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1. — GEÇEN T 

İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğ 
lu; Kütahya'nın Gediz ilçesi ve civarında vu
kua gelen depremin muhtelif mahallerdeki tah
ribat ve zayiatı ile alman tedbirler ve yapılan 
iç ve dış yardımlar hakkında detaylı, geniş 
bilgi verdi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; bir gazetede çı
kan bir «Pehlivan fıkrası» içerisinde Ata
türk'ün babasının Arnavut ve katil, amcasının 
müntehir bir manyak olduğunun yazıldığım, 
hakikatle en ufak bir ilişkisi bulunmıyan bu 
yası serisi karsısında savcılığın ve Hüküme
tin, Tarih Kurumunun susmasının sebebini an-
lıyanıadığım; kiyamet alâmetlerinin her tarafı 
sardığını, temeldeki toprağın kaydığını, yan
gının çatıyı yaladığını görmenin zamanı geldi
ğini ifade etti. 

Samsun Üyesi Refet Rendeci; gündem dışı 
konuşma isteklerinin fazlalığının dikkatini 
çektiğini, Başkanın takdir hakkını kullanarak 
bunların normal hadde tutulmasını ve biran 
evvel görüşülmesi gerekli tasarı ve tekliflerin 
müzakeresine imkân sağlanmasını istedi. 

Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen; 
Malatya Üyesi Hamdi Özer; 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; 
İstanbul Üyesi Fikret Güııdoğan; 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; 
Ordu Üyesi Şevket Koksal, üniversitelerde 

cereyan eden olayları, muhtelif cepheleriyle, 
dile getirdiler ve 

İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu ile 
Devlet Bakanı Turhan Bilgin bu konuşma 

lan cevapladı. 

Tabiî Üye Sami Küçük; deprem bölgesinde 
felâkete uğrıyan vatandaşları ziyaret, alınan 
tedbir ve halkın dileklerini mahallinde tesbit 
ve Cumhuriyet Senatosuna arz etmek üzere Ge
diz ve havalisine giden heyetin bir üyesi ola
rak, yaptıkları incelemeleri teferruatı ile izah 
etti ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılan
ması bakımından gerekli tedbirleri belirtti, 

Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu; Kütah
ya depremi vesilesiyle içten ve dıştan yapılan 
yardım ve gösterilen alâkaya şükranlarını bil
dirdi ve Almanya'daki Türk işçilerinin yaptık-

ANAK ÖZETİ 

lan yardımlarla bölgede bir hastane yapıl
masını istediklerini ve buna Alman Devletinin 
de yardım edeceğini bildirdiğini beyanla bu 
arzunun realize edilmesi için gereken gayretin 
gösterilmesini istedi. 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Baş
kanının daveti üzerine Romanya'ya gidece
ğine ve dönüşüne kadar kendisine Anayasanın 
100 ncü maddesi gereğince Cumhuriyet Senato
su Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi, edinildi. 

Romanya seyahatinde Cumhurbaşkanına re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sab 
ri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Refet Sezginin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın Bayın
dırlık; 

Tabiî Üye Refet Aksoyoğlu'nun Millî Savun
ma; 

Tabiî Üye Ekrem Acuner'in Anayasa ve Ada
let komisyonlarından istifaları okundu, bilgi 
edinildi. 

6623 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasansını görüşmek 
üzere, tasarının havale olunduğu komisyon
lardan üçer üyenin iştiraki ile, bir Geçici Ko
misyon kurulmasına dair Ulaştırma Bakanı Na-
hit Menteşe'nin önergesi okundu ve kabul olun
du, 

İller Bankası ve banka tarafından kurulan 
Simel Şirketinin sorumlu kişileri hakkında 
araştırma yapmak üzere kurulan komisyona 
üye seçimi yapıldı. 

25 . 5 . 1961 gwı ve 306 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu ben
dinin yürürlükten kaldınlması; 

Yargıtay Teşkilâtına raportör kadrolan ek
lenmesine ve 3656 sayılı Devlet memurlan ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümün
de değişiklik yapılması; 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
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(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar eklenmesi; 

286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair Kanunun 25 nci maddesinin değiş
tirilmesine, 287 sayılı Şehir ve kasabalarda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyeti teşkiline dair 
4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 
bâzı kanunların kaldırılması hakkında Kanu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesine, 306 sa
yılı îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair Kanu
nun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi ve 

Tasarılaî 
1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad

roları ile merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
? . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/203; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1078) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) (Müddet: 18 er gün) 

2. — 6623 sayılı Türk Havayoları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/211; Cumhuriyet Senatosu 1/1079) (Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma İmar 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet: 10 ar gün) 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteri
ner Fekültesi kuruluş kadroları hakkında ka
nun tasarısı ve teklifleri görüşüldü ve kanunlaş
maları kabul edildi. 

16 Nisan 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

3. — 19 . 2 . 1949 tarihli ve Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankasına katılmak için Hükümete yetki ve
rilmesine dair 5016 sayılı Kanuna ek Milletler
arası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik 
yapılmasına dair Anlaşmanın uygun görülmesi 
ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 798 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/1; Cumhuriyet Senatosu 1/1080) (Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına (Müddet: 20şer 
gün) 

4. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince k a M 
olunan metni (Millet Meclisi 1/202; Cumhuri-

SORULAB 
Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Hocaoğlu'nun, Güven Sigorta ve T. C. Zi
raat Bankası kredilerine ve bâzı kimseler adına 
dışardan bir araba getirilip getirilmediğine 
dair, İmar ve İskân, Ticaret, Maliye, Gümrük 
ve Tekel bakanlarından yazılı sorusu (7/663), 

2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Keban Baraj ve hidro

elektrik santrali ile buna bağlı projelerin geç-
çekleşme durumuna dair, yazıh soru önerge
si Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön-
derilmiştii'. (7/664) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, iş mahkemelerine dair, yazıh 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/665) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 669 — 
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yet senatosu 1/1081) (Malî ve İktisadi İşler, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve îskân, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet: 12 şer gün) 

Teklifle? 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 2/319; Cumhuriyet Senatosu 
2/291) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet: 15 er gün) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasa
ya geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
Millet Meclisi 2/318; Cumhuriyet Senatosu 

1. — Kütahya Üyesi Orhan Akçanın; Gediz 
ve civarında vukua gelen deprem dol ay isiyle ya
pılan yardımlara, Hükümetçe yapılan v aitler e 
rağmen bankaların tutumunun ıstırabı artırıcı 
istikamette devam eylediğine dair demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma isteği 
vardır, Sayın Akça, Gediz ve Emet'te vukua ge
len deprem dolayısiyle, çok kısa bir konuşma is
temektedirler. Buyurunuz Sayın Akça. 

16 . 4 . 1970 O : 1 

2/292) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
(Müddet: 15 er gün) 

Raporlar 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/319; 
Cumhuriyet Senatosu 2/291) (S. Sayısı: 1383) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasa
ya geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/318: Cumhu
riyet senatosu 2/292) (S. Sayısı: 1382) 

nün yeni ve müstesna bir örneğini, bir kere da
ha, vermiş bulunuyorlar. Milletçe, ayrı düşünce
lere sahibolsak da, gösterdiğimiz bu hamiyet 
örneği nesillerden nesillere intikal edecek, bir 
tefahür vasıtası olarak tarihe intikal edecektir. 

Sayın senatörler, bu ulvî tablonun karşısın
da bâzı süfli pasajlara da şahit olmanın ıstırabı 
içerisindeyiz. Birtakım muhasebe oyunları, ha
yalî bilançolar tanzim eden, ikramiye tevzii su
retiyle halkı sömüren bankaların bu felâketzede
lere karşı takınmış olduğu tavır yüz kızartıcı
da, insanlık dışıdır. 

Sayın senatörler, Emet ve Gediz'de banka
lar, enkaz altından senet aramak suretiyle, bun-

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun pek muhterem üyeleri, Ge
diz ve Emet'te büyük can ve mal kayıplarına yol 
açan deprem dolayısiyle milletimiz, büyüklüğü-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 

+• 

BAŞKAN — 60 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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lan protesto etmenin gayreti içerisindedirler. 
Hükümet olarak sahibi salâhiyet kişilerden şim
diye kadar işittiğimiz husus, bu senetlerin pro
testo edilmiyecekleri ve aynı zamanda borçların 
erteleneceği idi. Bu hususta kendilerinde bir 
hüsnüniyet görmüş idik. Ancak, bugün banka
ların takındığı tavır ile yapılan vaitler arasın
da büyük bir çelişmenin mevcudolduğunıı gör
menin de hüsranı içerisindeyiz. 

Sayın senatörler, Hükümet tarafından bu hu
susta bir tedbir alınmadığı takdirde bankaların 
hakiki şahıslar yerine, mezar taşlarına protesto 
keşide edeceklerinin çok uzak olmadığını Yüce 
Heyete arz eder, hepinizi hürmet ve muhabbet
le selâmlarım, efendim. (Alkışlar) 

2. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'-
nun; Rize'de çay fabrikalarının müstahsıllar ta
rafından işgalinin sebeplerine çayın kalitesinin 
düşüklüğünün imalât hatasından ve müstahsili 
lüzumlu bilgi ile teçhiz etmemekten doğduğuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu, 
son günlerde meydana gelen çay fabrikalarının 
işgali üzerinde çok kısa bir konuşma istemekte
dirler. Sayın Hocaoğlu, buyurunuz. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, son 

günlerde çay fabrikalarından bir kısmını müs-
tahsıllar işgal etmiştir. Rizelilerin bu işgal ha
reketleri günün modasına uyduklarına atfetme
mek gerekir. Tekel idaresi ile Rizeli müstahsıl-
lar arasında çay yaprağının alınması konusunda 
bir anlaşmazlık mevcuttur. Bu hususta, müsaa
de buyurursanız, durumu sizlere izah edebilmek 
için çok kısa teknik izahatta bulunacağım. 

Tekel idaresi, çay müstahsılmdan 2,5 yap
rak ister. Çay müstahsili da buna karşılık der 
ki, «2,5 yaprak esas değildir, esas olan, taze 
yapraktır.» 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye çay istihsali, 
geçen sene 34 bin ton idi, kuru çay olarak, is
tihsalimiz ise, 13 bin ton civarındadır, Çay is
tihsalinde, istihlâkimize nazaran bir fazlalık 
mevcuttur. Bunun ihracında sıkıntı çekildiği 
de bir gerçektir. Sebebi, kalitenin düşüklüğü
dür. Fakat, bunun bütün günahını müstahsıla 
yüklemek en büyük hatayı yapmak demektir. 
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Doğrudur, çayın kalitesi, bahçeden başlar. Müs-
tahsılıh ilk hareketi, çayın kalitesine yardımcı 
olur. Fakat, bunun yanında çayın işleme tekni
ğinin önemini hiçbir kimse inkâr edemez. Müs
tahsıla bir düşerse, işleme tekniğine 10 düşer. 

Bu sebepten ötürü bütün mesele, kuru çay, 
kaliteli çay elde edebilmek için taze yaprağı 
toplamaktır, taze yaprağın haşatının yapılması
dır. Ve bu yapılan haşatın, mahsulün kısa za
manda fabrikaya intikali, soldurulması, kıvrıl
ması ihtimarı ve kurutması gelir. 

Çay müstahsili kendisine düşen vazifeyi ya
pıyor mu? 

Muhterem arkadaşlar, Rizeliler, hepiniz de 
bilirsiniz ki, tarih boyunca bunu da göstermiş
lerdir, kendi mallarına kıyan insanlar değildir. 
Rize'nin tabiatında mertlik ve erkeklik vardır. 

Binaenaleyh, Rize halkına burada günâh 
yüklemek hiç kimsenin haddi olmasa gerek. 
Tekel İdaresi ziraat teşkilâtının içinde bulundu
ğu durum, öğretimi eksik yapışında ve yanlış 
istekte bulunuşundadır. Tekel İdaresi müstah-
sıldan 2,5 yaprak istiyemez, istememesi de ge
rekir. Tekel idaresinin istemesi gereken yap
rak taze yapraktır. Çay olabilecek durumda bu
lunan yapraktır. Bundan bir bakıma kendi isti
fadesi de vardır. Şöyle ki, çünkü, muhtelif ay
larda çay yapraklarının bir tek yaprağı taze 
iken, halk buna kör yaprak der, bir çok ay
larda da, yahut bâzı zamanlarda da 2,5 yap
rak, 3,5 yaprak hattâ 4,5 yaprak taze yaprak
tır ve bundan mükemmel çay olur. Yaprağın 
taze olmasının sebebi, soldurmasının ve kıvır
masının oluşundandır, bunun için geniş izaha 
geçmiyorum. 

Bu sebepten dolayı Rize müstahsili, kendi 
malını koruyan müstahsildir; çünkü, çay ta
mamen bu vatandaşlarımızın eseridir, kendi 
alın teri ile, emekleriyle meydana getirmişler
dir. Binaenaleyh, ilgililerin bu yanlış tutum 
içinden ayrılması ve Rize müstahsılmdan taze 
yaprak talebinde bulunmasını çok arzu etmekn 
teyim, buna ilâveten eksik olan personel kad
rosunu genişleterek müstahsıla yerinde çayın 
nasıl toplanacağını öğretmesi gerekir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

— 671 — 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 
ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek-
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

.Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/319 Cumhuriyet 
Senatosu 2/292) (S. Sayısı : 1382) (1) , 

BAŞKAN — Gündemimizle ilgili olarak Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanının vermiş 
olduğu bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik (1382) Sıra Sayılı Kanun teklifi tabe
dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 
BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanının, gelen kâğıtlardan gündeme alın
masını istediği ve gündeme alındığı takdirde, 
gündemde bulunan diğer bütün işlerden önce 
görüşülmesini istediği kanun teklifi, Anayasa
nın 73 ncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili 
olan kanun teklifidir. Gelen kâğıtlara geçmiş 
bulunmaktadır. Fakat içtüzüğün aradığı müd
det geçip gündeme alınmamıştır. Bu sebeple 
gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Gündeme alınması kabul edil
miştir. Gündemde bulunan diğer bütün işlerden 
önce görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu, muhalefet şerhiyle beraber, okutu
yorum:. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

15 . 1 . 1970 
Millet Meclisinin 14 Nisan 1970 tarihli 69 ncu 

Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edi-

(1) 1382 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

len, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Mil
let Meclisi Başkanlığının 15 Nisan 1970 tarihli 
ve 1503 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 15 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Anayasanın 73 ncü maddesinde 
değişiklik yapılarak, Cumhuriyet Senatosu üç
te bir yenileme seçimleri ile milletvekili genel 
seçimleri arasında bir bağlantı kurulmasını ve 
bunu gerçekleştirmek amaciyle de 11 nci geçici 
madde olmak üzere yeni bir madde eklenmesini 7 
Haziran 1970 tarihinde yapılması gereken Cum
huriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin 
arz edilen değişikliği uygulıyabilmek maksa-
diyle ertelenmesini öngörmektedir. 

Anayasanın yasama meclisleri üyelerinin 
seçimleri düzenliyen maddeleri tetkik edildiği 
takdirde görülür ki, kanun koyucu Parlöman-
ter siyasi rejimin gereklerine uygun olarak, 
yasama meclisleri üyeleri seçimlerinin ancak, 
belli aralıklar dâhilinde süregelen (asgari iki 
yıllık) dönemlerde yapılmasını uygun ve zaru
ri mütalâa etmiş ve düzenlemeyi böylece yap
mıştır. 

Anayasanın esprisi bu olmakla beraber; met
nin halk oyuna sunulup yürürlüğe girmesinden 
önce konulan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çimine dair olan 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanu
nunda benimsenen seçim tarihi ile; Anayasanın 
kabulünden sonra yasama meclislerinin teşek
külü için yapılan seçimlerin tarihi arasında bir 
beraberlik tesis edilememiş ve Ekim 1963 tari
hinde yapılması icabeden ilk Cumhuriyet Se
natosu üçte bir yenileme seçimleri sözü edilen 
kanun hükmü uyarınca Haziran 1964 tarihinde 
yapılmakla, seçim takviminde, Anayasanın yu
karda işaret edilen esprisine uygun olmıyan bir 
tatbikat ile karşı karşıya kalmmışto. 

Gerekçede ifade edildiği üzere, işbu teklifle 
1964 yılından bu yana doğmuş olan fiilî duru
mu Anayasanın yasama meclisleri üyelerinin 
seçimlerine mütaallik hükümlerinin esprisine 
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uygun bir şekilde düzeltmek başka bir deyişlö 
seçimlerin her yıl değil; vatandaşların siyasal 
temayüllerini yeterince ortaya koyabilecek 
bir dönem olan iki yılda bir yapılabilmesi ön
görülmektedir. 

Ülkemiz siyasal seçim takviminin böylecö 
düzenlenmesiyle Hazineye büyük ölçüde malî 
külfet tahmil eden bir uygulamanın da önüne 
geçilmesi mümkün olacaktır. 

Teklifin Anayasaya eklenmesini öngördüğü 
geçici madde ile 7 Haziran 1970 tarihinde ya
pılması gereken Cumhuriyet Senatosunun üçte 
bir yenileme seçimlerinin ertelenmesiyle yeni 
düzenin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Bu esaslara ihtiva eden teklif Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştik. 

III - Teklifin mahiyeti gözetilerek Genel 
Kurulda öncelikle görüşülme hususunda istem
de bulunması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 
Kâtip 
Tokat 
Z. Betil 
Bitlis 

0. Kürümoğlu 
istanbul 
E. Özden 

Rize 
0. Mecdi Agun 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

Balıkesir 
N. Demirel 
Gaziantep 

i. Tevfik Kutlar 
Konya 

S. Çumralı 
Sakarya 
M. Tığlı 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Noksan sebebiyle muhalifim 

H. Aydmer 

Muhalefet Şerhi 

Bu teklif memleket hayrına doğru atılan bir 
adımdır. Fakat maalesef noksandır. Çünkü bu 
teklif her ne kadar her sene seçim yapılması 
mahzurunu ortadan kaldırıyorsa da her iki se
nede bir seçim yapılması mahzurunu önlemi-
yor. tki senede bir seçim yapılması da aynı mah

zurları taşımaktadır. Senatörlerin üçte birinin 
iki senede bir değiştirilmesi ve bununla bera
ber münhaller için Millet Meclisi ve Senato üye
lerinden ara seçimi yapılması da büyük külfet
leri ve büyük masrafları icabettirmektedir. iki 
sene evvel İstanbul'da münhal bir tek senatör 
seçimi için tam üçbuçuk milyon lira masraf 
gitmiştir. Bu memleket için bu kadar bir mas
raf yazıktır. Diğer taraftan iki senede bir seçim 
yapılması halkımızı seçime olan rağbetini çok 
düşürmektedir. Atalarımız «bal yiyen bile usa
nır» demekle bu hakikati ifade etmişlerdir. 
1969 seçimlerindeki iştirak nisbetinin çok dü
şük olması bunun açık bir delilidir. Yapılacak 
doğru iş senatörlük müddetinin 8 seneye çıka
rılması, bunların yarısını milletvekili seçimi ile 
birlikte teklifte olduğu gibi 4 senede bir yapıl
ması ve ara seçimlerinin de kaldırılarak evvelce 
yapılmış olan seçimde en çok oy alanın münhal 
mebus veya senatörün yerine gelmesidir. Bu su
retle halk ve Hükümet 3 sene seçimsiz bir sü
kûnet ve çalışma devresi geçirir, dördüncü se
ne bütünü ile seçim senesi olur. Memleketin hay
rı ve menfaati bunda idi. Bunu temin etmiyen 
bu teklife bu noksanı sebebiyle muhalifim. Hiç-
olmazsa önümüzde bunun yapılmasını candan 
temenni ederim. 

Senatör 
Hidayet Aydıner 

BAŞKAN — Anayasa değişikliği teklifi üze
rinde Sayın Özlen, Sayın Tanyeri, Sayın Aydı
ner, Sayın Sökmen, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Ucuzal, Sayın Koksal söz istemişlerdir. Talep 
sırasına göre söz vereceğim, gruplar adına Gü
ven Partisinden Sayın Karakapıcı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakapıcı, 
G. P. Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA i. ETEM KARA
KAPICI (Urfa) — Muhterem Başkan, değerli 
Senatör arkadaşlarım, kısmi Senato seçimleri
nin ertelenmesini öngören ve Anayasanın 73 
ncü maddesini değiştiren ve bir geçici madde 
eklenmesini istiyen kanun teklifi, Yüce Sena
tonun müzakeresine sunulmuştur. Bugün mü
zakeresini yapacağımız bu kanun teklifi üze
rinde G. P. Grupunun görüşünü kısaca arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Daha 1969 genel seçimleri sebebiyle neşret
tiğimiz seçim beyannamemizde, memleketin 
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ekonomik ve sosyal şartları karşısında ve Se
çim Kanununun aksaklıkları sebebiyle her se
ne seçim yapılmasının mahzurlu olduğunu söy
lemiş ve bunun çaresine tevessül edilmesi ge
rektiğini savunmuştuk. Bu konuda iktidar par
tisinde de diğer partilerde de aynı temayül be
lirmiş ve bâzı beyanlarla bunlar teyidedilmiş 
bulunmakta idi. Demek ki, ortada herkesin 
müştereken savunacağı bir mesele mevcuttur. 
Bu da seçimlerin her sene yapılmaması hususu 
idi. Hakikaten her sene seçim yapılmasının 
mahzurları elle tutulur hale gelmiştir. Vatan
daş bir seçimin arkasından henüz maddi ve mâ
nevi yorgunluğunu bitirmeden ikinci bir seçi
min hazırlığınla girmek mecburiyeti ile karşı 
karşıya bırakılmaktadır. Bunun idari yönden, 
asayiş yönünden külfetleri ise ortadadır. 

Esasen, Anayasamızın 74 ncü maddesi de her 
sene seçim yapılmasını tecviz etmemektedir. Her 
sene seçim yapılması durumu, dikkat buyuru-
lursa, 1963 seçimlerinin o günün getirdiği şart
lar icabı 1964 senesine bırakılması ile doğmuş
tur. Ve bu büyük mahzurlar ortaya çıkmıştır. 
Anayasamızın esprisi ise bu değildir. Şimdi, 
huzurunuzda bulunan bu kanunla Haziran 1970 
seçimleri ertelenmekle ve gelecek sene mahallî 
seçimlerle birleştirilmesiyle memlekette sık sık 
seçim yapılması konusu bertaraf edilmiş ola
caktır. Ve böylece seçimler ilki senede bir ya
pılma yoluna girecektir ki, çok isabetli olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, sık sık seçim yapıl
masının mahzurlarını biraz daha tadadetmek 
mümkün. Bu arada Parlâmento, seçim dola-
yısiyle zamanını israf etmemiş olacak ve mem
leketin daha önemli konularına eğilmek imkâ
nını (bulacaktır. Seçimlerde yapılan, hepinizin 
malûmu olan, milyonlarca masraf böylece Ha
zineye kalacaktır. Diğer yandan idari cihazın 
ve memurların seçimler dolayısiyle israf edilen 
zamanları da böylece tasarruf edilmiş olacak
tır. Malûmuâliniz her seçimde endişesine ka
pıldığımız asayiş konuları da böylece, hiç ol
mazsa, bir müddet gerilemiş olacaktır. Bunun 
yanında seçimlerde iştirak oranının düşmesi ve 
vatandaşın iş zamanını kaybetmesi de bu fak
törler arasında sayılmaya değer konulardır. 

Bu nedenlerle memleket gerçeklerine uy
gun olan bu Anayasa tadilini mutazammın ka

nun tasarısını G. P. olarak desteklediğimizi be
yan etmek isterim. Memleketin hayrına olaca
ğını ümidettiğimiz bu kanun tasarısına müspet 
oy vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
bir hususu burada önemle beyan etmek isterim. 
Dünyada her şeyin değişmesi mümkündür ve 
değiştirilebilecektir. Çok kıymetli bir eser ve 
büyük bir emek mahsulü olan 1961 Anayasamı
zın da zaman ve şartlar içinde değişebileceği, bu 
kanun tasarılariyle ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Memleket gerçeklerine ve memleket yararı
na olmak şartiyle Yüce Meclislerin ve onu teş
kil eden partilerin samimî bir anlayışla Ana
yasada yapacakları değişikliklerde birleşmeleri, 
memleketin içinde bulunduğu huzursuzlukların 
bertaraf edilmesine yarıyacak ve sebebolacak-
tır. Kısmî Senato seçimlerinin ertelenmesi yo
lunda, bu kanım tasarısının hazırlanmasında 
emeği geçen senatör ve milletvekili arkadaşları
ma şükranlarımı, teşekkürlerimi sunar, grupum 
adına Yüce Senatoya saygılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özlen. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Anayasamızın 73 ncü madde
sinin değiştirilmesine ve Anayasaya g'eçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
şahsi düşüncelerimi, bilhassa tekrar ediyorum, 
şahsi düşüncelerimi çok kısa olarak arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Anayasa değişikliklerinde, Anayasanın tü
münü göz önünde tutarak yaptığımız değişik
liğin, Anayasanın diğer maddeleri ile ve tüm 
felsefesiyle uygun düşüp düşmediğimi kontrol 
etmek lâzım geldiği kanısındayım. 69 ncu mad
de, seçim süresinin kısaltılmasına Meclisçe ka
rar verilebileceğini, yani seçim süresinin kısalt 
ma yolunun Meclis kararlarına açık olduğunu, 
buna mukabil 74 ncü madde, seçim süresinin 
uzatılmasının, savaş gibi çok ağır şartlarla 
mümkün olabileceğini tasrih etmek suretiyle se
çim süresini uzatma kararlarımızda kısıtlı, se
çim süresini kısaltma kararlarında daha rahat 
olduğumuzu, dolaylı da olsa, hükme bağlamış
tır. Keza; 82 nci madde, «T. B. M. M. üyeleri
nin aylık ve ödeneklerine her ne suretle olursa 
olsun yapılacak zam ve ilâveler, bu zam ve ilâ-
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veleri takibeden milletvekilleri genel seçimin
den sonra uygulanır» demekte ve 23 ncü madde 
de senatörlük süresini 6 yıl ile kayıtlamaktadır. 

Şimdi, değiştirdiğimiz 73 ncü madde ve ye
niden getirdiğimiz ek madde ile sadece bir tek 
73 ncü maddeyi değiştirmiş olmuyoruz, yukar
da arz ettiğim, 69, 73, 74 ve 82 nci maddeleri, 
en yumuşak deyimi ile, örselemiş, zedelemiş, 
Anayasamızı ve bizleri yani T. B. M. M. üyele
rini bu maddelerin oturtmak istediği anlayış 
yörüngesinden kaydırma çabasına girmiş bulu
nuyoruz. Anayasayı bu örseleme ve zedelemenin 
gerekçesine bir göz atahm : Seçimlerin sık sık 
tekrarı, külfet, masraf ve yorgunluğundan kur
tulmak ve vatandaşın seçimlerden soğumasını 
önlemek diye özetliyebiliriz, gerekçeyi. Bende
niz, vatandaşın seçimlerden değil, seçimlerdeki 
gürültü ve şamatadan, yerine getirilemiyecek 
vaitlerden ve seçimler sonunda umduğunu bula
mamaktan, nurlu ufukları bir türlü seçememek-
ten ötürü politika ve politikacılardan sızlandı
ğı kanısındayım. Kaldı ki, vatandaşı seçimlerin 
önemli bir hak ve görev olduğuna inandırmak, 
onu bu konularda eğitmek te yine bizlere düşen 
bir görevdir. Bu görev, seçimlerden kaçarak 
yerine getirilemez. Dolayısiyle yaptığımız bu 
değişiklikte hem vatandaşı ve hem kendimizi 
demokrasinin şartlarından olan seçim hak ve 
görevinden uzaklaştırmak gibi bir korku da 
vardır. Uzatmamak için bir M cümle ile özet-
liyeyim. 

Bu Anayasa değişikliğinin Senato Genel Ku
rulunca onaylanmadığını varsayalım. Bu onay
lamama keyfiyeti Senatomuza ve biz senatörle
re itibar mı kazandırır, itibar mı kaybettirir? 
Anlatmak istediklerim, bu mukadder sorunun 
cevabında fazlasiyle mevcuttur. 

Diğer bir soruya geleyim : Senatörlüğün 
6 sene olduğu hakkındaki Anayasa hükmüne 
rağmen, 1961 senesinden 1975 senesinin Ekim 
ayına kadar senatörlük yapmış ve yapacak ar
kadaşlarımızın bir kısmı, 6,5 sene ve halen se
natör olan bizler 7,5 sene olmak üzere Anayasa
nın tâyin ettiği 5 senelik sürenin dışına çıkmış 
olacağız. Bu hal, Anayasaya saygılı olmak ve
ya saygılı olduğumuz iddiasına güc kazandırır 
mı? Bu çeşit nedenlerle sık sık Anayasa değiş

tirmek bir alışkanlık haline gelirse; ki gidiş o 
gidiştir. Bunun sonu nereye varır? Anayasamı
zı ve Anayasamıza saygıyı ve Parlâmento itiba
rını, arz ettiğim bu düşüncelerim çerçevesinde 
anladığımdan, Anayasanın değişikliğinden ya
na olmıyacağımı, olamıyacağımı saygılarımla 
arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, grup adına mı 
konuşmak istiyorsunuz?.. C. H. P. Grupu adına 
Sayın Tanyeri, buyurunuz. 

C. H P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; Anayasanın, senatörlük seçimlerinin 2 yıl
da bir yapılmasını öngören 73 ncü maddesinin, 
ortaya çıkan ve sistemi bozan hukukî sebepler 
muvacehesinden yeniden düzenlenmesini ve bu 
seçimleri, Millet Meclisi seçimlerine bağlayan 
değişiklik sebebiyle, gerek Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonu kanarına verilen muhalefet 
şerhinden gerekse konuşmalardan bu tadil tek
lifinin Anayasanın 74 ncü maddesine ve dolayı
siyle genel esprisine layktrı olduğu kanaatinin 
mevcudolduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda 
tamamen aksi kanaatte olarak kanun teklifine 
imza koymuş parlömanierler olarak, grupumun 
bu hususdaki görüşlerini, Anayasanın lâfzına ve 
ruhuna tamamen sadık kalarak, açıklamaya 
gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 74 ncü 
maddesi 3 fıkradan mürekkeptir: Birincisi; 
«savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına 
imkân görülmezse seçimler kanunla bir yıl ge
riye bırakılabilir.» îki; «Meclislerin araseçimle
ri her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçi
mi öle birlikte yapılır.» Üç; «Millet Meclisi se
çimlerine bir yıl kala araseçimi yapılmaz.» 

Maddenin birinci fıkrasının sebebi tedvini; 
siyasi iktidarın seçimsiz 4 yıldan fazla Hükü
met etmesini önlemektir. Filhakika, ;69 ncu 
madde, Millet Meclisi seçimlerinin 4 yılda bir 
yapılacağını hükme bağladıktan sonra, 103 ncü 
maddesiyle; Hükümete, göreve başlarken ve 
104 ncü maddesiyle görev sırasında güven oyu 
vermek, 89 ncu maddesiyle Hükümeti düşürmek 
imkânını bahşeden gensoru yöneltmek; yani 
Hükümetin kurulmasını, görev ifa etmesini, gü
vensizlik sebebiyle düşürülebilmesini, yetki ola-
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rajk, Millet Meclisine vermiştir. Bunun dçin 
Millet Meclisi seçimlerinin sonucu, siyasi ikti
darı tâyin ©itmektedir. îşte; Anayasa, bu kud
retin seçimsiz 4 yıldan fazla Hükümet etmesini 
önlemek maksıadiyle 74 ncü maddenin birinci 
fıkrasını sevk etmiştir. 

Süresi 6 yıl olarak tesbit edilen senatör
lerin de, Senatonun değil, senatörlerin de, Mil
let Meclisinin İki seçimi arasında halk oyunda 
vukua gelebilecek dalgalanmaları, eğilimleri ik
tidara gösterebilmek için 1/3 nün iki yılda bir 
yenilenmesini öngörmüş, bu suretle bir taraftan 
da teşriî organ da bir daimiyet vücuda getirmiş
tir. 

Ddğer taraftan Hükümetin kuruluşu, düşü
rülmesi gibi Millet Meclisine verilen fonksiyon
ları iki yılda bir yenileme prensibinin, iktidar 
üzerinde, (bunun için öngördüğü 4 yıllık süre
den önce etkili olmaması için, teşriin bu kana
dından esirgemiştir. Bu sebeple Senato, for
masyonunda vukua gelecek değişikliklerle ikti
dar ve onun süresi üzerinde etkili olmadığından 
74 ncü maddenin birinci fırasında belirtilen en
dişe, Millet Meclisindeki şiddete değildir. Esa
sen, genel oyla seçilmiş 150, Cumhurbaşkanınca 
seçilmiş 15 ve Anayasanın 70 noi maddesinin 
öngördüğü üyelerle birlikte 183 üyeden müte
şekkil Senato, üyelerinin süresi 6 yıl olmakla be
raber 1/3 ü 2 yılda bir yenilendiğine ve 2/3 ü 
ile daima mevcut bulunduğuna ve bu formasyo
nu ile her an görev ifa edebilecek ekseriyete 
^tbibolduğuna göre, süre üe mukayyedolmayıp 
daimidir ve bu şekliyle de her türlü teşriî ta
sarrufta bulunmaya ehildir. 

Şu halde 1/3 olan 55 üyenin bir süre faz
la ya da noksan görev ifa etmesi, formasyon
da, ehliyette ve siyasi iktidarda müessir değil
dir. Anayasanın 73 ncü maddesi, Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği süresinin 6 yıl olduğunu, üye
lerin 1/3 nün her iki yılda bir yenileneceğini 
hükme bağlamıştır. Gerekçe, bu prensibin 
amacını şöyle belirtmiştir; «Senatonun fonksi
yonlarından başlıcası kamu oyunun nüanslarına 
ve değişmelerine Hükümetin dikkatini çekmek 
olduğuna göre iki senede bir kısmî yenilenme
nin bu gayeyi gerçekleştireceği düşünülmüş
tür.» Şu halde maksat, 4 yıllık süresi olan ikti

dara, iş başına gelmesinden İM yıl sonra, icraa
tının kamu oyunda, seçmen kütlesinde nasıl 
karşılandığı hususunda fikir edinmek veya ka
mu oyunda aleyhte bir eğilim husule gelmişse, 
önündeki iki yıl içinde icraatında halka dö
nük tashihleri yapmak imkânını sağlamajktır. 

Hemen ilâve edelim ki; Anayasamız, demok
rasinin sıhhatini istikrarda görmüş ve bunu çe
şitli maddeleriyle temine çalışmıştır. Örneğin: 
Hükümet kurmayı kolaylaştırmış, jkurulmuş 
Hükümeti güvensizlik oyu ile düşürmeyi güç 
koşullara bağlamış, Parlâmentonun feshini de 
âdeta imkânsız denecek bir hale getirmiştir. Bir 
siyasi partinin iktidara gelmesinden sonra halk 
efkârında husule gelen dalgalanmaları, eğilim
leri kendisine göstermek için iki yılda bir Se
nato kısmî yenileme seçimi yapılmasını öngör
mesi de bu temayülünün bir sonucudur. 

Anayasamızın diğer önemli bir temayülü de, 
sık seçim yapılmak suretiyle kamu oyunun se
çimlere karşı bıkkınlık, ilgisizlik göstermesini 
önlemektir. Esas kanunun bu eğilimi, 74 ncü 
maddenin ikinci fıkrasında ve bunun gerekçe
sinde ifade ediilmiştir. 74 ncü maddenin 
ikinci fıkrası; «Meclislerin ara seçimleri her 
iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu seçimi ile 
yapılır» hükmünü savketnüstir. Gerekçede 
bunun nedeni şöyle açıklanmıştır. «Ancak» Se
natonun ihdası ile Türkiye'de seçimlerin pek 
sık tekerrür edeceği mülâhazası ile, ara se
çimler, Cumhuriyet Senatosunun iki senede bir 
yapılan seçimleri ile aynı zamana konmuş
tur.» Bundan anlaşılacağı üzere Anayasa se
çimlerin iki yılda bir yapılmasını, her yıl se
çim yapılmamasını öngörmektedir. Anayasanın 
bir endişesi de Millet Meclisi seçimlerine bir 
yıl kala ara seçimi yapılmasını önlemektir. 
Bu arzusunu 74 ncü maddenin 3 ncü fıkrasın
da kesin olarakş ifade etmiştir; «Millet Mec
lisi seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapıl
maz.» Bu fıkranın sebebi tedvini nedir? Ana
yasa koyucu, bu, fıkraya neden lüzum hisset
miştir? Maddenin birinci fıkrasında, seçim
lerin 4 ve iki yılda yapılmasını; 2 nci fıkra
sında ara seçimlerin iki yılda Senato seçim
leri ile birlikte yapılmasını kesin hükme bağ
ladıktan sonra, üçüncü fıkrasında genel se
çimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamıyacağı 
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ihtirazi kaydını koymaya neden lüzum gör
müştür? 

Anayasa koyucu bu fıkra ile bir şeyden su
reti katiyede kaçınmak istemektedir. Kaçın
dığı, gerçekleşmesini sureti katiyede arzu et
mediği şey nedir? Bu, sık seçim yapılması 
değildir. Bunu 2 nci fıkrası ile önlemiştir. O 
halde nedir? Kanaatimizce bu, iktidarın son 
yılda yapılacak ara seçimi ile seçmenlerde 
husule gelmesi muhtemel aleyhte eğilimi gö
rüp bir yıl içinde yeni iktisadi ve sosyal ted
birler alıp uygulamıyacağından partizan dav
ranışlara yönelmesi ihtimalidir, işte bunu ön
lemek için 74 ncü maddenin son fıkrasındaki 
ihtirazi kaydı sevketmiştir. Şu halde Anaya
sanın lâfzından ve ruhundan çıkan sonuç şu
dur : 

Bir siyasi iktidar ancak 4 yıl Hükümet ede
bilir. 4 ncü yılın sonunda seçim yapılır. Fakat 
savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına 
imkân görülmezse seçimler, kanunla bir yıl ge
riye bırakılabilir. Kamu oyundaki dalgalan
maları iktidara göstermek, onun yanlış isti
kamete gitmesini önlemek maksadiyle seçimin
den iki yıl sonra Senato yenileme ve Meclis
lerin ara seçimleri yapılır. Fakat genel se
çimlere bir yıl kala bu ara seçimi yapılamaz. 
Sebebi de iktidarın aleyhte sezeceği eğilimi 
kısa devrede lehine çevirecek tedbir almasına 
imkân olmamasından, partizan ya da kanun 
dışı davranışlara dönüşmsini önlemektir. 

Şu halde mekanizma : 

1. Genel seçimler, 

2. iki yıl sonra Senato kısmi yenileme ve 
Meclisler ara seçimleri, 

3. iki yıl sonra genel seçimler ve Senato 
kısmi yenileme seçimleri. 

Fakat ne yazık ki, Anayasanın lâfzında ve 
ruhunda mündemiç bu mekanizma 29 . 5 . 1963 
tarih ve 238 sayılı Kanunla Senato 1/3 yenile
me seçiminin 1963 Ekiminden 1964 Hazira
nına uzatılmasiyle bozulmuş ve böylece bir 
taraftan 73 ve diğer taraftan 74 ncü madde
lerin zedelenmesine ve de her yıl seçim ya
pılması gibi Anayasanın açıkça öngörmediği 
seçmen kütlesini bıktıran, onları sandıktan 
uzaklaştıran bir durumun ortaya çıkmasına im
kân vermiştir. 

Bu durum ayni zamanda Anayasanın 74 ncü 
maddesindeki ihtirazi kaydın sık sık bozulma
sına, Anayasa koyucunun özelilkle kaçınmaya 
yol açmıştır. 

Gerçekten seçim takviminin 1963 te bozul-
masiyle gerek 1964 te, gerek 1968 de Millet 
Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala Senato 
yenileme ve Meclislerin ara seçimlerinin yapıl
masına zaruret hâsıl olmuş ve Anayasanın 
açık hükmü kerraren ihlâl edilmiştir. 1972 de 
de durum aynı olacaktır. 

Eeğer bu teklif kanunlaşmazsa 1972 de Se
nato kısmi yenileme seçimi yapılırken ara se
çimi de yapılmak istenecektir. Meselâ 1970 -
1972 devresinde Millet Meclisinde 4, Senatoda 
seçimleri 1972 de yapılması gereken grupun 
dışında 3 üyelik inhilâl etmiş olsa 1972 de 50 
kişilik 1/3 senatör için yenileme seçimi yapı
lacak fakat münhal 4 milletvekili ve 3 sena
törlük için seçim yapılamıyacaktır. Çünkü, 
Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala 
ara seçimi yapılamaz. Ama, 74 ncü maddenin 
2 nci fıkrası ile ara seçimlerinin iki yılda 
bir Senato kısmi seçimleriyle birlikte yapıl
ması emredilmektedir. O halde ne olacak? 
ikinci fıkranın emir ve 3 ncü fıkranın neh-
yettiği bir durum ortaya çıkmaktadır. Hangi
sine uyulacaktır? 

Filhakika 74 ncü maddenin son fıkrasında 
Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara 
seçimi yapılamıyacağı hükme bağlanmış, Sena
to 1/3 yenileme seçimi için bir kayıt konmamış
tır. Şu halde ara seçimi yapılmaz, yenileme se
çimi için mahzur yoktur denilebilir. Şüphesiz 
ki; bu, Anayasanın her yıl seçim yapılmaması, 
ara seçiminin İM yılda bir Senato kısmî yenile
me seçimi ile birlikte yapılması prensiplerini ze
deleyeceği, onun aynı maddedeki bir fıkrasının 
diğerine tercihi gibi bir durum yaratır. 

Fakat şüphesiz ki, aslında Anayasa tedvi
ninde 74 ncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra
ları arasında bir çelişki olacağı düşünülmemiş, 
hükümler birbiriyle ahenkli olarak sevk edil
miştir. Tabiatiyle Anayasa âmir hüküm olarak 
düzenlediği seçim takviminin Parlâmento tara
fından bir kanunla bozulacağını öngöremiyece-
ği için 74 ncü maddenin son fıkrasiyle müm
kün olanı yasaklamıştır. Eğer böyle bir duru-
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mu derpiş edebilseydi bu takdirde fıkraya Mil
let Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala seçim 
yapılamaz genel hükmünü koyardı. Mutlaka 
koyardı, zira 74 ncü maddenin son fıkrası bir 
şeyden behemahal kaçınılmasını öngören bir ih-
tirazi kayıt olduğuna, mahiyeti ne olursa olsun 
bir mahzurun önlenmesi endişesine matuf bu
lunduğuna göre, ara seçimin yapılmasını mah
zurlu gören Anayasanın kısmî yenileme seçimi 
gibi daha şamil bir seçimi haydi haydi mahzur
lu telâkki edeceği bir mantık bedahatidir. Çün
kü, cüzü zararlı olan şeyin küllü daha da zarar
lı hattâ mühliktir. 

Şu halde Anayasanın açık hükümleri ve 238 
sayılı Kanunla vücuda getirilen buna aykırı du
rum karşısında yapılacak iki iş vardı. Ya, 1970 
Haziran kısmi Senato yenileme seçimleri 1969 
Ekim seçimleriyle birlikte yapılmalı idi, ya da 
bu seçimler Ekim 1971 e sürülmeli, böylece 
1963 te bozulmuş olan seçim takvimi tashih 
edilip Anayasanın lâfzına ve ruhuna uygun bir 
duruma getirilmeli idi. Birinci alternatif artık 
imkânsızlaştığına göre bu tashihin ancak bir 
yolu kalmaktadır ki, o da bugünkü konumuz 
olan ikinci alternatiftir. Eğer bugün önümüzde 
bulunan kanun teklifi kabul edilmezse bu ka
nunsuzluk, bu Anayasanın esprisine aykırı du
rum ilânihaye devam edip gidecektir.. 

Demek oluyor ki; biz, bu teklifi kanunlaş
tırmakla Anayasanın tadili suretiyle Anayasa
nın esprisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Demek 
M, operasyon bir seçim ertelemesi ya da Ana
yasanın stürüktüründe bir değişiklik değil, 
Anayasanın esprisini gerçekleştirecek bir kor-
reksiyon, bir tashih hattâ bir rehabilitasyon
dur. Bu korreksiyonun Anayasayı zedeleyici, 
onun esprisini ihlâl edici bir yanı var mıdır? 

Şimdi, izin verirseniz, bunu inceliydim, ilk 
nazarda bu tadilin 74 ncü maddedeki «savaş se
bebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân gö
rülmezse seçimler kanunla bir yıl geriye bıra
kılabilir» hükmüne aykırı olduğu iddia edilebi
lir. Anayasa bu hükmü ile siyasi iktidarın se
çimsiz 4 yıldan fazla hükümet etmesini önle
mek istemiştir. Senato bir taraftan ekseriyetiy
le daimiliği, diğer taraftan iktidarın süresine 
tesirsizliği sebebiyle bu fıkranın dışında kal
maktadır. Senatörlerin görev sürelerinin bir 
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miktar uzatılması ya da kısaltılması iktidar üze
rinde müspet veya menfi bir etki yapamıyaca-
ğından Anayasa koyucunun bir siyasi partinin 
4 yıldan fazla seçimsiz iktidarda kalmasını ön
lemek endişesi kendini göstermiyecek, dolayı-
siyle Anayasanın esprisini zedeleyici bir etken 
olamıyacaktır. Senato, esas itibariyle, 2/3 i iti
bariyle her zankan mevcut ve bu sebeple daimi 
olduğundan bakiye 1/3 ün bir süre görevde 
kalması, onun formasyonunda iktidarın istikra
rını etkileyici bir değişiklik vücuda getirmiye-
cek, dolayısiyle Anayasanın esprisini zedeleımi-
yecektir. 

Buna mukabil bu operasyonla Anayasanın, 
bundan önce bir kanunla yaratılan durumla ih
lâl edilmiş ya da zedelenmiş esprisine böyle bir 
tadille dönmek gibi büyük bir fayda sağlıya-
caktır. 

Şu halde, operasyon senatörlerin görev süre
lerinin bir yıl dört ay uzatılması ya da seçim
den kaçılması gibi kişisel bir sorun olmayıp 
Anayasa düzenine avdet ve onu muhafaza ga
yesine matuf bir zorunluktur. Bilindiği gibi ga
ye meşru olunca, vasıta meşruiyet kazanır. 

Diğer taraftan Senatonun 2/3 üyesi zama
nın akışı içinde her an görevde bulundukların
dan teşriî vekâletin, halkın arzusuna ve irade
sine dayanan uzatılması da bahis konusu de
ğildir. Görülüyor M, kasıt seçimden kaçmak de
ğil, Anayasanın esprisine dönüş suretiyle ona 
saygıyı temin etmektir. 

Bâzı arkadaşlarımız Senatonun yahut sena
törlük süresinin 8 yıla çıkarılması ve yarısının 
milletvekilleri genel seçimi ile birlikte 4 yılda 
bir yapılması suretiyle sık sık seçimlerin önlen
mesini öngörmektedirler. Bu, Anayasanın 73 ncü 
ve 74 ncü maddelerinin lâfzına ve esprisine açık
ça aykırıdır. Diğer taraftan belediye ve genel 
meclis seçimlerinde olduğu gibi milletvekilliği 
ve senatörlükte de yedek usulünün kabulü, bi
rinin üyeliğinin düşmesinden sonra en fazla oy 
alamn gelmesinin kabulü siyasi hayatımızda bir
takım komplikasyonlara hattâ suikastlere mey
dan verecek muhik bir tekliftir. Bu itibarla 
esasen Anayasanın esprisine ve lâfzına aykırı 
olan bu teklifin de kabulüne imkân yoktur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çalışma müddetimizle yahut 

çalışma düzenimizle ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
Yarın 17 . 4 . 1970 Cuma günü partiler saat 

17,00 ye kadar önseçime girecek adaylarını Yük
sek Seçim Kuruluna vermeye mecbur oldukları
na göre, her hangi bir teehhüre meydan bırak
mamak maksadiyle, Cumhuriyet Senatosu Umu
mi Heyetinin yarın saat 14,00 te toplanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanı 

Şeref Kayalar 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grup Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanvekili 

Fehmi Alpaslan 
Kontenjan Gurup Başkanı yerine 

Âdifünlü 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Se

natosunun 17 . 4 . 1970 Cuma günü saat 14,00 
te toplanması istenmektedir. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, 17 . 4 . 1970 Cuma 
günü sat 14,00 te toplantı yapacaktır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
ben bu teklifi memleket hayrına atılmış iyi bir 
adım olarak kabul ediyorum, fakat noksandır 
diyorum. Noksanlığı nedir onu raz edeceğim : 
Evvelâ ben, seçimlerin 3 senelik bir seçimsiz is
tirahat ve çalışma yılı ve ondan sonra 4 ncü se
nenin de bütün seçim yılı olması ve bu şekilde 
seçim uğruna yapılacak masrafların heder ve 
halkın tedirgin olmaması, Hükümetin işinden 
kalmaması için böyle bir teklifin kabulü lâzım
dır diyorum. Senatörlük 8 seneye iblâğ edilirse 
bu cihet halledilir. Biraz evvel konuşan arka
daşımız ifade buyurdular; Senatonun, Hüküme-
metin devamı ve ademi devamı hakkında bir te
siri yoktur. Binaenaleyh altı sene olmakla sekiz 
sene olmak arasında Hükümetin devamına ve 
bekasına bir tesiri olmadığına göre bu bir mah
zur telâkki edilemez. 

Seçimler niçin sık sık yapılmamalı da hep be
raber yapılmalı. Bir kere bu teklifin esbabı mu-
cibesi, her sene seçim yapılmasın. Her sene se-

I çim yapılmasın dediniz ama iki senede bir yine 
seçim yapıyorsunuz. Bu, aynı mahzurları taşır. 
Ara seçiminden arkadaşımız bahsetti. Ara se-

I çimi benim bildiğime göre 1950 senesinde Zon
guldak Milletvekili seçilen Maksut Çivi'nin ve
fatı sebebiyle Halk Partisi adayı Sebati Ata
man'm o vakit Mecliste okuduğu Fransız Seçim 
Kanunu metnine göre ikame hükmü vardır. Ar
kadaşımız bunu büyük mahzur telâkki ettiler. 
Fransa bile, o günkü hüküm değişmemişse ve di
ğer birçok memleketler seçim kanunlarına göre, 
bir inhilâl vâki olursa onun yerine en çok reyi 

I alan geçer. Bunda bir mahzur yoktur. O da 
evlâdı vatandır, o da vatandaştan rey almıştır.. 
Binaenaleyh bunda bir mahzur telâkki etmek 
yanlıştır. Fransa gibi bunu kabul eden birçok 
memleketler var. 

Ara seçimi bize neye mal oluyor? 2 - 3 sene 
evvel İstanbul'da bir senatör için ne masraf ya
pıldığını gittim, Seçim Kurulundan sordum; 3,5 
milyon lira dediler. Bir senatörün seçilmesi 
için 3,5 milyon lira harcanırsa ona evet denir mi, 
doğru bir iş denir mi, nazarı dikkatinizi celbe-
derim. 

ittihatçılar zamanında yahut devrildiği za-
( manda, Meşhur Doktor Akil Muhtar Beyin 

ağabeysi bir iktisat Vekili vardı: Meşhur Celâl 
Muhtar. O, dairesinde levha olarak şunu yazmış
tı : «10 parasının kıymetini bilmiyen hakikî 
Türk ve vatanperver olamaz.» Biz, 3,5 milyon 
lirayı bir tek zatın seçimi için sarf edersek ilk 
mekteplerimizi ve diğer zaruri ihtiyaçlarımızı 
elbette karşılayamayız. 

Dar bölge sistemi olan memleketlerle, bir -
I mebus veya senatörün inhilâli üzerine dar bölge

de ara seçim yapılabilir ama meselâ bizim Kon
ya vilâyeti gibi, Akdenizde Ermenek kazası, An-

I kara'nın ucunda Kulu kazası gibi birbirinden 
hiçbir veçhile irtibatı olmıyan bir memleket
te bir münhal için bütün vilâyeti ayağa kaldır
mak ve işleri de tedirgin etmek hiçbir faydayı 
mucip değildir. 

I «Bu teklif 73 ncü maddeye münafidir» bu
yurdu, arkadaşımız. 73 ncü maddeyi Allah mı 
yazdı. Bu maddeyi nasıl değiştiriyorsak 73 ncü 

I maddeyi de değiştiririz. Eğer senatörlerin 8 
seneye çıkarılmasını mahzur telâkki ediyorsa
nız, ki bugünkü kabul ettiğiniz kanunla 7,5 se-

| neye çıkmıştır, isterseniz başka memleketlerde 
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olduğu gibi 5 senede bir seçim yapın, Senato 
secimi de milletvekili seçimi de aynı olsun. Bu 
memleketin bu kadar masrafa tahammülü yok
tur. Bu havaya giden paralarla memleketin 
maarifine hizmet ederiz, daha zaruri ihtiyaçla
rına sarf ederiz. Binaenaleyh benim muvafık, 
muhalif bütün partililerden ricam şudur ki; bu 
memleketin, iki senede bir de olsa, seçime ta
hammülü yoktur, lüzumsuzdur ve neticeye mü
essir değildir. Onun için bu attıkları hayırlı 
adımı bir daha ileri giderek bu işi halletmeliyiz 
arkadaşlar. Bu, memleketin ihtiyacıdır, istir
ham ederim. 

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

Başkan, sayın senatörler; Anayasa tadili gibi 
önemli bir konu 5 - 6 aydan beri partilerarası 
komisyonlarda görüşüldü. Gerekçesi hepimizin 
malûmu oldu. Ben gerekçeyi yeni okudum, ge
rekçede yer almasını istediğim bir konu eğer 
gerekçede yer almış olsa idi, konuşma lüzumunu 
duyup huzurunuzu işgal etmliyecektim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçede seçimle
rin yıldan yıla yapılmasının vatandaşın ilgisi
ni azaltmakta olduğu belirtiliyor. Bu gerekçe
ye benim ilâve edeceğim bir konu var; sayın 
arkadaşım Salih Tanyeri uzun uzadıya izah etti
ler. Ben, bunun detaylarını, misallerini vererek 
kendi görüşlerimi açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, arka arkaya seçim
lerin yapılması yalnız vatandaşların ilgisini 
azaltmakla kalmıyor, arka arkaya yapılan se
çimler birbirini etkisi altında bırakıyor. Birbirini 
baskısı altında bırakıyor. Şimdi misal vererek, 
tarihleri ile beraber, ifade edeceğim, 

1065 te milletvekili seçimi yapıldı. 1966 da 
aradan 8 ay geçmeden kısmî Senato seçimlerine 
gidildi. (A) partisi çıktı meydana diyorki «ey 
millet, ey seçmen, gördünüz işte aradan altı ay 
geçti (A) partisinin aldığı oy belli, (B) parti
sine artık rey vermeyin» gibi meydanlarda nu
tuklar çekiyorlar, vatandaş bunun etkisinde ka
lıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimlerin bir etki 
altında kalmamasını birçok kanunlarla tanzim 
etmişiz. Başvekilin seyahat etmemesini, temel
ler atmamasını, seçimlere etkisi olmaması bakı
mından bir çok önemli konular hakkında ya
saklar koymuşuz. Diğer taraftan Anayasamız 
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da bunu düşünmüş ve seçimlere bir yıl kala se
çimlerin yapılamıyaeağını öngörmüştür. 

1972 de seçimler yapılacak muhterem arka
daşlarım. Arkadaşların bahsettiği gibi belki 
kısmî milletvekili seçimleri de - inşallah ölen 
ayrılan olmaz - yapılacak. 

Şimdi, bir partinin alacağı oy belli olacak, 
1973 de yapılacak milletvekili seçiminde mey
danlarda bar-bar bağırılacak, söylenecek. Diye
mezsiniz ki «aradan şu kadar zaman geçti, si
yasi, iktisadi konular değişti, köprünün altın
dan ne su geçdiki seçim neticelerinde ve oyla
rın sayısında bir fark olsun.» Bu itibarla muh
terem arkadaşlarım, seçimlerin sık, sık yapıl
ması yalnızca vatandaşın ilgisini azaltmıyor, 
aynı zamanda seçimlerin birbirine etkisini mey
dana getiriyor ki, bu da seçimin selâmetini or
tadan kaldırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işin vaktiyle 
Anayasaya göre bir düzen içinde olduğu, ka
nun koyucuların bunları düşünüldüğü hepimiz 
tarafından malûm, arkadaşlarımız da izah etti
ler. Bunu kim bozdu? Bunu, bizden evvel bura
da senatörlük yapan arkadaşlarımız bozdular. 
Bu metnin şimdi aleyhinde bulunan benim ar
kadaşım buna oy verdi. Şimdi diyorum ki, onu 
niçin o zaman bozdunuz, biz şimdi düzeltmek is 
tiyoruz niçin bundan yana olmuyorsunuz? Bir. 

ikincisi; diyorum ki, muhterem arkadaşla
rım, bu kanunun, bu metni, bu Anayasa düzeni
ni, seçim taktiğini düzenleme işini eğer sena
törlüğün uzatılması şeklinde telâkki ediyorsa
nız, bunu senatörlüğün uzatılmaması şeklinde 
bir metin olarak ortaya getirin, sizinle beraber 
oy verelim. 

Ben arkadaşlarımdan rica ederim, isterim 
ki, bir metin getirsinler, kısaltılması mı lâzım? 
Beraber mütalâa edelim, beraber tetkik edelim 
ve beraberce oy verelim, ama, bir metin getirme
den ortaya hem «biz seçimlerin yıldan yıla ya
pılmasını istemiyoruz» hem de «bu metne mu
halifiz» demek bir vazife görmek değil, sadece 
kuru, kuruya bir muhalefet etmek demek olu
yor. Bu itibarla ben bu metne muhalif olan ar
ka .dallarımdan rica ediyorum; bir metin hazırla
mış olmaları lâzımdır, bir metin getirsinler on
larla beraber müzakeresini yapalım. Eğer uy
gunsa ona parmak kaldıracağım; bu, seçim tak
viminin düzenlenmesi işidir. Senatörlüğün uza-
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tılması işi değildir. Eğer bu şekilde telâkki 
ediliyorsa ben buna hayır diyenlerden birisi 
olurum. Ama, getirin bir metin, konuşalım. 

Sevgiler sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ueuzal, buyurun efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; müzakeresini yaptı
ğınız bu Anayasa değişikliğine birtakım mıih-
rsMar, şu veya bu şekilde bir mâna verip, şu 
veya bu şekilde tefsire kalkışmamış olsalardı 
huzurlarınıza gelmiyecektim. Ama, 9 yıldanberi 
siyasi hayatın içerisinde bulunan, 9 yıldan beri 
9 seçimi geçiren arkadaşlarla birlikte bir haki
kate ulaştık ki, mutlaika bu memlekette cari 
olan bu seçim sistemini hiç olmassa her seneden 
iki seneye aktarmak ve her iki senede bir se
cim yapmak mecburiyeti vardır,, 

Sevgili arkadaşlarım, seçimi sadece Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri yapmamakta, 
seçime giderken Türkiye^e yayışan bütün va
tandaşlar kendisini bu hareketin içerisinde bul-
nuaJktadır. Seçen de, seçilen de, mensubolduk-
ları siyasi partilerin muayyen kademelerinde 
hizmet alan kimseler de, mahallî idarelerde bu
lunan ve Devlet idaresinde bulnan birtakım 
teşekküller de bu seçime iştirak etmek mecburi
yetindedir. Bu balkımdan her sene millî istihsali
mize büyük zayiata mal olan, iktisadi hayatı
mızda birtakım dalgalanmaları meydana geti
ren ve böylece memlekette her yıl zararlı bir 
i'aaîiyetmiş gibi bir hal alan, neticede demok
ratik nizamın esasını teşkil eden millî hâkimi-
3ret prensibini yavaş yavaş zedeliyen her sene 
yapılan seçimi, bu değişiklikte, iki yıla çıkar
makta büyük fayda olduğu kanaatindeyim. 

Şöyle ki; parti teşkilâtlarında vazifeli bu
lunan arkadaşlarımız seçime birkaç ay kala 
kendisini bu işe verir. Şahsi işini bir tarafa 
koyar. Asıl vazifesi, adalet tevzi eitmek olan 
mahkemelerimiz; seçimler sebebi ile, asıl işini 
aksatacak derecede Seçim Kanununun verdiği 
görevleri yaptıklarından adaleti tevzide aksa
malar otomatiikman meydana gelir. Seçim kü
tüklerinin tanziminde, mahalle muhtarları ile 
birlikte, bir (kısım vatandaşlarımız vazife alır. 
Seçimler sebebi ile üç gün de olsa, beş gün de 
cîsa öğretim görevlisi olan öğretmen arkadaş
larımız üç, gün beş gün her sene vazifesini ih

mal ederek seçim sebebiyle ayrı bir vazife ile 
Linin başından ayrılır. Hangi tarafa baksak, 
orada Devlet işinin aksadığı görülür. Ama, de
mokratik nizamın icabı alarak seçimin yerine 
getirilmesi gayreti vardır. Fakat, mevcut Ana
yasamızın esprisine uyarak bu değişikliğe git
mek hukukî yönden hakkımızdır. Vaktiyle bir 
değişiklik olmuş. Benden evvel konuşan sayın 
arkadaşım bunu açıkça ifade ettiler. Biz bu
gün bunu tamir etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
balkımdan, ne gibi bir tefsire tâbi tutulursa tu
tulsun, ne gibi bir isim ve mâna verilirse veril
sin, yapılan şey, Anayasanın asıl taşıdığı hük
mü yaniden ikame ederek vatandaşı, İM sene
de bir sıhhatli alarak seçim sandığı başına gö
türmek aslında bizim vazifemizdir. «Seçimler 
de iştirak nisbeıti düşüktür» deniliyor. Bir
takım mihraklar bunu eline alıp, bir kı
sım teşekküllerin karşısına çıkıyor. O hal
de, vatandaşı usandırmamak - vatandaşı ik
tisadi yönden sarsmamak, Devlet hizmetini, 
adalet hizmetini sarsmamak böylece iki sene
de bir sıhhatli seçim yaparak vatandaşı seçi-
nıa iştirak ettirip, demokratik nizamın temeli 
olan millî iradenin teşelkkülünde her vatan
daşın reyini, mutlak surette millî iradeye ini
kas ettirmek bizim vazifemizdir. Bu sebeple, 
yapılan değişiklik Anayasanın ruhuna uygun
dur, .memleket şartlarına uygundur, millî men
faatlere uygundur. Tadil yerindedir, müspet 
ey kullanacağımı arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın senatörler, seçimlerin iki yılda bir 
yapılmasını öngören ve dolayısiyle Haziranda 
yapılacak kısmi Senato seçimlerini 1,5 yıl geri
ye atan kanun teklifini görüşmekteyiz. 

Teklifin gerekçesinde nedenler arasında yer 
•klan; «Diğer 'taraftan siyasi iktidarı doğrudan 
doğruya tâyin etmiyen Ve sadece seçmen eği
limlerini gösterme bakımından fayda sağlan
ması umulan seçimlerde, yıldan yıla seçmen 
Vbtandaşda ilgi azalması işaretleri de görül
meye maşlanmıştır.» nedeni üzerinde duraca
ğım. ileri sürülen bu neden doğrudur. Ancak 
teklifi yapan 354 milletvekili ve senatörlerin 
dedikleri gibi, seçmen vatandaşın ilgisinin azal
ması yalnızca siyasi iktidarı doğrudan doğru-
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ya tâyin etmiyen seçimlere özgü değildir. Si
yasi iktidarı doğrudan doğruya tâyin eden 
milletvekili seçimlerine de seçmen vatandaşın 
ilgisi azalmıştır. Şu halde her iki seçimlere 
de ilgi azalmıştır. 

Resmî rakamlara göre, İ950, 1954, 1957, 
1961, 1965, 1969 genel seçimlerine katılma 
•ovanı sırasiyle : 

89,3; 86,6; 76,6, 81,4 ve 1965 te 71,3; 1969 
da ise 64,3 ür. 

Görülüyor ki, 1965 ve 1969 seçimlerine ka
tılma oranı 1950, 1954, 1957 ve 1961 seçimleri
ne göre düşüktür. Rekor da 64,3 oram ile 1969 
seçimlerindedir. Ayrıca, şunu da arz edeyim. 
Diğer taraftan 1969 seçimlerinde bütün parti
ler oy kaybetmişlerdir. Biri kazanırken diğeri 
kaybetmiş değil. Tüm olarak kaybetmişlerdir. 
O halde, vatandaşın siyasi partilere olan ilgisi 
de azalmaktadır. 

Sayın senatörler, vatandaş neden sandıksal 
demokrasiden soğudu? Bunun şaşılacak bir 
yanı yok. Çünkü, çoğunlukla sandıktan vatan
daşın iradesi değil, politika madrabazlarının, 
balkın şikâyetçi olduğu bozuk düzenden yana 
ırditegalibelerin, tutucuların iradesi çıkıyor. 
Halk görüyor ki, sandıktan çıkanlar hiçbir za
man bu bozuk düzeni değiştirmek gücünde ve 
niyetinde değillerdir. Tam tersine bu bozuk 
düzen değişmeden sürsün istiyenlerdir. 

Sayın senatörler, hayat pahalılığı, işsizlik, 
geçim sıkıntısı hızla artmaktadır. Fakat, Par
lâmento ne yapmaktadır? Parlâmentonun bil
hassa son aylardaki manzarasını gördünüz. Hale 
dünkü manzarasını da gördünüz ve işin içinde 
yaşadınız, iktidarın yakınları milyoner etme ara
rı olarak kullanıldığı gözler önüne serildi. Lekeli 
bir iktidar her halde kabaran yolsuzluk hare
ketlerini örtbas etmek amaciyle olacak, ikti
darda kalabilmek için, Meclis pazarları kura
rak vatandaşın gözünde Parlâmento 'nun iti
barını sıfıra indirdi. Bu şartlarda seçimler is
ter sık, ister seyrek yapılsın vatandaşı sandık 
başına götürmek elbette mümkün olmıyacaktır. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Tabiî sena
törlük de kaldırılacak. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica ede
ceğim, lütfen. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Sayın se
natörler, halk gibi Atatürkçü Türk Gençliği 

de bozuk düzenin savumıculuğunu yapan po
litikacılardan ümidini yitirmiştir. Atatürk Genç
liği tam bağımsız, kalkmmış ve uygar bir Tür
kiye'nin özlemini çekmektedir. Ama, bağımlı, 
halka karşı ve ancak vurguncuları kalkındı
ran bir düzen görmektedir. Gençlik, bu düzene 
karşı çıkmakta haklıdır. Bu milliyetçi tepkiye 
karşı emperlayizme yaslanmış iktidar, şeriatçı 
akımları körüklemekte, yobaz güruhlarını Ata-
türk'cü gençliğe saldırtmaktadır. Nerede ise, 
her gün bir 31 Mart yaşanmaktadır. 

Sayın senatörler, bu karanlık gidişe dur di
yebilmek lâzımdır. Ama, şeriatçılıktan medet 
umanların karanlık gidişe çare bulabilecekle
rine ne kendileri, ne de başkaları inanmakta
dır. Böylece, gerekçedeki deyimle, iktidar ve 
muhalefet olarak siyasi güçlerin meşruiyet te
mellerinde seçime katılma oranının düşüklüğü 
yönünden bir zaıf meydana gelmektedir. Ne 
var ki, gerekçe, bu zaıfı seçime katılma oranı-
îiin düşüklüğüne bağlamaktadır. Katılma ora
nının düşüşü sebep değil, neticedir. Bu neden
le, seçimlerin ertelenmesi, siyasi güçlerin meş
ruiyet temellerinde meydana gelen za'fın art
masını önliyecek değildir. 

Sayın senatörler, öte yandan Anayasa deği
şikliği; üzerimde uzun uzun düşünülmesi gere
ken çok ciddî bir sorundur. Ne var ki, iktidar 
ile muhalefet el ele, sık sık Anayasa değişik
liklerine gitmeyi bir gelenek haline getirmiştir. 
anayasanın ormanlar ile ilgili maddesinin de
ğiştirilmesi, iktidar ile muhalefetin aynı ölçü
de suçlu olduğu bir sorumsuzluk örneğidir. 
Bütün ciddî uzmanlar ve orman kuruluşlarımız, 
bir orman yağmasına yol açacak bu değişikli
ğe kesinlikle karşı çıkarken, muvafık, muha
lif politikacılar, çıkar birliği içinde bilinçli. 
kamu oyunu hiçe saymaktadırlar. 

Anayasa değişikliklerinde, nerede duracağı 
belli olmıyan, bir yol seçilmiştir. Ama, 27 Ma-
yıs Anayasasını; bugünkü bozuk düzene uydur
maya, sizi temin ederim, kimsenin gücü yetmi-
yecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Zabıt gelmedi. Bu bakımdan zap-
tedebildiğim bir husus var. «Sandıktan mad
rabaz politikacılar çıkmaktadır» cümlenizi lüt
fen metinden okur musunuz. Onu rica edece-
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?• :ui ilinin... 
Ii'İSKAM -- S:v/:ii Tifclı. fförü^msye de

vam edelim. t;yeisr birbirlerinin konuşmalarına 
cevap vermeseler daha iyi olur. Eica etsem aca-

MUSTAFÂ TIĞ I I (Devamla) —• Osman 
ÜYÂks-?.! Beyefendinin konuşması karcısında,.. 
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BASIMI» — Bize karşı sevgim dolayısıyla 
talepte bulunduğum bu ricayı kırmıyacağımaı 
üiîiidediyornm, 

MUSTAFA, TIĞLI (Devamla) — Kanuna 
ve bu kanunu buraya getiren grupların anladı
ğı mânaya, yanlış mâna vermiş olmasına cevap 
vermek mecburiyetini duydum. 

•Siyasi partilerin, değil ara seçimlerinin sık, 
sık yapılması, normal nizam içinde yapılması 
halinde dahi, memleketten kâfi miktarda oy 
alamamak suretiyle meşruiyetlerine müessir bir 
netice ile karşılandıklarım ve karşılanmakta 
devam edeceklerini ve zira Türk milletinin po
litikacıların, ağaların, mütegallibelerin, haksız 
menfaat temin ed n nizam sebebi ile, halkın ho
şuna gitmedikleri ve bu itibarla halkın siyasi
lere karşı küs durumda bulundukları ve bu se
beple ne yaparsak yapalım bu düzen değişnıe-
u'kce, balkı kâmil mânada sandık başına geti-
remiyeceğirnis yolundaki içtihadına yalnız ben 
değil; her bilimiz, şu kürsüde olmasa dahi, vic
danen cevap vermek mecburiyetinde olduğumu
zu sanıyorum. 

S-37£ili arkadaşlar, bugünkü düzenin müda
faası ile ve onu korumakla başsorumlu mevki
de bulunan iktidarın 7 partiye ve nispî temsil 
•r.'jlvjia rağnıan Türk milletinin yalnız Adalet 
Partisini iktidara getirmiş olmasının mânasını 
eper Sayın Osman Koksal arkadaşımız anlamak-
tın mh ise bunun münakaşasını yapmaya im
kân yok. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, âciz gibi kelimeler 
- : ine daha yumuşak kelimeler kullanın, Rica 
edeyim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Ben ter
biyemi bilirim. Ben terbiye dairesinde konuş
tum. 

BAŞKAN — Ona hiç şüphe yok. 
MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Ben, Os

man Beyefendi gibi konuşamam. 

BAŞKAN" —- Osman Bey de görüşlerini ifa
de ettiler. Sizden de sivri kelime kullanmama
nı sı rica ediyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Zaman, za
man şu kürsüden, ne sebeple ve saikle olduğu
nu bilmem, «Politika madrabazlarından, madra
bazlıklarımdan, hattâ politikanın bir madrabaz
lık olduğundan, politika bataklığından» şikâyet 
edilir. Bu, esasında binbir hevesle ve arzu ile, 
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bir hissi vatan ile, bir hissi vatan aşkı ile seçi
lip şuraya gelen bir senatörün veya mebusun 
politikayı bir madrabazlık olarak telâkki etme
si, politikayı bir bataklık halinde tasavvur et
mesi fevkalâde acayip bir hâdisedir. Evet, her 
meselede ve müessesede ve her meslekte bir 
madrabazlık bulunur ama... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı o meseleyi Başkan
lık tavzih etti ve bir sarahate ulaştırdı. Onun 
üzerinde lütfen durmayınız artık. (A. P. sıra
larından, «Size göre» sesleri) 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Bulunur 
ama, kaideten müesseseler neciptir. Siyaset, bir 
kelime ile Devlet idare etmek demektir. Dev
let idare etmenin faziletini, Devlet idare etme-
nun kutsiyetini bugün izaha mecbur olduğu
muz bir devreye mi geldik acaba? 

Acaba, dünün büyük siyasilerimizin, Halk 
Partisi ricalinin, hattâ tek partili ricalin şu 
vatanı kurtarmak için partiler kurarak, hükü
metler kurarak Devlet idare etmesinin şükra
nını bugün inkâr mı edeceğiz, (ö. H. P. sırala
rından, «bravo» sesleri) 

Binbir türlü hatasını kabul etmeme imkân 
olmıyan Halk Partisinin hiçohnazsa Türk vata
nını bütün düşmanlardan âri olarak hürriyet 
içinde yaşatma ve sahip kılma arzusunu inkâr 
mı edeceğiz. Ve bu gaye ile bu siyasi teşekkü
lün, bir siyasi teşekkül olması itibariyle, hattâ 
Türkiye'de ilk necip siyasi teşekkül olması iti
bariyle onu bugün bir madrabazlar heyeti ola
rak mı mütalâa edeceğiz. Buna imkân yok. Ken
di, kendimizi inkâr etmiyelim. Sayın Tabiî se
natörlerimiz dahi, halk dediğimiz bu necip mil
letin oyu ile buraya gelmişlerdir. Onlar da se
çim mevzuu olmuşlardır. Onlar da oy almak su
retiyle buraya gelmişlerdir. Hattâ bizim aldı
ğımız oylara nisbet edilirse onların oyu daha 
azdır. Muhalefet oyuna rağmen kazanan oyla
rın miktarı nisbet edilirse bizim kadar iftihar 
etmeye dahi hakları yok iken, tabiî senatörlü
ğü bir nişanei iftihar olarak muhafaza etmele
rine hiçbir şey diyeceğimiz olamamasına rağ
men, tabiî senatörlük ile iftihar eden bir arka
daşımızın seçim mekanizmasını siyasi madrabaz
lık olarak ifade etmesini fevkalâde hatalı bulu
yorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tabiî senatör 
değil, kontenjan senatörü. 
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MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Sevgili ar

kadaşlar, bir bozuk düsen vardır. Bir bozuk ni
zam iddiası vardır. Bozuk düzen elbette vardır. 
Her vasatta, her müessesede bir bozuk düzen 
vardır. Ama, bu bozuk tarafın ne olduğunu çı
karıp bir kanun halinde Millet Meclisine vermek 
imkânından biz mahrum muyuz? Grup olarak 
olmasa dahi ferd olarak, şahıs olarak bir sena
törün «şu bozuk nizamı şu hale getirelim» diye 
bir kanun teklif etmesine acaba ne mâni var
dır? Niçin bu memleketi acaba yuvarlak keli
melerle idare etmenin gayreti içinde bulunuyo
ruz. Mütemadiyen bozuk düsen teraneleri ile bu 
memleketin havasını kirletmeye çalışıyoruz. 
Hangi düzen bozuksa bir kanun tasarısı ile bu 
Meclise gelindiği zaman bunun münakaşası 
mümkün değil midir? Veya bozuk düzeni ıslah 
etme yolunda yapılan hangi kanun teklifi bu 
Meclislerde reddedilmiştir? O halele kellim kel
lim lâyenfa dediği gibi mütemadiyen bozuk dü
zen şikâyeti ile mi vaktimizi geçireceğiz? Niçin 
kanun getirmiyorsunuz? Bu düzeni böylece lâ
yık gördüğünüzü kabul edelim. Lâyık görülen 
bu düzen sizce gayrıiâyık ise niçin ıslah için ka
nun getirmiyorsunuz? 

Rica ederim, bu millet Tabiî Senatör de olsa, 
olmasa ela, bu milletin kaderine hükmetmek için 
seçmiş ve buraya göndermiştir. Yuvarlak keli
melerle memleket idare edilsin, yuvarlak keli
melerle birbirimize girelim diye değil. Realist 
olalım, gerçekçi olalım. Bozuk düzeni ben de bi
liyorum. Ama, o düzeni ıslah için kanun getir
meye ve kabul ettirmeye imkân olmadığına kaa-
niim de onun için ağzımı açmıyorum. Ama siz 
gayrikaani iseniz, kaam değilseniz, yani hilâfı
na kaani iseniz getirin düzeninizi. Mülkiyeti mi 
değiştireceksiniz. G-etirn münakaşasını yapalım, 
kamu oyuna arz edelim. «Bakın, biz mülkiyeti 
kaldırıyoruz veya bunları kaldırıyoruz, iktidar 
kaldırmıyor» diye şikâyet edin. 

Sevgili arkadaşlar, vicdanen mecbur gördü
ğüm ve bu itibarla Parlamenter terbiye ve âda
bın dışına çıkmamaya gayret ederek verdiğim 
cevaplardan dolayı beni mazur görmenizi rica 
ederken, getirilmiş olan kanun, nihayet Sayın 
Hidayet Beyefendinin ele buyurdukları gibi, tam 
ve kâmil mânasiyle bir meseleyi haîletmenıekle 
beraber, asgari olarak seçim rahatsızlığını gi-
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derme bakımından bir çareye deva olduğu için 
kabulünüzü saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Anayasa Adalet Komisyo
numuzun hasırlamış olduğu rapor üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Anayasamızın 155 
nci maddesine göre, Anayasa değişiklikleri iki 
Meclisin ayrı ayrı 2/3 çoğunluğunun 'kabulüne 
bağlıdır. 2/3 çoğunluğu maddelere geçilmesinde 
de tesbit ile mükellef Başkanlık Divanı, sayın 
üyeleri kabul oyunda ayağa kalkmaya davet 
ederek sayacak, bunu takiben de kabul etnıiyen-
leri ayağa kaldırarak sayacak ve tamsayı tesbit 
ederek 2/3 çoğunluğun kabul oyu olup olma
dığını Genel Kurulun bilgilerine arz edecektir. 

Şimdi, Anayasa değişikliğini istiyen Komis
yon raporunun kabulü ile maddelere geçilmesi
ni istiyen sayın üyeler lütfen ayağa kalksınlar,,. 
134 kabul oyu Divanca ittifakla tesbit edilmiş
tir. Kabul etmiyenler... 2 ret oyu karşısında, 134 
oyla maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Ana
yasanın aradığı 2/3 çoğunluk temin edilmiş bu
lunmaktadır. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü nıa'l-
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 
Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği

nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden 
seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
yıla raslıyan yenileme seçimleri. Millet Meclisi 
genel seçimleriyle birlikte ve raslamryanları ise, 
genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, genel 
seçimler için kanunun belirttiği ayda yapılır. 

74 ncü maddeye göre seçimlerin geriye bıra
kılması yahut 69 ncu veya 108 nci maddeye 
göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme 
seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte 

yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alın
mış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimleri 3 ncü fıkra hükümlerine 
göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin cürrcü 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi yine aynı şekilde fakat ayağa 
kalkmadan oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Bir oy fazlasiyle 135 kabul oyu tesbit edil
miş, kabul etmiyenler... 1 ret oyu tesbit edil
miştir. 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sına 11 nci geçici madde olarak aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

Yenileme seçiminin geriye bırakılması. 

Geçici madde 11. — 7 Haziran 197G tarihin
de yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimleri, Anayasanın 73 ncü madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bıra
kılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Aynı sayı ile kabul oyu. Kabul etmi
yenler... Tek ret oyu tesbit edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ayrı 
sayı ile kabul oyu. Kabul etmiyenler,.. Tek re'ü 
oyu tesbit edilmiştir. Madde kabul edilmiştir. 

Anayasa değişikliği teklifi ikinci defa görü
şüleceği cihetle gündemde kalarak, ikinci görü
şülmesi yapılacaktır. 

Biraz önce ittihaz ettiğiniz karar gereğince 
Cumhuriyet Senatosu 17 . 4 . 1970 günü saat 
14,00 te toplanacaktır. Ama gündemde, bu ka
nun teklifinin görüşülmesi için, ayrı İçtüzük 
hükümleri tatbiki gerekir. O ayrı mesele, Onu o 
zaman önerge verir, halledersiniz. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanını 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
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ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/319; Cumhu
riyet Senatosu 2/291) (S. Sayısı : 1383) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasa değişikliği ûe 
ilgili bir önerge vardır, (okutuyorum. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan affedersiniz, tümünün (oylanması ica
bet miyor mu diye bir endişemiz var. 

BAŞKAN — Tümünü yarın, ikinci görüş -
me yapıldıktan sonra oylıyacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik (1383) sıra sayılı kanun teklifi tabe

dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-

men gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Ahmetı Nusret Tuna 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme 
alınmasını Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanı istemeMedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum* Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınmış bulunan bu Anayasa de
ğişikliği teklifinin gündemde bulunan diğer 
islerden önce görüşülmesi (hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gelen kâğıtlardan alındığı için komisyon ra
porunu ve muhalefet şerhini okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
15 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 Nisan 1970 tarihli 69 

noıı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Nisan 1970 
tarihli 1504 sayılî yazısı ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle komisyo
numuzun 15 Nisan 1970 tarihli Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

(1) 1383 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadı r. 
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I - Gerek teklif gerekçesinde gerekse Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporunda göste
rilen hususlar komisyonumuzca da aynen varit 
görülerek kabul edilip benimsenmiş, ancak Hü
kümetimizin,, millî servetimiz ormanların daha 
büyük bir ihtimam ile korunabilmesini temin1 

edecek tedbirler alınması hususunun da bir te
menni olarak rapora dercedilmesini kararlaş
tırmıştır. 

II - Millet Meclisi metninin 1 ve 2 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin mahiyetin© binaen Genel Ku
rulda öncelikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulması hususu da kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 
Kâtip 
Tokat 
Z. Betil 

Bitlis 
O. Kürümoğiu 

istanbul 
E. özden 

Rize 
O. Mecdi Agun 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Sözcü 
Samsun 

E. Rendeci 

Balıkesir 
N. Demirel 

Gaziantep 
i. Tevfik Kutlar 

Konya 
S. Çumralı 
Sakarya 
M. Tığlı 
Tabiî üye 

Teklifin esasına 
muhalifim 
M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H. Aydmer 

BAŞKAN — Muhalefet gerilini okutuyorum. 

Muhalefet Şerhi 
Orman suçlarının affını öngören Anayasa 

değişikliği, millî bir servet niteliğinde olan or
manlarımızın daha çok tahribine imkân vere
cektir. 

Orhanlar]?. korimmasmm her şeyden önce 
ornırn vo insan ilişkilerinin iyi tans ın edilme
sine VB GiT'ian içinde veya h?.men yakınında 
oturan halkın geçim imkânlarının artırılmasına 
bağ]?, bnlımdnğuna şüphe yoktur. 

Bugüne Iradrr bu yönde her hangi bir ted. 
bir alnım adî ğı da açıktır. 

Bu tedbirlerin alınacağına da kaimi değilim. 
Bu dııram kargısında ormanların korımma-

sYîiı hedef alan Anayasanın 13Î nci maddesinin 
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değiştirilmesi telâfisi mümkün olmıyan maddi 
ve moral sararlara sebebiyet verecektir. 

Bu nedenlerle teklife muhalifim. 
C. Senatosu Tabiî üyesi 

15 Nisan 1970 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN - Söz alan sayın üyeleri okuyorum: 
Sayın Atayurt, Sayın Bilgen, Sayın Tığlı, Sa
yın Ucuzal, Sayın Altan, Sayın Eürümoğlu, 
Sayın Baysoy. 

Şimdi işarette bulunanlar. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, benimki, grup adına. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, acele et

meyin. Grupu adına olanlar acele etmesinler 
narsıl olsa öncelikleri vardır. Şahısları adına 
olanları yazalım. Sayın Yıldız, başka... Grupla
rı adma : Sayın Ataklı, Sayın Güııdoğan. 

Tekrar okuyorum; Sayın Ataklı, Millî Bir
lik Grupu adma; Sayın Gündoğan. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına söz istemişlerdir. Şa
hıslan adına Sayın Atayurt, Sayın Bilgen, Sa
yın Tığlı, Sayın Ucuzal, Sayın Altan, Sayın Kü-
rümoğlu, Sayın Baysoy, Sayın Yıldız söz iste
mişlerdir. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Bal
kan, ben daha önce grup adma söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, grup adma mı? 
Gayet tabiî, söylerseniz yasacağız. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Evet, efen
dim. Ben daha önce istemiştim. 

BAŞKAN — Duyamadık, özür dileriz. 
Sayın Ataklı, Millî Birlik Grupu adına bu

yurun. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 

ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 346 Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi tarafından 
Anayasamızın 131 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi baklanda Millî B'irlik 
Grupunun görüşlerini arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Görüşlerimizi daha belirgin bir tarzda açık
lamak üzere önce Anayasanın 131 nci maddesi
ni bir kere daha gözden geçirmemiz gerek
mektedir. Anayasamızın 131 nci maddesi «Dev
let, ormanların korunması ve ormanlık sahala
rın genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 
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ve tedbirleri alır. Bütün ormanların denetimi 
Devlete aittir. Devlet ormanları, kanuna göre 
Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanla
rının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel ki
şilere devrolunarnaz. Bu ormanlar zaman aşımı 
ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışımda ir
tifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hJiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. Ormanlar içinde 
veya hemen yakınında oturan halkın kalkındı
rılması ve ormanı koruma bakımından gerekir
se başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenle
nir. Yanan ormanların yerinde yeni orman, ye-

i tiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım vs si
yahi propaganda yapılamaz.» Âmir hükümleri
ni kapsamaktadır. 

i Saym senatörler; ormansıslığın çok yönlü 
I zararlarının büyük acısını çekmiş olmanın so-
| îiueu olarak 1961 Anayasasında gerçekçi bir 

görüş ve millî bir heyecan ile 131 nci madde 
tedvin edilmişti. Millî bir servet olduğu kadar, 
tabiat güzelliğinin de büyük bir değeri olan or
mancılığın korunması, geliştirilmesi, değerlen
dirilmesi, yurdumuzun çölleşmeden kurtarılma
sı gibi gayeleri de nefsinde toplaması bakımın
dan ormancılığa verilmesi gereken önem isaba 
muhtaç bulunmamaktadır. 

Anayasamızın 131 nci maddesi, ilmî ve ger
çekçi bir görüşle kesin hükümler getirmiş ve 
millî varlığımız, dayanağımız, ekonomik kal-
Innmamız için hayati önem arz eden orman ko
nusunu siyasi emellerin aracı olmaktan kıırtnr» 
mak amacına da dayandırılmıştır. Gscmis ya
larda siyasi istismar aracı olarak kullanılmak 
suretiyle ormanlarımızın uğradığı tahribat, yer
li ve yabancı uzmanların belirttiği gibi, bir ci
nayet niteliğini taşımaktadır. Millî servetlerimi-
rihı başlıcalan yanında yer alan ormanlarımızın 
bölgesel, cümîesel ve siyasal çıkarların değil, 
kamu yararının öngördüğü hukukî ve bilimsel 
n'ieyyidelerin teminatı altında bulundurulma
ları zarunluğu vardır. Bunun için siyasi parti
lerin müşterek gayreti ile değiştirilmesi düşü
nülen Anayasamızın 131 nci maddesi, ormanla
rın yönetiminde, işletilmesinde ve mülkiyetinde 
Devletçi görüşü esas almış ve Devlet ormanlar.-
mn Devletçe yönetileceğini ve işletileceğini; 
taülkiyet, yönetim ve işletmenin özel kişilere 
devredilmiyeceğini, ormanlara zarar verebile-
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cek hiç bir faaliyet ve eyleme müsaade edilmi-
yeceğini, yanan ormanların yerine yeni orman
ların yetiştirilebileceğini, ormanların tahribine 
yol ağacak hiç bir siyasi propaganda yapılamı-
yacağını hükmü altına almış ve 4 ncü fıkrasiy-
îe de ormanlar içinde veya hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koru
ma bakımından gerekirse başka yere yeşleştiril-
mesi kanunla düzenlenir, şeklinde sosyo - eko
nomik tedbirlerin alınması görevini Devlete 
yükliyerek, insan - orman ilişkilerindeki aksak
lıkların çözümlenmesini de emretmiştir. 

Anayasamızın hükümetlere görev veren bu 
hükümleri karşısında orman köylülerimizin 
hangi sosyo - ekonomik problemleri halledilmiş
tir bugüne kadar? Anayasanın 131 nci madde
sinin değiştirilmesiyle hangi problemi halledile
bilecektir? Ormanların korunması, geliştirilme
si ve değerlendirilmesiyle, orman köylülerimiz 
fakrü zaruretten ve suç islettirilmekten nasıl 
kurtarılacaktır? Bunun mantıkî izah yolu yok
tur, 131 nci maddenin değiştirilmesiyle. 

Biz de orman köylülerimizin içinde bulun
dukları perişan, geçimleri için binbir meşekkat-
le pençeleşen, hattâ hayatlarını istihkar eden 
durumlarını, bu dertlere, duygulara parlak cüm
lelerle hitabedenler kadar, biliyoruz. Ancak, or
man ve orman köylüsü problemlerinin, Anaya
sanın 131 nci maddesinin değiştirilmesiyle hal
ledilebileceğine inanmıyor, aksine ormanlar ve 
orman köylülerinin zararına sonuçlar doğura
cağına kaani bulunuyoruz. 

Anayasamızın gene 131 nci maddesinin son 
fıkrasında, orman suçları için genel af çıkarıla
maz hükmü yer almaktadır. Bu hükmün yeni 
t-3klifle tamamen kaldırıldığı görülmektedir. 

Sayın senatörler, böyle bir hükmün bulun
madığı eski Anayasamızın yürürlük yıllarında 
1950 - 1958 arasında siyasi yararları uğruna çı
karılan 4 af kanunu ormanların tahribini hız
landırmış, orman suçlarını teşvik etmiş, orman 
yağmasının yaratılmasına sebebiyet vermiştir. 
Bu af kanunlariyle suçların affı ve bu suçlara 
bağlı olarak doğan orman idaresinin şahsi hak
ları da düşürülmüştür, özellikle, 1958 de çıka
rılan 7132 sayılı Kanunla daha da ileri gidilmiş, 
zabdolunan kaçak orman emvalinin suçlulara 
iadesi hüküm altına alınarak suça Devlet yöne
timinden prim verilmiştir. Şimdiye kadar siya

si yarar ve partizan amaçlarla çıkarılan af ka
nunları orman ürünleri yoluyla belirli kişileri 
zengin etmekten, orman köylüsünü daha fakir 
ve sömürücülerin âleti olmaktan daha fazla bir 
fayda sağlıyamamıştır. Geçim sıkıntısı içinde 
kıvranan orman köylülerinin af ümidinin ver
diği psikolojik etki ile daha fazla suç işlemesi 
eylemi dikkate alınmalıdır. Anayasanın 131 nci 
maddesinin son fıkrası bu nedenin gereğidir. 
Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik prob
lemleri için tedbirler alınmasını emreden hük
müne rağmen, 9 yılda bu tedbirler bugüne ka
dar alınmamıştır. Buna karşılık, orman suçla
rında nispî bir azalma olmuştur. Bu azalmanın 
nedeni, orman suçlarının genel af kapsamı dı
şında bırakılmasıdır. 131 nci maddenin teklif 
edilen şekilde değiştirilmesi halinde suç işleme 
artacaktır. Orman tahribatı fazlalaşacaJktır. İl 
ve ilçelerdeki fırsatçılar, sömürücüler orman 
köylüsünün sırtından daha şiddetli bir iştah ile 
zenginleşecektir. Başka imkânları olmıyan, Dev
letçe kendilerine Anayasanın emrettiği imkân
lar sağlanamıyan orman köylüsü ise daha zor 
durumlara düşecektir. Orman kaçakçılığı, geniş 
çapta yeni problemlerin doğmasına sebebola-
caktır. 

Sayın senatörler, orman köylüsünün mesele
si 131 nci maddenin değiştirilmesiyle asla halle
dilemez. Geçimini yalnız orman ürünlerine bağ
lamış olanların daha iyi geçim şartlarını sağlı-
yacak tedbirler alınmadıkça, Anayasanın menet-
tiği genel af imkânını onlara sağlamak hiçbir 
olumlu sonuç doğuramıyacaktır. Aksine orman
ların tahribine, suçların artmasına ve orman 
köylülerinin tahribettikleri orman dolayısiyle 
gelecekte çok daha zor duruma düşmelerine se-
bebolacaktır. Orman köylülerini suç işlemiye 
zorlıyan sebepler vardır. Yaşamak için geçimini 
Bağlamak zorunda bulunan, yılların ihmali ile 
mağdur edilen bu vatandaşlarımızın hem ge
çimlerini sağlıyabilmesi, hem de ormanlarımı
zın korunabilmesi için orman ve insan ilişkile
rinin iyi tanzim edilmesine, orman içinde veya 
hemen yakınında oturan halkın geçim imkânla
rının artırılmasına zaruret vardır. Bu tedbirler 
alınmadıkça, Anayasada yapılacak değişiklik 
fayda değil, zarar getirecektir. 

Sayın senatörler, suç ilmeye zorlananların 
affını insani duygularla bağdaştırmak mümkün-
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dür. Orman köylüsü çoğunlukla bu durumda
dır. Ancak, bunların affı için Anayasa değişik
liğine lüzum yoktur. Orman suçlan hakkında 
daima özel affa gitmek mümkündür. Genel af
fı mümkün kılacak değişiklik, aflardan ticari 
gayeler güden yağmacıların, orman köylüsünün 
sırtından geçinen sömürücülerin yararına ola
caktır. 

Sayın senatörler, 131 nci maddenin reaksi-
yoner bir hüküm taşıdığını bu yüzden de yasa
ma organlarına Anayasada menedilen af yetki
sinin iade edilmesi gerektiğini düşünenler ola
bilir. Bunu, temel hukuk kuralının bir gereği 
sayanlar şu hususu da unutmamalıdırlar: Hu
kukta temel kural, kamu yararıdır. Yasama 
yetkisinin de dayanağı kamu yararı olmalıdır. 
Hukukun kendi kendini tahdit prensibi, oto - li-
mitasyon hakkının kamu yararı yönünde Par
lâmentoyu da bâzı yetkilerden mahrum kılma
sı gayet tabiîdir. Anayasanın 2 nci maddesini 
değiştirmemiz nasıl ki, mümkün değilse, 131 nci 
maddeyi de böyle değerlendirmek gerekir. 

Sayın senatörler, üzerinde durmamız gere
ken bir önemli noktaya da temas etmek zorun
dayız; Anayasaların mahiyeti, üzerlerinde sık 
sık oynamaya müsaade etmez. Bu itibarla Ana
yasada değişiklik yapılmadan önce onların, si
yasi hukuk ve özellikle teknolojik açıdan çok 
ciddî bir değerlendirmeye tabi tutulmaları ge
rekir. Maalesef bu kez de çok önemli bir konu 
ile ilgili bir değişiklikte komisyonlarımız ve 
değişikliğe öncülük eden siyasi partilerin yöne
ticileri böyle bir gereğe uymadan, yağmadan 
mal kaçırır gibi, Anayasa değişikliğini yapma
ya kararlı görünüyorlar. Ne söylesek neticeye 
etkili olmıyacağını biliyoruz. Ancak, gelecek 
kuşakların bu topraklarda yaşamaya, Türkün 
son yurdunda uygar bir toplum olarak milleti
mizi devam ettirmeye zorunlu olacaklarını bil
diğimiz için, onların lanetinden Parlâmentoyu 
kurtarmak amaciyle uyarmayı tarihî bir görev 
saymaktayız. Bu arada ormancılıkla ilgili kişi 
ve kuruluşların 131 nci maddenin değiştirilmesi 
dolayısiyle ilgili uyarmalarını takdirle karşıla
mamak mümkün değildir. Kamu yararına, va
tansever duygularla uhdelerine düşen görevleri 
yapan bu değerli kuruluş ve kişilerin gelecek 
kuşaklara örnek olacak davranışlarını da, siya

si tarihimize intikal ettirmek üzere zabıtlara ge
çirmenin bir görev olduğu kanısındayız. 

Sayın senatörler, Orman Mühendisleri Oda
sının 16 . 2 . 1969 tarihli ve parlömanterlere 
gönderilen yazılı görüşlerini, faydası olur ümi
di ile, bilgilerinize tekrar sunuyorum. 

Orman Mühendisleri Odasının görüşü: Or
man suçları için genel af çıkarılmasına mâni 
olan Anayasa hükmünün ortadan kaldırılması 
hususundaki faaliyet son günlerde büyük geliş
meler göstermiş ve konu Millet Meclisine inti
kal etmiştir. 12 Ekim 1969 seçimleri ile bâzı 
partiler tarafından ortaya atılmış olan bu ko
nunun iktidar partisi tarafımdan da benimsen
miş olması dolayısiyle, Mecliste grupu olan si
yasi partilerin orman suçlarının genel anlamda 
affına mâni olan Anayasa hükmünü değiştir
mekte ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır. 
Şüphesiz ki, siyasi partiler kararlı iseler arzu 
ettikleri değişikliği kolayca ve süratle yapabile
ceklerdir. Anayasa değişikliğini de genel af ka
nunlarının taMbedeceği aşikârdır. Bu hususta 
çalışmalar yapmakta olan partilerimize bâzı 
gerçekleri duyurmayı vazife saymış olan oda
mız, diğer meslek teşekkülleri ile birlikte konu
yu tetkik etmiş ve afların orman varlığımız için 
taşıdığı sakıncalar müşterek bir bildiri halinde 
yayınlanmıştır. Son söz şüphesiz M, Parlâmen
tonun olmakla beraber, gerçekleri ortaya koy
mak bakımından sakıncalı bulduğumuz husus
ları bir kere daha kamu oyuna ve Parlâmento 
üyelerine arz etmeyi görev sayıyoruz. 

1. Orman suçları için genel af çıkarılamı-
yacağı hükmünün Anayasamıza girişi; sık sık 
çıkarılan genel afların esasen kifayetsiz olan 
orman varlığımız üzerindeki tahripkâr tesirleri
ni önlemek, bu suretle orman azlığının tevlidet-
tiği erozyon, sel ve taşkın âfetlerinin günden 
güne büyüyen zararlarını sınırlamak, seçmen
den gelen genel af isteklerine karşı iktidarları 
korumak ve muhalefetlerin bunu istismar etme
sini önlemek üzere af yasağı Anayasaya kon
muştur. Hükmün Anayasaya konmasını gerek
tiren esbabı mucibede ve şartlarda bugün için 
bir değişiklik söz konusu olmadığına göre bu 
hükmün kaldırılmasının sebebini izah etmek 
mümkün değildir. Anayasamızın Temsilciler 
Meclisindeki müzakereleri, problemi bütün açık
lığı ile aksettirmektedir. Temsilciler Meclisinde 
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Anayasa müzakerelerinde söz alan hatipler; 
Türkiye'nin cimri bir iklim kuşağında bulundu
ğunu, rey avcılığının ve af kanunlarının or
manlarımızı t-ahribettiğini, orman mahsullerinin 
ithal edilebileceği, ancak, ormansız bir vatanın 
uğrıyaoağı felâketleri telâfi etmeye imkân bu
lunmadığını, Anayasadaki ormancılık hükümle
rinin yadırganmamasını, bu maddenin vatana 
bağlılığı ifade ettiğini, ormanları korumanın, 
toprağı, suyu, tabiatı korumak demek olduğu
nu belirtmişler ve bütün hatipler bu hükümleri 
uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. Esefle 
ifade edelim ki, o gün bu düşüncede olanlar, 
bugün bu kanun ve bu maddeyi değiştirmek 
eğiliminde bulunuyorlar. Komisyon sözcüsü bu 
maddenin Türk Devletinin, ülkesini muhafaza 
edebilmesi için konulmuş bir hükmün olduğu
nu, ülkenin yalnız harbler neticesinde değil, 
basan tabiat hâdiseleri ile, cehaletin ve küçük 
menfaatlerin elele vermesi neticesinde yavaş 
yavaş ortadan kalkacağını, bu durumda olan 
Türkiye'nin derhal tedbir alması gerektiğini, 
uzmanların raporlarında da bu konuda ittifak 
halinde olduğunu, ormancı teşekküllerin hepsi
nin maddeyi yerinde gördüklerini belirtmiş, 
erozyon konusuna temas ederek üç yılda bir 
vilâyet sathına muadil toprak kaybedildiğini, 
Türkiye'nin ağır hasta olduğunu, daha 13 - 14 
milyon hektar orman yetiştirmemiz lâzımken 
eiinıisdekinin de yok olmaya yüz tuttuğunu, 
tarihî bir sorumluluk altında bulunduğumuzu, 
Anayasaya konan yeni prensiplerle Türkiye'de 
eteden beri hasreti çekilen ilmî, teknik, ekono
mik, sosyal bir ormancılık kurma imkânının 
hâsıl olduğunu sözlerine eklemişlerdir.. 

Orman köylerinin kalkındırılması ve gere
kirse başka yerlere naklini öngören hüküm 
hakkında da yalnız yasaklarla köylünün karşı
sına çıkmanın değeri olmadığı, halkın faaliyet
lerini ormana zarar vermiyecek bir hale tevcih 
etmek gerektiği, bütçeye her yıl konması gere
ken 50 milyon liranın konmadığı, meselenin 
azameti belirtilmiş komisyon sözcüsü tedbirler 
konusunda Anayasada teferruata girilmeden 
kanun koyucuya istikamet, direktif veren hü
kümleri yer aldığını belirtmiştir. Genel af ve si
yasi propaganda yasağı konusunda söz alan ha
tipler, millî iradeyi temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin büyük zaruretler muvacehe
sinde iyi kullanılmak şartiyle hak ve yetkisini 

kullanabilmesinin cemiyetin merhemi olacağı, 
gerdiğinde orman suçlarının da affa layık 
gorükbikcsği, vatana ihanet suçları aftan fay
dalanırken, orman suçlarının genel af dışı kal
malının cam bulaıımadîğı hususlarına temas 
ederek aleyhte konuşmuşlardır. 

Anayasa komisyon sözcüsü; millî irade ile 
yamana meclisi yalklieriuin hudutsuz olup ol
mamalının başka § ejder olduğunu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yetkilerinin Anayasa tarafın
dan sınırlanmış bulunduğunu misal olarak gös-
tertbilsoeğiul hâkimiyet telakkisinin de çok de
ğiştiğini, Parlâmmuielarııı miliste ancak Ana
yasaya ay^ım olara'-: vekâlet edebileceklerini, 
mmmaa bir tasarruf yetkisine sahibolamıyacak-
larıra, orman suçları bakımından böyle bir sı-
ruyanmaı-yı bahis krrnu.su olduğunu memleketi
mizde af aıiisasearsirki şimdiye kadar kötü kul-
landdış mu gerçekten aüf:.:ı bizdeki gibi âdi suç
lar işin kullanılmasının başka ülkelerde görül
mediğini kardeş kavgası vs kütle halinde suç 
imarineri hallerinde geçenleri unutmak için gi-
irkrı lir yal olarak hazar için kabul edilen 
bir mÜ83sme olduğunu, hsr af şayiasından ve 
karama-ar. ronra orman saclarının arttığı, or
amı suçları, elin konuru gibi hususların memle-
kıtlmimm suiistimal edildiği için istismara kar
şı tedbirlerin Ânaamıarnızda bulunması gerekti
ğini» bir yal içinde seçim propagandası netice
sinde Samsun'da, Bafra'da orman kalmadığının 
aamarım. ziraat valmiııee itiraf edilmiş bulundu
rayım yırık aşağıdan gslen tazyiklere karşı ik-
iMırlan korumak gc-rek rey avcılığına mâni ol
malı iain genel af yetkisini orman suçlan konu
runda kayıtlamanın hukuka aykırı bulunmadı
ğı?!! Türkiye'de vatana ihanet suçları için genel 
a? yoluna gidilmediğini, bunun rey avcılığına 
mürşit bir kasın olmadığını, orman suçlarında 
ise tehlike ve cazibenin bulunduğu ve yara ne-
u l k~ merhemin oraya sürülmesinin gerektiği 
ifade edilmiştir. 

Orıııaımılık prensiplerini ihtiva eden ve ge
nel af çıkarılmasını engeli iyen bu çok önemli 
madde bu müzakereler sonunda kabul edilmiş
tir. 

Orman suçlarının seyri ve bunun af konula
rı ile ilgisi : Daha önceki yıllara oranla 1945 -
1940 yıllarında orman suçlarında artma görül
mektedir ki; bunda, çok partili rejime geçiş 
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dolayısiyie siyasi propagandalarla af konusu
nun işlenmesiııin rol oynadığı tahmin edilebi
lir. İ95Û yılından önce yılda ortalama 21 bin 
adeci olan orman suçluları, 14 . 7 . 1950 tarihli 
5077 sayılı Af Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonra, 1954 yılma kadar, 5 yıllık ortalama 
alınırsa % yüzden fazla bir artış göstererek 
yılda 55 bine çıkmıştır, i l . 3 . 1954 gün ve 
6305 sayılı Af Kanunundan sonra 1955 yılında 
orrnan sucu adedi 99 bini geçmiştir ki, 1949 yı
lma nazaran % 500 e yakın bir artış vardır.. 
8 . 9 . 1954 gün ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun muvakkat 5 nci maddesindeki af hükmü 
sebebiyle suç adedi 104 bini geçmiştir. 23.6.1958 
gün ve 7İ32 sayılı bâzı orman suçlularının affı
na dair Kanım sebebiyle orman suçlarında ay
nı durum devam etmiştir. Anayasamızda, or
man suçları için genel af çıkarılamryacağı hük
mü, orman suçlarının azalmasını temin etmiş ve 
1987 yılında suç adedi 70 bine düşmüştür.. Böy
lece, Anayasadaki hüküm sayesinde orman suç
larında % 30 civarında bir azalma olduğu anla
şılmaktadır. Orman suçlarından; açma, kesme, 
taşımalar sebebiyle 1955 - 1967 yılları ortala
ması alınırsa yılda 175 bin matreküb kerestelik, 
743 bin kental odun vasfına servetin bu sonuç
lar neticesinde yok olduğu anlaşılır. 

Buraya kaçlar arz ettiğimiz hususlardan şu 
sonuçlar çıkarılmaktadır. 

1. — Orman suçları için genel af çıkarılmı-
yacağı hükmü, ormanların memleketimiz için 
hayatî değer taşıması sebebiyle Anayasaya gir
miştir ve bu girişi gerektiren şartlar ve mucip 
sebepler de bugüne kadar her hangi bir değiş
me söz konusu olmamıştır. Dolayısiyie, hükmün 
Anayasadaki şekli ile muhafazası memleket 
menfaatine uygundur. Orman Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulunun vardığı sonuçların 
özeti budur. 

Şimdi, arkadaşlarım; yine ormancılık ile il
gili memleket meselelerinde kendilerini vazifeli 
kılan diğer kuruluşların bu hususdaki görüşle
rini de arz etmek istiyorum: 

istanbul üniversitesi Orman Fakültesinin, 
Anayasanın 131 noi maddesinin değiştirilmesi 
ile ilgili bir bildirisi... 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, bu bildiriler bü
tün üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Bu se
beple bildirilerin özünü ifade edip de aynen 

okumasanız acaba daha münasip olmaz mı? 
Günkü, bütün üyelere dağıtılmıştır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Tari
hi 3 vesika verelim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, bildiriler çok kısa. Sonra, gözlere atılan 
bu bildirileri hiçbir üyenin okuduğunu da zan
netmiyorum. 

BAŞKAN — Okumadıysa zabıttan da oku
maz. O halde hiçbir fayda temin etmez. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Tarihe vesi
ka olarak veriyoruz. Müsaade buyurun, sözümü 
kesmeyiniz, konuşmama devam edeyim. 

«Fakültemiz geçen milletvekili seçimlerini 
kkyer», gürrerde bir bildiri yayınlamış. Bu bil
dirirle, Anayananm, «Orman suçluları için genel 
v.i çıkarılamaz.» hükmünün kaldırılması amacı 
ile aam siyahi partilerce girişilen teşebbüsü 
üşüntü ile karşıladığını, hükmün Anayasaya ko
nuş nedenini, sacların azalmasını sağlaması sü
reri ile millet ve memlekete kaşandırdığı yarar 
yor.'::-'3. b.ükmün Anayasadan çıkarılmasının bü
yük r;:;.]]i sararlara yol açacağını, ormanlık böl-
galerd:) yarayan vatandaşlar" sıkıntıdan kurtar
ma çaredrün: kkrmcek sırala.:-]. af değil, hemen 
.'••j-iîi:/..â--;j. gerekli soayo - ekonomik tedbirler 61-
değrmu kamu oyuna duyurmuş ve halk - orman 
ilişkilerinin dimeulenmeei hakkında t i r de bro-
Ak: yaymkımıgtı. 

O tarihten bu yana bilim adamlarının, meslek 
kuruda-daımm, ve düşünürlerin radyo ve basın
da":! y ayini arma, bilimsel ve teknik yönden yap-
i;ii] oldıikları uyarmalara rağmen ilgili bilim 
mücijcrdormm ve özelikle Orman Fakültesinin 
gAmaleri. akılmadan, ne yasik ki, bâzı siyasi 
ea .tilerimiz politik mülâhazalarla elbirliği ya
parak orman suelariyle ilgili hükmün Anayasa
dan edvardmau; ayrıca. Devlet ormanlarının, 
İOevkt eliyle isletilmesi likenine aykırı hüküm-
b r getirilmem ve meveut ormanlık alanın bâzı 
kc.mlAv alt l ıda tarım ve hayvancılığa ayrılaca
ğa. va'iiyle daraltılması yoluna girmiş bulunmak
tadırlar. 

Uedenlon oltadan kaldırılmadıkça, suçla il
gili hükmün Anayasadan çıkarılması, suç işle
meyi artıracak ve esasen yetersiz bulunan or-
laınlaaımamn alabildiğine tahribedilmesine, da
ha bugünden sıkıntı içinde bulunan yurdun ba-
randmas ve gelecek kuşakları besliyemez bir 
hale gelmesine yol açacaktır. 

691 — 
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Yurt savunmasına, millî ekonomiye, halkın 

ruh ve beden sağlığına, memleketin iklimine, su 
ve toprak varlığının korunmasına, tarımına, 
hayvancılığına ve turizmine olumlu etkileri ar
tık herkesçe bilinen nedenlerle bir millî servet 
olarak titizlikle korunan ormanların bütün ileri 
memleketlerde sahaca genişletilmesine çalışılır
ken yurdumuzda daraltılmasına gidilmesi, gele
cek kuşaklara bir kara kader hazrılamak anla
mın1. taşımaktadır. 

Şimdiye kadar Dünya literatüründe; top-
rkalarmı yellere ve sellere kaptıran, ormanları
nı keçilerine yediren bir memleket olarak nite
lendirilen Türkiye, bundan sonra ormanlarını bi
limsel gerçeklere aykırı, politik mülâhazalarla 
hareıyan bir memleket halinde tanımlanacak
tır. 

Yakın bir gelecekte yeniden ağaçlandırılması 
ve orman haline getirilmesi kaçınılmaz bir zo-
runluk halinde karşımıza çıkacak olan bu alan
ları milyarlar harcamak ve uzun yıllar beklemek 
suretiyle vatan topraklarına yeniden katmak 
zorunda olacak olan bu vatan çocıüclarırnız ve 
torunlarımız bizleri her halde hayırla anmıya-
caklardır. 

Fakültemiz, islenen bu yanlış politik tutumu 
tasvibetmediğini ve saym Parlâmento üyelerini 
tarihî sorumluluğu çok büyük olan kararlarını 
alırlarken bir kere daha uyarmak istediğini ka
nın oyuna duyurmayı bir görev saymaktadır.» 

Türkiye Ormancılar Cemiyeti, Orman Mü
hendisleri Odası, Orman Yüksek Mühendisleri 
Sendikası, Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti, 
Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti de bu konu
da görüşlerini şu suretle açıklamış bulunuyor
lar : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasi par
ti gruplarının Anayasanın 131 nci maddesinde 
değişiklik yapılması için verdikleri kanun tekli
fi hakkında aşağıda imzası bulunan teşekkülle
rin müşterek görüşleridir. 

Cibâli mubaha zihniyetinin büyük tahribatı
na uğramış Türkiye'mizde ilk ciddî ve köklü 
tedbirlerin alındığı 1937 yılından beri siyasi 
grupların gözü daima Türkiye ormanlarında ol
muştur, Bu defa başarısızlıklarının örtüsünü ve 
Türk orman köylüsünün dertlerine derman ola
mamanın mazeretini ormanların tahribine ait 
tâvizlerde aramış bir zihniyetin bütün partiler

ce tekrar canlandığını görüyoruz. Türkiye'de 
orman köylüsünün nasıl ve ne şiddette yolsuz
luklar, imkânsızlıklar içinde bulunduğunu en 
iyi bilen ve hayatı boyunca onun ıstırabı ile do
lu bulunan Türk ormancısının karşısında, «Or
man köylüsünü kalkındıracağız» edebiyatı ile ve 
ormanların tahribine yol açacak tâvizlerle çı
kanlara hâlâ derdimizi ve yoksulluğun gideril
me çarelerini anlatamamış bulunmanın üzüntü
sü içerisindeyiz. 

Kanunun, orman köylüsünün kalkınması için 
her sene ayrılmasını emrettiği en az 50 milyon 
liralık fonları bir tek yıl bütçeye tam olarak 
koymamış, şimdiye kadar 700 milyon lirayı aş
kın bir miktara ulaşması gerekirkein bu ko
nuda 14 yıldır ancak, son yılların yüksek 
miktarları ile, 23 milyon lira ayrılabilmiş olan
ların orman köylüsünü düşünüyoruz diye 
«sadece orman suçlarının affı ile ortaya çıka
bilmeleri, cidden hüzün vericidir. Yani, si
yasetçilerimiz Türk köylüsüne «biz setoi kal-
kmdıımıyacağız, sen günlük geçimini temin 
ormanda suç işliyeceksin ve ben seni ancak 
affedebileceğim» demiş bulunmaktadır. Bu su
retle de son günlerde Türkiye'nin dört bir ta
rafında müşahade edilen orman tahriplerine 
sdbebolmakla Anayasanın, ormanların tahri
bine yol açacak siyasi propaganda yapılamaz, 
hükmünü unutmuş görünmektedirler. Orman 
suçlarının affı kampanyalarının sık sık müşa
hade edildiği 1950 sonrası devresinde 21 bin
deki 104 bine yükselen orman suçları Türk 
köylüsünü kalkmdırmamış ve Anayasamız 
kalkınmanın yolunu burada görmiyerek ge
nel affın çıkarılmasını önleyici hükümler 
vaz'etmiştir. Yıllardır Anayasamızın bu hük
münü kamu oyuna sanki orman suçları affe-
dilememiş gibi takdim eden ve pekâlâ müm
kün olduğu halde özel af yoluna gitmeyi ak
lına getirmemiş olan siyasi partilerimiz bun
dan bekledikleri faydayı bulamıyacaklardır. 
Anayasadan itibaren orman suçlan nüfusun 
büyük artışına rağmen 104 binden 74 bine 
inmiş, fakat köyde sefalet artmamış, bilâkis 
azalmıştır. Çünkü, ormandan ümidini kesen 
halk, gayretlerini ziraat ve sanayi alanına in
tikal ettirebilmiş ve kalkınmanın yolunu tut
muştur. Bu itibarladır ki, sosyo - ekonomik 
tedbirler alınmadan, yani orman suçlarını zor
layıcı sebepler ortadan kaldırılmadan çıkarı-
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lacak genel affın faydalı değil, bilâkis za
rarlı olacağı ve bu tedbirler alındığı tak
dirde, esasen suçların ortadan kalkacağı af
lara mahal kalmryaeağı muhakkaktır. Di
ğer taraftan Türk ormancılık camiasının yıl
lardır eözümic.nmedni beklediği ve çok olumlu 
teklifleriyle mütaauait defalar önemine işa
ret ettiği bir kmın meselelerin Anayasayı 
tadil etmeksizin halledilebileceği kanaatinde
yiz. En cümleden olarak crnıan vasfını kay
betmiş yerlerin, vatandasın istifadesine te-r-
'kedihneei ıd.zurnı;na kaani olmakla beraber, bu
nun bir Anayasa konusu olamayacağını ve 
bu hususta gür aş] erimişi daha evvel Türk ka
mu oyuna av; e vah olduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Bugün pek çok hakiki orman sahasının, ge
tirilmekte olan hükümle, yıllarca sonra dahi 
iki yalancı şahitle 1931 Anayasasından önce, 
tarla, bağ ve bahçe olduğu iddia edilerek ta
puya tescil imkânı hasırlanmaktadır. Bu 
konunun palyatif tedbirlerle çözümlenmiye-
ceği düşünülerek kanuni ve meslekî teşek
küller olarak görüşümüz istense idi, verece
ğimiz yapıcı mütalâalar, neticenin daha ve
rimli olmasını rağkyabilirdi. Üzüldüğümüz 
husus şudur ki, bir samanlar Türkiye'de ilk 
orman disiplini kurmuş, orman tahribinden 
cibâli mubaha zihniyetinden şikâyetle en mo
dern kanunu çıkartmış zevat dahi oy kay
gısı içinde bu zihniyete sığınmış bulunmakta
dır. Bugün fcir realitedir ki, köyler arasnı-
da mülki hudut ihtilâfları sadece ormanlar
dan istifade kaygrisuna dayanmaktadır. Fa
kat buna rağmen tatbikatta hiebir pratik ve 
faydalı netice veremiyeceği halde, hattâ mev
cut mevzuatımızda pek çok yünlerden te
min edilmiş olanlara ilâveten orman köylüsü
nün, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde 
Devletle işbirliği yapacağına dair köyle iri 
birbirleriyle ve hattâ Devletle devamlı çatış
ma haline getirecek bir hükmün konması sa
dece ve maalokef bir poltika edebiyatından 
başka türlü izah edilemez. Kendisini Türk 
orman köylüsünün refah ve saadetine ada
mış, çoluk çocuğu ile en uera köylerin birer 
sakini haline gelmiş Türk ormancısı ona fay
da verecek her tedbirin Tarımdadır, ona fay
dalı olacak her tedbiri alkışlar. Ama, inan
madıklarına ve gerçeğe uygun bulmadıkla

rına katılmamakta mazur görülmelidir. Bu 
bildirimizle tarihî bir vazifeyi ifa etmiş ol
manın huzuru içinde bulunduğumuzu büyük 
milletimize saygılarımızla arz ederiz.» 

Sayın senatörler, bu uyarmalar da gayet 
açık olarak gösteriyor ki, 131 nci maddenin 
değiştirilmesi için gösterilen sdbepler tamamen 
afaki, bilimsel nitelikten uzak, siyasi yatırım 
amacına dayanmaktadır, iddia edildiği gibi ha-
pisaneler orman suçluları ile dolup taşmamakta 
ve bunlar inim inim inletilmemektedir. Bir 
ilâ üç ay ceza ve çoğu da tecil edilir durumda 
olup 20 Ibin dâvada suçlu görünenler 300 ilâ 
400 ü geçmemektedir. Ve aslında aftan asıl 
faydalanacak olanlar, tomsonlarla mücehhez 
çeteler halindo orman basan ve kaçak malları 
fabrika ve ateryelerinde işliyen zorbalar ola
caktır. G-enel af imkânı sağlandıktan sonra fou 
nitelikteki soyguncular hem cezadan kurtula
cak:, hem de müsadere edilen malların tekrar sa
hibi olacaklardır. Bunun tatbikatı geçmiş de
virlerde görülmüştür. Ormanların tarıma ve 
beslenmiye olan olumlu etkisi unutulmamalıdır. 
Tahribedilen her orman tarımda gerilemeye, 
beslemede imkânsızlığa seibebolacak, gelecek 
kuşakların açlığa, dışa daha fazla bağlılığına, 
yurdun çölleşmesine âmil olacaktır. Bu sonuç
ların teşvikçisi olmaya hakkımız yoktum Me
deni dünyada özellikle özel mülkiyetin en yay
gın olduğu İsviçre, Amerika gibi devletlerde 
ormanların devletleştirilmesi prensibolarak uy
gulanmaktadır. Yine medeni dünyada; Ana
yasamızın 131 nci maddesi orman dokunulmaz
lığı niteliği ile en mükemmel bir müeyyide ola
rak kabul edilmiş 'bulunmaktadır. Bunu kü
çük hesaplar için bertaraf etmek, hakkımız 
olmamalıdır. Yeni tasarıda önemle üzerinde du
rulması gereken şu hususlar da vardır : Kanu
nun 2 nci fıkrası ile 4 ncü fıkrası çelişki ha
lindedir. 2 nci fıkrada, devletçilik esas iken, 

4 ncü fıkrada karma bir hülküm yer almakta
dır. Bu 4 ncü fıkra Orman Kanununda da 
mevcuttur. Anayasaya ithalinin nedenini an
lamak mümkün değildir. Asıl tehlikeli ve za
rarlı husus ise 5 nci fıkrada yer almaktadır. 
5 nci fıkra; «Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alan-
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larmda veya hayvancılıkta kullanılmasında ya
rar bulunan topraklarla şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dı
şında orman sınırlarında hiçbir daraltma ya
pılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni or
man yetiştirilir, ibu yerlerde başka çeşit tarım 
ve hayvancılık yapılamaz.» Bu fıkra, evvelâ 
tatbik kabiliyetinden yoksundur. Anayasanın 
yürürlüğe girdiği, tarihten önceki orman nite
liğini kaybetmiş yerleri teâbit mümkün olamı-
yacağı gibi o tarihten sonra bu durumda gö
rülen yerlerin, yalancı şahitlerle, fıkra hük- j 
müne de uydurulması mümkündür. Bu fıkra j 
tam anlamı ile bir orman yağmasına âmir bu
lunmaktadır. 

Sayın senatörler, sonuç olarak şu hususları 
arz ederek sözlerimi bitireceğim : Orman suç
ları için genel af çıkanlmıyacağı hükmü or
manların memleketimiz için hayati değer taşı
ması sebebiyle Anayasaya girmiştir ve bu giri
şi gerektiren şartlar ve mucip sebeplerde 'bu
güne kadar her hangi bir değişme söz konusu 
olmamıştır. Bolayısiyle hükmün Anayasadaki 
şekliyle muhafazası memleket menfaatlerine uy
gundur. Affın şüyuu vukuundan beter olup 
her af şayiası ve kanunundan sonra orman suç
larının büyük nİ3betlerde artmış bulunması, 
Kanunun istismar edilmesinin zararlarını orta
ya koymuş bulunmaktadır. Netekim, af periyo
du olarak adlandıracağımız 1950 - 1953 devre
sinde çıkarılan dört sî kanunu sebebiyle orman 
radarı "tbde bes-vüz artmış ve vüzbinin üstüne 
çıkmıştır. Af. muayyen kimseler için kısa bir 
ferahlık getirecektir, Hiçbir ekonomik, sosyal 
faydaları bulunmıyacaktır. Affedilenler aynı 
suçlan tekrar kîiyecGldcrrlir. Bunun sonucu 
olarak ormanlar daha fasla tahrip edilecektir. 
Bu nedenlerle aftan psikolojik faydalar um
mak mümkün değildir. Bunun yerine kısa ve 
uzun vadeli koy kalkınması tedbirlerinin alın
ması suraiyh, suça iten faktörlerin kaldırıl
man gerekliktedir. Af kanunlarının ormaı 
suçlarını azaltmakta etkili olmadığı, kısa bir 
müddet sonra suçların yine arttığının rakam
larla ispat edilmesi, orman köylüsünün affa de
ğil sosyal ve ekonomik durumlarının düseltil-
rfrA~.irî̂  :h^Traoİ3v^ Vııl'ipr '̂io'iı bb- o^voek olp.vn.k 
ortaya çıkmış bulunmakladır, Bunun için büt
çe iıiîkânlnrı arastrrTİîiınlı vs inonarnk bu dâva
da radikal tedbirlere gidilmelidir. Anayasanın 

131 noi maddesinin değiştirilmesi asla olumlu 
sonuçlar getirnıiyeoek, bilâkis yıkıcı sonuçlar 
doğuracaktır. Bilindiği gibi Anayasanın 131 nei 
maddesi genel af yolunu kapamıştır, özel af 
yolu her zaman açıktır Bu itibarla, orman suçla,-
rının affı mümkün değildir şeklinde yaratılmış 
olan anlayış, yersis ve maksatlıdır. Atıfet, ce
zayı ortadan kaldıran ezel af ile de sağlanabi
lir. özel aftan farklı olarak suçu bütün netice
leriyle kaldıracağı için, suçlunun affını sağla
dıktan başka suça konu olan orman ürününün 
de ilgiliye verilmelini sağlıyabilecek tatbikata 
da yol açacaktır. Bu ise, suça prim vermek de
mektir. Hor şey insan içindir V3 orman da bu an
layışın haricinde tutulamaz. Memleket orman
larının vatandaşlarımızın ve özellikle orman 
içinde yer alan nüfusun, en verimli bir şekilde. 
istifadesine sunmak hükümetlerin görevidir. 
Bu görev yapılmadığı müddetçe palyatif tedbir
ler cara olamaz. Yine bu görevi yaparken orman 
varlığını tahriplerden korumak ve rasyonel bir 
şekilde işlemek ve geliştirmek de ve hükümetin 
görevidir. 

Bu bakımdan da hükümet bu değişikliğin 
yanında olmamalıdır. 131 nci madde, yasama 
organlarının af hakkını kamu yararına uygun 
olarak, hukukun otolinıitasyon hakkı kuralına 
dayanarak tahdit etmiştir. Bu tahdidin hukuk 
kuralları ile aykırılığı yoktur. 

Sayın senatörler; siyasi partiler, seçim ön-
C2S.İ uyarsi" angaje oluşlarının gereğini gerçek
leştirmek istemektedirler. Gerekçeleri yetersiz 
ve bilimsel mesnetten yoksundur. O kadar yok-
rundur ki, böylesine önemli bir değişikliğe gi
derken ihtisas elemanlarının, organlarının yar
dımına ihtiyaç duymamışlar, aksine onların va
zife şuuru içinde yapmış oldukları uyarmalara 
dahi kulaklarını tıkamışlardır. 10 milyona ya
kın orman köylümüzün içinde bulunduğu feci 
şartları ve gelini sıkıntılarını bizde bilmekteyiz. 
Onların insanca yaşama şartlarına kavuşturul
masını herkes kadar en az biz de istemekteyiz. 
Bu gerçek durumu bildiğimiz için 1961 Anaya
sasında insaf sahiplerinin bugün de, yarın da 
takdirle anacakları 131 nci maddenin yer al
ması için inancımız yönünde gereken göravimi-
z: yaptık, Bugün de bu görevi yapmanın çaba
sı içinde sağ duyuya hitabadiyoruz. Anayasa
nın gerekleri gerçekleştirilmedikçe, orman ko-
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nusunda Anayasanın hükümete yüklediği gö
revler yapılmadıkça, orman köylüsünün sosyo -
ekonomik problemlerine çare bulunmadıkça 131 
nci maddenin değiştirilmesi, yarar yerine za
rar getirecektir. Çünkü, bu maddenin kaldırıl
ması ile af imkânının sağlanması, köylüden çok 
soyguncuyu, kaçakçıyı refaha kavuşturacak, 
ormanların daha çok tahribine fırsat verecek, 
orman köylüsünün ise daha fazla sıkıntı ve ıstı
rap içine gömülmesine sebebolacaktır. Anayasa
nın öngördüğü tedbirler bugüne kadar alınma-
ra.it!Ur. Yalım bir samanda da alınacağına kaani 
değiliz. Bu durum karşısında ormanların korun
malında ve orman köylülerinin insanca yasa
ma imkânlarının sağlanmasında âmir hüküm
ler getirmiş olan Anayasamızın 131 nci madde
sinin değiştirilmesinin telâfisi mümkün olmı-
yan ve gelecek ku^akla-rm bisi hayırla yadetme-
lerin'e imkân vermiyen maddi ve mânevi zarar
lara sebebiyet verecektir. Şimdiye kadar arz et
tiğimin sebeplerden ötürü Millî Birlik Grupu 
olarak biz bu değişikliğin karşısındayız. Cum
huriyet Senatosunun bu tarihî görevinde sağ 
duyu ile hareket edeceğini ümidediyoruz, say-
yılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, Snym Gün:! o-
ğan ile yer değiştirmediniz mi? C. II. P. Grup-n 
adına, buyurun Sayın Gün doğan. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Değiştir
miştik ama demek vas geçti. 

FİKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
efendim, buyurun siz. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Bay-
soy buyurun. 

İki grup şok güzel jest yapıyorlar, yerleri
ni birbirine vermekte... Efendim, buyurun, çok 
fazla naz yapmayın. 

G. P. GRUPU ADIMA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Anayasanın 131 nci maddesinde yapılması düşü
nülen değişiklik haklkmdaki kanun tekllifi üze
rinde G, P. nin görüşlerini arz etmek üzere hu-
surunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler, orman suçlarının affını ön-
liyen Anayasa hükmünün değiştirilmesi ve bu 
arada orman tahribatının önüne geçecek, sos
yal ve iktisadi tedbirlerin alınmasını, G. P. çok 
zaman evVeıl programına almış ve kurulduğu 
günden bani de bu fdkrii savunmuştur. Seçim 
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beyannamesinde bunu vadetmiş ve bu görüşte 
olan siyasi partilerle işbirliği yapmaya hazır 
olduğunu belirtmiştir. İote bu görüşte birleşen 
partilerin hazırladığı kanun teklifi bugün hu-
zurunuzdadır. 

Sayın senatörler, ormanı korumanın çaresi 
aliciye koridorlarım, hapishaneleri orman köy
lüleri ile doldurmak değildir. İktisadi zaruret
lerin doğurduğu ızdıraplara çare bulmak, or
man - halk münassb'etjjrıini düzenlemek için 
Anayasaya «orman suçu affedilmez» diye bir 
hüküm 'koymanın fayda vermediği on senelik 
tatbikatta görülmüştür. Bir taraftan en ağır 
suçları işliyen. ırza geçen, adam öldüren, baş 
kesen insanı affedip, bir taraftan senelerin ih
maline uğramış, yıllık geliri üçyüz lirayı bile 
buinuyan bir orman köylüsüne «seni affetmiye-
ceğim» demenin mânası yolktur. Orman içinde 
ve civarında yaşayan insanlar için orman 'bir 
dert ve ceza kaynağı değil, köylü ve idareci 
münasebetlerinin düzenlenmesi suretiyle bir ge
çim kaynağı haline getirilmelidir. Köylüye or
mandan normal münasebetler içinde kazanç sağ
landığı gün, ormanın bugüne kadar olduğu gibi 
tahripçisi değil koruyucusu olacaktır. Siyaset
çilerimizin birbirlerine veya iktidarlara güve-
nemediği için Anayasaya «orman suçları affedil
mez» hükmünü koymuş bulunuyor. Hal böyle 
diye orman içi ve civarı köylüsünü azap içinde 
yaşatmaya hakkımız yok. «Orman suçları affe
dilmez» deyimini maddeden çıkarmak, mutlaka 
orman suçları affedilecek demek de değildir. 
Kaldı ki; 1961 Anayasası, memleket zararına 
Parlâmentodan bir kanun çıksa bile bunu fren
leyici yeni usuller getirmiştir. Reisicumhura 
veto hakkı, Anayasa Mahemesine de iptal hak
kı vermiştir. Şu haile nazaran, bu Anayasa 
muvacehesinde 1958 de çıkarılan bir Orman. 
suçları umumi affı gibi bir Kanunun çıkarıl
masına artık imkân kalmamıştır. Hal böyle ol
duğuna göre, ille de «Anayasanın bu maddesi 
değiştirilemez» diye ısrar edenlerin, düşüncele
rine uyarak 10 milyon civarındaki vatandaşı 
azap içinde bırakmak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşşlarırn, antre parantez, şunu 
arz etmek isterim; şimdi bizden evvel konu
şan sayın konuşmacı bir hayli kuruluşların be
yanlarını burada okudular. Muhakkak onlarla 
müşterek olduğumuz taraflar var. Ama, ben 
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vazifemi bihakkın yapmayayım, bugüne kadar 
orman köylüsüne yeteri kadar el uzatmıyayım. 
Ama, onu sıkı sıkı, kıskıvrak da bağlı tutayım. 
E, bunun mânasını ben anlamadım. O beyan
ları sade bir madde için vermek kâfi değil. Bu
güne kadar orman köylüsünün kalkındırılma
sında bu çabayı gösterselerdi her halde bugün
kü halden bir adını daha ileri gitmiş olurduk. 

Şimdi yine konuşmama devam edeyim: Or
man sınırlarının millî menfaatlere en uygun şe
kilde halledilmesi de lâzımdır. Orman sınırları
nın gerçeklere, millî menfaatlere ve köylünün 
menfaatlerine uygun olarak tesbit edilmesi lâ
zımdır. Orman vasfını kaybedip, hâlâ bağ - bah
çe durumunda olan yerlerin, köylünün geçimine 
imkân veren hale getirilmelidir. Tamamen or
man dışında olan arazileri orman sayarak bom
boş bırakmakta fayda görmüyoruz. Bîr yerin, 
orman olup olmadığını tâyin ve orman sınırla
rının tesbiti konusunda delillerin değerlendiril
mesine ve mahkemelerin isabetli karar vermesi
ne imkân bırakmıyan bugünkü usulün değişti
rilmesini müspet karşılıyoruz. Yeni tasarı; 
«Orman içinde veya hemen yakınında oturan 
halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakı
mından, ormanın gözetilmesinde ve işletilmesin
de Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağ
layıcı tedbirler ve gereken hallerde başka yer
leştirme kanunla düzenler.» demek suretiyle 
Hükümete yeni vazifeler vermekte ve böylece 
şimdiye kadar nazariyatta kalan orman köylümü 
ve idare münasebeti hükme başlanmış bulun
maktadır. Hiç şüphe yok ki; bu fıkra orman içi 
ve civarı köylüsüne itimat telkin edecek ve on
ları ormana biraz daha yaklaştıracaktır. Arz et
tiğim umumi çerçeve içinde 131 nci maddenin 
elimizdeki tasan seklinde değiştirilmesini G. P. 
olarak tasvibediyoruz. Müspet oy kullanacağı
mızı arz eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — C. E. P. Grupu adına Saym 
Gündoğan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, değerli arka
da şiarım, uzun zamanlardan beri Anayasa de
ğişikliği, özellikle ormanların muhafazasına de
ğin 131 nci maddenin değişikliği üzerinde kamu 
oyunda ve bâzı çevrelerde oldukça önemli bir 
tartışma cereyan ediyor ve bugün bu kürsüden 
«inlediğimiz bir sayın grup sözcüsünün de ifa

de ettiği gibi. Anayasanın 131 nci maddesinin 
değiştirilmesi ile ve bu değiştirmeyi öngören 
siyam partiler eliyle Türkiye varlıklarından en 
mühimlerinden birinin Türkiye halkı tarafından 
düzensiz bir şekilde, istenildiği biçimde mahve
dilmek istendiği ileri sürülüyor. Buna mukabil 
Parlâmentoda, özellikle Senato kanadında bu 
konuyla ilgili müzakereleri takibedenierin du
rumu da yine hepimizin gözleri önünde bulunu
yor. Gönül isterdi ki,' bu konu. taraftarları ile 
aleyhtarları arasında hakkı ile tartışılsın ve 
herkes ne söylüyorsa,, ona muarrs olan onu din
lesin. değerlendirsin yahut da herkes biribirinin 
fikrinden gereği kadar haberdar okum Ama, 
görüyoruz ki; gec saatlerde, Parlâmentonun çok 
as kişi ilo oturum yapt:ğı bir hengâmede bu 
önemli konu konuşulup geçiyor. Diğer bâzı 
önemli konularda olduğu gibi, bu da talihsizler 
arasına girecek. 

Şimdi, bu kürsüde bu değişikliği neden sa
vunuyoruz ve d E. P. olarak neden bu değişik
likten yanayız; onu ifade için çıktım. 

ünce şunu ars edeyim; bu Anayasa değişik
liği ile Türkiye'nin en önemli varlıklarından bi
ri olan armana ve o ormandan geçinen, orman
da ,yaşy>na, ormanla kaderi bir olan orman köy
lüsüne nelerin sağlandığı veya sağlanmak isten
diği bir türlü dils gatrriicaımyip mütemadiyen 
konuşmalar <aşerr?i al' şdıasrlamam fıkrammn 
kaldırılması noktasına teksif edilmiş bulunuyor 
ve böylece kamu ey un d a gerek Türkiye'nin en 
önerdi varlıklarından ir : i o1 an osraamm gerekse 
içinde yaşıyan insanların d r a m l a r ı bîr tarafa 
itiliyor; ama çok etki bir karikt yönetimi anla
yışı içinde, af çıkardır, gslrardrsaa gibi bir mü
nakaşayı, sanki, meselenin özü imiş gibi vas'edi-
yorlas. 

Değerli arkada darms. bir kere bu değişikli
ğin bir af kanunu tasara-, gibi ele alınmasını 
doğrusu anlamak mümkün değil. Boa Anayasa 
tâbiri ile «.-mel af çakarılarsam- fıkraca filhaki
ka maddeden cakanlma:"; ama bu çıkarmanın 
sağla öığı iddia edilen sararlardan çok. daha bü
yük faydalar, getirilen yani madde hükümleriy
le sağlam yor. öyle sanıycrum ki; eski bir Dev
let yönetimi ankv'sma bağlı görüşlerin ya da 
geçmişte bâaı asıldım ali e:dn şiddetli, terbisi ile 
getirilmiş bir fıkranın çıkarılmasına gösterilen 
menfi-tenki verire bu maskeyle aetrbkrek iste-

— 696 



C. Senatosu B : 60 

nen yeni bir orman düzeni, orman - insan ilişki
si düzeni, orman ve insan ilişkilerini bugünkün
den ileriye götürücü düzeni kıyaslamak lâzımge-
lirdi ve hangisinin doğru, hangisinin daha fay
dalı olduğu yolunda fikirler ileri sürülmek ge
rekirdi. Bu yapılmıyor. Ve özellikle 0. H. P. 
ne, eskiden beri cibali mubahanın kaldırılmasın
da büyük önderliği görülmüş partiye, şimdi or
manların cibali mubaha halime getirme isnadı 
yapılıyor. Şunu hemen ifade edelim ki, C. H. 
P. olarak görüşümüz yalnız orman konusunda de
ğil, Türkiye'nin bütün sosyo - ekonomik haya
tında yeni bir sosyo - ekonomik düzen ve yapı 
getirmeye yönelmiştir. Politikamız budur. Eli
mizde imkân ne nisbette ise o nisbette bütün 
gücümüzle Türkiye'de bütün alanlarda bir dü
zen değişikliği yapmanın karan içindeyiz. Ve 
C. H. P. olarak Anayasanın 131 nci maddesinin 
değiştirilmesinde Türk köylüsüne, ormana ve 
ormanla geçinen insana yarar getireceğimiz 
yeni düzeni koydurmuş, sağlamış bir parti ola
rak biz bugün huzur içindeyiz. Biz, ormanda 
yaşıyan insanların ormandan ve orman işletme
ciliğinin o insanlardan karşılıklı olarak nasıl 
faydalanması mümkün olacağını Anayasa mad 
desine koydurmuş olmanın şerefini ve haysi
yetini taşıyoruz. Biz, 131 nci maddenin değiş
tirilmeden önceki şeklinin orman düzeninde, 
eski ve bugüne kadar faydası görülmediği belli 
olan düzenin esaslarını görüyoruz. Ama, şim
di getirdiğimiz değişiklikle, bizim arzu etti
ğimiz düzen değişikliği istikametinde bir or
man - insan ilişkisi, sistematiği kurmuş oluyo
ruz. Bize göre şimdiki metin, değiştirilmesi is
tenen metin eski metinden ileride bir metin
dir. Ve orman - insan ilişkisine en yakın göz
le bakışı gösteriyor. 

Neden yakın gözle bakışı gösteriyor, onu 
ispat etmek isterim. Bunu anlamak gerek. Tür
kiye'de yalnız ormanda değil, bütün isletme
lerde, bütün ekonomik faaliyetlerde 0. H. P. 
olarak o faaliyetlerle yakından ilgili sınıfla
rın, o faaliyetlere yönetici olarak katılması
nı prensibolarak kabul ediyoruz. Nitekim Koa
lisyon devirlerinde, iktidarda bulunduğumuz za
manlarda İktisadi Devlet Teşekküllerinin faali
yetlerine o teşekküllerde çalışan sınıfların ida
ri hattâ kâra iştirak gibi katılmalarını öngörmüş 
bir parti olarak anahedefimizden düzen değişik-
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ligi istememizden ve modern işletmeciliğin bas 
şartı olan işletmecilikte o isletme ile ilgili kişile
rin kanuni ilişkisini kurmak, şte bu 131 nci mad
dede getirdiğimiz değişiklikle mümkün olacak
tır. Ne diyor burada? «Ormanın işletmesinde ve 
gözetilmesinde orman içinde yaşıyan halk, dev
letle işbirliği ve el birliği yapacaktır.» Evet, bu 
bizim anaprensibimizdir. Bütün işletmelerde o 
işletmelerle ilgili sınıfın beraber çalışmaları 
görüşümüzdür. Bu görüş, bize mahsus da de
ğildir, bütün dünya ekonomilerinin son yıllar
da aldığı yönetim biçimi de budur. Ekonomi is
ter kapitalist biçimde olsun, ister sosyalist bi
çimde olsun, hangi politika takibedilirse edil
sin o ekonomilerde halkın ya da ilgili sınıfla
rın iştiraki öngörülmektedir ve ekonominin en 
son aşaması budur. Bu itibarla biz bunu çok 
faydalı bir gelişim ve oluşum kabul ediyoruz. 

Yine bunun gibi Türkiye'de bütün varlıkla
rın son haddine kadar verimli kullanılması ta
raftarıyız. Orman denilen varlığın orman ola
rak mahsul verdiği bir hakikt bir gerçek ama 
onun. yanında çok eski dönemlerden kalma 
tahdit haritaları sebebiyle şimdi orman olmı-
yan ve bir tüllü de orman edilemiyen, belki de 
edilmesi mümkün olmıyacak olan birçok varlık
ların, açıklıkların, boşlukların, yine tarıma da
yalı. yahut tarımla endüstri arası ekonomiye 
dayalı, bir uğraş için kullanılmasını öngören 
değişiklik de önemli bir ekonomik ilerleme
dir. 

Düşününüz; Türkiye'de 1945 lerde, 1943 ler-
de, 1942 lerde ormanlar tahdidedilmiştir ve ha
ritalarda bugün Türkiye mesahai sathiyesinin, 
yüzölçümünün diyelim yeni tabiriyle, büyük 
bir kısmı orman olarak gözükmektedir. Ama, 
maalesef bu haritaların gösterdiği yerde orman 
dediğimiz varlığın, meselâ ağaç türünden her 
hangi bir bitkisi ve örtüsü yoktur. Ama, kanu
numuzun yapısı, o alanlardan ekonomik istifa
deyi menedici vaziyettedir. Bu, hiçbir zaman 
ormanların içindeki boşlukların veya ağaç ol-
mıyan yerlerin ilânihaye ormanlaştırılmadığı 
halde öyle bırakılmasını, gözler önünde öyle 
kalmasını hiçbir partiye, hiçbir kimseye, hiç
bir düşünceye mesnet yapacak bir gerçek de
ğildir. 

Demek isteriz ki, getirdiğimiz değişiklik
le orman içinde ağaçtan gayrı ekonomik faali-
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yedere aıaç olaeak, mrmapo 'eşkd edm?l m -
kklam- da kdcidmem önemli bk ilsme: idi ; 
örnek bir rmlrmscAv ikAyle nh^mu lak " -
de 131 nei maddenin cl'-.g ir t "rllr.ıc.i ;.c* c küu-'d-
yenin yaran vardır. 

Pekâlâ neye itiras ediyorsunuz qimG.il Böyle-
ce, bu değişiklikle halkın orman işletmedi? c ve 
idaresine iştirakiyle modern idetnmcikğkı km-
şısma çıkıyorsunuz ve diyorsunus ki, ^Devlet
çiliği orman işletmeciliğinde yok ediy omumun», 
Bu iddia, yanlış kir iddia. Orman mevzuatını iyi 
bilmek lâzım. Türkiye'mizde 6831. sayılı Kanun
la düzenlenen orman işleri ve isletmesi Anaya
saya aykırı değildir. Ye devletçilikten dne dün 
mü§ de değildir. Ama. biraz evvel ?ÖyImiğkr 
işletmecilik presibine uyamn kir düsen, kkAa-
di?, bu kanun. Hamidir? Bildiğiniz eibi bu 
kannnu.ii 26 ncı maddesinde- «Devlet ormanla-
mndan yapılacak istihsal, Ziraat Vekâletince 
tesbit olunacak esaslar dairesinde ve aınenay 
man plânlarına göre devlet tarafından yapılır 
veya 40 ncı madde hükümleri dairesinde yap
tırılabilir». Şimdi, 40 ncı maddeye bakama
ma- «Devlet ormanlarında kesme, taşıma, topla
ma, imal, bakım, imar, ağaçlandırma, yol yap
ma gibi orman iğleri işyerlerindeki veya civa
rındaki orman işlerimde çalışan köylülere vrya 
tercihar, aralarında köy orman kooperatif i ka
ranlara gördürülür» diyor. 

Şimdi bu kanunda işletmeciliğin türü, sav- j 
tanınıştır. Demek ki, eskiden beri kul1: ilim r-„ .• ; 

diğimiz usulü, Anayasa Inikmü haline goikmmk.- | 
le bugünkü işletmeciliği yahut da ormancıkk | 
faaliyetlerimizi daha da sağlam bir hak; yeku- ; 
mm okryor-ee Yani dovbkykkier. urmkkurrur- ! 
sunuz ithamı esasen yemiz oluyor, Ve, Türkiye j 
Devletinin bugün erman köylüsünü iştirak et- j 
tirmeksisim 40 nm maddede y asıldığı gibi; ke- | 
simi, t 
inandaki 1 
sın köylü dışında bir iga;ücü kullanarak vo mr- [ 
maye yatırarak orman işletmeciliği yanman, ! 
ne mümkündür, ne de geçerlidir, ne drs lüzum- i 
lüdui'. Şimdi, eskiden beri olagelen ermeni ie< | 
letmeciliği düzenimize Anayasa maddesiyle \ 
kuvvet vermek ve açıklık getirmek, hele «da- | 
raltılamaz» hükmüyle bunu tarskı etmek, -a- | 
nırım ki, itirazcıları susturmak bakımından \ 
önemli bir delildir, ' 

mim asuman * 
kadAglamın, daha da ileriye bir 
luyor, cr;ua.n Kanununda bu de-

Kanun vûzn Anayasayı değiştirmiş 
takdir ne köylü vs devlet yabanm-

nlkaoaktıu Mmrrueî her şeklini de-
erman islerim isin en iyisine gitmek 
3u ormanları askere beklottiğimis du
murdur. Orman memurlarına hususi 
vererek ormanları beklettiğimiz dö

nemler oeruşieı Sadece devlet tarafından, kal
kın iştiraki olmaksızın işletmecilik yaptığımız 
dönemler olmuştur. Ama, görülmüştür ki; en gü
rel muhasara sekli;; orman içinde orman mah-
-;AÜ ur va"rmu kreuuu o ormanı demet ika bm-
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mis olan insana verilen cezayı affedilmez bir 
suç olarak telâkki ediyorsun. Bu, çelişkidir. 
Vereceksin evvelâ. Ama, ondan sonra suç işle
nirse o saman derim ki, af çıkmasın. 

Peki, başka bir daha argüman isterini, or
man suçları affınm kargısına durmak için, 
Şimdi, orman suçlarının affının karsısında 
duranlara şöyle soruyorum Orman Kanunu
muz; izinsiz ağaç kesenlerin kestikleri ağaç
ların, yas ve kuru oluşlarına, miktarına, makta 
içi, dışı oluşlarına, mevsime ve dana bir çok 
hususi durumlara göre cezalandırılmalarını ön
görüyor. Yaş ağaç kesmek, fidan kesmek, tar
la açmak, yakmak v.s. hepsini ayrı ayrı ceza 
ile tecziye ediyor bu kanun. Şimdi, siz bu ce
zaların tecil edilmesini istiyorsunuz. Peki, so
ruyorum şimdi; biliyor musunuz bu kanunda 
orman suçu işliyenler yalnız hapsanede yat
makla cezalandırılmazlar, yani yalnız hapis ce
zasına çarptırılmazlar. Aynı zamanda kestik
leri ağacın, ya da yaktıkları ormanın hem bede
lini hem de tekrar o sahanın ağaçlandırılması 
için gerekli masrafları vermekle cezaya çarp
tırılır. Yani ceza bir türlü değildir, hapiste 
yatmakla, orman suçu işliyen cezadan kurtul
maz. Ne ister? Aynı zamanda kestiği ağacın 
bedelini ödemek ve aynı zamanda yaktığı or
manın teşciri için, tekrar ağaçlandırılması için 
gerekli, ki burada kanunda yazılıdır, parayı 
vermekle cezalanır o adam, Kim bu cezalanan 
adam? Orman içinde yaşıyan adam. Neden iş
lemiş bu suçu? Fakrü zaruretten, herkes bun
da, müttefik. Bir bşka türü var ona da gele
ceğim. Peki, bu adam işlediği suçun karşılı
ğında bir hafta veya bir ay hapis yatmakla 
kalmıyor ki, verdiğiniz ceza ile kestiği odunun 
bedelini veya yaktığı ya da kestiği ormanın 
ağazlandırılmasmı da kendisine yüklüyorsunuz. 
Bu adam bu paraları nereden veriyor diye ara
dınız mı? Bu para cezalarını nasıl ödüyor, 
bu ağaçlandırma bedellerini ne ile veriyor? Gi
diyor; o kesmesini, kesilmesini istemediğiniz 
ormana müracaat ediyor. Zorunlu. Elinde baş
ka ekonomik kıymet yok. Elinde başka ekono
mik kıymet olmadığı için mahkemenin kesti
ği para cezasını veya teşcir bedelini ödemek 
için tekrar ormana müracaat ediyor. Yani sizin 
korumak istediğiniz, af çıkarmamakla, koru
mak istediğiniz ormanı cezaların affedilmeme- ! 
si suretiyle tekrar kesilmesi için başka bir i 
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kapıyı, başka bir yolu, daha doğrusu, başka 
bir teşviki öngördüğünüz aşikâr. Başka türlü 
mü bu? Senelerce biz bunun içinde yaşadık; 
hâkim olarak yaşadık, sonra müdafi olarak 
yaşadık gördük ki, ormanların böyle sebep 
netice vetiresi içinde verilen cezaları karşıla
mak için tekrar tahribedilme yolu açık kaldık
ça bu beyle gidecektir. Binaenaleyh bu af me
selesi - gelirse tabiî, af gelmiş de değil, gele
ceği de belli değil - geldiği zaman bu iki ar
gümana bağlamak isterim. Devlet olarak sen 
ne yaptın orman köylüsüne, şimdi nasıl onu o 
fakrü zaruret içinde işlediği suçtan dolayı so
nuna kadar mahkûm ediyorsun? Bu, bir. 

iki; peki, yaptığı tahribatı önlemek için ne
den yir.e ondan ekonomik değer arıyorsun, ona 
ekonomik ceza veriyorsun. O verdiğin ceza ne
rede sonuçlanıyor, onu sormak lâzımgelir. Bu 
bakımdan affın çıkması halinde, bunları ara
mak yerinde olacaktır. 

Şimdi, ormanların sömürücüler tarafından 
k'.'ylü eliyle kestirildiği ve birtakım aracıların 
ticaret yaptığı iddiası doğrudur. Elbette; bu, 
aslında devletin güçsüzlüğünü ve iyi bir eko
nomi poiitikasiyle bütün bu sınıfları böylesine 
hareketlere itmiyecek bir sosyal düzeni, bir 
ekonomik düzeyi yerine getirmediğini göste
riyor. Sömürücülerin ormanda dolaştıklarını 
söylüyorlar. Sömürücüler nerede ormanda do
laşıyorlar, sömürücüler her yerde dolaşıyorlar. 
Sömürücüler bütün ticarette, bütün ithalâtta 
ve ihracatta, gayrimenkul kiralarına varın
caya kadar her alanda durmadan, dinlenme
den bu ülkenin çalışan insanlarını sömürmekte 
devam ediyorlar. Onlar ediyorlar, bunlar mu
bah olsun demek istemiyorum. Niçin hiç kim
se bütün sömürü düzenini kökünden yok ede
cek bir sosyo - ekonomik düzeni önermiyor. 
Niçin biraz evvel Mustafa Tığlı arkadaşımın, 
neredeyse alayına konu teşkil edecek, düzen 
de5-MMipin.de birlenmiyoruz? Bu ülkede bütün 
Türk Tarihinin utanç belgesi olacak şiddette 
ve ölçüde amansız bir sömürü düzeninin ke-
makân, fermanferma, hükümferma olduğu bir 
gerçek. Öylesine bozuk bir düzen içinde boca
lıyor ki Türk insanı, onun içinde orman kesi
mi var, orman kesiminin içinde de Türk köy
lüsünü kandırarak ağaç kesen bir sömürücü 
tayfası var. Hemen söyliyeyim ki, bu sömürücü 
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tayfaya elbette karşıyız. O zaman Anayasadaki 
af maddesinden bunlar yararlanacaktır demeye 
gerek yoktur. Yapılacak şey bütün düzen üze
rinde derhal Anayasanın öngördüğü bütün de
ğişiklikleri biran evvel ele almaktır. Almazsa
nız ne olacaktır? Af çıkarmadığınız takdirde 
dahi birtakım sömürücüler köylüyü âdeta, 
benzetmekte hata olmaz, «balta» gibi kullana
caklardır ve kendileri bundan çıkar Bağlıya
caklardır. Nitekim nerede büyük bir çıkar var
sa, nerede sömürü varsa orada Türk ekonomi
sinin geliştiğini görüyorsunuz. Neden, yıllardan 
beri plânı uyguladığınız halde, inşaat sektörü 
dizgin kabul etmez bir at gibi gidiyor da ger
çek sanayileşme oluşmuyor? Niçin bu sektörün 
kaynak israfı yaptığına ve Türkiye'de kal
kınmayı engellediğine parmak basmıyorsunuz? 
Niçin montaj sanayiinde, Türkiye'de bütün bir 
taşıma düzeninin perişan edildiği dışa bağlı 
bir ekonominin her hattı ile hükümran olduğu
na parmak basmıyorsunuz? Bunları görerek 
ormandaki sömürüyü mubah gördüğümüzü 
söylemiyorum. Ama, ormandaki sömürünün as
lında Anayasadaki maddenin «Af çıkarılamaz» 
gibi bir mania ile önlenebileceğini sanmak ben
ce biraz aldanmak olur. O gerekçeye rağmen 
şayet orman istismarında büyük ekonomik çı
kar görüyorsa, çıkarcı zümreler; siz bunun da
ha beş misli kanun çıkarsanız, ceza da verse
niz oraya yönelecekler. 

Çünkü, bu bir düzen meselesidir dediği
miz zaman topyekûn toplumsal düzen mesele
sidir. Tek başına orman düzeni meselesi de
ğildir. Tek basma orman düzeni olarak aldığı
nız zaman işte bugünkü duruma gelmiş olursu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım; ben, orman düzeni
nin C. H. P. sinin öngördüğü, surette kurul
ması için Anayasada yapılan değişikliği ileri 
bir ekonomik ve sosyal adım olarak kabul ediyo
rum. Modern işletmeciliğin esaslarını getiriyo
ruz. Köylüyü o uğraşa iştirak ettiriyoruz, or
manların daraltılmasını önlüyoruz, orman için
de iktisadi imkân sağlaması mümkün olan açık
lıkları ve saireyi yine tarımsal veya tarıma 
dayalı sanayi düzeninde kullanmak için, im
kân koymuş oluyoruz. Ve nihayet orman köy
lüsü ile devlet işletmesi arasındaki çelişki
leri, yabancılaşmayı önlüyoruz ve ondan son

ra da Türkiye'de yeni bir orman düzeninin 
kurulmasına böylece çığır açıyoruz. C. H. P. 
olarak bu durumu kabul ediyoruz ve gerekli 
buluyoruz ve sanıyorum ki, bu eser diğer bü
tün eserler gibi, yine bizimdir. Bizim olmakta 
devam edecektir. Biz, hiçbir zaman, çelişki için
de yaşamış bir parti olmamışızdır. ilerlemişiz-
dir. Bizi çelişki içinde görenlerin büyük yanıl
gısı şuradadır; biz ilerleriz, yeni düzen peşin
de koşarız, devrimler yaparız, ondan evvel için
de bulunduğumuz durumu o duruma alışmıyan-
lar yeni düzenimizi, yeni görüşlerimizi biran 
için yadırgarlar ve sanırlar ki, biz çelişki için
deyiz. Hayır. 

İlerlerken, bizim gerimizde kalanlar bizi 
daima çelişkide görmeye ve böyle bir yanıl
gıya düşmeye mahkûmdurlar. C. H. P., 
smda olan devrimcilik yüzünden; hemen, he
men nerede ise çok az yanılır, hele, hele hiç çe
lişmez. Göreceksiniz "bu orman düzeni yüzün
den Türk köylüsü de, Türkiye'nin en iyi var
lığı, en büyük varığı orman da bundan istifa
de edecektir. 

Af konusu ise, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
bir tedbir değil, bir kendini aldatmacadır. O ge
lirse, argümanlarımızı sıralamak için herhal
de vakit bulacağız. Şimdilik saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına söz bitmiş, 9 sa
yın. üye söz almış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 61 nci maddesi gereğince bütün 
üyelerin konuşabilmesi ve yeterliksiz bir gö
rüşme temini için şahıslar adına yapılacak 
görüşmelerin onar dakika ile tahdidine dair 
bir önerge vardı, okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

Divan Başkanlığına 
Şahısları adına konuşmaların onar dakika 

ile tahdidedilmesine karar verilmesini arz ede
rim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aleyhinde 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî tiye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; olağanüstü önemde bir 
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konu görüşülürken ilgisizliğimiz üzüntü verici 
haldedir. Bu ilgisizliği daha da ilerletmek is-
tiyen bir önerge karşısındayız. Aslında dokuz 
kişi daha söz almış bulunuyor tümü ile. «ive
di bir şekilde bunu bitirelim, aleyhte konuşacak 
yahut da konuyu daha belirgin hale sokacak 
görüşler belirtilmesin» amacı gizlidir, bu öner
genin arkasında. 

Anayasa değişiyor, kamu oyu büyük tartış
malara giriyor, bildiriler yayınlanıyor, der
nekler, fakülteler konuşuyor ama bu değişiklik 
Mecliste görüşülürken büyük bir ilgisizlik gö
rüyoruz, hattâ iktidar partisi grupu adına kim
se bir şey konuşmamıştır. Bu arada bir önerge 
ile; «bu iş biraz çabuk geçsin» isteniyor. Bu 
kadar önemsiz ise diyeceğimiz yok. Ama, ben 
bunu çok önemli görüyorum. Bu sınırlama, 
Anayasa değişikliği gibi uzun, uzun tartışıl
ması gereken bir konuda, aykırı bir davranış
tır. Reddedilmesini önerir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Anayasanın görüşülmesi, ka
nunların görüşülmesine tabidir. Ancak, Ana
yasa bâzı barajlar kurmuştur. Bunun dışında 
İçtüzük aynen tatbik edilir. Bu sebeple veri
len önerge usulüne uygundur. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şahıslar adına yapılacak görüşmeler onar 
dakika ile içtüzüğe uygun olarak sınırlandırıl
mıştır. 

Sayın Atayurt, buyurun. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; on dakikalık kısa bir 
süre içerisinde böyle önemli ve şümullü, hayati 
bir meselenin görüşülmesi ve üzerinde tartışma 
yapılmasının mümkün olmıyacağını yüce tak
dirlerinize tekrar arz ederim. 

Doğrudan doğruya esasa geçmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, siyasi partiler arasında 
varılan bir centilmen anlaşması gereğince Tür
kiye orman politikasının çök esaslı hükümleri
ni ihtiva eden 131 nci madde üzerinde bâzı 
değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Bu de
ğişiklikler haddizatında genel affı mümkün kıl
mak vesilesi ile 131 nci maddenin 4 ncü ve 
5 nci fıkralarında da şümullü ve geniş ölçüde 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

4 ncü fıkrada yapılmış olan değişiklik şu 
mahiyettedir, eski metne «(bakımından» kelime

sinden sonra yeni birtakım ifade ve ibareler 
ilâve edilmiş, eski metindeki «gerekirse» ke
limesi «gereken haller» diye çevrilmiş ve «yer
leştirilmesi» kelimesi de «yerleştirme» kelime
leri ile değiştirilmiş ve binnetice 4 ncü fıkra 
131 nci maddenin eski şeklinden ayrılarak hu
zurunuza çıkmış bulunmaktadır. 

Bu değişiklikte iki önemli unsur mevcuttur. 
Bunlardan birincisi; ormanın gözetilmesinde, 
ikincisi de; ormanın işletilmesinde Devlet ile 
halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirlerin 
kanunla düzenlenmesi hususiyetidir. 

Evvelâ gözetim üzerinde durmak istiyorum: 
i Gözetim, Yasa Dili Sözlüğünde nezaret mâ

nasına gelmektedir. Bu, aynı zamanda bir hi
mayeyi de mutazammmdır. Gözetmek de, biri
nin yaptıklarını gizlice gözlemek anlamına gel
diği lügatte yine yazılı bulunmaktadır. Şart
lar yerine getirildiği takdirde şüphesiz bu un
surun burada yer almasında fayda mülâhaza 
edilebilir. 

Orman işletmesi bakımından da üzerinde 
önemle durulması icabetmektedir. Esas itiba
riyle orman işletmesini dar ve geniş mânada 
telâkki etmek lâzımdır. Dar mânada orman 
işletmesi millî ormancılık politikasının orman
dan beklediği belirli mal ve hizmetlerin istih
sali amacı ile üretim araçlarının plânlı bir 
şekilde organize edildiği ve işletildiği teknik 
"Kir ünitedir. Bu orman amenajman ilmin plân 
ünitesi vasfı ile kabul ettiği tarifeye muadildir. 
G'mis anTa.md.aki orman isletmesi ise, bunun çok 
dr.mdadır. İstihsalden istihlâke kadar giden 
"Kütün safhaları kapsamaktadır. Burada, 4 ncü 
fıkrada orman işletmeciliğinde Devlet ile hal
kın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirlerin ifa
desi, hakikaten şümullü bir ifade taşımakta
dır. Ancak, bunun dar anlamdaki orman işlet
mesini mi, yoksa geniş anlamdaki bir orman iş-

I letmesmi mi istihdaf ettiği nokta! nazarı bura
da tasrih edilmesi lâzım gelirken, tasrih edil
memiş bulunmaktadır. Bu önemli bir noksan
lıktır. Yarın tatbikatta, kanun tedvininde bü
yük mahzurların doğacağı, tedahüllerin zuhur 
edeceği, ihtilâfların başgöstereceği ve Devletle 
halk arasm^aki bâzı önemli sorarları zahire çı
karacağı tabiîdir. Yapılan değişiklik ürerinde, 
nokta i nazarımı müsaade ederseniz 5 noktada 

! kısaca arz etmek istiyorum. 
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1. Bu değişiklikle 1 nci ve 2 nci fıkralarda 
çelişmeler mevcuttur. Çünkü, 131 nci maddenin 
1 nci ve 2 nci fıkraları göz önüne alınacak olur
sa, bu 4 ncü fıkra onunla çelişir duruma düş
mektedir. 

2. Orman işletmesi, dar anlamda mı, yoksa 
geniş anlamda mı anlaşılacaktır? Bu, tasrih 
edilmemiştir. Anayasa gibi esas teşkil eden te
mel bir kanunda açıklık olması icabeder. Anla 
yış ve tatbikat bakımından halkla Devlet ara
sındaki ilişkileri güçleştiren bir diğer nokta da 
yeni ihtilâfların doğmasına vesile verecek ifade 
ve ibarelerin bu değişiklik vesilesiyle orada yer 
etmiş olmasıdır. 

3. Kanuni hak sahibi köylülerimizin orman
larımızdan öteden beri yapageldiklsri çeşitli 
faydalanmaların bu arada, zati ihtiyaçlar, pazar 
satışı ihtiyaçları, ziraat alet ve edevatı, ambar 
gibi ferdi; köy odası, okul, cami, köy yolu, köy 
köprüsü, yangın ve sel felâketi gibi müşterek 
bir çok ihtiyaçların giderilmesinin düzenlenme
sinde zorlaştırıcı ve bazen de köyler arasında 
ihtilâflara yol açabilecek ve rekabetlere mu-
cibolabilecek hükümleri taşımış olduğunu arz 
etmek isterim. 

4 ncü önemli nokta, millî ekonominin ihtiya
cı bulunan bâzı önemli orman mahsullerinin de
vamlı ve emniyetli surette temini ve emniyet 
altına alınması hususu tehlikeye girebilir. Me
selâ; bu arada kâğıt odunu ihtiyacı, maden di
reği ihtiyacı, travers, tel direği ihtiyaçları ve 
benzerleri. Bilhassa kalkınma plânlarımızda en
tegre orman mahsulleri sanayii ile ilişkili ola
rak yeni kurulmakta olan kâğıt endüstrisinin 
lüzumlu hammadde kaynaklarının sürekli ve 
emniyetli bir şekilde ele alınmış olması icabe
der. Halbuki, buradaki orman işletmesinin Dev
let ile halkın işbirliği halinde bulunması halin
de bunların tertip, tahsis ve istihsalleri ila ta
kınmalarında bâzı güdüklerle karşılaşaHlecsği-
mizi. şimdiden kabul etmemiz lası m gelir. 

Muhterem arkadaşlar, 5 nci önemli bir nok
ta da, Devletin ormanlar üzerindeki tasarruf?.?. 
ile koruma, gözetim, denetim, yönetim ve işlet
me gibi hususlara ilişkin inisiyatifinde gevşe
meler olabilir ve muhtemelen zorlanabilir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
M. FAİK ATAYÜET (Devamla) — Sayın 

Başkanım, çok kısa arz edeceğim. Müsaade eder
seniz bir kaç dakika daha konuşayım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, aynı şekilde 5 ndi fıkrada da 
pek önemli gördüğüm ve esas kaynağını Anaya
sa Mahkememizin iptal etmiş bulunduğu 663 
Sayılı Kanundan unsurlarını alan hükümlerin 
yer etmemiş olmasını görmekle tatbikat ve Ana
yasa anlamı bakımından düzeltilmeye muhtaç 
çok önemli taraflar bulunduğunu yüce takdir
lerinize sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu 10 dakikalık süre 
içersinde oldukça geniş hazırlıklarım mevcut 
idi. Bunları takyidetmiş bulunuyorsunuz. Bu 
bakımdan gerek 131 nci maddenin değişik 4 ncü 
fıkrasına ve gerekse 5 nci fıkrasının değiştiril
mesine ve orada tatbikat bakımından, pratikte 
çalışanlar yönünden, Anayasa açısından, mem
leket gerçekleri vö orman içi ve kenarı hal
kın refah ve saadeti ve bunların müşkül du
rumlarının halli bakımından değiştirge öner
gemi Yüce Başkana takdim ediyorum. Kendi
leri sık sık itiraz ediyorlar. Daha fazla ikaz
larına mâruz kalmamak için bizzarure bu 
kürsüyü terkederken, kanun teklifini hazır-
lıyan arkadaşlarınızda gördüğüm bir noktayı 
da burada belirtmeden geçemiyeceğim. 

Birinci teklifte 225 arkadaşımız imza koy
muş ve bir teklif vermişler. Ondan sonra da, 
hatırladığıma göre, 346 arkadaşımız teklife 
imza koymuşlardır. Bu iki metin birbirinin 
aynı değildir. Fakat, birinci metne imza 
koyan birtakım arkadaşlarımızın ikinci me
tinde de imzaları mevcuttur. Bu itibarla, böyle 
bir çelişmeye del düşülmüştür. Ancak, Ana
yasa ve Adalet komisyonları bu noktaları te
lif etmişler ve huzurunuza bir metin getirmiş
lerdir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, vaktiniz doldu 
efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Di
ğer tadile uğrayan 6 nci fıkra hakkında, Sa
yın Başkanın vaktin dolduğunu bildirmedi 
üzerine; maruzatta bulunmama imkân yoktur. 
Bu değişiklik teklifine iltifat edilir de tas
vibinize mazhar olursa, şükranlarımı arz ede
ceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; Anayasamızın 131 nci madde-
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sinin değiştirilmesi maksadiyle önümüze ge
len bu teklif bize her şeyden önce memle
ket meselelerine gerçekçi bir gözle bakılabil
diği takdirde, kanaatleri birbirine zıt gibi 
gözüken partilerin de, anaprensiplerde ra
hatlıkla birleşebileceklerini göstermektedir. 
Bence, olayın önemi buradadır. Demokrasi
mizin geleceği de rejimin selâmeti bakımın
dan hayra alâmettir, işte bu hareket, bir 
noktada asgari müşterektir. Ama, biz bu as
gari müşterek noktalarını çoğaltıp', yanyana ve 
bir araya getirmekle çok geniş bir düzey 
yaparak, rejimimizin tabanını daha geniş ve 
sağlam olan bu asgari müşterekler zeminine 
asgari müşterekler sathını en geniş bir şe-
oturtmak zorundayız. Yani Anayasamız bize bu 
asgari müşterekler sathını en geniş bir şo-
kilde temin etmektedir. 131 nci maddesinde! 
yaptığımız değişiklikle, yapılışında sosyal 
vasfı ikinci plâna itilmiş gibi gözüken 
bu noktayı, insanca bir orman düzenine temel 
teşkil edecek bir şelkle sokarak Anayasamızın 
esas ruhu olan sosyal vasfına uygun bir duru
ma getirmiş bulunuyoruz. Bu değişikliğin le
hinde ve aleyhinde pek çok konuşuldu, ko
nuşulacaktır da.. İleri sürülen her fikirde 
muhakkak ki, bir gerçek payı vardır. Ama, 
en büyük gerçek payını değiştirilerek getirilen 
yeni şekilde gördüğümüz içindir ki, buna 
evet demek zorundayız. Zira şunu kabul et
mek gerekir ki, bugün yürürlükte olan 131 nci 
madde hükmü ile ıslah edemediğimiz 6831 sa
yılı Kanun, 10 milyondan fazla orman içi köy
lüsünü koruyamadığı gibi ormanı da tah
ripten kurtaramamaktadır. 

1965 Temmuzunda yürürlüğe giren 663 sa
yılı Kanun, muhakkak ki, halk ile orman le
hine daha açık maddeler getiriyordu. Fakat 
Anayasa Mahkemesi, Anayasamızın 131 nci mad
desine aykırı bulduğu bu kanunu reddetti. 
Şimdi, bunun üzerinde biraz durmak fırsa
tını bulursak Anayasamızın 131 nci maddesini 
niçin değiştirmek zorunda olduğumuz kendili
ğinden ortaya çıkar. 

663 sayılı Kanunun madde, gerekçe ve mü-
zakreleri ile bunu bozan Anayasa Mahkemesi 
kararının gerekçesini ve bir kısım azaların 
muhalefet şerhlerini ve dayandıkları mucip se
bepleri de tetkik ederek çıkış yolu aradığı-
ğımız zaman şu gerçekle karşılaşıyoruz. Ana

yasamızın yürürlüğe girdiği tarihte meri
yette bulunan 6831 sayılı Kanunun kapsa
mına giren bütün sahalar orman kabul edil
miştir. Eski tahdit hudutlarına giren her 
yer otomatikman orman sayılmıştır ve buna 
göre de halk lehine ve hattâ hakiki orman 
lehine orman tahdidi, yeniden yapılamaz bir 
duruma sokulmuştur. Aksi halde orman kü
çültülmüş sayılmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
tefsiri, özet olarak budur. Ve 663 sayılı Ka
nun bu yönden geri çevrilmiştir. Halbuki Ana
yasamızın başlangıcında: «Bütün fertlerini ka
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafından 
toplayan» diye bir cümle vardır. Bütün kanun
ların bu hedefi gütmesi icabettiği halde 6831 
sayılı Orman Kanunu gerek maddî kusurların
dan ve gerekse tatbikatta art düşünceli birta
kım görüntülerden ötürü 10 milyondan fazla or
man içi köylüsünü bütün Türk Milleti ile ka
derde değil, ancak kederde ortak etmektedir. 
O halde biz nasıl olur da farklı muamele gö
ren insanlardan bölünmez bir bütün halinde, 
millî şuur ve ülküler etrafından toplanmalarını 
bekliyehiliriz. 

Yine Anayasamızın 14 ncü maddesinde «Her
kes yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştir
me haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir» deni
yor. Bundan da anlaşılıyor ki, bütün kanunlar 
Anayasa karşısında evvelâ vatandaşın yaşama 
hakkını ve kişi hürriyetini korumak zorunda
dır. Mevcut 'kanunun, maalesef bu hakları ta
nımadığı gibi, halk üzerinde âdeta bir işkence 
makinası haline getirildiği devirleri görmüşüz
dür ve görmekteyiz. Eğer bir kanun vatanda
şın yaşama hakkını tanımazsa yaşamak zorunda 
olan vatandaşlar bu haklarını birtakım dolam
baçlı yollardan almak zorunda kalırlar ki, bu 
kötü bir şeydir. Böyle kanunlar birtakım insan
lar elinde oyuncak olan ve baskı aracı haline 
gelen şekilleri ile siyasi hürriyetleri karşılığı on
lara maddi yaşama hakkı da verirler. O da yal
nız bu Orman Kanununda değil, vergi kanu
nundan ceza jkanununa kadar her sahada böyle
dir. 

Şimdi, içinde bulunduğumuz 1970 yılında 
orman içi köylüsünün istediği «artık kanun na
zarında suçlu durumıa düşüp sadece af istemek 
değil, Anayasamızın Türk halkına bahşettiği ya-
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şama hakkını ve kişi hürriyetini, siyasi hürri
yetlerini hakkı ile kullanarak suçlu duruma 
düşmemektir.» İşte biz bu sebepten dolayıdır 
ki, insanca bir orman düzeni getirebilmek için 
yapacağımız reform kanunlarının yürürlüğe 
girmesine fırsat vermek, daha doğrusu 663 sa
yılı Kanunda olduğu gibi, Anayasa Mahkeme
sinden yine dönmesin diye Anayasamızın. 131 
ncıi maddesini memleket gerçeklerine daha uy
gun ve sosyal yönü baskın bir hale getirmek 
mecburiyetini hissetmiş ve ortaya koymuşuz-
dur. İçinde bulunduğumuz bozuk düzene bağlı 
olanak acaba orman düzeninde de bir bozuk
luk var mıdır, yok mudur diye düşünülebilir. 
Doğru neticeye varmak gayet basittir. Seneler
den beri tatbik edilen çeşitli orman kanunları 
vardır. Yaşayanları ve yürürlükten kaldırılan
ları vardır. Tanzimattan beri çeşitli kanunlar, 
partiler, hükümetler ve hattâ çeşitli rejimler ge
lip geçtiği halde orman yönünden Devlet huzur
suz, orman teşkilâtı rahatsız. Orman tahribatı 
günden güne artmakta. Üstelik 10 milyondan 
fasla orman içi köylüsü de ızdırap içinde kıv
ranmakta devam ediyorsa, kabahati mutlaka 
bunlardan birine yüklemekte fayda yoktur. Ol
sa, olsa bu düzende bir bozukluk var ki, hepsi 
ve her biri birbirinden perişan. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir dakikanız 
var. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Öyle ise şu 
anda Parlâmentoya düşen ödev, hepimizin şikâ
yet ettiğimiz ormandaki bozuk düzeni yıkıp, ye
rine insanca bir orman düzeni getirmektir. Ana
yasa değişikliği ile buna zemin hazırlama fırsatı 
elimize geçiriştir. Bu değişikliğe istinaden geti
rilecek yine orman reformu ile orman düzenin
de yapılacak değişiklikler orman köylüsünün in
sanca. yaşama hakkı ile orman varlığımızın ko
runması gereği arasındaki suni çelişmeyi orta
dan kaldıracaktır. Ve yine 131 nci maddeyi, 
teklif edilen şekle çevirmekle, yapılabilecek re
form sayesinde meydana gelecek olan bu düzen 
değişikliği ile orman köylüsü yaşıyabilmek için 
suç işler duruma düşmekten, suçluluk duygu
su ve ezikliği içinde bulunmaktan, hapislerde 
sürünmekten kurtulacaktır. Yine şimdiki Ana
yasa değişiklliği ile ancak yapılabilecek olan in
sanca bir orman düzeni ve reformunun bahşede
ceği düzen değişikliği ile köylü, Devlet, orman 
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j yabancılığı sona erecektir. Köylü, Devleti kar
şısında değil, yanında görecektir. Orman, köy
lünün rızkını kesen değil, rızkını veren bir kay
nak durumuna gelecektir. Orman köylüsünün 
gücü kendi yaşamasının, hayatının zenginleşme
si ve mutlıılaşması yolunda orman varlığımızın 
daha iyi değerlendirilmesi yolunda orman ürün
leri sanayiinin gelişmesi yolunda seferber edile
cektik. 

Bu değişiklik ile ormanda insanca bir düzen 
getireceğiz, inşallah yakında geleceği söylenen 
Devlet Personel Reformu ile ormancının, kü
çük orman memurlarının yaşama hakkı da tanı
narak köylü - ormancı sürtüşmesi tanıamiyle 
ortadan kalkar ve bu sürtüşme de daima tahri-
bedilerek, zarar gören ormanlarımız da kurtu
lur. Bu yönden, ileride bir ümit ışığı olduğu için, 
insanca bir orman düzenini teşkil edecek re
formlara dayanak olacağından dolayı bu mad
deye yeni getirilen sekli ile müspet oy kullana
cağım. Sayın senatör arkadaşlarımdan da des
teklemelerini rica edeceğim. Bu kanun Türk 
Milletine bayırı olsun. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Anayasanın 131 
nci maddesinin affa mâni olan hükmünün değiş
tirilmesi yanında, orman rejimine yeni bir re
jim getirme bakımından muhterem Halk Parti
si Crupu ile anlaşmış olmak bahtiyarlığına erer
ken, bu anlaşmanın bundan sonra diğer millî 
dâvalarda da anlaşabileceğimize bir işaret teş
kil etmesi bakımından fevkalâde memnunum. 

öyle zannediyorum ki, artık halli gün mev
zuu haline gelmiş olan büyük millî dâvaların 
bir çözüm yolu bulmasında biz, 2 büyük parti 
olarak, en samimî hislerle bir araya gelip, me
seleleri çözmekten başka çıkar bir yolun olma
dığını ortak kabule mecburuz. Milletçe, hiç şüp
he yok ki, kamu oyu olarak nitelendirdiğimiz 
vasfı ile ortaya çıkan büyük meselelerin, mut
laka bir gerçeğe dayandığını kabule mecburuz. 

Sayın Gündoğan arkadaşımın, düzen değişik
liği konusunda atılmış ilk adım olarak vasıf
landırdığı bu değişikliği, eminim ki, ben kendi
si kadar istediğimden başka, daha bundan sonra 
değişmesi lâzımgelen yeni_ yeni düzenlerin de 
karip olduğunu ifade etmek isterim. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar, «Bravo» sesleri) 
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Anayasanın 131 nci maddesinin orman suç
larının affına mâni olan hükmünün berakis 
edilmesini, bundan sonra orman suçlarına doğru 
halkın teşvik ve tahriki yolunda bir adım ola
rak vasıflandırmış olan muhterem hatiplerimize 
şunu ifade etmek isterim ki, bu maddei ka-
nuniyenin meriyeti ile orman suçları işlenme
miş olmak gibi mahzariyet kazanmış değildir. 
Gerçi % 30 nisbetinde orman suçlarının azal 
ması gibi bir netice ile karşı karşıya isek de, bu 
neticenin 131 nci maddenin getirdiğini kabul 
etmek ve onun bir eseri mahsulü olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. Filhakika bugün 
mutfaklarımızda mahrukat olarak kullandığı
mız ipragaz gibi, Bütangaz olarak isim bulan 
bu gazın köylere kadar varmış olmasının, hele 
şehirlerde su ısıtmak için, yemek pişirmek için 
artık odun denilen nesnenin kullanılmaz hale 
gelmiş olmasının tesiri yok mudur? Dün, ancak 
400 bin tonu bulan çimento istihsalinin bugün 
6 milyonu bulmuş olmasının inşaatta gördüğü 
rolünün ormanlar üzerinde tahribatı azalttığı
nın kabulüne mesnet teşkil edeceğini kabul et
mez miyiz? Bugün çimento istihsalinin yüzlerce 
defa çoğalmış olmasının inşaata sağladığı im
kânı ele almaya mecbur değil miyiz? Bütün 
bunların ormana olan ihtiyaçlarımızı azalttığını 
ve binnetice orman suçlarının azalmış olmasına 
sebebolduğunu kabule mecbur değil miyiz? 

Muhterem Ataklı arkadaşlarımızın, Anaya
sanın 131 nci maddesinin tedvini ile beraber or
man suçlarının % 30 nisbetinde azaldığı yolun
daki iddiası kavli mücerrettedir. O günden bu
güne kadar mahrukat olarak kullandığımız, in
şaat olarak kullandığımız maddelerin ne kadar 
çoğaldığını ve değiştiğini ele almadan bu neti
ceye varmak fevkalâde hatalıdır. Artık bugün 
büyük şehirlerimizde yakacak madde olarak 
odun kullanılmaz hale gelmiştir, kömür yerine 
ikame edilmektedir. Isıtma maddesi olarak kö
mür bugün artık odunun yerini almış durum
dadır. Elbette bunun Devlet ormanlarına olan 
yükünü azalttığını kabule mecburuz. Mutfak
larımızda, ki Bütangazınm köylere kadar sâri 
olduğunu nazara alırsak, elbetteki orman suçla
rının azalacağı tabiîdir. 

Bu itibarla biz, bu maddei kanundyeyi de
ğiştirirken hiçbir zaman orman suçlularını ko
rumak veya orman suçunun işlenmesine devam 

etmek gibi bir tâvizin peşinde değiliz. Aksine 
olarak her türlü suçlunun affa mazhar olduğu 
bir nizam niçerisinde, katil gibi, zina gibi, ihti
las gibi, zimmet gibi en ağır suçların sahipleri
nin dahi millî atıfete mazhar olduğu bir nizam 
içerisinde, feleğin, bir talihsizlik olarak, onu 
köye atmış olması ve hayat gailesi neticesi bir 
eşek yükü ile getirdiği orman mahsulünden do
layı mahkûm olan köylülerin affa lâyık olma
ması gibi haysiyet şiken bir hâdiseyi, bir huku
kî vakayı ortadan kaldırmak gayesini gütmek
tedir. Ama, bununla beraber hemen ifade ede
yim ki, bundan sonra çıkması mukadder olan 
fakat ne zaman çıkacağı bugün belli olmıyan 
ve hayat zarureti ile işlenen orman suçlularının 
yanında, bir zengin olma ihtirası ile, makineli 
tüfeklerle, tabancalarla, kamyonlarla kereste 
kaçakçılığı yapanlar, elbette, tevkif edilecektir, 
onun farkı, elbette, gözetilecektir. 

Bu itibarla, Anayasanın 131 nci maddesinin 
orman suçlarının affedilemiyeceğine dair olan 
hükmünü, her şeyden evvel bir millî haysiyet 
meselesi olduğunu, 10 milyonu bulan köylü va
tandaşın diğer suçlulara nazaran bu atıfetten 
mahrum bir insan kütlesi olmaktan kurtarılma
sı gibi ulvi bir gaye nazara alınmış bulunmak
tadır. 

işte bu itibarla biz bu kanunu getirirken, 
bu kanuna muvazi olarak orman suçlarının 
azalmasını istihdaf eden, orman köylüsünün re
fahı gayesini güden ikinci fıkralarını getirmiş 
bulunuyoruz. 

Sayın Gündoğan arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, orman işletmeciliğinin mücerret Devlet 
inhisarından kurtarılarak, Devletle birlikte or
man köylüsünün teşriki mesaisi halinde ormanı 
işletme yolunda getirilen nizam, öyle zannedi
yorum ki, eski bozuk nizamın ıslahı ve yeni bir 
düzen değişikliği olarak nitelendirilmesinde Sa
yın Gündoğan arkadaşım gerçekten haklıdır. 

Bu, gerçekten yeni bir düzendir. Orman için
de bulunmasına rağmen, ormanın hiçbir hususu 
ile alâkasını sağlamamak gibi, ormandan tama
men onu uzak kılarak, ormanın kesimi, nakli 
ve sairesi gibi birtakım işlerden köylünün mah
rum edilmesi gibi bir netice veren eski hükmün 
kaldırılarak, yeni getirilen bu düzen, elbetteki, 
köy halkmm refahının artırılması ve binnetice 
orman suçlarının azalması gayesini gütmesi ba
kımından hürmete lâyık bulunmaktadır. 
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Sayın Atayurt arkadaşımızın, köylü ile Dev- j 
letin iştiraki suretiyle yapılacak işletme tarzı- l 

nın, âzami mi, asgari derecede mi olacağı husu
sunda bir kanuni ihzaratın bulunmaması keyfi- ; 
yetinin yarın yeni ihtilâflara yol açacağı yo- i 
lundaM noktai nazarına iştirak etmiyorum. Bu j 
bir prensip meselesidir. Prensibolarak orman j 
işletmeciliğinin halkla beraber, köylü ile bera- j 
ber devletle teşriki mesai halinde yapılabilece- \ 
ği yolunda getirilmiş bir prensibolması itiba
riyle bunun derecesi ve şekli, bir tatbikat ve 
bilhassa bundan sonra çıkarılacak bir kanun 
mevzuudur, işte, o kanun çıktığı zaman bu
nun derecesi ve şekli tâyin edilmek suretiyle 
her hangi bir ihtilâfın doğması mümkün olmak
tan çıkacaktır. 

Sayın arkadaşlar, bu kanunun getirdiği 
üçüncü bir yenilik, seneler senesi, belki 20 se
neden beri, belki 50 seneden beri orman vasfını 
kaybetmiş, tamamen bir bahçe haline gelmiş, 
fındıklık haline gelmiş, portakallık haline gel
miş, elmalık haline gelmiş olan bahçelerin fil-
haî köylünün elinde bir geçim unsuru olarak 
bulunmasına ve bunun berakis edilmesi ihtima
linin mevcudolmamasına rağmen bir hukukî 
düzen olarak yerde, sanki çalma yerin sahibiy-
miş gibi, tutmanın azabından artık bu kanun 
vesilesiyle kurtulmuş bulunuyoruz. Artık köy
lü, Anayasanın oylamasından evvel, bahçe ha- 1 
line getirmiş bulunduğu ve bu itibarla intifaı ı 
eski halinden daha fazla olduğu sabit olan bu 
sahaların sahibi olmak gibi bir durumu intace-
decektir ki; bu da, artık ezelî ve ebedî bir der
di ortadan kaldırmak bakımından, şayanı şük
randır.. 

Bu itibarla müşterek grup olarak; C. H. P. 
ile A. P. Grupunun bu yolda gösterdikleri an
layışı memnuniyetle karşılarken, bu kanunun 
memleket için hayırlı olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan muhterem arkadaşlarım, meseleye ehem
miyeti derecesinde temas ettiler, Yalnız, bu tek
lifin hazırlanmasına başlanıldığı günden beri 
birtakım mihraklar teklifin sadece bir tek hük
mü üzerinde durup, diğer hükümlerini hiç bir 
zaman dile getirmeyi tercih etmediler. SanM, 

Anayasanın 131 nci maddesinde yapılan deği
şiklik, 131 nci maddenin 6 ncı fıkrasındaki «or
man suçları affedilmez» hükmünden ibaretmiş 
gibi efkârı umumiyeye bir hava verilmeye çalı
şılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; teklif, Anayasanın 
sadece 131 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında de
ğil, 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı fıkrasında değişiklik
ler getirmektedir. 4 ncü fıkrasındaki değişiklik 
ile hakikaten; demokratik memleketler, orman 
servetinin yaşaması için orman içindeki insan
larla işbirliği yaparak ormanlarını nasıl muha
faza etmişlerse, bizde de yeni bir çığır açılmak
tadır. 5 nci fıkradaki, hüküm; bundan üç yıl 
evvel çıkarmış olduğunuz 663 sayılı Kanunun 
getirdiği bir yeniliği teyidetmektedir. Şayet 
Anayasanın 131 nci maddesinin 6 ncı fıkrasın
daki, o hüküm olmamış olsaydı Anayasa Mah
kememiz 663 • sayılı Kanunu iptal etmezdi. 663 
sayılı Kanunu iptal ederken de karar bir tek 
ekseriyetle alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; hepimiz ormanı se
viyoruz. Ormanı biz daha fazla seviyoruz diye 
ortaya atılıp, birtakım fikirleri ileri süren ar
kadaşlarımız kadar en az biz de ormanı seviyo
ruz. Ama, siyasi partilerin ormanı bir geçim 
sathı olarak kabul ederek istismar ettiği iddia
sında bulunan kimselere bizim de söyliyecek 
sözlerimiz var. Orman severken içinde yaşıyan 
vatandaşı da sevmek mecburiyetindeyiz. 6831 
sayılı Kanunun hükümleri çok serttir. Daima 
ormanı korumuş fakat ormanın içerisinde, geçi
mini orada yaşıyarak oradan temin edecek in
sanları, açıkça ifade edeyim ki, ezmiştir. 

Suçların çoğaldığı iddiasına gelince: Sevgili 
orkadaşlarım; zaman zaman bu kürsüden benim 
gibi birçok arkadaşlarım ifade ettiler. Orman
da asıl suçu işliyenlerden ziyade birtakım vazi
feli kimselerin taşıdığı husumetler sebebiyle 
haksız surette tutulan zabıtların adedi binleri 
geçmektedir. Falan köylü Ahmet efendi köyün
de evinde otururken, aynı köyden Mehmet Efen
dinin aleyhine tutulan zabıt, - 6831 sayılı Ka
nunun hükmü sert demiştim - hiçbir ispat hakkı 
tanınmadan, ormanın dalına el uzatmıyan bir 
başka vatandaşı mahkûm etmeye kâfi gelir. 
Yeter ki, hakkında bir zabıt tutulsun. Ama, 
getirdiğimiz şu değişiklik teklifi ile artık bu 
kabîl suçları ihdas etmeye kimsenin gücü yet-
miyecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım; hakikaten tahdit, 
köy odalarında oturulup yapılmıştır. Tahdit 
masabaşlarında yapılmıştır, sadece harita üze
rinden çekilen çizgilerin içerisinde kalan, or-
man vasfı taşımıyan, o sahalarda fundalık dahi 
bulunmıyan yerler orman tahdit haritalarının 
içerisine girmiş, Devlete yük haline gelmiştir. 
Orman vasfı taşımıyan yerler orman muhafa
za memurları tarafından beklenmek mecburi
yetinde bırakılmış, orman idaresinin bu yolda
ki masrafları artırılmıştır. 

Şimdi, bildiri neşreden değerli ilim adamla
rına, değerli ormancılarımıza bâzı şeyler de 
biz sormak hakkına sahibiz. Biraz evvel bu 
kürsüden hepsi, tarihe birer vesika olsun diye 
zapta geçmesi yönünden, okundu. 1942 yılın
dan beri Devlet bütçesinden ormanların mu
hafazası için yapılan masrafları, o yıllardan 
beri ormandan istihsal edilen ve satılan emvalin 
tutarını bir hesap etsek; o yıldan beri meyda
na getirdikleri ormanları sorup, karşılaştır
mak ortada hiçbir şey bulamayız arkadaşlar. 
Her sene 500 - 600 milyon lirayı geçen, orman-
dan istihsal yapılır. Fakat katî hesaplarını bu
rada tetkik ettiğiniz zaman o 500 - 600 milyon 
liralık emval karşılığı hasılattan Hazineye inti
kal eden 20 - 30 milyon lirayı geçmez. Döner 
sermayede muazzam masraflar var. Bir taraf
ta, çok özür dilerim, bildiride birtakım sözleri 
ileri atmamış olsalardı burada dile getirmiye-
oektim, dağbaşmda ışıklı lâmbalarla, burası 
falan işletmedir, diye ilân yapan işletmelerin 
100 metre ilerisinde lâmbasına gaz bulamayıp, 
sadece elde ettiği çam çırasiyle gecesini geçi
ren insanlar yanyana yaşarsa; biz mecburuz 
Anayasanın 131 nci maddesindeki o sert hük
mü değiştirmeye ve yeni hükümler getirmeye. 
Sadece «sosyal tedbirler alalım, köylüyü kal-
kındıralım» demek kâfi değil, arkadaşlarım. 
Her iki tarafın hakkını düşünmek mecburiye
tindeyiz. Bu bakımdan soracağımız şeyler da
ha var. 33 yıldan beri Türkiye'de kaç hektar 
orman yetiştirilmiştir? Bu ormanlardan ne ka
dar istihsal yapılmış, Hazineye ne kazandırıl
mıştır? Bilmiyoruz. Şurada, Gölbaşı'na gider
ken görürsünüz, Büyük Atatürk Ormanı diye 
bir orman ihdas edilmiş, on yıldan beri bir 
avuç yerinde üç - beş çam yetiştirilmiş. Ona da 
sahiibolmamışlar, bir sene evvel baştanbaşa ya

nıp, gitti. Şimdi birtakım hesapları soran ar
kadaşlara bizim de vazifelerini hatırlatmak gö
revimizdir. Yapılan teklifle gelen değişikliğin, 
memleketin iktisadi hayatında ormanda ya-
şıyan vatandaşın sosyal hayatında büyük de
ğişiklik yapacağına kaaniim. Bu bakımdan de
ğişikliğe müspet oy vereceğimi arz eder, Yüce 
Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Görüşme müddeti ile ilgili öner
ge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü gündemde konuşulan 1383 sıra sa

yılı tasarı ile ilgili müzakerelerin bitimine ka
dar oturumun devamına karar alınmasını arz 
ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan kanun tek
lifinin bitmesine değin görüşmelerin devamı 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Altan, buyurun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Anayasanın 131 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki bu 
kanun teklifi, burada konuşan bâzı arkadaş-
larm zannettikleri gibi, bir Af Kanunu veya 
bir Orman Kanunu değildir. Bu, direkt bir 
Anayasa hükmünün, bir prensibinin konulma
sıdır. Biz, ifratla tefriti daima dile getiren 
bir toplumun fertleriyiz. Nitekim, bu Anayasa
mız da geçmişteki bâzı hâdiselerin tesiri altın
da, reaksiyonel bir Anayasa olarak, bu maddede 
kendini, hükmünü göstermiş ve maddenin mat-
lâbı, ormanların korunması ve geliştirilmesi ola
rak vas'edilmiştir. Burada yine arz etmiş oldu
ğum gibi ıbir ifrat görülmektedir. Çünkü, bura
da köylü düşünülmemiştir. Bir memlekette on 
milyon köylü vatandaş bulunacak, bunların hep
si orman içinden muhtelif vasıtalarla geçimini 
sağhyaccJk. Orman hakkında 131 nci madde 
tedvin edilirken, bu köylünün iktisadi vaziyeti 
veya durumu, geçmişteki haller, elinde mevcut 
arazisi düşünülmeden bizatihi ifrata varacak bir 
hükümle ormanın korunması vaz'edilecek, fakat 
köylünün korunması düşünülmiyecektir. Bu tek
lifin işte anaprensibi budur ve matlâbında da bu, 
kendisini göstermektedir. Matlap, ormanların ve 
orman köylüsünün korunması ve ormanların 
geliştirilmesidir. Demek ki, bir muvazene kur-
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maktadır, yani hem memleketin ormanları ko- I 
runacak, birçok ormancı arkadaşlarımızın be
lirttiği gibi, hem de asgari dörtte birinin orman 
olması temin edilecek. Bu arada da, köylünün 
dedesinin dedesinden kalma tapulu yerlerinin de 
orman sayılması hususundaki maddeler kalka
cak. 

Söz buraya gelmişken, bugünkü mevzuatta 
ifrata varan bir hükmü ıttılaınıza arz etmekte 
fayda görüyorum. MmtaJkamız zeytin mmtaka-
sıdır. öyle vatandaşlar vardır ki, dedesinden 
kalma tapulu zeytinlikleri vardır ve bir tek ya
bancı ağaç yoktur, ama mevcut kanunlar muva
cehesinde burası orman hudutlarına alınmıştır 
ve orman idaresi dâva açar. Mahkeme, tapunun 
oraya uygun olup olmadığını evvelâ tesbit eder, 
fakat orman olup olmadığını tesbit etmez. Ziraat 
Vekâletine sorar. Ziraat Vekâletinin, Orman 
Umum Müdürlüğüne sormak suretiyle vâki ce
vabında, buranın ormanın hudutları içinde ol
duğunu beyan eder ve dolayısiyle bu tapu iptal I 
edilir. Hem davacısınız, hem şahit, hem bilirkişi, 
adaleti, böyle memlekette tevzi edersiniz, işte 
bu, haksızlığı giderici bir kanundur. 

Bu, bir orman affı kanunu da değildir. Bu, 
millî iradeyi temsil eden Meclislerin, adaleti tev
zi etme bakımından ve memleketin gerçeklerini 
nazarı itibara alarak çıkarmakta olduğu kanun
larda bir müsavat temin etmedir. 

Hepinizin hatırmdadır, biz burada, 15 sene
ye mahkûm olmuş bir Alman casusunu affettik. 
Biz, bir Alman casusunu affedebiliyoruz, bir ko- I 
munisti affedebiliyoruz, birçok insanları öldür- I 
müş, idama mahkûm olmuş bir caniyi bile affe- I 
decek salâhiyete ve vazifeye sahibiz. Ama, zatî 
ihtiyacını 3,5 liralık bir odunla temin etmek için, 
saatlerce yol çiğniyerek şehre gelen bir vatan
daşın, ruhsatsız odun kesmeden mütevellit ce- I 
zasını affedenleyiz. Şimdi, burada af kanunu 
getirmiyoruz, diyorum. Onun için arz ediyorum. 
Bu imkânı sağlayıcı hükmü getiriyoruz. Ama, | 
bir orman kanunu çıkacaksa, bir af kanunu çı
kacaksa, o zaman burada diğer hususları konu- I 
şup, hakikaten ormana zarar verici hükümle
rin gelmemesini temin edecek maddeleri koyma
ya ve bunun müzakeresini yapmaya her zaman 
hazırız. Mühim olan prensipleri vaz'etmektir. 
Anayasa, prensipleri vaz'eder, fakat bu prensip
lerin ışığı altında çıkacak kanunların müzake- I 

resi burada yapılır. Nihai merci, Anayasa Mah
kemesidir. Binaenaleyh, burada bu kanun tek
lifinin çıkmasında, muhterem arkadaşlarımızın 
bahsettikleri mahzurları ben göremiyorum. Bu, 
her yönü ile isabetli bir tekliftir ve bu teklif 
kabul edildiği takdirde hakikaten büyük bir 
dert halledilmiş olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Anayasa ve Ada
let Komisyonu üyesi olarak bu teklif hakkın
daki görüşümü evvelce ifade etmiş olmam ha
sebiyle, söz almak niyetinde değildim. Yalnız 
bugün dolabımı açtığım zaman orada bâzı bildi
rilere rasladım ve bu bildirilerin aşağı - yukarı 
aynı üslûp ile yazılmış olması dikkatimi çektiği 
için şu anda huzurunuzu işgal ediyorum. 

Bildiriler, Anayasa değişikliğinin aleyhinde 
bâzı ifadeler taşıyor. Bunlar bir teşekkülün ve
ya bir kaç teşekkülün görüşlerini ifade eden 
bildirilerdir ve görüş ne olursa olsun, onu ifade 
edenlerin kendilerine ait düşünüş tarzını göster
mektedir. Yalnız üzüldüğüm nokta; bir fikrin 
veya bir teklifin aleyhinde fikir beyan ederken 
onu etraflı şekilde inceleyip, hakikaten bunun 
mahzurlu taraflariyle, iyi taraflarını terazinin 
birer kefesine, koyup ağır basın taraf yönünde 
veya hafif gelen taraf lehinde ifadede bulunsa
lardı, bir şey demek mümkün olmazdı. Dikka
time çarpan husus, bu dengeyi bulmamış olma
larıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, bâzı 
anakaideler koymuş 10, 11, 12, 36, 37, 38, 41 ve 
42 nci maddeleri ile. Bundan sonra gelen bâzı 
maddelerinde de, sosyal ve kişisel hakların te
minatını teşkil eden hükümler serd olunmuştur. 
Bunlar arasında, 12 nci maddede bir eşitlik kai
desi vazolunmuştur M, bütün dünya Anayasa
larında aşağı yukarı aynı ifadelerle eşitliğin 
mevcudiyeti müşahede olunmaktadır. Eşitlik 
kaidesine göre, Anayasamız, «Herkes dil, ırk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanunun önünde 
eşittir,» diyor. Hayır arkadaşlar, eşit değildir. 
iddia ediyorum, bizim Anayasamıza göre, orman 
köylüsü ile, diğer vatandaşlarımız eşit değil
dir. Çünkü, Anayasamızın 131 nci maddesinin, 
zannediyorum, sondan bir evvelki fıkrası; or-
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man suçu işliyen bir vatandaşın, diğer suçlu
larla eşit muamele görmiyeceğine dair bir hü
küm vazetmiştir. Anayasa bir kanundur. Bu ka
nunun, diğer kanunlar gibi, vatandaşı tam bir 
eşitlik esası içerisinde mütalâa etmesi icabeder-
di. Fakat, maalesef, orman suçu işlemenin affe-
dilemiyeceğine dair vazolunan hüküm ile, bu 
eşitlik prensibi ihlâl edilmiştir. Bu bildiriyi ya-
ymkyan zevatın veya teşekküllerin, zikrettiğim 
Anayasa Maddelerini okumalarını istirham ede
rim. Eğer bu maddeler ile, orman köylüsünün 
yaşayışını, insani haklarını, insanlık haysiyetine 
yaraşır şekilde düşünebiliyorlar ise, bildirileri
ne hak vereceğim. Eğer değil ise, o zaman bil
dirilerinde haksız olduklarını kendileri de ka
bul etsinler. Aynı bildiriler yönünde bâzı mü
talâaları buradan da dinledik. 

Muhterem arkadaşlarım, söylenilen sözler 
ne olursa olsun ortadaki gerçeği kaldırmaz, 
bertaraf edemez. Çünkü, Anayasa değişikliği 
ile getirilen hükümleri, iyice tetkik etmiş olan 
bir arkadaşınız olarak, tesbit ettiğime göre... 

BAŞKAN — Müddetinizin dolmasına bir 
dakika var, Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — 131 
nci maddenin üç fıkrası aynen muhafaza edil
miş. Dördüncü fıkrada, «ormanı koruma bakı
mından» kelimesinden sonra bir cümle ilâve 
edilmiş ve ayrıca 4 ncü fıkra ile 5 nci fıkra ara
sına da bir fıkra ilâve edilmiş ve sonundaki or
man suçlan ile ilgili fıkra kaldırılmıştır. 

Muhterem senatörler, burada en mühim ad
dettiğim ve bu teklif lehinde olmamı gerekti
ren sebeplerin başında, Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, bilim ve fen bakımından, 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tar
la, bağ, meyvalık ve zeytinlik gibi çeşitli tarım 
alanlarında... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu müddetiniz 
dolmuştur. 

ORHAN KÜRtMVEOĞLU (Devamla) — «Hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan top
raklarla şehir, kasaba ve köyler» diyor. Muh
terem arkadaşlarım, size ifade edeyim ki, özür 
dilerim vaktim kalmadı, bizim ilimizde, seçim 
bölgemde bütün binaları ile birlikte, halen or
man olan bir çok köyümüz vardır. Bunların 
isimlerini arzu eden arkadaşlarıma verebilirim. 
Orman rejimi, mevcut Anayasa düzeni içersin
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de ve Anayasanın eski 131 nci maddesi içersin
de mütalâa edildiği takdirde bu evi ile birlikte 
orman sayılan köylerin adedi bundan sonra 
da devam edecektir. Bunun için, bu gibi sebep
lerle, teklifin lehindeyim. Yüce Heyetinizin de 
müspet oy kullanmasını istirham eder, saygılar 
sunarım. 

BASAN — Grupların dışında sayın altı üye 
konuşmuştur, iki yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanuhğma 
Müzakeresi yapılmakta olan 1383 Sıra Sayılı 

tasan hakkında yapılan konuşmalarla konu ay
dınlanmıştır. Kifayeti müzakere teklifimin oy
lanmasını saygı ile arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Şahıslan adına altı sayın üye konuştuğundan 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kütahya 
Orhan Akça 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, Sayın Yıl
dız buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabu Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, demin söylediğim sözler 
altı kişi konuşur konuşmaz gerçekleşti. Zaten 
10 dakikaya sıkıştırıldı, 2 - 3 kişi kalmış. Aman 
biran önce bitsin. Arkadaşlar, gümrükten mal 
kaçınmıyoruz, Anayasayı değiştiriyoruz, Anaya
sayı değiştirirken bu kadar ciddilik dışı bir 
önergeyi veren arkadaşlar beni üzdü, neden ka
çınılıyor, niye konuşmuyoruz? Bu saate kadar 
bekledik, görüşülecek diye. Gruplarda da ilgi 
yok, konuşmak istiyenlere aman konuşmayın 
- her halde bizim anlayamadığımız, en azından 
benim anlıyamadığım bir nedenle - şu Meclis 
ve Senatodan ivedilikle geçsin, üzerinde tartı
şılma yapılmasın, diyen arkadaşlar var. Çoğun
luğun bu görüşte olacağını pek sanmıyorum. 
Çünkü, böyle bir görüş, böyle bir arzu eğer ço
ğunlukta var ise, ben bunu yadırgıyorum. Ana
yasanın değiştirilmesi ile ilgili madde, değiştir
me işine bu kadar önem vermiş. Eğer, görüşül
mesini bu kadar kısıtlamayı düşünseydi her 
halde bir de bunu koyardı, böyle kimselerin 
var olacağını düşünememiştir. Ne oldu, neden 
kaçıyoruz ki, hemen altı oldu, derhal kapatalım. 
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önemi daha as olan birçok konularda saatlerce 
burada konuştuğumuz oluyor ama, temel yasayı, 
çok önemli bir konuda, değiştirme görüşmeleri 
başlar başlamaz bir telâştır başladı vs dikkat 
ediyorum bütün bu önergeler de sayın iktidar 
partisi yönünden geliyor, «aman konuşulmasın» 
diyen de hep iktidar partisi üyeleri. 

Üzüntü ile karşıladığım bu durumu arka
daşlarımın kabul etmemesi ricası ile saygılar su
narım. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygun olarak verilmiş 
bulunan yeterlik önergelerini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler? Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

T. G. Anayasasının 131 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin tümü üse-
riııde görüşmeler bitmiş bulunmaktadır. Ancak, 
maddelere geçilmesi hususunda 13 sayın üye 
açık oylama teklifinde bulunmuşlardır. Saten 
aşağı - yukarı yaptığımız, bir açık oylamadır, 
yalnız sadece saman yönünden bir farklılık arz 
etmektedir. Zira. .anayasanın 155 nci maddesin
deki üçte iki çoğunluğu kesin olarak tesbit edi
yorum. 

Şimdi, arkadaşlarımız önerge verdiklerine 
göre, bu önergeye riayet etmeye mecburuz. Yal
nız üyelerin onunun içerde olup olmadığını tes
bit bakımından isimlerini okuyorum. Sayın G-ür-
soytrak? Bu?ada, Sayın Earavelioğlu?. Şurada, 
Sayın IDrsü?. Burada. Sayın Tunekanat?. Bura
da, Sayın Karaman?. Yok, Sayın Yıldız?. Bura
da, Sayın Küçük. Burada, Sayın Aksoyoğlu?. 
Burada, Sayın Yurdakuler?. Yok, Sayın öz-
güneş?. Burada, Sayın Ataklı?. Burada, Sayın 
özgür?. Burada, 10 üye mevcut, önergeyi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 107 nei 
maddesine göre açık oya başvurulmasını dile
rim. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Haydar Tunekanat 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Suphi Karaman Sami Küçük 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş Mucip Ataklı 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Salâhattin özgür Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

BAŞKAN — önergede imzası bulunan sa
yın üyelerin haleti Genel Kurulda bulunup bu
lunmadıklarını tesbit için, adlarını okuya
rak, yoklama yapacağım. 

(Açık oy istiyen önerge altındaki imzalar 
okundu.) 

BAŞKAN — Yoklama yapıldı, on sayın üye
nin mevcudolduğu tesbit edildi. Açık oylama 
yapılması hususundaki, talep içtüzüğe uygun
dur, gereği ad okunmak suretiyle yapılacaktır. 
Komisyon raporunun kabulünü istiyen sayın 
üyeler «kabul» reddini istiyen sayın üyeler 
«ret» şeklinde görüşlerini bildireceklerdir. 

Soyadı sırasına göre okutuyorum. 
(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmıyan sayın 
arkadaşların isimlerini tekrar okuyorum. 

(Yoklamada bulunmıyan Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efen
dim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra maddelere geçilmesi için yapılan 
açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 132 
kabul, 12 ret ile maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Anayasanın gerektirdiği üçte iki çoğunluk 
mevcuttur. Maddeleri okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi. 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunma
sı ve ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bü
tün ormanların gözetimi Devlete aittir. 
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Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe^ yö
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere dev-
rolunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla 
mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irti
fak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eJyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması ve ormanı ko
ruma bakımından, ormanın gözetilmesinde 
ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği 
yapmasını sağlayıcı tedbirldr ve gereken hal
lerde başka yere yerleştirme kanunla düzenle
nir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meŞyva-
lık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bu
lunan topraklarla şehir, kasaba ve köy ya
pılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışın
da orman sınırlarında hiçbir daraltma yapı
lamaz. Yanan ormanların yerinde yeni or
man yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılmaz. 

Ormanların tahribedilmesine jol açan hiç
bir siyasi propaganda yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Siyasi partiler arasında daha önceden va
rılmış bulunan anlaşma gereğince, değiştirilme
si mukadder T. C. Anayasasının 131 nci mad
desinin, gereken açıklığın ve tatbikat kolaylı
ğının sağlanması amaciyle; 4 ve 5 nci fıkrala
rının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
16 . 4 . 1970 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

a) 131/4 e ait değişiklik teklifim: 
«Ormanlar içinde veya hemen yakınında 

oturan halkın kallandırılmıası ve ormanı koru
ma bakımından; ormanın gözetilmesinde ve işle
tilmesine lüzumlu işgücü ve olanaklarının dü
zenlenmesinde, Devletle bu halkın işbirliği yap

masını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde 
başka yere yerleştirme, kanunla düzenleniri» 

b) 131/5 e ait değişiklik teklifim : 

«Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş, iklim, su ve toprak rejimi
ne zarar vermiyen ve orman bütünlüğünü boz
mayan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çe
şitli tarım alanları ile hayvan otlatılmasına ya
rarlı hale gelmiş üzerinde orman örtüsü kalma
mış topraklar ve şehir, kasaba ve köy yapı
larının toplu ollarak bulunduğu yerler dışında, 
orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. 
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetişti
rilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hay
vancılık yapılamaz.) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, değiştirge öner
gesinde birinci maddenin hedef tuttuğu Anaya
sanın 131 nci maddesinin 4 ve 5 nci bendlerin-
de değiştirilen hususları teklif etmektedir. 

Komisyon?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — İştirak etmiyoruz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
Anayasa ile ilgili değiştirge önergelerinin üçte 
bir imza ile gelmesi lâzımdır. Ondan sonra oya 
sunmak mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Anayasanın 155 nci maddesin
de, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisline yapı
lacak tekliftir. Değişiklikler için ne İçtüzük
te, ne Anayasada her hangi bir sınırlayıcı hu
sus mevcut değildir. Bu sebeple önerge usu
le uygundur. 

Komisyon önergeye katılmıyor. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmdyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi, okunan şekliyle, oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Yine aynı 
şekilde 122 yi arıyacağım bu bakımdan ıs ayım 
yapılacaktır. 

132 kabul oyu tesbit edilmiştir. Kabul et~ 
miyenler... Beş ret, 132 kabul oyu ile birinci 
madde, Anayasanın gerektirdiği çoğunluk temin 
edilmek suretiyle, kabul edilmiştir. 



C. Senatosu B : 60 

MADDE 2. — Bu. kanun yayımı tarihlin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
132 kabul, 5 ret ile, Anayasanın gerektirdiği 
kabul oyu ile, ikinci madde de kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

16 . 4 . 1970 O : 1 

Böylelijkle kanun tekliflinin görüşmesi bit
miş bulunmaktadır. 

17 Nisan 1970 Cuma günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere Birleşimi jkapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,42 
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T. O. Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin maddelere geçilmesine 
ait oyların sonucu 

Kabul edilmiştir. 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 144 

Kabul cdenlıer : 132 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : 0 
Oya katrimryanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ABANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Cemalettin înkaya 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GHilez 
Alâettin Yılmaatürk 

BURDUB 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdnean 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İhsan Topaloğlu 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 

TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emanıülah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakııler 
(î. Â.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

SİİRT 
Abdurr alım an Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. E tem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
Suphi Cürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Hay d ar Tun e k a n a t 
Ahmet Y'ıldız 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Mehmet G-üler 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
M. Ziye Ayrını (İ.) 

KIRŞEHİR 
Hali] özmen (1.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

MAT AT YA 
Nurettin Akyurt 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yrüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydme~ 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
Âdil Ünlü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Zerin Tüzün 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğiu 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım Gül ek 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madaııoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

»s«-<( 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
60 NCI BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1968 yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

poru (5/31) (S. Sayısı 
hi : 9 . 4 . 1970) 

1378) (Dağıtma tari-

2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labmm 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'nrn, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74; 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2 /318; Cumhuriyet Senatosu 2/292) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 116) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :1503 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1970 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilen, 
Türkiye Cumlmriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
. Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8 . i . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13, 11 . i . 1970 tarihli 68 ve 69 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 116) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/291 15 . i . 1970 
Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

Millet .Meclisinin 14 Nisan 1970 tarihli 69 nen Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 Nisan 1970 tarihli ve 15013 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 15 Nisan 
1970 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Anayasanın 7P> ncü maddesinde değişiklik yapılarak, Cumhuriyet Senatosu üçte 
bir yenileme seçimleri ile milletvekili genel seçimleri arasında bir bağlantı kurulmasını ve bunu 
gerçekleştirmek amaciyle de 11 ne i geçici madde olmak üzere yeni bir madde eklenmesini 7 Hazi
ran 1970 tarihinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimlerinin arz edi
len değişikliği uygulayabilmek maksadiyle ertelenmesini öngörmektedir. 
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Anayasanın yasama meclisleri üyelerinin seçimleri düzenliyen maddeleri tetkik edildiği takdir

de görülür ki, kanun koyucu Parlömanter siyasi rejimin gereklerine uygun olarak, yasama mec
lisleri üyeleri seçimlerinin ancak, belli aralıklar dâhilinde süregelen (asgari iki j'illık) dönemler 
de yapılmasını uygun ve zaruri mütalâa etmiş ve düzenlemeyi böylece yapmıştır. 

Anayasanın esprisi bu olmakla beraber; metnin halk oyuna sunulup yürürlüğe girmesinden 
önce konulan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine dair olan 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununda benimsenen seçim tarihi ile; Anayasanın kabulün
den sonra yasama meclislerinin teşekkülü için yapılan seçimlerin tarihi arasuıda bir beraberlik te
sis edilememiş ve Ekim 1963 tarihinde yapılması icabeden ilk Cumhuriyet Senatosu üçte bir yeni
leme seçimleri sözü edilen kanun hükmü uyarınca Haziran 1964 tarihinde yapılmakla, seçim takvi
minde, Anayasanın yukarda işaret edilen esprisine uygun olmıyan bir tatbikat ile karşı karşıya ka
lınmıştır. 

Gerekçede ifade edildiği üzere, işbu teklifle 1964 yılından bu yana doğmuş olan fiilî durumu 
Anayasanın yasama meclisleri üyelerinin seçimlerine mütaallik hükümlerinin esprisine uygun bir 
şekilde düzeltmek başka bir deyişle seçimlerin her yıl değil; vatandaşların siyasal temayüllerini 
yeterince ortaya koyabilecek bir dönem olan iki yılda bir yapılabilmesi öngörülmektedir. 

Ülkemiz siyasal seçim takviminin böylece düzenlenmesiyle Hazineye büyük ölçüde malî külfet 
tahmil eden bir uygulamanın da önüne geçilmesi mümkün olacaktır. 

Teklifin Anayasaya eklenmesini öngördüğü geçici madde ile 7 Haziran 1970 tarihinde yapıl
ması gereken Cumhuriyet Senatosunun üçte bir yenileme seçimlerinin ertelenmesiyle yeni düze
nin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Bu esasları ihtiva eden teklif Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Teklifin mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelikle görüşülme hususunda istemde bu
lunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Samsun Tokat Balıkesir 

.1 . X us ret Tuna R. Rendeci Z. BetiJ X. Demire! 

Bitlis Gaziantep İstanbul Konya 
O. Kürümoğlu İ. Tevfik Kutlar E. Özden S. Çumrah 

Rize Sakarya Tekirdağ Tabiî Üye 
O. Mecdi Agmı M. Tığlı II. Mumcuoğlu M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Xoksan sebebiyle muhalifim 

II. Ay diner 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1382) 
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Muhalefet Şerhi 

Bu teklif memleket hayrına doğru atılan bir adımdır. Fakat maalesef noksandır. Çünkü bu 
teklif her ne kadar her sene seçim yapılması mahzurunu, ortadan kaldırıyorsa da her iki senede 
bir Seçim yapılması mahzurunu önlemiyor. İki senede bir seçim yapılması da aynı mahzurları taşı
maktadır. Senatörlerin üçte bilinin iki senede bir değiştirilmesi ve bununla beraber münhaller için 
Millet Meclisi ve Senato üyelerinden ara seçimi yapılması da büyük 'külfetleri ve büyük masraf
ları icabettdrmektedir. İki sene 'evvel İstanbul'da münhal bir tek senatör seçimi için tam üçbuçuk 
milyon lira anasraf gitmiştir. Bu memleket için bu kadar bir masraf yazıktır. Diğer taraftan iki 
senede bir seçim yapılması halkımızın seçime olan rağbetini çok düşürmektedir. Atalarımız «bal 
yiyen bile usanır» demekle bu hakikati ifade etmişlerdir. 1969 seçi'mihdeki iştirak ııisbetinin çok 
düşük olması bunun acık bir' delilidir. Yapılacak doğru iş senatörlük 'müddetinin 8 seneye çıka
rılması, bunların yarısını 'milletvekili seçimi ile birlikte teklifte olduğu gibi 4 senede bir yapıl
ması ve ara seçimlerinin de kaldırılarak evvelce yapılmış olan seçimde ıen çok oy alanın münhal 
mebus veya senatörün yerine gelmesidir. Bu suretle halk ve Hükümet 3 sene seçimsiz bir sükûnet 
ve çalışma devreti geçirir, dördüncü sene bütünü ile seçim senesi olur. Memleketin hayrı ve 'men
faati bunda idi. Bunu temin etmiyen bu teklife bu noksanı sebebiyle muhalifim. Hiçolmazsa 
önümüzde bunun yapılmasını candan temenni ederim. 

Senatör 
Hidayet Aydı ner 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 73 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi. 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 

Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
yıla raslıyaıı yenileme seçimleri, Millet Meclisi 
genel seçimleriyle birlikte ve raslamıyanları 
ise, genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, 
genel seçimler için kanunun belirttiği ayda ya
pılır. 

74 ncü maddeye göre seçimlerin geriye bıra
kılması yahut 69 ncu veya 108 nci maddeye 
göre seçimlerin venilenmesine karar verilmesi 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve Anayasaya geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. (Senatosu (S. Sayısı : 1382) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme 
seçimleri de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte 
yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne alın
mış olur. Bundan sonraki Cumhuriyet Senato
su yenileme seçimleri 3 ncü fıkra hükümlerine 
göre yapılır. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa. Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına 11 nci geçici madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yenileme seçiminin geriye bırakılması. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 7 Haziran 1970 tari
hinde yapılması gereken Cumhuriyet Senatosu 
yenileme seçimleri, Anayasanın 73 ncü madde
sinde yapılan değişiklik sebebiyle geriye bıra
kılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

• * • 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

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 : 1382) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 3 8 3 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2/319; Cumhuriyet Senatosu 2/291) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 118) 

3Iillet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1504 

(CUMHURİYET SENATOSU .BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1970 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edi
len, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13, 14'-. . 4 . 1970 tarihli 68 ve 69 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kaimi edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 118) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ' 15 . i . 1970 

Esas No. 2/291 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 Nisan 1970 tarihli 69 nen Birli eşim inde öncelikle görüşül er ek kabul edi
len, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair kainim telklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 15 Nisan 1970 tarihli 1504 sayılı yazıları ile Cumdıuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 15 Nisan. 1970 tarihli Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Gerek teklif gerekçesinde gerekse Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporunda gösterilen 
hususlar Komisyonumuzca da aynen varit görülerek kaıbul edilip benimsenmiş ancak, Hükümeti
mizin, millî servetimiz ormanların daha büyük bir ihtimam ile korunabilmesini temin edecek ted-
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birler alması hususunun da bir temenni olarak rapora dercedilmesini kararlaştırmıştır. 
II - Millet Meclisi metninin 1 ve 2 nei maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bu

lunulması hususu da kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
Kastamonu 

.1. X us ret Tuna 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Rize 
0. Mecdi Agun 

Sözcü 
Samsun 

B. Rendeci 

Gaziantep 
1. Terfih Kutlar 

Sakarya 
31. Tığlı 

Cumhurb 
H. 

11 

aş'kamııea 
Aıı diner 

Kâtip 
Tokat 

Z. Bctil 

İstanbul 
E. Özden 

Tekirdağ 
. Mumcuoğlu 

S. l \ 

Balıkesir 
X. Demir el 

Konya 
S. Çumralı 

Tabiî Üye 
Teklifin esasına. 

muhalifim 
.1/. Ataklı 

Muhalefet şerhi 

Orman suçlarının affını öngören Anayasa değişikliği, millî bir servet niteliğinde olan orman
larımızın daha çok tahribine imkân verecektir. 

Ormanların korunmasının her şeyden önce orman ve insan ilişkilerinin iyi tanzim edilmesine ve 
orman içinde veya hemen yakınında oturan, halkın geçim imkânlarının artırılmasına bağlı bu
lunduğuna şüphe yoktur. 

Bugüne kadar bu yönde her hangi bir tedb ir alınmadığı da açıktır. 

Bu tedbirlerin alınacağına da ikaani değilim. 

Bu durum karşısında ormanların korunmasını hedef alan Anayasanın 131 nei maddesinin de
ğiştirilmesi telâfisi mümkün olmıyan maddi ve moral zararlara sebebivet verecektir. 

Bu nedenlerle teklife muhalifim. 
15 Nisan 1970 

C. Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1383) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ -METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 131 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

c) Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması, ormanların geliştirilmesi. 

Madde 131. — Devlet, ormanların korunma
sı ve ormanlık sahaların genişletilmesi için ge-
ıokli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün 
ormanların gözetimi Devlete aittir. 

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

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında 
(•turan halkın kalkındırılması ve orma'nı ko
vuma bakımından, ormanın gözetilmesinde ve 
işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yap-
r.-jasını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde 
başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir. 

Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce; bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyva-
î:.k, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ve
ya 'hayvancılıkta kullanılmasında yarar bu
lunan topraklarla şehir, kasaba ve köy yapıla
rının toplu olarak bulunduğu yerler dışında 
orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. 
Yaman ormanların yerinde yeni orman yetiş
tirilir ve bu yerlerde 'başka çeşit tarım ve hay
vancılık yapılamaz. 

Ormanların tahribedilmesine yol açan hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz. 

MADDE 2. '— Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci 
maddesinin değiştirilme'sine dair kanun teklifi 

.MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
taaddesi aynen ka.bul edilmiştir. 

— ^ 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1383) 




