gösteren kanuna, veyaîhut kendi ni
zamnamesine göre olan idare heyetleri de, müd
detinin bittiği gün yokolmamaktadır, tatbikat 
böyle değildir. Bu itibarla komisyonların faa
liyette olduğunun kabulü ve Anayasayla üze
rimize düşen hizmetin görülmesi için Başkan
lık Divanı kararının isabetli olduğunun, kabu
lü zaruri olduğu kanaıatindeyim, Teşekkürler 
ederim, 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. Sayın 
Mete?.. Yok. Sayın Zeren?.. Buyurun. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 
sayın, üyeler; biraz evvel söz sırasmca sayın 
üyelerin davet edildiği bir sırada, bana za
manında söz verilmediği zannı vs zehabı içe
risinde Sayın Başkana oturduğum yerden du
rumu hatırlattım. Kendisine karşı itimadım 
var, yanlış anlaşılmaması için bu hususu tav
zih ediyorum. Sayın Başkanın hiç şüphesiz ki; 
(bütün üyeleri aynı gözle gördüğü ve sıra tev
zii hususunda her hangi bir fark gözetmediği 
hususuna ben de mutmainim. Bunu burada ha
tırlatmayı bir vazife sayıyorum. Ancak Sa
yın Başkanımla aramızda bir fikir ihtilâfı 
var. Acaba ben mi aldanıyorum? Benim ha
tırladığıma göre usul meseleleri üzerinde gö-
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rüşme 10 dakikayı geçmez ve görüşü1 en usul 
konusunun bir lehinde, bir aleyhinde olmak 
üzere iki sayın üyeye söz verilir. Hal böyle iken 
dikkat buyurun... 

BAŞKAN — Sayın Zeren, bir dakika efen
dim, fazla yorulmamanız için bir hususu aydın
latayım. Müzakere, usul müzakeresi değil, Baş
kanlık Divanı kararı üzerinde açılan bir mü
zakeredir. Bu itibarla söylediğiniz husus doğ
ru değildir efendim, 

MACİT ZEREN (Amasya) — Arzı cevap 
edeyim efendim. Mutmain değilim, henüz ina
namadım, yani ikna olamadım. Bakınız saat 17 
ye geliyor, iki saattir bir usul meselesi ile 
uğraşıyoruz. Bunun esasla ilgisi olduğu söy
lenebilir mi? Sureti katiyede, şu dakikaya ka
dar konuştuğumuz meseleler bir esas mesele 
değildir. Bir usul meselesidir. Şimdi bu usul 
meselesini siz isterseniz bir karar şeklinde 
kürsüye getirin, isterseniz 'bir sayın üyenin 
teklifi ile veya kürsüden talebi ile buraya 
getiriniz, bunun mahiyeti değişmez. Her iki 
halde de bu usul meselesidir ve usule dair 
olan hükümler tatbik edilir 10 ar dakikayı 
geçmemek üzere sayın üyeye söz verilir. Be
nim kanaatimce havanda su dövdük, zaman 
israf ettik. 

Şimdi üzerinde konuştuğumuz konuya geli
yorum. Emsal teşkil ettiği için şüphesiz ben 
de bu haktan faydalanacağım. < 

Evvelâ halk arasında söylenen bir sözü 
hatırlatmak isterim, onunla söze baslıyacağım : 
«Çobanın gönlü oldu mu tekeden sütü sağar.»ı 
Bfede böyle derler. Bizde usul hükümlerini 
tefsire yöneldiğimiz zaman günlük meseleleri
mizin icabı ne ise, bu usul kaidesinden o is
tediğimiz mânayı almak için kendimizi zorlarız. 
Ama haddizatında teke süt vermez. 

Şimdi, kendisini pek sevdiğim ve saydığım 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekâta'yı dikkatle dinledim. 
Temel fikir şuna dayanıyor, Diyor ki Sayın 
Bekata : «Dağıtım cetveli tanzim edildiği için 
eski komisyonun görevi bitmiştir.»! Şimdi 
burada bir doğru olan taraf var, bir de yanlış 
olan taraf var. Doğru olan taraf, dağıtım cet
velinin gerçekten tanzim edildiği hususudur, 
mutabıkıs. Yanlış olan taraf, dağıtım cetve
linin tanzim edilmiş olmasının mevcut bir ko-
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misyonun görevine hitam vermediğidir. Bu hü
küm nereden çıkıyor bunu bilmiyorum. 

Şimdi aksine bir kanaat yürütecek olursak, 
yani Sayın Bekatanın ileri sürmüş olduğu fikri 
gerçek olarak kabul edecek olursak, o takdirde, 
şöyle bir durum meydana gelir. Eski komisyo
nun vazifesi 1 Kasım'da hitama ermiştir, yenisi 
de seçilmemiştir, bugün ayın 4 ü. Şimdi ne olu
yor? Ayın biri ile 4 ü arasında 4 günlük bir 
aralık kalıyor. Devlet hayatında hizmetin de
vamlılığı vardır. Her hangi bir hizmet mual
lakta, asamakta kalamaz. İster kanun tanzim 
ediniz, ister tüzük yapınız, her hangi bir hiz
meti asla muallakta bırakmayı istihdaf etmiye-
cektir. Bizim elimizdeki Tüzüğümüz de ve 
Anayasamız da bir hizmetin muallakta kalması 
hususunu derpiş etmemiştir. Binaenaleyh, bu 
noktai nazar, hizmetin devamlılığı fikrine aykı
rıdır. Bu itibarla dağıtım cetveli tanzim edil
miş olmakla beraber, eski komisyonun vazifesi 
yeni komisyon teşkil edilinceye kadar devam et
melidir. 

İkinci husus; Başkanlık Divanının teşkil 
edildiği, seçildiği günü takibeden ilk içtimada 
komisyonların teşkil edilmesi hususundaki kai
dedir. Bendenizin kanaatince bu hüküm em
redici bir hüküm değil, yol gösterici bir hüküm
dür. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, 
esas bir konuyu görüşmekteyiz, içtüzüğümüzün 
58 nci maddesi usul hakkındaki görüşmelerin 
nelerden ibaret olduğunu saymıştır. Bu sebeple 
Sayın Zerin'in bu bir usul konusudur beyanları 
içtüzüğün 58 nci maddesinde sayılan husus
larla ilgisi bulunmadığı cihetle esas hakkında 
konuşma olarak Sayın Başkanın nitelediği şe
kildeki devamlılık yerindedir. 

Konumuz 1 Kasım 1969 tarihinde Anayasa 
hukukunu, Parlâmento hukukunu, içtüzüğün 
17 nci maddesini ve şimdiye değin gelenekleri
mize ve tatbikatlarımıza uygun olarak hukuki 
varlıkları sona ermiş bulunan komisyonları Baş
kanlık Divanı kararlariyle ihya edilip kendile
rinin görev müddetleri uzatılıp uzatılamıyaca-
ğıdır. Bu hususta açıkça ifade ettik ki, Par
lâmento hukuku faaliyeti, yasama faaliyet yılı 
olarak ele aldığı zamanda gerek yasa faali

yetlerini düzenliyen komisyonlarının, gerek Baş
kanlık Divanlarının görevleri sona erer, yeni 
organlar seçilir. Bu bir müşterek kaide haline 
gelmiştir. 

Arkadaşlarımız derler ki, Cumhuriyet Sena
tosunun bir özelliği vardır, ikinci Meclis olarak 
belirli müddetler içerisinde yasaları görüşmek 
zorundadır, görüşmez ise kendiliklerinden ya
salar Millet Meclisinden bize intikal etmiş şe
killeriyle kanunlaşırlar. Eğer bir noksanı var 
ise, bu hususta tatbikatta bir güçlük ile karşı 
karşıya isek bunun yolu vardır. Muhterem ar
kadaşlarım, bunun yolu içtüzüğün 180 nci mad
desinde açıkça ifade edilmiştir, içtüzükten do
ğacak anlaşmazlıklar Anayasa Adalet Komis
yonuna havale edilü", Anayasa ve Adalet Ko
misyonu bir rapor hazırlar, o rapor burada 
görüşülür, bir karar verilir. Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun hazırlıyacağı raporda kabul ede
ceği şeklin mesnetlerini gösterir. Eğer burada 
şu anda bir anlaşmazlık çıkmıştır, bir kısım ar
kadaşlar derler ki 1 Kasım tarihinde yeni yasa 
faaliyetiyle komisyonların hukuki varlıkları bit
miştir, artık görev yapamazlar; bir kısım arka
daşlarımız derler ki hayır bu devam eder. 

Çözüm, şekli Başkanlık Divanının kararları 
değildir, içtüzüğiüı 180 nci maddesini okuya
yım:»... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon yok diyorsunuz, hangi komisyona havale 
edeceksiniz? 

SIRRÎ ATALAY (Devamla) — Okuyayım: 
«Bu tüzükte değişiklik yapılmasına dair teklif
ler ve bu tüzüğün uygulanmasından doğacak 
anlaşmazlıklar gerekli raporu hazırlayıp Cum
huriyet Senatosuna sunmak üzere Anayasa ve 
Adalet Komisyonun®, havale edilir.», 

Sevgili Sakarya Senatörüne ifade edeyim id, 
sizin seçeceğiniz, yani beraberce seçeceğimiz ye
ni Anayasa ve Adalet Komisyonuna. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O za
man havaleye lüzum yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Havale ede
ceğiz, geleceğe ait. Şimdi şu anda bir zorlama 
mümkün değildir. Şu andaki gayretlerimiz hu
kuk dışı, Anayasaya aykırı bir zorlamadan 
ibarettir. Bir zorlama ile hukuki çözüm yolu 
bulunamaz. Belki bir karar alınabilir, sonunda 
belki bir karar alınabilir. Ama. bu karar hu-
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kuki bir karar olmıyacaktır, ama bu karar Par
lâmento hukukuna uygun bir karar olmıyacak
tır, ama bu karar bugüne değin tatbiklerimize 
uygun bir karar olmıyacaktır, ama bu karar 
bugüne kadar hiçbir komisyonda 1 Kasım'dan 
sonra Sayın Âltan'm ifade ettiği gibi her hangi 
bir yasanın görüşmesine uygun bir şekilde ve
rilmiş bir örneği gösterilen bir örneğe dayanan 
bir karar olmıyacaktır. Çoğunluğun vereceği 
bir karar olacaktır. Kolay yollar değil, hukuki 
yollar seçilir. Parlâmentolar hukuki ve meşru 
yolları seçecek. Yapacağımız şey eğer gerçekten 
müddetler yönünden Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünde değiştirmesini arzu ettiğimiz husus
lar var ise, 1 Kasım'da komisyon seçimleri yeti
şemez ise seçimlerin yapılmasına değin eski 
komisyonların görevleri devam eder diye içtü
züğe bir hüküm ilâvesi suretiyle, içtüzükte bir 
değişiklik yapılabilir. 

ikinci yol; bir anlaşmazlık meydana gelmiş
tir Cumhuriyet Senatosunda. Nedir bu anlaş
mazlık? 1 Kasım'da komisyonların görevlerinin 
devam edip etnıiyeceği. Açık bir anlaşmazlıktır. 
Bu anlaşmazlığın çözümünde biraz önce okudum, 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince Başkanlık 
Divanının yetkisi yoktur, Başkanlık Divanının 
bu kararı bu yönden hükümsüzdür sayın üyeler. 
Niçin hükümsüzdür? Tekrar okuyayım: «İçtü
züğün uygulanış asından doğacak anlaşmazlıklar 
gerekli raporu hazırlıyıp Cumhuriyet Senato
suna sunmak üzere Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havale edilir». 

Bir anlaşmazlık meydana gelmiştir, İçtüzü
ğün tatbikatı yönünden. Bunu Başkanlık Di
vanı çözmek istiyor. Bunu çözemez Başkanlık 
Divanı. Bunun çözüm yolu ve yeri Genel Kuru
lun biraz sonra takdim edeceğimiz önerge gere
ğince, 180 nci madde gereğince anlaşmazlık mey
dana gelmiştir. Biz diyoruz ki Anayasa hukuku, 
Parlâmento hukuku, içtüzüğün 17 nci maddesi 
ve şimdiye kadar tatbik edilen usule göre görev 
bitmiştir. Bir kısım arkadaşlarımız diyor ki, 
hayır görevin devamı mümkündür ve Başkanlık 
Divanının getirdiği bu karar usule uygundur. 
Bu nedir? içtüzüğün tatbikatından doğan bir 
anlaşmazlıktır. Bunu şimdi Başkanlık Divanı
nın okunan karariyle oylıyamazsmız ve bu ka
rarla bir çözüme götüremezsiniz, içtüzüğün 
180 nci maddesi, anlaşmazlığın çözüm şeklini de 

tâyin etmiştir. Tâyin yeri, havale edilecek 
Anayasa ve Adalet Komisyonudur. Seçilecek 
Anayasa ve Adalet Komisyonu toplanır bir ka
rar verir, bundan sonraki tatbikatımızda bir 
sarahata ulaşırız ve tasdik ederiz. 

iki yoldan bir üçüncü yol olan Başkanlık 
Divanının kararının oylanması bile mümkün de
ğildir. Çünkü çözüm şeklini içtüzük göstermiş
tir. içtüzüğün 180 nci maddesi sarih olarak 
bunu derpiş etmiş bulunmaktadır. Bunu kürsü
ye bir önerge haline getiriyorum. (A. P. sıra
larından kürsüde önergenin yazıldığı görülme
miştir sesleri) 

MUSTAFA DELiVELi (Hatay) — Nerede 
görülmüştür bir Meclisin bu kadar meşgul edil
diği. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hemen oku
yorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince işlem 

yapılmasını saygiyle arz ve talebederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım şimdi
ye kadar üç defa grup adına, 6 defa da şahıs
ları adına konuşma yapılmıştır. Kifayet takriri 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmalarla konunun aydınlandığı kanısın

dayım. Görüşmelerin kifayetini arz ederim. 
Giresun 

Sabahattin Orhon 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkanım, soru soracağım. (A. P. sıra
larından kimden sesleri) 

MUSLiHiTTiN YILMAZ METE (Adana) — 
Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun Sa
yın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; bugün 
üzerine eğilmemiz gereken pek çok memleket 
dâvası varken, keyfî bir kararın tartışılmasına 
ayırdığımız şu zamana acımamak elden gelmi
yor. Buna rağmen bu kadar konuşulmuş bir 
şeyi peşin hükümlü bir grupun oyuna sunmak 
hiçbir zaman bizi gerçeğe götürmez, insaf bu
yurun, birkaç arkadaşımız daha kalmıştır, bir
kaç örnek vereceğiz. Kıymetli arkadaşlarımın 
sağduyularının hâkim olacağına inanıyorum. 

37 — 
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5 - 10 dakika daha, şu boşa geçmiş zamanlar 
diyorum bakınız, boşa geçmiştir, çünkü keyfî 
bir kararı getirmekle Yüce Senatonun saat 
15,00 ten bu yana geçen zamanını boşa geçiren
lerin (A. P. sıralarından Sırrı Atalay boşa ge
çirdi sesi) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır ben boşa 
geçirmedim. 

MUSLİEİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Niçin boşa geçirdiklerini ifade etmek ve sis
lerin vicdanında bunları mahkûm etmek için 
5 - 10 dakika daha müsaade buyurun. Kifayet 
aleyhinde oy vermenizi istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum:...... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan Divan Sözcüsünden bir sual sor
mama müsaadelerinizi rica ederim. (A. P. sı
ralarından Divan Sözcüsü kim, kifayet oylandı 
sesleri) 

BAŞKAN — Kifayet okunmadan söylediler 
efendim. Divan Sözcüsü? Divan Sözcüsü yok. 
Sorun efendim, ben cevaplıyacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bir teamül vardır, böyle bir kararı ekseriyet 
namına bir sözcü savunur ve bu sözcü kararın 
altında yazılıdır. Şimdi soruyorum: Bilindiği 
gibi, bundan birkaç sene evvel, Müşterek Baş
kanlık Divanında Senatodaki kanunların süre
sinin isleme başlangıç anı olarak komisyonların 
Başkanlık Divanlarının kurulması tarihi tesbit 
edilmiştir. Bu karar kurulumuzda da onaylan
mıştır. Yeni karar bununla bir tezat teşkil 
etmiyecek mi? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Teyideder. 

BAŞKAN — Bu hususta Tuna burada izahat
ta bulundular. Fakat son kabul edilen şekil; 
müddeti, Cumhuriyet Senatosuna teklif veya 
tasarıyı gönderen Millet Meclisinin Başkanı tâ
yin etmektedir. Tatbikat bu yolda cereyan et
mektedir. 

Kifayet takririni oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler, = , 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Kim kabul etmiştir? 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi kabul et
miş efendim. Kifayet takririni kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Soru 
soracağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim kifayet okunduktan 
sonra soru sorulmaz. < Başkanlık Divanı kararı
nı tasviplerinize sunacağım. Bu arada verilmiş 
üç tane takrir vardır. Bu takrirleri okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince işlem 
yapılmasını saygılarımla arz ve talebederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim nedenlerle, Başkanlık 
Divanı kararının reddini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlık Divanının 3 . 11 . 1969 gün ve 1 
sayılı kararın 1 nci maddesi: 

1. Anayasa hukukunda temel kaide haline 
gelen yasa yık başlamasında, divan ve komis
yonların görevlerinin sona ermesi yenilerin se
çilmesine aykırıdır. 

2. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesine aykırıdır. 

3. Cumhuriyet Senatosunun şimdiye ka
dar olan tatbikatına aykırıdır. 

4. 1 Kasımda görevleri bitmiş olan ve ye
nilerinin seçimi karara bağlanmış komisyonların 
görev süreleri söz konusu edilemez ki, Başkan
lık Divanı bir «ihya» mahiyetinde karar alsın.. 

5. Eski komisyonların aldığı kararların hiç
biri «muteber» olmıyacağından Cumhuriyet Se
natosunu «Hukuka aykırılığa» Başkanlık Divanı 
icbar edemez. 

6. Başkanlık Divanı kararı, Anayasanın ya
sa faaliyet başlangıcı olan 1 Kasımda faaliyet
lerin başlanması prensibini ihlâl etmektedir. 

Bu sebeplerle hukukî mesnetlerden yoksun 
olduğundan reddini saygı ile arz ederiz. 

istanbul Kars 
Fikret Gündoğan Sırrı Atalay 

Aydın İzmir 
Halil Goral Necip Mirkelâmoğlu 
Konya Adana 

Fakih özlen Muslihittin Yılmaz Mete 
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Ağrı Zonguldak 
Salih Türkmen M. Ali Pestilci 

Samsun İstanbul 
Rıza Isıtan Ekrem Özden 

Sivas Gaziantep 
Adil Altay Salih Tanyeri 

Giresun Balıkesir 
ihsan Topaloğlu Nejat Sarlıcalı 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Takririmiz lehinde konuşmak isterim, takriri 
izah sadedinde. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bende
niz de izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, zatı âliniz takri
rinizi şöyle izah ediyorsunuz; «Şifahen arz etti
ğim nedenlerle Başkanlık Divanı kararının red
dini...» Burada şifahen arz ettiğiniz nedenlerini, 
bu nedenlere istinaden de takrir verdiniz, takri
riniz okundu, artık bu takririn izahı mümkün 
değildir... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Onun 
üstünde konuşmalar oldu da onun için. 

BAŞKAN — Siz Sayın Mete bir şey mi söy
lediniz efendim? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Grup 
adına teyit edeyim, zapta geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri veril
dikten sonra grup adına söz verilir mi Sayın 
Bekata? (önergeyi Grup verdi sesleri.) 

önerge üzerinde olur mu efendim, önerge 
zatı âlinizin şahsına ait bir önerge. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Son okunan önergeyi grup adına verdik, bende
niz de bu önerge hakkında açıklama yapmak 
üzere söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Son önergenizi izah sadedinde 
söz istiyorsunuz, buyurun Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; evvelâ 
Başkanlık Divanının böyle bir karar almaya yet
kisi yoktur. Yetersiz bir kararın burada müza
keresi caiz değildir. Kaldı ki, oylanacak (Sağ
dan 1 - 2 sesleri) kastınızı anlıyamadım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Heyeti Umu-
miyeye hitabedin... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Samimî bir hava, ama müsaade edin de izah 
edeyim. 

içtüzüğün Başkanlık Divanının yetkilerine 
dair olan* maddelerini okuyoruz. Başkanlık 
Divanı komisyonların sürelerinin devam ettme-
si, etmemesi hakkında hiçbir karar almaya yet
kilerini göremiyorum. Nereden çıkıyor bu? 
Evvelâ başlangıç noktası sakat. Geçmişe bakı
yoruz Cumhuriyet Senatosu kurulduğundan 
bu yana olduğu gibi, Millet Meclisinin de Cum
huriyet ilânından bu yana tarihine baktığımız 
zaman böyle bir hâdise ile karşılaşmıyoruz. 
Hiçbir zaman komisyon yetkililerinin uzatıl
masına karar vermiş değildir, ne bu Meclis, 
ne Millet Meclisi.. Yeni bir usul, yeni bir hü
küm ihdas olunuyor. Bu kadar basit midir ki 
burada üç kişi, beş kişi konuşup gerekli süz
geçlerden geçmeden yepyeni bir usul vaz'edile
cek? Bunun, önergemizde de belirttiğimiz gibi, 
Anayasaya aykırı tarafları var. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisler İçtüzük
lerle idare olunur. Anayasa hükmüdür, içtü
züğün usulî hükümleri, Anayasa hükmü me
sabesindedir. Hukukçu arkadaşlarım bilirler; 
içtüzük, tüzükler şeklî kanunlardır. Anaya
sanın 85 nci maddesinin birinci fıkrası, (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler çalış
malarını kendi yaptıkları içtüzüklerin hüküm
lerine göre yürütürler.) 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Aksini söy-
liyen yok. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Onları arz etmeye çalışacağım. Şimdi içtü
züğe uymak zorundayız. Usulî meselelerde Ana
yasa hükmüdür, içtüzüğe koyduğumuz Ana
yasaya aykırı bir hüküm, aynen Anayasayı 
ihlâl mahiyetini taşır, öyle ise bunlara aykırı 
olarak çıkaracağımız bir kanun bu kurala aykı
rı olarak çıkaracağımız bir kanun muallel olur 
ve Anayasa Mahkemesi iptal eder. (Tehdit 
sesi) Yani arkadaşım tehdit, tehdit filân de
ğil, biz kendi vaz'ettiğimiz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Heyeti Umu-
miyeye hitabedin. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Heyeti Umumiyeye hitabe diyorum, yalnız 
konuşma tarzım böyle Sayın Başkan.. 

Şimdi Anayasanın 85 nci maddesinin birinci 
fıkrası açık olarak içtüzüğe uygun hareket 
eder, diyor. İçtüzüğün 17 nci maddesindeki 
hükme geliyoruz. 
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Şimdi yine Anayasanın 85 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki oranlara da müsaadenizle 
ıtemas edeyim. Bir seçim ıgteçirdik, uzun süre 
tatilde kaldık. Senato seçimi olmadı, ama Mil
let Meclisi seçimi yapılırken oranlarımızda de
ğişiklik oldu. Meselâ bir Senatör üye Milletve
kili seçildi. İşte bu Senato üyesi olan bu ar
kadaşımızın mensubolduğu grupun oranında 
değişiklik oldu. Şu halde yeni teşriî döneme 
başlarken komisyonları, Anayasanın 85 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak teş
kil etmezsek Anayasanın bu hükmünü ihmal 
etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon teşkili
nin Anayasa hükmüne uygun olmaması gerek
tiğine aykırı bir fikir ileri sürülemez. Hem 
Yüce Senatonun görüşü bu merkezdedir, hem 
de Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir kanun 
iptal etmiştir, öyle ise oran değişikliğini naza
rı dikkate alarak yeniden komisyonların se
çilmesi lâzımdır, halen mevcut komisyonlar 
parti gruplarının komisyonlarda oranları nis-
betinde temsil edildiği muhtevasını taşımamak
tadır. 

HALÛK BERKOL (istanbul) — Takrirle 
ne alâkası var? Esasa giriyorlar. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Takriri arz etmeye çalışıyorum efendim. Tak
ririmiz bu hususları ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin efendim, 
lütfen. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Peki efendim. 

Şimdi, içtüzüğün 17 nci maddesindeki müd
det başlangıcını nasıl anladığımızı takririmize 
uygun olarak arza çalışacağım. 

Bir defa Başkanlık Divanının bu mesnetsiz 
kararını savunan arkadaşlarım kendileri teza
da düştüler. Birisi kalktı, 21 Kasımda seçil
miştir, o zamana kadar uzaması lâzımdır, dedi. 

BAŞKAN — Sayın Mete takririnizde muh
telif bölümler var, onların izahını yapın, biti
rin efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Peki efendim, ben kendi takririme uygun 
olarak misaller arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, deriz ki biz, müddet teşriî 
dönemin başlangıcıdır. Başlangıcı olan 1 Ka
sımdır. Geçen yıl 21 Kasımda komisyonlar se

çildi, bu 10 Aralık olamaz mı idi? Olurdu. 
Mümkündür. Sayın Yıldız'm dediği gibi, Baş
kan seçimi de yüzlerce tur sonra Martta kadar 
uzayabilir. Nasıl ki, o üzüyorsa, komisyon se
çimleri de uzayabilir ve 10 Aralıkta olabilirdi. 
Acaba 10 Aralığı biz komisyon seçimlerinin 
başlangıç tarihi olarak almayı düşünürsek, 
bu mantıki bir şey olur mu? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aksi nasıl 
olacak? j 

AHMET NtlSRET TUNA (Kastamonu) — 
Cumhuriyet Senatosu yok, beş ay uzadı ne ola
cak? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Uzasa dahi müddetin başlangıcı 1 Kasım
dır. 

Arkadaşlarım, bir de Mart ayı içerisinde isti
fa halinde toptan komisyonlar istifa edebilirler, 

j bu mümkündür, bir anlaşmazlık çıkabilir. Peki, 
Mart ayı sonlarında tekrar komisyonlar kurul
sa, bundan sonra bütün Cumhuriyet Senatoları 
iki senede bir mart aynda komisyon seçimi mi 
yapacaktır? Yani, böyle bir mantığı kabul etme
mize ben imkân göremiyorum. Sonra çeşitli ör
nekler verildi. Biz de yine öneügemize uygun 
olarak bir kaç örnek arz edelim. 

Hâkimlerin başka bir yere tâyinleri tebliğ 
edildiği anda yetkileri biter. Bir tek evrak im-
zalıyamaz ve hüküm veremez. Bu hüküm verme 
mevkiinde olan insan içindir. Sayın arkadaşla
rımızdan bir tanesi dediler ki; Divan Kâtipliği 
devam ediyor. Kâtip, idari işler yapan bir in
sandır. Hüküm Verme mevkiinde değildir. Bu
rada, bir kanunun oylanması, müspet veya men
fi bir oy verilmesi Yüce Heyetindir. Kâtip an
cak üye olarak rey verir. Burada Divanın bu
lunuşu, Cumhuriyet Senatosunda müzakerelerin 
selâmetle cereyanını temin etmek içinidir. idari 
bir görevdir. Yani, nasıl ki, vilâyette vali, kaza
da kaymakam idari bir görev yapar. Tâyini baş
ka bir yere çıktığı ve kendisine tebliğ edildiği 

j halde, yerine yeni birisi gelinceye kadar veya 
I bakanlığın veya vilâyetin müsaadesini alıp ye-
j rine bilisini vekil tâyin edinceye kadar görevine 
| devam eder. O idari bir işlemdir. Birbirine ka-
| rıştırmıyalım. Ama. hâkim gibi, Hükmetmek, 
; Türk milletinin kaderine tesir edecek kanun çı-
I karmak mevkiinde olan bir Senato, bir Meclis 
'• yetkisiz olarak görevine devam Sararı alamaz. 
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Zannediyorum ki, arkadaşlarım muîkni sebepler 
ileri sürüyorum. Ama, ben bu suyu bulanıdırsan 
da bulandırmasan da içeceğim g£>i peşin hüküm
lü isek, söyliyeceğim yok. Ama ben bu kanaat
te olduğunuzu zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de bütün ko
misyonlar iki senede bir yenilenir hükmünün 
dışında başka bir hüküm arz edeceğim. Dilekçe 
Karma Komisyonu vardır. Bu komisyon senede 
bir seçilir. 140 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrası; «Bu Karma Komisyon her toplan
tı yılı başında Cumhuriyet Senatosunca kendi 
üyeleri arasından seçilecek 7 üye ile, Millet 
Meclisince milletvekilleri arasından seçilecek 
18 üyeden kurulur.» Balkınız arkadaşlarım, iç
tüzüğün dışında bir kanun. Bu kanun da Yü
ce Senatodan geçmiş bir kanun. 1 noi maddenin 
2 nci fıkrasında her yıl Komisyonun seçileceği 
ve seçim zamanının da toplantı yılı başında ol
duğunu ifade etmektedir. Toplantı yılı başı 
1 Kasımda olur, 25 Aralıkta olur; olmaz böyle 
i§. 

Muhterem arkadaşlarım, hangi yöniden tu
tarsanız tutunuz, Başkanlık Divanının bu ka
rar Anayasa'ya ve İçtüzüğe aykırıdır. Kaldı ki, 
biz bir iddiada daha bulunuyoruz, diyoruz ki, 
içtüzüğün 180 nci maddesi içtüzüğün uygulan
masından doğacak ihtilâfların hal mercii Yüce 
Senatomuzu göstermiyor. Anayasa Komisyonu
nu gösteriyor. Şu halde, biz bugün derhal Ana
yasa Komisyonunu seçeriz, anlayış göstersin 
gruplar.. Gerekli başka komisyonlar varsa, çok 
acele seçilmesi gerekli komisyonlar varsa on
ları da seçeriz. Ve bu ihtilâfı Anayasa'ya, İç
tüzüğe yani mevcut hukuk nizamına uygun bir 
şekilde hallederiz. Yoksa, oylarımızla hallet
meye kalkarsak sakat bir hüküm ihdas etrniş 
oluruz, sakat bir usul ihdas etmiş oluruz. Şim
diye kadar olınıyan bir hüküm, bir kural orta
ya getirmiş oluruz ki, ,bu bizleri yanlış yolla
ra sevk eder. 

Muhteracn arkadaşlarını, hiç kimsenin Yüce 
Senatonun bugün geçen üç beş saatini olduğu 
gibi, bir kaç ayını boşa geçirmeye şu söyle-
diğinıiz kurallara ayları bir hüküm verip de 
Anayasa Mahkemesince iptal edilecek kanun
lar çıkarmaya hiç kimsenin hakkı olmaması ge
rekir. 

Ben Yüce Senatoyu saygiyie selâmlarken, 
konuyu biraz daha dikkatlice düşünüp öyle 
karar vermelerini istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Termen önergeler aley

hinde. 
ZIYA TERMEN (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım, saatlerden beri aşikâr 
mebdeleri elimizde, içtüzükte yazılı bulunan 
bir konu üzerinde münakaşalar yapıyoruz. 
Cumihuriyet Senatosunda her döneme ait, her 
yılın faaliyetleri hafızalarmısdadır, zabıtlarda
dır. Senato komisyonlarının her yılki secimi 
tarihler olarak bellidir. Bu hiçbir zaman ikinci 
oturumda seçim yapılmak suretiyle neticeyi 
halle mazhar olmuş mâna taşımıyan bir mese
lenin, bu sene nedense şu ikinci oturumda tah-
sisen ve ısrarla bir münakaşa mevzuu yapıl
ması halini ortaya koymuştur ki, Sayın Sırrı 
Atalay'm ve Sayın Bekata'nın 8 yıldan beri 
ilk oturumda seçim yapamıyan bir Senatonun 
ilk oturumlarını idare eden başkanlarına bu
günkü ihzar ettikleri müşkülâta müşabih bir 
konu getirmemelerini ve bugün niçin getirdik
lerini sadece kısa bir işaretle belirterek maru
zatıma başlıyacağım. 

Bugün Senatomda af konusu ile ilgili bir 
kanun itmam olunmak.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, arkadaşımıza ne münasebetle söz ver
diniz? 

BAŞKAN — Takrirlerin aleyhinde söz ver
dim efendim. 

ZİYA TEKMAN (Devamla) — Evet, tak
rirlerin aleyhinde, 

Çünkü, takririn lehinde konuşan arkadaşı
nıza kendi fikirlerinizi beşinci defa tekrar et
tiği halde sabırla dinledim. 

MUSLİKİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ama takrirleri izah etmek için bana söz 
verdiniz. Başka türlü söz vermiyordunuz, Sa
yın Başkan. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ben de tak-
ririnizdefki fikirleri izah etmek.. 

BAŞKAN — Takriri izha etmek, takririn 
lehinde konuşmak değil midir Sayın Mete? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi aziz 
arkadaşlarım; mevzuu bir polemik iklimine 
getirmek için bu mebdeden bağlıyarak esasa 
getireceğim. 
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Kanun yapıcı kuvvetler, ezcümle yeni Ana
yasa'yi yapan kanun vâzıı Türk lisanına vâ
kıf bir heyet idi. 17 nci maddeyi saatlerden 
beri, Adliye Vekilliği yapmış olan ve kanun
lardaki kelimelerin mânalarını benden çok 
daha iyi bilen arkadaşım Sırrı Atalay, eğer 
17 nci maddedeki iki kelimeden mürekkep ter
kibin, mefhumun, işaret mevzuunun ne olduğu
na eğilmiş olsalardı, ki eğilmemelerine imkân 
yoktur, onlar bu konuyu hakikaten bilirler; 
bugünkü münakaşalara hiç lüzum kalmazdı. 

O halde münaJkaşa, sırf bir münakaşa ya
pılması ve şu günün şu saatlere kadar eriyen 
dakikalarını başka mânada istimali halini ifa
de ediyor ki bu konuda üzgünüm. 

Arz ettiğim iki kelime şudur; 17 nci mad
denin mühim iki kelimesi: «Cumhuriyet Sena
tosu her iki yılda bir...» 

Demek ki, Senato, 2 yıl, diye sayarak, ta
dadı mânada «yıl» kelimesini istimal etmiştir. 
Anayasa vazıh. Her devrede 2 defa, dememiş
tir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri). Yıl, 
kelimesi ile devrenin dört dilimden ikisine taal
lûk eden hesabi mâna ve yekûnu ayrı olarak 
bu kanunu yapanların liyâkatinde ve imkân
larında idi. iki yıl, dediğine göre Sayın C. H. P. 
Grup Sözcüsünün ve diğer hatiplerinin müte
madiyen yıldan kaçarak eski Meclisi Mebusan 
İçtüzüğünün muradına muvazi mânada her dev
renin yılını ele almak suretiyle devre başlar, 
aradaki tatil devrenin bitimi demektir, anla
yışından hareketle bir fikir silsilesi kürsüye 
hediye ettiklerinden bu konunun yaratıcısı 
kendileri ve yanlış yorumcuları da kendileri 
olmuşlardır. 

iki yıllık müddetin nerden başlandığı ele 
alınmak iktiza eder. İki yılın nerede başladığı
nın işareti bu resmî kürsülerde cereyan eden 
seçimlerle, sepetlere dökülen oyların zabıtlaş-
ması anından itibaren ki tarihtir ki, bu, içinde 
bulunduğumuz ayın iki yıl öncesi, Kasımın 
21 ine tesadüf ediyor. 

O halde, asla namaz kılmayınız, diye filân 
suredeki arka kısmı okumamak gibi... Nasıl? 
Halet-i sekirde... Meselenin, 17 nci maddenin 
yansını alıp da, diğer yarısını almadan fikir 
bina eden arkadaşlarımız bu yönden de hukukî 
noksanlık içindedirler. 

Şimdi bu kanun, birkaç gün sonra bir baş
ka kanun anlayışına göre... 
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BAŞKAN — Sayın Termen, lütfen sadet 
içerisinde mütalâanızı beyan edin. Yani, takrir 
aleyhinde konuşuyorsunuz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Tamam 
efendim, mevzua geliyorum. Takririn aleyhin
de arzı malûmat ediyorum. 

Şimdi, bu kanunun her ihtimâle karşı 
düşmesi ihtimali, düşmesi şekli hukuM bdır dü
şünce olarak sağda; düşmiyeceği fikri de solda 
bulunduğuna göre ve Büyük Millet Meclisin bu 
kanunu birinci etabolarak kanunlaştırması da 
bir tarihi vakıa ve sevinilecek bir netice ortaya 
koymakta bulunduğuna göre, Senato'da bu 
kanunun diğer kanadının süratle kanunlaştı
rılmak suretiyle ihyası her senatörün tabiî gö
revi olmak vasfındadır ve icabeder. Kaldı ki, 
bunun bugün görüşülmemesi ve illâ komisyon
ların seçilmesinden sonra görüşülmesi tezini 
ortaya koyan anlayış, yapıcılıktan uzak mese
leyi iğlâk edici bir yeni nokta-ı nazar hediye 
etmektedir. Bu kanunu omzuma aldım, buna 
yardımcıyım, diyen Sayın İnönü ile, onun Se-
natoda'ki bugünkü Grup Sözcüleri büyük tezad 
içindedirler... (C. H. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar ve gürültüler) samimiyet 
bekliyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne 
karıştırıyorsun, bu işleri (C. H. P. sıraların
dan gürültüler ve «Aşağıya in» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen (Gü
rültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Görü
yorsun, yaptığını. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Termen, lütfen inin, 
sözünüzü bitirdiniz, söz vermedim. (C. H. P. 
(Sıralarından gürültüler.) 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Tavzih 
için söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinle
meyiz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Termen, söz vermedim 
efendim, lütfen, sözünüzü bitirdiniz, istirham 
ediyorum. Tavzih için söz mü istiyorsunuz? 
Sözünüzü tavzih için söz mü istiyorsunuz? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Benim sö
zümde tavzihe muhtaç bir nokta var mıdır? Ar-
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kadaşlarımız, Sayın İnönü'nün ismi geçtiği... 
(C. H. P. si sıralarından gürültüler ve «Siz ka-
rıştırimayınız efendim» sesleri). 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Arz edece
ğim, arz edeceğim. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Efendim, sabırla dinleyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Dinle
memiz. (Gürültüler). 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Sen dinle
mezsin. 

BAŞKAN — Sayın Termen, tavzih için söz 
verdim, lütfen efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Ben hiç kim
seye tavzihe muhtaç mânada ağır birşey söy
lemedim. Yalnız, arz ettiğim nokta, bir siyasi 
parti olarak liderlerinin samimî olarak ortaya 
koyduğu politikayı bıralkıyor.. (C. H. P. sırala
rından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karış
tırmayın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka. Lütfen efendim. (Gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, ne alâkası var. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, gürültü 
çıkarmayın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne 
demek istiyorsun? Ne karıştırıyorsun? Ne bi
liyorsun, bizim ne yapacağımızı? İn aşağıya.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ne hak
kın var, böyle konuşmaya. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gam
mazlığa lüzum yok. Karıştırmayın siz, bizim 
liderimizi. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi, 
müzakereler tatlı, tatlı cereyan etmekte iken.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Bir dakika 
efendim, bir dakikanızı rica edeyim. Eğer, her
kes konuşursa müzakere mümkün olmaz. Şim
di, tatlı, tatlı cereyan ederken Sayın Termen 
bir söz kullandı, bu söze karşı arkadaşlar re
aksiyon gösterdiler. Sayın Termen, sözünü bi
tirmiş iken tavzih etmek üzere söz istediler. Or
talığın tekrar sükûna kavuşması için kendileri
ne söz verdim. Sözünü dinleyin, ondan sonra 
şayöt Başkanlık söylediği sözlerde sizi rencide 
edecek söz olursa tashihini rica eder. Rica edi
yorum, dinleyin, ondan sonra efendim. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Biz usul 
meselesini müzakere ediyoruz, kanunu müzake
re etmiyoruz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, Sayın Başkana teşekkür ederim. Ben, 
cümlenin malûmudur, zabıtlar meydandadır, 
ses makinası da zabıtları ihya etmektedir, tes-
bit ediyor. 

Ben, hakaretâmiz bir mâna kullanmadım. 
Ben, bir tezad'ı tebliğ ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tezat, 
yoktur. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Efendim, o, 
sizin fikriniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karış
mayın bizim fikrimize. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, bir daki
ka efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
Müsaade edin efendim, konuşmıya fırsat ver
miyorsunuz. Başkanın idaresine fırsat vermi
yorsunuz, bir dakika. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — idare 
edemiyorsunuz ki... O kadar âciz idare olmaz. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Termen, istirham ede
yim, elektrik] endirici ifadeler kullanmayın. 
Lütfen buyurun. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Maksadın ne, Sayın Termen? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim bir 
maksadım yok. Benim bir maksadım. Meclisin, 
Senatonun, bu kanunu bugün Parlâmentoya 
mütenazır mânada çıkarmasına ruhen yardımcı 
olmaktır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Kanun yok. 
(Gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yeter 
artık. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bir maksa
dım yok, dediler, daha ne desinler. (Gürültü
ler) Sayın Termen bitiriniz, efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bitiriyorum. 
Biz, burada iyi bir niyetin temsilcileriyiz. Bi
zim, bugün, bu görevde «evet» veya «hayır» 
istikametinde rey kullanmak tabiî hakkımız. 
Ancak, meseleyi bugün buraya getiren sayın 
arkadaşlarımız anafikir olarak, kendi parti
lerinin tutumlarının dışındadırlar, bunu teba
rüz ettirmek istedim. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunu 
söylemeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, simdi, sayın 
(Gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
istiyorum, sataşma var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sataşma.. 
Sayın Termenin arzu efcmiyerek ifade ettiği 
bir husus sayın arkadaşlarımın reaksiyonunu 
celbetti. Bunu tashih etmeleri için kendilerine 
söz verdim. Kendileri de, ikinci tashih sade
dinde, tasrih sadedindeki konuşmalarında bir 
maksadı mahsusla her hangi birşey söylemek 
istemediğini beyan ettiler. Bu husus kâfidir, 
zannediyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan 
kâfi değil. Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SAFFET URAL (Bursa) — Eğer karşı ta-

rafdaki partinin bugünkü müzakereleri çık
maza götürmekte özel maksat taşıdığı kabine
nin kuruluşunda bir grupun saf dışı bırakıl
dığını... (A. P. sıralarından gürültüler) söyler
sem... 

BAŞKAN — Beyefendi, beyefendi, bir da
kika, bir dakika efendim, (A. P. sıralarından 
gürültüler) Kabine ile... 

SAFFET URAL (Bursa) — «Söylesem» 
dedim. 

BAŞKAN — Ha.. Söylese. Evet. 
SAFFET URAL (Bursa) — aynı şekilde 

bir tarizde bulunmuş olmam mı? İzanlarınıza 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Giindoğan, şimdi Sayın 
Ural bir ifadede bulundular. Bu da, bakın ren
cide etmedi kimseyi. Böyle söylesem karşı ta
raf üzülmez mi gibi bir tâbir kullandılar. Sayın 
Termen de ifadelerini tasrih sadedinde, maksat
sız olduklarım beyan ettiler ve... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is
tiyorum, diyeceğim ki... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika, demiyeceksiniz, söz vermedim, daha.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Diye
ceğim ki, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika; demiyeceksiniz. 
Size söz vermedim daha. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Diye
ceğim efendim, diyeceğim. 
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BAŞKAN — Söz vermedim, bir dakika. Bir 
sataşma iddiasında bulunuyorsunuz. Eğer, sa
taşma iddiasında bulunduğunuza g*öre, ben izah 
ettim. Bu izahım sizi tatmin etmemiş ise, İsrar 
ediyorsanız, usul vardır oya koyarım, oyla hal
ledilir mesele. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sataş
ma vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur efendim, açık 
söyledim. 
. HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, usul bakımından.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, parti başkanı ile grupun arasına gir
meye hakkı var mıdır? (C. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Şimdi efendim tasrih etti, bir 
maksatla söylemediğini ifade etti burada. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, fitnelik yapılmıştır burada. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size söz 
vermedim. Lütfen efendim oturun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ver-
sende söyliyeceğim, vermesende söyliyeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın 
Bas san usul bakımından... 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sa
yın öztürk. Efendim, lütfen sükûneti muhafaza 
edelim. Müzakerelerin sükûnetle cereyan etme
sine sayın üyeler yardımcı olmazlarsa, müzake
reler arzu edildiği şekilde cereyan edemez. Bu
yurun Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, üzerinde konuşulan bir önerge vardır. Bu 
önor^e üzerinde, lehte ve aleyhte konuşuldu. 
önerge şu kanunla ilgili değildir, önerge ko
misyon seçimleri ile ilgilidir. Sayın Termen, 
kalktılar şu kanunu geciktiriyorsunuz, siz Ge
nel Başkanla aynı istikamette bulunmuyor mu
sunuz diye, bir yanlış ithamda bulundular. Oy
sa üzerinde görüşülen bir önergedir. Bunu tas
hih etmeden, sözünü düzeltmeden aynı şeyi 
pekiştirerek konuştu gitti. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Öztürk, haklı
sınız.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Haklı 
olduğumuzu söyleyin yeter. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki-
] ka, şimdi burada cereyan eden hâdiseler ve bu-
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rada cereyan eden müzakerelerde birtakım ar
kadaşlarımız sadet dışına çıktılar. Ama, sükû
netle müzakereler devam ediyor diye Başkanlık 
bir müdahalede bulunmadı. Bu itibarla bâzı ko
nuşmalarda, bâzı arkadaşlarımız sadet dışına 
çıkmış olabilirler ama, bir maksadı olmadığı
nı taisrih ettikten sonra, artık üzerimde durma
nızı zait addediyorum, istirham ediyorum., tak
rirleri oylıyacağım. 

KADRİ KAPLAN (TaJbiî Üye) — Lehinde 
söz istemiştim efendim. (Adalet Parti sıraların
dan: Konuşuldu sesleri).. 

BAŞKAN — Söz istemediniz efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — istedim 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim neyin lehinde söz 

istiyeceksihiz. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Takrirle

rin lehinde. 
BAŞKAN — Takrirlerin lehinde konuşul

du efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim 

önergesini izah etti, lehinde konuşmadılar. 
BAŞKAN — Şimdi efendim takririn lehin

de kendi önergesini izah sadedinde konuştular. 
Bir lehte, bir aleyhte söz verdim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, önergesini izah etti. 

BAŞKAN — Lehinde konuştular efendim. 
Şimdi efendim üç tane takrir var.. Birisi Sayın 
Bekata'nm takriri. Kararın, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanı Kararının.. 

KADRÎ KAPLAN (Taibü üye) — Sayın 
Başkan, Muslihittin Beye sorun, lehinde mi ko
nuştu, takriri mi izah etti? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Takririn 
bir tanesi Sayın Hıfzı Oğuz Bekata tarafından, 
Divan kararının reddini istiyen takrirdir. Di
ğer bir takrir de, yine birtakım maddeler ha
linde izahat verildikten sonra yine netice iti
bariyle Divan kararının bu sdbepler tahtında 
reddini istemektedir. Her iki takrirde Divan 
kararının reddini istemektedir. Zaten, Divan 
karan, Yüksek Heeytinizin tasvibine arz olu
nacaktır. Tasvibedeılseniz bu takrirler reddedil
miş sayılacaktır. Taisvibetmez&eriiz takrirler ka
bul edilmiş olacaktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Takrirleri 
reye koymanız lâzımgelnıektedir kanaatinde
yim. 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika izahat ve
riyorum, sözümü bitirmedim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Efendim bu takrirleri oya sunmadan evvel bir 
soru 'Soracağım. 

BAŞKAN — Sözümü bitirmedim efendim, 
bir dakika sözümü bitineyim. 

Binaenaleyh, normal olanı, Divan kararının 
tasvibe sunulması olduğuna göre, bu takrirler 
aykırı teklif mahiyetindedir. Takrirler oya arz 
edilecektir. Diğer taraftan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
üçüncü bir takririm daha vardır. Onun için söz 
istiyorum izah edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan bu takrirler ayrı ayrı oylanacağına gö
re, her birisinin lehinde ve aleyhinde konuş
mak imkânını vermeniz lâzımdır. Ama bu tak
rirlerin hepsini birleştirerek lehinde ve aleyhin
de bir kişiye söz vermeniz usule uygun düşmez. 

BAŞKAN — Efendim aynı mahiyette olan 
takrirlerin lehinde, aleyhinde söz verdim. 
Şimdi, üçüncü bir takrir Sayın Atalay'm tak
riridir. içtüzüğün 180 nci maddesine göre 
işlem görmesi. İçtüzüğün 180 nci maddesi : 
«Bu tüzükte değişiklik yapılmasına dair tek
lifler ve bu tüzüğün uygulanmasından doğa
cak anlaşmazlıklar, gerekli raporları hazır
layıp Cumhuriyet Senatosuna sunmak üzere 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edi
lir.» 

Bu sayın üyenin verdiği takrir içtüzüğün 
bir maddesinin tatbikatından doğacak anlaş
mazlıklara aittir. Halbuki, müzakeresi ya
pılan konu bir boşluk bulunan ve ilk defa 
tatbik edilmekte olan bir hususun tefsiri ma
hiyetinde Umumi Heyetten karar almaktır. 
Binaenaleyh... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Takririniz hakkında söz vere
ceğim efendim. Bu itibarla, bu takriri oya 
koymıyacağım efendim. Buyurun takririnizi 
izah edin efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütün gayret
lerimiz, samimî inancımız odur ki, Cumhuri
yet Senatosunun tasarruflarının hukukî. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Atalay, takriri
nizin hudutları içerisinde mütalâada bulunun. 
Lütfen, 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — 180 nci 
maddeye göre niçin işlem göreceğinin iza
hını yapacağım. Bütün bu gayretler Cumhu
riyet Senatosu tasarruflarının, özellikle yasa 
ile ilgili kararlarının hukuk mesnedine da
yalı olabilmesi içindir. Bütün bu gayretler, 
bir yerde toplanmaktadır. Yanlış bir şey 
yapmıyalım. Yanlış bir şey yapmamanın gay
retini bir başka şekilde yorumlamamanızı, 
özellikle istirhamla sözüme başlıyacağım. 

Ne diyoruz? Bir anlaşmazlık mevcuttur. 
Bu anlaşmazlığın mevcudolduğunu kabul etme
meye imkân var mıdır? Bir kısım arkadaşla
rımız, komisyonların yasa faaliyet başlangı
cına rağmen, Başkanlık Divanı kararı onay
landığı takdirde devam edebileceğini ve 
yasaların bu komisyonlar tarafamdan veyahut 
murakafbe ile ilgili konuların bu komisyonlar 
tarafından savunulabileceğini ifade etmektedir
ler. Bir kısım arkadaşlar ise, Anayasa ve 
Parlâmento hukukunun tabiî icabı olarak 
yasa yılı başladı mı komisyon faaliyetleri sona 
erer, prensibi ve içtüzüğün 17 nci maddesinin 
anlamı içerisinde buna imkân olmadığı düşün
cesindedirler. O halde bir anlaşmazlık mev
cuttur. Bu anlaşmazlık bu tüzükte değişiklik 
yapılmasına dair teklifler ve bu tüzüğün uygu
lanmasından doğacak anlaşmazlıktır. Bu tüzü
ğün tatbikatından doğacak anlaşmazlıkları Sa
yın Başkanın cevaplandırdığı gibi, bir madde
nin tatbikatından doğan uyuşmazlık veyahut 
anlaşmazlık demiyor ki. Sayın Başkan diyor 
ki, anlaşmazlık komisyonların ilk defa meyda
na gelen bir durumu. Gerçekten, gerek İçtü
züğün 17 nci maddesi, gerekse ilk defa gelenek
leri bozan bir durumla karşı karşıyayız. O hal
de bu nedir İçtüzüğün tatbikinden, yani, 4 ve 
17 nci maddelerinin tatbikinden, yanlış anlam
ların meydana gelmesinden doğmaktadır. Bir 
taraf yanlış anlıyor, diğer taraf yanlış anlıyor. 
Bu nedir? içtüzüğün tatbikatından, yani uy
gulamasından doğacak ve doğmuş olan, doğa
cak değil artık burada doğmuş olan bir anlaş-
maEİıktîr, Bu anlaşmazlığın çözüm sekli ve çö
züm yolu Başkanlık Divanı kararı ile mümkün 
değildir. Bir anlaşmazlık meydana gelmiştir. 
Arkadaşlarımız diyor ki, biz bunu Başkanlık 
Divanı kararı ile çösümlüyebiliriz. Hayır, bu 
mümkün değildir. Çünkü, içtüzüğün 180 nci 
maddesi, içtüzük uygulanmasından doğacak an-
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laşmazlıkların çözüm yolunu göstermiştir, çö
züm şeklini göstermiştir. Çözüm şekli bu ka
dar sarih gösterilmiş bir durum karşısında Baş
kanlık Divanı tarafından çözülür şeklinde lüt
fedin bana bir şey gösterin, bir gelenek göste
rin, lütfedin bana bir içtüzük hükmünü gös
terin, lütfedin bana bir tatbikat gösterin. Ben 
size bir içtüzük kaidesi gösteriyorum, ben size 
bir İçtüzük çözüm yolu gösteriyorum. Bu çö
züm yolu karşısında Sayın Başkan diyor; ben 
bu önergeyi oylamam. Ha, niçin Sayın Baş
kan? Çünkü asıl mümkün olan bu önergedir. 
Bu önerge çözüm yolu gösteren önergedir. Bu 
önerge içtüzüğe en uygun olan önergedir. Bu 
önergeyi Sayın Başkan oylamadığı takdirde 
Başkanlık görevini kötüye kullanmış demektir. 
Çünkü içtüzüğün 180 nci maddesi sarih olarak 
bir kaide, bir çözüm yolu getirmiş bulunmak
tadır. Bu çözüm yolunun bugünkü olayımıza, 
tartışma konusu ettiğimiz olayımıza tıpa tıp 
uymakta ve ona yol göstermektedir. Şimdi, 
aksi takdirde şu olacaktır: 21 Kasımda komis
yon seçildi, diğer bir komisyon 28 Kasımda 
seçildi, diğer bir komisyon 11 Kasımda seçil
di. 1971 yılında biz İçtüzüğün 17 nci madde
sini yılın anlamı ile iki yıllık süre için anlar 
isek, badema komisyon seçiminin mutlaka 21 
Kasımdan sonra yapılması iktiza eder. Bu ka
dar yanlış bir anlamın içindesinin. Bunu savu
nan arkadaşlarım, bu kadar yanlış bir anla
mın içindesiniz. İki yıl bir müddeti koydunuz 
mu, bu kadar yanlış bir anlamın içine girersi
niz. Her komisyon için bu zaman hangi tarih
te seçim yapılmış ise, imkânsızlık yüzünden 
yapılamamış ve bir başka tarihte bir seçim ya
pılmış ise mutlaka o tarihi beklemek lâzım. 
Çünkü, denecek ki iki yıllık bir süre konmuş
tur. Bu süreden önce komisyon seçimi yapıla
maz. Gördünüz mü Yeni bir anlaşmazlık tek
rar meydana gelecektir. Yeni bir anlaşmazlık
la karşı karşıya kalacağız. Bu meseleyi ra
hatlıkla halletmişler. Parlâmento hukuku mey
dana getirmişler. Demişler ki, divanlar ve ko
misyonlar yasama yılı başlangıcına kadar gö
revleri devam eder, yasama yılı başladı mı de
vam etmez, iki yılın buradaki anlamı bir yıl 
atlaması içindir. Yani, bir yasa yılı devam 
edecek, o yılda seçim yapılmıyacak, ama ikin
ci yasa yılında yapılacaktır. Arkadaşlarımı
zın kafalarına takılıyor bu iki yıl tabiri. 17 nci 
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maddeye sarılıyorlar, işte bir anlaşmazlık mey
dana gelmiştir. Açık bir anlaşmazlık mevcut. 
Bu anlaşmazlık içtüzüğün 17 nci maddesinin 
tatbikatından doğmaktadır, Bu sebeple İçtü
züğün 180 nci maddesi gereğince yeni seçile
cek Anayasa ve Adalet Komisyonuna gider, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu İçtüzüğün 17 nci 
maddesinin ne şekilde tatbiki gerektiği yolun
da yorum değil, anlaşmazlığı çözen bir şekilde 
C. Senatosu Genel Kurulu karşısına gelir ve 
Genel Kurul çözüm şeklini kabul ederse, ne şe
kilde olursa, işte o andan itibaren 17 nci mad
de bu görüş içerisinde tatbik edilir. 

Bir diğer yolu da; İçtüzüğü değiştirmektir. 
Şimdi İçtüzüğü değiştirmek yetkisini arkadaş
larımız istediği gibi kullanabilirler. Bu olayla 
doğrudan doğruya ilgisi olmadığı için, yani, şu 
anda Başkanlık Divanının kararı ile ilgili ol
madığı için, karar ile ilgili olan 180 nci mad
dedir, bunun tatbiki gerkmektedir. Komisyo
nun devamı ve görev alması mümkün değildir 
görüşü. Hayır; biz Başkanlık Divanı kararı ve 
Genel Kurul kararı ile bunu devam ettireceğiz. 
iki görüş burada karşı karşıyadır. Yanyana 
ve beraber değildir. O halde bir anlaşmazlık 
meydana gelmiştir. Nereden gelmiştir? içtüzü
ğün uygulanmasından. Sayın Başkan bunu na
sıl uygulamaz? Ve bunun dışında bir tatbikat 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının ka
rarının kabulü ile komisyonların görevlerinin 
devamı ise içtüzüğe aykırı olacaktır, Anayasa 
prensiplerine aykırı olacaktır, Parlâmento hu
kukuna aykırı olacaktır, genelliklerimize aykı
rı olacaktır. 

Şimdi ben biraz önce iki yılın tatbikatında 
hiçbir gündemde komisyon seçimleri yapılma
dan hiçbir yasa görüşülmesinin gündeme gir
diğini gösterdim. Şimdi aksi görüşte 
olanlar bana, 1967 - 1965 yılları yasama 
dönemlerinin Başkanlık Divanı ile komisyon 
seçimleri dönemi arasında Sayın Nahit Altan'-
ın iddiasını destekliyen bir tek tatbikat göste
rebiliyor musunuz? Komisyonlar çalışmış ve bi
rer yasa getirmişlerdir. Yasama ile ilgili bir gö
rev? Getiremiyorsunuz. Ben size gündemleri 
teker teker, belge olarak huzurunuza getiriyo
rum, bir defa, bir tarafta belgelere dayanan 
gerçekçi bir görüşün dayandığı bir noktai na
zar, bir tarafta bütün hukukî mesnetlerden 

yoksun nazari görüşler. Bir anlaşmazlık meyda
na geliyor, çözüm yolu budur diyoruz. Sayın 
Başkan bu önerge oylanır. Bu önerge oylandı
ğı takdirde mesele tamamen Başkanlık Diva
nının taraflı veya tarafsızlık tutumu içerisine 
girer. Oylanmaması tamamen haklı bir önerge
nin oylanması gibi bir Başkanlık görevinin ye
rine getirilmemesi şeklinde bir durum meydana 
getirir, ki, işte bizim noksansız yapalım, mesele
yi meşru hudutlar içerisinde bir çözüme götüre
lim ve görüşülmesi iktiza eden ve görüşmesi 
üzerinde yüreğimiz titriyen konu var ise, onu 
bu meşruiyet hudutları içerisinde yapalım. Ama 
siz Başkan olarak bunu 180 nci maddeye uygun 
değildir diye oylamaz iseniz, arkadaşlarımız 
biz çoğunluk ile Başkanlık Divanının kararı is
tediği kadar sakat olsun kabul ederiz dersiniz 
ki, ben eminim A. P. Grupu içerisinde arkadaş
larımın çoğu bu Başkanlık Divanı kararının 
sakatlığının fikri içerisindedir. Ama biz bütün 
bunlara rağmen illâ muayyen bir şeyi gerçekleş
tirebilmek için Başkanlık Divanı kararını ka
bul edeceğiz şeklinde bir noktai nazar içerisin
de kendimizi bulursak, hep beraber kendimizi 
bulur isek, gerçekten yasaları yaralı çıkarırız. 
Yasaları hiçbir memlekette... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. Hiçbir memlekette, yasaları Ana
yasaya aykırılığı dolayısiyle çok iptal edilen 
Hindistan dâhil, rekoru Türkiye kırmış bulun
maktadır. O halde biz dikkatli olmaya mecbu
ruz. Anayasanın prensiplerine, İçtüzük esasla
rına aykırı bir yasa çıkarmamak için elimizden 
ne gelirse onu yapacağız. Bu yoldaki gayaretleri 
desteklemek gerekirken, bu yoldaki gayretleri 
tasvibetmek gerekirken yaralı olacağını, ileride 
Anayasa aykırılığı iddiaları yapılabilecek hu
suslarda bile bile bir yasak savma kabilinden, 
hadi bir şunu çıkaralım da, ama ne olursa ol
sun değil, Cumhuriyet Senatosu yasaları sağ
lam çıkarmak, meşru usullere uygun çıkarmak 
zorundadır. Bu sebepledir ki, usule uygun ola
rak vermiş olduğum önergemin oylanması ve bu 
oylamada da arkadaşlarımın, özellikle Adalet 
Partisi Grupuna dâhil arkadaşlarımın vicdan
larına sığınıyorum. Süratle halletme yolu müm
kündür. Derhal bu 180 nci madde ile gider git
mez Başkanlık komisyonlar üzerinde İçtüzük 
hükümlerine göre murakabe yetkisi vardır. 
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Başkanın, Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının komisyonlar 
üzerinde murakabe yetkisi vardır. O yetkiyi 
zamanında kullanıp getirilebilirdi. Bunlar ya
pılmaz. Ama; şimdi gruplar üzerinde münasip 
bir mutabakatla 24 saat içerisinde yeni komis
yonların kurulması imkânı vardır. Bu sebeple 
gündemde mevcut yasaları çıkarma. Yok, bu
nun bahanesi değil. Tecrübe edin, eğer komis
yonların kurulması yönünde siyasi partiler ve 
gruplar 24 saat içerisinde komisyonların kurul
ması için size yardımcı olmaz ve müddeti içeri
sinde görüşülmesi gereken kanunların görüş
mesini sağlamak için getireceğiniz mâkul ve 
münasip teklifleri sizden önce paylaşmazlar 
ise, o zaman Saym Ziya Termen'in istikametin
de bâzı görüşlere sahibolabilirsiniz. Ama yapıcı 
bir görüş içerisinde bu hususları kabul etme
diğiniz takdirde, Sayın Ziya Termen'in görüşü
nü bu sefer karşı taraf haklı olarak size söy-
liyebilir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, dikkatle izaha
tınızı dinledim. Zaten takririn 180 nci madde
ye uygun olmadığını beyan ederek, size söz ver
dim. Söz vermekteki kasdım şu idi: Acaba bir 
yanlışlık yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, yeni 
bir şeyler ortaya koyarlarsa Saym Atalay, bu 
fikrimizden de dönebiliriz kastiyle size söz ver
dim. Dikkatle de dinledim,. 180 nci maddeyi de
min okudum, içtüzüğün tatbikatından doğacak 
anlaşmazlıkların, gerek raporu hazırlanıp Cum
huriyet Senatosuna sunmak üzere Anayasa ve 
Adalet Komisyonu... Yani, bir tatbikat olacak, 
bir tatbikattan doğan anlaşmazlık olacak, bu
nun üzerinde bir rapor hazırlanacak yoksa ve
rilen bir takririn Anayasa Komisyonuna havale 
edilmesine dair 180 nci maddede her hangi bir 
husus olmadığı gibi, müzakere mevzuu olan hu
sus içtüzüğün bâzı maddelerinin nasıl anlaşıla
cağına mütedair bir tefsir mahiyetini taşıyan 
karara gitmektedir. Müzakere edilen mevzu bu
dur. Binaenaleyh, tatbikattan doğan, yapılmış 
bir tatbikattan doğan anlaşmazlık mevcut de
ğildir. Bu itibarla verdiğiniz takrir İçtüzüğün 
180 nci maddesine uygun olmadığı için bir işle
me tabi tutamıyacağımı beyan ederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Takririn 
lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takriri kabul etmedik, lehin
de konuşamazsınız efendim. 

KADEİ KAPLAN (Tabu Üye) — Tutumu
nuz hakkında konuşmak istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir dakika Sa
yın Başkan, şimdi «Komisyona havale edilir» 
cümlesi ile; demek ki, bir anlaşmazlık meydana 
gelecek, bir talep vaki olacak, ondan sonra ko
misyona havale edilecek. 

BAŞKAN — Ve bir rapor hazırlanacak. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Biz de aynını 

yapıyoruz. Bir anlaşmazlık meydana gelmiştir. 
Bu konuyu Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
havale edelim. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
bir rapor hazırlasın, getirsin bu rapor üzerinde 
görüşme yapılsın, içtüzüğün 117 nci maddesi
nin tatbikatındaki anlaşmazlık hükmüne bağ
lansın. 

BAŞKAN — Saym Atalay Başkanlık öner
genizi 180 nci maddeye uygun bulmamıştır, 
arz ederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı söz istiyor
sunuz, buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Başkanlı
ğın usul hatası yaptığı hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. Usul hatası yaptığı 
hakkında. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Saym ar
kadaşlarım, bir önemli konu ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Başkanlığın kesin bir usul hatası 
yaptığı kanaatindeyim, onu arz edeceğim. Hu
zurunuzu onun için işgal ediyorum. 

Bunun gibi meseleler bundan evvel de gel
di, Cumhuriyet Senatosuna, önemli bir tüzük 
meselesi ile karşı karşıyayız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Zeren'in 
teklifi daha önce geldi. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Daha ev
vel geldi, evet. Tüzük hakkındaki anlaşmaz
lıklar veya tüzüğün her hangi bir yerinde ya
pılacak değişikliklerin prosedürü bizzat tüzüğü
müzün içerisinde 180 nci maddesinde açıkça ifa
de edilmiştir. Bunun dışında tüzüğün emredici 
hüküm, veya emredici hüküm olursa olsun bu
nun dışındaki boşluklar için işari oyları da, tü
zük gene hususi maddesiyle açıkça beyan et
miştir, konuları da sıralamıştır. Bunlar dışında 
kendi kendini bidayette bağlamış olan Yüce 
Kurul bu bağladığı kaidelere mutlak surette 
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kendisi de uyma zorundadır. Uymayı değiştir
mek gerektiği zaman iradesini kullanır, irade
si ile bunu değiştirir. Fakat değiştirdiğine mut
laka tekrar uyma zorundadır. Nizam unsuru 
esasen buradan doğar, öyle bir uyma olmazsa 
nizam unsuru da kendisini göstermemiş olur. 

Şimdi karşılaştığımız mesele şu: Bir tatbikat 
var daha evvel, toplanılıyor Kasımda Başkan
lık Divanı seçiliyor, komisyonlar seçiliyor ve 
yasama faaliyeti devam ediyor. Zaten komis
yonların mevcudolmadığı bir yerde yasama ıaa-
liyetinin mevcudolmadığı içtihadı da mevcut. 
Bunu biliyoruz. Tatbikat şimdiye kadar hep 
böyle gelmiş. Bugün bir değişiklik yapılmak is
teniyor, tatbikat üzerinde. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kaplan bir tüzük 
maddesinin değişikliği mevzuubahis değil, ona, 
göre ifadelerinizi tanzim ediniz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, ben sizin kanaaltinizde değilim de 
onu izah etmeye çalışıyorum. Bir değişiklik ya
pılmak isteniyor. Gönül arzu ederdi ki, Başkan
lık Divanı bu aldığı kararı gerekçeleriyle izah 
etsin evvelâ. Şunun için zaruret duydum. 
Gündemimde şu şu konular var, bu konular za
manaşımına ağrıyacak, Yüce Senatonuz ira
desini gösteremiyecek ve otomatikman ka
nunlaşacak. Bunu önlemek için tatbikatın bu 
şekilde olması lâzımdır deseydi; biz de gün
demimizdeki hangi konunun eğer komisyon
lar çalışmadığından dolayı Millet Meclisinin 
bize gönderdiği şekliyle kanunlaşacak olma
sından dolayı irademizin ortaya konmamasın
dan dolayı vazife yapamayacağımız hissine 
kapılıyor s ak, hangi kanunlar s a bizi buraya 
sürükliyecek olanları izah etmeliydi. Elbette 
ki, Başkanlık Divanının aldığı kararın bir ge
rekçesi olmak lâzımgelir. Bu gerekçe de baş
ka yerden empoze edilmez Başkanlık Divanına, 
Başkanlık Divanı vazifesinden çıkartır bunu. 
Şimdi bunu doğru dürüst bilmiyoruz. Neden 
doğdu bu zaruret? Başkanlık Divanı durup du
rurken neden böyle bir karar aldı? Bunun ge
rekçesi bizlere açıkça izah edilmiş değildir. 
Bunda mütereddidiz, açıkçası bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tak
rirle alâkası yok bunların. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Bir şey mi 
diyorlar Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kaplan Heyeti Umumıiye-
ye hitabedin. Arkadaşlar lütfen hatibe müda
hale etmeyin efendim. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Şimdi or
tada bir konu var. Sayın Kayalar 21 Kasım 
1967 de seçim yapılmıştır, dedi. O halde bunu 
iki yıl yürütürsünüz demek istedi ki, hattâ 
dedi ki, 21 Kasım 1969 a kadar iki yıllık bir 
müddet var. İşte bunun için devamlıdır, dedi. 
Ve onu da getirdi. Anayasanın ve diğer içti
hatların Senatonun devamlı olacağı görüşüne 
dayadı. Bu bir görüştür, bunu bir kenara 
koyduk. Son olarak da Ziya Termen arkadaşı
mız... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, müzakereler 
bitti. Binaenaleyh konuşan hatiplere cevap ver
mek için size söz vermedim. Başkanlığın şu tat-
bikatmdaki usul hatası yaptığına dair iddianızı 
burada tesibit için söz verdim. Binaenaleyh, 
hangi hususta Başkanlık usul hatası yapıyor 
ise, o hususu lütfen aydınlatın. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, zaten mevzuu siz daha çok açtınız. 
Ben cevap veriyormuyıım arkadaşlara? Gör
dünüz mü şimdiye kadar cevap verdiğimi? Sa
yın Kayalar'a, Sayın Termen'e cevap verme
dim. Sizin hatanızı izah için arkadaşların fi
kirlerini ortaya koymak mecburiyetindeyim 
Sayın Başkan. Sayın Kayalar durumu böyle 
vaz'etti. Sayın Termen de bir devamlılık ol
duğunu, hattâ burada komisyon seçimlerinin 
zapta geçtiğinin esaslarını kabul etti. Şimdi 
bir görüş. Başkanlık nerede hata yapıyor? 
Arkadaşlar, şimdi oraya geliyorum. Bir görüş 
bu. Görüşler çıkmazsa Başkanlığın hatasını 
nereden anlıyacağız? Diğer bir görüş de var. 
1 Kasımda seçim başlar, tüzüğümüzün hük
mü açık. Sayın Zeren'in görüşüne de katılmı
yorum, o da yol gösterici değil, emredici bir 
hüküm. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, bir dakika efen
dim. Bu Başkanlığın hatalarını beyan için mi 
cılktınız siz, yoksa şu anda Yüksek Heyetinize 
Başkanlık eden zatın usul hatası yaptığını söy
lemek için mi? Lütfen bu hususu izah ediniz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sizin usul 
hatası yaptığınıza geliyorum. Evet bir görüş 
bu. Karşı görüş de - bakın usul hatası nasıl 
belirecek arkadaşlar - bir görüş de 1 Kasımda 

— 49 — 



O. Senatosu B : 2 4 . 11 . 1969 O : 1 

Başkanlık Dibanı seçilir ve onu takübeden bir
leşimde komisyonların! seçimine başlanır diye 
emredici bir hüküm var, yol gösterici değdi. 
Emredici hüküm var. Şimdi bakın iki tane zut 
görüş. Bir grup arkadaşlarımız - belki bilmi
yoruz ne derece katılacaklar - hayır devam 
eder diyor. Bir grup arkadaşlar, bâzı düşün
celerle, hayır devam etmez diyor. Bu nasıl an
laşmazlık değilmiş? Anlaşmazlığın tâ kendisi 
larkadaşlanım. Anlaşmazlık olmaz olur mu 
bu? Kesin tarihlere dayanarak ve tüzüğün 
emredici hükümlerine dayanarak iki görüş 
meydana çıkıyor. Birbirine zıt iki ^örüş bir 
Senatoda müdafaa edilir ise onun ismi anlaş
mazlık; değil de anlaşma mı lolur? 

îşte bunun çözülmesi ile karsı karşıya bu
lunuyoruz. Çözmemiz lâzımjgelen konu budur. 
Ve bu anlaşmazlık bizzat tüzüğün 17 nci mad
desinden doğmaktadır. îki yıl devam etmek 
üzere, İkinci Birleşim Başkanlık Divanı se
çimini: takibeden birleşimde komisyonlar se
çilir. îşte size iki hüküm. Birisi emredici hü
küm. Bugün ikinci günüyüz, 1 Kasımdan sön;-
ra ikinci toplanıyoruz. İkinci birleşimde ko
misyonlar seçilecektir diyor tüzük. Kime, bi
ze. Tüzüğü kim yaptı? Biz yaptık. Kim değiş
tirir? Yine biz değiştiririz. Ama usulünü yine 
biz koymuşuz. Usulüne uygun değiştiririz. 
Böyle diyor. Öbür tarafta talkvin yılı ile ya
sama yılı ayrıdır. Mesele global ölçülerle sena
to çapında alınır. Binaenaleyh, esas olan şu açık 
emredici, olan hükümdür, deniyor, iki ayrı gö
rüş, iki ayrı grup müdafaa ediyor ve bunun ar
kasında gündemde mevcut bâzı konuların da 
yarın Anayasa Mahkemesine gidip gitmemesi 
için usul hatasını teşkil edecek bir vehamet de 
gösteriyor. Biz bunu çözmek mecburiyetindeyiz. 
Sayın Başkan da diyor ki, hayır bir anlaşmaz
lık yok ortada. 180 nci madde iki kısımdan iba
rettir. Tüzükte değişiklik yapmak isterseniz ar
kadaşlar sizler yapacaksınız değişikliği, ikin
cisi; tatbikattan anlaşmazlık doğarsa. Bunu 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna göndereceğiz 
ve raporu hazırhyacak, gelecek. Hangi Anayasa 
ve Adalet Komisyonu? Onun cevabı ayrı veri
lir. Seçim yapılır ondan sonra meydana çıkan 
Anayaısa ve Adalet Komisyonu buna bakar. An
laşmazlık vardır, Baştan hattâ benim Sayın Ata-
lay'm kanaatinden de ayrı hattâ oylamaya dahi 

koyamaz. Otomatik olarak Anayasa ve Adalet 
Komisyonun göndermek mecburiyetindedir. On
dan sonra gündeme geçeriz. Gündemde sıra ta. 
kibedilmezse konuşmalarımız gereklvse bir daha 
başlar. Bu takrir öylesine açık bir takrirdir ki, 
180 nci maddeye göre gayet açık anlaşmazlık 
doğmuştur. Bundan evvel senelerden beri gelen 
bir tatbikat var. Şimdi bizzat Başkanlık Diva
nının tatbikata koymak istediği bir karar var. 
İşte tatbikatta bir anlaşmazlık doğdu. Bu an
laşmazlık nettir. 180 nci maddenin £dnci fık
rasına tamamen uygundur. Hiç şek ve şüphe 
yoktur, öylesine uygundur. Yapılacak iş bu ko
nu için, diğer konulara sıra geldiği vakit zama
nında gireceğiz - bu konu tein. yapılacak iş Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna sevk etmektir. 
Başkanın tutumu yanlıştır, kendilerine nezaket
le bir daha hatırlatıyorum ve bu bakımdan ken
dilerini ikaz etmek istiyorum. Tutumları tüzü
ğe aykırıdır, arz ederim. 

BAŞKAN — Esas hakkında Başkanlık Wr 
münakaşaya girmek durumunda değildir. An
cak, buyurdukları 17 nci maddenin âmir hük
mü dedikleri hükmün hilâfına 18 nci maddenin 
son fıkrası da Komisyonlara üye namzetleri lis
tesi, seçilecek üye namzetleri listesi üyelere da
ğıtıldıktan iki birleşim sonra seçimin yapılaca
ğım âmirdir, o maddede. Halbuki bugüne kadar 
bir tek grup hariç, diğer gruplar adayların]; 
Başkanlığa vermemişlerdir ve Başkanlık bu lis
teleri bastıramamıştır. Ne zaman verecekleri 
de belli değildir. Bu itibarla İçtüzüğün madde
leri arasındaki bu hükümlerin nasıl anlaşılabi
leceğine dair bir tefsir kararı alınmasıdır mev
zu. Yoksa bir tatbikattan doğan anlaşmazlık de
ğildir. Maruzatım bu kadardır, verilen takrir
leri oyluyorum efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Anayasa 
maddesi... 

BAŞKAN — Bir Anayasa maddesi değil, 
bir içtüzük marldesJiir efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tüzük ve 
Anayasalar son hukukî nazariyelere göre tef
eli' hakkını Meclislerden refetmiştir. 

BAŞKAN — Efendim içtüzük tefsirini değil, 
kanunun teşrii, tefsir1] menetmiştir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ben size soru sormak istiyorum müsaade 
ediniz efendim. 
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BAŞKAN — Müzakere bitti efendim, takrir
leri oyluyorum. Evet buyurun okuyun. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim nedenlerle Başkanlık Di

vanı kararının reddini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Anlaşılamıyacak efendim, 
lütfen ayağa kalkmanızı rica edeceğim, teşek
kür ederim efendim. Kabul etmiyenler lütfen... 
Takrir 47 ye karşı 83 oyla reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Takrir 47 ye karşı 83 oyla redde
dilmiştir. İkinci takriri okutuyorum efendim. 
Sayın takrir sahipler* sonunda, divan kararının 
oylanmasında takririniz nazarı itibara alınır. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanının 3 . 11 . 1969 gün ve 

1 sayılı Kararın 1 nci maddesi; 
1. Anayasa hukukunda temel kaide haline 

gelen yasa yılı başlamasında, Divan ve komis
yonların görevlerimin sona ermesi yenilerin se
çilmesine aykırıdır. 

2. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesine aykınidır. 

3. Cumhuriyet Senatosunun şimdiye kadar 
olan tatbikatına aykırıdır. 

4. 1 Kasımda görevleri bitmiş olan ve ye
nilerinin seçimi karara bağlanmış komisyonla
rın görev süreleri söz konusu edilemez ki, Baş
kanlık Divanı bir «ihya» mahiyetinde karar al-
sm... 

5. Eski komisyonların aldığı kararların 
hiç biri «muteber» olmıyacağından Cumhuriyet 
Senatosunu, «hukuka aykırılığa» Başkanlık Di
van». icbar ödemez. 

6. Başkanlık Divanı kararı Anayasanın 
yasa faaliyet başlangıcı olan 1 Kasım faaliyet
lerin başlanması prensibini ihlâl etmektedir. 

Bu sebeplerle hukukî mesnetlerden yoksun 
olduğundan reddini saygı ile arz ederiz. 

istanbul Kars 
Fikret (Jündoğan » Sim Atalay 

Aydın izmir 
Halil Goral Necip Mirkelâmoğlu 

Konya Adana 
Fakih Özlen Muslihittin Yılmaz Mete 

Ağrı Zonguldak 
Salih Türkmen M. Ali Festilci 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Âdil Altay 
Giresun 

ihsan Topaloğlu 

istanbul 
Ekrem Özden 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

istanbul 
Mebrure Aksöley 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Şimdi muhtelif sebeplerle Başkanlık Diva
nı Kararının reddini istiyen, takrirler reddedil
miştir. Başkanlık Divanının kanarının birinci 
maddesinin açık oya konulması hakkında bir' 
takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanlık Divanı kararının açık oya konul

masını arz ve teklif ederiz. 
Tabiî üye Tabiî üye 

Şükran Özkaya Kâmil Karavelioğlu 
Tabiî üye Tabiî üye 

Muzaffer Yurdakuler Haydar Tunçkanat 
Tabiî üye Tabiî Üye 

Vehbi Ersü Rafet Aksoyoğhı 
Tabu üye Tabiî üye 

Suphi Karaman Salâhaittin Özgür 
Tabiî Üye Tabiî üye 
Sezai 0<Kan Suphö Gürsioytrak 
Tabiî Üye Tabiî üye 

Kadri Kaplan Sami Küçük 
Tabu üye Tabiî üye 

EmanullaJh Çelebi Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — ikinci madde Zaten tasvibe su
nulacak madde değildir. Bu itibarla açık oya 
konacak Başkanlık Divanı kararının bir'iaci 
maddesidir. Açık oy istemi tüzüğümüze uygun
dur, bu itibarla Başkanlık Divanı kararı açık 
oylarınıza arz edilecektir. Kutu.... 

AHMET NUSRET TUNA (Kaistamonu) — 
Okunarak, tâyini eshama okunarak yapılmalı. 

BAŞKAN — Okunarak, peki efendim. 
(isimler okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararının 
açık oylama sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 
151 sayın üye iştirak etmiş, 92 kabul, 54 ret, 5 
çekinser oy kullanılmıştır. Başkanlık Divanı 
kararı kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
SIRRI ATALÂY (Kars) — Gündemle ilişkin 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili söz istiyorsu
nuz, gündemin tanzimine dair. Gündemin tes-
bitine dair usul hakkında söz veriyorum. Buyu
run Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, bugünkü 4 . 11 . 1969 Salı gündemi
mizde Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuş
ları bölümü içerisinde bulunması gerekli olan ve 
aslında 1 . 11 . 1969 tarihli 1 nci Birleşiminde 
Başkanlık Divanı seçimiyle beraber yapılması 
gereken Başkan seçimi gündemde yer almamak
tadır. Cumhuriyet Senatosu şu anda meşru ve 
seçilmiş bir Başkana sahip değildir. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı 2 Haziran 1968 tarihinde 2 nci 
yenileme sonunda Haziran ortalarına doğru se
çilmiş bulunmaktadır. 1 Kasım 1968 tarihinde 
haklı olarak Başkanlık Divanı seçimine girme
miştir, Anayasanın 84 ncü maddesi, «Başkanla
rın yasa dönemi başlangıçlarmdaki Başkanlık 
Divanı seçimlerinden birisinde seçime tabi, diğe
rinde seçime tabi olmamasını» öngördüğü için 
seçime girmemiştir. Fakat 1 Kasım 1969 günü 
yapılan Başkanlık Divanı seçimlerinde ise hay
retle, büyük bir garabetle müşahede ettik ki, 
Başkan seçimi gündemde yoktur, iddia edil
mektedir ki, «Divan seçimleri yasa yılında ya
pılır, Başkan Anayasanın 84 ncü maddesindeki 
ikişer yıl tâbiri içerisinde iki yıllık müddeti dol
durma yetki ve hakkına sahibolacaktır. Hatırlar
sınız 1 Kasım 1089 tarihi yani Cumartesi günkü 
ilk birleşimde Divan seçimleri başlarken yerim
den birleşimi idare eden Sayın Başkana yani se
çimi yapılması gereken Sayın Cumhuriyet Sena
tosu Başkasıma, Başkan seçiminin yapılmasının 
zorunlu olduğunu, bu sebeple gerekli işlemin ya
pılmasını açıkça ifade etmeme rağmen Sayın 
Başkan kendi seçimiyle ilgili konuda bir itira
zın vukubulmasma rağmen, Başkanlık yetkisini 
kullanarak hiçbir işleme tevessül etmediği gibi 
3 . 11 . 1969 tarihinde toplanan Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanının 1 nci oturumda söz 
alarak, Sayın Başkanın Divana Başkanlık ede-
miyeceğini, çünkü 2 nci yasa yılında secime tabi 
olması ve seçimle görev alması gerekirken seçi
me girmemiş, bu sebeple Başkanlık görevini ge
rek idari tasarruflarda, gerek Başkanlık yerinde 
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gerek Divanda yapamıyacağını bu hususim Baş
kanlık Divam gündemine alınarak konuşulması
nı ve gereğinin buna göre yapılmasını istedim. 
Seçimiyle ilgili bir konuda bir Divan üyesinin 
Anayasa gereğini açıkça ortaya koymasına rağ
men bu önergemle Başkanlık Divanında bu ko
nunun görüşülmesi talebimi yetkisi ve hakkı ol
madan işleme tabi tutmamıştır. Bunu Genel 
Kurulunuza şekva ediyorum. Ayrıca,... 

BAŞKAN — Sayın Atalay esasa girmeyin 
efendim, gündemin tanzime ait usulsüzlük hak
kında konuşuyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Usulsüzlük 
var şimdi izah edeceğim. Çünkü bugünkü birle
şimde Başkan seçimi yapılması gerekirdi. Bu
günkü birleşimde bu yok, onu izah edeceğim. 
Niçin Başkan seçimi yapılması gerektiğinin ge
rekçesini kısaca ifade edeceğim. Kısaca sebep 
şu; çünkü uzun bir hazırlık yapmış bulunuyo
rum, uzun bir tetkik yapmış bulunuyorum. Sö
zümü 5 - 10 cümle içerisinde bitireceğim. Ni
çin bitireceğimi de biraz sonra söyliyeceğim. Ni
çin kısa bitireceğimi biraz sonra ifade edeceğim. 
Ama bir şeyin bilinmesinde fayda görüyorum; 
Genel Kurul bilsin bunda fayda görüyorum; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında üye
lerden her hangi biri 9 yıl içerisinde gündemle 
ilişkin ve gündeme her hangi bir konunun alın
masını istiyen talepleri Divanı idare eden Baş
kanlar tarafından daima hüsnü kabul ile karşılan
mış ama bâ^an kabul, bâzan reddedilmiştir. Mutla
ka gündeme alınması şart değildir. Ama bir üye 
bir konunun gündeme alınmasını talebettiği tak
dirde Başkanın onu Divanın diğer üyelerinin 
reyi ile bir sonuca bağlaması iktiza ederken, Sa
yın Başkan kendi seçimi ile ilgili bir konunun 
Başkanlık Divanında görüşülüp Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna intikalini talep eden öner
gemi dahi dikkate almamıştır. Şunun için ifade 
etmek istiyorum; ayrıca bu işlemlerin oluşu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının seçimindeki 
bir zaruretin sadece Anayasadan gelmesi değil, 
görevlerin yerine getirilmesi yönünden de bir 
zaruret olup olmadığını takdirlerinize ifade et
mek için arz ediyorum: 

Muhterem arkadaşlarım bizim Ahmet Vefik 
j Paşadan bu yana yasama organlarımızın Baş

kanları daima ve mutlaka yasa döneminde se-
| cilmislerdir. Hasan Fehmi Efendi 13 . 11 . 1908 
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de nasıl Kasım ayında yani teşriî yılın başında 
seçilmiş ise bu gelenek Anayasa hükmü, içtüzük 
hükmü ve tatbikat olarak devam etmiş gelmiş
tir. Son bir istisna 14 Mayıs 1950 seçimlerinden 
sonra iktidarın el değiştirmesi üzerine vaktinde 
yapılan Başkanlık seçimi zannedersem 22 Ma
yısta olmuştu, Sayın Koraltan Başkan seçil
mişti. 1 Kasım 1950 de o zamanki Anayasanın 
24 ncü maddesindeki sarih hüküm olan «1 yıl
lık Başkanlık etme» hak ve açık hükmüne rağ
men 1 Kasım 1950 tarihinde o zaman çoğunlu
ğu teşkil eden Demokrat Parti çoğunluğu seçim
lere; Başkanlık seçimine gitti. 1950 de Mecli
sin içindeydim. Sayın Koraltan 5 - 6 aylık Baş
kanlıktan sonra bir yıllık süre dolmadığı... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanızı 
istirham edeyim, müddet dolmak üzere, müddete 
dair bir takrir var, belki konuşmanız uzar, müd
dete dair bir takrir var onu okutup oylatayım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama konuş
mam sırasında, Sayın Başkan müktesep haktır... 

BAŞKAN — Oylarım efendim müddet belki 
uzayacaktır, onun için yeniden bir karar almak 
lüzumu vardır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir dakikanızı rica ediyor, konuşmamı biti
riyorum. Bu hakkım mahfuz kalacak, ben mese
leyi tekrar huzurunuza bundan sonraki birleşim
de getireceğim. Şunun için sözümü kesiyor kür
süden iniyorum: C. H. P. Grupunun gündemde 
bulunan siyasi haklarla ilgili konuyu engelledi
ği iddiasını ortaya atan bir görüş vardır, bu gö
rüşün haksızlığını bilâkis kimlerin engelleme 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkında Kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 2/888, Cumhuri
yet Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 1270 e ek) (1) 

(1) 1270 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

içinde olduğunu açıkça gösterebilmek için bu 
hakkımı bir dahaki birleşimde kullanmak üzere 
sadece meseleyi ortaya getirdim. Bu hakkımı bir 
dahaki birleşimde kullanmak üzere sözümü ke
siyorum. 

Şunun için; C. H, P. ne mensuboîan arkadaş
larımı bir töhmetin altında tutmamak ve bizini 
bütün bu çabalarımız ta ki, meşru, iyi, yarasız 
bir kanun, b:r muayyen mesnet içinde çıkabil
sin. Bisim bu iyi niyetimiz bütün bu çabalarımız 
diğer bir grup tarafından çok yanlış bir şekilde 
nitelenmektedir. Şimdi engellemenin nereden ve 
nasıl geldiği şüphesiz ki, görülecek ve tesbit edi
lecektir. Bu berraklığı açıkça ortaya koymak 
için sözlerimi kesiyorum saygılarımla. (C. H. P. 
sıralarından, bravo sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin bitimine kadar birleşimin saat 

19 dan sonra devamını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

— Takririn aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Daha evvel istedim efendim. 

BAŞKAN — Daha önce söz istemiş olsaydı
nız her halde verirdim. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ile ilgili tadil teklifinin Cumhuri

yet Senatosunda kaldığı müddet iki müzake
reye tabi oluşu biran evvel karara bağlanma
sındaki kamu yararı nazara alınarak gündem
deki bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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KADRİ KAPLAN (Tabu üye) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bugünkü oturumun 
ta başından bu yana sürdürdüğümüz bir tar
tışma konusu gündeme başlamakla yeniden 
açılmış oluyor. Şimdi verilen takrirle öğreni
yoruz ki bugün, biç değilse benim kanaatim 
odur ki, bugün Başkanlık Divanının bize sun
muş olduğu karar sureti ve üzerindeki tartış
maların asıl maksadı gündemin son maddesin
deki Anayasa değişikliği ile ilgili meselenin 
biran önce ivedilikle âdeta görüşülmesini te
min etmek. 

BAŞKAN — Anayasa ivedilikle görüşülme
sine mânidir, (Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Ben bu 
kanaate vardım. Bütün bu konuşmalardan 
sonra şu takririn gelmesi ile şahsan bu kana
ate varıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gündemin birinci 
maddesinde komisyon seçimleri var, bunun 
uzun uzun tartışması yapıldı. Bir tüzük hük
müdür. Demin kabul ettiğiniz karar, açık 
oylama ile kabul edilen, şahsan benim iştirak 
etmeidiğim karar, Anayasa ve Adalet Komis
yonuna gönderme, yani devamlılığı kabul edil
miş oldu, komisyonların. Bu tüzüğe göre 
hatalı bir tutumdur, görüşüm odur, tüzüğün 
180 nci maddesine göre muamele görmesi lâ
zım idi. 180 nci maddeye göre muamele gö
rürse Anayasa ve Adalet Komisyonu şu mesele
ler üzerinde duracaktır. 

1. Başkanlık Divanı seçiminden sonra, Ka
sım aylarının başındaki, birindeki, Başkanlık 
Divanı seçimlerinden sonra mütaakıp birleşim
de komisyon seçimleri yapılır kaydım tüzükte 
belki değiştirecektir, böyle bir teklif getirecekti 
size, 17 nci maddede bu teklif gelirken 18 nci 
maddenin son fıkrası ille ilgili düzeltmeleri de 
yapacaktır, belki böyle yapacak, Ibelki bir yoru
ma kendisi gidecek ama sizin kararınıza sunmak 
üzere hazırlıyacaktı raporu, bunda da iki yıllık 
müddetle seçilir kaydının daha açık bir ifade 
ile tüzüğe geçmesini sağlıyacaktı. Bu rapor si
zin önünüze gelecekti, siz de tüzüğün 17 ve 18 
nci maddelerinde gerekli değişikliği yaparak 
meseleyi rayına oylarınızla oturtacak idiniz. 
Şimdi alman bir kararla tüzüğe aykırı, alınan 

I bir kararla, iradenizle aldınız, buna bir şey de
miyorum, ama tüzüğü iradenizle yaptığınız için, 
yaptığımız için, tüzükte irademizle değiştirece
ğimiz meseleleri de açıkça yazdığımız için alınan 
bu karar tüzüğe aykırıdır. (Sağdan, size göre 
sesleri) Evet bize göre, size değil. 

Şimdi geliyorum, gündeme geçiyorum; gün
demin birinci madde tekrar karşınıza çıkıyor. 
Kanaatimiz odur ki, arkadaşlarım, tüzükte 17 
nci maddenin emredici açık hükmü varken gün
dem değişikliğini Genel Kurul 180 nci maddeye 
müracaat etmeden yapamaz. Gündeme kendisi 
hâkimdir. Ama hâkim olma sınırını da kendisi 
tâyin etmiştir. İstediği gibi değişiklik yapamaz. 
Kendi tâyin ettiği tüzüğün emredici açık mad
deleri bulundukça onun dışında hareket edemez. 
Başka bir karar alamaz, alır o kararı komisyona 
gönderir, komisyonun raporu gelir önüne, ta
mamen değişik bir karar alır. îradesi tecelli 
eder, bidayette tecelli eden iradesi ile, bir oto-
limitasyon, kendi kendini sınırlama, düzen ko
ruma için kendi kendini sınırlama, düzen tesisi 
için kendi kendini sınırlama var. Sayın arkadaş
larım, bu devamlı bozulamaz, çünkü bir prose
dürü var. Binaenaleyh şimdi önümüze gelen 
gündemin birinci maddesi gayet açıktır. Komis
yon seçimlerinin yapılması şarttır. Komisyon se
çimlerinden evvel başka 'hiçbir şey getirilemez, 
çünkü tüzüğün emredici hükmü var. Komisyon
lar devam ediyor kararma vardık diye o halde 
bir tadil teklifi getirelim. Komisyonların devamı 
kararma vardık hususu da tüzüğe aykırıdır, gö
rüşündeyiz. Bu da elbette yasama faaliyetlerinin 
Anayasaya uygun olup olmadığı meselesinde son 
sözü söyliyen Anayasa Mahkemesi için bir konu 
teşkil edecektir. 

Bir de ayrıca şimdi aynı konuya paraleli baş
ka bir mesele ile karşı karşıya kalıyoruz. Gün
dem değiştirilmek isteniyor, her şeye takdimen. 
Her şeye takdimen kavramını biraz sonra tahlil 
edeceğim. Her şeye takdimen gündemin son bö
lümündeki Anayasa değişikliği tasarısının görü
şülmesi isteniyor. 

Şimdi arkadaşlarım, takdirlerinize açık arz 
ediyorum, tüzükte mevcudolan bir hükme daya
nılarak Anayasa maddeleri yorumlanamaz. Bu 
hukukun tabiî bir icabıdır, asla da aksi söylene
mez. Anayasada mevcudolan bir hükme dayanı
larak tüzük hükümleri yorumlanabilir. Takad-

! düm meselesi var. Şimdi bu genel prensipten ha-
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reket ederek şu verilen, yani gündemin en so
nunda bulunan Anayasa değişikliğinin günde
min en başına alınması... Nereye kadar alın
ması? Tüzüğümüzde emredici hüküm olduğu 
halde... nedir bu emredici hüküm? 1 Kasımda 
toplanacak, Başkanlık Divanını seçeceksin, onu 
takibeden ilk Birleşimde, işte bugün, yani Ko
misyon seçimlerini yapacaksın diye açıkça olan 
bir hükme ki, gündem de 'buna göre tanzim edil
miş Başkanlık Divanı tüzüğün icaplarına uy
muş. Tutmuş gündemin baş kısmına 17 nci 
madde... 

BAŞKAN — Saym Kaplan, kararlarınızla 
halledilmiş bir meseleyi tekrarlamamanızı istir
ham ediyorum. Sadede davet ediyorum efendim. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sadedin 
tam içindeyim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değilsiniz efendim... 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — İzah ede

rim içinde olduğumu... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Takririn 

aleyhinde... 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Evet takri

rin aleyhinde. 
Tüzüğümüzün 17 nci maddesinin açık hük

müne Başkanlık Divanı uyarak gündemin birin
ci maddesine seçimleri koymuştur, doğrudur bu
raya kadar. Şimdi bundan evvel de bir karar 
alındı, teorikman bu karara doğru diyelim, ben 
inanmıyorum, yanlış bir karar ama bir oy ile 
alınmıştır. Lüzumlu yere müracaat edilir ve 
bunda komisyonun devamlılığı kabul edildi, bu 
ayrı bir mesele, bu bizi bağlamasın, o ayrı meşe
de. Şimdi ondan ayrı gündeme dönüyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, sadede ikinci 
defa davet ediyorum, çünkü gündemde değişik
lik yapılmasına mütedairdir takrir, gündemde 
değişiklik lüzumu var mıdır, yok mudur, bu hu
susun izahım rica ediyorum... Yoksa Yüksek 
Heyetin reyleri ile halledilmiş meselelerin' tek
rarım yapmayınız. Bunu arkadaşlar itiraz ile 
karşılıyorlar. Başkanlığı müşkül durulma dü
şürmeyin çok rica ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Saat bir 
hayli ilerledi, dikkatle takıbediyor musunuz 
sözlerimi bilmiyorum. Yoksa aklınızda başka 
bir şey mi var? Ben burada hukuktan bahsedi
yorum, diyorum ki... 

BAŞKAN — Devam edin beyefendi dinliyo
rum. Dinlemesem,... 
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| KADRİ KAPLAN (Devamla) — Diyorum 
iki, günldemin baş kısmında, yani tanzim edi
len gündemin, yani bugün için Cumlhuriyet Se
natosunun yasıama faaliyetini tanzim öden gün
demin baş kısmında bir kayıt var, «... komis
yon seçimleri..» diyor. Ve ben diyorum M, 
- ayrıca Başkanlık Divanının da doğru yaptığı
nı söylüyorum - diyorum ki, Başkanlık Divanı 
doğru tanzim etmiş bunu. Tüzüğe bakmış, 
17 noi maddenin 2 nci fıkrasına göre 2 nci bir
leşimde komisyon seçimleri yapılır, demiş ve 
koymuş. Şimdi bir takrir geliyor. Zaten bu tak
rire Başkanlık Divanının itiraz etmesi lâzım. 
Bizi buraya çıkartıp vakit geçireceğine (ne 
münasebet arkadaşlar, demeli; ben tüzüğe bak
tım böyle tanzim ettim, komisyon seçimleri 
yapılacaktır) demesi lâzım Başkanlık Divanı
nın. Kendilerine yol gösteriyorum. Bu kadar 
konuşmanın önüne geçmek kendilerinin elinde
dir. Şimdi bir takrir geliyor, diyor M, komis
yon seçimleri yapılmasın. Ne olsun? En sonda. 
bir kanun ıteklif i var, AnayaJsa ile ilgili - ar
tık meydana çıktığına göre ismen de rahatlık
la baihsedebiliriz. -... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, lütfen madem 
ki, konuşmaları Önleme mevzuunda teklifiniz 
var, Başkanlık olarak konuşmalarımızı kısalt-
m!ak için şu izahatı vereyim. Madem ki, seçim
lere istinadediyorsunuız, orada seçimlerin ne şe
kilde yapılacağı içtüzüğün 38 noi maıddeısimin 
son fıkrasında beyan edilmiştir ve ben bunu 
demin arz ettim. Bu itibarla o seçim Tüzüğün 
17 noi maddesine göre konmuştur ama, 18 nci 
maddesine göre de yapılması mümkün değildir. 
Gündemin tanzimi doğrudur. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, burada bir doğruya daha işaret etti, 
bir yanlışı belirterek. Şöyle ki, madem ki, Baş
kanlık Divanı bu kanaattedir. Seçimlere baş
lanır, başlandığını ilân eder, ama seçimlerin 
yapılamıyaoağını Başkanlık görüşü olarak izah 
eder. Böyle bir izanda bulunmadı... 

BAŞKAN — Ama, gündemde değişiklik Sa
yın Kaplan. 'Gündemde değişikük yapılmasını 

I komisyon ve Hükümet yani, gündemde bir 
maddenin öncelikle görüşülmesini komisyon ve
ya Hükümet istiyebilir. Bu da bir tüzük mad
desidir. O maddeye göre, usulüne uygun olarak 
verilmiş bir takriri muameleye koymak Baş-

| kanlığın vazifesidir. 
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Buyurun devanı edin lütfen. I 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Efendim, 

komisyon ve Hükümetin isteme meselesi de bir 
başka konudur. Komisyon ve Hükümet de tü
züğün emredici hükmü dışında bir istekte bu
lunabilir. Emredici hükümlerine bağlı bir me
sele için onu değiştirecek istekte bulunamaz. 
Ne Hükümet bulunabilir, ne komisyon buluna
bilir. Biz emredici hükmünü 17 nci maddenin, 
«2 nci birleşimde secimler başlar,» sözüne da
yandık. Varsa bunun dışında bir şey, tartışma 
o noktada açılır. Ama komisyon seçimleri için 
muamele tamamlanmamıştır, onu zamanı geldi
ği vakit izah ederiz. Bu takrirden evvel günde
me geçer ve zamanı geldiği vakit izah ederiz. 
Madem ki ,takrir ortaya getiriliyor ve Başkan
lık Divanı sesini çıkarmıyor; biz de takrir üze
rimde konuşuruz. Şimdi bu bakımdan mümkün 
değil arkadaşlar. Kanaatime göre bu bakımdan 
bu gündem değiştirilemez. Evvelâ geçilir ko
misyon seçimlerine, komisyon seçimleri yapıla-
mıyacak bir hal mevcut ise, Başkanlık Divanı 
onu izah eder, ondan sonra arkadaşların verdi
ği takrir muameleye konur. Buna bir şey de
mem. Yalnız şu kritik nokta atlanamaz. Çün
kü, tüzüğün emredici hükmüdür. Tüzük 2 nci 
birleşimde komisyon seçimi yapılma emrini ver
mektedir. Gründemi tanzim eden arkadaşlar da 
bu emre uyarak komisyon seçimi için gündemi 
doğru tanzim etmişlerdir. Başlanır, Başkan 
gündeme geçiyorum der. geçilir. 1 nci madde 
üzerinde durulur. Birinci madde üzerinde iza
hatta bulunur. Bu komisyon seçimlerini yapa
mıyoruz, çünkü şu, şu, şu sebepler var ortada 
denir. Yüce Heyet, bunu mâkul ve makbul gö
rürse, fiilen yapamıyacağı bir durumla karşı-
karşıya ise, o zaman ya celseyi bunların ta
mamlanması için tatil eder, Kanaatime göre 
doğrusu budur. Ya da bir evvel aldığı karara 
dayanarak, komisyonların devamlılığı vardır, 
o halde gündemin diğer maddelerine geçeriz, 
der. Bakın bu da çok ince. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Ya da 
tamamen gündemden çıkarır. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — İki şekil 
var, ya tatil eder ki, doğrusu budur, komis- ( 
yon seçimleri yapılmadan olmaz der. Bir grup j 
arkadaşlar da olur diyor. Olur kabul edelim 
şimdi bunu. Komisyon seçimlerinin devamlılığı j 
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meselesi vardır, diye tutar öbürkülerine geçme 
ameliyesine başlar. Bunlar katiyen birbirlerine 
karıştırılamaz. O zaman da komisyonların mev-
cudolmadığını yani, bir deyimle yasama faali
yetinin başlamadığını iddia eden arkadaşları
mız da her hangi bir kanun görüşülürken el
bette oylarını izhar edemezler. Çünkü, yasama 
faaliyeti yok. Bir de bu iddia var ortada. Ko
misyonlar olmadığına göre ki, böyle bir iddia 
var ortada oylarını izhar edemezler. Mesele bu
rada kalır, ta ki, halledilene kadar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, madalyonun 
bir tarafı bu. 

Diğer tarafa gelince; verilen takrir takdi-
men görüşülmesini istiyor. Bu meseleler, yani 
demin arz ettiğim meseleler ortada iken aslın
da bu görüşme yapılamaz. Ama yapılabileceği 
noktai nazarından oya dayanılarak hareket 
edilerek, sakatlıklar sonra görüşülmek üzere, 
sakatlıklar için merciler mahfuz kalmak üzere 
madalyonun öbür tarafına da dokunayım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 155 nci 
maddesi ivedilik kavramını ortaya koymuştur. 
ivedilik terimi ve bunun bir kavramı vardır. 
Bu «ivedilik» terimi, kelimesi tüzükte de geçi
yor. Tüzükte bir ameliye için, bir prosedür için 
ivedilik karan verilen tasarı ve teklifler bir 
defa görüşülür. Kavram bu. Terim aynı, keli
me aynı; ivedilik. Bir de Anayasamızın 155 
nci maddesinde ivedilik var. Bu ivedilikte di
yor ki, Anayasa değişiklik tasarıları ivedilikle 
görüşülemez. Buradaki iki ivedilik kelimesi ara
sında derin bir fark vardır. Bu ivediliği kelime 
aj7nı olmasına rağmen - Türkçe ve diğer lisan
larda bu gayet sarih ve açıktır - aynı kelime
ler değişik konularda değişik kavramlar alır. 
Bilhassa teknik konularda bu gayet geniş mik
yasta vardır. Anayasanın 155 nci maddesindeki 
«ivedilik» kavramı ile, Tüzüğümüzün prosedü
rünü tâyin eden «ivedilik» kavramı arasında 
derin bir fark vardır. Anayasanın «ivedilik» 
kavramı, iki defa sadece görüşülmez demek is
temiyor, çünkü o zaman tüzük hükümlerinden 
yorum yaparak Anayasayı izah etmeye çalışı
rız. Bir alt hukukla üstteki hukuk tâyin edile
mez, izah da edilemez. Tüzük hükümlerine da
yanarak Anayasanın ivediliğini izah edemeyiz. 
Tüzük hükümlerindeki ivedilik bir prosedür 
meselesidir. Anayasadaki «ivedilik» meselesi... 
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BAŞKAN — Sayın Kaplan, ivedilik mesele
si ile, takrir arasında hiçbir münasebet yok. 
İvedilik başka şeydir, öncelikle görüşmek baş
ka şeydir. Ben de bunu mu izah edeyim zatıâli-
mize efendim?.. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — işte ben 
size onu izah etmeye çalışıyorum Sayın Baş
kan. Lütfen ben size onu izah etmeye çalışıyo
rum... 

BAŞKAN — Takrir öncelik takriridir efen
dim, ivedilik takriri değildir. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Baş-
k!an, ben size kuru hukukla hukuk kavramı 
arasındaki farkı Genel Kurula izah ederek si
zin de duymanızı istiyorum. Diyorum ki, bu iş 
sizin anladığınız gibi değildir. Tüzükteki ivedi
lik prosedür meselesidir, Anayasadaki ivedi
lik... 

BAŞKAN — Ama, takrirde ivedilik diye bir 
şey yok Sayın Kaplan, istirham ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Efendim, 
Türkçeden bahsediyorum biraz, oraya gelece
ğim. 

Anayasadaki ivedilik kuruluşu işte sizin an
ladığınız önceliği de kavrar demek istiyorum. 
Biraz beklerseniz oraya geleceğim. 

Sayın Başkan, bir noktaya doğru temas et
tiler. Anayasadaki ivedilik yani 155 noi mad
dedeki ivedilik kendi anladıkları gibidir, önce
liği de ihtiva eder. Hem ivediliği ihtiva eder, 
ihem önceliği ihtiva eder. Yani, müstaceliyetledir, 
Müstacel her şeyi, müstacel olma iddiasında 
olan her şeyi reddeden bir kavramdır. Ne bu
nun önüne geçerek konuşabilirsiniz, ne tek ko
nuşabilirisiniz, ne usul bakımından aceleye ge
tirebilirisiniz, ne mevcudolmıyan komisyonları 
var kabul edersimiz, ne de gündem değiştirirsi
niz. Bunları yapamazsınız, demek istiyor. Ana
yasanın 155 nci maddedeki ivedilik bunu de
mek istiyor, kavramı bu. Aksi halde, tadil eder
sek, tüzük hükümlerine dayanarak yürümek 
istersek, tüzük hükümlerinden Anayasa için 
(ahkâm çıkarmış oluruz. Hukukda böyle bir-
şey yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oraya ge
linmedi, daha. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözlerini kes
meyiniz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Ucu-
zal, yoksa dışjarda mıydınız? 

I BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Hayır, çok 
severim kendilerini, dışarda olmanızdan endişe 
ediyorum. Ama, oraya geldik. Bakın, takrir ve
rildi, diyor ki, Sayın Ucuzal, pardon, yani he
yete hitabediyorum; takrir verildi, deniyor ki, 
her şeye takdimen; takdimen, takdimen, hattâ, 
buradaki kelime «öncelikle» de değil, dikkatini
ze arz ederim. Ama, bir teamülümüz var, uyma
ya mecburuz. Her şeye takdimen. Eğer, girer
sek daha teferruata, tüzükte; önceliğin nereye 
kadar geleceği de var. Bir teamül oldu, bir 
centilmen anlaşmasıdır, bu. Çok acele sıkıştığı
mız haller oluyor, takdimen, dediğimiz vakit en 
başa geçiyor. «Takdimen» i siz, Başkanlık Diva
nında bulunduğunuz için daha iyi bilirsiniz; 
«takdimen» in de bir hududu var; yani «ön
celiğin» de bir hududu var. En başa geçmez. 
İsterseniz tüzüğü hemen okuyayım, yanınızda. 
O da ayrı bir sakat mesele. Haa, yerleşen tea
mül, pek acele durumlar var, müşkül durumda 
kalıyoruz, bir zımmî anlaşmadır, Mecliste cen
tilmen anlaşmalarına dayanır, çok defa. Takdi
men, diyoruz, en başa geçiriyoruz. Tüzük, buna 
dahi müsaade etmiyor. O da ayrı. 

Şimdi arkadaşlar, burada, takrirdeki «önce
lik» ten maksat, her şeye takdimen. Bu, her 

I şeye takdimen meselesi Anayasanın 155 nci 
maddesine aykırıdır, izahlarımdan bu noktaya 
gelmiş oluyorum. 155 nci maddedeki, ivedilik
le görüşülemez, kaydına taban tabana zıdtır ve 
aykırıdır. Neden? Anayasa değişiklikleri öyle 
hemen hazırlanıp, geçecek değişiklikler değil
dir. Belki şahidoluyoruz, belki geçecek. Ama, 
Dünyadaki tatbikat; ama, kanunlar ve kanu-
niyetler; ama, toplumların tarihi Anayasa de
ğişikliklerinin pek öyle şekle bağlı kalınarak 
acele yapılamıyaeağını gösteriyor. 

Binaenaleyh, burada da Anayasa değişikli
ği, evveliyatına da bakmıyalım, şöyle gelmiş, 
şöyle hazırlanmış, böyle gitmiş, çabuk hazır
lanmış, şunun tarafından hazırlanmış, böyle 
gitmiş; konumuz bu değil, aceleye getirilemez. 
İşte. bizim Anayasamız bu hükmü, bu gerçeği, 
bu kaımniyeti, bu tarihi olayı, bu sosyal kura
lı belirtmek istiyor. Onun için konmuştur, bu. 
ivedilik. Aslında, referandumla meydana gelen 
bir Anayasanın değiştirilmesinde referandum 

J müessesesi de aranır, çok defa. Bizim Anayasa-
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mız bunu söylememiş ama, iki tahkim müesse
sesi koymuştur ve bu iki tahkim kurumu üe o 
Tıiekanizmanın işliyebileceğimi kabul etmiştir; 
zabıtlara bakın. Birisi bunların, 2/3 mutlak 
iradenin sağlanması meselesidir. Her iki Mec
liste aceleye getirmeyin, diyor. Ben buradaki 
«öncelik» i onun için ele almak istiyorum. Her 
iki Meclisin serbest iradesi ile 2/3 mevcudu ile 
«evet» demesi kaydına bağlıyor. Bu kayıttan 
yürürsek biz, hattâ grup meseleleri ortaya çı
kar, grup kararları çıkar, alınabilir mi, alına
maz mı, hep bunlar çıkar. Neden Anayasa de
ğişikliği acele olmasın, diye. 

Geliyorum, hükme, 155 nci maddeye. Ana
yasa değişiklikleri ivedilikle görüşülemez. Açık. 
Hangi ivedilik, bu? O Anayasadan sonra çıkan 
Cumlhuriyet Senatosunun tüzüğündeki ilk defa 
görüşmeyi önliyen ivedilik mi? Hayır. O tüzük o 
Anayasaya göre sonradan çıktı. Peki, o ivedi
lik ne? Meçisin mi? Meclisin İçtüzüğü, Senato
nun içtüzüğünü bağlamaz. Meclisin içtüzüğü ay
rı, Senatonun içtüzüğü ayrı. Biz, içtüzüğümü
zü Anayasanın tatbikatı için meydana getir
mişizdir. O «ivedilik» sözü bir prosedür mese
lesidir; Anayasadaki «ivedilik» sözü sakın ola 
ki, aceleye getirmeyin. Ne bakımdan? Görüş
melerin tek olması bakımından. Ne bakımdan? 
Aceleye getirme bakımından. Ne bakımdan? 
Usul hataları bakımından, aceleye getirmeyin, 
demiştir. Ve, misal de vereceğim, bilfarz, Fran
sa Anayasasında Anayasa değişiklikleri üç ay
lık bir müddet koyuyor, İM müzakere arasına. 
iki müzakere arasına üç aylık bir müddet ko
yuyor, arkadaşlar. Anayasa değişikliği öyle ko
lay olmaz, diyor, israil Anayasası? Altı aylık 
bir müddet koyuyor, aceleye getirmeyin, diyor. 
Diğer anayasalara da bakın. Hepsinde Anaya
sa değişiklikleri çok esaslı müesseselere bağ
lanmış. Acele edilmemesi için her türlü tahkim 
müesseseleri kabul edilmiştir, alınmıştır ve 
Anayasaya monte edilmiştir, vaz'edilmiştir. 
Anayasada hükümler. Bizim Anayasada da 
böyle gelmiştir, bir noktadan. (A. P. sıraların 
dan «Reddedilmiştir.» sesleri) Sesini anlryama-
dım, bir arkadaş oradan söyledi; ama, ön pro
jede de hattâ iki, üç aylık mesele vardı. İM 
müzakere arasında üç aylık mesele ve değişik
lik yapan Meclisten diğer gelecek Meclis de
vam ettirirdi, bu işi. Böyle başlanmıştır, şimdi
ki Anayasamızda da ivedilikle, işte, onu söyle

mek istiyorum. Orada ivediliği 24 saate kadar 
inebilecek olan bir ivedilik olarak kabul etme
miştir. 3 ay araya mesele koymuşken, Anaya
sa; bir Meclis bunu değiştirme teklifinde bu
lunduğu zaman... 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, efendim, şiımldi, 
olmıyan şeyler mütemadiyen söylemek suretiy
le Yüksek Heyeti yoruyorsunuz, istirham edi-, 
yorum, bu söyledikleriniz Anayasaya uygun 
bir tatbikatın, neticesidir. Anayasa, kanunların 
ne şekilde yapılacağını ve bilhassa Anayasa de
ğişikliğinin ne şekilde yapılacağını tasrüh et
miştir. Cumlhuriyet Senatosunda müddetler 
koymuştur ve bu müddet dolmak üzeredir. 
Bütün mesele bundan ibarettir. Siz, ivedilik, 
sözünü geniş mânada alırsanız o zaman Anaya
sanın koyduğu kanun çıkarma hükümlerini ka
bul etmemiş ve Cumhuriyet Senatosuna tanı
nan müddetleri tanımamış olursunuz, istirham 
ediyorum, sadede gelin ve takririn aleyhindeki 
görüşlerinizi lütfen şöyle bir memzuç bir hal
de izah edin. Bunu istirham ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bunu istirham etme hakkına sahip değilsi
niz. Şu bakımdan. Ben, Anayasanın «ivedilik» 
sözünü yorumlarken siz Başkan olarak bunun 
böyle olmadığını benim karşımda izah etmek 
durumunda değilsiniz, bitaraf kalacaksınız. 

BAŞKAN — Ben, sadede davet ediyorum, 
sadedde değilsiniz, efendim. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sadede de 
bu noktada davet edemezsiniz. 

BAŞKAN — Ben tüzüğü tatbik etmiyorum, 
sadede davet ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Bu nokta
da yapamazsınız. Çünkü, gelen takririn «önce
lik» meselesi ile ben Anayasadaki «ivedilik» 
meselesini karşılaştırıyorum. 

Gelelim bir başka meseleye. Anayasa de
ğişiklikleri bir kere ivediliği, yani içtüzüğe gö
re ivediliği dahi kabul etmiyor. Burada en 
geniş anlamıyla konuşmıya mecburuz. Her 
alandaki tatbikattan, dünyadaki tatbikattan, 
hukuk doktrininden, aklımıza gelen, okuyabil
diğimiz, tatbik ettiğimiz, tecrübe edinebildiği
miz her şeyi buraya koymıya mecburuz ki, Ana
yasa değişiklikleri öyle hemen basit mekaniz
malarla olamaz, sözünü, ispat etmek için. Si£ 
beni sıkıştırıyorsunuz, konuşmayın, hiç... 
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BAŞKAN — Konuşmayın, diye sıkıştırmı
yorum, sadede davet ediyorum, Sayın Kap
lan. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Tatbika
tından bahsetmeyin, diyorsunuz. Anayasanın 
155 nci maddesindeki «ivedilik» tüzükteki ive
dilik mi? 

BAŞKAN — Geniş mânaida izaha yetkili de
ğilsiniz. Ben, müzakerelerin uzamamasmı te
min ile mükellefim, vazifemdir, bu. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Nasıl yet
kili değilsiniz, diyebilirsiniz. Konuşmaların 
tahdidi için Yüce Heyete teklifte bulunmadan, 
kabul etmeden nasıl yetkili değilim? Bu kür
süden dilediğim şekilde, tüzüğe uyg'un tarzda, 
dilediğim şekilde konuşmak hakkımdır. 

BAŞKAN — işte, tüzüğe uymadığı için sa
dede davet ediyorum. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Neresi uy
muyor, Başkan? 

BAŞKAN — Geniş mânada, önümüzde ka
nunlar ve içtüzükteki hukukî mânalar mevcut 
iken, geniş mânada 'izahat yapıp, Yüksek He
yette müzakereleri usatnııya yetkili değilsiniz. 
(Millî Birlik Grupu sıralarından «nasıl yetkili 
değil» sesleri) Ben, müzakerelerin selâmetle ve 
kısa samanda neticelenmesi için vazifeliyim. 
Bu itibarla zatıâlinize ihtar ediyorum, sadede 
davet ediyorum, zatıâlinizi. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Anayasa
mızın 155 nci maddesi değerli arkadaşlarım, 
ivedilik, sözünü koymak suretiyle bir kavram 
kabul etmiştir, Bu kavram, geniş bir kavram
dır ve Anayasa tasarılarının ivedilikle görüşül
memesini sağlar. Anlayışım odur ki diyorum, 
bu ivedilik tüzüğümüzdeki iki kere görüşülme
si ivediliği değildir. Sayın Başkan beni zorlu
yor bu ayırımı yapmaya doğru. 

BAŞKAN — Tamam, işte hülâsatan fikri
nizi söylüyorsunuz. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Değildir 
olduğunu da ispata çalışıyorum. Siz bu ka
dar müdahale ederseniz konuşamam ki ben. 
Değildir hususunu ispata çalışıyorum. Anaya
samızın 155 nci maddesindeki ivedilik kavramı 
ile, tüzüğümüzün ivediliğini bir tutamayız. Ni
ye tutamayız. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Anla
şıldı, bu beşinci tekrar oldu. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Sayın Gül-
cügil sabredin. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil müdahale et
meyin efendim. Buyurun Sayın Kaplan, 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Nedir ace
leniz, oturalım saibaha kadar konuşalım. Başka 
bir davet filân mı var, bir yere gideceğiniz. 
Bundan daha önemli bir konu mu var. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Reisi
cumhur davet etti. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) — Reisicum
hur davet etti ise icabeti tam zamanında yap
mak lâzım, niye takrir vermediniz. Şimdi ar
kadaşlarım, Anayasanın 155 nci maddesinde
ki ivedilik, geniş kavram ivediliğidir. Bu ge
niş kavramın içinde öncelik de dâhildir. Her 
türlü usul hatalarından sakınmak da dâhildir. 
işte ben arz etmek istiyorum ki, şu takrir 
Anayasanın bu kısmına aykırıdır. Bu takrir ön-
elik diye geliyor. Ve tüzüğe uygun tarzda geldi
ği iddiası var. Tüzüğe uygun tarzda gelebilir. 
Tüzük Anayasaya aykırı tarzda kullanılmaya 
kalkıldı mı, Anayasa öncelik alır. Anayasanın 
önceliği açıktır. 155 nci maddede ivedilik mese
lesi geniş anlamda ivediliktir. Bunu öyle anla
maya mecburuz. Anayasa değişiklikleri dünya
nın her yerinde böyledir. iki müzakere arasında 
büyük zamanlar bırakılır. Usuller gayet geniş 
tutulur. Bizde de böyle yapılmıştır. Onun için 
bu ivedilik sözü konmuştur. Binaenaleyh, bu 
her şeye takdimen görüşülme meselesi Anaya
sanın 155 nci maddesindeki ivedilik kavramına 
tamamen aykırıdır. Bunun için gündemin birin
ci maddesindeki komisyonların seçimine geç
mek zarureti vardır. Aksi halde Anayasaya 
aykırı bir tutum içerisine girmiş oluruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takririn lehinde Sayın Tığlı. 
Yalnız, Sayın Tığlı istirham edeceğim, bir ce
vap mahiyetini taşımasın konuşmalarınız. Sa
dece takririn yarinde olduğunu ifade ediniz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterrm 
arkadaşlar, .Sayın Kadri Kaplan Beyefendinin 
Anayasanın 155 nci maddesinde kaydedilen 
ivedilik kelimesinin umumi ve şamil mânasın
da olduğu yolundaki noktal nazarı, bu Ana
yasanın meriyete girmesinden evvel Büyük Mil-
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let Meclisinin İçtüzüğü olmasa idi ve bu } 
içtüzüğünde ivedilik ve öncelik müessesesi ( 
mevcudolmasa idi doğruydu. Ve o zaman 
derdi ki, Anayasanın tadillerinin ivedilikle 
g-örüşülemiyeceğini emrettiğine göre, sonradan 
çıkan Meclis içtüzüğü bu ivediliği ikiye ayı
rıp, ikinci defa görüşmeyi önlemek için ive
dilik kabul etmiş ve takdimen görüşmeyi de 
öncelik kabul etmiş olmak suretiyle, şa
mil mânadaki ivediliği ikiye bölemezdi denir. 
Ama, Anayasa çıkmadan evvel mer'i olan 
yedibin aded kanun gibi, içtüzük de mer'i 
idi. Ve o İçtüzük ivedilik ve öncelik diye 
iki müessese kabul etmiş. İvedilikle kanunun 
ikinci defa görüşülmesine mâni olmuş, tek ! 
görüşme ile iktifa etmek imkânı vermiş, ön
celikle takdimen görüşülme imkânını vermiş. 
Ve bu itibariyle, Anayasanın 155 nci madde
sinde, öncelik tâbirini kullanmayıp, sadece j 
ivedilik tâbirini kullanmış olması mer'i olan j 
Meclis içtüzüğünde önceliği tercih etme
yip, sadece öncelikle konuşulmasına mâni ol
mak maksadiyle bu hükmü getirmiş oldu
ğunun kabulünde ihtilâf olamaz. Mesele bu. 

İkinci mesele, İçtüzüğün 17 nci maddesi, Ka
sım ayının ikinci oturumunda komisyonların 
seçilmesine âmir. Bu itibarla bu hüküm su- | 
nuşlar halinde Başkanlık tarafından gün
deme alınmıştır. Bu tüzük hükmü. Tüzüğün 
ikinci hükmü de var. 45 nci madde. Gelen ka
nun teklifleri sıraya konur, genel görüşme 
teklifleri öne alınır, şu sırayı alır diye 
birtakım sıra koymuş. Buna göre, Başkanlık 
sırayı takibetmiş ve koymuş. Ayni madde
nin son fıkrası; Genel Kurul diyor gündem
de değişiklik yapabilir. Takdim, tehir yapa
bilir. Buna rağmen, bu itibarla takdim tehir 
de yani, öncelik müessesesinin mevcudiyetin
de ihtilâf olmaz. Zaten vaktiyle de bu mesele 
münakaşa mevzuu olmuştu. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfen cevap ma
hiyetini almasın. 

MUSTAFA TÎĞLÎ (Devamla) — Bu iti
barla; takrir yerindedir. Kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Yani, Anayasa tadili hakkındaki 1270/ 
ek sıra sayılı tadil teklifinin gündemimiz
deki bütün işlere takdimen - ki. bu takrir
de öncelik tâbiri de kerre içerisinde zikre- | 
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dilmiş. Takdimen görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa tadili bi
liyorsunuz Yüksek Heyetinizde ilk defa bir 
müzakere mevzuu olmaktadır.. Bu itibarla 
bâzı hususları aydınlatmama müsaade etme
nizi rica edeceğim. Anayasamızın 155 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına göre, karar alına
caktır. Yani bu maddeye göre, Meclislerin 3/2 
reyleri ile kabul kararı alınabilecektir. Bir de 
her kanun gibi, bu kanun da iki defa müzake
reye tabidir, ivedilikle görüşülmemesi Anaya
sa hükmüdür. 

Şimdi, bu tadil teklifinin müzakereye alın
madan evvel, bu tadil teklifi ile ilgili bir tak
rir var. Takrirde içtüzüğün 58 nci maddesi
ne göre görüşülmeden Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna iadesini isterler. 58 nci madde, 
gündeme ve görüşülmemesine mahal olmadığı
na dair bir madde, Yukarıda takrirde belirti
len husus şudur efendim : Millet Meclisi müza-
keratı esnasında, içtüzüğe uyulup uyulmadığı 
hususunun tesbiti için ve bu hususun Millet 
Meclisinden sorulması için bu teklifin Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna iade edilmesi isten
mektedir bu takrirler. Fakat bu konu Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda geniş bir müza
kereye tabi tutulmuş ve bu mevzuda bir karar 
alınmış, karara iştirak etmiyen sayın komis
yon üyeleri, bu hususu komisyonun raporunda 
muhalefet şerhi olarak koymuşlardır. Bu iti
barla bu takririn oylanması mümkün değildir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, yalnız o değil, iki madde var bizim tak
ririmizde. önergeyi lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Okuyayım önergeyi efendim. 
«Görüşülmekte olan Anayasa değişikliği tek

lifinin, Millet Meclisinde ikinci görüşülmesi
nin, birinci görüşmeden kaç gün ve kaç saat 
ara ile yapıldığının ve parti grup kararı ile, 
milletvekillerinin serbest iradelerinin bağla
nıp, bağlanmadıklarının Millet Meclisi Başkan
lığından sorulması.» Yani parti grupunda ka
rar alınıp alınmadığı hususunu da mı sordur
mak istiyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet, 
müsaade edin açıklıyalım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bir komisyon 
kendisine havale edilen işlere girişmeden ev-
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vel onun Anayasaya ve mevcut kanunlara uy
gun olup olmadığı hususunu öncelikle müzake
re eder, öncelikle nazara alır, ondan sonra 
müzakereye geçer. Bu itibarla bu isteğin ko
misyonca nazara alınmış olması, müzakereye 
tabi tutulmuş olması bir teamül icabıdır. Bu 
itibarla bu takriri oya koymam mümkün değil
dir efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, raporda diyor ki; bunu incelemedik, 
açık muhalefet şerhi var. Biz bunu inceleme 
dik, komisyon tarafından sorulmadı. Orada 
istenilen sorulmadı. Biz de diyoruz ki, bunlar 
sorulsun. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhleri var efen
dim, burada müzakereye tabi tutulur. Eğer 
bu müzakerede bu söylenen, ileri sürülen hu
sus eğer mâkul ve makbul görülürse Yüksek 
Heyetinizce bu takrire benzer bir takrirle iade
si her zaman için mümkündür. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Niye ön
lüyorsunuz önergemizi izah etmemizi? Siz 
kendiliğinizden Genel Kurula istediğiniz usu
lü kabul ettirerek önlemek çabası içindesiniz. 
Ne demek istiyorsunuz, niçin sorulmamış, han
gi hatalar içinde bulunuyoruz? Cumhuriyet Se
natosunun böyle bir hatalı tasarruf yapılırken 
katılmamasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yıldız müzake
re esnasında komisyondan her zaman sual sor
mak hakkınızdır. Bu hususları Riyaset Diva
nından değil komisyondan her an sorabilirsi
niz. Bu itibarladır ki müzakereleri uzatma
mak bakımından bu takriri oya koymam müm
kün değil. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Görüşme
den önce söylüyoruz bunu. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, siz bu gerçeği, doğruyu söyle
diğiniz halde komisyon adına cevap veriyorsu
nuz. O bakımdan tarafsız hareket etmiyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Komisyon adına cevap vermi
yorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Verdiğiniz cevap komisyon adınadır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyondan sual sorabilirsiniz 
diyorum efendim. Komisyon adına cevap mıdır 
bu? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Açıklama yapacağız ki komisyondan cevap ala
cağız. 

BAŞKAN — Evet, müzakereye başlıyalım 
müsaade buyurun. Komisyondan sorarsanız 
hakkınızdır, ben de onu diyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Takririmizi açıklamak için söz istiyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yâni, takriri yanlış anladığım 
kanısında mısınız? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) _ Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Baş

kan usul hakkında arz edeyim bende. Meseleye 
bu mevzua başlamadık. Bu anda meselenin ne 
olduğu belli değildir, arkadaşlar mesele hakkın
da fikirlerini nasıl söylerler? 

BAŞKAN — Sayın Rendeci müzakere edil
meden iadesi, komisyona iadesi istenebilir, Nite
kim bundan evvel de bir takrirle komisyona 
iadesi istenmiş ve Yüksek Heyetinizce kabul 
edilmiş idi. Şimdi bu sayın üyeler bu takriri ve
riyorlar, böyle bir teklifte bulunuyorlar. Ben
deniz Komisyon raporunda gördüğüm hususlar 
muvacehesinde muameleye koyamıyaoağımı arz 
ettim. Ama Sayın Yıldız bu takriri yanlış anla
dığım kanaatiyle takririni açmak üzere söz is
tediler, yanlış bir muameleye mahal vermemek 
için de izahatlarını dinlemek zorundayım. Buyu
run Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, verdiğimiz öner gemin gerekliliği ya da 
işlem görebilmesi için Komisyon dinlenmeden 
önce ne istiyorsunuz, hangi yanlışlıklar var, ne
lerin düzeltilmesini istiyoruz bunu anlatmak için 
söz istedim. Komisyon raporunu okuduğumuz 
zaman görülüyor ki bizim önergemizdeki madde
lerden bir kısmı bir sayın Komisyon üyesi, Akat-
lı tarafından sorulmuş fakat, Komisyon böyle 
bir inceleme yapımadan oylama kararını vermiş, 
- ben de orada idim -ve orada bitmiş. Biz diyo
ruz bu yeterli değildiır. Cumhuriyet Senatosu adı
na görev yapan Komisyonun karşımızda kanaa
timiz odur ki yaralı ve hatalı bir işlemi var
dır. Bunun yaralı, hatalı işlemine biz katılmaımız 
için şu hususların sorulması gerekir. O sayın ar
kadaşım diyor ki ne olduğunu daha bilmiyoruz. 
Demek ki biz bilmediğimiz şeyi konuşuyoruz. 
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Biz gündeme alınacak şeyi herhalde bilmiyorsak; 
zaten konuşamayız. Zaten usülî bir hata için
deyiz. Gündeme alınacak, hemen görüşeceğiz. 
Bilmiyoruz konuyu, öyle bir şey olamaz. Konu
yu bilmiyorsak, büsbütün hata içerisindeyiz. 

Şimdi biz diyoruz ki iki madde: 1. Bu de
ğişiklik önergeısi Millet Meclisinde görüşülürken 
ivedi görüşülmüş kanisi var bizde. Gördükleri
mize göre, 'basma yansıyan ve süreleri hakkında
ki bildiğimize giöre. Ama bu bizim kişisel bir 
görüşümüzdür, haklılığını savunacağız, Belki 
orada bu kanımızın tersi bir bilgi verebilir. 01-
m!az, mümkün değil, gördük, ama prosedürü ta
mamlamak için soruyoruz. 

İkincisi, parti grupları kararı alınarak biz 
yasama organlarının iradesi bağlanmıştır diyo
ruz ve bunu da açıklıyacağız ki Anayasaya ay
kırıdır bu. îfcisi de Anayasaya aykırıdır diyoruz. 
Bu iki ayrılık, çok önemli, T. C. Anayasasının 
temeline yönelen bir değişikliği, sakat, yaralı, 
hasta olarak karşımıza getiriyor. Bu hasta, ya
ralı, sakat düzelsin diyoruz, düzelebilıirse. Düzel
dikten sonra burada görüşelim. îşte görüşümüz 
bu. 

Şimdi arkadaşlarımız açıkladılar, çok iyi bi
liyorsunuz ki, bütün demokratik ülkelerde ge
nel olarak Anayasa değişikliği aceleye getiril
meden, ekspres hızına asla uğratılmadan, uzun 
uzun inceleme, tartışma, eleştirmeler sonunda 
ve parlömanterlerin iradesine hiçbir baskı ya
pılmadan - parti işi değil bu bu T. C. nin Ana
yasalıdır. Ne A. P. ne Halk Partisi, ne Güven 
Partisinin, ne kimsenindir. T. C. Anayasasıdır. O 
halde T. C. nin parâmentostunda bulnnan her 
üye irade hürriyeti, irade serbestisi, özgürlüğü 
içinde katılmadı iddiasındayız, Bununda araştı
rılması gerektiği inancındayıız. Anayasalar ar
kadaşımız açıkladılar, okuyoruz, öğreniyoruz, 
3 ay, 5 ay, 6 ay kadar, iki görüşme arasında za
man koyuyorlar. Halk oyuna tekrar sunuyorlar. 
Türlü şekilde geniş, uzun süreli bir siyasal ve 
sosyal oluşumun sonucu olarak ulusal bir söz
leşme anlamını taşıyan anayasalarda değişiklik 
yaparken böyle uzun süreli ve ayrıntılı, kapsam
lı bir çaüışma yapılır. Biz diyoruz ki, yapılmadı. 

Görülüyor ki, her yerdeki bir süre ve üyele
rin serbest iradelerini uzun süreli düşünme ve 
inceleme sonucu belirtmesine gereken bir ola
nak, bir fırsat verilmemiştir iddiasındayız. Bi

zim Anayasa öntasarısı da bunun için aylarca 
zaman koymuş, meclislerin iki görüşme arasında 
değişmesi gibi bir önkoşulu düşünmüştür. Kuru
cu Meclis o gerekçeye karşı dedi ki, ben öyle 
frenler koyacağım ki, bunlar sizin dediğiniz hu
susu da gerçekleştirecektir, bundan sonra geüe-
cek parlâmentolarda. Arkadaşım açıkladılar, 
bunlardan bir tanesi serbest iradesi beliren de
miyor, partilerin, grupların, T. C. Millet Meclisi 
ve Senatosunun ayrı, ayrı, 300 milletvekili ile 
122 senatörünün oylariyle, kabul oylariyle bu 
değişiklik yapılabilir. Sonra, ikinci husus olarak 
ivedilik olamaz diyor. Arkadaşlarım ivedilik an
lamını tartışırken sayın Tığlı'nm buyurduğu hu
sus buraya uygulanamaz. Çünkü, bundan önce 
yasanın yürürlükte olduğu zaman, o Anayasa
nın değişiklik yöntemine, metoduna böyle bir 
şey konmamıştı bizim 155 nci maddeye göre. 
Onun için o tüzük değişmesi olağan yasalar gibi 
olan bir değişikliği Anayasada öngören bir za
manın İçtüzüğüdür. Bugünkü içtüzük, bugünkü 
Anayasa hayır diyor, barajlar, güvenceler, te
minatlar koyarak değişmeyi garantiye almış bir 
Anayasa düzeni içindeyken ivedi olamaz sözünü 
o zamanki yorumla, ya da acaba ivedinin uygu
laması nasıl olur düşüncesinin sonucu olarak iki 
defa görüşülemez gibi bizim tüzüğe geçmiş hü
kümler, demin arz ettiğim gibi dünyada uygu
laması böyle olan bir değişikliği bizde ekspres 
hızı ile geçmiştir diyoruz. îşte bu yanlışın bir 
daha düzeltilmesi, Millet Meclisi, yeni bir Mil
let Meclisidir, belki bu hatayı yeni Millet Mec
lisi düzeltir gönderir. Her ne ise, bir hata karşı
sındayız. 

Arkadaşlarım, öbür yasalar için tüzüklerin 
koyduğu hükümler elbette buna uygulanamaz. 
1981 Anayasası için geçerli olamaz. Halk oyu 
ile kabul edilen bir Anayasa aslında değiştirilir
ken çok daha titiz davranmak gerekir. Halk oyu 
ile hattâ değiştirilmesi gerekir birçok yerlerde 
ama, biz halk oyu değil, bu iki teminatı güven
ceyi yeterli bulan bir Kurucu Meclisin hazırla
dığı bir Anayasa ile çalışıyoruz. Bunlar bozuldu
ğu kanısındayız biz, ikisinin de. îvedi olmuş, 
grup kararlan alınmış. Milletvekilleri basında 
yansıyan ifadelere göre tehdit dahi edilmiştir, 
basın öyle diyor. Yalan doğru, basın öyle diyor. 
(A. P. sıralarından yok öyle şey sesleri) Atarım 
partiden tehdidine dahi uğratılmıştır, gazeteler 
yazıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız, şimdi müsaade 
buyurursanız mevzu ile başka sahalara intikal 
ediyorsunuz, havayı elektriklendireceksiniz, is
tirham ediyorum müzakerenin selâmetini hep 
beraber sağlıyalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efen
dim. Ben inandığımdan değil, ve arkadaşlarımı 
böyle bir suçlama altında bulundurmuyorum. 
Yalnız diyorum ki, basma böyle yansıdı, ama 
eğer grup kararı alınmış ise, 'bu lâflar söylenme
se dahi Anayasanın değişikliği yanlış gelmiştir 
diyoruz. Yoksa öbür sözü ben demedim ki, yüzde 
yüz öyle söylenmiştir. Öyle okudum, öyle şüphe
ler uyandı hepimizde. Bu şüpheler de giderilsin. 
Ama, grup kararı alınmışsa, her halde yanlıştır. 
Çünkü, grup kararı dokunulmazlığın kaldırıl
ması, soruşturma yapılmasına ilişkin önergeler 
için bile alınmasını yasak eden bir Anayasa, 
Devletin temel düzenine ilişkin kuralları değiş
tirirken en az vicdan özgürlüğüne onlar kadar 
yer verdiğini her sağ duyu sahibi kabul eder. 
Ben size Anayasanın esprisi içinde, felsefesi 
içinde bu önemli konulara verdiği değer ve dün
yadaki uygulamasını belirterek diyorum ki, böy
le bir yanlışlık vardır, iki tane vardır. Bu iki 
yanlışlıkla karşımıza gelinmiştir. Görülmemiş 
baş döndürücü bir hızla geçtiğini kim inkâr ede
bilir Millet Meclisinde. Böyle geçti. E böyle geç
tiği için sakat olmuştur. Ve diyoruz ki, arkasın
dan eğer grup kararı alınmışsa Meclislerin, yani 
Millet Meclisinin 300 milletvekilinin serbest ira
desini temsil etmiyor diyoruz. Çünkü o zaman 
grupta toplanan kaç kişi ise, onların çoğunluğu
nun iradesi olur. 300 kişinin değil. Anayasa, ise, 
300 milletvekilinin, 122 senatörün hiçbir grup 
kararına bağlamadan vicdanlarının sesini duya
rak değişikliği kabul etmeleri gerekir. Şimdi bu 
nokta sakattır kanaatindeyiz. Değil ise, Millet 
Meclisi hayır böyle yapmadık, hiçbir grup kara
rı almadık, böyle bir şey olmamıştır der ise, ora
sı kalkar. Öbür hususu gene tartışmayı önlemek 
mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, ivedilik konusu bir hukuk te
rimi olarak anlam taşır ve uygulaması tanımla
nır. Bizim tüzükte iki defa görüşülmez der... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, mevzuu taşırdı
nız, lütfen sadede buyurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Görüşülmez 
der, biz diyoruz ki, hayır bu yeter değildir, ace-

î leye getirilmeden görüşülmesi gerekirdi. İşte 
arkadaşlarım, özet olarak şimdi bitiriyorum. Di
yorum ki, biz bu çok önemli Anayasa değişikliği 
Cumhuriyet Senatosuna sakat gelmiştir. Biz di
yoruz ki, sakat gelmiş ise, Millet Meclisinin ey
lem ve işlemlerine biz karışmayız. Orada ne 
söylediyse söyledi diyemeyiz. Çünkü bu Millet 
Meclisinin kendi özel işlemi değil bizi de or
taklama bir Anayasa değişikliğine ayrı bir ira
de halinde katılmamız gereken bir yasama yan
lışlığına gidemez diyoruz. Açıktan bellidir diyo
ruz. Belli olmazken iç işlemine karışmıyabiliriz 
ama bu açıktan bellidir kanaatindeyiz. Yahut 
böyle olduğunu doğrulıyan belirtiler vardır. O 

I halde iki husus, birisi ivedilikle görüşülmüştür, 
iki defa görüşülmüştür ama, zaman bakımından 
fırsat verilmeden çok hızlı bir ivedilik içinde 
görüşülmüştür, bunu gördük. Diğerini elbette 
doğrulama yetkisinde değiliz ama, ka
nıdayız İd, ve bildiğimiz haberler onu 
doğruluyor ki, milletvekillerinin serbest 
iradesi ile 300 milletvekilinin vicdani kanaatleri 
ile geçmiş değildir, parti gruplarının kararı ile 
geçmiştir. Parti gruplarının kararını önemli ko
nularda böyle parti işi olımyan şeylerde Anaya-

I sa yasaklamıştır. Partiler 57 nci maddeye göre 
demokratik yöntemleri kullanır. Bunda hattâ 
bence eğer her hangi bir parti grupu bunda 
grup kararı almışsa o parti kapatılmalıdır. Hat
tâ çünkü 57 nci maddeye aykırıdır. 57 nci mad
de demokratik işlemlerle parti yöneti
lir. Demokratik işlemlerden sapmışsa ben
ce 57 nci maddeye aykırıdır o parti. 
Bütün bu konu da meydana çıkması 
gerekirdi İşte onun içindir ki, bunları Millet 
Meclisinin ne şekilde yaptığını açıkça belirte
cek şekilde oraya gönderilmesini ve Cumhuri
yet Senatosunu yanlış bir yasama eylemlerine 
ortak kılınmaması amacı ile bu önergeyi ver
dik, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından söz 
istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Takrirde 
iki husus bulunduğunu Sayın Yıldız ifade etti
ler, birisi grup kararı; birisi de ivedilikle gö
rüşülmüş şeklinde. Grup kararı mevzuunda ga
zetelerden böyle işittik, doğru mu yanlış mı; 
bunun doğruluğunu ne kabule, ne redde Baş
kanlığımız yetkili değildir. Bu ancak müzakere 

I ile meydana çıkacak bir husustur, bir, 
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ikincisi, kanunların müzakeresinin şekli ge
rek Anayasa, gerek içtüzüklerle tesbit edilmiş
tir. Kanunlar önce Yüksek Heyetinize niyabe-
ten komisyondan geçer. Komisyon bir mevzuu 
önce Anayasaya uygunluk derecesini nazara 
alır teamül budur. Ondan sonra diğer mesele
lere geçer. Anayasaya uygunluk derecesi komis
yon raporu ile kabul ettiğine göre mevzuu, biz 
bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan bu ileri sürülen ivedilik mev
zuu ise, ortaya atılmış müzakereler, çünkü ko
misyonun raporundan anlaşılmaktadır. Ortaya 
atılmış, oradan sorulup sorulmaması hususu 
dâhil olmak üzere mesele oylanmış ve bir ne
ticeye varılmış. Binaenaleyh, mahlûl mesele 
hakkında verilmiş olan bir takriri reye koymak 
durumunda değilim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun kısa olmak kaydiyle 
Sayın Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Yıldız ve 
birçok arkadaşımın Meclisteki müddet mesele
sinden bir usulsüzlük olduğu iddiasiyle bura
da beyanda bulundular, 15 Tarihli Meclis za
bıtlarını gördük. Orada ve Meclis İçtüzüğünün 
76 ncı maddesini tekrar huzurunuzda okuya
yım; «Bir kanun lâyihası veya teklifinin beş 
günden evvel ikinci defa müzakere edilmesinin 
esbabı mucibe serdiyle ancak Hükümet veya 
aidolduğu encümen tahriren teklif edebilir. Beş 
günlük müddeti... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) Hangi mad
de?... 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Mec
lis İçtüzüğü 76 ncı madde. Binaenaleyh burada 
beş günlük müddet orada encümen tarafından 
teklif edilmiş, bir güne indirilmiş ve Umumi 
Heyetçe kabul edilmiştir. Kabul edilerek de 
ikinci müzakeresi yapılmış ve usulüne uygun 
olarak bu elimizdeki kanun teklifi gelmiştir. 
Arkadaşlarımın beyan ettiği gibi bir usulsüzlük 
yoktur. 15 tarihli Meclis zabıtlarını tetkik bu
yurursanız bu teklifin encümenden geldiği ve 
beş gnmm bir güne indirildiği, bu suretle de 
usule uygun olarak bir karara varıldığını açık
lıkla görmüş olursunuz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
teklifin tümü üzerinde müzakereye geçiyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim kâfi... Kimden sora
caksınız? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Komisyondan veya sizden soracağım. 

BAŞKAN — Müzakereye geçelim sorabilir
siniz efendim. Daha müzakereye geçmedik, mü
saade buyurun. 

Şimdiye kadar bir sayın üye grup adına on-
bir sayın üye de şahısları adına söz istemişler
di. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Kaydederiz efendim. Müzake
relerin daha intizamlı olabilmesi için yine içtü
züğün hükümlerine göre lehte, aleyhte, üzerin
de şeklinde bir ayrım yapacağız. Söz istemiş 
olan arkadaşların isimlerini okuyacağım... 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Grup adına 
söz istiyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Söz verilmesi 
için bizim de önergemiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Çum-
ralı, Millî Birlik Grupu adına Sayın Atakal... 
Grup adına başka söz istiyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. Şahısları adına arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum Sayın Beler, Sayın Özer, 
Sayın Acuner, Sayın Karaman, Sayın Deliveli, 
Sayın Gümüşoğlu, Sayın Dikeçligil, Sayın Ucu
za!, Sayın Atayurt, Sayın Ertürk, Sayın Atalay, 
Sayın Yıldız, Sayın Tığlı. 

Sayın Saffet Ural sizin talebiniz Sayın Ata-
lay'dan öncedir. Kaydediyorum. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Daha sabahleyin başlamadan yazılı olarak ben 
de söz istemiştim. Halbuki şimdi okuduklarınız 
arasında değilim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyorum. 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler lütfen işa
ret buyursunlar. Sayın Beler lehinde mi, aley
hinde mi, üzerinde mi efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Acuner. 
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EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Deliveli. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Gümüsoğlu. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜSOĞLU (İstanbul) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ertürk... Yok. 
Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın İsmen... 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 
M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Aleyhinde. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başka

nım, esasen benim takririm üzerinde, kayıt 
vardır, binaenaleyh aleyhinde değilim. 

BAŞKAN — Lehinde efendim, lehinde. 

Muhterem arkadaşlar, sırasiyle söz istiyen 
arkadaşların beyanlarına göre lehinde, aleyhin
de, üzerinde olmak üzere bir tasnif yaptık okuyo
rum : Gruplardan sonra, Sayın Beler lehinde, Sa
yın Acuner aleyhinde, Sayın Gümüsoğlu üzerinde, 
Sayın özer lehinde, Sayın Karaman aleyhinde, 
Sayın Dikeçligil üzerinde, Sayın Deliveli lehin
de, Sayın Ural aleyhinde, Sayın Ucuzal üzerin
de, Sayın Tığlı lehinde, Sayın ismen aleyhinde, 
Sayın Atayurt üzerinde, Sayın Türkmen lehin

de, Sayın Yıldız aleyhinde, Sayın Atalay üze
rinde, Sayın Koksal aleyhinde, Sayın Karaağaç
lıoğlu üzerinde. 

Şimdi, tadil teklifinin tümü üzerindeki mü
zakerelere geçiyoruz. Müzakere nisabımız Ana
yasamızın 86 ncı maddesine göre 92 dir. Oyla
ma Anayasamızın 155 nci madadesinin 1 nci 
fıkrasına göre 2/3 ekseriyet yani 122 sayın üyenin 
müspet oy kullanmasiyle kabulü mümkündür. 
Bu esaslar üzerinde müzakerenin tümü başlı-
lıyor efendim. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Ataklı, 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, memleketimi
zin temel, ekonomik ve sosyal sorunlarının git
tikçe belirginleşerek su yüzüne çıktığı ve millet
çe en büyük ıstıraplarımızın gerçek kaynağım 
teşkil ettiğinin günden güne daha iyi anlaşıldı
ğı bir zamandayız. Bu temel sorunlara, en id
dialı çözümleri önerme görünümünde bulunan 
iktidar ve anamuhalefet partileri ise, bir genel 
seçimin öncesinde olduğu gibi, hemen sonrasın
da da, tam 6 aydır Türk kamu oyunu ve Parlâ
mentosunu suni olarak yarattıkları bir Anayasa 
meselesiyle uğraştırmaktadırlar. . 

Geçen dönemin sonunda genel seçimlere bu 
meseleyle girildi. Vatandaşlarımız, iktidarın ve 
anamuhalefetin bu meseleye verdikleri önemi 
paylaştıklarını oylariyle belirttiler. Her iki par
tinin bu mesele üzerinde birbirine yönelttikleri 
hücumların, yükledikleri kabahatlerin veya bu 
meseleden çıkarmaya uğraştıkları övünmelerin 
kısırlığı ve değersizliği ortaya çıktı. Bu çarpıcı 
ve ibret verici gerçeğe rağmen, Parlâmentomuz 
yeni bir döneme maalesef yine aynı meseleyi ele 
alarak başlamak emrivakii karşısında bırakıl
mıştır. 

Yoktan yaratılıp memleketi bir rejim buhra
nının kapısına götüren ve geçen dönemde oldu
ğu gibi çözüme bağlanmamış olmasına, vatanda
şın hiçbir önem vermediği bir meseleyi yeni dö
nemin başında sanki memleketin bir numaralı ve 
en önemli, en hayati meselesiymiş gibi alevlen
dirmekteki amaç nedir? Malûm politika liderle
rinin bu meseleyi diledikleri gibi çözdürme yo
lundaki bu ısrarlı ve inatçı çabalarının gerisinde 
yatan gerçekler nelerdir? Beslenen emeller ne
lerdir? 
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Bunları burada Millî Birlik Grupu adına ele 
almak ve bütün hakikatleri bir daha tescil etmek 
üzere vatandaşların dikkatine ve tarihe tevdi 
eylemek vazifemizdir. 

Teklif nedir? 
Teklif, Anayasa ve hukuk dışı tutum ve dav-

ranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş ve Türk 
Milletinin direnme hakkını kullanarak 27 Ma
yıs Devrimini yapmaya mecbur bırakmış bir ik
tidarın bu nedenlerle Anayasamız tarafından 
artık bu memleketin yönetimine katılmaktan ya
sakladığı sorumlularını tekrar bu yönetime ka
tılabilme olanağına kavuşturmaktır. 

Bu husustaki ilk belge geçen Mayıstan ay
larca önce Adalet Partisi Kurultayında kabul 
edilmiş olan bir karardır. Fakat Adalet Parti
si yöneticileri bir taraftan Parlâmentoda Anaya
sa değişikliğini gerçekleştirebilecek oy gücüne 
sahibolmadıklarmı görerek diğer taraftan da bir 
devrim Anayasası niteliğinde bulunan Anayasa
mıza o devrimin ilkelerini tahribedici yönde el 
atmanın yaratacağı muhakkak olan tepkileri he
saba katarak kendi kurultaylara ndaki kararı 
dosya içinde tutuyor ve bu bahis açıldıkça Ana
yasayı değiştirmek için gerekli oy güçlerinin bu
lunmadığını söylüyorlardı. Bu oy gücü gerçi 
Ana Muhalefet Partisinin iktidara katılmasiyle 
sağlanabilirdi. Fakat kimse 27 Mayıs Devrimi
ne yöneltilen böyle bir teşebbüse C. H. P. nin 
katılabileceğine zerrece ihtimal vermemişti. Bu
nunla beraber Ana Muhalefet Başkam, Devrim 
Anayasasının Adalet Partisi Kurultayında öngö
rülen karşı devrim yönünde değiştirilmesi fik
rini benimsedi ve tarihî kişiliğinin ağırlığını ko
yarak gecen Mayıs ayındaki teşebbüsün asıl da
yanağını tâyin edici tek faktörünü sağladı. 

Herkes biliyor ki, Ana Muhalefet Partisi Li
deri bu işe kalkışmasa bugün bu mesele karşı
mızda olmazdı. Yine herkes biliyor ki, Ana Mu
halefet Partisi Lideri siyasi af denilen teşebbü
sü böyle ele almasa Adalet Partisi kendi kurul
tayında ittihaz edilen kararı alelacele bir Ana
yasa tasarısı şekline sokmak imkânını bulamaz
dı. 

Anayasayı değiştirme kararı Adalet Partisi 
Kurultayında alınmış iken gerek o tarihte, ge
rek ondan sonra niçin bütün töhmetlerin Ada
let Partisine yöneltilmediğini ve bu işte C. II. 
P. Liderinin niçin suçlandığım anlıyamadıkları-
nı söyliyenlere cevabımız budur. 

Siyasi hak iadesi denilen ve memleketi çal
kantılara sürükliyen, 27 Mayısı tahrip yolunda 
önemli bir adım teşkil eden teşebbüsün kuvve
den fiile çıkması Cumhuriyet Halk Partisi Sa
yın Liderinin işe karışmasiyle mümkün olabil
miştir. Gerçekte tâyin edici faktör olma duru
mu Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Liderinin 
Adalet Partisi iktidarı lehine üst kademelerde 
tertiplenen oyunun bozulması için girişilen kar
şı oyun sonucuyla doğmuştur, iktidar - muha
lefet mücadelesinde benzer politik oyunlar haklı 
görülse bile 27 Mayıs Devrimini tahrip hedefini 
güden böylesine bir teklifi Sayın İnönü'nün des
teklememesi gerekirdi. Kuruluşundan bugüne 
kadar eski iktidarın devamı iddiasında olan ve 
27 Mayıs Devrimini tutum, davranış ve sözleriy
le yeren Adalet Partisinden böyle tekliflerle 
siyasi yatırım yapmasını normal karşılamakta
yız. Günkü temelinde bir ihtilâlin yıktığı ve mil
lî vicdanın mahkûm ettiği Demokrat Parti zih
niyeti yatmaktadır. Ama C. H. P. Liderinin 
oyun bozma pahasına da olsa böylesine bir ter
tipte baş rolü benimser hale geçmesini asla tas-
vibetmiyoruz. 

Prensiplerden sıyrılarak girişilen oyunların 
kişileri ve teşekkülleri bir kısır döndü içerisine 
atarak devrimci hüviyetinden ayırır. Büyük Ata
türk'ün devrimci partisinin tarihin bu yargısına 
hedef olmasını hiçbir üyesinin benimsemiyeceği-
ııe inanmak istiyoruz. Bu çıkmazda inadın ya
rar yerine zarar getireceği gerçeği karşısında 
sayın senatörlerin vicdanlarını irade diktesinden 
kurtarmalarını bekliyoruz. Ama söz ve imzala
rın senet ittihaz edilip de sahte çıktıkları kısır 
bir ortam içerisinde bulunmaktayız. Bir kısır 
döndü içerisinde oyun bozarken oyuna gelen 
Anamuhalefet Partisinin ve sayın liderinin tek
lifi savunmada iktidardan öne geçmesi hazin bir 
tecellidir. Bundan dolayıdır ki, Anamuhale
fet Partisi Saym Lideri tek tâyin edici faktör 
haline gelmiştir. Altı aydır gerek özel surette, 
gerek kamu oyu ile birlikte kendilerinin bu te
şebbüs lehindeki fikirlerini ve gerekçelerini din
lemekteyiz. İtiraf etmek lâzımdır ki, kimseyi ik
na edememişlerdir. Gerek kendilerinin, gerek 
Anamuhalefet Partisinin diğer bâzı yöneticile
rinin kâh fikirlere, kâh duygulara hitabeden söz
leri ve mantık oyunları gerçekleri bilen, geçmi
şi hatırlayan ve geleceği tahlil yeteneğinde olan 
hiç kimseyi etkilememiştir. 
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leceklere Anayasayı tümlüğü ve devrimci nite
liğiyle kabul ettireceğini ve onlardan açık be
yan alacağını defaatle söylemiştir. Devrimin ve 
Anayasanın devrilen ve gayrimeşru oldukları 
9 Temmuz 1961 de Türk Milletine sunularak on
dan da tasvip alman iktidar gasıplarının tasdi
kine muhtaç bulunmadığı ortadadır. Bununla 
beraber Sayın inönü'nün aslında gereksiz de ol
sa bu tasavvuruna uygnn olarak eski iktidar er
babının ağzından 27 Mayısın ve Anayasasının 
aleyhine olan görüşler dışında tek söz çıkma
mıştır. Bilâkis bunlar 27 Mayıs Devrimine ve 
Anayasaya karşı akla gelebilecek her tezviri yö
neltmişlerdir. 

Bir taraftan hakimiyetin millette olduğu tek
rarlanırken ve millî iradeye saygılarından bah
sederlerken öte yandan meşruiyeti Türk Mille
tince tasdik olunmuş 27 Mayıs Devrimine ve 
9 Temmuz 1961 günü bizzat Türk Milleti tara
fından vaz'olunan Anayasayı tahrip teşebbüsün
den geri durmamışlardır. 

Ve nihayet Sayın İnönü en son 30 Ekim 
tarihinde yaptığı açıklamada Bayar'm kendisine 
karşı kamu oyu önünde söylediklerinin dışında 
hiçbir taahhüdü de bulunmadığını ifade etmiş
tir. 

Eski iktidar mensupları lehine işlenen tez 
baştan beri 27 Mayısa götüren olayların kusuru
nun bu kişilerde değil, 1924 Anayasasının tesis 
ettiği düzende, o Anayasanın müesseselerinde 
bulunduğu yolundadır. O Anayasa sürdüğü 
müddetçe günün birinde bir iktidarın Demokrat 
Parti iktidarının kaderinden kurtulamıyacak 
olduğu görüşü işlenmektedir. Anamuhalefet 
Partisinin Sayın Lideri siyasi hakların gerive-
rilmesi teklifi hakkında Millet Meclisinde yap
tığı konuşmada bu hususu şöyle açıklıyorlar : 
«Size ama çok çekişmede 1950 den evvel ve on
dan sonra tartışmalarda en çok üzüntü çekmiş 
insanlardan biri olarak ihtilâle varan hükmü o 
zamanki idarecilerin münhasıran olayların an
layışının eseri olduğunu kabul etmiyorum. De
diğim gibi bir tarih tekâmülünün içinde geçiril
mesi kaçınılmaz olan dar geçitler vardır. Onla
rın başında patlamıştır, bir talihsizlikleri var
dır.» Sayın Anamuhalefet Partisi Lideri bu 
hükmü vaz'ettikten ve yeni düzende bâzı mües
seselerin Anayasayı ihlâle mâni olacağı hususun

daki fikirlerini açıkladıktan sonra «Eski De
mokrat Parti iktidarı için talihsizlik, bu tecrü
beyi kendi nefislerinde geçirip onun neticesine 
uğramaktır. Bu kaçınılması mümkün olmıyan 
bir netice idi hiçbir müeyyidesi olmıyan bir re
jim idi.» diyorlar. 

Sayın inönü hiçbir müeyyidesi olmadığını 
beyan ettikleri rejimin nasıl kurulduğunu an
lattıktan sonra şimdi 1960 ta meşruiyetini kay
betmiş bir iktidara karşı hareket dediğimiz za
man 10 senelik tahlilden ve tecrübeden sonra 
kanaatim odur ki, «Bunun münhasıran baştaki-
lerin hataları farz etmek yanlıştır. Bu bütün 
düzeniyle cemiyet nizamının zaruri olan netice
si, o zaruri netice, onları felâkete uğrattı. Yeni 
rejim geldi demek suretiyle 27 Mayıs ve Demok
rat Parti yöneticileri hakkında daha evvel söy
lemiş olduklarını tekzip ediyorlar. 

Sayın senatörler, eleştirmelerimize ve tarihe 
ışık tutması bakımından sayın Anamuhalefet 
Partisi Liderinin 27 Mayıs, eski iktidar ve A. P. 
hakkındaki kanaatlerini de burada tesbit etmek 
zorundayız. 

21 Haziran 1960 ta il başkanlarına yapılan 
tamimde Sayın İnönü, «Anayasayı ihlâl ve iptal 
ederek karanlık bir baskı idaresi kurmuş olan 
eski iktidar 27 Mayıs 1960 ta yıkılmıştır. 27 Ma
yısta Şanlı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hareke
tiyle birkaç saat içinde başarılan iktidar deği
şikliği her bakımdan hazır olan bu içtimai va
satta vukubulmuş meşru bir inkılâp hareketi
dir. 

ihtilâli yapan idealistlerin daha inkılâbın ilk 
gününde demokratik bir Anayasa ve Seçim Ka
nunu hazırlamakla vazifelendirdiği yüksek ilim 
heyetinin önraporunda ihtilâlin felsefesi ve hu
kuku izahı mükemmel bir şekilde yapılmış bu
lunmaktadır. 

27 Mayıstan önce memleketin içinde bulun
duğu şartları tesbit ve teşhis bakımından vatan
daşlar ile inkılâp hareketini plânlayan ve tat
bike koyanlar ve ilim heyeti tam bir mutabakat 
halindedir.» demişti. Sayın İnönü, 3 Mart 1962 
de Millet Meclisinde yine şöyle demişlerdi: 
«Şanlı Ordumuzun gerçekleştirdiği 27 Mayıs ih
tilâlinin meşruiyeti aleyhinde girişilen açık ve 
kapalı her türlü tahrik ve tecavüzlerin kesin ola
rak önlenmesi lâzımdır. Memlekette iki türlü 
tehlike vardır. Birisi 27 Mayısın meşruiyeti 
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üzerinde girişilen tarizler ile ordunun her türlü 
tahrik ve tecavüze mâruz bırakılması ve 27 Ma
yısın kurduğu temele dayanan Anayasa düzeni
nin muallâkta bırakılmasıdır. 

Yine Sayın İnönü, 25 Mart 1963 te Kayseri'-
den çıkarılanlar için vukubuîan gösteriler üze
rine Mecliste «Bu vaziyet böyle devam edemez, 
bu vaziyette memleket nihayet bir anarşiye sü
rüklenmenin eşiğine kadar getirmiştir. Yapıla
cak iş nedir? Yapılacak iş, her zaman söyledi
ğim gibi bir esası, siyasi partilerin samimî ola
rak düşünüp kabul etmeleri veya açıktan red
detmeleri lâzımdır. Dâva 27 Mayıs hareketinin 
meydana getirdiği Anayasa nizamını kabul edi
yorlar mı, etmiyorlar mı? 

Bu Anayasa nizamı, meşruiyetini kaybetmiş 
bir iktidarın bertaraf edilerek yeni esaslar üze
rine meşru bir idarenin kurulması davasıdır. Bu 
dâvayı benimsemekle her mesele hallolunıır. Be-
nimsememekle her mesele açıkta kalır. Ne ka
dar yaldızlansa, ne kadar örtülüp gizlenmek is
tense, maksat aşikâr bir surette ortadadır. Fa
kat şunu kesin olarak söyliyeyim ki, halkın ara
sına girip mütemadiyen Anayasa nizamının meş
ruiyeti esasına riayetten uzaklaşma gayretine 
sevkediei hareketler mutlaka felâketli netice
ler getirecektir. 

Bu neticeleri göz önüne alarak Büyük Mec
lisi temin etmek isterim ki, şimdiye kadar tat
bik ettiğimiz müsamaha ve geniş yürekle hâdi
seleri takibetme yerine, bundan sonra daha kuv
vetli olarak kanunların tatbik edilmesi kararın
dayız. 

Anayasa nizamına riayet etmek şarttır. Or
du her türlü tecavüzden masun kalacaktır. Mem
leketin iç ve dış temel kudreti olan ordumuza 
karşı uzatılacak her türlü tahrikler mutlaka ka
nun eliyle önlenecektir.» diye beyan buyurmuş
lardır. 

Biz Sayın İnönü'nün böylesine çelişkiler için
de bulunmasını yadırgıyoruz. Hem itham ede
cek, suçlayacaksınız, hem de kısa bir müddet 
sonra suçladıklarınızı temize çıkarmak için on
ların hatasını mevcut nizama ve müesseselere 
yükliyeceksiııiz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. O 
kadar olmaz ki, neden olmıyacağını evvelâ si
yasi hayatımızda ismi çok gecen ve bir siyasi 
partide önemli bir yer işgal eden yazar bir po
litikacının kanaatini açıklıyarak sonra da hukuk 

bilim açısından iddiayı cerh ederek görüşlerimi
zin doğruluğunu ispatlamaya çalışacağız: 

Sayın yazar politikacı 27 Ekim 1960 tarihin
deki yazısında «Bu türlü tevil ve hoş görme ça-
balariyle hâlâ eski D, P. önderlerinin savunucu
luğunu yapanlar, Türkiye'de büyük bir ahlâk 
buhranının tohumlarını ekmiş oluyorlar. Bu to
humlar tutacak olursa Türk toplumu da, Türk 
Devleti de temellerinden çürür. Asıl tehlike de 
bu suçları işlemiş, ahlâk dışı davranışları usul 
haline, Devlet yönetiminde usul haline getirmiş 
Devlet adamlarının mazur gösterebilmek için bu 
suçları, bu ahlâk dışı davranışları olağan işler gi
bi Devlet yönetnıeciliğinin kaçınılmaz şartları 
gibi gösterip topluma hazmettirmeye çalışmak
tır» diyor. Üzülerek ifade edelim ki, Sayın İnö
nü'nün iyi niyetleri yukardaki nakîsaların sa
hiplerinin Anayasa değişikliği yoliyle afları uğ
runda harcanmaktadır. 

Çok partili .hayata Anayasal bakımdan ha
zırlıksız girildiği eski tek parti yönetimine ve 
bu yönetimin başı olan Sayın. İnönü'ye sık sık 
tevcih edilmiş haklı tenisçilerdendir. Aynı ten-
kidler, aynı Türk baranı aynı Türk aydınları, 
aynı Türk bilim otoriteleri 1950 den sonra da 
D. P. iktidarından henüz haklı olarak ümit kes
meye sebep görülmiyen bir sırada aynı ikazları 
o iktidarın yöneticilerinden de esirgememişler
dir, Yeni bir Anayasa için ısrar etmişlerdir. De
mokratik yönetimin hayatiyet unsuru ve emni
yet subapları olan teminat müesseselerini iste
yip durmuşlardır. 1950 den önceki iktidar bu 
gibi taleplere nasıl ki kulaklarını tıkamışsa 1950 
den sonraki iktidar da aynı şeyi yapmış ve ken
disine olduğu gibi teslim edilen tehlikeli oyun
caklarla oynamaktan sevk duymuş, eskilerin ha
talarını kendisi lehine mutlak bir iktidar tesisi 
yolunda en önemli bir imkân olarak kullanmış
tır. Bütün ikazlara, uyarmalara,, yapılan en sa
mimî bilimsel tavsiyelere ve telkinlere rağmen 
ve görünmekte olan köyü üstelik göstermeye ve 
gözlere sokmaya çalışan klavuzlarm feryatları
na rağmen demokratik ve teminatlı Anayasa slo
ganına 1950 den önce olduğu gibi 1950 den son
ra da kulaklar İsrarla tıkanmıştır. 

27 Mayısa müncer olan gidişin kusurunu in
sanlarda değil de münhasıran 1924 Anayasası
nın hüküm ve müesseselerinle bulan ve bu gidi
şin ulaştığı âkibeti âdeta bir tabiat hâdisesi say-
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maya kalkışarak kişileri sorumsuz ve kusursuz 
ve binnetice masum, göstermeye çalışan görüş 
tarih boyunca edinilmiş tecrübelerden çıkarılma
sı şart olan derslere ve bilini verilerine de uy
gun değildir. Kanunlarla, Anayasalarla her şey 
bitmez. Kanunlarla ve Anayasalarla insanlara 
fazilet, hürriyet aşkı temel haklara saygı ve ger
çek bir demokrasiyi samimî inanç telkini de ya
pılmaz. Bunlar nihayet birer vasıtadır, birer im
tihandır, imkândır. Yaratılacak hürriyet ve 
demokrasi ortamının ancak bâzı objektif unsur
larıdır. Yetkilerin suiistimale elverişli olması 
onların kötüye kullanılmasını zorunlu kılar. Mü
esseselere, yetkilere can veren, ruh veren, anlam 
veren insandır. Bir Anayasanın teminatlı bir 
hürriyetler düzeni ve gerçek bir demokrasi için 
lüzumlu tertip ve tedbirleri ihtiva etmemesi de
mokrasi ve insan hakları avazeleri ile iktidara 
gelen bir partinin böyle bir Anayasayı kötürüm-
leştirmesi ve işler hale yönetmek yerine büsbü
tün akamete uğratması için sebep midir? 

Memleket vardır - ingiltere gibi - , Anayasa
sı yazılı değildir ve nazari bir tahlilden geçiri
lirse o memlekette «Mutlaklıklara» yol açacak 
birçok Anayasal ilkeler de mevcuttur; fakat ya
zılı olmıyan o Anayasa, ihlâl edilmez. Gelenek
lerden arta kalmış ilkelerden «Mutlak ve ezici» 
yetkiler çıkarıp kullanmaya kimse kalkışmaz. 
Fakat yine memleket vardır, tek parti yönetimi
ne uygun bir Anayasa ile çok partili hayata geç
miş ve bu Anayasa o yeni hayata göre uydurul
mak, yorumlanmak ve hattâ değiştirilmek ge
rekirken demokrasi ve hürriyet şampiyonluğu 
iddiasındaki bir iktidar bundan istifade ile ken
di diktatöryasmı kurmaya kalkışmıştır... Arka
dan bir ihtilâl gelmiş ve insan haklarının, hu
kuk devletinin gerçekleşmesi ve sarsıntısız yü
rümesi için artık Anayasada kusur bulmanın 
mümkün olamıyacağı bir biçimde yepyeni bir 
Anayasa yapmıştır. Eski ihlâller tekrarlanma
sın ve tarih tekerrür etmesin diye. Hattâ o yap
tığı o yeni Anayasayı başka Anayasalarda em
saline rastlanmıyan ihtiyatkâriıklarla, tedbirler
le, önleyici, frenleyici müesseselerle donatmıştır. 
Fakat insanlarda Anayasaya karşı gerçek saygı 
olmadıktan, ona bağlılık yolunda içten niyetler 
bulunmadıktan sonra neye yarar. Bugün bıra
kınız 1924 Anayasasını, hukuk devletinin en 
sağlam şekli ile kurup yürütmek için akla gel
miş -/e gelebilecek bütün tedbirleri içinde taşı

yan şu 1961 Anayasası altında dahi yöneticilere 
bir mahkeme kararını infaz ettirebilmek bile hâ
lâ en büyük dert, en önemli bir mesele olarak 
sürüp gitmekte ve tarihten zerrece ibret alma 
hissesine sahip bulunmıyan bugünkü iktidar üs
telik yargıçları Hükümete tâyin ettirmek, Mec
lislerin yasama yetkilerinden bir kısmım Hükü
mete devrettirmek ihtirasları içinde kıvranmak
tadırlar. 
o 

Günün birinde tarih aynı sebeplerle tekerrür 
ederse Demokrat Parti iktidarının ortada duran 
âkibetine 27 Mayıs Devriminin yapılmasına 1961 
de böyle bir Anayasanın ortaya konulmasına ve 
yıllardır çeşitli çevrelerden ileri sürülen binbir 
ikaza rağmen yine müesseseleri mi kusurlu bu
lacağız? 

Sayın inönü, eski iktidar yöneticilerini san-
Id gerçekten sosyo - politik kanuniyetlerin kaçı
nılması sonuçlarına duçar olmuşlar gibi sorum
suz ve kusursuz gösterme yolundaki çabasının 
rağbet bulması ümidini, tarihî kişiliğinin ağırh-
ğına güvenerek besliyebilmektedir. Tarihî kişi
lerden tarihe mal olmuş kişilerden ise günlük 
hesap ve çözümleri bir tarafa bırakmaları ve ta
rihin yargılarına mesnet olacak ciddî ve ger
çekçi hesap ve çözümleri hazırlıyarak ortaya 
koymaları beklenir. 

Sayın senatörler, meşruluğunu yitirmiş ol
mak yüzünden ıskat edilmiş ve bu ıskat keyfi
yeti 9 Temmuz referandumu ile Türk Milletince 
haklı ve meşru bulunmuş olan eski iktidar er
babının şimdi tekrar yönetime katılma olanağı
na kavuşturulması yolundaki bu teşebbüs orta
ya çıktığı günden bu yana çeşitli yorumlara uğ
ramıştır. 

Hiç yoktan, suni olarak yaratılan ve durup 
dururken bununla kıyaslanması mümkün olmı
yan en önemli memleket meselelerinin önüne ge
çirilen, üstüne çıkarılan bu teşebbüste vatan
daşla, basın, Türk aydınları her iki taraf için 
çeşitli hesaplar sezinlemişler ve araştırmışlar
dır. Bu hesapların kısa vadelilere siyasi hayatı
mızın bidayetinden beri bir türlü öğrenemedi-
ğimiz hiç de merak etmediğimiz, hattâ nefret 
ettiğimiz cinsten olanları 1969 seçimlerinde za
ten iflâs etmiştir. 

Bizim üzerinde duracağımız taraf bu teşeb
büsteki uzun vadeli ve daha derin ve şümullü 

I maksatlara doğru gittiğini gördüğümüz tehli-
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keli eğilimlerdir. Çok tehlikeli saydığımız ger
çek niyetlerdir. Bu niyetler siyasi hakları iade 
teşebbüsünün yaz başında Cumhuriyet Senato
sunda takılması üzerine bütün çıplaklığı ile or
taya çıkmıştır. Bu ortaya çıkış teşebbüsün mut
laka kanunlaşması yolunda ileri sürülen sözde 
sebep ve sözde zaruretin Mayıs ayından bu ya
na değiştirilmesi ile kendini göstermiştir. 

Siyasi hakların iadesinin Türk Milletinin 
umurunda bile olmadığı seçim sonuçları ve ra
kamlarla sabittir. Ancak şimdi eski ısrarı, es
ki inadı sürdürmek ve mutlaka başarıya ulaş
mak için bir bahane olarak Parlâmentonun iti
barı meselesi icadedilmistir. Bizim kanaatimiz 
odur ki; teşebbüsün bundan altı ay önce gerçek
leştirilmiş olması, Parlâmentomuzun itibarını 
sarsmadığı gibi şimdi şayet gerçekleştirilirse her 
hangi bir itibar da kazanmıyacaktır. Zira bu te
şebbüsün Parlâmentonun itibarını yakından, 
uzaktan ilgilendiren hiçbir yönü yoktur ve ol
mamıştır. 

İtibar meselesi, teşebbüsün başlıca sahipleri
nin kişilikleri ile ilişkilidir. Ortada bir «itibar 
meselesi» varsa bu mahdut kişilerin bir iki ki
şinin kişisel itibarlarına ilişkin olmaktan öteye 
geçemez. Fakat, bu gerçeği atlıyarak kişisel 
itibarları bir Parlâmento itibarı haline sok
mak çabası teşebbüsü gerçekleştirmek yolun
daki tamamen şahsi olan inatları bütün Parlâ
mentoya mal etmek taktiğinden ibarettir. 

Anayasayı değiştirmek tasarısının, geçen 
dönem sonunda tekemmül etmemesinin Parlâ
mentonun itibarına dokunur bir yanı bulunma
dığını anlıyabilmek için Anayasamızın getir
diği temel hukuk ve devlet düzeninin ana il
kelerini ve Devlet organları içinde Parlâmen
tomuzun yeri ile Devlet biliminin verilerini 
göz önünde tutmak bu ilkelere ve verilere şah
si hırslardan tecerrüdederek objektiflik için
de bakmak lâzımdır. 

Anayasamızın ortaya koyduğu temel hukuk 
ve Devlet düzeninde hiçbir organ (kaynağı 
kendi nefsinde olan yetkilere) sahip değildir. 
Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. ULUS 
bu egemenliğini çeşitli Devlet görevleri ala
nında değişik organların aracılığı ile kullanır. 
Bu organların bu kullanışı nasıl yapacakları
nı Anayasa göstermiştir. Türk Ulusu egemen
liğinin belli alanlarda kullanılışında belli or

ganları, belli usuller içinde görevlendirmiştir. 
Yoksa, egemenliğini bu organlara devretme-
miştir. Bu nedenle hiçbir organ kendisine ve
rilen görevin yerine getirilmesinde mutlak ve 
sınırsız yetkilere sahip değildir. 

Bu organlar arasında, kanun koyucu olan 
Parlâmentonun yetkileri de mutlak ve sınırsız 
değildir. Parlâmento kanun koyarken tümü 
ile Anayasaya tabidir. Ancak, Anayasanın 
verdiği yetkilere sahiptir, onun çizdiği alan 
içinde yetkilidir. Fakat Anayasamız kendisinin 
de değiştirilmesi yetkisini belli bir usul izle
mek ve belli çoğunluklar sağlamak gibi şeklî 
şartlar içinde yine Parlâmentomuza tanıyor. 

Şimdi bu usulü izliyerek ve belli üçte iki 
çoğunlukları sağlıyarak, biz, her şeyi yapabi
lir miyiz? Anayasayı baştan sona değiştirebilir 
miyiz? Ve bir tarihte eski bir Başbakanın söy
lediği gibi meselâ istersek hilâfeti de geri ge
tirebilir miyiz? 

Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkın
daki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiş
tirilmesi teklif ..edilemez. Fakat, Cumhuriyeti 
değiştirme ve değiştirmeyi teklif etme yasağını 
koyan 9 ncu maddenin şeklen, bizatihi bir de
ğişmezliği var mıdır? Evvelâ 9 ncu maddeyi 
kaldırıp, bunun ardından ve onun yasaklamak
ta olduğu değiştirmeyi yapamaz mıyız? Kuru 
mantığa, sırf usule ve şekle takılıp kalınca, bu
nu yapmaya görünüşte bir engel bulunmamak 
değil midir? Fakat, hayır arkadaşlar, biz Cum
huriyetin değiştirilmesini veya değiştirilmesi
nin teklif edilmesini yasaklıyan 9 ncu maddeyi 
değiştirenleyiz. 

Yine Anayasamızın 2 nci maddesi Cumhu
riyetimizin niteliklerini saymaktadır. Bu mad
deye göre, Türkiye Cumhuriyeti insan hakla
rına, Anayasa başlangıcında belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir. Devletin şekli 
Cumhuriyet olarak kalmakla beraber ve Ana
yasada ayrıca yasaklanmış gibi gözükmemesi 
karşısında bizler, bu Cumhuriyetin 2 nci mad
dede sayılan şu niteliklerini değiştirebilir mi
yiz? Meselâ, Devletin şeklini (Cumhuriyet) 
olarak muhafaza etmekle beraber, biz insan 
haklarına dayanma niteliğini, milli vasfını, 
demokratik vasfını, lâik vasfını, sosyal vasfı
nı, hukuk Devleti olma vasfım, meclislerin üç-
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te iki çoğunluğunu bir araya getirdiğimiz gün 
kaldırabilir miyiz? Yine meselâ, 153 ncü mad
dede sadece iptal dâvasına karşı teminat altı
na alınmış gibi görünen ve değişmezlikleri, 
kaldırılmazlıkları açıkça yasaklanmamış bulu
nan devrim kanunlarını kaldırabilir veya de
ğiştirebilir miyiz? Tevhidi Tedrisat Kanununu 
kaldırıp ve meselâ şapka yerine tekrar fes giy-
direbilir miyiz? Tekke ve zaviyeleri açabilir 
miyiz? Alfabeyi Arap harflerine çevirebilir mi
yiz? Hayır arkadaşlar, bunların,, hiçbirini ya
pamayız. Meclislerin üçte ikisi değil, üçte üçü 
bir araya gelse bile bunları yapamayız. 

Anayasanın 2 nci maddesinde Cumhuriye
tin nitelikleri sayılırken, Türkiye Cumhuriyeti
nin Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen 
temel ilkelere dayandığı zikredilmiştir. Tür
kiye Cumhuriyetini (insan haklarına dayan
maktan), (millî olmaktan), (demokratik ol
maktan), (lâik olmaktan), (sosyal olmaktan) 
ve bir (hukuk devleti olmaktan) nasıl çıkara-
ma^sak, Anayasanın başlangıç kısmında belir
tilen temel ilkelere dayanmaktan da aynı şe
kilde çıkaramayız. Değiştirilmesi ve değişti
rilmesinin teklifi dahi edilmesi mümkün olmı-
yan Türkiye Cumhuriyeti sadece Devlet Baş
kanı seçimle belirtilen her hangi bir rejim de
mek değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçim
le belirtilmekle beraber, Anayasanın ikinci mad
desinde sayılan bütün nitelikleri nefsinde top-
lıyan bir rejimdir. Bu niteliklerden bir tekini 
bile değiştirmek, Anayasanın öngördüğü tâyin 
ve tarif ettiği Türkiye Cumhuriyetini değiş
tirmektir. Çünkü, böylece ortaya çıkacak olan 
bir yeni Cumhuriyet Anayasanın vasıflarını 
ve unsurlarını tâyin ederek, tasrih ederek, ta-
dadederek belirttiği Türkiye Cumhuriyeti ol-
mıyacaktır. Ondan farklı başka bir cumhuri
yet olacaktır. 

işte, Anayasaca yasaklanan değişiklik, bütün 
bu vasıf ve unsurları ile şu Türkiye Cumhuri
yetinin tümlüğünde değişikliktir. Kimse, Tür
kiye Cumhuriyetine bütün bu vasıfları, bu va
sıflarından her hangi biri de dâhil olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyetinin vasıflarını değiştire
mez. Bu değiştirme zaten Anayasada açıkça ya-
saklanmasa da yapılamaz. 

Cumhuriyet ve onun nitelikleri, büyük Türk 
devrimleri ile, Atatürk devrimleri île ve 27 Ma
yıs ile tâyin etmiştir, içtüzükteki ve Anayasa
nın şekli ilişkin hükümler* izlenerek, Anayasa
nın öngördüğü usul takibedilerek, Parlâmento
nun üçte iki oyu ile Atatürk yıkılamaz, büyük 
devrimler yıkılamaz, 27 Mayıs imha edilemez. 
Ve Türkiye Cumhuriyeti her bir vasfı, her bir 
niteliği de dâhil olmak üzere tümlüğü içinde 
tağyir edilemez Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti
nin bu tağyir edilemez nitelikleri arasında bir 
tanesi üzerinde biraz daha duralım. 

Ne diyor Anayasanın 2 nci maddesi? «Tür
kiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanır.» diyor. Başlangıçta belirtilen 
bu temel ilkeler nelerdir? Başlangıçta belirtilen 
bu temel ilkelerin en önemlileri şöyle sıralana
bilir : 

1. 27 Mayıs öncesinin iktidarı, Anayasa 
ve hukuk dışı tutum ve davranışları ile meşru
luğunu kaybetmiştir. Yan* fiilî bir iktidardır. 

2. Türk milleti bu gayrimeşru iktidara kar
şı, direnme hakkını kullanmıştır. Yani, Türk 
milletinin bir direnme hakkı vardır. Millet ken
di değer yargılarına göre gerekli bulduğu za
man bu direnme hakkını kullanır. Nitekim kul
lanmıştır. 

3. 27 Mayıs devrimini yapan bizzat Türk 
milletidir, bu devrimi bizzat Türk milleti yap
mıştır. 

O halde Türkiye Cumhuriyetinin değiştiril-
mezliği, Anayasanın 2 nci maddesine ve başlan
gıç hükümlerine göre : 

1. 27 Mayıs öncesi iktidarının gayrimeşru bir 
iktidar olduğu keyfiyetinin aksine yönelmiş, 

2. Türk milletinin direnme hakkının ret ve 
inkârına müncer olabilecek, 

3. 27 Mayıs devriminin bizzat Türk Milleti 
tarafından yapılmış bulunduğunun ret ve in
kârı anlamını taşıyabilecek her hangi bir de
ğişikliğin yapılmasına mânidir. 

Bu esasları değiştirmek veya onları kuvvet
ten düşürücü, geçerlikten kaldırıcı bir anlamı 
ortaya koyabilecek değişikliklere yönelmek, 
1961 Anayasası altında, Türkiye Cumhuriyeti
nin bir tüm, bir bütün teşkil eden temel nitelik
lerinden birini tahribetmek, yok etmektir. Bu 
yapılırsa Türkiye Cumhuriyetinin niteliği değiş
miş olur. 
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Sayın senatörler, anayasalar yoktan var edil
mezler. Bir anayasa yüzlerce maddesi ile bir 
anda doğmaz, bir anda ortaya çıkmaz. Anayasa
lar, üç, beş fikrin, üç, beş temel ilkenin mahsu
lüdür. Anayasaların kendi metni içimde yazılı 
olsun, olmasın her Anayasa mahdut sayıda, çok 
üstün, çok genel ve onun bütün hükümlerinin 
dayanağını, temelini teşkil eden prensibe, ilke
ye, teknik deyimiyle temel norma dayanır. 

Anayasaların temel normlarının, Anayasayı 
değiştirmek yetkisi ile donatılmış parlâmentolar-
ca nasıl değiştirilebilecekleri hiçbir yerde ya
zılı değildir ve bu temel normların nasıl değiş
tirilebileceklerini yazmaya, değiştirme usulleri
ni ve nisapları göstermeye hiçbir kanun koyucu, 
hiçbir kurucu meclis esasında zaten muktedir de 
değildir. 

Çünkü, temel normları değiştirmenin, orta
dan kaldırmanın gerçekte tek, bir tek yolu var
dır: Devrim. Temel normlar ancak devrimlerle 
değişir. Temel normları vazetmek ve değiştir
mek gücü sadece devrimlerindir. Devrimlerin 
koyduğu temel normları ortadan kaldırmak da, 
binnetice, ancak ve ancak karşı devrimlerle ka
bildir. Parlâmento usulleri ve nisaplariyle de
ğil. Parlâmentolar hiçbir zaman temel normları 
değiştirmeye işte bu nedenlerle yetkili kılınma
mışlar, kılınmamışlardır. 

O halde bir parlâmentonun temel normları 
değiştirmeye yetkili kılınmamış olmasını, sos
yal - politik kanuniyetler hükmünce esasen de 
muktedir olmıyacağı keyfiyetini, onun itibarı 
meselesi haline getirmeye kimsenin hakkı yok
tur. 

Bir parlâmento temel normlara el uzatmakla 
değil, temel normlara saygı göstermekle, Anaya
sayı değiştirirken onlara riayet etmekle itibar 
kazanır ve itibarını korur. İster müessese, ister 
kişi olsun, yetkili bulunmıyan şeyleri yapma
mak, haiz bulunulan yetkilerin sınırları içinde 
kalmak korkaklık değildir, cesaretsizlik değil
dir, itibar kaydı değildir. Bilâkis, medeni anlam
da cesaret budur, fazilet budur ve itibar bu sı
nırların içindedir. 

O halde, siyasi haklar teklifi, yaz başında çı
karılmamıştır, diye Anayasamızın 27 Mayısın 
meşruluğu şeklindeki temel normu ile bu teklif 
arasındaki çatışma parlâmentoyu, teklif üzerin
deki görüşme ve oylamayı ertelemeye sevk et-
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mistir, diye Parlâmentonun itibarının sarsıldığı
nı söylemek ve yaymak düpedüz kışkırtıcılıktır, 
tahrikçiliktir. 

Parlâmentoyu şahsi itibarlarının, şahsi inat 
ve ısrarlarının âleti haline sokma gayretidir. 
Parlâmentoyu, Anayasanın bir temel normuna 
el atmaya zorlama çabasıdır. Başka bir şey de
ğildir. 

Bir devrim, birikimlerin ve fikirlerin ilkin 
eylem alanında infilâkidir, patlamasıdır. Eylem, 
başarı ile sonuçlanınca; devrim, devletindir. Te
mel normunu, temel ilkelerini, meşru düzen ola
rak vaz'eder. Ondan sonra bütün meşruiyetler 
kaynağını bu esaslarda, bu temel normlarda bu
lur. 

Devrimleri ancak karşı devrimler yıkar ve 
bir devrimin getirdiği Anayasa hükümlerine 
dayanılarak bir devrimin kurduğu bir Parlâ
mentoya karşı devrim teklif edilemez. Edilirse, 
hukukun yazılı olmıyan en üstün prensiplerinin 
ve sosyo - politik kanunların, kişilerin irade ve 
ihtiyarına tabi olmıyan sertlik ve şaşmazlıkları-
nin bütün mukadder sonuçlariyle karşı karşıya 
kalınır. 

Tabiat kanunları ve fizik kanunları kadar 
geçerli olan bu kanuniyetleri ve onların zorun
luluklarını, belli zaman ve mekânda şu veya bu 
kişisel ve zümresel hesaplarla tazyik etmek he
vesine kapılanlar acısını unutmıyacakları ders
ler alırlar. 

O halde, meseleyi bir parlâmento itibarı ol
mak suretiyle girişilen kışkırtıcılıklardan ve zi
hinleri bulandırıp, Devlet işlerine şahsi hırs, şah
si itibar ve şahsi inatları hâkim kılmaya çalış
maktan vazgeçilmelidir. 

Sayın senatörler, teklif hakkındaki değer 
yargımızı bir tek cümle ile ifade etmek gereki
yorsa şunu söyliyeceğiz : 

Bu teklif, Türk Milleti adına 27 Mayısı yap
mış ve ona katılmış herkesin, bütün çevrelerin, 
bütün güçlerin gözünde sadece ve düpedüz kar
şı devrim teklifidir. Başka bir şey değildir. 

Çeşitli tutucu ve gerici çevreler ve 27 Mayı
sın ve bugünkü anayasal düzenin ve 27 Mayısçı 
güçlerin düşmanları dizlerinde mecal ve dillerin
de güc bulmaya başladıkları ilk günden beri 
durmadan 27 Mayısa ve onu yapanlara daima 
tarizde bulunmuşlar; kin ve nefretlerini açıkça 
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haykırmakta ve devrimin dolaylı yoldan tasfi
yesi teşebbüslerine çoktan girişmiş bulunmakta
dırlar. 

Kimisi, 27 Mayıstan maddi ve mânevi zarar 
görmüştür; kimisi, 27 Mayıstan beklediği kişisel 
veya zümresel çıkarlara kavuşmamıştır. Kimisi, 
bu halkı, tutucuların, sömürücülerin, emperya
listlerin mutlak hâkimiyeti altında inim inim 
inletmeye devam edebilme yolunda, 27 Mayıs 
devrimini en büyük engel olarak karşılarında 
bulmaktadırlar. 

Sayın senatörler, bu noktaya gelmişken şu 
hususları arz etmek isteriz : 

1. 5 Eylül 1961 tarihinde yuvarlak masa 
toplantısı neticesinde yayınlanan bildiri, 

2. A. P. Kongresine sunulan ve ittifakla ka
bul edilen teklif, 

3. Bayar ve ekibinin zihniyeti. 
5 Eylül 1961 tarihli bildiride şu hususlar yer 

almaktadır : 
Bu bildiri hatırlıyacağınız gibi, yuvarlak 

masa toplantısı neticesinde o zamanki mevcut si
yasi partilerin temsilcilerinin ve başkanlarının 
katıldıkları, neticede müştereken kaleme alıp, 
Türk Milletine taahhüdolarak ilân ettikleri bil
diridir. 

5 Eylül 1961 tarihli bildiride şu hususlar yer 
almaktadır. 

Eşit şartlar altında serbest ve dürüst bir 
• seçimle iş başına geldikten sonra siyasi katıldık

ları, neticede müştereken kaleme alıp Türk Mil
letine taahhüdolarak ilân ettikleri bildiridir. 
5 Eylül 1961 tarihli gazetede dürüst bir seçim
le işbaşına geldikten sonra, siyasi rakiplerini 
bertaraf etme ve iktidarlarını her ne pahaıma 
olursa olsun devam ettirmek gayretine kapılan 
liderlerin elinde, muhalefet yıllarında millete 
vadettiği hürriyet anlayışının ve demokratik 
nizamdan zamanla adım adım usaklaşılmış, de
mokratik nizamın teminatını sağlıyan basın, 
üniversite, adalet cihazı ve âmme müesseseleri 
üzerinde ağır baskılara girişmiş, din duygula
rını, siyasi maksatlarla istismar etmiş, medeni 
varlığımızın temeli olan devrimlerin ret ve in
kârına yol açmış, partizan tutumu ile vatandaş
lar arasında husumet ve nifak yaratan bölücü 
ve ayırıcı sözle cepheler kurmaktan çekinme
miş, 

Bilhassa 1955 ten sonra plânsız, israfçı, en-
filâsyoncu tutumu ve çeşitli suiistimalleri ile 

memleketin içtimai ve iktisadi düzeninin bozul
masına, yurt dışında iktisadi, malî itibarımızın 
sarsılmasına sebebolmuş. 

Millî varlığımızın timsali olan şerefli ordu
muzu, siyasi emel ve maksatlara vasıta etmeye 
kalkışmış. 

Gerek mevzuat ve gerek tatbikat olarak 
umumi ve mahallî seçimlerde millî iradenin 
eşitlik, serbestlik ve emniyet içinde belirmesine, 
gittikçe artan bir şiddetle engel olmuş. 

Devlet Radyosunu ve devlet mallarını parti 
hizmetinde kullanma yolunu tutmuş. 

Sonunda Meclis murakabesini dahi fiilen iş
lemez hale getirmiş ve nihayet demokratik re
jimin vazgeçilmez unsurunu teşkil eden muha
lefeti açıkça inkâra giden ve demokratik niza
mın başlıca vasıtası olan serbest seçim ümidinin 
tamamen kaybına kadar varan, hukuk dışı tu
tum ve davranışları ile gayrimeşru bir baskı ve 
zulüm idaresi haline gelmiş olan bir iktidara 
karşı Türk Milletinin vicdanından yükselen emre 
uyarak, milletin direnme hakkını kullanın Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, hiç zümre veyahut siyasi 
teşekkül lehine olmaksızın gerçekleştirmiş bu
lunduğu 27 Mayıs ihtilâlini siyasi maksatlarla 
her ne suretle olursa olsun istismarına müsaade 
etnıiyeceğimizi kesin olarak beyan ve bu ihti
lalin yıktığı ve millî vicdanın mahkûm ettiği 
Demokrat Parti zihniyetini ve onu temsilen ve
ya devam ettirmeye teşebbüs mahiyetindeki her 
türlü davranışı şiddetle reddederiz. Adalet Par
tisi G-ene! Başkanı rahmetli Gümüşpala, C. H. P. 
Genel Başkanı Saym İnönü, Memleketçi Serbest 
Parti Genel Başkanı Saym Enver Atakan, 
C. K. M. P. Genel Başkan vekili Saym Ahmet 
Oğuz, Y. T. P. Genel Başkanı Saym Ekrem 
Alican=,, 

Bu beyanname aziz milletimize, siyasi teşek
küllerin temsilcileri tarafından hazırlanmış ve 
başkanları veya yetkili kişileri tarafından imza
lanmıştır. 

Adalet Partisi kongresindeki teklife gelince; 
saym senatörler, Adalet Partisinin büyük kon
gresinde aldığı teklif özet olarak şudur: Mem
leketin bugünkü şartları ve vatandaşların umu
mi temayülü artık, her türlü husumetin, haksız
lığın, adaletsizliğin ve ikiliğin izalesini mutlak 
surette âmir bulunmaktadır. Bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da bu tarihî ve şerefli 
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hizmetin, Adalet Partisine teveccüh ettiğini 
açıkça ifade etmek isteriz. Bu itibarla sunduğu
muz takririmizde aşağıda madde olarak belirt
tiğimiz ve insan haklarına dayanan prensiple
rin nüyük kongremizce kabulünü ve bunlarla 
ilgili kanunların süratle çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. Konumuzla ilgili teklifin 4 ncü mad
desi şevledir : 

Madde 4. — Siyasi hükümleri istihdaf et
tiği açıkça anlaşılan ve âmme vicdanını huzur
suz kılan Anayasanın başlangıcı ile seçilme 
hürriyetini kaldıran ve özellikle Yassıada Ada
let Divanı kararlarına mâruz kalanları hedef 
alan Anayasadaki seçilme yetersizliği tahditle
rinden, sözü edilen şahsiyetlerin müstesna 
tutulmalarını temin edecek, yasama fonksiyo
nunun yerine getirtmesini ve bu suretle Yas
sıada macerasının kesin tasfiyesinin derpişini, 
büyük kongremizin adalet duygusu ile meşbu 
yüksek tasviplerine saygılarımızla sunuyoruz. 

Temenni değil, kongrenin katî bir direktifi 
olarak alkışlar arasında karara bağlanan bu 
önergeden sonra, kongre boyunca alınmış ka
rarların da hulâsa olarak dercedildiği Temel 
Haklar Komisyonu raporunda da bu hususlar 
yer almış ve Sayın Adalet Partisi Genel Baş
kanı Süleyman Demire! Anayasayı yıkmak 
gayretini gösteren bu anormal davranışlara kar
şı çıkmamış, bilâkis yaptığı konuşma ile aynı 
paralele girmiş olduğunu göstermiştir. Şimdi de 
bu teklif kanunlaştığı takdirde, siyasi hakka 
kavuşacak olan eski iktidarın başının 27 Mayıs 
ve Anayasası hakkındaki düşüncelerini eleşti
relim. 

1. Devrik Devlet Başkanı Türk Milleti adı
na, yargı yetkisini kullanan ve bünyesinde sivil 
ve askerî hâkimlerin de bulunduğu, Yüksek 
Adalet Divanı için «Şeni mahkeme»ı iddiasında 
bulunmuştur. Ve halen de bulunmaktadır. 

2. Tashihi karar talebetmektedir. 
3. 27 Mayıs için, «27 Mayıs ne ihtilâldir, ne 

devrimdir, ne de darbedir. 27 Mayıs fiilî bir 
harekettir» demektedir. 

4. 27 Mayısın getirdiği bugünkü Anayasa
mızın, millî iradeyi yansıtmadığını, ancak 1924 
Anayasasının ihyası gerektiğinıi ihsas etmekte
dir. 

5. Siyasi hakların geri verilmesinin kabul 
edileceği günlerde ise, Anayasa hükmü ile Cum-

I huriyet Senatosuna girmiyeceğini ve bunu suç 
saydığım beyan ederek, bugünkü Cumhurbaş
kanı Sayın Sun ay'm gayrimeşru olarak Çan
kaya'da oturduğunu peşinen kamu oyuna du
yurmak istemiştir. 

6. Son olarak, Adalet gazetesinde yayınla
nan, «Bayar - inönü yakınlıaşması nasıl oldu?»* 
başlıklı tefrikada; Bayar, Sayın İnönü'yü evin
de ziyaret edip ayrıMıktan sonra, arabada bu
lunan yazara : «İnönü Anayasa hakkında beni 
konuşturmıak istedi, ısrar etti» dediğini, yazarın 

I cevap olarak; «Evet efendim ama, beklediği ce
vabı vermediniz» demesi üzerine, gülerek «Eh 
o kadar boş bulunursam, sonra halimiz ne olur» 
tarzında cevap verdiği, ayrıca aynı yazar, Ba
yar'la - İnönü'yü buluşturmadan evvel, Anaya
sayı benimsetmek için gayret sartettiğini ve 
neticeyi almak üzere iken Samet Ağaoğlu'nun, 
Bayar'a bu hususta asla bir taahhüde girişme
yin, diyerek Bayar'ı telkin altına aldığı yazıl
mıştır. Siyasi haklar konusunda dönen oyunların 
gerçek yönünü arkadaşlarımız Adalet gazetesin
den okurlarsa, bizim iddialarımızın haklılığını 
teslim ederler. 

Sayın senatörler, bu belgelerin eleştirilme
si bizi şu sonuçlara ulaştırır; 5 Eylül 1961 ta
rihinde yuvarlak masa toplantısında hazırlanan 
bildiriyi imzalıyan, basta bugünkü İktidar Par
tisi olmak üzere, bildirideki gerçeklerin ve 
taahhütlerinin dışına çıkanlar evvelâ Anaya
sayı benimsemiş olamazlar, saniyen, parlâmento 
itibarından bahsedemezler. İmzalarının gereği
ni inkâr ve ihlâl edenler, tarihin şaşmaz hük
münden kurtulamazlar. Dün yuvarlak masa 
toplantısında, devrik D.P. iktidarının, Anayasa 
dışı tutum ve davranışta olduklarını tescil, ilân 
ve imza edenlerin, bugün, o sakat politikayı 
adeta özenti duyarak benimser olduklarını gör
mek, bu millet için büyük bir talihsizliktir. AP 
kongresine sunulan ve ittifakla kabul edilen 
teklif ise, bir karşı devrim teklifidir. Cumhu
riyet Senatosu bunu gerçekleştirmek için mü
zakeresini yapmakta olduğu teklifi hukukan ka
bul edemez, oylarîyle tescil edemez, çünkü bir 
temel normu değiştirmek teklifi karşısındadır. 

Devrimlerin koyduğu temel normları ortadan 
kaldırmak, ancak karşı devrimle mümkündür. 
Anayasa ihlâline sebebolacak böyle bir durum-

1 la Cumhuriyet Senatosunu karşı karşıya getir-

74 -



O. Senatosu B : 2 4 . 11 . 1969 O : 1 

meye hiç birimizin hakkı yoktur. Bayar ve eki
binin zihniyeti ise, maksatlı ve ard niyetlidir. 
Böyle maksatlı zihniyet sahiplerine mükerrer 
atıfet, ne insanî duygularla, ne millî hislerle, ne 
de Anayasanın temel ilkeleriyle bağdaşamaz. 

AP nin kongre karan ise Partiler Kanununa 
aykırıdır. Bu durum karşısında AP yöneticileri
nin tutum ve davranışları da Anayasayı ihlâl 
niteliğindedir. 

Sayın senatörler, her şeyi inkâr ederek hak 
iddia edenlere hak vermek en büyük haksızlık
tır. Senatörler olarak hislerle değil vicdanımız
la, irade telkini' ile değil, aklımızla ve gerçekle
re itibar ederek hareket etmek zorundayız. Ge-
ecek kuşaklara örnek politikanın makyevelizm 
değil, aihlâk ve fazilet olduğunu isbat etmek du
rumundayız. 

Sayın senatörler, 27 Mayıs onu yapanla
rın diktası ve zümresel egemenlikleri için ya
pılmamıştır. Tarih 27 Mayısçıların, Türk Mil
letinin hak ve özgürlüklerine olan bağlılığını, 
saygısını, memleketi biran önce işler ve müessir 
teminatlı sağlam bir hukuk Devletine kavuştur
ma yolundaki insanüstü çabalarını çoktan tes
cil etmiştir. Bu durum karşısında onun temel 
dayanağı olan Anayasasını ihlâle hakkımız yok
tur. Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ihlâlleri
ni frenleyici, mâni olucu bir fonksiyonu Millet 
Meclisinden başka bir özelliği olduğu, Anaya
sada, bı-", nedenle yer aldığı unutulmamalıdır. 
Herkesten ve her teşekkülden önce Anayasanın 
uyanık bekçilik görevini yapmakla sorumlu ol
duğumuzu hatırdan çıkarmamalıyız. Çünkü ha
len bugünkü Anayasa düzeninden, bugünkü sos
yal hukuk devletinden rahatsız olanlar vardır. 
ilelebet sürmesini istedikleri kişisel ve zümre
sel hâkimiyetlerinin yolunda bunları büyük ve 
aşılmaz engeller olarak görenler vardır, işte 
şimdi bu engelleri yıkmak 27 Mayısın dolaylı 
tasfiyesini bugünkü teşebbüsle doğrudan doğru
ya sonuca bağlamak istiyenler vardır. 

Geçen Mayıstan beri türlü insani duygu
lardan dem vuranlar, eski acı günleri unutmak
tan bahsedenler, 27 Mayıs Devrimini», 1924 Ana
yasasının masum ve hüküm ve müesseselerinin 
kusuru ile ortaya çıkmış gibi göstermeye uğra
şanlar olmuştur. Bu uğraşının öncülüğünde Sa
yın inönü'yü görmeyi biz cidden yadırgadığımı
zı, tarihî şahsiyeti için üzüldüğümüzü ifade et

mek isteriz. Ayrıca geçen Mayısta Anayasanın 
sahibi ve koruyucusu olarak görülen ve bu gö
revini yerinde, zamanında ve haikkiyle yapan Sa
yın Sunay'm ve 27 Mayısın gerçek sahibinin 
başlarının bugün bu sorumluluktan sıyrılma ne
denlerinin kendilerini asla haklı çıkarmıyacağı-
nı da tescil etmek isteriz. 

Sayın senatörler, siyasi affın gerçekleştirile-
'MLmesini sağlamak amaciyle sayın anamuha-
lefet partisi lideri tarafından, hükümlülerin du
rumu ve suçları, parlâmentoya ve kamu oyuna 
hakikat hilâfına takdim edilmekte ve dar bo
ğazlardan geçerken kazaya uğramış insanlar 
olarak gösterilmek suretiyle, âdeta masumiyet
leri Seri sürülmekte ve yaralarının sarılması lü
zumundan bahsedilmektedir. Buna hukukî bir 
destek yaratmak için de* bu hükümlüler hak
kında ısrarla, siyasi suçlu terimi kullanılmakta 
ve medeni alemde siyasi suçlulara gösterilmesi 
mutadolan müsamaha duyguları uyandırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Filhakika, siyasi suçlulara müsamaha göster
mek doğrudur. Zira kalın hatlariyle siyasi suç
lular, - politika suçluları - memleket işlerinin 
görülmesi, Devlet idaresinin yürütülmesiyle il
gili konularda propogandası ve icrası kanunlar
la tecrim edilmiş bulunan fiillerin icrasından 
ibarettir. Politika suçluları da bu kabîl fiille
rin failidir. Binaenaleyh politik suçların teme
linde fikir yatmaktadır. Medeni âlem, fikri teo
rimi kabul etmediği için, siyasi suçlular hakkın
da da müsamaha caridir. Sayın inönü 27 Mayıs 
hükümlülerine «siyasi suçlu» demek suretiyle, 
onları bu müsamaha ve himayeye mazhar kıl
mak istemektedir. Halbuki, 27 Mayıs hükümlü
lerinin bir kısmı zimmet, irtikâp, cinayet terti
bi, ve saire gibi âdi ve yüz kızartıcı suçlarla da 
mahkûm edilmiş bulunmaları hasebiyle, cümle
sinin fiillerini siyasi suç olarak nitelemeye im
kân yoktur. Bahusus aradan geçen şu altı ayın 
ve bu teklif orta yerde dururken, girilip, çıkı
lan genel seçimlerin, bu teklif yönünde en bü
yük faydası, teşebbüsün gerçek nedenlerini in
kâr edilmez bir çıplaklıkla ortaya koymasında 
kendisini göstermiştir. Bütün maksat maalesef 
müşterek bir cephe halinde,, teşebbüste birleşe
rek 27 Mayısı ortadan kaldırmak, onun temel 
ilkesinin kökünü kazımak ve böylece bir mil
letin gereğinde, zulme karşı direnmesinin ve di-
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kümesinin dahi söz konusu olabileceğini unut
turmaktır. 

Evrensel hukukta direnme hır ilkedir, bir 
haktır. Bunu kimse önliyemez. Şartlar tamam 
olunca, gereğine kimse engel olamaz. Anayasa
dan bu hükmü kaldırmakla bu kuralın yürürlü
ğü önlenemez. Biz tabiî senatörler olarak, tutum 
ve davranışlarımızı demokratik, sosyal hukuk 
devletini kurmayı amaç bilen, 1961 Anayasası
nın temelden çökertilmesini gaye edinen zihni
yet ve davranışlarla mücadele prensibine dayan. 
dırmış bulunuyoruz. Bizim kişilerle bir alış - ve
rişimiz, kişisel çıkarlarla bir ilişkimiz yoktur. 
Devrik iktidar yöneticilerinin siyasi haklarının 
verilmesinin, Anayasanın temel felsefesini teş
kil eden başlangıç maddesiyle çelişki halinde 
bulunmasından dolayı karşısındayız. Anayasada 
değişiklik teklifini var güçleriyle savunan ve 
destekliyenlerin bizce tek maksatları vardır: 
Toplum hayatımızda her şeyden üstün bir kuv
vet olduklarını isbatlama iddiası.. Bu iddia, de
mokratik hukuk devleti kavramı ile bağdaşa
maz. Hiç şüphemiz yoktur ki, 6 aydır bu Ana
yasa tâdili üzerinde durup ısrar edenler ve 
Bayar'la onun arkadaşlarına 27 Mayıs devri
mi hiç olmamış gibi, Türk siyasi hayatını aç
maya çalışanlar ve onları bir tarihte gaspettik-
leri bir iktidarın yolu üzerine tekrar çıkarmaya 
uğraşanlar, aslında bütün bu düşüncelerin çok 
ötesinde, çok tehlikeli birtakım başka niyetle
rin, uzun vadeli tasavvurların peşindedirler. 

Bu çok tehlikeli niyet ve tasavvurların ne
ler oldukları tahmin edilemez değildir. Nite
kim yakın zamanda, bütün emareleriyle bunla
rı herkes görecek, anlıyacaktır. 

Bu çok tehlikeli niyet ve tasavvurların sa
hipleri bütün gençliği, bütün aydın ve devrim
ci çevreleri, bütün Atatürkçü güçleri ve bü
tün zinde kuvvetleriyle Türk kamu oyunu boş 
yere karşılarına almamaktadırlar. Kızgın ve 
daha kızgınlaşmaya müsait bir mücadeleyi, dü
şük bir Cumhurbaşkanı, bundan bilmem kaç se
ne sonraki zaman içinde seçime girsin de, ka
zanarak Parlâmentoya g*elip otursun diye yap
mıyorlar. Bilâkis bir kuvvet gösterisinin, bir 
kuvvet ispatlamasının peşindedirler. 

27 Mayıs devriminin kalbine tevcih ettikle
ri. bu hareket dolayısiyle, karşılarına dikilen 
ve dikilecek olan bütün güc ve çevrelere rağ

men, neyi isterlerse onu gerçekleştirmeye muk
tedir olduklarını göstermek istiyorlar. 

Bu bir deneydir. Bu deneyden başarı ile 
çıkılırsa daha da kuvvet kazanılacak ve bun
dan sonraki niyetlerini, asıl tehlikeli niyetle
rini, daha kolay gerçekleştirebileceklerdir. 

Millet, 27 Mayısta, kutsal direnme hakkını 
kullanmıştır. Direnme hakkı diye bir şeyin 
olmadığını göstermek istiyorlar. Direnme hak
kı diye bir şey olsa da bunun kendilerinden 
izin alınmadan kullanılmıyacağını ve bahusus 
kendilerine karşı kullanılamıyacağını ispat et
mek istiyorlar. 

Kendilerini mutlak kudret sahibi sananlar, 
tabiat kanunları kadar sert ve haşin olan sos-
yo - politik kanuniyetlerin tersine gittiklerinin 
hâlâ farkında değildirler. Kendileri için kut
sal saydıkları fiilî bir ittifakın içine girmişler
dir. Bu ittifak Türk Milletini, Türk gençliği
ni, Türk zinde güç ve kuvvetlerinin enerji
sine ilericiliğine, devrimciliğine karşıdır. Bu
nu herkes kısa zamanda anlıyacak ve görecek
tir. 

Sayın senatörler, teklifin sosyolojik açıdan 
tahliline gelince: Karşısında bulunduğumuz te
şebbüsü bir devrim sosyolojisi açısından da in-
celiyelim: 27 Mayıs Devrimi, vatandaşların te
mel hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesine ve 
demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine uygun 
olarak işletilmek gereken, Cumhuriyet müesse
selerinin, bu ilkeler tamamen ihlâl olunarak 
çok partili rejimde tek parti diktatoryası kur
ma heveslerine karşı yapılmıştır. 

Bu devrim sonucunda ise, yalnız temel hak 
ve özgürlükler sağlam yargısal teminatlara bağ
lanılmak ve klâsik demokrasinin rahatça işliye-
bilmesi için gereken müesseseler getirilmekle 
kalınmamış, bundan daha öteye gidilerek, Türk 
demokrasisine sosyal bir muhteva verilmiş; va
tandaşların sosyal ve ekonomik haklan sapta
nırken, Devlete de bu yolda görevler yükletil-
-niştir. Sadece bir hukuk devleti değil, aynı 
"amanda bir sosyal devlet kurulmuştur. 

Bu gerçekleştirmeler karşısında tekâmül ka-
"11-ıları, devletimizin sosyal ve ekonomik yön-
"en daha da geliştirilmesini, toplumsal üretim 
'3 refahın artırılmasını, sosyal devletin bütün 
"teliîderiyle ve en etkin bir biçimde ortaya 
konulmasını, vatandaşların sosyal adalet ve sos-

76 — 



O. Senatosu B : 2 4 . 11 . 1969 O : 1 

yal güvenlik içinde, hukukî, sosyal ve ekono
mik huzura kavuşturulmasını zorunlu kılar. 
Bu tekamülün gereği olarak bizim de Parlâ
mentomuzu böyle bir yöne sevk etmemiz lâzım
dır. Hal ve zaruretler böyle iken, yılların 
alası içinde, artık geride kalmış ve tarihe ka
rışmış bir düzene dönme çabalan göstermek, o 
düzene avdeti mümkün kılacak her yolu ara
mak ve denemeye kalkışmak ve - aradan do
kuz yıl geçmiştir- 27 Mayıs devrimi bu süre 
içinde tavsamış olmalıdır. Binaenaleyh, elden 
geldiği kadar zorlanıp bir kenara itilmeli, iz
leri ve eserleri silinmelidir. Böylece eski dü
sen, eski hayat tarzı ve eski günler geri gele
bilir, diye düşünmek, uğraşmak teknenin hızın
dan kat kat kuvvetli bir akıntının tersine kü
rek çekmek demektir. Aradan geçen dokuz yıl 
içinde 27 Mayıs devrim mhunun ve ilkelerinin 
tavcılığını, çürüdüğünü ve çürütülmüş ola
bileceğini sanm.sk, şu geçmiş dokuz yılı ancak 
gözleri k^Dab. ve kul Ek1 an tıkalı geçirmiş ol
makla mümkündür. 

Bu kuşaklann en yeteneklisi, en güçlüsü ve 
en gözü pek olanı askerî ve siviliyle koskaca bir 
Türk gençliği mevcuttur. Bu gençlik, tarihte 
bu memlekete hizmeti geçmiş olanlara, o hiz
metlerinin hakkını ve şerefini tanıyan, fakat 
memleketin istikbalini, tarihin emrine verme
ye razı olmıyacak kadar bilinçli, aklı başında 
ve aydın bir gençliktir. 

Siyasi haklar tasarısına karşı kim çıktı? 
Hangi güç bu tasannm karşısına dikildi? 
Hangi kuvvet bu tasanya muhalefet etti? 
diye belli şahıslar, müşahhas kurumlar, muay
yen, somut varlıklar aramıyalım. 27 Mayısın 
yanında ve ona yöneltilen her hareketin kar
şısında Türk toplumunun en güçlü kuşağı, 
gerçek devrimci, Atatürkçü, aydın Türk genç
liği vardır. 27 Mayıs 1960 günü doğanlar, 
bugün, millî kaderde vazife alacak çağa 
gelmişlerdir. 27 Mayısa karşı çıkanlan, 27 
Mayısın karşı devrimine kalkışanlan acaba 
kimler göğüslüyor, diye köşe kenarda araş
tırmalara girişmek beyhudedir. Kimlerin de 
göğüslediği ortadadır. Hele 1961 Anayasası
nın ortaya konulusu gibi, anıtsal eserlerini ve
ren ve gençliğini yetiştiren hiçbir devrim ken
dini ezdirmez, ezdirmemiştir. Gerçek devrim
ler yaşıyan varlıklardır. Nefis muhafazası gü
cüne sahip hayatiyetlerdir. Gerçek devrim
ler varlıklarını koruma refleksine maliktir
ler ve her türlü karsı devrime hassastırlar. 
Böyle olmasa, meselâ Atatürk devrimleri, 
onun ölümünden beri irticaın durmadan yö
nettiği darbeler altında tuz buz olmak ge
rekirdi. Yine böyle olmasa, 27 Mayıs kendi 
sırtında verilen tâvizlerin altında çoktan ezilip 
giderdi. 

Siyasi hak iddiası teklifini ve şayet bu 
teklif kabul olunursa, bunun arkasına, dizilip 
gelecek karşı diğer devrim tedbirlerini, dev
rimlerin kendi kanunları ve muayyen niyet
leri içinde, çok iyi- düşünmek ve tartmak 
lâzımdır. Sosyal kanuniyet işliyecek ve şimdi 
27 Mayısın üzerine rahatlıkla yürümekte ol
duklarını sananlar ve karşı devrim yolunda 
attıkları her adımı müktesep bir basan gibi, 
geri alınmaz bir kazanç zannedenler, tekâ
mülün kesin sınırının nereden geçtiğini iyi 
bilmezlerse, zifiri karanlıkta bir taş duvara 
çarpmışcasma mutlaka sakatlanacaklardır. 
27 Mayısı yapmış olanlar, desteklemiş olan-

27 Mayısı ve yeni bir Anayasa ile sosyal 
Devlet ilkesiyle, onun açt\ğı ve dokuz yıldan 
beri süren ve gelişen çığın sübjektif, her türlü 
etkenden annarak tahlile çalışmaz ve tam bir 
objektivite içinde tahlil ve teçhiz etmiye mu
vaffak olamazsak, beşer iradesinin dışında ve 
üstündeki sosyal kanunların sert kayalarında 
parçalanır]?;. 

27 Mayısı, ona kanşmış onu fiilen veya 
fikren desteklemiş, onun fiilen ve fikren ku
ruculuğunu üzerine almış kişilerden, müşah
has her çeşit güçlerden, kuvvetlerden ve mües
seselerden soyutlıyarak düşünebilmek, tahlil 
edebilmek yeteneği göstermek mecburiyetin
deyiz. 

27 Mayıs devrimi falanın, filânın işidir, 
falanca veya filânca gücün, kuvvetin zümre
nin öncülüğünde ve desteğinde gerçekleştiril
miş bir ameliyedir; halbuki şartlar şimdi de
ğişmiştir, hattâ taraf değiştirenler, kamp 
değiştirenler olmuştur. Kefeler arasındaki 
ağırlıklarda yer değiştirenler vardır. O hal
de 27 Mayısın kökünü kazımak zamanı gel
miştir, diye düşünülürse, büyük ve pek 
feci bir hata işlenmiş olur. 

27 Mayısın öncesinden öyle bir ideale 
bağlanmış, 27 Mayısın oluşundan bugüne ken
dini bu devrime vermiş kuşaklar vardır. 
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lar veya aradan 9 yıl geçince 27 Mayısı bü- 1 
tün getirdikleriyle, artık kendi siyasi ma
meleklerine mal edilmiş, dâhil edilmiş sanıp 
onun üzerine kişisel tasarruflara girişenler, 
istesinler veya istemesinler, devrimin sosyal 
kanuniyetlerinin sonuçlarından, ne kendilerini 
ne başkalarını kurtaramıyacaklardır. Devrimin 
bu yönüne, bu niteliklerine de dikkatleri çekme
yi son bir görev sayıyoruz. 

Sayın senatörler, Anayasa, kısır tertipler pe
şinde koşanların siyasi hesaplarına alet edilmek 
için değil, Türk halkının temel ekonomik, sosyal 
ve kültürel sorunlarını, demokratik yollardan 
çözümlemenin hukukî çerçevesi olarak kabul 
edilmiştir. Kimse Türkiye'deki büyük oluşuma 
ters düşen ve 27 Mayıstan sonraki uyanışı inkâr 
eden bir tutumla toplum yararına aykırı sonuç
lar doğuracak amaçlar için Anayasa düzenine 
dokunma hakkına sahip değildir. 

Temel sorunları çözümlenmeden duran bir 
ülkede böyle bir meselenin ele alınması tarihe 
karşı sorumluluk duygusu ile ve Türk Milletinin 
yararlariyle bağdaşamaz. Siyasi hakların iadesi 
için verilmiş olan Anayasa değişikliği teklifi, 
Anayasanın hazırlanmasında temel esas olan 
başlangıç maddesini ihlâl ettiği için, 1981 Ana
yasasının esas anlamını değiştiren siyaset voliy
le bir karşı devrim ve Anayasayı ihlâl niteliğin
dedir. Böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi mem
leketi düzen bozukluğuna ve rejimi yıkıma gö
türür. Bu teklif Anayasanın «ivedilikle görüşü
lemez» âmir hükmüne rağmen Millet Meclisinde 
bu hüküm ihlâl edilerek usul hatasiyle malûl bir 
vaziyette Cumhuriyet Senatosuna gelmiştir. Ay
rıca bu teklif Millet Meclisinde grup kararları
na bağlı olarak oylanmış olduğundan muallel
dir. Bu teklifin reddinin Parlâmentonun itiba
riyle de hiçbir ilişkisi yoktur. Sorumlu ya da 
sorumsuz kişilerin, liderlerin tehdit ve irade 
dikte yoliyle grupları baskı altında tutması, an
tidemokratik bir parti veya grup durumuna 
düşmek ve Anayasa çizgisini millî irade kavra
mını aşmak demektir. Yalnız Anayasa değişik
liğinde değil, millî dâvalarda da vicdanları bas
kı altına alan kişisel iradelerin serbest tecellisi
ne imkân vermiyen grup kararlarını dikte eden 
liderleri, Anayasanın 57 nci maddesi gereğince 
demokratik hukuk> kurallariyle tutumları bağ
daşamaz. I 
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Cumhuriyet Senatosundaki grupların birkaç 
kişinin iradesine boyun eğerek bağlayıcı karar
larla kendilerini yükümlü görmeleri her vesile 
ile savunmasını yapmaya çalıştıkları, millî ira
deyi de zedeler. Biz Cumhuriyet Senatosunun 
bütün üyelerinin vicdani kanaatlerini her çeşit 
politik düşüncenin üstünde ve Anayasanın ya
nında tutacakları inancını taşıyoruz. Bu teklifin 
kanunlaşması yetkimizi kötüye kullanarak bir 
karşı devrim gerçekleştirmek anlamını taşır. Bu 
ise rejimi tehlikeye düşürür. 

Ucu karanlıklarda bitişen, dönülmez bir ıs
rar ve inat yolunu açmış olanların arzularına 
boyun eğmiyelim. Bu yol millî yarar yolu, bu 
yol hak ve hukuk yolu değildir. 

Sosyal birikimler patlama noktasına ulaştığı 
an, alınacak hiçbir tedbir kalmamış demektir. 
Memleketin, milletin kaderindeki patlamaları 
politikacıların yanlış tutum ve davranışları ve 
tarihten ders almamaları hazırlar. 

Değişiklik teklifiyle bir devri kapıyan siyasi 
iktisadi ve sosyal hayatımızda yeni bir devre 
açan 27 Mayıs 1960 devriminin anlamı, tersine 
çevrilmek isteniyor. Aynı zamanda 1961 Anaya
sası meşruluk temeli zedelenecek bir surette de
ğiştirilmek ve tahribedilmek isteniyor. 27 Mayı
sın şeref ve sorumluluğunu taşıyan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin havsiyeto rencide edilmek isteni
yor. 27 Mayıs 1960 sabahı iktidarı ele alan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, o sabah verdiği söze sadık 
kalarak, iktidarı siyasi partilere teslim etmiştir. 
Bu, iktidarı teslim edişin, tartışma götürmez en 
önemli şartlarından ikisi şüphe yok ki, bir yan
dan eski iktidarın tuttuğu yolun gayrimeşru ol
duğunu kabul, öte yandan da yeni düzenin ta
mamen benimsenmiş olması ve bunun tam olarak 
ve en iyi niyetle yürütülmesi taahhüdüdür. Ak
si halde büvük ve tarihi bir görevi yerine getir
miş olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 27 Mayısta 
yapmış olduğu hareket, gayesiz bir macera te
rekesine düşerdi. 27 Mayıs devrimini, sadece 
birkaç kişinin yaptığını tasavvur etmek, yalnız 
bir gaflet değil, belki de farkına varılmadan Si
lâhlı Kuvvetleri küçük görme anlamını taşır. 

Anayasaya göre, iktidarı devralan siyasi 
partiler, yalnız Anayasanın başlangıcındaki ke
sin hükümlerle yetinmiyerek, eski iktidarın gay-
rimeşruluğunu ve 27 Mayısın amaçlarının doku
nulmazlığını kabul ve teslim etmişlerdir. Bu-
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günkü davranış, o taahhütle asla bağdaşamaz j 
ve taahhütler tek yönlü bozulursa tamiri zor 
sonuçlar doğabilir. 

Sayın senatörler, bu konuşmamızı dinliyen-
lerin arasında kendi içlerinden bize karşı «bo
şuna yorulup nefes tüketiyorsun, bu işin kararı 
çoktan verilmiştir, geçen Haziran'daki hal te
kerrür etmiyecek ve teklif şimdi kanunlaşa
caktır, kendini yorma», sözlerini geçirmiş ve
ya geçirmekte olanlar bulunabilir. 

Esasen konuşmamızın ilk cümleleri arasında 
da belirttiğimiz gibi, bizim bu konuşmayı yap
maktaki maksadımız; şahsiyetlerini ortaya ko
yarak ellerindeki her türlü imkânı kullanarak, 
özellikle 27 Mayısı yıkmaya en azından ağır 
şekilde yaralamaya ve sakatlamaya müncer ola
cak nitelikteki bir Anayasa değişikliğini, 
Anayasanın lâfzı ve ruhu hilâfına karara bağ
lıyarak, irade diktası yoliyle garantiye alan ik
tidar ve anamuhalefet liderlerini İsrar ve inat
larından döndürmek için değildir. I 

Bizim maksadımız gerçekleri dile getirmek, 
oynanan oyunları göz önüne sermek, yapılan 
gizli itifakm hedefini anlatmak ve bunları ta
rihe tescil ettirmektir. Aynı zamanda vicdan
larda yapılan baskıların ağırlığını, dile getir
meye çalıştığımız gerçeklerin yardımiyle hafif
letmek ve hür iradenin zevkini tattırmaktır. 

Sayın senatörler, eski Demokrat Parti yö
neticilerinin yalnız siyasi değil, bâzılarının, çe
şitli yüz kızartıcı suçlarını bağışlıyarak, tekrar 
Türk Milletinin yönetimine ortak olmasını sağ-
lıyacak teklifi beninısiyenler veya liderlerinin 
iradelerinin diktasına boyun eğenler, tarihi ve 
hukukî gerçeklerin vebalini vicdanlarının de
rinliklerinde, hayatlarının sonuna kadar taşı
mak zorunda kalacaklardır. 

Sözlerime son verirken, Anayasayla bütün 
vatandaşlara verilmiş olan, «uyanık bekçilik» 
görevinin bilincine sahip biz tabiî senatörler, I 
Anayasa düzenini temelinden sarsacak bu çeşit 
davranışlara karşı koyma görevimizi yapmak
tayız. Bu teklife kırmızı oy vereceğiz. Bütün 
senatör arkadaşlarımızı da Anayasayı koruma 
görevini yapmaya davet ediyoruz. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Ataklı bir hususu tesbit 
edelim müsaade ederseniz. Grup kararı mı aldı
nız efendim? Sözünüzün sonunda böyle bir ifa
de var. «Kırmızı oy vereceğiz» diyorsunuz. 
Çünkü grup adına konuşuyorsunuz. I 
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MUCİP ATAKLI (Devamla) — Grup adına 
konuşuyorum. Bu mevzunda grup kararımız 
yoktur. Herkesin, ve 27 Mayıscı olan bizlerin 
bu yolda aynı oyu kullanacaklarını tahmin 
etmesi gayet tabiîdir. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa-. 
ym Çumralı buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, teklif hakkında esasa mütedair 
görüşlerimizi belirtmeden önce, komisyon rapo
runda işaret ettiğimiz muhalefet şerhini kısa
ca açıklamak ve ondan sonra esas hakkındaki 
düşüncelerimizi arz etmek istiyorum. 

Bu teklif Senatonun Adalet ve Anayasa Ko
misyonunda görüşülürken 3 Anayasa Adalet 
Komisyonu üyesi bu teklifin Millet Meclisinde 
görüşülürken geçirdiği safhaların tesbitini ve 
tabi tutulduğu işlemlerde bir hata var idi ise 
bunların düzeltilmesini İsrarla istedik. Bu bir 
Anayasa teklifi idi. Bu 1961 Anayasasından 
sonra ilk defa meclislere gelen bir teklifti. Mu
allel bir halde çıkmaması gerekli idi. Biz dedik 
ki: «Anayasanın 155 nci maddesi Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin ivedilikle 
görüşülemiyeceği hükmünü taşımakdadır. Bu 
hükme riayet edilmiş midir? Edilememiş midir? 
gerek teklifin birinci müzakeresinde ve ge
rekse ikinci müzakeresinde Millet Meclisi iç
tüzüğünün 120 nci maddesi hükmü hatırlatıl
mış, Millet Meclisi Tüzüğünün 106 nci mad
desi hatırlatılmış ve denilmiştir ki; ikinci mü
zakere birinci müzakereden ancak 5 gün geç
tikten sonra ruznameye alınır, hükmünü ihti
va etmekte olmasına göre; «ifrat ve tefritten 
kurtularak meseleyi aoelelikle öne alıp çıkar
mak doğru değildir. Bir alt komisyon teşkil 
edelim, bunları birer birer tetkik edelim. Usu
lüne uygun idiyse burada müzakere edelim, 
değil idi ise bunu raporumuzda belirtip Sena
tonun Yüce Heyetine arz edelim» dedik. 5 oya 
karşı 6 oyla hâlâ kafalarımızda bir istifham 
çizmekte olan bu mesele reddedilmiş bulun
maktadır. Bu nihayet bu teklifin bir gün daha 
en çok iki gün daha Senato Adalet ve Anaya
sa Komisyonunda gecikmesini icabettirebilirdi, 
yapılmadı. 

Şimdi ben, komisyon başkanından ve üye
lerinden sarahatle şunlann zapta geçirilmesi
ni istiyorum : 
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1. Anayasanın 155 nci maddesi gereğince 
ivedilik kararı alınmış mıdır? 

2. Ruznameye almışında 48 saatlik müd
dete riayet edilmemesi komisyon başkanının 
teklifiyle midir? Her iki müzakere arasında 
5 günlük müddet geçmiş midir? Bunun hilâ
fına karar alınmışsa İçtüzükteki usule riayet 
edilmiş midir? 

Bunların tek tek cevaplandırılması ve zapta 
geçirilmesi zihnimizdeki ukdeleri halledecektir. 
Ve bu hususa riayet edildikten sonra teklifin 
esası görüşülebilecektir; 

Arkadaşlarım, bir parti olarak benden ev
vel konuşan sayın arkadaşımıza asla cevap 
verme mahiyetinde değiliz ama bâzı görüşleri
mizi ifade etmek istiyorum. 

Biz bu teklifin 27 Mayıs Devrimine karşı bir 
hareket olduğuna inanmıyoruz. Eğer böyle bir 
düşünce var idi ise bunu düşünenler varsa bu
nu açıklıkla ve kesinlikle ifade ediyorum M 
katılmıyoruz, Anayasamız mühim demokrasi 
tecrübelerinden sonra getirilmiş temel bir ka
nundur. Bunun temel hak ve hürriyetlerine ta
allûk eden esaslı hükümlerinde hiçbir değişik
liğe taraftar değiliz. Anayasanın temel hüküm
lerinin değiş tirilemiyeceğini ve Anayasaya mu-
gayereti iddia edilemiyeceği bildirilen devrim 
kanunlarına karşı da tutumumuzun aynı ma
hiyette olduğunu bildirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, usul meseleleriyle 
çok vakit kaybettik. Bu mevzuda daha çok 
söylenecek sözlerimiz var idi. Biz kısaca ve 
özet olarak bu teklif karşısında grupumuzun 
düşüncelerini arz edeceğiz. 

Teklif, müzakere konusu olan Anayasa de
ğişikliğine aittir. Bu teklif Bîeclise geldikten 
sonra matbuatta maksatlı, maksatsız amacın
dan uzaklaştırılarak türlü yorumlara sebebiyet 
vermiştir. Kısaca belirtmek lâzımgelirse birçok 
yerlerde ifade edildiği gibi bu teklif memnu 
hakların iadesi mahiyetinde bir teklif değildir. 
Memnu hakların iadesi yasama organlarında 
değil, yargı organlarında mütalâa edilecek bir 
husustur. Ceza Kanununda memnu hakların 
hangi seldi ve şartlar içerisinde iade edilecsği 
açıkça yazılıdır. Binaenaleyh, o orada bahis ko
nusu olur. Bunlar sık sık basında tekrar edil
diği için kamu oyunu yanlış mecralara sürük-
lememek için tasrihine lüzum gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif bir af tek
lifi de değildir. Siyasi bir af teklifidir diye de
vamlı şekilde halk oyunda, basınımızda bu ke
limeler tekrar edilmektedir. Bu kanundan fay
dalanacak olanlar Anayasanın 68 nci maddesin
de yazılı suçları işlemiş bulunanlar, affedilmiş 
olsalar da seçilemez, kaydının kaldırılmasından 
ibaret bir tekliftir. Uzun, uzun beyana hacet 
yoktur ki, bu hüküm ne Kurucu Meclisin tekli
finde, ne üniversite hocalarının hazırladıkları 
Anayasa taslağında mevcut değil idi. Bu hü
küm mevcut değil iken bu Anayasa tasarısı ele 
alınmış ve ondan sonra müzakereleri sırasında 
ilâve edilmiş bir tekliftir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Adalet Diva
nınca mahkûm edilen ve siyasi hükümler ola
rak addedilen kişiler Büyük Millet Meclisinin 
şefkat ve atıfetine mazhar olarak 3 türlü af
tan istifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Birisi, 78 sayılı Özel Af Kanunu ile 4 sene
ye kadar hükümlü olanlar, dört sene hükümlü 
bulunanlar her iki Meclisten geçen bu sayılı 
Kanunla affedilmiş ve meslekleriyle, sanatları
nı icra edebilmeleri bu kanunda derpiş edilmiş
tir. Ve bu sebeple de bu şekilde affa mazhar 
olanlar kendi mesleklerini, doktorsa doktorlu
ğunu, avukatsa avukatlığını, diğer meslek er
babı kendi mesleklerini ifa eder hale gelmiş-
lordir. 

ikincisi, Yüce Adalet Divanınca müebbet 
ağır hapisten, 30 sene, 20 sene, 15 sene, 10 se
ne ağır hapse mahkûm olanlardan 38 kişi 
27 Mayıs Devriminin lideri olan rahmetli Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Anayasa
nın 97 nci maddesinin son fıkrasındaki yetki
ye dayanılarak affedilmişlerdir. Bunlar hak
kında da çıkan af kanunlarında da medeni hak
larından hangilerini kullanabilecekleri sarahat
le yazılı idi. 

Üçüncüsü, yine Millet Meclisinden ve Yük
sek Senatodan çıkmış olan 780 sayılı genel bir 
Af Kanunu var. Bu genel Af Kanunu ile suç, 
suçluluk, mahkûmiyet bütün neticeleriyle bir
likte affedilnıiştir. O halde bugün bir suçlu ve 
bir suç ve bir mahkûmiyetten bahsedilemez. 
Buna istinaden bu affedilen kimseler Hükümet 
yönetimine iştirak etmekte, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde görev almakta, diğer birçok 
idari vazifelerde bulunmakta ve en müreffeh 
bir şekilde de hayatlarını sürmektedirler. 
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Şimdi burada bir noktayı daha belirtmek 
lâzımdır, hislerden tecridetmek için. Bunu Ana
yasa Adalet Komisyonunda da belirttimr Arka
daşlar, koskoca bir millî mücadeleden çıktık. 
Millî mücadele bir Anadolu devrimi idi. Millî 
mücadele gerçekten bir devrimdir. Bunun kar
şısında millî mücadeleyi yok etmek için, millî 
mücadeleyi perişan hale düşürmek için gayret 
eden istanbul'da birçok kişiler vardı. 150 kişi 
olarak tesbit edilen bu kişiler Lozan Muahede
sine raptedilen bir protokolla af dışı bırakıl
mıştır. 1933 te Cumhuriyetin 10 ncu yıl dönü
müne kadar da değil her hangi bir siyasi veya 
medeni haktan istifade etme Türkiye sınırları 
içerisine dahi girememişlerdir. Atatürk'ün sağ
lığında ve kendi zamanında siyasi suçların bu 
mertebe uzatılıp gitmesine kendi gönlü riza 
göstermediği için affedilmişlerdir. Kim bu 150 
lik? Atatürk'ün birçok nutuklarında isim
leri zikredilen ve birçok ef'al ve hareketiy
le - eski tâbirle - millî mücadelenin şiddetle 
aleyhinde bulunan kişilere ait bir Af Kanunu 
idi. Ve bu da kabul edilmiş ve affedilmiş bu
lunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 68 nci 
maddesinde değiştirilen hüküm madde içinde 
bulunan affa uğramış olsalar da milletvekili se
çilemez kaydının kaldırılmasından ibarettir. 
Bu ne demektir? Bu kanunun, bu teklifin ka
bul edildiği tarihe kadar affedilmiş olan var 
idi ise bunların tekrar siyasi haklarını kullana
bilmesini tazammun eden bir şeydir. 

Bu arada yüz kızartıcı suçlarla mahkûm 
edilenleri de mi affedeceğiz? Tadil teklifini 
okuduğumuz zaman görürüz ki, milletvekili se-
çilemiyeceklerin ne sebeple seçilemiyeceği hak
kındaki hükmü 68 nci maddeye aynen alınmış. 
Bu 68 nci madde böylece kabul edildikten son
ra, bundan sonra çıkacak olan bir af kanunu ile 
bunlar da seçilebilecek mi? Bunlar arkadaşlar 
biraz ileri endişe ve biraz ileri vahîm gibi gelir 
insana. İrtikâptan, irtişadan, zimmetten mah
kûm olacak ve bundan sonra gelecek yüksek 
huzurlarınızda bu türlü yüz kızartıcı suçlardan 
dolayı af kanunları, af teklifleri Meclis ve Se
natodan geçecek. Biz buna büyük mikyasta ih
timal vermiyoruz. Arkadaşlar bu kabîl suçlar
dan irtikâp ve irticadan ve yüz kızartıcı diğer 
suçlardan diğer kaç kişinin mahkûm olduğunu | 
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ben etraflıca tetkik edemedim. Ama, bunların 
bu kanundan istifade ederek tekrar seçilebile
ceğine de ben şahsan ihtimal vermiyorum. Bili
nen bir gerçek var idi ise Türk kamu oyudur. 
Türk kamu oyu bunları seçmez ve seçilemez 
bunlar. Bunun en açık misalini polemiğe girme
den arz etmek isterim ki, 12 Ekim seçimleri bü
tün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Bir kısım 
zevat muayyen partileri desteklemek suretiyle 
o partiye kazandıracağı zan ve zehabına düş
müştü, olmadı. Bir kısım siyasiler bunları affet
tireceğiz diye oy avcılığına çıkmış bulunmaları
na rağmen, Türk kamu oyu, Türk seçmeni bun
lardan oyunu esirgemişlerdir. Ne misal vermek 
btiyorum bunlara ne de bir polemiğe girmek 
istiyorum. Ama bir gerçeği Yüce Senatonun bil
diği bir gerçeği bütün açıklığı ile orta yere ko
yuyorum. Bunlar da iltifata mazhar olmamış
lardır ve olacakları kanısında da değilim. 

Sözlerimi bağlıyorum, değerli arkadaşlarım 
demokrasi evvelce de bir vesile ile arz etmiş
tim, güç bir re i imdir. Bu rejimle idare edilen 
Garp memleketleri demokrasi rejimlerini bu 
hale getirmek için pek çok kan dökmüşlerdir. 
İngiltere gibi, Fransa gibi. Büyük Türk Milleti 
7ıu devreyi çok daha az zararla atlatmıştır. Bu 
milletimizin büyüklüğünden bu milletimizin yü
celiğinden gelen bir haslettir. Türk Milletinin 
huzur eşitlik haklarını temin, kin ve husumet
i n ortadan kaldırmak, mazide geçen hataları 
tekrar etmemek için siyasi hakların iadesi ge
rekir görüşündeyiz. Partimiz bu teklife müspet 
oy verecektir. Senatoya arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı teşekkür ede
bim. Gruplar adına söz isteyen başka sayın 
grup yok. Bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1270 sayılı Kanun teklifi hakkında söz alan 

üyelerin adedi dikkate alınarak konuşmaların 
10 dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif 
ederim, 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Tunçkanat buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (TaMî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, görülüyor ki, A. P. bu tek-
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lifi buradan da süratle geçirmek, Anayasanın 
155 nci maddesinin açık hükmüne rağmen eks
pres yoluyla geçirmek için kararlı görünüyor
lar. Daha şurada iki arkada" grup adına konuş
tu ve diğer gruplar söz almadı; hemen söz olan 
kişilerin hakları kısıtlanmak isteniyor. Zaten 
Anayasanın 155 nci maddesine göre 2/3 çoğun
luk aranan böyle- bir tasarının • konuşulmasında 
su anda 2/3 bir çoğunluk bile mevcut değil. 
Şimdi oylama değil müzakere yapıyoruz. Müza
kerelerin de, böyle önemli bir kanunda, 2 3 bir 
çoğunlukla yapılmasına zaruret olduğuna ina
nıyorum. Gerçekte Sayın Başkanın bu celseyi 
tatil etmesi icabederken devam ediyoruz. Mü
saade buyurun gecenin bu geç saatlerinde, bu za
mana kadar oturduk, sabaha kadar ela oturma
ya biz razıyız. Ama müsaade buyurun söyliye-
cekler sözlerini söylesinler. Bu Anayasanın de
ğişikliği kanunîdir. Nedir bu acele, nereye gidi
yoruz yani? Eğer belli bir istikamete gidiyor
sak bir diyeceğim yok, ama bu aceleye, bu is
ticale lüzum olmadığı kanısındayım. Saygıları
mı sunarım. Takrire iltifat edilmemesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı bir talebiniz mi 
var efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Hayır efendim, oylansın diyordum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, takrir 
okundu; eleyhinde konuşuldu. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
'Takrir kabul edilmiştir efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Kaça kaç olduğunu öğrenmek istiyorduk efen
dim. 

BAŞKAN — 53 e 23 adedi ile takrir kabul 
edilmiş bulunmaktadır, efendim. Söz sırası Sa
yın Beler'dedir. Sayın Beler buyurunuz efendim. 
Sayın Beler saat 10 u sekiz geçiyor efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; evvelâ memleket hu
zurunu, sonra vatandasın kanun önündeki hak 
eşitliğini sağlamak düşüncesiyle huzurunuza ge
tirilen bu teklifin kamu önünde yarattığı müs
pet tesir ve tasvibe işaretle sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Bu kanaate paralel olarak iktidar ve muha
lefet partilerinin teklifi destekleyip, birinci saf
hasını Millet Meclisinde gerçekleştirmeleri, ga
yenin doğruluğunu, varılmak istenen hedefin 
değerini bir kere daha ortaya koymuş bulun
maktadır. Şurasını açıkça ifade etmek isterim, 
Siyasi partilerin tarih boyunca sürüp gitmiş 
olan mücadelelerinin tenkiıd ve münakaşaları
nın seyrine göz atacak olursak, iktidarı ve 
muhalefetiyle Devlet hayatına yön veren ve ka
derini tâyin eden bu teşekküllerin özellikle iç 
meselelerde aynı noktada birleştikleri ya hiç 
görülmemiş, ya da ender görülmüş ahvaldendir. 

Şükranla anmak gerekir ki; partilerimiz hu
zurunuza sunduğumuz konuda birleşmişlerdir. 
Bu birleşme dâvanın haklılığınla en büyük işa
rettir. Bu birleşme, memleketin huzuru, vatan
daşın Anayasa ile teminat altına alınmış hak 
ve menfaatleri adıma Parlâmentoda millî cephe
nin her zaman teessüs edebileceğinin deli l
dir. Ve nihayet bu birleşme hâkimiyetin ka
yıtsız şartsız milletin olduğu prensipinün onun 
Yüce Meclisinde tecelli etmesi hadisesidir. Ar
kadaşlar, mesele siyasi, hukukî ve tarihî bütün 
yönleri ile aydınlığa kavuşmuş ve Muhterem 
Senatomuzdan tasvip alarak kanunlaşma safha
sına gelmiş bulunmaktadır. 

Aylardan beri devam eden Meclis içi ve Mec
lis dışı münakaşalardan anlaşıldığı gibi, şahsi 
ve hissî sebeplerin dışında bu kanun teklifini 
haksız ve isabetsiz gösterecek veya rejime za
rarlı olacak bir tarafını ortaya koyan ve tü
mümüzü bu yolda ikna edecek hiçbir fikir ve 
mütalâaya raslanmamıştır. 

İşin önlenmesi gayretleri bütünü ile maalesef 
şahsi düşünce ve endişelerden, tâbiri caizse hâlâ 
öç almakta devam olunması arzusundan doğ
maktadır. Bu nedenlerle girişilen teşebbüslerin 
de akamete uğratılması sağduyu, vicdan ve ada
let hislerinin icabı olacaktır. Bu neviden teşeb
büslere devam olunmaması temennisini hulûsi 
kalbîe açıklarken, bâzı zevatın kapıldıkları en
dişeden kendilerini kurtarmalarına ve tüm mil
letçe tasvibedilmiyen iddialardan vazgeçmek 
suretiyle milletin muhabbetini kazanmalarını 
tavsiye ederim. 

Türkiye bugün demokratik bir Devlet haya
tına yön veren bir Anayasa ile idare edilmek
tedir. Bu Anayasanın öngördüğü ve titizlikle 

_ 82 — 
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teminat altına aldığı haklar ise vatandaşın hak
larıdır. Böyle bir memlekette gücünü aynı ka
nundan ve milletin itimadından alan bir Par
lâmentonun bu haklar adına çıkarmak istediği 
bir kanunun karşısına bilinen gürültülerle çıkı
lamaz. Bu çıkış Anayasanın bizzat ruhuna, mâ
na ve mefhumuna aykırıdır. o 

Hele bu çıkışta, 10 yıl evvel vukubulmuş 
bir ihtilâlin felsefesini bugünün ortamı içinde 
hâlâ tehditkâr bir silâh halinde kullanmak 
son derece vahimdir. 

Özellikle, güya 11 000 kişinin hayatına mal 
olmuş bir Irak ihtilâlini Türkiye'de misal ver
meye, bir kısım Türk vatandaşı tarafından na
sıl olur da cesaret edilir? 

Yeidi asır boyunca Devlet idarelerine vâki 
olmuş türlü müdahalelerin arasında bir Irak 
misali, o devirlerde ve o tarihlerde bile görül
memiş iken 20 nci yüzyıl medeni Türkiye'sin
de dile getirmek akıllara durgunluk vermez mi? 

Ve o zaman sormaz mısınız? İhtilâller son
rası meydana getirilmiş olmalarına rağmen, 
dünyanın hangi- ülkesinde, hangi Anayasalarla, 
hangi şahıslara kaydıhayat şartı ile imtiyazlar 
tanınmış ve hangi şahıslar, anayasalar, anaka-
nunlar ve anahukuklar hilâfına haklardan, af
lardan ve neticelerinden mahrum edilmişlerdir? 

İbretle gösterilmesi gereken misal Irak ih
tilâli misali değil, budur işte... 

Kaldı, ki, bugünün Anayasası bütün tarihî 
olayları Türk Milletine mal etmektedir. Onla
rı bir zümre teşebbüsü olarak kabul eyleme
mektedir. 

Sadece bu hükme bakmak, silâhlı kuvvetle
rimizi mesnetsiz iddialardan münezzeh tutma
ya kâfidir. Şahsi emellerle, varılmak istenen 
neticelere Türk Silâhlı Kuvvetlerini bulaştır
maya ve milletin ruhunu tırmalamaya ve bil
hassa siyasi mülâhazalarla ve o günün şartları 
içinde Anayasaya girmiş bir hükmü düzeltmek
ten ibaret olan bir tasarrufu, Anayasa niza
mının temeline konmuş bir dinamit ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin prestijine indirilmiş bir dar
be gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur. 

Ve nihayet bu mefhum, şerefli kuvvetlerin 
müdafaası, hiç kimsenin inhisarında olamaz. On
ların tüm müdafii, bugün bu kanunun çıkma
sını istiyen aziz milletimiz ve bugün bu kanunu 
çıkarmaya yetkili olarak seçilmiş Parlâmento
dur. 

Arkadaşlar, kıymetli huzurlarınızı daha faz
la, işgal etmek istemiyorum. Millet Meclisinden 
gecen ve Senatomuzun Anayasa ve Adalet ko
misyonunda usun münakaşası yapılarak kabul 
edilen metnin aynen kabulünü rica ederim. 

Saygılarımla. (A, P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Acuner. 

EKREM ACUNER (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Millet egemenliği
nin temsil edildiği Anayasa organlarından biri 
olan Yüce Senatomuzun, Türk siyasi hayatına 
ve geleceğin kuşaklarına ibret verici belgeleri 
tevdi etmek üzere yaptığı tarihî toplantıların
dan birisini daha bugün yaşamaktayız. Bizle
ri, bu tarihî oturumu yapmaya sevk eden se
bep ve âmiller, hukuk dışı tutum ve davra
nışları ile meşruluğunu yitirmiş bir iktidar 
kadrosunun, 1960 da uğradığı siyasi yenilgi
nin senelerden beri bitmek bilmiyen kin ve in
tikam arzularını tatmin ile tesbit edilmiş bütün 
ehliyetsizliklerine rağmen tekrar Devlet yöne
timine katılma ihtiraslarına Yüce Senatoyu âlet 
••etmek istemeleridir. Ne acıdır ki, bu isteğe kı
sa yoldan iktidar olma peşinde koşan muhale
fet partilerinin çoğunluğu da katılmış bulunu
yor. Bu topluluğun kendi hedeflerine varabil
meleri için takibettiği yol siyasi hakların iade
si adı altında Anayasamızda bir değişikliğin 
yapılmasıdır. Yapılacak değişikliğin sözde ma
sum gerekçeleri bulunmuş ve sloganları şöyle 
tesbit edilmiştir; siyasi eşitlik, kuyudan adam 
çıkarma, atifet duygusu, huzur ve barışın sağ
lanması... Anayasayı savunan ve bu görüşe ka-
tılmıyaıılara karsı da, demokrasi ve rejim düş
manları, dikta heveslileri gibi baskı altına alı
cı ve itham edici saldırılar. Bu şekildeki tu
tum ve davranışların maksadı açıktır. Millî 
iradeyi yanıltmak ve kötüye kullanmak, karşı 
çıkmak istiyenleri de kamu oyunda suçlıyarak 
direnme güçlerim ve cesaretlerini güya kırmak
tır. Satıhta bu gösteriler düzenlenip devam et
tirilirken derinliklerde cereyan eden ve kamu 
oyundan gizlenmeye çalışılan gerçekler vardır. 
Bu gerçekler millî çıkarlarımız bir yana itilerek 
27 Mayıs devrimine karşı bir karşı ayaklanma
nın başarıya ulaştırılması kısa yoldan iktidar 
heveslileri için de oy deposundan kuvvet kay
dırmalarının sağlanması ve bu hususların ta
hakkuku yolunda millî iradenin yanıltılarak 
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maksatlarına âlet edilmesi sözde kalacak olan 
meşruiyetlerinin tarafımızdan tescil ve tesbiti-
dir. 

Sayın senatörler, ayrıca bu istek, arzular, 
teşebbüslerle yenisi getmlmiyeceğini gösteren 
sorumlu kişilerin söz ve yazılı beyanlarına şa-
hidolmaktayız. Ortakların birinci safhada he
defleri ayrı da olsa yolları birdir ve beraber
dir. İkinci safhanın uygulanmasında araların
da şimdiden ciddî ihtilaflar başgöstermiş bulu
nuyor. Bugünkü dostlukların, menfaat çatış
maları yüzünden yarın son derecede şiddetli 
kapışma ve düşmanlıklara yol açacağını hep 
birlikte göreceğiz. Bu nitelikteki ortaklaşma
ların, ya da çatışmaların tarihimizde nelere 
mal olduğu hepimizin malûmu olduğuna göre, 
geleceklerde nelere sebebiyet vereceğini kestir
mek de güç bir şey değildir. 

Sayın snatörler, sözlerimi bâzı gerçeklere 
dayayarak ve değinerek bitirmek istiyorum. 

'Geçmiş olaylarla, bundan sonra cereyan 
edecek olan hâdiseler hakkında kamu oyunun 
teşhis ve kararlarına yardımcı olmak amacı ile, 
millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk Dev
leti! olan CumhuriyetimıMn Parlâmento zabıt
larına şu gerçekleri tescil ve tesbiti görevini 
da yerine getireceğim. 

Sayın inönü ve malûm kişi anlaşmalarından 
sonra meydana gelen iradenin arzuları, istek
leri, iktidar ihtirasları hâlâ millî irade olmakta 
devam edecek mi, etmiyecek mi? 

Yine aynı anlaşmanın Anayasamızı temelin
den ihlâl edici mahiyetteki teşebbüslerine Sena
tomuz katılacak mı, katılmayacaik mı? 

Her türlü isnat ve iftiranın dışında tutul
ması gerekli Silâhlı Kuvvetlerimizin, Yüksek 
Kumanda Heyetinin genel seçimlerden evvelki 
teşebbüsleri; Sayın Cumlhurbaşkanının ya da 
Başbakan Demirci'ni makam ve memuriyetleri
ni muhafaza amacım mı güdüyordu; yoksa te
melinde Silâhlı Kuvvetlerimizin şeref ve hay
siyetinin yattığı Anayasamızı İhlâl teşebbüsle
rine karşı iç Hizmet Kanununun ordumuza 
yüklediği sorumluluğun asil ve gurur verici bir 
şahlanışı mıydı? 

işine geldiği ve çıkarlarına uygun düştüğü 
zaman, bir tasarının meclislerden geçirilmesini 
önlemek için Silâhlı Kuvvetlerin haysiyet ve 
şerefinin rencide edilmemesini savunan, işine 

gelmediği ve çıkarlarına uygun düşmediği hal
lerde de Silâhlı Kuvvetlerin haysiyet ve şere
fini umursamadan Parlâmentonun prestiji di
yerek aynı tasarının meclislerden geçirilmesi 
yolumda, bu kavramları sorumsuzca manivela 
gibi kullanan parti liderlerine bu memleketin 
kaderi teslim edilir mi, edilmez mi? 

Siyasi partilerin çoğunluğu, çözüm bekliyen 
bütün millî dâvalarımızı ikinci plâna iterek, 
siyasi hakların iadesini seçimlerde oy yağmala
rı için baş slogan yapan ve bunları bu suretle 
ilân eden ve seçime katılma oranının düşürül
mesini ve halkımızın çok partili demokratik 
rejimden soğumasının mesulü müdür, değil 
midir? 

Anayasayı koruyacağına yemin etmiş bulu
nan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Milleti
ne 19 ve 27 Mayıs 1969 da yayınlanan mesajla
rı yemine sadâkatin bir- eseri miydi, değil miy
di? 

Anayasamızın uyanık bekçileri ve millet 
egemenliğini uygulayacak Anayasa organları; 
şimdi de sizlere sesleniyor ve soruyorum: 

Bu durumda görevinizi yapacak, eserinizi 
koruyacak mısınız? 

Bizlere gelince sayın senatörler, bu tasarıya 
ret oyu vermekle üç beş kişilik iradenin değil, 
millî iradenin temsilciliğini yapalım. 

Saygılarımla. (M. B. K. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben de 
bu konu ile ilgili çok kısa fikirlerimi arz ede
ceğim. Yalnız peşinen arz edeyim M, bu şahsi 
inançlarımın bir ifadesidir. Düşüncelerim ne 
partimi ve ne de bir başka arkadaşımı ilzam 
etmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, aziz milletimiz iki-
yüz yıla yakın bir zamandan beri hak ve hür
riyetlerim mücadelesini yapmaktadır. Batı me
deniyetinin sahibolduğu nimetlerden istifade 
etmek için senelerden beri büyük bir gayret 
sarf edilmektedir. Böylesine bir hedefe var
mak için, ta., saltanat idaresinden bugüne ka
dar çeşitli engeller ortaya çıkmıştır. Ama, bu 
sn-ç-slfer hiçbir zaman milletimizi yıldırmamış-
tır. Bu gayesinde, bu mücadelesinde devamlı şe
kilde yücelmıiıştir. işte, sevgili arkadaşlarım, is-
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tiklâl Savaşı da böyle bir ruhun muzafferiye-
ti olarak kazanılmıştır. Gerçek halk hâkimiye-
.tine dayanan Cuınburiyebimiz Atatürk tarafın
dan bizlere ve gelecek kuşaklara emanet edil
miştir. 1945 ten sonra değişen dünya şartları, 
tarihi ve sosyal gelişmelerle, memleketimiz ye
niden çok partili bir devreye, bir sisteme gir
miştir. Memleketimizde çok partilerin kurulma
sı ile siyasi hayatımız, sosyal hayatımız yeni 
bir renk ve veçheye girmiştir. Yeni bir canlı
lık ortaya çıkmıştır. İşte sevgili arkadaşlarım, 
1950 seçimleri ile Demokrat Parti böylesine bir 
ortam içinde iktidar olmuştur. Yeni bir kadro 
memleket hizmetlerinde heyecanla kurulmuş
tu. Kendilerine büyük ümitler bağlanmıştı. Da
ha sonraları 1954 ve 1957 seçimlerimde tekrar 
iktidar oldular. Sonra malûm olduğu gibi 27 
Mayıs 1960 ihtilâli ile işbaşından uzaklaştırıl
dılar. özel mahkemeye sevk edildiler, mahkûm 
oldular. Maihkûmiyetlerinin infazı sırasında çı
kan kademeli genel aflarla cezalarının infaz 
şekli bertaraf edildi. 

Sevgili arkadaşlarım, ondan sonra hepimi
zin bildiği yeni bir Anayasa; yani, 27 Mayıs 
ihtilâlinin ortaya koyduğu, bugün 27 Mayıs 
sanki bir varlıkmış gibi, sanki bir mâna ve 
hükmî şahsiyet taşıyormuş gibi ona yöneltilen 
ve ona karşı birtakım tasfiye hareketleri diye 
ifade edilen şekil, bence koyduğu eser Anaya
samın, tasfiyesi mânası ifade edilse idi, daha 
isabetli olacağı kanaatinde idim. 

Muhterem arkadaşlarım, derhal ifade ede
yim ki, dünyanın her yerinde ihtilâller birta
kım sosyal çalkantıların ve devamlı müstekâr 
fikir hareketlerinin sonucu olarak ortaya geti
rilir. Bizim 27 Mayıs hareketi muhtelif arka
daşlarımız tarafından çeşitli mânalarda denk-
leştirildi, ifadesi yapıldı, tarifi yapıldı. Fakat, 
ben derhal ifade edeyim ki, bu Anayasanın 
müzakere zabıtlarını tetkik eden bütün arka
daşlar buna şahidoldular ki, 27 Mayıs hareke
ti, evet, bir takım sosyal çalkantıların sonucu 
olarak meydana gelmiştir. Bunu çeşitli şekilde 
ifade edenler, bu ihtilâlin sebep ve saiklerini 
muhtelif hâdiselere bağlıyanlar vardır. Ama, 
benıim ölçülerim içimde, benim idrakim içinde 
derhal ifade edeyim ki, bu hareket Demokrat 
Parti yönetiminin girdiği enflâsyouist hareket
lerin, doğan enflâsyonun birtakım meydana ge
tirdiği haksızlıkların, dengesizliklerin, ihtilât-

larm sonucu olarak meydana gelmiştir. Bunu 
1924 Anayasasının yetersizliğine bağhyanlar-
la, bunu birtakım sosyal münasebetlere ve ida
re tarzına bağlıyanlarla hemfikir olmadığımı 
açıkça belirtmek isterim. 

27 Mayıs hareketinin fikrî temel nedir? 
insaf ile lütfetsinler arkadaşlarım, Mucip 

Ataklı Bey konuştular, lütfetsinler, Anayasanın 
müzakere zabıtları açıktır, ihtilâlin fikrî teme
li ilk gün ifade edildiği gibi memleket içinde 
kardeş kavgasını önlemiye matuf bir fikirden 
ibarettir. Ondan sonraki fikirler Kurucu Meclis 
tarafından çeşitli münakaşalarla, çeşitli teklif
lerle, çeşitli şekilde renMeştirilmişıtir, ifade edil
miştir. 

Şimdi, biz, şu veya bu, 1960 ihtilâlinin mey
dana getirdiği Anayasayı o hareketin fikrî bir 
temeli olarak münakaşa etmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, o günün şartları za
ruretleri, birtakım hissî telkinleriyle Anayasa
ya birtakım hükümler getirilmiştir. Kaçınılma
sı mümkün olmıyan birtakım zaruretler hüküm 
altına alınmıştır. Ama, Anayasa Komisyonu 
Başkanı Sayın Enver Ziya Karal'ın beyanın
dan anlıyoruz ki, ve Anayasanın taşlında, tüm 
olarak tetkikinden anlıyoruz M, bu Anayasa
nın 1924 Anayasasından değişik birtakım ka
rakterleri vardır ve bunlar ortaya konmuştur. 
Ferdin şeref ve haysiyetini düşünen ve bunla
rı teminat altına alan hükümler sevk etmiş ol
makla bu Anayasa insanlık ülküsüne dayanan 
-".«dem bir ffönisü ortaya koymuştur. Bu bir 
karakteristik vasfıdır. 

Sonra muhterem arkadaşlar, yeni birtakım 
müesseseler getirmekle 1924 Anayasası gibi 
devrimci bir Anayasa olmak karekterine ha
izdir. 

Daha sonra muhterem arkadaşlar, bu Ana
yasada millî sosyal, hukuk devleti kavramını 
modern bir zihniyet içerisinde yeniden bir ta
rife tabi tutulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, bir dakika
nız var, efendim. Ona göre ayarlayın konuş
manızı. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Daha yeni başladım. (A. P. nden «bağla, bağla» 
sesleri) 

Sonra sevgili arkadaşlarım, ferdin, hak ve 
hürriyetine dayanan, toplumun huzur ve refa
hını sağlıyan temel hükümler getirmiştir. Fer-
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din eşitliğini, milletin bütünlüğünü sağlamak, 
millî şuur ve inançlarda birleşmek bu Anayasa
nın sarih emirleri arasındadır, insanlığın ve 
medeniyetin en tabiî hakkı olan siyasi haklar
dan mahrumiyet veya bir kısım vatandaşa im
tiyaz tanımak bu Anayasanın metni ile, ruhu 
ile kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bu, Anayasamızın 
gerçekten beğenilen, gerçekten öğünülen hü
kümleridir. Yalnız, derhal ifade etmeye mec
burum ki, Anayasanın müzakere zabıtlarında 
açıkça ifade edildiği gibi, milletin siyasi ter
cihleriyle meydana gelen bir çoğunluktan ür-
külmüştür. Ona güvenmemenin lâzımgeldiği 
şartı bu müzakere zabıtlarına dercedilmiştir. 
Bu, Atatürkçü geçinen, Atatürk ilkelerinin yıl
maz bekçileri olduğunu ifade eden birtakım 
arkadaşlar için kabul edilmemesi lâzımgelen 
bir esastır. Modern devlet telâkkisinde ısiyasi 
iktidarların her şeye kadir olabilecekleri fikri 
-artık tarihe kavuşmuştur. Elbette bunların 
kontrolü yapılacaktır. Ama muhterem arka
daşlarım, bu Anayasanın meydana getirdiği or
ganlarla yalnız ve yalnız siyasi iktidar kanaati 
yani, Meclis ve icra, teşrii ve icrai kuvvetler 
kontrol altına alınmıştır. Fakat, diğer Anaya
sa müesseseleri millet hükümranlığı esasından 
tamamen tecrid edilmiştir. Bilfarz, muhterem 
arkadaşlarım, misal göstereyim: Mahkemeler 
elhak bağımsızdır, Türk Milleti adına hüküm 
verir. Bu, alışılmış, yerleşmiş bir gelenektir. 
Kimsenin buna itirazı olamaz. 

Ama, sevgili arkadaşlar, bir mahkeme ada
let duygusunu bertaraf ederse, haklıyı haksız 
yaparsa, vatandaşın adalete olan inancını tama
men kökünden kaldırırsa, bunun sorumlusu 
kim? Ben cevabını vereyim. Siyasi iktidar. Ama, 
siyasi iktidarın bunlar üzerinde nüfuzu yok, 
milletin bunların üzerinde kontrolü yok. 

Yine sevgili arkadaşlarım, hepimizin üzün
tü konusudur. Üniversiteler silâh deposu hali
ne geldi. Bombalar imâl ediliyor. Gençlerimiz, 
masum yavrularımız orada öldürülüyor. Üni
versite yönetimi muhtardır, diye siyasi iktidar
lar bunun sorumluluğundan kurtulabilir mi? 
Vatandaş, bunun sorumlusu olarak kimi göre
cektir? Siyasi iktidarı görecektir. 

BAŞKAM — Sayın Gümüşoğlu, vaktiniz 
doldu efendim, lütfen bağlayınız. 
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| OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlar, hürmet ederiz, saygı 
duyarız; Anayasa Mahkemesi bizzat Anayasa
yı katledecek, ortadan kaldıracak, Anayasaya 
aykırı kararlar verse kim ne yapacak? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O muhal. 
(A. P. sıralarından «Meselâ» sesleri.) 

Ekrem özden (istanbul) — Yetişir artık. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Misal olarak söylüyorum. Kim ne diyecek? 
Anayasamızda hüküm; 152 nci madde. Anaya
sa kararlarına bütün şahısların, kurumların, 
organların ittibaı şart. 

Yine sevgili arkadaşlarım, ben bir şey daha 
söyliyeyim. İhtilâl sonrasında bir kanunla Dev
let Şûrası tamamen lâğvedilmiş, yerine belli 
hâkimler Devlet Şûrasına oturtulmuş, icra on
ların murakabesine tevdi edilmiş. Maksat ne 
ise; yanlışsa, yanlış kararlar veriyorsa mille
tin bunların üzerinde kontrolü olmıyaeak mı? 
Olacaktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siyasi ikti
dar. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, lütfen bağ
layınız. Vaktiniz geçiyor. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım, bunlar gibi... Ben siyasi 
iktidarın... 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermeyiniz,. 
Heyeti Umumiyeye hitabedin. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
.,. Her şeye kadir olabileceği fikrinin karşısın
da olduğumu peşinen arz ettim. Ama, diğer 
Anayasa organlarının da millet murakabesin
den vareste tutulması fikrinin doğru olmadığı
nı açıkça ifade edin. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasada yer alan 
amaçlar ve genel karekter bakımından... 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, devam ede
cekseniz oylamaya tabi tutayım. Yok, alman 
k?.rp.ra riayet edecekseniz vaktiniz doldu. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Riayet ediyorum, efendim, kestim sözümü. Sa-
ğol, teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
j Sayın özer, buyurunuz. 
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ıSayın Yıldız, grup adına söz istiyorsunuz, 
fakat prensibolarak her söz istiyene grup baş
kanlarının veya 'başkanvekillerinin rızası ile 
vermekteyim. Çünkü, bazen çelişme oluyor. Bu 
ibakımdan söz veremiyeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; bugün Türk de
mokrasi tarihi huzurunuza gelmiş, vereceğiniz 
karan bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
millet iradesinin laktivitesidir. Millet adına, 
millet için yararlı kanunları imâl eden ve Ana
yasa ile çalışan bir yasama organıdır. Cumhu
riyet Senatosu bu organın mümeyyiz bir kana
dını teşkil eder, tek meclisin oldu - bittisine 
karşı kurulmuştur. 

Bulgun müzakeresi yapılan kanun teklifin
de benim de imzam vardır. Eğer geçen otu
rumda gündeme alınsaydı ret oyu verecektim. 
Kısa bir devre içinde millet efkârında ve niş
lerimizde suni fırtınalar ve dalgalanmalar ol
muştur. Korkumuzdan bir ret oyu ben verecek 
değildim. Fakat, bunu milletimin selâmeti için 
verecektim. Ama, zaman • geçti, bulutlar çözül
dü, gerçekler meydana çıktı, millet de anladı. 

Endişede bulunanlar da samimi iseler anla
mışlardır. Anayasamızın, meşruluğunu yitiren 
bir iktidara karşı meşruluğunu kabul ettiği 
27 Mayıs devrimini, gayri meşru gibi göster
meye çalışanlar oldu. 27 Mayıs devrimini gay
ri meşru görmek veya göstermek onun getirdi
ği Anayasayı da gayri meşru görmektir. Mev
cut parlâmentomuz bu Anayasa ile vücut bul
du. Biz ona dayanarak bugün buradayız ve 
onunla siyasi affı sağlamaya çalışıyoruz. Bu
nun için meşruyuz ve vereceğimiz karar da bu
nun için meşru olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
sunu korkunun gölgesi altına atmak istiyen ve 
onun itibarını zedelemek istiyenlerle karşılaş
tık, hepinizin malûmudur. Bu gibilerin temenni 
ile bekledikleri korku ve ecel hiçbir zaman vu
ku bulmıyacak ve kendilerine yar olamıyacak-
tır. Cumhuriyet Senatosu korkunun zebunu de
ğil, sevginin meftunu ve milletin hadimidir. 
Daima kötü masalların üstadı olan bir zihniyet 
bloku vardır. Onlar bu vatanda bir öcü bulun
duğunu kabul ederek, halkımızı bir çocuk gibi 
onunla korkutmak istiyorlar. Bu vatanda öcü 
yoktur ve bu millet çocuk değildir, reşittir; Ve-
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şayet altında da değildir. Bunun içindir ki par
lâmentosu vardır ve hürdür. Zayıf insanlar kor
ku silâhını kullanırlar. Yani korku ile korku
turlar. Millet iradesi yenilmez bir kuvvettir. 
Korku ondan daima korkar arkadaşlar. Muhte
rem arkadaşlar Türk Silâhlı Kuvvetleri Türk 
Milletine ve onun mümessili olan parlâmentosu
na karşı korku ve tehdit vasıtası olarak göste
rilemez. O millet iradesinin gardiyanı değil şe
refli nöbetçisidir. İstiklâlimiz onun kucağında 
emniyettedir. Halk ve ordu kimsenin ihtirasına 
alet değil, onlar devletçe var oluşun asıllarıdır. 
Devletimizde, halk iradesinin mümessili olan 
parlâmentonun şerefi ile, ordusunun şerefi inti
bak halindedir. Bu intibak bir milletin seviyesi
ni ve seciyesini gösterir. İleri milletlerin, de
mokratik devlet düzenlerinde bu intibak kemal 
halindedir. Süngünün gölgesine sinmiş devlet 
düzenleri bu haysiyetten yoksundurlar. Kanun 
çıkarmak için nöbetçi subayından izin alan par
lâmentolar millî haysiyetten yoksundurlar. Za
ten böyle bir organ parlâmento vasfını da taşı
yamaz. Millet iradesinin temsilcisi olan yasama 
organlarının meşru tasarruflarına isyan edecek 
bir ordu bizde yoktur. Türk Ordusu birbirlerini 
yiyen diktatörler kaynağı, isyankâr ordulardan 
da değildir. Türk Ordusu ulusal ordudur. Ken
di ulusuna silâh çekmez. Ulusal olmıyan ordu
dan da asla korkulmaz. Son Türk kalıncaya ka
dar. onunla çarpışılır. Zira millet iradesini vu
racak bir silâh da henüz icadedilmemiştir. Bu 
korkunun ecele faydası yoktur atasözü, cesaret 
ve tevekkülle düşmanla çarpışmayı âmirdir. 
Yoksa kardeşin kardeşle boğuşması için kış
kırtma vasıtası değildir. Korku en çok korkak
ların dilinde dolaşır. Arkadaşlar, insanlar bir 
kere doğar, bir kere ölürler. Fakat şerefsiz ya-
şıyanlar, yaşadıklarını sandıkları müddetçe 
ölürler. Türk Parlâmentosu, şerefi ile vardır. 
Ve bu millet var oldukça var kalacaktır. 

Arkadaşlar, şerefli Türk Parlâmentosunun 
ve kahraman Türk Ordusunun itibarlarına göl
ge düşürmeye ve millet nazarında onları gü
vensiz ve itibarsız göstermeye çalışanlara kar
şı biz parlâmento olarak görevizimisi yapma
lıyız. Anayasamızın meşruiyetini yitirmiş bir ik
tidara karsı, meşruiyetini kabul ettiği 27 Mayıs 
ihtilâlini, gayri meşru gibi gören ve gösteren 
zihniyete karşı koyarak Türk'ün şiarından 
olan ve Anayasamızın kapatmadığı affetmek 
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faziletini gösterelim. Biz, bâzı muhterislerin da
ima millet kaderlerinde oyun oynadıklarını gör
mekteyiz. Fakat, biz bu oyunlara karşı oy ve
recek değiliz. Biz bu oyunlara kurban edilmiş 
kardeşlerimizi affedeceğiz. Milletimizin asil vic
danının sesinde bunu duymaktayız. Hür Parlâ
mento olduğumuzu, Türk demokrasi tarihine 
yazmamız için de bu seste ısrar ve millî itibar 
dalgaları yükselmektedir. Israrında samimî 
olanlar bu sesleri duyuracaklar ve bu seslere 
uyacaklardır. Ben bu sesi duymaktayım ve bu 
sese uyacağım. 

Hepinizi saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, mümkün oldu
ğu kadar özet olarak bir kez daha beliren görüş
lere karşı görüşlerimizi sunacağım. Elbette on 
dakika ile kısıtlı değilim ama, mümkün olduğu 
kadar kısa kesmeye çalışacağım. Grup adına Se
natoda, grupların görüşmemesini üzüntü ile kar
şıladık. Bu kadar önemli bir konu görüşülürken, 
büyük parti gruplarının da görüşlerini sözcüleri 
tarafından dinlemek isterdik. Arkadaşlarım, si
yasal yönden çok önemli, anlamı, etkileri ve bu
günkü Devlet düzenimizin meşruluğu bakımın
dan olağanüstü nitelikte bir davranış karşısın
dayız. Biz konuyu kimi kişilerin, siyasal örgüt
lerin, açığa vurulan hesaplarına uymıyan bir 
açıdan değerlendirerek, siyasal gelişmelerimize 
olacak etkilerinin ışığında ele almak istiyoruz. 
Partilerin birbirlerinin içtenliklerini meydana 
çıkarmaları, ya da gördünüz mü ben sizi kurtar
dım övüncüne hak kazanmaları veya siyasal mi
ras bölüşmesinde daha büyük paylar koparma 
tutkuları ile ilgili değil; bu hesaplar tamamiyle 
onlara aittir, onlara karışmayız, biz bu davra
nışı aynı zamanda siyasal felsefe ve kişilikleri
mize karşı da bir saldın olarak değerlendirmek
teyiz. Burada bulunuşumuzun asıl neden ve 
amaçlarına uygun bir görev karşısında kaldığı
mız inancındayız. Biz grup olarak her zaman 
Anayasa, Devlet kurumları, Anayasanın temel 
felsefesini ilgilendiren konularda titiz davran
maktayız. Dâvamız kişisel değil, bir inancın ver
diği heyacanla onu savunuyoruz. Konuyu haklı 
imiş, topluma huzur getirecekmiş ve olağan sa

yılması gerekliymiş gibi göstermek istiyen dü
şün ve görüşleri de çok yadırgamaktayız. Önce 
bu belirttiğim nitelikte olayı göstermek istiyen 
birkaç görüşe değinerek, ben de görüşlerimizi 
arz edeceğim. 

«Af atıfettir, insancıldır. Bunun karşısına 
çıkılmamalıdır. Siyasi suçlular uzun süre suçlu 
halde tutulamaz ve hakları da kısıtlanamaz» 
deniyor. Konunun anlamını değiştirerek, kar
şısında olanları bir haksız davranışta göster
mek istiyen bu mantık, aldatıcı ve beyanattan 
yoksundur, önce belirtelim ki insancıl düşün
celere dayanan afları biz de bu sözleri söyli-
yenler kadar benimseriz. Bu türden birkaç af 
da çıkarmıştık. Fakat, bugünkü davranışın 
amacı, insancıl olmaktan çok siyasaldır. Hu
kuksal olmaktan çok özel amaçlıdır. Bu amaç 
da artık bilinmektedir. Söz konusu olan suçlu
lar genel afla seçilme dışındaki bütün halkla
rını almışlardır. Zaten affolmuşlardır. Pek bü
yük çoğunluğu da iktidarda iken daha ulaşma
maları gereken maddi çıkarlara sahip kılın- -
mışlardır. Yani, acınacak, ya da merhameti 
gerektirecek bir halleri yoktur. Şimdi istenen, 
kısıtlanmış bulunan ve vaktiyle çok kötü kul
landıkları siyasal haklarının verilerek onları 
mahkûm eden yeni Anayasa düzenini yürütme
de halk sahibi olmalarıdır. Af falan değildir. 
Yani, benzetmeyi bağışlarsanız, camii papaza 
teslim etmek gibi bir davranıştır bu. Benim
semediği, istemediği, karşısında bulunduğu bir 
düzeni yöneltme görevini almaları çabasıdır, 
bu. İşte biz bunun karşısındayız. Bunun için 
ileri sürülen siyasal haklar uzun süre kısıt
lanamaz tezi de ne ulusal tarihimizde na de uy
gar ulusların tarihinde rastlanmıyan, örneği 
bulunmıyan ve uygulama alanı olmıyan hukuk
sal dayanaktan yoksundur. Bunu da anlata
cağız. Bir iktidar döneminde meşruluğunu yi
tirerek ihtilâlle devrilmiş ya da suçlu haline 
gelmiş, hiçbir iktidara, bizde ve uygar uluslar
da, onların yerine geçmiş iktidarların, şimdi 
burada istendiği ölçüde sınırsız siyasal haklar 
verdiğine ilişkin örnekler yoktur tarihte. Siya
sal suçlular, tek grup suç yapabilir, onlara hak
lar verilmiş ama, bu türden koca bir dönemin 
sorumlusu olarak mahkûm edilmiş, meşrulu
ğunu yitirmiş ve onları mahkûm eden bir Ana
yasa düzenine onları tekrar çevirip oturtmuş 
bir örnek yoktur. Veriyorum, Nazilerin Alman, 
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Faşistlerin italyan, ve Vişi Hükümeti sorumlu
larının Fransız Parlâmentosuna sokulmalarını 
savunan bir kimse o ülkelerde gülünç karşı
lanmaktadır. Verdön kahramanı Maraşal Pe-
ten'e Verdön'de bile mezar yeri verilmiyordu. 
Değil suçlular, yalnız o partilerin üyeleri olan
lara bile siyasal haklar kısıtlanmıştır o uygar 
ülkelerde. Birçok bakımlardan demokraside ör
nek olarak aldığımız ingiltere ve Amerika'da 
buluların haklarının verilmemesini istiyor. On
ların üstelik suçları sonra icadedilmiş ve tek 
suçları savaşta yenilmiş olmaları idi. Biz o ül
kelerden çok daha demokratik ve insan hakla
rına saygılı bir düzen içinde imişiz gibi, elbette 
çok daha büyük tecrübeleri var ve orada insan 
hakları ve demokratik düzen elbette bizden 
fazla gelişmiştir, bunda küçümsenecek bir şey 
yok, örnek alıyoruz, sanki biz daha fazla bu 
haklara bağlı imişiz gibi onların haksızlık say
madığı bir durumu burada haksızlık sayan gö
rüşler dinliyoruz, öbür yandan bu kadar haklı 
yürekleri çarpan insanların ülkesinde, sağlık 
raporu aldığı halde, hapishane köşelerinde ra
poruna bakılmadığı için çürüyen insanlar da 
Türkiyenin hapishanelerinde yatıyor, düşün 
suçlusu diye. Kendi tarihimizde karşımızdaki
ler! yalanlamaktadır. Damat Feridin kimse Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmasını dü
şünmemiştir. Yanlış bir tezin suçlusu idi. Suçlu 
idi. 150 likler geldi, fakat parlâmentoya girme
diler. Hiçbir parti de gelin buraya girin deme
di onlara. O dönem ayn bir dönemde, onu şim
di tartışmıyorum, ama örnek verildiği için kı
saca değindim. 

Arkadaşlarım, birer ulusal kahraman olan 
Karabekir, Cebesoy, ve Orbay gibileri de yan
lış birtezi savundukları için haklı olarak 
T. B. M. M. ne girmeleri ancak tezi değiştir
dikleri zaman mümkün olmuştur. Ancak yeni 
sistemi gönülden benimsedikleri zaman girebil
mişlerdir. Bunlar ulusal kahramandılar, başka 
bir kusurları yoktu, yanlış bir tezin sahibi idi
ler de ondan. Bugün bizi kınayanlar, tutumunu 
örnek aldığımız Atatürk'ü de mi kınamaktadır
lar? O böyle yapmıştı çünkü. Bizimkilerin üs
telik bu belirttiğim kişiler gibi değil, birçok 
kirli suçları da, yüz kızartıcı suçları da var. 
Hükme bağlanmıştır. 

Sonra, bu Anayasa değişikliği 27 Mayısa 
hiçbir gölge düşürmez, tersine 27 Mayısın ru

huna uygunmuş. Devrimi ve devrimcileri kapalı 
bir odada havagazı musluğunu açarak uyut
mak istiyen bir komploya bundan daha us
taca bir kılıf bulunamaz, beceriksiz bir kılıftır 
bu yalnız Anayasanın mahkûm ettiği ve halk 
oyuyla da bu mahkûm oldukları tescil edilen
ler, bu Anayasanın kurduğu düzeni yönetecek
ler, 27 Mayısın yıktığı dönemin günahkârla
rı, 27 Mayıs'a saildıra saldıra onun kurduğu dü
zeni yönetme hakkını alacaklar. Haksızlığa uğ
radıklarını söyliyenlerin iddialarına hak vere
rek haklara verilecek ve onlar haksızlığa uğ
ramış sayılacaklar.* Anayasa ve hukuk dışı tu
tum ve davranışlariyle meşruluklarını yitir
diklerini yazan Anayasa da yine yürürlükte 
kalacak. Bu durumdan ne Anayasaya ve ne 27 
Mayıs'a hiçbir gölge düşürülmiyecek. Ve 27 
Mayıs'in ruhuna da bu durum uygun olacak. 

Arkadaşlarım, Dante yaşasa idi bu siyasal 
komedi karşısında ilâhi komedisini sönük bu
lurdu. Bu kadar büyük bir çelişki içindeyiz. 
Sonra, Anayasanın 12 nci maddesinin ayrıca
lık tanımiyle hükmü de bu davranışa uygun
muş. İmtiyaz tanımayan, ayrıcalık tanımıyan 
12 nci maddesine uygunmuş bu davranış. Oy
saki tam tersine, suçlulara hiçbir düzelme eği
limi göstermedikleri, ve kötülüklerinin henüz 
temizlenemediği bir anda bütün hakların ve
rilmesi aslında onlara imtiyaz tanımaktır. 
Öbür suçluların ne kabahati var öyle ise? Ha-
pisanelerde no anyor onlar? insanların doku
nulmaz hakları varmış, bunlardan biri da seçil
me haklarıdır. Bunu kısıtlamak insan hakları
na aykırı imiş, öyle deniyor. Bu mantık geçer
li ise Türk hapisanelerinde kimse kalamaz, 
Çünkü bundan çok daha doğal, çok daha önem
li hakları kısıtlanmış onların. Ne kusurları var 
öyle ise? Onlar da suçlu. Bu mantık geçerli ola
maz, hiçbir zaman. Suçlulardan bir bölüğü
ne bu tip olanlarına bu ölçüde sahip çıkarken 
öbür bölüklerine, öbür kısımlarına bu ölçüde ka
ti davranan yürekler de asıl insan haklarına iliş
kin duygu yoktur. Eğer varsa bütün suçlulara; 
birisine böyle bir imtiyaz, öbürüsü orada inle
sin, demesin. Demiyorum onlar da çıksın. Ama,, 
bir ayrıcalık var. Sonra bu değişiklik Anaya
sayı onarmakmış, bir sayın lider de böyle 
söyledi. Yepyeni bir yapıyı esiki ve halk oyu ile 
de kirletilmiş yamalarla onarmak. Meşru bir 
düzeni, meşruluğunu yitirenlerle onarmak. 
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Onun için bunun üzerinde fazla durmuyorum. 
Sonra asıl suç Anayasada ve o saman kumlu 
düzende imiş. Yani Yassıada Yüksek Adalet 
Divanına verilmesi gereken 1924 Anayasanı 
imiş. 1960 öncesi siyasal düzenimiz ve Anaya
samızda bugünkü güvenlik ve denetim ku
rumlarının bulunmadığı, bu durumunda suç iş-
liyenlere kolaylık verdiği doğrudur. Ama ne
ye benzer bu, kapısını acık bırakan kimsenin 
evini soymuş hırsız, kapıyı açık bırakmak bir 
kusur ama, hırsızın hırsızlığı nereye gitti? Fır
sat verilince bütün kusurları yapma bir özür 
müdür? Kusur Anayasanın olduğuna güre bu 
mantık sahiplerine soruyoruz, demek ki Ana
yasa Vatan Cephesi kurmayı ve kardeşi kar
deşe kırdırmayı emrediyormuş, öyleyse. Ken
disine oy vermiyen illeri ilçe yapan Anayasa em
ri, öyleyse. Örtülü ödenekten Park otelde alem
ler yapanları, mevrutlara gidenleri, Eyüp Sul
tan oyunlarını yapanları Anayasa mı hep em
rediyordu? Türkiye iyi pazardır, gelin kaçır
mayın diyen Anayasa mı idi? Gençleri tenkil, 
son defada çıktı çünkü analarda, Anayasa em
ri mi idi? Daha bir sürü marifetler yapıldı, 
hep bunlar Anayasaya yüklenebilir mi? Bu 
devrilen iktidarın başının vasiyetnamesini de 
yalanlıyor. O da diyor vasiyetnamesinde, be
şeri zaaf içine giren suçları yaptım, diyor. Be
şeri zaaf içine girmiyen suçlar da kalmadığına 
göre hepsini kabul etti. Etrafında geçip de 
şöyle şöyle idi diyor, biz çıkıyoruz, hayır öyle 
değildi onlar, sende kusursuz değilsin diyenle
ri dinliyoruz burada. 

Arkadaşlarım, bu değişiklik ilericilikmiş. 
Bir siyasal gericiliğe, politikanın köhne boyun
da mücevharat aramaya ilericilik diyebilmek 
için sözlükteki sözlerin anlamının değişmesi 
gerekir. Bu davranış devrimciliğe de uygun
muş. Devrimcilere bu ölçüde devrimcilikle 
alay edildiği görülmemiştir, böyle devrimcilik 
olur mu? Devrimciliği eskicilik, ya da Atatürk'e 
ihanet edenlere rüşvet sayan bu mantık karşı
sında devrimcilerin tutumunu da yadırgıyorum. 
Devrimcilerdi bu son olaylardaki kadar bir uyu
şukluğa düştükleri görülmemiştir. Gömüldük
leri bu davranıştan devrimcilerin biran önce 
sıyrılmaları da her devrimcinin sanırım görevi 
olduğunu belirtmek isteriz. En kısa zamanda bu 
anesteziden devrimcilerin kurtarılması gerekir. 
Devrimcilik sayı işi değil, kafa ve gönül işidir; 

onun için karşılarındaki sayıları hesaplıyarak 
çekinmemeleri gerekir. Sayı hesapları ve opor-
tunezmin devrimcilikte yeri yoktur. Falanda 
aleyhindedir, falan da aleyhindedir, öyleyse ben 
ses çıkartmam diyemez devrimci «Tek kişi bile 
kalsam dönersem kahpeyim» diyen büyük şair 
Namık Kemal, tek kaldığı zamanda daha yü
celen büyük Mustafa Kemal, işte devrimcilerin 
örneği onlardır. Yoksa sayı ya da sandık tut
kusu için devrimciler asla bu tutumda haklı 
gösterilemezler. Genel olarak belirttiğim bu şe
yi usul yönünden şimdi eleştireceğim. Parlamen
terlerin serbest iradelerinin belirmesine bile fır
sat verilmeden bir olup bitti halinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirildi, bu değişiklik. 
Parlamenter gelenekler ve usuller uygulanma
dan getirildi. Yıllardan bu yana Mecliste uyu
yan bir Anayasa değişikliği önergesi alarm çan
ları ile uyandırılıp kürsüye çıkarıldı hemen; 
toplumda şaştı birdenbire, ne oldu, demokratik 
tutum bu mudur arkadaşlar? Böyls mi olur de
mokraside? Gizli pazarlıklarla Meclisleri yönet
me her halde iyi bir demokratik yöntem değil
dir. Gümrükten mal kaçırırcasına Meclisten hız
la geçen ve belirttiğimiz gibi Anayasanın 155 nci 
maddesindeki ivedilikle görüşülemez hükmü dar 
boğazı, hukuksal yorumlarla kenara itilerek usul 
hataları ile de katlanarak, Meclisten yıldırım 
hm ile geçerek gelmiştir. Bu Anayasa değişik
liğini af sözcülüğü ile sempatik göstermekte, 
bilerek, ya da bilmiyerek bu oyuna âlet olmak 
demektir. Bu af değildir arkadaşlar, açık konu
şalım. Af değildir bu. Bu yasaklanmış hakların 
geri verilmesidir. Yasaklanmış hakların geri 
verilmesidir. Deyim hukuk literatürümüzde böy
le geçer, hukuk terimidir bu, ben icadetmiyorum 
bunu. Yasaklanmış hakların g*eri verilmesi. Bu
na da kıyasla af denecekse bütün öbürleri de af 
sayılır. Çünkü hepsi kısıtlanmış halklar verilir
se bir nevi aftır. Ama hukuk terimimiz olarak 
memnu hakların iadesi, yasak halkların geri ve
rilmesidir. 

işte sakatlık başlıyor. O halde bu konuda 
aranan, böyle hakların geri verilmesi için ara
nan atıfet ve merhamet değildir. Hakları kısıt
lananların bu değişikliğe hak kazanacak bir iyi
leşme göstermeleri ve gerekli mercilere onlar 
başvurmaları gerekir. Bütün bunlar da yapıl
madan, ne onlar düzelmişler, ne de düzelme ey-
limi göstermişler. Hiç bunlar yapılmadan en 

90 — 



Û. Senatosu B : 2 4 . 11 . 1969 O : 1 

kestirme bir yol bulup, olup bitti halinde on
lara hak verilmek isteniyor. Çünkü bâzı arka
daşlar, onların isteğine bağlı olmaz bu, onların 
düzelmesi söz konusu değil, bizim takdirimiz 
diyor. Hayır, hak değil ki bu, bu kısıtlanmış 
hakların geri verilmesi hakka hak kazanacak, 
düzelecek ki, ancak bu hak verilecek. Hukuk 
literatürümüzde bu böyle, terimi ben icadetme-
dinı. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Kısıtlanmış hakkı mahkeme verir. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Evet, oraya başvuraydı-
nız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — O ayrı bir konu, isterse
niz onu tartışabiliriz, Aslında buradaki kısıtlan
mış hakların verilmesidir. Bu davranışta suçlu
ları koruma suçu, evet; suçluları koruma suçu 
ve onları cesaretlendirme ve büyük bir olaydan 
ders alınmasını önleme gibi geleceğimizin ha
yırlı sonuçlar yaratmıyacak nitelikte bir dav
ranış seziyoruz. Bunlar nasıl suçlulardır arka
daşlar, biraz., da onun üzerinde duralım. Bu ka
dar aşk ilân edilenler nasıl suçlulardır. Bir 
ulusu yeni bir dönem açıldı sevinci i'çinde iken, 
on yıl dolandırmış kimseler toplumu en az 50 
yıl geriye itmiş. İktidarı aldıkları zaman Yu
nanistan'da kişi başına ulusal gelirden düşen 
pay 65 dolardı. Türkiye'de 157. Devrildikleri 
zaman bizimki 179 a çıktı, Yunanistan 325 e 
çıktı. Bizim üçte birimiz iken o, üç mislimiz oldu. 

Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Bütün ulu
sal olanakları tükettiği halde ağır bir borç 
yükü altında ki, bugünkü Hükümet de o borç 
yükü altındadır, borç yükü altında yurdunu 
ipoteklemiş ve hiçbir uyarmaya kulak asma
dığı için ihtilâli tek çıkar yol haline getirmiş 
kişilerdir bunlar. Bakın bunlar için, ben değil, 
hepinizin tanıdığı, dünyanın tanıdığı ünlü bil
gin «Duverger» ne diyor. Duverger diyor ki, 
kitabı kütüphanededir, okuyabilirsiniz; «Ens-
tittution politique et droi Constitüsiyonele» ad
lı kitabında. (A. P. sıralarından hangi kitap 
sesleri) Et Droi Enstitüsyonele, isterseniz Fran-
sıczasını da yazdım burada, fakat Türkçesini 
söyliyeyim, (A. P. sıralarından Türkcesi var mı 

sesleri) Türkcesi şu; diyor ki, «Ne yazık ki De
mokrat Parti iktidara tutunabilmek için de-
mogajiye başvurdu. Ve kendi çıkarma dikta
törlüğü kurabilmek için ihtilâlle sonuçlanan 
1960 ihtilâli ile sonuçlanan bir provacation için
de bulundu.» 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Son keli
meyi anlıyamadım... 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Dsvamla) — Provacation, provocraer. 
«Maiheureusment entrepritâ la demagogie pour 
se maintenir au pouvoir de rc'eonstituer la 
se maintenir au pouvoir de rtconstituer» la-
distatureâ son profit, ce qui provocat un 
rt'volte militaire en 1960. (Gülüşmeler) 

Aydın bilgin söylüyor. Beyefendi istedi de 
okudum ona. Aynı bilgin Atatürk devrimlerinin 
liberal olmıyan ve fakat demokratik olan nite
liğine karşılık bu dönemin liberalliği yanında 
demokratik değil, oligarşik niteliğini belirti
yor. İhtilâle bunlar sebeboldu oligarşiyi kur
dular diyor. Bütün ulusal olanakları bir oligar
şi ile parti ortaklığı adına sömürenlerin Türk 
Ulusuna yaptıkları kötülükleri affetmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Duverger'e biz bunu 
yazdırmadık, o kendi yazdığı kitaptır bu. Şim
di bunları affedenleri gelecek kuşaklar ve ta
rih affetmiyecektir. Dolandırdıkları ulusun ira
desi adına suçtan arıtıp eski kötülükleri yap
malarına olanak hazırlamak ulusal iradeye de 
karşı işlenmiş bir suçtur kanısındayım. 

Esas yönünden, ileri sürülen gerekçeler da
yanaksız ve bu davranış da bugünkü Devlet 
sistemimizin meşruluk temeline tüm bir çeliş
ki olmaktan başka, tüm devrimci örgüt, organ 
ve kişilere karşı meydan okuyan tipik bir siya
sal gericiliktir. Eskisinden çok daha kazançlı 
işlerde bulunan suçluların kaprislerini okşama
nın topluma huzur getireceği iddiasında bulu
nanlar, suçluların hatırı için, onların hatırına 
onların hak ettikleri cezayı verenlerin ve dev
rimci gidişin teminatı olan kurum ve kişilerden 
üstün tutmaktadırlar. Bir tercih yapılıyor on
larınki üstün tutuluyor. Bu ölçüde haksız bir 
yan tutma, taraf tutma örneğini verenlerin bir 
vicdan hesaplaşması yapmalarım bekleriz. Bu 
suretle devrimcilere karşı, karsı devrimcilerle 
birlik olmanın ağır vebalini kavrıyabilirler. 
Kimlerin huzuru Danasına kimler huzursuz ki-
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lmmaktadır. Bu davranışla demokrasiyi birkaç 
kişinin oyunu haline getirenlerin, rejime yap
tıkları kötülük ve ulusal egemenliğe verdikleri 
anlam da ibret vericidir. Ulusun bu oyunla il
gilenmediği bir yana bundan duyduğu bıkkınlı
ğı da seçimlerde gösterdi. Hiçbir etkisi, hiçbir 
ilgisi olmadığı da görüldü. Bundan çok umut
lananlar da bir şey alamadı, bundan korkanla
ra da bir şey olmadı. Demek ki hiçbir ilgisi yok
muş ulusun bunlarla. Anayasanın karşıt tezini 
savunanlar ve Anayasayı yaratan devrime düş
man olanlar, Anayasanın kurduğu düzen içine 
oturacak ve onu koruyan, korumaya da bu kür
süden yemin edecek. Arkadaşlar, ciddî olalım. 
Şimdi bu kimseler Anayasaya böyle bağıra ba
ğıra şu kürsüye gelecekler de onu korumaya 
yemin edecekler, siz de buradan seyredeceksi
niz. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ben de ye
min ediyorum burada, onların ne farkları var 
benden. 

MİLLÎ BİRLİK CfEUFU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Onlar Anayasaya boyu
na söylüyorlar, boyuna çatıyorlar. Hattâ onla
rın başı gelecek burada «harekettir,, ne ihtilâl
dir, ne darbedir, bir harekettir» haklarını ala
cağız... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız lütfen şahıslara 
hitabetmeyiniz, efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Haksız derken şim
di çıkacak buraya yemin edecekler, vallahi de 
billahi de andiçiyorum, namusla söz veriyorum, 
diyecek çiğniyecektir. Hattâ onların başından 
Anayasayı tanıma sözü istenmiştir. O da bu is
teği atlatmakla övündüğünü, bu oyunun rejisö
rü olan yazar, yazıyor gazetede. Atlattı diyor, 
vermedi bu sözü. Arkadaşlar, Vahdettin'den ya 
da Damat Ferit'ten Türkiye Cumhuriyetine 
teminat istiyen, ister gibi bir komiklik açısm-
dayız. Bunlar gerçekte Damat Ferid'in suçla
rını çok daha ağır şekilde ve gerekli bir za
manda işlemişlerdir. Damat Ferit haindir, doğ
ru. Kendisine verilen cezaların hepisi haklı
dır, doğru. Damat Ferit'ten daha ağır suçlu
dur bunlar, ifade edeceğim. Onun Damat Fe
rit'in bir işgalin verdiği umutsuzluk içinde 
yabancı efendi seçme siyasal hainliğine ve su
çuna karşılık berikiler tüm bağımsızlığını ka-
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zanmış ve yeni dünya dengesi içerisinde ken
disinden yararlanmaya herkesin can attığı ve 
Kore'de övgülerle karşılanan destanları yara
tan Türkiye'nin bu yöneticileri memleketi, or
dusunu yabancı komutasına koyan, en gizli 
sırlarımı, bile en dinmez kinli düşmanlarına ve
ren (A. P. sıralarından «Allah Allah, Allah 
Allah» sesleri), Evet, Yunanlılara, Yunanlılara. 
Yabancıların ileri karakolluğunu gönüllü ola
rak kabullenen, en üst komutanın içeri gire
mediği yabancı üslerle, okudunuz Sayın Tul-
ga'nrn yazılarını, yabancı üslerle yurdunun na
rinimde yabancılara bağdaş kurduran... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Tulga ,mı sa
yın canım yani? Yalancı şahit o... 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADETA AHMET 
YILDIZ (Devamla) .— iyi bir pazardır, kaçır
mayın sözleri ile yabancılara yurdunu peşkeş 
çeken ve bütün bunlara karşılık... (A. P. sıra
larından «ayıp ayıp, olmaz böyle olmaz» sesle
ri) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, efendim, şimdi 
burada kendini müdafaa edemiyeoek kimsele
rin veyahut da şu çatı altında akrabası bulu
nan kimselere tahrikkâr konuşnıasanız, yine 
başka cümlelerle fikrinizi ifade edebilirsiniz. 
Bunu istirham ediyorum. Müzakeratın selâme
ti bakımından rica ederim, bu şekilde konuş
mayın. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Bu söylediklerimi ya
lanlasınlar. Karşılığı var. Aynı Devletin Baş
bakanı Amerika'da en küçük bir memur tara
fından Washington Hava Alanında karşılana
cak kadar küçüldük. Visechicken denen yani 
bizim köfteci dükkânına davet edildiği halde 
Pakistan Büyükelçisi gitmemiştir, gidemem 
oraya demiştir. Bizim Başbakan oraya gitmiş
tir. Bu şekilde bir muameleye dahi bizi sok
tular. Şimdi bütün bunlar unutuluyor. Ben de 
onu belirtmek istiyorum, üstelik... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Köftecileri 
de Basın Ataşesi olarak tâyin ettiniz.. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamda) — Evet, Vise Chicken yeri
ne Nikson getirmiş. Suçları hükme bağlamış
tır daha bir sürü yüz kızartıcı suçları da. O 
köfteci dediğiniz, dört tane Paris'ten diploma
sı var. üstündeki bakanı yardımcı almıyacak 
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kadar bilgisi olduğu dosyasında yazılı. Dört 
tane diploması var. 

Damat Ferit'e hakettiği cezayı veren Ata
türk Türkiye'sinde Atatürk'çüyüm diyenler 
bile, bu belirttiğimiz ayıplıkların kahraman
larının koruyucusu kesilmişlerdir. Bu hareket 
de Atatürk'çülüğe ve 27 Mayısa uygunmuş ve 
hattâ ilericilikmiş. Bu iddialar ileri sürülünce 
biz dinledik orada, burada da dinliyoruz. Siz 
de dinleyin, söyliyelim, karşı tarafı da. Her 
halde hakkımız var, yalnız söz özgürlüğü de
ğil, bir dâvanın karşıtı olarak. Hele Anayasa
yı hazırlarken bizlerle sabahlara değin konu
şanların kendi ağızlarından marifetlerini din
lediğiniz kimselere, hattâ daha düne kadar 
bu haklan uygun görmiyenlere bugün ne oldu? 
Ne oldu ki birdenbire işler değişti? Bunları 
hile karşıda görüyoruz. Onlara da soruyoruz, 
yazıktır bu. Hazirandan, Mayıstan bu yana 
değişiklik nerede ki? O zaman da bunu istemi-
yenler şimdi ister görünüyor. Bütün bunları 
vicdan hesaplaşması için söylüyoruz. Arkadaş
larım, biz öbu girişimin ikinci Cumhuriyetin 
temeline konan hir dinamit ve 27 Mayısçılara 
yönelmiş bir hançer olduğunu biliyoruz. Bu
nun içindir ki, 27 Mayısta payı olan, onu ya
ratmada katkısı bulunan ve onu benimsiyen 
herkesi bir meşru savunmanın gerekliliğine ça
ğırıyoruz. 27 Mayısa düşman olanlar bu girişi
min asıl amaçlarını ve altında yatan niyetleri
ni beyanlarla, yazılarla açıklamışlardır. Onla
ra Ibir diyeceğimiz yoktur, söyliyebilirler. Fa
kat 27 Mayıstan yana sandıklarımızın onun düş
manları ile sarmaş dolaş olarak karşımıza çık
mış bulunmalarını devrimcilerin en kötü kade
ri saymaktayız. 

Tarihimizin hiçbir döneminde devrimcileri 
karşı devrimciler bu hale getirmemiştir. En 
büyük başarıya karşı devrimciler bunda gös
terdiler. Hele devrim aleyhinde fetvaları dev
rimcilerin ağzından ve kaleminden yayma ba
şarısını hiçbir zaman gösteremediler. Herkesi 
bir vicdan hesaplaşması yapmaya bunun için 
de çağırıyoruz. 27 Mayısın kurduğu kurumlar, 
gerçekleştirdiği haklardan yararlananlar, onu 
şeref konusu sayması gerekenler onun Genel
kurmay Başkanlığından Devlet Başkanlığına 
yükselen Sayın Sunay'a değin, herkese ne ol
du? Bir hafıza yitirmesine mi uğradılar? Yok
sa devrim temsilcilerine karşı devrimcilerle bir-
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lik olmayı daha mı kârlı sayıyorlar? Hukuk 
sözcüleri geçmiş sözlerini ve bütün kurumların 
belli kişiliklerinin gereğini yapmasını bekliyo
ruz. 

Bizi şu anda karşı devrimciler karşısında 
yalnız bırakabilirler, yalnız bıraktığını sanabi
lirler. Biz yalnız kalsak da Büyük Şair Kemal'
den aldığımz örnekten ayrılmıyacağız. Ama, 
onlara da diyoruz ki, 27 Mayıs her halde sizin 
statünüzün de temelidir. Biz ülkümüz ve dâ
va uğruna savaşırken eskiden yanımızda hattâ 
bizden daha ilerde gördüklerimizi değil karşı
mızda, sessiz görmeye bile gönlümüz razı de
ğildir. Gerçi durum güçtür biliyoruz, nasıl ol
sa çıkarılmaya karar verilmiştir, onu da bili
yoruz. Belki yayın organımız, örgütümüz, 
milyonlarımız da bu savaşmada yoktur ama, 
hepisinin üstünde inancımız vardır, ülkümüz 
vardır, işte bunu scyliyerek devrimcilikten 
henüz sapmıyanlara hatırlatmak istiyoruz ki; 
siz de devrimciliğin bir say işi değil, bir kafa 
ve yürek işi olduğunu bilin, biliyorsunuz da; 
ama unutur bir halden sıyrılın. Atatürk'ün 
hitabelerini tekrar tekrar okuyunuz. Onun de
diği hep doğru çıkmaktadır. 1815 Fransız res
torasyonunu 1969 Türkiye'sinde uygulamaya ça
lışanlara iki şeyi sağlık vermek isterim. Evet 
iki şeyi : 

1. Fransız restorasyonunu bir kez daha 
okusunlar. Kütüpanede kitabı vardır, lütfen 
okusunlar. Onun bizimkine çok benzer nitelik
lerini hayretle göreceklerdir. Bundan büyük 
dersler çıkabileceği inancındayım, öbür resto
rasyon değişimlerinin de değişmez kaderi çok 
uyarıcıdır. 

2. ihtilâl döneminden geçiş hazırlığı yapı
lırken; yuvarlak masa sözleşmelerinde verdik
leri sözleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açılırken yaptıkları Çankaya protokolünü bir 
kez daha okusunlar lütfen, ihtilâlden normal 
demokratik geçişe, girişilen taahhütlerin ve 
imzalanan protokolların tek yönlü bozulu
şunun anlamını lütfen düşünsünler. Orada söy
lediklerini, partileri bağlıyan sözleri bir daha 
okusunlar. Sözleşme ve protokol bugün bir 
yanlı bozulmuştur. Bunu söyliyenler hep imza
sını bırakmıştır. Bu protokolları imza eden
ler ve o sözleri verenlerden şimdi hâlâ dönmi-
yenler var; onları saygı ile selâmlarım. Ama 
dönenler için söylüyorum; 180 derece tersine 
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dönerse ve onların yönettiği örgütlerdeki poli
tikanın adını tarih koymuştur, biz böyle bir 
politikanın Türk (toplumuna güvenlik getirmi-
yeceği inancındayız. 

Bu tutumun kime yarar getireceği ve yur
dumuza ne sağlıyacağı düşünülürse abesle uğ
raşıldığı görülür. 

Arkadaşlarım, birkaç sözde bu davranış 
içinde bulunan büyük partilere yöneltiyorum. 
C. H. P. geri gidişten ya da geriye dönük dü
zeltmelerden her zaman zararlı çıkmıştır. Bir 
tek örnek gösteremez ki; geriye dönük eğilim
lerden C. H. P. nin kazandığı... Demokrat 
Parti de geriye dönüş ve Devlet düşmanlığı 
bir eğilime kapılıştan, hepsi değildi elbette, 
batmıştır. Batıran esas, neden budur. 27 
yıl sözüyle batmıştır. 27 yıl deyince Vahdet-
tin'den sonraki, dönemi inkâr eden bir du
ruma düşmüştür, geriye dönmüştür. O da onun 
için batmıştır. A. P. nin ise C. H. P. nin yav
rusu olma iddasmdan hiçbir şey kazanamaz. 
Kazanamadığını geçen yıllarda göstermiş, son 
denemeler de göstermiştir. Amaçta A. P. nin 
hiç anlaşamıyacağı ekip elbette D. P. dir. Bu 
düzeni reddedip kendilerini haklı göstermek 
istiyenlerle, bu düzeni başarıya ulaştırma gö
revini almış olanlar, amaçta elbette anlaşa
mazlar. Onun için geriye dönük eğilimlerden 
bu büyük partiler özellikle hiçbir yarar bek
lemesin. 

İktidar partisi özel hesaplı kişilerin oyu
nuna da gelmemelidir, inancındayız; kendi gö
rüşümüz. Suçlulara rüşvet vermek için giri
şilen bu çabanın çok önemli bir anlama gel
diği kanısındayız. Açıkça anlaşılmalıdır, bu 
çaba demek istiyor ki, evet demek istiyor ki, 
28 - 29 Nisan şehit ve gazileri siz boşuna öl
dünüz. 27 Mayısta sonsuzluğa göçenler, siz 
aldanışa kurban gittiniz. Bilim adamlarına 
da siz yanlış fetva verdiniz, 27 Mayıs sa
bahı coşkun heyecanla köye koşan öğret
mene, gördün ya sen de bir boş hayale ka
pılmışsın, hattâ devrik iktidarın basma 
bile senin vasiyetnamen yanlıştır, ikinci Cum
huriyetin kanlariyle yoğuran Türk. gençli
ğine sen de yanılmışsın, 27 Mayısı bir şeref 
ve haysiyet sorunu sayan orduya, yaptığın
dan artık pişman olmalısın, 27 Mayıs günü 
seni kutlamaya ve özgürlük ve Anayasa Bay
ramını düzenlemede yaptıklarına boş veriyo-
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ruz; ey en yüce yargıçlar sizin hatalı ka
rarlarınızı da düzeltiyoruz işte. Anlam açıkça 
budur. Bütün bunları onların da düşünmesi 
gerekir. 

Arkadaşlarım 27 Mayıs günü Türkiye'deki 
mutluluk kucaklaşmasını yansıtan nice yerli 
ve yabancı yayınları yalanmakta o sevinci 
bir aldanış saymakta değirmiyiz? Bu dav
ranış bunu ifade etmiyor mu? Bugün bütün 
bunlar niçin? Şu gülünç gerekçeye bakın, hu
zur içinmiş bunlar. 

Arkadaşlarım, bilim adamını, şehidolan 
genci, kan döken Türk gençliğini, devrimci 
cephenin en güçlü büyük örgütü orduyu, en 
yüce yargıçları ve tüm devrimcileri hatalı 
bir davranış içinde göstererek birtakım suç
luları temize çıkarmak topluma huzur getire
cekmiş. Türk toplumuna yapılan bu alayın 
anlamını tarih çok büyük bir ibretle gelecek 
kuşaklara aktarılacaktır. Sen böyle şeyden 
huzur alıyorsun denmiştir. Türk Milletine; 
hayır. Huzur politikanın köhne depolarında 
mücevherat aramak ya da Orta Çağ karan
lığında ışık aramakla olmaz. Huzur suçlu
lara, onlara cezalarını verenlere inadolsun diye 
suçsuz hale getirmeye çalışmakta elde edile
mez. Gerçekten huzur isteniyorsa, uluslar 
uzay çağında yarışta iken toplumu şu 
ayıplardan kurtarmakla huzur sağlanır : Ağa
lıktan, tefecilikten, aracılıktan, yabancı ko-
müsyonculuğundan, "beleşçi ve Devlet sırtından 
zengin etmeye yönelecek tedbirlerden ve genci 
iyi yetiştirecek ve yetişenleri iyi çalıştıracak bir 
toplumsal düzeni kurarak huzur getirilir, an
cak. Yoksa böyle işlerle değil. Huzur böyle ge
lir arkadaşlar. 

Devleti bir oligarşinin yararına işletmekten 
kurtarıp gerçekten halkın Devleti haline geti
rirsek huzur gelir. Ezilen halkın dertlerine çâ  
re arıyacak yerde milyonlarla bağış verebilen 
ve bir villâsını milyonlara satan, en lüks yer
lerde safahat âlemi yapanlara Cumhuriyet Se
natosunu alet ederek rüşvet vermekle huzur 
gelmez. Çünkü bu davranışı ciddîlikle bağdaş-
tıramıyoruz. 

Bu arada hele sen de mi Brütüs dedirten
lerin verdiği üzüntü bizde çok derindir. Evet, 
sen de mi Brütüs dedirtenlerin üzüntüsü da
ha büyüktür. Devrimcinin devrimciyim diyerek 
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siyasal gericiliğin bayrağını taşımak ve tüm 
gericilerin övgüsüne hak kazanmak çabasında 
bulunmak şaşırtıcı bir davranıştır bizce. Bu
günkü gidişin adını koyan ünlü bilgin Duverger 
de bu durumu kitabında belirtiyor, nasıl huzur 
getirilir, Türkiye'nin rejimi gibi konuları kap-
sıyan kitabı, özetlemiyeceğim ama bu görüşle
rimizi o da anlatıyor. Bütün bu kötülüklere iliş
meden, bu kötülükleri sistemleştirmede görül
memiş başarı gösterenlere, hiçbir suçluya su-
nulmıyan bir rüşveti sunmada yarış yapanla
rın vebaline katılmıyoruz, vebaldir bu. Hele 
Cumhuriyet Senatosunu buna alet etmeyi bü
yük günâh sayıyoruz. 27 Mayıs Atatürkçülüğe 
ihanetin cezası onun veriden doğuşudur, bu
gün. Bugünkü çabayı da 27 Mayıs öncesinin 
resterasyonu saydığımız için buna katılanların 
hepsini bir vebal altında görmekteyiz. 

Atatürk'ün bizim için bütün yasaların üstün
de devrim yasaları vardır sözüne gönülden ka
tılıyoruz. Bugünkü Anayasamız da bir devrim 
yasasıdır, çok üstündür onun için. Onun iffe
tini korumayı kutsal ödev saymaktayız. Ona 
yönelen bugünkü karşı devrimci saldırının 
kinleri söndüreceği sözü de yanlıştır. Tersine 
kinleri biliyecektir. Kinlilere daha çok fırsat 
verecektir, öç tutkusu içindekilerle, Anayasanın 
iffetini korumaya andiemişler arasındaki ter
cihte, suçlulardan yana olanların vicdanlarının 
huzursuzluk duymasını bekliyoruz. Anayasamız 
özgürlüğe, adalete ve erdemliğe âşık evlâtları
nın koruyuculuğunda teminatını bulduğu için 
biz de onlara sesleniyoruz : 27 Mayısın gerçek
leştirilmesinde katgısı olan, onu benimsiyen ve 
yaşatacak olan herkesin elbette bir görevi var
dır. Onların kandırıcı sözlerle yanıltılmamaları-
nı diliyoruz. 

Bu arada en gülünç, esasını düşünmiyenlere 
doğru gibi görünen bir örneğe değinmek isterim. 
Burada da söylendi, yanıltıcıdır bu lâf. Ger
çeklere uymuyor. Ne diyor bakın? Bir taraf di
yor, orduyu alet etmeyin, öbür taraf diyor, or
du bu Anayasa komplosuna karşı tepki göster
memeli imiş. Yeriyorlar, haksızmış, nasıl olur, 
nasıl bunu yapar? 

Arkadaşlarım, 27 Mayısa Silâhlı Kuvvetler 
ihtilâli denecek, 27 Mayıs günü hepimiz ordu
nun başını kutlamaya gideceğiz, Hürriyet ve 
Anayasa bayramını kutlamak görevini de ona 

kanunla vereceğiz; sonra 27 Mayısa yönelmiş, 
onun yıktığı düzenin suçlularını, onun kurduğu 
düzenin içine oturturken hiç bu kurum, bu ordu 
rahatsız olmıyacak. Olursa yadırgıyoruz bunu. 
'Bu nasıl mantıktır arkadaşlar? 

Sonra Atatürk Cumhuriyetle ve devrim
lerle ilgili olarak subaylara ve orduya, açık, 
Atatürk'ün bu, benim değil, görev vermiştir; 
bunu bir yasa maddesi haline getirdiğimi de bi
liyoruz. Asıl yadırganacak tutum ordudan ve 
subaydan görevine ihanet beklemektir. Ma
dem ki ordu Anayasanın ve Devletin koruyu-
cusudur, neden rahatsız oluyoruz? Teminat 
duyalım. Anayasa ve Devletin düşmanı olmı-
yan bu koruyuculuktan rahatsızlık duymaz, 
Tersine bravo, alkışlarım, koruyuculuğa devam 
et, Anayasa ve Devletin koruyucusu ol. Neden 
rahatsız oluyoruz bundan? Biz de diyoruz ra
hatsız olma. 

Şimdi bakın Talât Aydemir ayaklanmasında, 
Sayın Başbakan o zaman beyanında, 27 Mayısın 
ordunun şeref ve haysiyeti olduğunu söylüyor, 
o zamanki Başbakan Sayın İnönü. Meclisin hay
siyetini koruma gerekçesini de bununla kıyaslı
yorum. Peki o zaman ordunun haysiyet ve şere
fiydi de şimdi değil mi, 27 Mayıs? Demek ki, 
işimize geldiği zaman ordunun haysiyet ve şere
fi birleşiyor 27 Mayısla, işimize gelmediği za
man, sakm ha biz 27 Mayısa saldırırken sana 
hiçbir şey yok bundan, diyoruz. Ama seni kut-
lıyacağız, sen de törenleri düzenliyeceksin; efen
di efendi seyredeceksin bizi. Böyle mantık olur 
mu arkadaşlar? Bu nasıl mantıktır? Meclisin 
haysiyetini koruma gerekçesi de kandırıcı bir 
gerekçedir. Gizli görüşmelerden hiç haberi olmı-
yan parlömanterlerin bunları bir olup bitti ha
linde kabul etmesi ve serbest iradeden dahi yok
sun bırakılması demokrasiye uygunmuş ve Mec
lislerin haysiyetine dokunmazmış da, bak bu do
kunmuyor Meclisin haysiyetine, fakat Devlet 
Başkanının bu davranışı yermesi ve Millî Gü
venlik Kurulu gibi bir Anayasa kurulunun üye
leri olan komutanların uyarmaları, edepli, yasa
lar içinde uyarmaları Meclislerin haysiyetine do
kunuyormuş. Böyle işitiyoruz beyanlardan, po
litikacıların ağızlarından. Oysa ki, Sayın Cum
hurbaşkanının ve komutanların tepkileri asıl 
Meclisin haysiyetini koruyucudur. Bir yanlışlık
tan vazgeçin, meşruluk temelini sarsmayın, biçi
minde bir uyarma Devletimizin Anayasanın baş-
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langıç kısmındaki ilkellere dayanan niteliğine 
ilişkin bir değişikliktir bu. Bunun için Güvenlik 
Kurulu bu yönü ele alarak, ona ilişkindir, gü
venlik kurulu görevidir, bunu ele alarak iç hiz
met yasasının 35 nci maddesini hatırlatmasını 
Hükümet Başkanına, bildiren yazıyı gazetelerde 
okuyunca çok yerinde ve ince bir nezaketle ya
salara saygılı bir ifadeyle yazıldığını gördük. 
Ve Sayın Başbakan da bunu övdü. Sayın Baş
bakan da dedi, yasalar içinde görevlerini yaptı
lar, daha ne yapsınlar, diye beyanlarını okudum. 
Bunun yadırganacak tarafı neresidir? Millî Gü
venlik Kurulu üyeleri kendi görevlerini üstelik 
hem hatırlattılar, hem bir mektupla bildirdiler. 

Arkadaşlarım, dünyanın alkışladığı, kitap
larla övdüğü bir ihtilâlin bu ölçüde pervasızca 
ve cesaretle kemirildiği, ondan yana olanların 
da onun düşmanlarına destek olacağı bir ihtilâl 
sonrası dönemini yaşıyacağını düşünemezdik. 
Biz düşünemedik, yanıldık belki. 

Biz diyoruz ki, bunlara etmeyin, sağ duyu 
sahipleri, etmeyin kötü niyetliler bu kadar ileri 
gitmeyin, sıkıştırmayın politikacıları. Bu Ana
yasa hançerlenmesinden cesaretlenerek azıtanla-
nn yayınları ve konuşmaları komplocuların um
duklarını açığa çıkarmıştır. 

Arkadaşlar, nereden nereye geldik. Demin
den beri söyleniyor, hattâ bir arkadaş burada 
yorumladı, onun için size izin verirseniz o gün
lerden bugüne kısaca bir tablo ille getireceğim. 
Bugün bizimle hiçbir ilgisi, o zaman da olmıyan, 
bilim adamı ve yabancıların birkaç deyimi ile 
göstereceğim. 

Bir bilim adamı, sağcı bir bilim adamı, bu
gün de sağcıdır. Kitap : Akdevrim kitabından 
aldım, bunları. İsimlerini söylemeye hakkım 
yok çünkü, kendisi ile görüşmedim. Bu bilim 
adamı diyor ki, itiraz edenlere, şimdi okusunlar; 
Adallet Partilidir bugün. 

«27 Mayıs zulme karşı bir şahlanıştır. Böyle 
bir devrim başka ülkelerin tarihinde yoktur, 
olamaz da. Bu ancak Türk ulusuna lâyık olan 
şerefli bir davranıştır. Bir diktatörlük için de
ğil, diktatörlüğe yeltenen bir zümreyi ortadan 
kaldırmak için yapılmıştır. 

Önümüze dağlar gibi suçlar yığıldı. Şu 10 
yılda olanlar sadece âdi hırsızlıklar ve hattâ ge
nel iradeye ihanetten ibaret olsaydı, buna çare
ler düşünülebilirdi. «Onun ifadelerini aynen kul
lanıyorum.» Namussuzluğun şerefsizliğin, fuhu-

4 .11 . 1969 O : 1 

şun, haksızlık ve cinayetflerin mevki ve rüşvet 
sayesinde derhal ortadan kalkması, asıl şerefi 
şerefsizlik, asıl ahlâkı ahlâksızlık gösterecek ka
dar ileri gidilmiştir» diyor, o bilim adamı. «27 
Mayıs, mevki ve para hovardalarını alaşağı et
miştir» diyor. Ne bizim komisyonda çalışmıştır, 
ne ilgimiz var. 

Diğer bir profesör «kitabı okursanız orada 
ismi var» Hepimize geçmiş olsun. Gittikçe sıkıcı 
ve geriletiri olmaya başlıyan, kanlı olmak yolu
nu tutan bir karakorsandan kurtulduk. 27 Ma
yıs devriminde beni en çok sevindiren durum 
bu devrimi gerçekleştirenlerin tutumları oldu. 
Başından sonuna değin, en büyüğünden en kü
çüğüne değin, yumuşak davrandılar, itidalden 
ayrılmadılar, tatlı sözlerle halkımızı uyarmada 
durmadan itidal öğütleri verdiler, güzel davra-
nışlariyle, güzel öğütleriyle 27 Mayıs devrimini 
sağlıyanlar özgürlüğün anadireğini gözlerimizin 
önünde canlandırdılar. Sağ olsunları var olsun
lar.» 

Diğer bir profesör, «Ulus ve yurdu bir şeka
vet çetesi halinde soysuzlaştırmış ve türlü meş
ruiyet desteğini yitirmiş bir klikin zulmünden 
kurtaranlar...» devam ediyor. 

Diğer bir profesör, «Mutlaka bir şey olmalı, 
üstümüze çöken bu kâbusu yıkmalıydı. Bir 
ulus böylesine ezilemez, insan haysiyeti böy
lesine çamuflanamaz. Büyük küçük, kadın er
kek, çoluk çocuk yığınların onuru böylesine 
temelinden, böylesine tekmelenemez, diyordu. 
Ne kadar çoktu gördüğümüz haksizlik. Onlar 
dilediğini yazacak, biz susacaktık. Ezecek, 
boğacaklar, öldürecekler, bilmezlikten, görmez
likten gelecektik. Hangi yoksulluk? Bu soluk-
suzluktan daha korkunçtu. Hangi acı bundan 
daha zehirliydi? O ne yasadır ki haklılar hak
sızlık karsısında güçsüz kalır, kabliler kalb-
sizler önünde boyun bükerler». Evet şimdi de 
durum arkadaşlarım, bu sayın profesörün de
diğine biraz benziyor. 

Bir avuç ihtilâlci, partilerden birkaç kişi
nin de gönül desteği ile, tüm bir koalisyon 
karşısında bulunuyor bugün de Profesör bizim 
için de söyledi bu sözleri. Bir fark var, 27 Ma
yısta yanlarında gördükleri kimi kişileri de 
karşılarında görmek gibi bir talihsizlikleri var, 
'bugün. 

Diğer bir profesör, «27 Mayıs meşruluğunu 
yitirmiş bir iktidara karsı zorunlu bir nefis sa-
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yunması kabul edilebilir. Ben de öyle söyledim. 
Meşru savunma durumuna geçmiştir. 10 yıl 
içinde bir iktidarın bu derece hızla siyasal ka
rakterini değiştirmesi tarihte pek görülmemiş
tir.» Sonra biliyorsunuz Anayasa bilim adam
larının bir de fetvası var, onu okumuyorum. 

Bu içerideki, bizimle ilişkisi olmıyan bilim 
adamları, kitabı da verdim. Dışarısı da ne di
yor: Gelenler lütfen bir daha bunları okusun 
da, bu kürsüde bu yerme olmasın. 

News Chronichle «Bütün Ankara sevinç 
içindedir» diyor, «Sokaklarda Menderes Hü
kümetinin çöküşüne tanık oldum» diyor. 

Ünlü Le Monde gazetesi, biz de para verme
dik yazmak için, «Grün geçtikçe gözden düşen 
bir Hükümetten kurtuldukları için Türkler 
bayram sevinci içindedirler.» 

Daly Mail, «Türkiye'deki olaylarda biz İn
gilizler için de çok dersler vardır», Bizim için 
de var hâlâ. 

Herald Trübüne «Türkler Hükümetin devri
lişini ve Meclisin dağıtılmasını rahat bir ne-
efs alarak karşıladılar. Türk Ordusu Ata
türk'ün ruhuyla hareket etmiştir.» 

Sonra, «Türkiye'de özgürlük geri geldi, 
halk bayram ediyor.» 

Guardian «Devrim dediğin böyle olmalıdır», 
Devrim için böyle olmalıdır, diyor. «Türkler 
kendi adlarına yapılan şeyin, yapılması gerek
liliğine ve bunu iyi bitirmenin verdiği iç rahat-
lığiyle başlarını dik tutmaktadırlar». 

Ünlü Times, «ikinci Türk devrimi liderle
rinin de Atatürk'ün izini izlemek için ellerin
den geleni yapacaklarına şüphe edilmez». 

Daly Telgrafh, «Hafta sonunda İstanbul 
halkının, içinde yaşadığı ruh hali bir bayram 
sevinciydi.» 

Ünlü Paris Match, «Son derece uygar bir 
devrim karşısındayız» diyor. 

Observoer, «Baskı rejiminin yol açabileceği 
büyük ölçüdeki karışıklıklardan yurdu kur
tarmıştır Ordu.» 

Yine Times, «Ordu zorlanmıştır bu hareke
te» diyor. 

France Soir, «Bütün dost ülke başkentlerin
de haber memnunlukla karşılamıştır.» 

Chicago Sun times, «Türk diktatürünü de
viren grubun ciddîliğinden şüphe edilemez. 
Esas neden, diktatörün bütün siyasal muhale

feti susturmak için izlediği amansız politikanın 
halkın artan infialini son sınırına getirmesidir.» 
işte dünya basını da bu. 

Türkiye'yi çok tanıyan Von Papen'de, 27 
Mayıs o kaçlar ölçülü ve hikmetle başladı ki, 
Türkiye "ııin iç istikrarı ve dolayısiyle bütün 
müttefikleri bu olayı dünyanın savunma gücü
nü kuvvetlendirmesi olarak görmektedirler» di
yor. 

İşte arkadaşlar, şu anda tüm hakları veril
mek istenenler için söylenenler ve onların ha
tırı için dinamitlenmekte olan 27 Mayıs için, 
iç ve dış otoritelerin görüşleri. Bu sözleri söy-
liyenlerin bugünkü girişimi nasıl karşıladıkla
rını da merak etmek isterim, ihtilâlcilere 
emrinizdeyim diyen kimse, kendisini deviren ih
tilâlcilere karşı, nice kimseyi bugün emrine al
makla övünmektedir. Demek ihtilâlcilerin em
rine girmek için can atan bir kimse, nasıl oldu 
da müttefiklerimizi emrine alabildi? İşte önem
li soru, onlara soruyorum bunu tabiî. 

Arkadaşlarım, kuyu işi, devrimcileri birbiri
ne düşürmeyi ve fakat karşı devrimcileri birleş
tirmeyi çok iyi başarmıştır. Sonuç özet olarak 
budur. Kuyu işi, devrimcileri birbirine rahatça 
düşürdü, karşı devrimcileri de kolay birleştirdi. 

Arkadaşlarım, birtakım suçluların hatırı için 
tarihin en komik bir restorasyonunu gerçekleş
tirmek istiyen ve bunu bir hakmış gibi savunan, 
bugünkü Devlet düzenimizin meşruluk temelini 
bir siyasal rüşvete feda konusu yapan, dünya
nın özgü ile karşıladığı bir ihtilâli, onun yıktığı 
iktidarın artıklarına çiğneten ve buna karşı ger
çek devrimcilerin tepkilerini de suçlayan, geç
mişte hiçbir ulusun tarihinde örneği bulunmıyan 
bir siyasal gericilik karşısındayız. Bütün geri
cilerin komik durumu için, bu davranışta da bir 
sürü komiklikler vardır. Bakın bir komiklik ve
reyim : 

5 - 6 yıl önce kocamışlıktan rapor alıp hapis
hanelerden çıkan bir kimse, şimdi bu siyasal ge
ricilik oyununun baş rejisörü oldu. Yani tıp bi
limini yanıltarak 80 inde kocamış, buhamış, o 
demektir Anayasada, fakat o raporu alan kimse 
86 smda gençleşiyor. Yıllar geçtikçe kocamışlık
tan gençliğe geliyor. Ya önceki rapor sahte 
idi, kullananlar sahtekârdır, ya bu tezi savunan
lar. Başka türlü olmaz bu iş. Yoksa her halde 
tıp yanılmamıştır. 
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Arkadaşlarım, Anayasada 27 Mayısın meşru
luğunu belirten hükümler varken, bu davranışı 
27 Mayısa gölge getirmez sayanlara da bir, iki 
söz söylemek isterim. Anayasada lâiklik de var
dır ama lâiklik aleyhindeki hareketler bizi ra
hatsız ediyor. Orada vardır diye rahat etmiyo
ruz. «Memlekette şu kadar yıl hizmet etmiş kim
selere vatan haini denemezmiş.» Bir görüş, de-
nemezmiş. Denmiş. Yargı hükmüne de bağla
mış. Cezaları da çekilmiş ve bugünkü Devlet dü
zeni bu anlayışa dayanıyor. En yüce yargı or
ganının kararlarım siyasal tutkularla değiştir
mesi hukuk dışı bir davranıştır. Bu iddia ileri 
sürülemez. Türkiye'yi çıkmaza sürükleyip, bir 
ihtilâl ile devrilenleri suçtan arıtıp; ihtilâli ger
çekleştiren, benimseyenlere inat olsun diye bu 
davranışı bir hak diye savunanların tutumu ül
keye huzur getirecekmiş, bir lâf da bu. Bu siya
sal suçlarla birlikte kirli suçlardan da ağır ha
pis almış kişileri de, bu tasarı da, evet kirli suç
lardan, yüz kızartıcı suçlardan, ağır hapis al
mış kimseleri, dolandırıcıları, ya da daha akla 
gelen bir türlü suçları yapanları Meclise sokma 
kapısını da açıyor; işte buna da isyan ediyoruz. 
Hayır. Yüz kızartıcı suçlardan ağır ceza almış 
adamları getirmeyin, bunları da getiriyor bu ta
sarı. Siyasal suçlara da, yüz kızartıcı eğlemle-
rin aktörlerine karşı açıklanan bu tutkuya kapı
lanlara, yapmayın diyoruz, yanlıştır yaptığınız, 
diyoruz. Bu uymuyor size ve devrime de yazık 
oluyor, bunun için. Bu hareket Atatürk Cum
huriyetine yakışmaz, diyoruz. Huzur yerine Dev
letimize leke getirir, diyoruz. En yüksek organa 
böyle kimseler giremez, diyoruz. Politikacıya 
güveni yitirtir, diyoruz. Böyle dedik mi saldır
gan bir dille karşılık buluyoruz. Sözü geçen suç
lular arkadaşlar, açık konuşalım, son söz olarak 
söyliyorum; sözü geçen suçlular; ya suçludur
lar, ya değildirler, ikisi birden olmaz; hem suç
lu, hem değil. Nasrettin Hoca işi hiç geçmez bu
rada. Ya suçludurlar, ya değildirler. Bunda ke
sin bir karara varalım. Suçlu iseler ve yüce yar
gı organının önüne varıncaya değin en ağır ce
zalar?. alarak, vatan haini damgasını yediklerin
den, bugün onları suçtan arıtmak haksız bir dav
ranıştır, bir devrin günahkârlarıdır. Suçsuz ise
ler, karşı tez, bunu kabul ettik mi bütün düze
nimizin meşruluk temeli yok olur, hepinizin te
meli yok olur. Yoktur. Siz ona, buna bakmayın; 
şu andaki çıkarımıza bakıyoruz deniyorsa, bu

nun da adı makyevelizmdir. O halde soruyorum? 
Devrik D. P. lilere cezalarını veren en yüce yar
gı organının kararlarına inanıp, bugünkü Dev
let düzenimizin meşru olmasından yana mısınız? 
Birici soru... Yoksa suçluların hatırı için Dev
let düzenimizin ve kendi statümüzün meşrulu
ğunu yıkmakta kararlı mısınız veya buna göz 
mü yumacaksınız? Yoksa bir makyaveüzm kar
şısında mıyız? Başka türlüsü yok, bu sorunun; 
ya o, ya o, ya odur. Ya makyavelizmdir, ya biz 
gayrimeşruyuz, ya onlar gayrimeşru. Bunun di
ğer ikinci bir sorusu bulunamaz. Bunlardan bi
ri karşılıktır. Bu karşılığı vererek oylar kulla
nılabilir, ancak. Bu karşılık verilmeden oy kul
lanılamaz inancındayım. Bu karşılığı veren ra
hatça oyunu kullanır makyavelizme inandım 
der, mümkün. Onlar haklıdır, biz haksızız; o da 
mümkün. Biz haklıyız, onlar haksız da mümkün. 
O halde bu üç sorudan birine cevap vererek kür
süye geleceğiz. 

Arkadaşlarım, ikinci Cumhuriyetin bu en ta
lihsiz, en ibret verici siyasal sözleşmelerin en va
him ihlâli ile politikacının itibarına; itibarını 
yok edecek nitelikteki girişimden ötürü derin 
bir üzüntü içindeyiz. Kişisel değil dâvaya olan 
inancın verdiği heyecan içinde konuşuyoruz. Bu 
davranışta bulunanlar koalisyonun karşısında 
rahatsız olan politikacılar en büyük teselliraiz-
dir. Şimdi Parlâmentoda birçok arkadaşların 
rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu en büyük tesel-
limizdir. Karşımızdakiler kendilerini ne kadar 
güçlü sanarlarsa sansınlar bizi sııstııranııyacak-
lar. Devrimcilik saf bir sayı işi değil, hata ve gö
nül işidir, dedim. İnanç işidir. Gerçek devrimci
lere karşı her şey yapılabilir ama onları kimse 
susturamaz. Ben durumu gelecek kuşakların de
ğerlendirmesi amacı ile görüşlerimi belirttim; 
vicdanlarınıza hitabettim, alternatiflerden han
gisini seçiyorsanız ona göre oyunuzu verirsiniz. 
Tarihe ve gele sok kuşaklara karşı görevimizi 
yaptığımız inancındayız. Bundan ötesi elbette 
sizin vicdanlarınızı da etkilemesi gereken bir 
karardır. Çok denenen ve her keresinde de aynı 
kaderle karşılaşan bir restorasyonu gerçekleştir
mek istiyenlerin oyununa Cumhuriyet Senatosu
nun alet olmıyacağı, alet olmayı reddedeceği 
inancı ile bütün senatörleri saygı ila selâmlarını, 
(Millî Birlik sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
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MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Grupıı 
adına mı? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — isterse
niz öyle olsun... 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Grup ka
rarı olmayınca grup adına konuşma olur mu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Deli-
veli. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

Cumhuriyet Senatosu olarak, bugün, önemli 
bir konu için toplanmış bulunuyoruz. Konunun 
önemi sadece bir Anayasa değişikliği teklifinin 
müzakere edilmesi teklifinde değildir. Kuşkusuz 
söyliyebilirim ki, işin yalnız bu niteliği bile ko
nuyu önemli kılmıştır. Fakat konuyu asıl önemli 
yapan yön, Anayasa değişikliği teklifinin Ana
yasanın temellerine bir saldırı niteliği taşımasın-
dadır. Bâzılarına göre bu girişim basit bir «ku
yudan adam çıkarmak» ameliyesidir. Bu anla
yışa göre bizler şimdi burada bir kuyunun eni
ni, boyunu ve ezellikle derinliğini bir mühendis 
gibi ölçüp biçeceğiz. İşin bu noktasında geçmiş
teki olayları hatırlayıp La Fcntaine'in tilki ile 
eşek hikâyesini, kuyu başında aptal merkebe yü
künü indirtip onu kuyuya salıveren kurnaz til
kiyi anmamak mümkün değil. 

«Eşek attı yükünü yerlere, kendini kuyuya 
Tilki miras yedi tâ ona rahmet okuya» 

Fakat tarih açısından konuya bakılınca önü
müzdeki sorun, hiç de, basit bir «Kuyudan adam 
çıkarma» olayı değildir. Kumaş tilkinin ona ya
kıştırdığı bu sıfatın, mizah yünü yanında, acın
dırmak ve kamu oyunu yanltmak amaçları ta
şıdığı da ortadadır. Aslında koyudaki adam çok
tan dışarı çıkmıştır. Köşkleri ile, lüks arabala
rı ile, Atatürk Bulvarı kenarındaki kat sayıları
nın çoğaltılmasında birden bire milyonlar, on 
milyonlar kazanan varlığı ile, bedelleri sonradan 
elde edilen temettüleıie ödenen iş Bankasında
ki. büyük hisse senetleriyle, eski rayiç üzerinden 
tutulduğu halde senede 195 bin lira Gelir Ver
gisi ödeyen gücü ile bir insanı kuyuda kabul et
mek aklın prensiplerine aykırıdır. Oysa bugün 
asıl kuyuda ve karanlıkta olan, bu servetler ve 
milyonlar biriktirilirken yoksul bırakılan Türk 
halkının durumudur. 

Evet tarih açısından konuya eğilince şu hu
sus açıkça görülmektedir, önümüzdeki Anaya
sa değişikliği teklifi, Anayasanın lâfzına ve ru

huna aykırı olan ve 27 Mayıs Devriminin temel
lerine saldıran nitelikleriyle, 1961 den bu- yana 
sürüp gelen tarih akışını şimdi keskin bir viraja 
doğru sürüklemektedir. 

Tarihten ibret almıyanlar onu tekerrür etti
rirler. Tarihin tekerrürü ise keskin virajlarda 
meydana gelir, işte bilzer, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri olarak, şimdi vicdani kanaatlerimizle 
birlikte aklımızı ve basiretimizi de kullanarak 
tarihin tekerrürünü önlemek durumundayız. 
Çevrenin ya da liderlerin etkisi Anayasaya ve 
ona dayalı rejime, demokrasiye karsı taşıdığımız 
vicdani sorumluluktan bizleri tarihî sorumluluk 
içinden kurtaramaz. Gerçeklere dayanmıyan ta
rih anlayışı bir hikâyeden ibarettir. Liderlerin ha
reket ve kararlarını tarih sanmak, monarşi ve 
oligarşilerde halktan kopup yönetimin tarih çiz
gisine oturmak demektir. Her şeyin halkla be
raber, halk için yapılmasını öngören gerçek de
mokrasilerde yasama yetkisinin kullanılması ve 
hele bir Anayasa değişikliği halkın sosyal ve eko
nomik gücüne ne gibi katkıda bulunacağı düşünü
lerek ele alınır. Huzurunuzda bulunan, hüküm
lü eski D. P. mensuplarına siyasi haklarının ge-
riverilmesi için Anayasa değişikliği teklifinin 
Türk halkının sosyal durumuna ve ekonomik 
gücüne bir katkıda bulunacağı söz konusu asla 
değildir, istenilen tek şey bir yönde siyasi oyun
larla iktidar yarışım hızlandırmak, diğer yönde 
de hınç almak amaçlarına yöneltilen, yüzeyde 
kalan girişimlerdir, işin temel sorunlara eğilen 
hiçbir yönü yoktur. Kansız bir devrimle gerçek
leştirilen insan haklarına dayanan, millî demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti Anaya
sasında, bu kadar yüzeyde kalan bir değişikliğin 
yapılmak istenmesini Türk politikasının bugün
kü koşullarında inceliyecek olan tarih, neden 
ötürü keskin bir viraja girildiğini ibretle tesbit 
edecektir. 

Bu tesbit işinde ilk görülen husus, her halde, 
kişisel prestij ve inatlarla konunun aceleye geti
rilmesi ve sürüklenmesi olacaktır, inat ve kişi
sel prestij Mayıs ayındaki ağır buhranın doğma
sında, Parlâmentonun zamansız tatile girmesin
de başlıca neden olmuştur. Bu konuda gösteri
len inat ve kişisel prestij, Millet Meclisi tuta
naklarında, tarihî olayların, en yetkili ağızlar
dan, yanlış yorumlarına kadar işi ileri götür
müştür. Geleceğin tarihçisi, Türk ulusunun ka
derinde çok uzun dönem söz sahibi olmuş bir 
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yetkilinin 1960 öncesi sözleriyle 14 Mayıs 1969 
günü Millet Meclisinde yaptüğı konuşma arasın
daki çelişkiyi ibretle inceîiyecektir. Anayasamı
zın başlangıcında «Meşruiyetini kaybetmiş bir 
iktidar» diye tanımlanan durumun «Münhasıran 
baştakiierin hatasından ileri gelmediğim öne sü
rüp türlü kanaatlerin, türlü kanunların, türlü 
alışkanlıkların, cemiyet nizamının zaruri sonu
cudur.» diye hükme bağlamak, en basit anlamı 
ile 27 Mayısı ve sonrasının icraatını gayrimeşru 
saymak demektir. Bu söz ve kanaat bile Ana
yasa ile ve Anayasanın Kurucu Mecliste kabulü 
sırasında verilen olumlu oy ile celisi halindedir. 
Kanaatlerin akan zaman içindeki değişik eylem
lere uydurulması bir politika sayılsa bile, sosyo
lojik yönden ve objektif ölçüler içinde tarihin 
kesin yargılarım bozamaz. Meseleye bu açıdan 
bakınca meşhur Fransız Kahramanı Maraşal Pe-
tain'in bir hapishanede ölüp mezarının Verdün'-
de bulunmayışına acımak lâzımgeliyor. Ya son 
Osmanlı Padişahı Vahdettin'in bir düşman zırh
lısı ile kaçışma varan 1919 - 1922 olayları için 
«Münhasıran baştakiierin hatasından ileri gel
mediğini öne sürüp, türlü kanaatlerin, türlü ka
nunların, cemiyet düzeninin zorunlu bir sonucu
dur.» demek mümkün müdür? 

Neden ötürü keskin bir viraja girildiği tes-
bit edilirken önemli olarak görülecek diğer bir 
husus da, siyasi hakları geriverilmesi istenenle
rin en başında bulunan kişinin 1961 Anayasası
nı hâlâ tanımadığını açıkça belirten sözleridir. 
Bu kişi işi o kadar ileriye götürmektedir ki, ba
sında çıkan röportaj beyanlarında, Cumhuriyet 
Senatosunun genel oyla gelmiş üyeleri dışındaki 
kuruluşlarını gayrimeşru, addettiğini belirterek, 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan senatörlüğünden 
Devletin başına getirilen bugünkü Sayın Cum
hurbaşkanına ve Yüksek Makamına gölge dü
şürmek çabası içerisindedir. 1960 tan bugüne 
gelen Devlet ve iktidar gücünü henüz kavrıya-
mıyan bu anlayış, inat ve şahsi prestij arzusu, 
mazinin bugünkü kuşaklara kalan hazin bir en
kazıdır. Bu anlayış ve kavrayışa bugünkü Ana
yasayı tanıtma gayreti ise boş bir çabadan iba
rettir. 

Bütün bu olayın yaratılmasında, ilk maya
lamanın, sekiz yıldan beri Orduya ve 27 Ma
yısa küfrederek kendi çevresinde ün kazanmaya 
çalışmış bir yasarla bir millî damat arasında 
başlamış olmasını da tarih eleştirecek ve 1961 

de Meclis kapısına 23 altın heykel dikmeyi dü
şünenlerin zaman akışı içindeki değişik eylem
lere uyan kanaat ve davranışlarının gizli kalmış 
gerçek nedenlerini bulacak ve değerlerini yargı
layacaktır. 

Sayın senatörler, konuşulmakta olan Anaya
sa değişikliği teklifinin mahiyet ve şümulü iti
bariyle tarih akışının bir dönemeç noktasına gir
mekte olduğuna yukarıda işaret etmiştik. Cum
huriyet Senatosu üyeleri olarak şu anda hepimiz 
içinde bulunduğumuz ortamda ve tarihin bu akı
şı içerisinde çağ sorumluluğumuzu idrak etmek 
zorunluğu içerisindeyiz. Tarih bilenler, tarihten 
ibret alanlar, tarih şuurunu duyanlar çağ so
rumluluğunun idrakini de vicdanlarında bula
caklardır. 

İnsanlık tarihinin şeref sayfalarında yer tu
tanlar yaşadıkları çağın sorumluluğunu duyan
lardır. Siyasal, sosyal ve hukuk alanlarında in
sanlığın hizmetine konulan yenilikler onların 
eseridir. İnsanlığı kurtaran devrimler, düşün 
ortamına genişlik getiren hürriyetler onların 
yılmaz mücadelelerinin sonunda elde edilmiştir. 
Onlar tarih sayfalarında dev görünüşleriyle, 
uzağı gören bakışlariyle, başlarında insanlık 
haysiyetinin çelenkleriyle somutlaşmışlardır. Ta
rihin dönüm noktalarının nirengilerinde yaşa
dıkları çağın sorumluluğunu duyanlar oturmak
tadır. Bu sorumluluğu duymıyanlar, rahatlarına 
düşkün olanlar, saadeti susmakta bulanlar tari
hin, nirengi noktalarında baş aşağı oturan yara
tıklarını teşkil ederler. 

Tarihin dönemeç noktaları geçildikten sonra 
kimlerin gaflet içinde oldukları açık ve seçik 
olarak ortaya çıkar. Ama kimlerin gaflet için
de olduklarını anlamak için mutlaka tarihin dö
nemeç noktalarını aşmaya lüzum yoktur. Top
lum psikolojisini sezebilenler, tarih şuuruna ere-
bilecek bir kültür düzeyine ulaşanlar, toplumun 
geleceği için sorumluluk duyanlar ve özellikle 
çağ sorumluluğunu duyabilen gerçek milliyetçi
ler tarihin dönemeç noktalarına yaklaşılmakta 
olduğunu görürler... 

BAŞKAN — Sayın Karaman vaktiniz dolu
yor efendim, lütfen bağlayınız. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bir da
kika Sayın Başkanım; benden evvelki arkada
şım 15 dakika konuştu; ben iki dakikanızı istir
ham ediyorum. 
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BAŞKAN — Her halde ne kadar ihtar etti
ğimi fark ettiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

Ve de bu nedenle kimlerin gaflet içinde yüz
düklerini de bilirler. Çoğunlukla, demogojinin 
safsatasına düşenler gafletin de tam ortasmda-
dırlar. 

Tarih şuurundan süzülmüş, geçmişteki ben
zer olaylara uyan nitelikler ve toplumun sosyal 
bünyesi, her şeyi açık ve seçik görmek için ye
terlidir. Politikada demogojinin safsatasından 
yararlanmak istiyenler tarihin benzer olaylarına 
uyan nitelikleri görmekten rahatsız olurlar. 

Sayın senatörler bu Anayasa değişikliği tek
lifi Yüce Senatodan da geçerek kesinlik kaza
nırsa Türk toplumunda, onun sosyal yapısında 
yeni bir çözülmenin, yeni bir mayalanmanın to
humu atılmış olacaktır. Anayasanın zedelenme
sine engel olarak, fikri hür ve vicdanı hür oyla
rımızla bu değişiklik teklifini reddedelim. Bu
nunla Parlâmento itibarına kazandıracağımız 
büyüklük rejimin ve Anayasa düzeninin en sağ
lam garantisi olacaktır. Küçük oyunlara, fâni 
kişilerin inat ve prestijlerine koskoca bir Ana
yasayı feda etmiyelim. Küçük politika oyunla
rının, inat ve prestij heveslerinin hiçbir değer 
taşımadığını son seçimler ortaya koymuştur. Bu 
meseleyi elimizin tersiyle kenara iteliyerek, ye
ni bir yasama dönemi başında gayretlerimizi 
yurdun kalkınması sorunlarında, Türk halkının 
sosyal ve ekonomik bunalımlarının çözümlenme
sinde birleştirelim. 

Şunu bilelim ki, hiçbir rejim inat üzerine 
müesses olamaz 1960 devriminin 9 sene sonra 
tavsadığını sananların 1920 - 1923 Kemalist dev
riminin 1960 ta nasıl güçlü olduğunu hatırlama
ları lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 

Başkanım çok az kaldı; yarım sayfam kaldı. 
Milletlerin direnme hakları, insan Hakları 

Evrensel Beyannamesinde kabul edilmiş en kut
sal haklardandır. 

Ve yine şunu iyice bilelim ki, tarihin akışını 
keskin virajlara sokanlar arabayı devirirler. 

En iyi dilek ve temennilerimiz bu Anayasa 
değişiklik teklifinin Yüce Senatodan reddidir. 

Aksi halde geleceğin tarihçisi 1969 yılından 
söz ederken şu satırlarla işe başlıyacaktır: 

«Sihirbazlar ve kâhinler emniyet ve itimadı 
kuvvetlendirici haberler vermişti. Buna rağmen 
Türk halkı olup bitenlerden ve tilkilerin kuy
ruklarının birbirine değmesinden endişe içinde 
idi,» 

Sözlerimi bitirirken Yüce Senatoya saygıla
rımı sunarım. (Millî Birlik sıralarından, alkış
lar. ) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, gecenin bu geç saatinde konuş
mak biraz zor. Ama, bu kanun üzerindeki fi
kirlerimi ben 10 dakikanın içinde hülâsa edece
ğim. 

Mutlaka tarihte ihtilâller olmuştur ve bizim 
Türk tarihinde de ihtilâl pek çoktur. Ama, bu 
ihtilâllerin mutlaka sebepleri vardır. Bunu ka
bul etmek lâzım. Siyasiler eğer tarihin akışın
dan ibret alırlarsa, ki almalılar doğacak ihtilâl
lere vesile olmamalıdırlar. Siyasi, içtimai, ikti
sadi hattâ siyasiler arasındaki çekişme ihtilâl
lere sebebiyet vermiştir, veriyor. Ben arkadaş
larımı dinledim, hırçın konuşmalar yapan arka
daşlarımız da oldu. Şimdi, bu ihtilâlin de ne
denleri vardır. Büyük tarihin içerisinde yaşı-
yan, tarihî şahsiyetleri olan insanlara bir de 
bakıyoruz ki, Saym inönü affın olmasına ta
raftar ve Saym Celâl Bayar ile anlaşmışlar. Be
nim gönlüm isterdi ki, bu iki siyasi, iki rakib, 
daha önceleri böyle çekişmelerin içerisine gir
mesin, Türk Milleti bir badirenin içerisine gir
mesin, ihtilâller doğmasın ve ondan sonraki 
devirlerde de, yani bundan sonraki devirlerde 
de bu çekişmeler devam etmesin. Bilhassa bu, 
tarihte isim yapmış insanların, sonradan gelen 
gene nesillere öğreteceği ve bırakacağı iyilik, 
örnek olma keyfiyetidir. Bizim tarihimizde bir
çok ihtilâllerin sebebi de bu kısır çekişmelerden 
olmuştur. Nizamül Mülk o karışık devirlerinde 
ve eserinde, bu çekişmelerin Devleti zaıfa uğ
rattığını, hattâ onların siyasete girmemelerini 
tavsiye eder. Ama, bir ele bakar ki, oğulları bir
birleriyle çekişme ile Selçuklu tarihinde ihti
lâllere de vesile olmuş. (A. P. sıralarından, «ih
tilâl yoktur.» sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, ihtilâl var, yok, onu bı
rak. Vardır. Osmanlı tarihinde çok, ben bilirim, 
Sen oturduğun yerde otur. Şimdi, bunun müna
kaşasını yapmıyalım. 
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Şimdi arkadaşlar, olmuş, ama ben Türk Or
dusunun faziletine hayranım; yani Tüıik Mille
tinin. Evet, Türk milletini iç didişmeler zaafa 
uğratmıştır ve bunun dışında dış kuvvetler bizi 
yıkmaınıştır. Ben bakıyorum da, yine kısır bir 
çekişmenin içerisinde bu milletin çocukları. Cid
den, samimiyetle söylüyorum, benim Türk Or
dusu kadar sevdiğim birşey yoktur. Öğülmüş 
bir ordudur haddizatında; ve kimleri affetme
mişidir. Büyük müsamaha Türk milletinde var
ıdır. Türk Milleti hakkında Dünya tarihlerini 
yazan diğer müsteşrikler de söylüyor; almış ol
duğu esirlere yaptığı muamelesi çok insani ve 
diğer milletlerin esirlere göstermiş oldukları 
muamele, Türklerle kıyas edilecek olursa bam
başkadır, diyorlar. Türkler daima büyüklük gös
termiştir. Meselâ, Alparslan'ın karşısındaki düş
manı tantanasına varıncaya kadar yerine gön
dermesi, affetmesi büyük bir şeydir. Türk Or
dusu cidden gayet hassas, vatanperver, iyi va
sıflara ve iyi duygulara sahiptir. Bu böyle ol
duğuna göre ve arkadaşlarımız da bunun neden
lerini bildiğine göre bence Millî Birlik Grupu-
na mensubolan arkadaşlarımız bu işi hiç bir şe
kilde kendi üzerlerine almamalıdırlar. 

Bu iş, yani af meselesi gelirken onların kar
şısına birşey çıkıyor da değil. Türk milletinin 
kendi evlâtlarını sevmesi iyi bir duygudur. Eğer 
bii' mesele varsa ki, dile getirdiler, bu durum
da daha çok yakınlaşma olması iktiza eder. Ba
kıyordunuz ki, vaktiyle şu şöyledir, deniyor. 
Ondan sonra bir de bakıyorsun, büyük siyasi
ler böyle dediler... Ben yine anlıyorum ki, Türk 
Ordusu siyasiler tarafından tahrik edilmediği 
müddetçe yerindedir, rahattır ve afların karşı
sında da değildir. 

Şimdi Af kanununu konuşuyoruz ve elbet
te ki, bir rahatlık içerisinde de konuşuyoruz. 
Politikacılar ne derse desin, Ordunun bununla 
ilgisi olmadığını, bir alerji duymadığını da an
lıyoruz. Biz kendi kendimize diyoruz ki, işte 
Ordu istemiyor, filân diyoruz. Bu gibi mesele
leri ve diğer bâzı ortaya atılan meselelerle yine 
onu siyasetin içerisine itmek istiyoruz. Bundan 
münezzeh olan, hakikaten sağduyusu olan, fazi
letin timsali, vatanperverliğin örneği olan Türk 
Milletinin bütünlüğü için canlılık vermiş, cep
helerde kan akıtmış, dâhilde, hariçte birliğimizi 
korumuş olan Türk Ondusu bu gibi meselelerin 

tamamen dışmdaJdır ve biz bunu dışında tutmak 
mecburiyet indeyiz. 

Arkadaşlar, eskiyi tekrar etmekle, hatalarda 
şu olmuş, bu olmuş, demekle biz yine bir şey 
ıkazanmıyacağız. Bir işi deşelemekle, filân et
mekle yine bir şey kazanmıyacağız. Ama, Türk 
Paılömanterlerinin el ele verip de hakikaten geç
mişteki hataların tekerrür etmemesini istemeleri 
en tabiî haklarıdır ve tabiî haklarımız olacak
tır. 

Benim gönlüm şunu arzu ediyor ve arzu et
mekte ; bu Af kanunu çıkacak ve bu Af kanunu 
şu veya bu tesir ile değil ve olmuş hâdiseleri 
de deşeleme ile değil de iyi niyetlerle çıkacak 
hâdiseleri soğuk kanlılıkla kabul ettikten son
ra ve aynı zamanda bu meseleyi ortadan kal
dırmakla, üzerini örtmekle, daha doğrusu bir 
siyasi hakkın onlara da verilmesi ile çıkacak. 
Bu durumda Anayasanın ruhuna da bir dokun
ma olmuyor ve dokunulmuyor. Ama, şimdi Se
natoya böyle güzel ve tatlı bir hava içerisinde 
gelen ve sonra da çıkacak olan bu af Kanunun
dan sonra gönlümüz ister ki, siyasiler birbirle
riyle didişmesin ve bâzı meselelere Türkiye'
miz sahne olmasın ve ayna zamanda Türk Mil
letinin meselelerini derinliğine düşünerek, ele-
le vererek hâlletme yollarına gitsinler. Tahmin 
ediyorum tarihin akışından ibret dersi almış 
olan siyasiler Türkiye'de böyle tekrar bir kı
sır çekişmelerin içerisine girmiyecek, vata
nın ve milletin bâzı meseleleri var ve bu me
seleleri hâlletme yollarına gideceklerdir. 

Yine, devleti idare edenler de müsamaha 
ile ve aynı zamanda meseleleri soğuk kanlı
lıkla karşılamalı ve aynı zamanda cidden ahen
gi temin etmek, ahengi kurmak, siyasiler ara
sındaki ayrıcılığı önlemek içinde el birliği 
ile gayret gösterebilmelidirler. 

Sayın arkadaşlarımız da burada biraz önce 
fikirlerini beyan ettiler. Bu, kanun çıkarken 
her grupun temayülü affın lehinde. Affın lehin
de olduğuna göre, bu Af Kanunu çıktığı za
man af, doğrudan doğruya karşımızdaki arka
daşları hedef alma değildir. Zaten alınmış da 
değil, öyle de değil. Olan hâdiseleri tekrara 
getirme değildir, gayemiz. Olan hâdiselerin 
bir daha tekerrür etmesine fırsat vermeme 
düşüncesinin içerisinde el birliği ile bu kanun 
çıkıyor. 
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Yalnız, bu kanunun çıkması bence bir insa
nın isteği ile olur meselesini ben tervicetmiyo-
rum. Sayın inönü bu kanun çıkacaktır, demiş
tir. Ve onun isteği ile bu kanunun çıkar bir 
halde olmasına da ben taraftar değilim. O is
tedi diye değil, siyasilerin gönlünden geçtiği 
için bu kanun el birliği ile çıkıyor. 

Benim arkadaşlardan ricam, bir şeyi tek
rar tekrar etme değil, ondan sonra, tekrar tek
rar tartışmalara girme olmamalıdır, gayemiz; 
madem ki temayüller ve hepimizin temayülüde 
bu Af Kanunun çıkması olunca, bence el birli
ği iüe ve arkadaşlarımızın gönüllerden gelen 
iç duygusu ile, Türk Milletinin hasletine ya
kışır bir müsamaha ile, daha doğrusu barış
ma keyfiyetiyle bu kanuna rey vermeleridir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi

ye kadar üç saym üye grupları adına ve iki sa
yın üye aleyhte, iki sayın üye lehte, ve iki sa
yın üye de üzerinde olmak üzere altı sayın 
üye görüşlerini bildirdiler. 

Şimdi bir kifayet takriri var, okutuyorum: 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun sözü mahfuzdur, 
efendim. 

NEJAT SAELICALI (Balıkesir) — Aleyh
te söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okunsun efendim, okunmadan 
olmaz. 

Sayın Başkanlığa 

1270 sayılı teklif üzerinde yeter sayıda saym 
üye konuşmuş konu aydınlanmıştır. Müzakere
nin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirci 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Sarlıcah, Buyurun efendim. 

NEJAT SAELICALI (Balıkesir) — Saym 
Başkan, muhterem senatörler; kamu oyunu ya
kında:! ilgilendiren bir konuyu müzakere ediyo
ruz. Bugünkü oturumun beş saatini usul müza
kereleri aldı. Sonra esasa girdik ve 15 civarında 
arkadaşımız söz aldı. Anayasa değişikliği elbet

te başka kanunların değişikliğine benzemez. 
Onun için, keşke 50 tane senatör söz alsa ve bu 
müzakere bir kaç gün devam etse, meselenin 
müspet ve menfi tarafları bütün senatörler ta
rafından memleket efkârı umumiyesine arz edil
se ve vatandaşlarımız meseleyi her yönü ile öğ
renmiş olsa, kavramış olsa ve Heyeti Umumiye-
de salim bir karara varmış olsa. Aslında sanki 
mevzuun başlatılması ile bitirilmesinin aynı ana 
tesadüf ettirilmesi gibi bir acelenin mevcudiyeti 
insana hâkim oluyor. Yapılan konuşmaların he
men hemen 3/2 sinde genel başkanımız hedef 
alınmıştır. Ama C. H. P. Grupu ağır başlılıkla 
ve büyük bir sabır ve soğukkanlılık içerisinde 
konuşmaları takip etmiştir. O itibarla meselede 
vuzuha varılması için kifayetin reddedilmesinde 
isabet mülâhaza ederiz. Anayasanın değiştiril
mesi ile ilgili müzakerelerin ivedilikle görüşüle-
miyeceği hakkındaki hüküm bir tarafa, evvelâ 
konuşmaların onar dakika ile zaman tahdidine 
tâbi tutulması ve sonrada kifayet takriri veril
miş olması Anayasanın ruhuna aykırı düşmek
tedir. Özellikle her iki takririn de Balıkesir'in 
bir senatörü tarafından verilmiş olması da be
nim için bir talihsizlik olmuştur. O itibarla mü
zakereleri, şayet arkadaşlarımızın sabırları sona 
ermiş ise, yarma talik etmekte ve bütün ko
nuşmak isteyenlerin kanaatlerine, noktayı na
zarlarına yer vermekte, onlara müsaade etmek
te isabet vardır. Bu itibarla takririn benim se
çim çevremden olan sayın arkadaşım tarafından 
geri alınmasını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Saym Tuna. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, gecenin bu saatinde fazla 
zamanınızı almıyacağım. Burada dokunulan 
noktaları gruplaştırmak suretiyle, bâzılarını ce
vaplandırmaya çalışacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, inkilâplardan 
bahis edilmekte söze başlandı. Ben büyük Ata
türk'ün bu mevzudaki bir cümlesini okuyarak 
sözlerime başlıyacağım. Atatürk, «medeniyet 
demek, af ve müsamaha demektir. Affa ve mü-
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samahaya dayanmıyan medeniyet, ceberruta 
dayanan medeniyettir ki, çöker.» demiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bugün müzake
releri başından sonuna kadar hep beraber ta-
kibettik. Müzakere ettiğimiz kanunla, bunun 
getirdiği mefhumla, müzakere arasında ben şah
san büyük bir farklılık müşahede ettim. Muh
terem arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumuz 
kanun, bir af kanunu değildir. Müzakere et
mekte olduğumuz kanun, Parlâmentoya verilen 
af yetkisini kısıtlıyan hükümlerin tashih edil
mesi kanunudur. Burada, bir zümreye, bir gru-
pa, bir ekibe, bir kliği tanınan, bir af yoktur. 
Ne var? Umumi af bakımından, Parlâmentoya 
dayanan haklar, Anayasamızda bâzı sahalarda 
kısıtlanmıştır. Bu kanun teklifi Parlâmentonun 
bu haklarının kendisine verilmesi kanunudur. 
Af için kısaca bir beyanda bulunmaya mecbu
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bağışlama, hoş gör
me, beşeriyet tarihi kadar eskidir; cemiyet ta
rihi kadar eskidir. Beraber yasama, huzur için
de yaşama, mutlak ve muhakkak kendi bünye
sine affı ve müsamahayı getirmiştir. Bu insani 
duygular beşeriyet tarihine muvazi olarak ge
lişmiş, kin yerine, intikam yerine, bitmez tüken
mez öç alma duygusu yerine affı ve müsama
hayı telkin etmiştir. Bütün kitabi dinleri tetkik 
ettiğimiz zaman, bunların içerisinde affın ve 
müsamahanın, bağışlamanın faziletinden bahse
diliyor. Muhterem arkadaşlar, cemiyet hayatın
daki bu görüş, mevzuata intikal etmiştir. Mev
zuata intikal ettiği zaman iki türlü af müesse
sesi doğmuştur. Bu aflardan bir tanesi özel af, 
bir tanesi de genel af tır. Özel afta bir suçlunun 
cezasının bir kısmı indirilir; bir kısmını çekmiş 
telâkki edilebilir, bir kısmı bağışlanır. Fakat 
özel afta suçluluk ve suç bakidir. Yani özel affa 
mazhar olan kimse, cezasını kısmen çekmiş sa
yılabilir ama, o suçun suçlusudur ve o suçu tek
rar işlediği zaman o susun mükerriridir. 

Bir de genel af vardır. Genel af bilhassa si
yasi suçlar için çıkmıştır. Genel afta, cemiyetin 
iradi olarak bir mevzuu unutması mevzuubahis-
tir. Orada suç ve suçluluk kalmaz; bütün hu
kuki neticeleri ile suç ve suçluluk ortadan kal
kar. 

Arkadaşlar bugünkü cemiyette dahi, dünya
daki devlet ricaline baktığımız zaman, devlet 

büyüklerine baktığımız zaman, bunların büyük 
bir kısmının hapishanelerden bulundukları mev
kilere geldikleri gözükür. Siyasi suçlarda vatan
perverlik ile vatan haininin kim olduğu belli 
olmaz. Şu değişmez kaideyi tekrar etmekte fay
da görüyorum, ihtilâle teşebbüs eden muvaf
fak olduğu zaman vatanperverdir, kaybettiği 
zaman vatan hainidir. Bu ihtilâllerin değişmez 
kanunudur. Ama ihtilâl isabetli mi yapıldı, isa
betsiz mi yapıldı, o husustaki kararı tarih ve
rir. Şimdi mevzuu bu kadar ifade ettikten son
ra bizim Anayasamızdaki yerini seçmeye baka
lım, 

Arkadaşlar, Anayasamızın 54 ncü maddesi, 
Parlâmentonun salâhiyetlerini tadadederken 
Parlâmentolar özel af genel af çıkarma yetki
sini haizdir, demektedir. Parlâmentomuzun özel 
af ve genel af çıkarma yetkisi vardır. Yani, 
bir mevzuda genel af çıkarttığı zaman o şahıs 
ondan evvelki hale inkılâbeder. Bütün suçun 
hukukî neticeleri ortadan kalkar. O hiçbir suç 
işlememiş hale gelir. Şimdi Anayasamız 
54 ncü maddesiyle Senatoya ve Millet Meclisi
ne, yani Parlâmentoya, her iki Meclise bu hak
kı tanımaktadır. Fakat, bugün tadil mevzuu 
olan 68 nci maddeyi ve geçici 11 nci maddeyi 
tetkik etiğimiz zaman görüyoruz ki, Parlâmen
toya verilmiş olan bu hak, genel af çıkarma 
hakkı, Anayasa yapılırken en son anda, konu
lan kayıtlarla, Parlâmentonun bu salâhiyetleri 
takyidedilmiştir. Ne denmiştir? Umumi af çık
mış olsa dahi şu suçu işliyenler seçilemezler. 
11 nci madde de ne denmiş? Orada genel affa 
b?raa daha hürmet gösterilmiş, ne denmiş? Bu 
Anayasanın halk oyuna sunulduğu tarihe ka
dar, yüz kızartıcı suçlardan gayrı bir suçla mah
kûm olanlar affedilmiş ise, seçme hakkına sa
hiptir. Görülüyor ki arkadaşlarım, bu üzerinde 
müzakere yaptığımız kanun, Parlâmentoya 
54 ncü madde ile tanınmış olan hakkın, kısıt
lanan hususlarında kendisine iade olunması ve 
Parlâmentonun hakikaten Anayasanın 54 ncü 
maddesinin tanıdığı hakkı tam kullanabilme 
yetkisine kavuşması, teklifinden ibarettir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bugünkü mü
zakerelerde temas edilen hususlardan birisi şu: 
Efendim, umumi af Meclisin salâhiyetidir, ama, 
bu, Anayasanın başlangıç hükümlerini zedeli
yor. Bu 27 Mayıs ihtilâli ve inkılâbına karşı-
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dır, onu ortadan kaldıran bir nevi 1815 resto
rasyonuna benziyen bir tutumdur, bir hareket
tir. Ben bu fikri dermeyan eden arkadaşlarıma 
şunu söylüyorum. Arkadaşlar, hakikaten affın le
hinde ve aleyhinde olanlar vardır. Bâzı insan
lar affın sureti katiyede aleyhindedir. Af çık
masını istemez, Allah ona o ruh yapısını vermiş. 
Bâzı insanlar vardır müsamahakârdır, millî 
atıfetin kanatları olmak ister ve o düşünceyi 
müdafaa eder. Şimdi, bugün müzakere ettiği
miz, Millet Meclisinden gelen siyasi hakları 
iade etme şeklinde gördüğümüz bu teklifte 
Anayasanın başlangıç hükümlerini ihlâl etme, 
inkılâba karşı gelme, 27 Mayısı restore etme 
gibi iddialar varit değildir. 

Muhterem arkadaşlar, basit bir misâl vere
yim; bir adam, adam öldürdü, mahkûm oldu. 
Bir umumi affa uğradı. Ne olur adam öldüren 
kimse? Umumi affa mazhar olmuştur, bütün 
hukukî neticeleri ile cezası kalkmıştır. Fakat 
yine Türk Ceza Kanununun adam öldürme hak
kındaki hükmü meridir. Bir adam öldürme su
çu hakkında Af Kanunu çıkarttığımız zaman 
adam öldürme suçunu bundan sonra da mubah 
filler haline mi sokuyoruz? Hayır arkadaşlar, 
hayır. Af Kanunu affedilen suçların, affedilen 
fillferin mubah olduğu, meşru olduğu mânası
na gelmez. O suç idi, o hakikaten cezayı müs-
telzim bir fiil idi. Fakat Af Kanunu onu bütün 
hukukî neticeleriyle birlikte o hâdiseye münha
sır olmak üzere kaldırmış demektir. Binaena
leyh bir umumi afta, Anayasanın tanıdığı hak
ların Parlâmentoya iadesiyle ilgili bu teklifte 
Af Kanunu çıkarılması, bir kısım suçların umu
mi affa, umumi af atıfetine mazhar olması o fiil
lerin mubah olduğu, o fiilerin iyi sayıldığı mâ
nasına gelmez. 

Şu kısma da temas etmek istiyorum, arka
daşlar. Mahkûmiyetlerin mercii, mahkemeler
dir. Affı teşriî organ, yasama organı çıkarır. 
Bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibi
ni kabul etmiştir. Af Kanununu çıkaran yasama 
Meclisi mahkeme kararını tebdil ve tağyir et
mez. Onun hatalı olduğunu veya isabetli oldu
ğunu tastik etmez veyahut reddetmez. Bu iti
barla bugünkü af aleyhinde konuşan arkadaşla
rımızın, şimdi vakit geçtiği için okumıyacağım, 
bu Parlâmentoların çıkarttığı 4 af kanunu çı
karken söyledikleri fikirler de elimizde. Her 

defasında çok kara bir tablo çizmişlerdir. Res
torasyon başladı, vatan batıyor, 27 Mayıs gidi
yor, demişlerdir. Arkadaşlar bugün içinde bu
lunduğumuz cemiyette hakikaten çıkan af ka
nunları huzur getirmiştir, rahatlık getirmiştir. 
Fakat hiçbir zaman ne 27 Mayıs zedelenmiştir 
ne de bir restorasyona başlanmış ve yürümüştür. 
Binaenaleyh affı bir atıfet olarak kabul etmeye 
mecburuz. Af bir tashihi karar değildir. Af 
mahkemenin verdiği kararın isabetsiz olduğu 
mânasına da gelmez. Esasen yasama organı onu 
tetkik etmek yetkisine de haiz değildir. Bu iti
barla çıkarılmakta olan kanun Anayasanın di
ğer hükümlerini zedeler şeklindeki görüşe ilti
fat etmediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir beyan : 
Efendim, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olan
lar da bundan istifade edemiyecek mi? Bundan, 
sonraki Meclisler bu kabîl suçlularla mı dola
cak? Şeklinde de arkadaşların itirazda bulun
duğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek is
tiyorum; elimden geldiği kadar Anayasa yapı
lırken, tercüme edilen anayasaları, Anayasa Ko
misyonumuzda var, tetkik etmeye uğraştık. Hiç
bir Devletin Anayasasında, bunun aksini bilen 
varsa lütfen bizi ikaz etmesini rica ediyorum, 
umumi affa mazhar olsa dahi seçilemez diye 
bir kayda raslamadık. Umumi af atıfetine maz
har olsa dahi seçilemez diye bir kayıt dünya 
anayasalarında, medeni milletlerin anayasala
rında yok arkadaşlar. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Daha ağırı 
var. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bedevi mil
letlerde bile yok. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi yüz kızartıcı suçlardan, mahkûm 
olanlar da gelecek. Muhterem arkadaşlarım 
elimizdeki 1876 Anayasasında böyle bir kayıt 
yok. 1924 Anayasasında yine bu (suçlardan do
layı umumi affa mazhar olanların seçilemiyeee-
ğine dair bir kayıt yok. Bugüne kadar olan tat
bikatımızda, umumi af atıfetine mazhar olan 
herkes seçilme hakkını kazanmıştır ve bu za
mana kadar da Parlâmentolarımız hakikaten yüz 
kızartıcı suçların faüleriyle dolmamıştır. Millî 
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iradeye itimat etmek lâzım. Millete güvenmek 
lâzım arkadaşlarım. Seçim kolay değildir, her
kes seçilip gelemez. Milletin ince eliyen, sık 
dokuyan bir süzgecinin olduğunu, millî iradeye 
inananlar kabul etmek zorundadır. Anayasala
rımızda böyle bir kayıt olmadığı halde tertemiz 
vatan evlâtları bu çatı altında toplanabilmekte-
dir. Binaenaleyh, bundan da fazla kuşkulanma
ya mahal yoktur, ki umumi affı çıkaranlar da 
Parlâmentodur. Elbet, hangi suçlar umumi affa 
lâyıktır veya değildir bunu tetkik ve tâyin 
edecek olan da yine sizlersiniz. Hakikaten bi
zim çıkarmış olduğumuz af kanunlarını tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, arkadaşlarımın 
şikâyetçi olduğu suçlardan dolayı umumi af ka
nunu çıkarılmamıştır. Cezalarından bir miktar 
indirilmiştir, özel af çıkarılmıştır. Fakat bu ka
bil suçlar genel affa mazlhar kılınmamıştır. De
mek ikinci bir şey olarak da, milletten gayri bu 
af kanununu çıkaran ve millî iradeyi temsil 
eden fikirlerin görüşü var. Bu itibarla bundan 
da endişe etmemek lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zamanınızı 
almamak için umumi af hakkındaki konuşmala
rımdan vazgeçerek, yalnız usul bakımından ce
vaplandırılması lâzımgelen bâzı mevzular var, 
müsamahanıza sığınarak kısaca bunlara temas 
edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, tetkik etmekte olduğunuz, 
bizim rapor umuzda, bâzı arkadaşlarımızın usulî 
bâzı muameleler dolayısiyle muhalif kaldığını 
görmektesiniz. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda bu mevzu konuşulurken, 
bâzı arkadaşlarımız, Millet Meclisinde teklif 
konuşulurken birinci müzakeresi ile ikinci mü
zakeresi arasında beş günlük müddete riayet 
edilip edilmediğini sordular. Bu mevzuun tah
kikini istediler. Bu hepimizin malûmu bir hu
sustu, tetkik ettik, zabıtlar buradadır, okuma
ya lüzum görmüyorum. 

Şimdi Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı 
maddesi şu : «Bir kanun lâyihası veya teklifi
nin beş günden evvel ikinci defa müzakere edi
lebilmesi, esbabı mucibe serdi ile ancak Hükü
met yahut aidolduğu encümen, tahdiden tek
lif edebilir.». Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 
ncı maddesi bu. Millet Meclisinin o günkü zar 
bıtlarını tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, 
hakikaten Anayasa Adalet Komisyonu Baş-
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kam bir takrir vermiştir, beş gün geçmeden, 
bu maddeye istinatla, müzakeresini istemiştir. 
Millet Meclisi Başkanı evvelâ gündeme alınma
sını, oylanmıştır, kabul edilmiştir. İkinci defa di
ğer işlere takdimen görüşülmesi oylanmıştır, 
kabul edilmiştir. Beş günün geçmemesine 
rağmen, beş günden daha evvel müzakeresi 
yapılmıştır, kabul edilmiştir. Bu suretle 76 ncı 
maddede tasrih edilen husus yerine getiril
miştir. Beş gün geçmeden bu müzakereyi 
yapmıştır. Yine arkadaşlarımız derler ki, efen
dim Anayasanın 155 nci maddesindeki ivedi
lik kaydı, içtüzüğün içerisinde dermeyan edil
diği kadar dar mânada değildir. Arkadaş
larım, bu bir görüş meselesidir, bizim kanaa
timiz odur ki, ivedilik bir parlâmento tâbiri
dir; bu iki kere müzakereyi bertaraf eden bir 
tâbirdir. İki müzakere yapıldı mı, 155 nci 
maddedeki kayıtlara uyulmuş sayılır. Millet 
Meclisi böyle anlamış, böyle tatbik etmiştir. 
Bu itibarla bunlar tahkik olunmadı şeklin
deki kısımlara da, biz iltifat etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yine bura
da konuşuldu, Millet Meclisinde usuli bir 
hata yapılmış mıdır yapılmamış mıdır? Tet
kik olunsun. O müstakil bir Meclistir, burası 
müstakil bir Meclistir. Btee gönderdikleri 
metinde Anayasanın c.radığı şartların tahak
kuk ettiğine dair kayıtlar vardır. Bu itibarla 
bu usuli müzakereye ait beyanları da uzata
cak değilim. 

Netice itibariyle eğer cevap veremediğim 
arkadaşlar varsa vaktin gecikmiş olmasına 
hamletmelerini, bir sualleri varsa cevaplan
dırmaya amade olduğumuzu saygı ile arz 
ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sualimiz 
vardı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, kifayet 
sorulara da şamildir, bu itibarla sorunun ki
fayetten evvel sorulmuş olması iktiza eder 
idi. Bu itibarla soru müessesesine tüzüğümüz 
cevaz vermiyor. Bu sebepten. Buyurun Sayın 
Tuna. (Alkışlar A. P. sıralarından) Son söz 
Cumhuriyet 'Senatosu üyesinin olması hasebiyle 
buyurun Sayın Deliveli. Sayın Deliveli ko
nuşma müddetiniz on dakikadır. 

MUSTAFÂ DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; ben yalnız teşek
kür için huzurunuza çıktım, Son söz senato-
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rün olduğu için yalnız teşekkür etmek 
için huzurunuzdayım. Arkadaşlar talih her 
insanın başına felâket getirebilir. Sayın 
Yıldız'm, Sayın Ataklı'nm da bu çatı altında 
ilk defa daha yatkm, şiddeti ancak kelimenin 
metninden gelen, bir şiddet ve hiddetin içinde 
konuşmuş olmalarından dolayı kendilerine de 
teşekkür ederim. Suçlu ve suçluluk hali arz 
ettiğim gibi herkesin başına gelebilir. Bu in
sanların durumunun tahliline ve tenkidine gir
mek istemiyorum. 

Arkadaşlar çok partili hayata girildiği za
man, 1948 da parti yönetimini ellerine geçi
rip veya bu partiyi kurdukları zaman, inanın 
ki, demokratik rejime, bu memlekete hizmet 
için, bir hizmet yarışı için vazife almışlardı. 
1946 da bir şikâyetimiz var mı? Hizmet yarı
şındalar. 1950 de var mı? Demokratik rejimi 
tahakkuk ettirmişler. 1954 te var mı? O halde 
bir devir geliyor. O devirde bir anlayış, hiz
met anlayışında,- zihniyette iktisadi görüşte 
bir anlayış.. Bunlar kademe kademe vasatta, 
lehte, aleyhte birtakım vasatlar yaratıyor. Te
sadüfler, talihler ve ihtilal.. Arkadaşlar, 27 Ma
yısa ne üç, beş kişi sahip çıksın, ne biz aley
hinde bulunalım. Realitesini koymuştur, dam
gasını basmıştır ve 27 Mayısa ne 15 - 20 arka
daşım Tabiî Senatörün biz bunu koruyucusu-
yuz, bunu müdafaa edeceğiz demesi, ne de bi
zim bu 27 Mayısı kabul etmiyoruz dememiz hiç
bir şey ifade etmez. Her iki iddia, bu milletin 
haysiyetine de dokunur. Millete maMmuş; o 
müessesenin, o düzenin içinde buraya gelmişiz. 
E bu düzene gelirken, bu düzene, belki Demok
rat Partinin o günkü insanlarından çok daha 
evvele gitmek istemiyorum, uzun zamianmızı 
almak için; ama, bir hizmet yarışı içinle bu 
işin içine girmişlerdir. Biiitün bu vadide rey
lerini müspet kullanıp mağdur olan insanları 
bu şeyden kurtarabilmek için reyini vermiş, 
versin vermesin, hepsine müteşekkirim; teşek
kür borcum vardır. Rica ©diyorum. Lütfedi
niz hiçbir milletin tarihinde, siyasi suçların 
kaderi, belki bir' tasnife tabi tutarsunız, on se
neyi geçen yoktur arkadaşlar. Diktatörlük re
jimi haille. Demokratik bir rejimde on seneyi 
geçen yoktur. Gönül isterdiki, Sayın Tabiî se
natörler de bizimle birleşsinler. Beraber cla-
hm. Arkadaşlar bu atıfettir, isterseniz verir
siniz, istemezseniz vermezsiniz. Suçludur, de

ğildir. Sayın Yıldız dediler ki, suçlu mudur, 
değil midir? Suçludur. Vicdan.. Suçlu değil
dir bir kıymet ifade etmez, kararı var. Ama, 
bir tek şeyde vicdanınıza hitabederek arz et
mek istiyorum. Arkadaşlar, bir ihtilâl mah
kemesi, başka mânaya almayın, bir ihtilâl 
mahkemesi, yukarda da söyledim; sevgili ar
kadaşlarım aleyhinizde bir dâva açılacak tek 
mağduru bir iıisan, bugün kendisine teşekkür 
ettiğim bir insan, tek mağduru bir insan, ölüm 
cezası ile hakkınızda dâva açılıyor. Onun ifa
desine dahi müracaat etmiyorlar. Böyle bir 
devrin içinden geldik, bunu kapatalım. Çok 
çak teşekkür ederim. Teşekkürüm, minnet 
borcum, saygım vardır. Şahsım adına, lütfedi
niz, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, tadil 
teklifinin tümü üzerindeki müzakereler sona er
miştir. Şimdi maddelere geçilmesi oya arz edi
lecektir. Maddelere geçilmesi Anayasamızın 
155 noi madidesinde aranan 2/3 ekseriyetin ka
bul oyu olarak tecelli etmesi ile mümkündür. 
Bu da 122 kabul oyudur. 122 kabul oyu olma
dığı takdirde maddelere geçilmemesine ve dola-
yısiyle teklifin reddine karar verilmiş olur. 
Şimdi, Millî Birlik Grupu üyelerinden bâzı sa
yın arkadaşların bar takriri var. Takrir gizli 
oy talebetmektedir. Tüzüğümüzde üç türlü 
oylama şekli yazılıdır. Bunlardan birincisi 
iş'ari oy, bunun hangi hallerde ve nasıl tatbik 
edileceği içtüzüğümüzde musarrahtır. Açık oy 
da o şekildedir. Fakat gizli oyun nasıl yürütü
leceğine dair, açık oyda olduğu gibi, takrirle 
citomatiıkman tatbik edilebileceğine dair bir hü
küm olmadığı için takrir oylanacaktır, okutu
yorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Okutayım da önerge aleyhinde 
?öz vereceğim efendim. 

Başkanlığa 
Konuşulmakta buluınan kanun teklifinin 

maddelere geçilmesinin gizli oyla (içtüzüğün 
104 ncü maddesi gereğince) oylanmasını 
arz ©deniz. 

Taibiî Üye Taibiî Üye 
S. Gür*soytrak S. Eariaman 

Taibiî Üye Tabiî Üye 
H. Tumçkanat A. Yıldız 
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Tabu üye 
V. Ersü 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Tabiî üye 
K. Kaplan 
Tabiî üye 

Ş. özkaya 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 
Tabiî üye 

R. Aksoyoğlu 
Tabiî Üye 

M. özgüneş 
Tabiî Üye 

E. Acuner 
BAŞKAN — Takrir afeyhinde Sayın Ata-

lay. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Başkanın ifade ettiği gibi 
Cumhuriyet Senatosunda üç türlü oylama var
dır. İşari oylama, açık oylama, gizli oylama. 
104 ncü madde bunu tesbit eder. Bunu taMbe-
den maddeler açık oylama ile işari oylamayı, 
sonra açık oylamanın ne şekilde yapılacağını 
tesbit eder. Ve itiraf etmek lâzım M, Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğü gizli oyun nasıl yürü
tüleceğini bünyesi içerisine unutarak almamış
tır. Unutulmuştur. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
138 nci maddesinde bu tesbit edilmiştir, işaıi 
oyla, açık oyun nasıl yapılacağı orada belirtil
miştir. Orada, açık oy için 138 nci maddede, 
açık reyin nasıl tatbik edileceği hususunda, aza
dan 15 i gizli rey usulünün tatbikini isterler
se bunun umumi heyetçe müzakeresiz kararına 
mütevakıftır. Gizli rey istiyenlerin isimleri za
bıt ceridesi ve icabederse resmî gazete ile ilân 
olunur, hükmü her nasılsa bizim içtüzüğümüze 
unutularak alınmamıştır, işari oyla açık oy der
piş edilmiştir. Gizli oy için hiçbir hüküm, her
hangi bir hüküm mevcut değildir. Olısa idi şüp
hesiz ki, yüksek heyetin buna göre hareket et
mesi gerekirdi. Şimdi, ben o kanıdayım ki, 
Anayasa değişikliği ile ilgili bir konuda, gizli 
oy yoluna başvurulması doğru ve mümkün de
ğildir. Demokrasi açıklık rejimidir. Demokrasi 
kendi sorumluluklarımızı açıkça belirtmemizin 
gerektiği bir rejimdir. Anayasa değişikliğinde 
adlarımızı gizliyemeyiz. Anayasa değişikliğinde 
sorumluluklarımızı adlarımızla beraber kamu 
oyu önünde açıklamak zorundayız. Bu sebeple 
açık oya gidilmesi zorunluğu vardır. Ümidede-
rim ki, önerge sahipleri demokratik haya,tm 
tabiî icabı olan açıklığı temin yönünden öner
gelerini geri alırlar, her hangi bir oylamaya 
lüzum ve ihtiyaç kalmaz. Kıyas yolu ile bir iş
leme tabi tutulacaktır. Zira içtüzüğümüzde hü
küm yoktur. Ama açık oyda olduğu gibi oto

matik olarak 15 imza ile veyahut 10 imza ile 
gizli oya gidilemez. Bu sebeple arkadaşlarımız
dan istirham ederim, önergelerini geri alsınlar; 
açık oya başvurulsun. Açık oy için ayrıca bir 
önergeye de lüzum yoktur. Millet Meclisinde 
15 Mayısta 2/3 çoğunluk tesbiti büyük bir ha
tadır. Bir meclisin işlemlerini burada söyle
mek yerinde değildir, ama, Millet Meclisinde 
15 Mayısta, maddelere geçilmesi hususundaki 
2/3 kabul oyunun mevcudolup olmadığı göz 
kararı ile, birkaç saniye içerisinde tesbit edil
miş ve ilân edilmiştir. Açık oya gidilmesi 
2/3 kabul oyunun kesin bir belge halinde açık 
oyla tesbiti gerekir idi. Şimdi Sayın Başkan 
eğer açık oy istemi mevcut değil ise doğrudan 
doğruya şüphesiz ki, 2/3 çoğunluğun belge ha
linde tesbitini yapacaktır. Fakat behemahal 
açık oyla olmalıdır. Anayasa değişikliğinde giz
li oy şeklinde oy tesbiti her halde muvafık de
ğildir ve Anayasanın ruhuna da uygun değil
dir. Bu sebeple kıymetli arkadaşlarımızdan ri
ca edelim, önergelerini geri alsınlar. Oylama 
açık şekilde yapılsın, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı bir de açık oy 
takririniz vardı iade etmemiştim. Değiştiriyor 
musunuz, yoksa oylıyayım mı efendim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Bu 
gizli oy meselesini halletmek istiyoruz efendim; 
vazgeçmiyoruz. Bu sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Sa
yın senatörler, gizli oy talebi işari oylama, 
açık oylama ne kadar demokrasiye, içtüzüğe 
ve Anayasaya uygunsa; gizli oylama usulü de 
o derece demokratik anlayışa uygun bir hare
ket tarzıdır. Bu bakımdan Sayın Atalay'ın1 

görüşünü paylaşmamıza mantıkan imkân yok
tur. Saniyen, birçok seçimler gizli yapılır, tas
nifler ancak açık olur. Binaenaleyh, gizli oy 
istemenin de iradenin tecellisine bir gölge dü
şüreceği mânasına gelecek hiçbir hükmü ihti
va etmez. 

Ayrıca gizli oy istememizin bir nedeni da
ha vardır. Müzakerelerin devamı süresince bâ
zı sayın hatipler, sayın senatörler, iradelerinin 
serbestçe tezahür edemiyeceğini îma edici şe
kilde kendilerine baskı yapıldığını ifade etti
ler. Tabiî biz bu görüşe katılmak istemiyoruz. 
Fakat bunların, bu îmanın dahi bulunmasını 
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ortadan kaldırabilmek için iradelerin tamamen 
serbest verilmiş olduğunun bir belgesi olması 
bakımından da gizli oyu talebediyoruz. Bu 
maksatla talebetmiştik, katılırsanız memnun 
olacağımızı ifade ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bu çatı al
tında hiçbir sayın üyenin baskıyla iradesini 
değiştireceğine inanmıyoruz. (Alkışlar) 

Gizli oy takririni oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka-
ıbul edilmemiştir. 

Açık oy takriri var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Açık oylama teklif ederiz? 
Samsun 

R. Rendeci 
Adıyaman 

M. S. Turanlı 
Çankırı 

G. Titrek 
Samsun 

F. Tevetoğlu 
Denizli 

A. K. Turgut 
Edirne 

M, N. Ergeneli 
Çanakkale 
N. Altan 

Giresun 
S. Orhun 
Bilecik 

M. 0. Tuğrul 
Muğla 

i. Karaöz 
Manisa 

0. Süersan 
Çorum 

M. Ş. özçetin 
istanbul 

Ş. Akyürek 
Balıkesir 

N. Demirel 

BAŞKAN — Tüzük gereğince kâfi imza 
vardır, efendim. Açık oylamaya gidilecektir. 
Tadil teklifinin maddelerine geçilmesi açık oya 
arz ediliyor. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Açık oy 
takririmizin okunmasını istiyoruz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tâyini 
esami suretiyle yapılmasını istiyoruz, kabul 
veya ret şeklinde. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bizim de bir 
takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Takriri geri almıştınız efen
dim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Hayır alma
dık, iade ediyoruz. 

BAŞKAN — Geri aldığınıza dair burada 
tezkereniz var efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Şimdi 
veriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Getirin verin. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — iade edil

mesi de mecburiydi değil mi? efendim. 
BAŞKAN— Evet, geri aldığınızı söylüyor

sunuz, geri almak kâfidir. (Gürültüler) Esa
mi okunacaktır efendim. 

(Esami okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
11 nci geçici maddesinin kaldırılması hakkın
da kanun teklifinin açık oylamasına 150 sayın 
üye iştirak etmiş, 126 kabul, 24 ret, maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının S8 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 
Madde 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmliyenler, kısıtlı

lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmı-
yanlar veya yapmış sayılnııyanlar ve kamu 
hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezası
nı gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve - taksirli suçlar hariç 
olmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle 
veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, mil
letvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde usul 
hakkında Sayın Atalay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1 nci madde üzerinde görüşlerimi 
esas meseleden biraz uzakta ve ötede ilişkin 
olarak yapacağım. Görüşmeler uzun saatlerden 
beri devam etmektedir ve bu görüşmelerin mes-
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nedi olan ve daha önce bir görüşmeye esas tu
tulan komisyonların görev sürelerinin uzatıl
ması sırasında da bir nöbze ilgili görülen ya
saların Cumhuriyet Senatosunda görüşülme 
müddetleri hususunda Cumhuriyet Senatosu
nun ifa ettiği fonksiyon ve içinde bulunduğu 
durumu açıkça bilmek zorundayız. Anayasanın 
155 nci maddesi açıkça Anayasa değişiklikleri
nin her iki Meclisin ayrı ayrı 2/3 sinin kabulü 
şartını koymasına rağmen günlerden beri Cum
huriyet Senatosunun çeşitli kanatlarında Millet 
Meclisi Başkanı tarafından muayyen bir gün 
tâyin edilerek Cuma gününe kadar işbu Ana
yasa değişikliği Cumhuriyet Senatosunda bir 
karara bağlanmadığı takdirde Millet Meclisi 
Başkanı tarafından ret veyahut kabul şekli 
ile bir sonuca bağlanacağı fobisi içerisinde 
bulunduk. Bu gerçekten ikinci Meclis olarak 
Cumhuriyet Senatosunun kendi ağırlığını inkâr 
etmesi, kendi görevini kendisinin yapması inisi
yatifini elinden yitirmiş olmasının açık bir de
lilidir. Ve hazin bir durumdur. Burada ifade edil
di; muayyen gün içerisinde şayet görüşül
mezse kendiliğinden kabul veyahut reddedile
cek. Çok hazindir ki bunu komisyon yetkilileri 
burada ifade ettiler. Demek ki, Cumhuriyet Se
natosunun çalışmalarında Anayasaya göre mu
ayyen görüşleri tâyin ve tesbitten Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu yetkisiz ve kendisini 
yetki içerisinde görmemekte ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığını üzerinde tutan muhterem 
Başkan da bu hususta hiçbir yetkiyi kendisin
de görememektedir. Bu çok hazin bir olaydır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu, Anayasanın ken
disine tanıdığı hak ve yetkileri tesbitte, tâyin
de ve bunu kullanmada hiçbir fonksiyonu ken
disinde bulamamakta, bunu Millet Meclisi Baş
kanının fetvesma bağlı tutmakta ve onun her
hangi bir şekilde dudağından çıkacak kelime
lere göre kendisini ayarlamayı bilen bir duru
ma getirmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Sena
tosunu bu durumda ve bu hazin vaziyette gör
meye gönlüm razı değildir ki, huzurunuza gel
miş 1 nci maddede yüreğimi dökmek istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ikinci bir Meclis mi
dir, yoksa Millet Meclisi Başkanlığının muay
yen şekiller deki şu veya bu tebliğine uyan bü
yük bir komisyon mudur? Büyük bir komis
yon haline maalesef kendimiz getirmekteyiz. 

Bunu daha önce söylemedim, çünkü bir en
gelleme, bir oyalama şeklinde ifade edilecekti 
ve bu şekildeki bir mütalâa içerisinde nazarı 
dikkate alınacaktı. Bu sırada ifade ediyorum; 
ya Cumhuriyet Senatosu ikinci bir Meclis olma 
karakter ve hüviyetini gösterecektir, yahut 
Millet Meclisine bağlı ve Başkanın vereceği 
diröktiflere göre hareket eden bir komisyon 
hüviyetinde kalacaktır. Bu iki .yolu seçmenin 
artık zamanı çoktan geçmiştir. «2/3 kabule 
ayrı ayrı bağlıdır.» sarih hükmü karşısında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının ve komisyon
lar iyle Genel Kurulunun dikilmesi gerekir idi. 
Anayasanın 155 nci maddesindeki sarih hü
küm 2/3 kabul, yani Cumhuriyet Senatosunun 
iradesinin mutlak izharından sonra ancak bir 
hukukîlik kazanabilecekti, yani bir müddetin, 
diğer kanallarda olduğu gibi bir müddetin ge
çip geçmemesi mi tesbit edilecekti, yoksa Ana
yasanın 155 nci maddesinde tssbit edilen ira
de izharında Cumhuriyet Senatosunun bir za
mana bağlı olmaması hususunu Cumhuriyet Se
natosu Başkanı ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu tâyin etmelidir. Ne hazindir ki, Cum
huriyet Senatosu Başkanı ve onun sizin adınıza 
g"örev yapan komisyonu bu Milet Meclisi Baş
kanının görüşüne tabi kılınmış, bu fobi içerisin
de Milet Meclisi Başkanı dilediği şekilde buna 
istikamet verecektir, korkusu içerisinde ale-
laceleye getirmek istemiştir. Komisyonların 
uzatılması bundan neş'et etmiştir ve bu telâş 
ve endişe içerisinde gecenin bu saatine biz ge
tirmiş, görüşmüş bulunuyoruz. 

Benim Genel Kuruldan ricam; ya Cumhuri
yet Senatosu Başkanı ve Genel Kurulu Cum
huriyet Senatosunu ikinci Meclis ağırlığını ko-
yâbilen ikinci Meclis, bâzı haklar verilmez, 
Vîâzı haklar alınabilir. Mühim olan Anayasanın 
şu veya bu hakları temin etmesi değildir. Mü
him olanı, o haklara sahip çıkabilmektir. Mü
him olanı gerektiğinde o hakları elde edebilme
si ve yetkiyi kullanabilmektir. Ama yetkiyi kul
lanmakta âciz gösterirseniz, yetkiyi kullanmak
ta Millet Meclisi Başkanlığının hukukî görüşü 
veya şu, bu şekildeki otoritesi altında ve göl
gesi altında ezilmeye mahkûm bir duruma ken
dimizi sokar isek, ikinci Meclis hüviyetine gi
reriz. 
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Şimdi bu durum karşısında Cumhuriyet Se
natosu büyük bir şeref iddiasında bulunup da, 
ben 155 nci maddeyi bu mânada anladım ve bu 
mânada tatbik ettim mi diyebilecek? Millet 
Meclisi Başkanının peşinen hakkı yoktur, Mil
let Meclisi Başkanının Cumhuriyet Senatosun
da henüz görüşülmeden, bir karara bağlanma
dan ben şöyle yapacağım demesi karşısında 
bir tek kimsenin şimdiye kadar hele hele Baş
kanın; Millet Meclisi Başkanı asla böyle bir 
şeyi konuşamasın, Cumhuriyet Senatosu ikinci 
Meclis olarak ne zaman görüşür, 155 nci mad
deyi ne şekilde anlar, bu ancak Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun yetkisidir. Sesini yükselteme-
miş'tir. Bu sesin yükselmemesi karşısında Cum
huriyet Senatossu kanunları, yasaları yanlış ve 
acele olarak çıkaracaktır. Çünkü bir büyük ko
misyon olma niteliğine kendi kendini getirmiş 
bulunmaktadır. 1 nci madde üzerinde düşün
celerimi ve dileklerimi sadece bu hususta usule 
ilişkin olarak ifade etmeye çalıştım vebal ve 
şerefi evvelâ Başkana sonra da Genel Kurula 
düşmekte, şüphesiz ki bu daha çek Genel Ku
rulda çoğunluğunu teşkil eden A. P. sine düş
mektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ayrı bir 

Meclistir, hüviyeti şahsiyeti, haysiyeti ve ağır
lığı mevcuttur, ancak Anayasanın 155 nci mad
desinin tatbikatı ilk defa cereyan ettiği için
dir ki, bir Anayasa görüş ayrılığı ile karşı-
Ikarşıya kalınmıştır, bu husus Anayasa Mahke
mesinden bu Anayasa maddesinin nasıl anla
şılması gerektiği şekilde bir mütalâa için mü
racaat edilecektir.. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasa Mah
kemesine mütalâa için müracaat edilmez.. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Anayasanın 155 nci maddesi gereğince üçte iki 
çoğunluğun sağlanması gerekir, şu anda üçte 
iki çoğunluğun meveudolmadığı görülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim tesbit ettik, oylama 
neticesini.. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Devamla) — 
Maddelere geçilmesi üzerinde idi, Şimdi birin

ci maddeyi oyluyorsunuz diğer maddelerde ol
duğu gibi bu oylamada da üçte iki çoğunluğun 
mevcudolması gerekir, bu üçte iki çoğunluğu 
nasıl tesbit edeceksiniz? 

BAŞKAN — Maddelerin ayrı ayrı üçte iki 
çoğunluk tesbiti mecburiyeti yoktur.. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Devamla) — 
Usulî hata vardır. 

BAŞKAN — Birinci müzakere sonunda,. 
maddelerin müzakeresinin sonunda bir oylama 
mevcut değildir, maddelere geçilmesi oylanması 
kâfidir ancak ikinci görüşme sonunda kati oy
lamada üçte iki çoğunluk tekrar aranacaktır.. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Usuli hata vardır.. 

BAŞKAN — Usul hatası yapmıyorum efen
dim. Maddeler ayrı ayrı üçte iki ekseriyet mü
zakere nisabına tabidir. Anayasanın 86 nci 
maddesi hükmüne tabidir, müzakere nisabı 
esastır. Ancak kanunun kabulü üçte iki oy ço
ğunluğuna tabidir, kanunun kati oylamasında 
üçte iki çoğunluk aranacaktır. Keyfiyet budur, 
usul de budur efsndim. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (D3vamla) — 
Normal bir kanun için bu böyledir, Anayasa
nın değişikliği buna tabi değildir, bu maddenin 
dışındadır. 

BAŞKAN — Efendim usul budur ve bu usul 
doğrudur Sayın Tunçkanat. Eğer bildiğiniz baş
ka bir şey varsa usul hakkında söz vereyim, 
buyurun konuşun... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Anayasanın 155 nci maddesini lütfen okuyun.. 

BAŞKAN — Evet.. Kanunun kakülü, deği
şikliğin kabulü, değişik bir kanundur, madde
lere geçilmesinde ki, maddelere geçilmesi kabul 
edilmediği takdirde ret mahiyetini taşıdığı için 
kanunların kabulünde Anayasanın 155 nci mad
desi orada tatbik edildi. Son oylamada, son ve 
kati oylamada üçte iki ekseriyet tekrar arana
caktır. 

Başka söz istiyen sayın üye yok. Birinci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
11 nci geçici maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Özel Yüksek Okuluna dair, yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim, Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı 
(7/590) 

25 . 6 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 

11 Mart 1969 tarihli Cumhuriyet gazetesin
de (İmtihan skandali tahkikatı sonuçlandı) baş
lığı altında verilen bir haberde, İzmir İktisadi 
ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulunda 117 
öğrencinin sınav evrakı üzerinde değişiklik ya
pılarak sınıf geçirilmiş olduklarının Bakanlık 
müfettişleri tarafından tesbit edilmiş olduğu be
lirtilmektedir. 

Soru : 1. 
Bu haber doğru mudur? 
Soru : 2. 

Bu özel okulun müdür ve diğer yöneticileri
nin isimleri, varsa akademik unvanları nedir? 
Bunların resmî öğretim kurumlarında görevleri 
var mıdır? Varsa hangi resmî öğretim kurumla
rında görev yapmaktadırlar? 

rum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'smın 68 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici mad
desinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin birinci müzakeresi sona emiştir. 

6 . 11 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01,36 

• ^1 t • 

Soru : 3. 
Haber doğru ise, 
a) Evrak üzerinde yapılan bu sahtekârlığa 

isimleri karışanlar hakkında her hangi bir idari 
işlem yapılmış mıdır? 

b) Bunlar halen görevlerine devam etmekte 
midirler? 

c) Görevlerinden ayrılmışlarsa, ne zaman 
ayrılmışlardır? 

d) Bu kişilerin halen her hangi bir resmî 
veya özel öğretim kurumunda yönetim veya öğ
retim görevleri var mıdır? 

Soru : 4. 
Yukarda sözü edilen özel öğretim kurumun

dan başka imtihan sahtekârlıkları yapılmış olup 
olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise ne 
netice elde edilmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3.11.1969 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 6 . 1969 tarih ve 7/590-9920/4739 
sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Yüksek Okuluna dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş'in, îzmir İktisadi ve Ticari 
İlimler Özel Yüksek Okuluna dair 25 . 6 .1969 
tarihli yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. 11 Mart 1969 tarihli Cumhuriyet gazete
sinde (İmtihan skandali tahkikatı sonuçlandı) 
başlığı altında veriâen haberin doğru şekli şöyle
dir : 

Yapılan ihbar üzerine Bakanlığımız müfet
tişleri durumu mahallinde incelemişler, düzenle
nen rapor ve fezlekeye göre : 

a) İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel 
Yüksek Okulunda, 1967 - 1968 öğretim yılı Yaz 
döneminde yazılı olarak yapılan 1 nci sınıfın 
«Genel Ekonomi» dersi imtihanlarına katılan 
öğrencilerin imtihan kâğıtları ders öğretmeni 
Prof. Dr. Yüksel Ülken tarafından değerlendi
rilmiş ve 38 öğrencinin başarılı olduğu tesbit 
edilmiştir. 

b) Yaz dönemi «Genel Ekonomi» dersinden 
imtihana girip de başarısız olan 118 öğrencinin 
bir kısmı, idarece asılan imtihan neticelerini gös
terir [listede kendilerini bu dersten başarmış 
olarak görmüşler, bir kısmı da doğrudan doğru
ya Okul Müdürü Prof. Ali Haydar Erişkin'e 
başvurarak bu dersten geçtiklerini öğrenmişler
dir. 

c) Bu duruma nazaran, sözü geçen okul 
yöneticileri hakkında hemen tahkikat açtırılmış 
ve ayrıca «Genel Ekonomi» dersinden başarı 
gösteremedikleri halde kendilerine başardıkları 
tebliğ edilen veya duyurulan 118 öğrenci, Ba
kanlığımız emirlerine göre, yeniden imtihana 
tabi tutulmuşlardır. 

2. Adı geçen Özel Yüksek Okulun Müdürü 
Prof. Ali Haydar Erişkin, Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Özcan Özal'dır. Her ikisi de halen Ege 
Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakülte
sinde öğretim üyesidirler. 

3. a) Yapılan tahkikat fezlekesine göre 
Prof. Ali Haydar Erişkin hakkında İzmir İl İda
re Kurulunca T. C. K. 240 ncı maddesine tevfi
kan lüzumu muhakeme karan, Doç. Dr. Özcan 
Özal için de suçlu olduğuna dair her hangi bir 

delil görülemediğinden meni muhakeme kararı 
alınmış ve lüzumu muhakeme kararı sanık tara
fından itiraza uğradığı için; itirazen, meni mu
hakeme kararı da kanun icabı kendiliğinden ve 
ikinci derecede tetkik edilmek üzere ilgili dosya 
ile birlikte Danıştay Başkanlığına sunulmuştur. 
Danıştaym bu konuda vereceği karara intizar 
edilmektedir. 

Prof. Ali Haydar Erişkinin özel yüksek 
•okullardaki öğretim göreVine de son verilmiş, 
bu suretle bu okulla ilişiği kesilmiştir. 

Prof. Ali Haydar Erişkin ile ilgili yukarda 
belirtken hususlar, 18 Ekim 1969 tarih ve 
14056 sayılı yazımızla izmir iktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi Dekanlığına da duyurulmuş
tur. 

b . c) Adı geçenler îzmir İktisadi ve Ticari 
ilinler Özel Yüksek Okulundaki yönetim görev
lerinden 11 Ocak 1969 tarihinde ayrılmışlar
dır. 

d) Prof. Ali Haydar Erişkin ile Doç. Dr. 
Özcan Özal'm Ege Üniversitesi iktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi bulun
dukları yukarda 2 nci sorunun cevabı olarak 
belirtilmiştir. 

4. Bir kısım özel yüksek okulların bu yıl 
yapılan imtihanlarında Bakanlık müfettişleri de 
hazır bulunmuşlardır. 

Basında çıkan veya vatandaşlardan gelen ve 
tahkiki gerektiren imtihanlarla ilgili ihbarlar 
tahkik için Teftiş Kuruluna tevdi edilmiştir. 
Bu cümleden olarak; 

a) Ankara Özel iktisadi ve Ticari ilimler 
Yüksek Okulunda bâzı öğrencilerin usulsüz ola
rak sınıf geçirildikleri hakkındaki ihbar 
3 . 6 . 1969 tarih ve 7512 sayılı muciple Teftiş 
Kuruluna lıtikal ettirilmiş ve tahkikat sonun
da düzenlenen 1 . 7 . 1969 gün ve 85 sayılı ra
porda ihbarın doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

b) Ankara Anadolu Eczacılık özel Yüksek 
Okulunda yapılan Fizik imtihanında teksir edi
len soruların bir kısım öğrencilerin eline imti
handan önce geçtiğj şeklindeki ihbar üzerine 
durum, 26 . 6 . 1969 gün ve 8620 sayılı mucip
le Teftiş Kuruluna bildirilmiş ve düzenlenen 
16 . 7 . 1969 tarih, 86 sayılı rapora göre iddia
yı doğrulıyan bir deli elde edilemediği tesbit 
edilmiştir. 

c) istanbul iktisadi ve Ticari Bilimler Özel 
Yüksek Okulunda Almanca dersinden brir kı-
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sim öğrencilerin imtihana tabi tutulmadan ge
çirildiği ile ilgili ahfbar, 8 . 7 . 1909 gün ve 9084 
sayılı muciple Teftiş Kuruluna intikal ettirilmüş 
ve tahkikat sonucunda düzenlenen 20 . 8 . 1969 
tarih ve 116 saydı raporda iddianın gayrivârit 
olduğu anlaşılmıştır. 

d) (İstanbul Şişli ifct&adi ve Ticari İlim
ler Özel Yüksek Okulunda Kurtuluş Tok isimli 
bir öğrencinin imtihanlara girmeden sınıf geç
tiği ve öğretmenlere beşer bin lira vererek bu
nu temin ettiği hakkındaki ihbar Teftiş Kuru
luna 16 . 7 . 1969 tarih, 8138 sayılı muciple in
tikal ettirilmiş ve tahkikat sonucunda düzenle
nen raporda iddianın varidölmadığı bildirilmiş
tir. 

e) istanbul Sultanahmet iktisadi ve Ticari 
B&iımler Özel Yüksek Okulu ingilizce imtihanın
da yüzde seksen öğrencinin kalması üzerine im
tihanın iptal edilerek bâzı öğrencileri kayırmak 

4 . 11 . 1969 O : 1 

ve sınıf geçirmek almaciyle yeniden imtihan ya
pıldığı hakkındaki ihbar da 15 . 7 . 1969 gvm 
ve 9374 sayılı muciple Teftiş Kuruluna bildiril
miştir. 

25 . 9 . 1969 tarih ve 127 sayılı tahkikat ra
poru neticesinde, bâzı öğrencilerin kayırılması 
ve sınıf geçirilmesi aimaciyle imtihanın iptal edil
mediği; öğrencilerin hem sözlü hem de yazılı 
imtihana alındığı, bu dersten yalnız sözlü imti
han yapılması gerekirken yazılı imtihanında ya
pılmasının ilk yapılan sözlü imtihanın iptal edil
diği gibi yanlış bir kanı uyandırmış olduğu an
laşılmış olmakla beraber yönetmelik ile ilgili 
tâdil ve tatbikat şekillerinde ve imtihanların 
icrasında daha hassas davranılması, yönetmelik 
tâdil teklifleri konusunda Bakanlığımızın onay
lan alınmadan uygulamaya geçilmemesi hu
susunda ilgili okula gerekli uyarma yapılmış
tır. 
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Başkanlık Divanı kararının açık oylama sonucu 

(Karar kabul 'edilmiştir.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GKiletz 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 151 

Kabul edenier : 92 
Reddedenler : 54 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanİBr : 30 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
FÖVSİ Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NlĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vehajp Güvenç 
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[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğiu 
KARS 

Sırrı Atalay 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 
KONYA 

Fakih özlen 
MALATYA 

Nurettin Ak'yurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Mehmet Hazer 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Çekinserler] 
KONYA 

Sedat Çumralı 
URFA 

I. Etem Karakapıcı 

[Oya katı hmy anlar] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıo£»u 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
NEVŞEHİR 

i. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Rifat Öçten 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
C, Bs:ik. lığmca S. Ü. 1 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin östürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzsün 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlu 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Fahri Kıorutürk 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü (I.) 

Yekûn 2 
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T. C. Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması hak
kında kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ait açık oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 150 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 24 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 31 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit 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 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etcm Erdinç. 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaın 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman. Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisarı Bingöl 

, NİĞDE 
Kudret .Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 
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RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SIÎRT 
Abdurrahraan Kavak 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür soy t r ak 

TABİÎ ÜYE 
Fahri Özdilek 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder üztekin 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

SİNOP 
Nâzım lııebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

BURSA 
Saffet Ural 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmıyanlar] 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GİRESUN 

İhsan T opal oğlu 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lfttfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

1 Rifat Öztürkçine 

1 Cemal Yıldırım 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 
NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağıra 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

| TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzâkı 
Âdil Ünlü 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 

| Fahri Koratürk 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

[ Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
C. Bşk. lığımca fS. Ü. 1 

Yekûn 2 

•>*•<« 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
2 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 11 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANNIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçiımi. 
3. — Yüksek Hâskıimlor Kuralıma üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hakimler Kuruluna bir yeıdek 

üye seçimli. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. - - Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaFm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. —• Cumhui'iyct Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Özitüı'kçlne'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere d alır Basbaflvanclan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ye ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova., Devlet Üret
ime Çiftliğinden tohumduk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Balkanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kanılan ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına idair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztür'k'ün, eğitim, bölümlerimi bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama-
laırı 'sebeplerine dair Millî Eğittim Bakanmidan 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İstanbul'da LCC, Langu-
iage And Culture Center iismi ile faaliyette 

bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, Denizli sınırları içinde 
ıbirbirini 'kesen (kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagiil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından-
sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senaitosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
llun asfalt yapılmana dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cuımhıuî'yet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün,, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hedi
yelerin bıir yıllık yekûnuna dair Başbakarxlan( 
sözlü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitiim Bakanından sözlü 
(sorusu (6/495) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye-. 
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Telşek-
Ikülleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrını'm, Araş Nehri kıyısına yapıla
cak: şedde dair Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Baka
nından sözlü sorusu (6/532) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

ıB - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cunihuriyst Sanafcosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın-



da akdolıman kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve .4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

3. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamaya
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bmm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2 255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nın, iller Bankası ve banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİYCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİYCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak-
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I kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 5 . 1969) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
I nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

I ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sge Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Eidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Ka
nunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

I iktisadi işler Komisyonu raporu ile Anayasa 
: ve Adalet Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve 

Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/392; 
Cumhuriyet Senatosu 1/999) (S. Sayısı : 1257) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi İ/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) 
(S. Sayısı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1969) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci ge
çici maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 2/888; 

I Cumhuriyet Senatosu 2/267) (S. Sayısı : 
1270 e ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1969) 



Toplaoıtı : 9 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | 2 7 0 © © ^ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 11 nci geçici maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 2 / 8 8 8 ; 

Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 6 7 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 900) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 5 . 1969 
Sayı : 9644 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1969 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 'nci maddesinin 'değiştirilmesi ve 11 nci Geçici 
maddesinin kaldımlması hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile foirlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferrüh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8 . 5 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14. ve 15 . 5 . 1969 tarihli 93 ve 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 900) 

(!) 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
.Anayasa ve Adalet Komisyonu 17 . 5 . 1969 

Esas No. : 2/267 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 5 . 1969 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici 
maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Bakanlığının 15 . 5 . 1969 ta
rihli ve 9644 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına ve Başkanlıkça Komisyonu
muza gönderilmiş olmakla, Komisyon Başkanlık Divanının tensibi ile Millet Meclisi metni ve ge
rekçeleri Komisyon üyelerine dağıtılmış, Komisyon da 17 . 5 . 1969 'Cumartesi günü saat 10,00 
için davet olunmuştur. 

Temsibedilem günde toplaman Kornisyotnjumuzda bâzı üyeler >(48) saatlik imüddetin geçmıemjiş 
olması do'layısiyle müzakere açılajmıyaoağı yolunda itirazda bukınimuiş, bu bakımdan usul mıüzake-
tfesi açılmış, rnelticede mevzuun müzakeresine geçilmesine ekseriyetle karar verilerek aşağıdaki 
somuea varılmıştır. 
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I - Teklif, 9 Tonumuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımın 68 nci; 
maddesinin. 2 mei fıkrasının değiştirilmesâ ve geç'ei 11 nci maddeınin kaldırılmasiyle, söz konusu 
68 mci ımaddemıim 2 inci fıkrasında yer alam «... affa uğramış olsalar da» ibaresinin ımetinden çıkar
tılması ve bu hükme ilişkin olup gerekli düzenlemeyi yapan geçioi 11 inci ımaddenim de vücuduma 
ihtiyaç kalmamış olması (nedeniyle Anayasadan tamamen çıkartılmasını öngörmektedir. 

Af müessesesinin şümulünü kanunlarımız tadat ve tasrih etmiştir. Zaruret olmadıkça istisna
lar yaratmaya mahal olmadığı gibi, Anayasamız dibacesinde, bütün fertlerini, kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak, bölünmez bir bütün olarak gör neyi, 10 ncu maddesinde Devletin, kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sımırlıyan 
siyasi engelleri kaldırmasını ve gerekli şartları mazırlamasırıı, 12 uci maddesinde hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanıınmamasını, 55 mci maddesinde vatandaşların seçme ve se
çilme halklarıma sahib olduklarımı emretmekte, getirilen teklif de bu esaslarım tahakkukuma iırakân 
hazırlamaktadır. 

Bu anlayış içimde, değişen şartlarım bir somılou telâkki edilem teklif Komisyonumuzca da ay-
men benimsenmiştir. 

II - »Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 mcü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Grenel Kurulum tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile ısumulur. 

(Başkam Bözcü Tabiî Üye Balıkesir 
Kastamonu iSamsum Sezai O'Kan Nuri Demirel 

Ahmet Nusret Tuna Refei RendecÂ Müzakerelerde muhaleıfetini 
bildirdi. İmzada bulunmadı. 

Çankırı Diyarbakır Hatay Maraş 
Gürhan Titrek Muhalifim. Söz hakkım Mustafa Deliveli Adnan KarakÜQÜk 

mahfuzdur 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Rize Sakarya Tekirdağ 
Osman Mecdi Agun Mustafa Tığlı Hayri Mumcuoğlu 

Müzakerelerde muhalefetini bildirdi. 
İmzada bulunmadı. 

(II) 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/267 27 . 10 . 1969 

Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin* 
kaldırılması hakkımdaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
17 Mayıs 1969 tarihli ve esas 2/267; Karar 28 sayılı raporu Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 21 Mayıs 1969 tarihli 65 nci Birleşiminde, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit Altan 
tarafından verilen önergenin kabul edilmesi üzerine geri gönderilmekle Komisyonumuzun 27 Ekim 1969 
tarihli Birleşiminde teklif sahipleri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1270 e ek )-



— 3 -
Önergenin esası hakkındaki müzakerelere geçilmeden evvel üyelerden Lûtfi Akadlı tarafından 

yapılan ve teldifin Millet Meclisindeki müzakerelerinde ivedilikle görüşme konusu kılındığı ve beş 
günlük süre konulması hükmüne uyulmadığı yolundaki görüş açıklanmış ve üyelerden Sedat Çum-
ralı bu hususun bir Su Komisyonunda görüşülmesini teklif etmiş ancak Millet Meclisi İçtüzüğünde 
bir teklifin veya tasarının hemen yahut öncelikle müzakeresi hakkında ittihaz olunan kararın ivedi
lik kararı sayılamıyacağı ve bir tasarı veya teklifin ikinci görüşmesinin beş günden evvel yapılabil
mesinin Hükümet ve ilgili Komisyon tarafından istenebileceğine dair hükümlerin yer almış olması 
nedeniyle ve söz konusu kanun teklifinin de Millet Meclisinde iki defa görüşmeye konu yapılmış ol
ması ve nihayet bu kabîl hususların Komisyonumuzda incelenmesine mesağ bulunmaması hasebiyle, beş 
üyenin lehteki oyuna karşı altı üyenin aleyhteki oyu ile benimsenmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit Altan tarafından verilen ve Genel Kurulun 
21 Mayıs 1969 tarihli 65 nci Birleşiminde kabul edilen önerge şu esasları ihtiva etmektedir. 

«Teklif ilk defa 229 Parlömanter tarafından yapılmıştır. Yapılan teklif Anayasanın 68 nci 
maddesine (ancak 12 Haziran 1960 tarih ve 1 numaralı Kanuna göre kurulmuş olan Yüksek Adalet 
Divanınca mahkûm edilip de affedilmiş olanlarla 38 sayılı Tedbirler Kanunu ile mahkûm edilip, 
affedilmiş olanlara yukardaki fıkrada yazılı Milletvekili seçilme yasağı tatbik olunmaz.) şeklin
de fıkra eklenmesini ihtiva ettiği halde, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu bunu genişleterek, 
ve değiştirerek, Millet Meclisine sunmuş ve Millet Meclisinden de aynen kabul edilerek Cumhu
riyet Senatosuna gönderilmiştir. 

Teklif yapanların gayesi çok mahdut bir zümreyi ilgilendirdiği ve tamamen şimdiye kadar 
çıkarılan ve huzur getirici siyasi affı tamamlayıcı olduğu halde, Cumhuriyet Senatosuna geti
rilen metin çok şümullü olup, demokratik nizamı yıkıcı faaliyette bulunmaktan mahkûm olan
lara da teşmil edilmiştir. 

Bu ise, teklifin gayesine aykırıdır. Teklif sahiplerinin gayesine uygun bir müzakereye gi
rilmesi gereklidir.» 

Söz konusu önerge komisyonumuz müzakerelerinde ihtiva ettiği esaslar yönünden ele alın
mış ve genel af müessesesinin mahiyeti ve istisnaların yetr almasında fayda bulunamıyac'ağı ne
denleriyle benimsenmiyerek Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Mayıs 1969 tarihli ve esas 
2/267; karar 28 sayılı raporunda ve bu rapora esas metinde ısrar edilmesi hazır üyelerin ittifa
kının oyu ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Samsun Tokat 
A. N. Tuna R. Rendeci Meselenin esası hakkında Millet Meclisi ta

rafından kabul edilmiş bulunan metnin uytgun 
olduğu ve feaibul edilmesi reyindeyim. Ancak, 
görüşülen 'kanun teklifinin Millet Meclisinde
ki müzakeresinin Millet Meclisi İçtüzüğü hü
kümlerine uygun olarak cereyan «tmiş bulu
nup bulunmadığının, dosyasının celbi suretiyle, 
incelenmesi için Lûtfi Akadlı tarafından yapılan 
teldifin reddolnınonasma muhalifim. 

Z. Betü 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1270 e ek ) 
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Tabiî Üye 
Esasına muhalif olduğum teklif hakkındaki 

usul uyuşmazlığının bir Su Komisyonunda 'gö
rüşülmesi lehinde oy kullandım ve Nahit Al-
tan'ın önergesinin reddine dair olan Komisyon 
kararma katıldım. 

8. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Anayasanın 155 nci maddesinde; 
(Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tek

lifler ivedilikle görüşülemez) denilmektedir. 
Millet Meclisi İçtüzüğüne göre de ivedilikle 

görüsülmiyen tasarı ve tekliflerin iki defada 
görüşülmesi ve iki görüşme arasında beş gün 
geçmiş olması lâzımdır. Ve bu beş günlük süre 
ancak Hükümet veya yetkili komisyonun yazılı 
teklifiyle kısaltılabilir. 

Söz konusu kanun teklifinin Millet Meclisi 
Genel Kurulundaki birinci müzakeresiyle ikin
ci müzakeresi arasında beş gün değil, üç gün 
geçtiği söylenilmektedir. Sürenin kısaltılması 
için Hükümet veya yetkili komisyon tarafından 
yazılı teklifte bulunulmuş ve Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca karar verilmiş olup olmadığı 
Cumhuriyet 'Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu dosyasından anlaşılamamaktadır. 

Esasa ^girilmezden önce usule ait olan ve önem 
taşıyan bu hususun incelenilmesi gerektiği re-
y indeyim. 

L. Akadlı 

Balıkesir 
İV. D emir el 

Çankırı 
G. Titrek 

Hatay 
M. Deliveli 

Konya 
Meselenin esası hakkında Millet Meclisi tara

fından kabul edilmiş bulunan metnin uygun 
olduğu ve kabul edilmesi reyindeyim. 

Ancak, görüşülen kanun teklifinin Millet 
Meclisindeki müzakeresinin Millet Meclisi İç
tüzüğü hükümlerine uygun olarak cereyan 
etmiş bulunup bulunmadığının, dosyasının 
celbi suretiyle, incelenmesi için Lûtfi Akadlı 
tarafından yapılan teklifin reddolunmasma 
muhalifim. 

S. Çumralı 

Maraş 
A. Karakücük 

Rize 
O. M. Agun 

Sakarya 
Söz hakkım saklıdır. 

M. Tığlı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 

Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 
milletvekili seçilebilir. 

Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına 
rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyan-
llar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmet
lerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerek
tiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giy
miş olanlar ve - taksirli suçlar haricolmak 
üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili 
seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

MADDE 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^»» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1270 e ek ) 





— 5 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Milletvekili seçilme yeterliği. 

Madde 68. — Otuz yaşım dolduran her Türk 
milletvekili seçilebilir. 

Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı
lar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına 
rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyan-
lar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmet
lerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerek
tiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giy
miş olanlar ve - taksirli suçlar haricolmak 
üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
kesin olarak hüküm giymiş olanlar, milletvekili 
seçilemezler. 

Aday otmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe, aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

MADDE 2 . - 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 11 nci 
geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 11 nci geçici maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•^•^ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 1270 e ek ) 




