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İÇİNDEKİLER 

I - Geçen (tutanak özeti 

II - Gelem kâğıtlar 

Sayfa 
269 

270 

III - Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 270,290 

1. — Adana Üyesi Mehmet Nuri 
Âdemoğlu'nun, son haftalardaki fiyat ar
tışlarına dair gündem, dışı demeci. 270:271 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek . 
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu'na, Devlet Bakanı İs
mail Arar'm vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
teskeresi. (3/209) 271:272 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan MiHî Savunma Bakanı Mehmet İz-
men'e, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/210) 272 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
alan Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Dev
let Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik 
«itmesinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/211) 272 

Sayfa 
5. — Şili Senatosu ve Millî Kongresi 

Başkanlarının vâki davetleri dolayısıyle 
Şili'yi ziyartet edecek Parlâmento Heye
tine gruplarınca aday gösterilen üyelerin 
isimlerine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/215) 272. 

6. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a 
20 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/214) 272 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Haindi Özer'iu, Demokratik Cum
huriyet düzenini yok etmek amacını gü
denlerin adalete teslimi hususunda Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/45) 290 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara imar 
Limited Şirketine dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/2) 290 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'iin, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun içinde, bulunduğu duruma 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/3) 290 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye
si Turgut G-ülez'in, Anayasanın 78 nci 
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maddesi muvacehesinde Bolu Çimento 
Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıyle 
Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşma
yacağına dair, İstanbul Üyesi Eikrem Öz-
den'in önergesi ve bu hususta Başkanlık 
Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 290 

IV. — Görüşülen işler 272,290 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Mteclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi .- 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) 272:289 

2. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında 
kurulan Cum'huriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/46) 290 

V. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

289 

289 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Özüürkçine'nin 28 . 2 . 1971 
tarih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 
16 ncı maddesine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/570) 289 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in Yunanistan'da bu
lunan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulu
nan Rum azınlığına dair Dışişleri Balka
nından sözlü sorusu (6/567) 289 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası aracılığı ile verilen kre
dilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) 289 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Alman
ya'dan gelen Türk işçilerinin gümrük 

muayenelerine dair İçişleri ve Gümrük 
ve Tekel bakanlarından sözlü sorusu 
(6/580) 289 

5. :— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 M'art öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/2) 289 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler'in, yurt dışında mah
kûm olan Türklere dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/8) 289 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarih
li Ankara Bayram Gazetesinde neşredi
len bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 289 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Beliğ Beler'in, Türk Havayollarına 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/11) 289 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaea'nm, Denizli iline 
bir yüksek okul yapılmasına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/14) 289 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaea'nm, yüksek ve 
ortaöğretime dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/15) 289 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporu
nun durumuna dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/19) 289:290 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/21) 290 

13. — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Fahri KoTutürk'ün, Deniz Yol
ları İdaresinde alınacak tedbirlere dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/22) 290 
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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya üyesi Haindi özer, emekli dul, ye
tim ve Devlet ımiemurlannın aylıklarıınım birik
miş f arıklarının ödenmesi ve 

Kars Üyesi Sırrı Atalay da, İstanbul'da ya
pılacak yayın kongresinden vaz geçilmesi ko
nutlarında ıgündöm dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Vazife ile yurt dışıma giden Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in 
velkillik e tane sinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm, Cumhuriyet 
Baılık Partisinden çekildiğine dair önergesi Ge
neli Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri uyarınca, 
bu Anlaşmanın kapsamına giren 'maddelerin 
Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer 'alan eısas 
ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının tümü 
açık oya sunuldu ve oyların ayrımı sonumda ka
nunlaştığı bildirildi. 

Uçakların kanun dışı yollarla «ele geçiril
mesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 tarihli 

La Haye Sözleşmesinin onaylananasmıın uygun 
bulunduğu hakkında ve 

Tek işçinin 'taşıyabileceği yükün en çok ağır
lığı 'hakkında 127 sayılı Millıetlıeiraırası Çalışma 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarıları öndelik ve ivedilikle ,görüşüiertek, 
maddeleri onaylandı ve tümleri açık oya sunu
larak, oyların ayrımı sonucunda kanumlaştıfclıa-
rı bildirildi. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler ieklennıesinıe dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedilikle 'görüşülmıesi 
onaylamarak, maddeleri üzerinde bir süre 'görü
şüldü. 

5 . 12 . 1972 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime, siaat 19,061da son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ünaldı '• Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu'nun, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma dönemi içinde Tekirdağ iline münhasır 
DSİ ve TEK sahasında yapılan yatırımların 
yıllar itibariyle merelere ve ne ımilktaır olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/8İ7) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, İkinci Beş Yıllık Kal-
Ikınim'a dönemi içinde Tekirdağ'a yapılan yar
dımların miktar ve maJhal itibariyle yıllara göre 
neye 'baliğ olduğuna dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/88) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mum'cuoğlu'nun, İkinci Beş Yıllık Kal

kınma dönieminıde (1967 - 1972) Tekirdağ ilin
de gerçekleştirilen yatırımların yıllar itibariyle 
nerelere ve ne miktar yapıldığına dair yazılı 
ısoru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına ıgöndıeril-
miştiıv (7/89) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ Saray ilçe
sindeki Linyit Madenine dair yazılı soru ömer-
gesi, Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/90), 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesti 
Hayri Mumcuoğlu'nun, İkinci Beş Yıllık Kal-
kıınmıa dönemi içinde (1967 - 1972) Tekirdağ ili 
Merkez ve ilçe köylerinde YSE tarafından 'ger
çekleştirilen yatırımlara dair yazılı sornı öner
gesi,- Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/91) 
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II — GELENKÂĞITLAR 

Teklif 

1. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kamunun-
da değişiklik yapılmasına dair kamum teklifimin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 2/723; C. Senatosu 2/35) (İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

Raporlar 
1. — Devlet Su İşleri Gemtel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe Kanunumda değişiklik yapılması hak
kında kamun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/715; C. Senatosu 1/116) 
(S. Sayısı : 155) (Dağıtıma tarihli : 5 . 12 . 1972) 

2. — Karayolları G-emel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçıe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik \ 

yapılması hakkında ıkanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/727; C. 
Senatosu 1/118) (S. Sayısı : 156) (Dağıtana ta
rihi : 5 .12 .1972) 

3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/724, C. Senatosu 1/117) (S. Sayısı : 
,167) (Dağıtma tarihi : 5 .12 .1972) 

4. — 1972 yılı Bütçe Kamunun a bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkımda 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ra (M. Meclisi 2/758; C. Senatosu 2/34) (S. Sa
yısı : 158) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) ' 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma teaaitâ : 15,00 

BAŞKAN : RalştaveMM Macit Zeıren 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolait (Konya), Azmi Erdoğıan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Dokuzuncu Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere 'başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu' 
nun, son haftalardaki fiyat artışlarına dair gün
dem dı§% demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Âdemoğlu gündem 
dışı söz talebetmişlerdir. Buyurun efendim. 

MEHME NURİ ÂDEMOĞLU (Adama) — 
Sayın Başıkam, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Son aylarda ve bilhassa son haftalarda aşi
kâr artış gösteren: pahalılık hakkında konuşmak 
üzere yüksek huzurlaırmızı işgal etmiş bulunu
yorum. 

Hükümetin, kritik bir zamanda şimdiye ka
dar siyasî tarihimizde görülmeyen bir özellikte 
ve bilhassa rejimimize musallat olmak isteyem 

anarşi ve komünizmi yok etmek gayesiyle ku
rulmuş bulunduğunu ve her şeyden önce bu teh
likeyle uğraşması lüzumunu kabul etmemek 
mıaıntık dışı bir davranış olur. Hükümettin, siyasî 
ve idarî yönden bu kadar ciddî bir çalışıma içim
de bulunmasını takdir etmekle beraber, bunun 
memleket ve milletin diğer meselelerinle önem 
vermemesi ve bunların üzerine eğilmemeısi mâna
sını da taşımayacağını ka'bul ietmek ieabeder. Hü
kümeti, kuvvetli ve mücadelesinde muvaffak kıl
mak için hepimizin her vesileyle elimizden gfelen 
'takviyeyi yapmamızıın memleket borcu olduğuma 
da kani bulunuyoruz. Ama, Hükümetin de şu 
hususu kabul etmesi icabeder ki, biz millet tem
silcilerimin bir vazifesi de murakabe ve tenkit
tir. Bana öyle geliyor ki, büz bugüne kadar bu 

— 270 
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vazifemizi, yukandaiki tehlike muvacehesinde 
lâyıkıyle yapmamış durumda bulunuyoruz. 

Fiyatlar, dünyanın her tarafında, her sene 
bir miktar yükselme kaydeder; bunun hududu 
% 6 ilâ 9'dur. Böyle olduğu halde, bizim ımem-
leiketimizde 9 ay zıaırfında reısımî istatistiklere 
göne % 20 pahalılık kaydedilmiştir. 

Dünyanın birçok memleketlerinde fiyat ar
tışları ücret artışlarınım .altımda kalınken, bizde 
<bu ters 'bir çizgi gösterir. Hükümetler de bu ar
tışlara seyirci kalıkken, 'kendi mamullerine de 
zam yapmıaktan çekinmemektedirler. Bir gün ga
zetelere bakarsınız; Sayın Başbakan toptancı 
hailinle gitmiş; sebze ve meyve fiyatlarının pe
rakendeci ile toptancı arasındaki büyük fiyat 
farkına işaret ederek, «Bu aracıları kaldıraca
ğız, halika ucuz sebze ve meyve yedireceğiz» de
miştir. O günden bugüne böyle. (bir tedbire baş
vurulduğunu ne gören vardır, ine de duyan. Sa
yın Başbakanın Ibu sözleri muallakta kalmıştır. 

Başka bir gün aynı 'gazeteler bu defa Tica
ret Balkanının bir beyanını yayınlarla r. Ticaret 
Balkanı da, «.Fiyatların artmasına mâni oluna
cağını» ifade buyurmuşlardır. Halbuki, kumaş
çıya ıgidersiniz 200 liralık kumaşı 300 liradan 
•aşağıya alamazsınız. Pamuklu bez almak ister-
siniiız; iptidaî maddesi pamuk olan ve geçen se
neden % 10 düşük fiyatla temin ettikleri bu ma
lı, geçen seneki fiyatına % 20 ilâve ederek sat-
üiiaik isterler. Kunduracıya gidersiniz, vitrinde 
bir hafta evvel 200 lira olarak (gördüğünüz bir 
etiket değişmiş, yarine 350 liralık bir etiket 'kon
muştur. Başka bir gün Sanayi Bakanı çıkar, 
«Fiyat istikrarını mutlaka sağlayacağız, piyasa
da pahalılığa mâni olacağız, fırsat vermeyece
ğiz» der; 75" bin lirya satılan traktöre Ziraî Do
natımı Kurumu 108 bin lira ister. Devletin geçen 
sene çiftçiye 140 kuruşa sattığı gübre, yine Ziraî 
Donatım Kurumu eliyle 210 kuruşa satılır. 30 
liralık yedek parça 280 liraya satılır. Bu ve daha 
pek çok mıalın % 215 ilâ % 100 fiyat artışıdır ki, 
piyasıayı bugünkü acıklı duruma sokmuştur. 

Bu fiyat aırttışLan, çalışanların haklı olarak 
daiha fazla zam istemelerine seibebolmaktadıır. 
Bu arzu ve zam talebini ancak 'bir dereceye ka
dar sendikalar tahakkuk ettirebilmekte, memur, 
emekli, dul ve yetimlerle dar gelirli vatandaşlar 
büyük bir sıkıntı ve maıhrumıiyet içine itilmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bu fiyat artışlarının büyük^birkısmı tnasıitâ-
fcabesizlikten ileri -gelimelkfbedir. Ne gıda madde
leri satıcıları, ne iptidaî maddesi memlekette 
yetişen sanayi mamulleri ve ne de piyasa hiçbir 
kontrole tabi tutulmamiaktadır. Anaibesin mad
desi olan et, kasaplara Et ve Balık Kurumun
dan 16 ilâ 18 liradan satılırken, halik, aynı eti 
kasaptan % 25 ilâ % 50 zıamla 26 liradan almak
tadır; büyük bir vatandaş topluluğu da i n s e -
beple et yiyememektedir. 

Muralkaibesizlik o derece ilerlemiştir iki, si
gara ve içki gibi maktu fiyatlı tekel maddeleri 
bile köşe (başlarında veya bakkallarda zamlı fi
yatla satılmaktadır.. Bunlara, dün yürürlüğe 
ıgiren ve Devlet müessesesi olan Radyo tarafın
dan millete duyurulan sürpriz bir zammı da ilâ
ve etmeme müsıaadelıerinizi istirham edeceğim: 
4 Aradıktan itibaren dolmuşlara ve taksilere % 
20 zam yapıldı. Sordum, soruşturdum: me dol
muş şoförleri, ne de taksi şoförleri böyle bir 
zammı istemediklerini söylediler; bu aajmima ta
raftar değillerdir. Zara, derler ki, «Biz % 20 
zam alınca, yarın arabamızda husule gelecek bir 
arıza vukuunda yedek parçacı ve tamirci % 50 
zamla bizden fiyat isteyecektir.» 

Şimdi soruyorum; bu memlekette 'belediye
min yaptığı bu zamma mâni ollacıak bir İçişleri 
Bakanlığı yok mudur? Piyasada istikrarı sağ
layacağız, fiyatları artırmayacağız diyen sayın 
balkanlar neredeler? Bu konuyu Hükümete geti
rip neden halletmezler, neden mâni olnııazlar. . 

İşte, bütün bu sorularımıza cevap alamiamıa-
mızın en baş sebebi, Hükümetin partilerüstü ol
ması ve bakanların bir kısmının partiler dışın
dan gelmiş hulunmiasıdır. 

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

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu'na Devlet Bakam İsmail Arar'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/209). 

BAŞKAN — Başkanlık Divaninin Genel 
Kurlla sunuşları var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğ-
lu'nun dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail 
Arar'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

3. — Vazife ile yurt dı§tna gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Mehmet tznıen'e, AdaUt 
Bakanı Fehmi Alpaslan'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/210) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Mehmet îzmen'e dönüşüne 
kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Adalet Ba
kanı Fehmi Alpaslan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunuldu. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim TalıVya, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/211) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar, Tica-
caret Bakarilığnıa, Devlet Bakanı Zeyyat Bay
kara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

5. — Sili Senatosu ve Millî Kongresi Baş
kanlarının vâki davetleri dolayıs'ıyle Şili'yi ziya
ret edecek Parlâmento Heyetine gruplarınca 

1. — 1412 sayılı Ceza Mıüıakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

aday gösterilen üyelerin isimlerine dair Başkan
lık tezkeresi (3/215) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var
dır ; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Şili Senatosu ve Millî Kongresi Başkanlığı

nın vâki davetleri dolayısiyle Şili'yi ziyaret 
edecek Parlâmento heyetine aşağıda isimleri 
yazılı sayın üyeler gruplarınca aday olarak se
çilmişlerdir. 

Genel Kurulun bilgilerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Refet Rendeci, A. P. Samsun Senatörü. 
Saffet Ural, C. H. P. Bursa Senatörü. 
BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosundan üç 

sayın üyenin katılması gerekirken, henüz bir 
bağımsız üyenin müracaat etmemesi sebebiyle, 
yalnız partilerden seçilmiş bulunan iki sayın 
üyenin isimlerini sunabildik. 

6. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a 20 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/214) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezke
resi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Man
sur Ulusoy'un, hastalığına binaen 13 . 11 . 1972 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 4 . 12 . 1972 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Mansur Ulusoy'a 20 gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

kanun tasansının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; C. 

IV. — GDRÜŞÜLEN İŞLER 
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Senatosu : 1/113) (S, Sayısı : 154) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 11 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Evve'lce başlamış bir muamele 
olması ve Genel Kurulda her şeye takdimen 
görüşülmesine de ayrıca karar verilmiş bulun
ması sebebiyle, gündemin «Haklarında İvedilik 
Kararı Verilen İşler» bölümünün birinci mad
desine geçiyorum. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
3 ncü madde üzerinde görüşmeye devam edi

yorduk. Söz sırasında halen kayıtlı bulunan 
üyeler, Sayın Altan ve Sayın Yeşilyurt'tur. 

3 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
Madde 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip sebep

leri bildirerek davaya bakmaktan çekinirse ret 
talebini incelemeye yetkili olan merci, bu çe
kinmenin yerinde olup olmadığına karar verir. 

Bu karar hâkimin işiten çekilmesini gerektir
diği ve bu sebeple davanın aynı mercide görül
mesi imkânsız olduğu takdirde, karar veren 
merci davayı başka hâkime tevdi veya başka 
mahkemeye nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini 
yapmaktan memnu olduğu zannmı uyandınrsa, 
aynı merci bu hususu kendiliğinden inceliyerek 
gereken karan verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi ca
iz olmıyan işler hakkında 28 nci madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Geçen Birleşim Yüce Senatoda görüşmesine 

başladığımız 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısının 3 ncü maddesi üzerin
de konuşan arkadaşlarımızın, bu madde üzerin
de bâzı mahzurlar ileri sürmeleri dolayısıyle söz 
almış bulunuyorum. 

Evvelâ şu hususu belirteyim (ki; usul kanun
ları, kaza organının çalışmasına ışık tutan, yol 
gösteren bir müessesedir. Burada mühim olan, 
neticeye gitmek için takip edilmesi lâzım ge-

(1) 154 sıra sayılı basmayazı 30 . 11 . 1972 
tarihli 8 nci Birleşim hdanağının sonuna eklidir. 

1 en.yolun ne olduğunun tespitidir. Neticeye gi
derken âdil ve seri netice' almak, bu neticeyi 
ucuz elde etmek bahis mevzuudur. Usul kanun
larında bu üç faktörü nazarı itibara almak lâ
zımdır. Geçmiş usul kanunları eğer bu neticeye 
götürmüyorsa, elbette tadili gerekir. Bu neti
ceye götürüp götürmediği hususu da tatbikatla 
anlaşılır ve tatbikatta görülen mahzurlar berta
raf edilme yoluna gidilir. Bu arada eğer mevzu
atta noksanlık veya tatbikatçının yanlış tatbi
kine sebep olan hususlar varsa, bunlar tamam
lanır veyahutta nadir de olsa suiistimali bahis 
mevzuu olan usul kaidelerini yok edip, suiisti
mal yollarının kapatılması lâzım gelir. 

Bu maddede, tatbikatta suiistimal edilen bir 
husus ele alınmıştır ki, bu da hâkimin kendi 
kendini reddetmesi meselesidir. Bâzı arkadaşla
rımın vermiş olduğu misallerde de görüldüğü 
gibi, bilhassa siyasî veyahutta şahsî durumu iti
bariyle bâzı hâkimler çok mühim mevzularda; 
memleketin hayatî mevzularında bâzı davalara 
bakmaktan içtinap ettikleri için, bunun tedbiri
nin alınması lâzım geldiği hususu ortaya çık
mıştır. 

Kanaatimce üçüncü maddenin bu şekilde 
tedvini yerindedir. Çünkü bâzı hâkimler bu 
maddeyi, sırasında suiistimal etmişlerdir. Bun
da korkulacak hiç bir nokta yoktur. 

Bâzı arkadaşlar hâkimin tehdit edildiğin
den, edilebileceğinden bahsederek, çekilme ka
rarı aldığını söylüyorlar. Bir hâkimin tehditi 
bahis mevzuu olamaz. Esasen tehditten korkan 
hâkim, hâkimlik vasfını haiz değildir. 

Maddede, «Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik 
görevini yapmaktan memnu olduğu zannmı 
uyandınrsa, aynı merci bu hususu kendiliğin
den inceleyerek gereken kararı verir.» deniyor. 

Burada hâkimi zorlama diye bir şey olmadı
ğı gibi, re'sen tetkikata tabi tutulan bir ret se
bebi bahis mevzuudur. Burada birinci fıkrada
ki hâkimin çekilmesi hususu; bunu tetkik eden 
merci ıtalrafmdan varit görülmese bile, baş
ka sebeplerden dolayı hâkimin bu davaya bak
maması 'lâzım gelen hailende, bu mercice re'sen 
karar verebileceği hükmünü koymak suretiyle 
de, verilecek kararın taraflara itimat telkin 
eder bir durum yaratması gayesine matuftur. 

Bu yönden bu madde, arkadaşlarımın belirt
tiği gibi, korkulacak bir hüküm getirmiyor. Bil-
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ha'ssa hâkimlik vasfım haiz; her ne sebepten 
olursa olsun usul kanunlarını tatbik etmekten 
çekinmeyecek evsafı haiz hâkimler tarafından 
tatbik edilirse hiç bir zaman mahzur doğmaz. 

Bence bu madde yerindedir. Arkadaşlarımı
zın ileri sürdükleri hususlar varit değildir. Bu 
bakımdan tasviplerinize mazhar olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt, buyu

run. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Görüşülmekte ;bulunan 1412 sayılı Ceza Muha

kemeleri Lrsulü Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesine müte
dair tasarının 3 ncü maddesinin, bugünkü haliy
le gelmiş bulunması sebebiyle, bundan önceki otu
rumda konuşan arkadaşlar, «Kanun böylece ve bu 
hükmüyle çıkarsa, bâzı sakıncalar bulunacağım» 
ileri sürerek; «Bir hâkimi, ben bu dâvaya baka
mıyorum, dedikten sonra, !bir daha bu dâvayı bak
maya zorlayamazsınız» hukukî görüşü içerisinde, 
bu maddenin bu şekilde gelmiş olmasına gönülle
rinin razı ^olmadıklarını 'belirtmiş ve hattâ tadil 
için dahi önerge vermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir gerçeği ifade et
mek lâzım. Bu maddenin gelişinin esprisi vardır. 
Esprisi de; hâkim, önemli sebep yoksa, ufak te
fek sebeplerle kendiliğinden istinkâfa yetkili de
ğil. Bunu getiriyor hüküm. Esprisi bu... Yoksa, 
gerçekten hâkimin dâvaya bakmasına mâni haki
kî sebepler var ise, buna mâni değil. Çünkü hü
küm; «Diğer bir mahkeme tarafın lan tetkik edi
lecek, tetkik edildiği andan itibaren, eğer hakikî 
istinkâf sebepleri varsa, kendi kendini ret sebep
leri varsa kabul edilecek; ama bu ret sebepleri 
yoksa, hâkim dâva}ra bakacak» diyor. 

Bundan evvelki oturumda bâzı arkadaşların 
«Hâkimlerin komşuluk veya kiracılık sebebiyle 
bâzı dâvalara bakmakta kendisini, vicdanen 'haş
haşa kalarak, yetkisini gördüğü andan itibaren, 
siz bu dâvaya zorla bak t ıramaksınız. «Hâkim, bak
mam dedikten sonra bir daha baktıramazsmız» 
şeklinde bir müdafaa da ileri sürdüler. «Hâkim, 
bazen korkar» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben burada bir şeyi 
mutlaka tespit ederek zabıtlara geçmesini istiyo
rum. 

Benim bildiğim ve anladığım mânada, Türk hâ
kimlerinin hiçbir şeyden korkması mümkün değil
dir. Memlekette iki nizamın mutlaka biribirini ta-
kibetmesi lâzımdır. Bunlardan birincisi hukukî, 
ikincisi ise iktisadî nizamdır. Hukukî nizam İk
tisadî nizamdan daha önce gelir. Eğer hâkimlerin 
herhangi bir sebeple korkması mevzuubahis olsay
dı, iki sene önce başlamış anarşik hareketler sebe
biyle askerî hâkimlerin nelerle karşılaştığını, nasıl 
tehdit edildiklerini biliyorsunuz; ama Türk hâki
mi vicdanı ile başbaşa kalarak, Allah'ı ile haşha
şa kalarak o hareketler karşısında yine kararla
rını verdi, yine cezalarını verdi. Bugün biz bir 
ışığa, bir neticeye kavuştuk. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bunu şu sebeple 
söylüyorum: Burada bulunan 'hüküm şunu geti
riyor: Bazaıı dâva, herhangi bir sebeple esası bu
lunmayan, gerekçesi bulunmayan sebeplerle başka 
bir mahkeme tarafından görülmek durumunda bı
rakılıyor. Tatbikatta bunun acıladı vardır. Hâ
kim; «İşlerimin çokluğu sebebiyle dosyalar ka
barmıştır, istinkâf ediyorum.» diyor. Bunu tutu
yorlar başka bir mahkemeye veriyorlar. Hâkim, 
sebepsiz bir istinkâfta bulunduğu zaman bu dâ
vanın tekrar kendisine verileceğini bu hüküm ile 
bilirse, dâvayı görmeye ve bakmaya mecbur olur. 
Tatbikattan alman acı tecrübeler dolayısıyle hük
mün aynen geçmesinin faydalı olduğu kanısında
yım. 

Verilmiş !olan önergeye itibar edilmemesini 
saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN -— Sayın özden, buyurunuz 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli aıkadaşlarım; 
Bu madde üzerindeki düşüncelerimizi tasarı

nın tümü üzerindeki beyanatımızda uzun uzun 
izah etmiştik. Madde geldiği zaman yine de izah
ta bulunduk; fakat bilhassa bir kısım sayın mes
lektaşlarımız gelen tasarının ]ellinde fikirlerini be
yan buyurdular ve bu arada da benim vermiş ol
duğum bâzı misalerin yersiz olduğunu ima tariki 
ile ifade ettiler. 

Çok değerli arkadaşlarım, eski Mecelle hüküm
leri carî olduğu zaman, Mecelle'de bir hüküm var
dı. «Hâkim, metin olacak, mekîn olacak, müdebbir 
olacak, âkil olacak...» gibi bâzı vasıflar getirmiş
ti. Hakikaten millet adına adaleti tevzie memur 
olan hâkimin, karar vermeden evvel ve karar sıra
sında, her ne suretle olursa olsun, üzerinde hiçbir 
şüphe olmayacak vaziyete getirilmesi ve onun v'.c-
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danı ile, hadise ile karşı 'karşıya kalması gibi va
sıfların aranması şarttır. 

İşte arkadaşlarım, bu esas anafikirde, bu kıy
metli noktadan başlayarak, hâkimin istihkarını 
mutlak surette hâkimin vicdanına bırakmak teori
sine hürmet etmek lâzım geldiğini müdafaa ettik. 

Kıymetli arkadaşlarım, bizim 35 seneden beri 
tatbik edegeldiğlmiz hâkimin istinkâfı meselesi 
suistimal edilmiştir. Yüzden fazla, belki iki 
yüz küsur hâkimi olan bir vilâyetin temsilcisi sıfa
tı ile ifade edeyim ki; o vilâyette dahi bu kadar 
hâkim olduğu halde bir defa bir vaka olmuş ve o 
vaka da suijeneris, (kendine mahsus) bir vasıf 
bir karekter göstermiştir. Eğer hâkimlerin arka
sında kuvvetli bir Devlet ve kuvvetli bir otorite 
olduğu hissi !kaim olursa ve o his daimî bir şekilde 
hâkimin arkasında bir manevî kuvvet halinde ka
lır ve p'ayidar olursa, hâkim hiçbir şeyden kork
maz arkadaşlar. Ama evine gelirken şu veya bu 
kuvvetin tesiri altında bulunanların tecavüzüne 
her dakika mâruz kalacağını düşünürse, orada ar
tık kazaî istimal kolay olmaz. 

Arkadaşlar, biz burada meseleyi müzakere 
ederken ve meseleye bir karakter, bir yön verirken 
şunu düşünmeye mecburuz: Bir hâkimi daimî bir 
şekilde müdafaa edeceğiz, onu bütün Devlet kuv
vetleri ile sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Hâki
min hiçbir davada siyasî, idarî bir sebeple veya 
şahsî tesirlerle istinkâfma meydan vermeyeceğiz. 
Bu kuvveti, bu kudreti, bu enerjiyi, bu Devlet 
otoritesini sağlayabilirseniz, hâkim basit sebep
lerle istinkâf etmez. 

Evet, İstanbuPda bir vakıa oldu, bir istinkâf 
oldu; ama o istinkâf hâkimlerin korkaklığından 
ileri- gelmedi. Otorite zayıflığından ileri geldi. 
Bunu neye açıkça burada konuşmuyoruz? Eğer 
otorite kuvvetli olsa idi, eğer hâkimlerin kendile
rini müdafaada hiçbir şüphesi olmasa idi, o za
man korku vesaire mevzuubahsolınazdı arkadaş
lar. Ama kütleler böyle akın halinde geliyor, kori
dorlar lebalep doluyor ve hâkimi müdafaa edecek 
hiç. kimse ayak diremiyorsa ve hâkim karşısında 
kendisi ile birlik bir kuvvet görmüyorsa, elbette 
ki o davayı insan olarak takibe bm ek, sonuçlandır
mak mümkün olmaz ve olamamıştır. 

Arkadaşlar, bir tek vaka getiriyorsunuz veya 
bil' iki vaka getiriyorsunuz kaideyi bozmaya ça
lışıyorsunuz. Ne zarar gördünüz bu kaideden? 
Hiçbir zarar görmedik. Bir hâkim, tarafların tehi

ri altında kalmadan hüküm verir; ama bir hâkim, 
tarafların şu veya bu, acık veya kapalı tesirleri 
altında kalırsa, «Ben hüküm veremiyorum, vere
meyeceğim» derse, öteki hakim de «İllâ sen hü
küm vereceksin» diye bir karar verirse, orada ada
let tecessüm etmez; adalet doğmaz, hakkaniyet 
olma;!. 

Şimdi ne yapacaksınız?.. Hâkim istinkâf ede
cek. Reddi tetkik edecek hâkim bu istinkâfı da 
tetkik edecek. Yani ret sebebi ile istinkâf sebebi
ni bir arada mütalâa ediyoruz aıkadaşiar. O ayrı 
meseledir, bu ayrı meseledir. Bazan çok tipik hâ
diseler olabilir. Çok ele avuea sığan meselelerde, 
ret hakikaten lâzımdır ve kabul edilir; ama istin
kâf ekseriyetle vicdana taallûk eder. Hâkim 
«Ben lehte veya aleyhte bir tarafı tu İrmak şöyle 
dursun, bir tarafa hak veremeyeceğim» diye istin
kâf edebilir veya «Bir tarafı tutacağım; belki tut
mak imkânına sahip oklum, diğer tarafa bir hak
sızlık yapacağım; yahut tuttuğum tarafa iltimas 
yapacağım» diye istinkâf edebilir. Ne için bu ge
niş hakkı tanımıyoruz? Neden bu hakkı tamamen 
ortadan kaldırıyoruz? Hak tam yerindedir, tam 
isabetlidir ve tatbikatta da hiç bir zararı görül
memiştir. Ben görmedim. Gören arkadaşlarım 
burada iddia ediyorlar; «vardır» diyorlar. Bir vi
lâyetteki hâkimler dâvayı sonuna getirip getirip 
istinkâf etmişler... Arkadaşlarım, o istinkâf olma
mıştır, o iltimas olmuştur. Bence o, hâkim değil
dir. Hâkimlik vasfı yok. Hâkimlik vasfı başka bir 
şeydir. Her insanda da bulunmaz; ama istinkâf 
eden adama cebren, «Bu davaya bakacaksın» de
mek de yanlıştır. 

Meselâ Sayın Yeşilyurt; «Bu bir takdir mesele
sidir ve istinkâf eden hâkimin istinkâfının doğru 
clup olmadığı tetkik edilecektir.» diyor. Evet, tet
kik edilecek, Bir hâkime göre bu istinkâf yerin
de olur, diğer bir hâkime göre yerinde olmaz. 
Sübjektif meseleler de ortaya konulmaz arkadaş
lar. Hâkimin vicdanî kanaatinin sonuna kadar 
inemezsiniz. Bu vicdanî kanaat objektif değildir, 
sübjektiftir. Hâkim, «Vicdanî kanaatim böyle 'te
cessüm etti; yapamıyorum, yapamıya cağını.» di
yor. Siz «hayır illâ ki, yapacaksın. Beyan et öyley
se» diyeceksiniz. Bu kadar da insan vicdanı sars
tırılmaz arkadaşlar, bu kadar da insan icbar edil
me,'... 

Çok fazla konuştuk bu mevzuu, belki kifayet 
de vardır; onun için hen rica ederim, bir orta yol 
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bulalım, diye takrirler verdik. Bir orta yol bu
lalım, alışılmış bir kaideyi elimizle itmeyelim. 
Hâkimleri cebrî bir hale getirmeyelim. Usulleri
mizde yumuşak usullere itibar edelim, keskin usul
lere itibar etmeyelim. Keskin usuller kötü netice
ler veriyor. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Altan, buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
senatörler; 

Arkadaşım tekrar söz alsaydı ben de söz al
mayacaktım. Meseleyi hasite irca etmek mümkün 
değildir. Mesele; bir hâdisenin zuhur etmesi umu
ma şümullendirilmcz diye bir âdet meselesi değil
dir. Mesele, hâdisenin ehemmiyetidir, memlekette 
gördüğü tepki, memlekete yaptığı kötülük, kanun
lara karşı direnmenin esasıdır. 

Misal olarak verilen hir hâdise diyorlar. Elbet
te 'bir hâdise veya iki hâdise zuhur etmiş olabilir. 
Çünkü, anarşik olayların devam ettiği bir müd
det zarfında bu 'olmuş, bir iki senelik tatbikatın 
içinde görülmüş bir hâdisedir. Geçmişte vukubul-
mamış olması, bundan sonra vükubulmayacağına 
delâlet etmez. Demekki, zemin ve zaman müsait 
olduğu vakit böyle hâdiseler vukubulacak ve ken
dilerinin ifadeleriyle, korkan hâkimler; Mecelle
den bahsettiğine göre, Mecelledeki vasıfları haiz 
olmayan hâkimler bu yola başvurmak suretiyle, 
memleketin hir adlî mekanizmasının çalışmasına 
zarurî ihtiyacı bulunduğu zaman, bu vazifeyi yap
maktan imtina edecek ve bunun için bahane ara
yacak; sudan 'bahanelerle işten vazgeçecek... Aynı 
şekilde kendi kendini reddeden, yani ktinkâf 
eden hâkimin hu istinkâfı kabul edildiği takdirde, 
kendisine bu vazife tevdi edilen hâkim de aynı 
yola giderse sıralama ve zincirleme istinkâflar ola
cak. O zaman kaza organında aranılan kazaî vazi-
feyi görme işini kime yaptıracağız? Bunu hangi 
mercie tevdi edeceğiz? Onun yerini bulmaları lû-
zmıdiA 

Kaldıki, Anayasanın 31 nci maddesinin son 
fıkrasının; «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi 
içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz» hük
münün de tatbikatı bu maddede kendini bul
maktadır. Eğer kaçman birisi olursa, işte ka
nunla kaçınmayı önleyici bir tedbir getirtmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, otorite hâkimde 
bahis mevzuu olur; ama hâkim otoritesini Dev

let kuvvetinden almaz. Hükümet otoritesi şah
sen Hükümetin kendi bünyesinde değildir; Hü
kümetin otoritesi Parlâmentodan gelir, Anaya
sadan gelir, kanunlardan gelir ve bu Anayasa
mız muvacehesinde hâkimlere tanınmış kaza 
organının vereceği kararlardan gelir. Bir kaza 
organında şu veya bu sebepten dolayı hâkimkr; 
tesir altında kaldığını iddia ederek ve efkârı 
umumiyede bu şekilde tesir altında kalındığı in
tibaını verecek kararlar verirlerse, elbet tehdi
de de mâruz kalırlar, baskıya da mâruz kalır
lar. Mesele odur ki, medenî cesaret sahibi hâ
kimler çıksın, her türlü tehdidin karşısında 
boynunu bükmeden kanun neyse tatbik etsin. 
Anayasanın kendisine verdiği teminatını göz 
önünde bulundurarak hâkim, Devletin kuvve
tinden kendisini destekleimediğinden ve kendi
sinin arkasında olmadığından şikâyet edemez. 
Anayasa, vardır; o zaman gereken merciler, hâ
kim tutumundan dolayı herhangi bir taarruza 
mâruz kalırsa, elbette gereken muameleyi yapa
caktır. 

Burada evvelâ Parlâmento vardır. Bir hâki
me herhangi bir yoldan baskıya gidilecek olur
sa, Parlâmento onu korumakla mükelleftir. Bi
naenaleyh, arkasında kuvvet yoktur, diyen ar
kadaşımın kendisi de bu adlî mekanizmanın 
kuvvetini desteklemekten vaz geçmiş demek
tir. 

Malûmuâliniz. bugünkü adliye teşkilâtımız
da bilhassa eskisi gibi Hükümetin herhangi bir 
tesiri olamaz. Hâkime kimse baskı ve tesir yapa
maz. Bu hüküm mevcut bulunduğu müddetçe, 
ancak adliyenin kendisine müracaat etmesi ha
linde Hükümete vazife düşer. Gösterilen sebep
ten dolayı, eğer Hükümetten bir kuvvet isten-
mişse, bir hâkim vazifesini ifa ettiği sırada bir 
kuvvet lazımsa ve gereken kuvveti Hüküımıet 
göndermemişse ancak o zaman Hükümet mua
heze edebilir ve ondan dolayı ancak bu sebep 
ileri sürülebilir. Ama ortada hiçbir şey yokken, 
Hükümetten bir talebi vâki olmadığı halde, 
Hükümet beni desteklemiyor» demek, bir hâ
kim için çekilme sebebi olamaz. Bunlar işe es
babı (mucibe aramaktan başka bir şey değildir 
veyahut bence, ancak işin mecramı başka yok 
sevk etmek zihniyetini gösterebilir. 

Biz bugünkü ortam içinde burada şu kanun 
çıkarken geçmiş iktidarların şu veya bu şekil
deki hareketlerini, onun muhasebesini yapmak 
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değil, daha ziyade objektif meselelere el atmak 
mecburiyetindeyiz. Eğer geçmiş işleri deşecek 
olursak, bütün müesseselerin Devlet otoritesiy-
le beraber olması lâzım gelir. Devletin otoritesi 
yalnız kendisinden değil, Hükümetin tasarrufu 
yalnız kendisinden değil; demin de arz ettiğim 
gibi, Parlâmentosundan, ordusundan, polisin
den, jandarmasından, Anayasa Mahkemesinden, 
bütün kaza organlarından kuvvet alır. Bunla
rın hepsi beraber çalıştığı müddetçe Devletin 
otoritesi vardır. Aksi halde Devletin ve Hükü
metin otoritesi yoktur; bundan hiç kimsenin şi
kâyete hakkı da yoktur. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımla. 
ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 

(Artvin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz isteyen yal

nız Sayın Atalay var. Arzu ederseniz buyu
run. 

ADALET BAKANIFEHMÎ ALPASLAN 
(Artvin) — Sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sanırım konu 

çok dağıldı ve asıl maksadından uzaklaştırıldı 
ve çok geniş bir saha içerisinde eleştiriye tabi 
tutulmaya çalışılmaktadır. 

Konu basit şekliyle şu: Bir hâkimin, gör
mekte olduğu bir dava sırasında, daha gerçekçi 
ifadeyle, gördüğü bir dava sırasında o davayı 
çeşitli yönlerinden görmesinde adalete hizmet 
etmeyeceği kanısına kapıldığı takdirde, çekilme 
hakkına sahip olabihnesidir. Bu hakka sahip 
olma durumundan bir toplumun kazanç ve za
rarları ne olacaktır; adaletin bundan fayda ve 
mahzurları neler olacaktır!. Önemli olan ko
nu, toplumun yapısı, ekonomik hayatı hâkimin 
yetişme tarzı ve adalete olan güvendir. Bütün 
bunlar olmadıktan sonra; şimdi üzerinde durul
muyor, ama ikinci maddede geçen ret müessese
si, şimdi çekilme veyahut yine tartışması yapılan, 
tarafımızdan ileri sürülen davaya bakmaktan 
memnuiyetin bir üst merci tarafından re'sen 
ele alınması durumları büyük bir önem taşımaz. 
Rahatsız bir sosyal hayatta adalet dağıtımında 
hangi tedbiri alırsak alalım; sayısı az veya çok 
mühim değildir, adaleti tam anlamıyle gerçek
leştirmek zaten mümkün değildir. Önemli olan 
konu budur. 

Bu temin edilmediği müddetçe, sayısı üze
rinde durulmaksızm. hâkimin adaleti yerine 

getirmede kendisinde duyduğu güvence de bir 
gölge meydana gelmiş ise, onu bir üst merciin 
emri ile icbar etmenin duygusal, sağlam düşün
ce ve adalet yönleriyle hiç de bağdaşır bir yanı 
olmayacağını açıkça ifade etmek lâzımdır. 

Bir hâkim, davayı gördüğü sırada bu endi
şelere kapılır ise, «Hayır buna bakacaksın» 
yollu ve misillü bir müesseseyi getirmekte ne 
fayda vardır? 

Karşı fikir olarak deniliyor ki, «Birçok hâ
kimler davayı çeşitli nedenlerle görmekten çe
kiniyorlar. Bu çekinmeye mâni olacağız.» Esas 
mesele işte burada. Öyle bir toplum, öyle bir 
toplum hayatı, öyle bir düzen içinde olacaksın 
ki, hâkim davaya bakmaktan çekinmeyecektir. 
O ortamı yaratmadığınız müddetçe, hâkim yine 
çekilecektir. Bu sefer re'sen veyahut itiraz 
üzerine gittiği takdirde, yahut hâkimin kendisi 
çekilme yoluna gittiği takdirde, üst merciin 
«Davaya bakacaksın» diye davayı kendisine 
tevdi etmesinden adalet büyük bir yarar mı gö
recektir?.. Yani bâzı zamanlarda bâzı hâkimler 
bâzı davalara bakmaktan çekinmişlerdir diye 
bir iki konuyu ele alarak hâkimin o davaya 
bakmasını değil; o toplumun meselelerini o anar
şik olaylar yönünden çatıdan altına kadar bü
tün yönleriyle tetkik etmek, bunun üstesinden 
gelebilmek lâzımdır. Yoksa, böyle bir ortam 
içerisinde birkaç hâkim, birkaç davaya bakma
mıştır diye tedbir getirmek, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda yeni müesseseler kurmak, 
yani reaksiyoner bâzı tedbirler almak objektif 
usuller değildir. Bunlar, modern ceza yargıla
ma usulünde başvurulan usuller değildir. 

Zaten bizim uzun yıllardan beri çektiğimiz 
ıstırap buradandır. Hep, şu veya bu hâdise 
için en ucuz ve en basit tedbir usulüne baş
vurulmaktadır. Kendimizi evvelâ bundan kur
tarmaya mecburuz. Şimdi Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda başvurulmak istenen usul bu
dur. Ne olmuş?.. Birkaç hâkim bir kaç olay yü
zünden kendilerine tevdi edilen bâzı dava
lardan kendileri yönünden istinkâf yoluna baş
vurmuşlardır. Bir hâkim için, ileri günlerde 
sağlam ve köklü, ekonomik ve sosyal bir bün
yeye sahiibolduğumuz bir zemin içerisinde hiç 
işlemeyecek bir hale gelmesi de mümkün ola
bilecek bu tedbirleri şimdiden almaya ne lü
zum vardır? Tabiî eğer bu seviyeye gelecek 
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isek. Yok, bu bo.zuk ekonomik hayat ve bu 
zayıf .sosyal hayat içerisinde daimî kalacak isek, 
bunlara çare arıyor isek, bu zihniyet ve bu akıl
da isek bu tedbirleri getirelim. Yok eğer, ger
çekten sağlam ekonomik bir hayata ve böyle 
bir toplum düzenine sahibolacaksak, bunlara 
lüzum kalmayacaktır. Çünkü, hâkim artık ras
gele sebeplerden dolayı, basit sebeplerden do
layı veyahut şu veya bu korkudan dolayı ada
leti sağlam bir şekilde yerine getirmekten is-
tinikâf etmeyecektir. 

Hâkim bir insandır, bir toplum hayatı içe
risindedir. Şartlar olacaktır, o davaya kendisi 
bakar ise adalet zarar görecektir, toplum bun
dan müteessir olacaktır; bu yüzden çekilme 
hakkı olabilmelidir. İleri ve sağlam bir top
lum için bu bir müessesedir; .ama rahatsız 
bir toplum için şimdi getirilen, bir emniyet ted
biridir. Mühim olan bu iki yoldan birisini seçe
bilmektir. Kendisine güvenen sağlam bir toplum 
bizim dediğimiz yolu seçer. Söylediğim nitelik
leri ebediyen yaşayacağını zanneden veyahut 
karınca adımıyle ilerleme ümidinde olan bir 
t »plıını ise bu tedbirleri getirir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım ; 

Gayet masum düşüncelerle ve cemiyetimizin 
bir ihtiyacını karşılamak maksadıyle getiri
len bir madde üzerinde bu kadar çok tartışma 
olabileceğini doğrusu şahsen hesaba katma
mıştım. 

Bir defa, bir hâkimin çekilme hakkına sahip 
olabilip olamaması söz konusu değildir bu mad
de içerisinde. Temel kaide olarak hâkim, dava
ya bakmaktan çekilme hakkına sahibolabile-
cektir. Ancak getirdiğimiz madde keyfiliği or
tadan kaldırmak maksadı içerisinde vazedil
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar İstanbul'daki bir olayı 
ele almak suretiyle sanki tüm hâkimlerin çe
kilmesini, eski terimle istinkâfını, İstanbul'da
ki gibi, anarşik olay da olmayan Deniz - İş ko
lunun yaptığı kanunsuz greve bakıp bakmama
dan doğduğunu ortaya koyuyorlar. Ben İstan
bul'u bir tarafa bırakıyorum. İstanbul'a gelin
ceye kadar daha çok köprüleri geçmek lâzım-

gelir. Türkiye'nin en ücra köşesinde bir kısım 
hâkimlerin tamamıyle caıiı istemediği için, hiç 
bir sebep yokken davaya bakmaktan çekindik
leri bir vâ;kıadır. Anadolu'yu az çok bilen ve 
bu mesleğin içerisinde çalkanmış bir arkada
şınız olarak bunu ifade ediyorum. 

Şüphesiz ki, Türk hâkiminin tümünü itham 
eder bir beyanda bulunmak istemiyorum. Ama 
•böyle hâkimler de vardır ve böyle hâkimlerden 
asıl şikâyetçi olan, bizzat gerçek vasıfta olan 
gerçek hâkimlerin kendileridir. 

Hâkiım, hüküm verir, Hâkim hüküm verir; 
ama bu hükmünü Türk Milleti adına verir ve 
Türk Milletinin meselelerini halletmek için ve
rir. «Hâkim hüküm verir» derken, hâkimi, mut
lak mânasında hüküm tesis eden, lâyüsel bir 
zat olarak telâkki etmeye mahal yoktur ve isa
betli de olmaz. 

Hata işleyen bir hâkim olursa, onun bu ha
tasını bir süzgeçten geçirme hiç bir zaman yeni 
atılmış bir adım değildir. Bir tarafa, gerçekten 
hak arama mevkiinde olan. Anayasaya göre 
hak araması tabiî olan vatandaşı koyacaksınız 
ve birçok yerde de her türlü müdafaa imkânın
dan mahrum olan sade vatandaşı koyacaksı
nız; öte yanda binlerle hâkim içerisinde, elbet-
teki sayısı mahdut, durup dururken vatandaşın 
davasına bakmaktan kendi kendini menetmek 
gibi bir temayüle kapılmış bâzı hâkimlerin de 
olabileceğini hesaba katacaksınız. 

«Efendim kaideden dönmek için sebep yok» 
deniyor; Değerli arkadaşlarım, hemen arz ede
yim. Temel kaide; mehaz kanunda hâkim nasıl 
ki, reddedildiği zaman bu ret iddiası bir merci 
tarafından tetkik ediliyorsa, davaya bakmak
tan istinkâf ettiği zaman da yine bir merci ta
rafından tetkik edilmektedir. Bakın mehaz ka
nunda ne diyor; «Ret talebi hakkında karar 
vermeye salahiyetli mahkemece hâkimlerden 
birisinin kendi reddini muciibolacak bir sebebi 
mahkemeye bildirmesi halinde yahut nıahke-
imece hâkimlerden birisi hakkında herhangi bir 
sebeple şüphe uyandıracak bir hal vukuibulduğu 
takdirde, bu hususta bir talep dermeyan edil
memiş olsa daihi, o hâkimin mahkemeden çekil
mesine re'sen karar verebilir.» Yani her halü
kârda bir tetkik süzgecinden geçiyor. 

Değerli arkadaşlarım, hâkim, eğer hakika
ten ciddî bir çekilme sebenine sahipse, bu se-
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bebin ciddiyetini yine bir hâkim tetkik ede
cektir. Bunu başka bir organ tetkik etmeye
cektir. «Efendim, onun vicdanî derinliklerine 
inmek suretiyle meseleye hükmetmek müm
kün değildir» dendi. Peki, vatandaşa karşı 
durup dururken davaya bakmaktan çekinen 
bir hâkimin, hâkim olduğunu kabul ediyorsu
nuz da, neden o hâkimin böyle bir karar ver
mesi halinde meseleyi inceleme imkânına sahip, 
çoğu ahvalde kanun yolu itibariyle daha üst 
mahkemenin hâkimini, daha tecrübeli olan bir 
hâkimi aynı nitelikte görerek, onun varacağı 
sonucun daha da isabetli olabileceğini düşün
müyorsunuz, bunu kestirmek zordur. 

Şimdi, «Efendim bir adamı zorla davaya 
baktırabilir misiniz? Haklı bir sebebe sahiptir, 
çekilecektir, illâ, sen bu davaya bakacaksın.»' 
demek doğru değildir dendi. Değerli arkadaşla
rım, eğer hâkim çekilmede haklı bir sebebe da
yanıyorsa, onu tetkik edecek olan hâkim de bu 
haklı sebebi elbette kabullenecek, benimseyecek 
ve bu şekilde zaten ımesele kalmayacaktır. 

Bu maddenin mevcudiyeti; durup dururken, 
ciddî bir sebep olmadan sırf hatır, gönül işe gi
receği için, yahutta rahatı kaçacağı için, ken
disine yorgunluk getireceği için, davanın bakı
lacağı gün bir başka yere gitme ihtiyacını kar
şılamaktan yoksun kalma gibi bir endişeye ken-
kisirii kaptırmış olduğu için, sayısı nadir de ol
sa, istinkâf edecek bu vasıftaki bir hâkimi en 
azından düşündürmeye yetecektir. Yahut, «Ben 
bir çekilme kararı vereceğim; ama bunu tetkik 
edecek olan bir arkadaşımız olacaktır, ona kar
şı ne diyebilirim?..» diyecektir. Yani zavallı, fu
kara, (Diıeseleleri bilmeyen, sade vatandaşın kar
şısında o aldırış etmiyor; ama hiç olmazsa bu 
hâkimi müsaade ediniz bir başka hâkimle kar
şı karşıya getirelim ve o vatandaşın hakkı da 
bir dereceye kadar teminata bağlanmış olsun. 

Değerli arkadaşlarım; meseleleri ekonomik 
ve sosyal problemlerle ve bunun teminatı içeri
sinde bulunan bir toplam hayatı noktasından 
zannediyorum ki eleştirmeye lüzum ve mahal 
yok. 

«Efendim, Devlet kendisine güveniyorsa, 
mutlak surette hâkimi rahat ve teminatlı bir 
halde tutabilecekse, o zaman buna lüzum yok» 
dendi. Yalnız korku meselesinden ötürü hâkim 
karar veriyor diye telâkki edilirse, belki o ci
hetler düşünülür; ama o cihetleri düşündüğü

müz takdirde, müsaade ederseniz söylemeye 
mecburum, bir cemiyette eğer ahenk bozul
muşsa, otorite kıtlığı başlamışsa, bunda o zama
nın hükümetleri, o zamanın meclisleri, o zama
nın anayasa kuruluşları, o zamanın idarecileri 
ne derece kusurlu olurlarsa, adliyecileri de tüm 
olarak o kusurdan pay almazlar, diye bir kaide 
vazetmenin de imkânı yoktur. Geçirdiğimiz tec
rübe göstermiştir ki, Türkiye'de birçok mesele 
ile karşı karşıya gelmemizde, Türk Adliyesi
nin de vebali olmuştur. Aletderecat bâzısında 
daha çok, bâzısında az olmuştur, ama cemiye
ti bu şekilde birbirinden ayırmaya imkân yok
tur. 

Yarınların Devlet hayatında, millet hayatın
da her şey en mükemmel şekilde olacaktır; o 
zaman ceza kanunlarına, usul kanunlarına hiç 
lüzum olmaz. Bu kadar rahat bir ülke olursa 
hiç kanun tatbik' etmeye ve bu fukara milletin 
mahkeme teşkilâtlarını kurarak hâkimlere de bu 
kadar çok para vermeye filân da lüzum kalmaz. 
Elde edilen bütçe imkânlarının tümünü yatırım 
sahalarına intikal ettirmek suretiyle meseleyi 
halletmiş olabiliriz. Meseleleri bu zaviyeden ele 
alamayız. Bu madde, arz etiğim gibi kaideyi de 
bozmuyor. Mehaz kanununda temel kaide, zaten 
hâkim çekilmeye karar verirse onun bir tetkik
ten geçmesi halidir. 

Biraz da bu /madde ile biz, Anayasanın 31 nci 
maddesinin son fıkrasını da değerlendirme im
kânı buluyoruz. Anayasanın 31 nci maddesinin 
son fıkrası; «Hiç bir mahkeme, görev ve yet
kisi içindeki davaya bakmaktan kaçmamaz» 
hükmlünü vazetmektedir. Mahkeme deyince, 
-miahkemeyi idare eden de hâkimdir. Doılayısıy-
le, hiç'bir hâkim kendisine tevdi edilen işi gör
mekten kaçmamaz, hükmü Anayasaya, göre aııa-
prensip. Yalnız, kaçınabileceği, kaçınması lâ-
ziıin gelen haller de vardır. Reddi hâkim mües
sesesi işler, davaya bakmaktan çekilme hali iş
ler. Hangi hallerde işler?.. Her iki halde de 
esaslı sebep varsa, ciddî bir sebep varsa işler. 
Ciddî bir sebebin olup olmadığını nasıl anla
rız?.. Vatandaş hâkimi reddettiği zaman, bir 
başka hâkime mesele götürülüyor, tetkik edili
yorsa, hâkim, kendi kendini reddederse, sudan 
sebeplerle reddedip etmediğinin anlaşılması için 
yeniden hâkime götürmenin de bir sakıncası 
yoktur; bundan birinci derecede, meselelere 
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ciddiyetle eğilen hâkimlerin memnun olacağını 
bilhassa belirtmek isterim. 

İstanbul olaylarından bahsedildi. «Efendim, 
o gün otorite yoktu, onun için hâkim davaya 
ba'kmaktan çekindi.» diyemezisiniz arkadaşlar. 
«O gün otorite yoktu»' yu beraber söyleyelim. 
ama biraz yürekli bir hâkim, gerçekten hâkini 
davaya bakabilirdi. Eğer böyle mütalâa ederse
niz, iki tane hâkim çekindi, üç tanesi çekindi, 

ama dördüncüsü kararı verdi. Yani demekki 
bir tane dördüncü hâkim çıktı, o dava askıda 
kakmadı, o dava bir kenara atılmadı. Sonunda 
bir hâkim çıktı, meseleyi karara bağladı. Şöy
le bağladı, böyle bağladı; onu münakaşa etme
ye hakkımız yok. 

Yani meseleyi böyle mütalâa ederseniz, o za
man daha rahatlıkla sonuca varabiliriz. Bu 
madde, hiçbir zararı olmayan, meslekî bakım
dan yararı olduğu gibi, hak arama mevkiinde
ki sade vatandaş bakımından da ziyadesiyle 
faydalı olan bir maddedir. 

O itibarla kabul buyurmanızı saygılarımla 
arz ederim, 

BAŞKAN —• Sayın Gümiüşoğlu, buyurunuz 
efendim. 

O. ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir toplumun yapısını bir anda değiştirme
ye imkân yoktur. Hepimizin (malûmu olduğu 
veçhile, sevk edilen tedbirler ve kanunlar, top
lumun içinde bulunduğu şartları iyileştirmeyi 
ve güzelleştirmeyi hedef alırlar. Zannediyorum 
ki, bu madde sevk edilirken bir ihtiyaç duyul
muştur. Hâkimlerin, kendilerine mevdu işlerde 
keyfî hareketlerini, hattâ suiistimalleri tesirler
den kurtulma, uzaklaşma gibi temayüllerini 
rahatça kullanabilme yolunun bir ölçüde kapa
tılması hedef tutulmuştur. Hâkimler, çeşitli 
sebeplerle tesir ve baskı altında bulunabilecek
leri gibi; muayyen davalarda, muğlak işlerde 
verecekleri hükümlerle sicil aldıkları ve terfi 
ettikleri için, davaya bakmaktan da, bozulma 
ihtimallerine binaen, istinkâf edebilirler. Yal
nız, konunun bence önemli tarafı şudur sevgili 
arkadaşlarım! :' 

Şimdiye kadar hukukumuzda bir reddi hâ
kim müessesesi var, bir de istinkâf müessesesi 
var. Şimdi, bu hükümle istinkâf müessesesiyle 
reddi hâkim müessesesi birleştiriliyor. Her iki

si de aynı prosedüre tabi tutuluyor. Bu, evvelâ 
yerleşmiş bir geleneği, hukukî sistemi değiştir
me şeklinde ortaya çıkıyor. Halbuki, mümkün
dür muhterem arkadaşlarım hâkim, istinkâf 
edebilir. İstin'kâf kararı itiraza bağlı olabilir. 
Taraflar veya savcı; bir süre içinde istinkâf 
gereksizdir, sebepsizdir, doğru değildir, bir va
zifesinin yerine getirilmesinden kaçmaktır, di
yebilir. Bir üst mahkemıe bunu tetkik edebi
lir; müspet - menfi karara bağlayabilir ve me
selenin o şekilde halli mümkün olabilir. Ama 
bir hâkimi bir Devlet memuru gibi farzedip, 
«Mutlaka bu davayı hükme bağlayacaksın, 
bakacaksın» demek, hâkimlik sıfatıyle bağdaş
mıyor. Yani bugüne kadar yerleşmiş gelenekle 
kabili telif değil. O zaman muayyen şekilde hâ
kimlere; karar vermeye mecbursun, kanunun 
anlamı budur, bu şekilde hüküm tesis etmeye 
mecbursun»1 demek gibi bir neticeyi de çıkar
mak mümkündür. Halbuki böyle bir şey düşü
nülemez; aslında, hiç kimse de kabul edemez. 
Bu itibarla hâkimlerin davaya bakmaya her ha
lükârda, her şartlarda icbar etmek ve onların 
çeşitli tesirlerle adaleti bir ölçüde gerçekleştir
me imkân]arının olmadığını; bu olanaklardan, 
bu şartlardan uzak olduğunu beyan ve samimî 
şekilde bu fikri ortaya koymuş olan istinkâf hâ
disesinde, hâkime de bir ölçü içinde hak tanı
mak doğru olur. 

Bu itibarla şayet maddenin şevkini gerekti
ren sebepler meyanında, sayın Hükümet eğer 
teklifimizi uygun mütalâa ederse, bu yolda bir 
takriri sunmayı vazife bileceğim. Istiskâfı gene 
hâkim yapabilsin; fakat bu istinkâf kararı ka
bili itiraz olmak üzere verilsin, taraflar ve savcı 
diledikleri zaman buna itiraz edebilsinler ve 
istinkâfm haklı olup olmadığı bir üst mahkeme 
tarafından tetkik edilsin ve netice ne ise o şe
kilde amel edilsin. Fakat itiraza uğramazsa; 
savcı ve taraflar hâkimin istinkâfını haklı bu
lurlarsa, bunun bir üst mahkemede yahut baş
ka bir hâkim tarafından tetkikine lüzum dahi 
olmadan geçerli bir hale geçme şeklinin, mev
cut müesseseyi koruma bakımından bugüne ka
dar vâki olan alışkanlıkları da bertaraf etme
mek bakımından uygun ve orta yol olur kanaa
tindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

_ 280 — 



C. Senatosu B : 9 5 . 12 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var. 
Sayın özden, konuşmanız kısa mı?.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; 
Evvelâ özür dilerim. Bu konuda çok söz al

dım; ama mecburum, inandığım bir meseledir. 
Bakan da çok sevdiğim arkadaşım olmakla be
raber, ters düştük. Burada ters düşmek çok olu
yor ya, biz de burada ters düştük. Bu itibarla 
müsaade ederseniz iki kelime ilâve edeceğim. 

Şimdi arkadaşım der ki; «Bunu itiyat hali
ne getirmiş; hiç se'bep yokken istinkâf eden 
hâkimler yok değil, var,» diyor. 

Ben de cevap veriyorum; ama omlar hâkim 
değildir, diyorum. Çünkü, vazifesini suiistimal 
etmiştir. Böyle istinkâfi itiyat haline getirmiş; 
hiç. bir mesele yokken şu veya bu sebeple; bil
mem Cumartesi günü İstanbul'a gideceği için, 
öbür gün evinde oturduğu için, seyahate gitme 
imkânlarını sağlamak için davalardan istinkâf 
etmiş ise zaten Yüksek: Hâkimler Kurulu onun 
hakkında muamele yapmaya mecbur. Derhal 
Adalet Bakanlığı, şikâyet olsun olmasın, mese
leyi oraya intikal ettirir. Yani mücerret bu se
bepler müessesenin ortadan kaldırılmasını mu
cip sebepler değildir arkadaşlar. 

Ta Abdülhamit zamanında, İstanbul'da meş
hurdur; bir hâkim maaş verilmediği için kürsü
de, «Ben hâkimlik vazifesini ifa edemem bu va
ziyette» deyip, davalara bakmamıştır ve Sultan 
Haımit, bir şey yapamamıştır. Zam'afnın Adliye 
Nâzın Abdurrahman Paşa, kendisini tebrik et
miştir. Öyle hâkimler görülmüştür. O zaman hiç 
kimse, maaş almadım diye bir davaya bakıla
maz olur mu hâkim bey?..»1 dememiştir. E, ba-
kamaz. Niçin?.. «Aç kaldım, belki birisi rüşvet 
verir, alabilirimi» der. Bu kadar müesseseyi ha
fife almayalım. Bunun içinde çok ciddî sebep
ler vardır. Bu .misal belki uymaz; ama buna kar
şı da bâzı öyle ciddî meseleler vardır. Ortaya 
konmayacak meseleler vardır. Evet, hakikaten 
sayın bakanın dediği gibi, müessese ve bu mura
kabeyi yapacak hâkimlerin de kıstası malûm 
değildir. Hangi sebepten dolayı istinkâfi- kabul 
edecektir veya itirazı kabul edecektir? Hangi 
sebepten dolayı da itirazı veya istinkâfi redde
decektir? Bu da ona göre sübjektiftir. İçinden 

çıkılmaz. Bu meseleyi oynatmayalım, yerinden 
sarsmayalım çünkü alışılagelmiş bir meseledir. 

Suiistimal edenler hakkında takibat yapıl
malıdır. Suiistimal edenler cezaya çarptırılsın. 
Yüksek Hâkimler Kurulu vardır, pekâlâ o me-
'kanizma işleyebilir. 

Bu meseleyi alıp da, başka misallerin içine 
sokup, burada söylemeyi ben faydalı görmüyo
rum. Evet, İstanbul'daki hadiseyi bu kürsüden 
münakaşa edecek değiliz. Etmek de caiz değil; 
ama şunu da ifade edeyim ki, üçüncü veya dör
düncü hâkim, bilmiyorum tam yerinde bir ka
rar vermiş midir, vermemiş midir?.. Müessese 
eğer iyi tutulsaydı bu mesele olmaz idi. Hâkim
lerin kuvvet ve kudreti, o günkü idarelerin 
kuvvet ve kudretine bağlıdır. İdareler hâkimle
ri bir tarafa çekerler veya çekmezler. Çekip çe
kilmediğine göre, bâzı meseleler de doğru veya 
yanlış olur. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü madde üzerindeki (müzakerenin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Komisyondan 
sonra dilerse bir sayın üyenin söz hakkı mahfuz 
kalmak kaydıyle kifayeti oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, Komisyon adı
na buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben gayet kısa bir kaç cümle ile meselenin 
özüne dokunacağım, fazla rahatsız etmeyeceğiz 
sizi. 

Evvelce hâkimin istinkâfi, sadece hâkimin 
vicdanî ölçülerine, takdirine bırakılmış idi. Bu
nun tatbikatta aksayan yönleri görülmüş olacak 
ki, Adliye Vekâleti, Ceza Muhakemeleri Usulü 

— 281 — 



C. Senatosu B : 9 5 . 12 . 1972 O : 1 

Kanununda değişiklik yaparken, böyle bir ted
bir getirmek lüzumunu duymuştur. Biz Komis
yonda bu mesele üzerinde durduk; hakikaten 
bir tedbirin getirilmesi lâzım olduğu kanaatine 
de vardık. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hâkim istinkâf 
edebilir. Elbette edecektir; ama taraflar cani
binden vâki bir ret talebini hâkimin kendi ka
rarma bırakmıyorsunuz, ret sebebi yerinde mi
dir, değil midir diye başka mercide tetkik etti
riyorsunuz. Bir meselede de hâkim «Ben bu me
selede şahsını hakkında veya bu davanın gele
ceği hakkında verilecek hükmün adaleti renci
de edeceği kanaatine vardım.» der, kendisini 
vazifeden çekip alıkoyarsa, hâkimi de kendi ka
rarı ile bırakmamak kadar makûl ve mantıkî 
bir şey de olmaz. Mademki hâkim kendisi o se
viyeye gelmiş; ben bu davadan artık çekiliyo
rum, bakmayacağım; çünkü şu şu sebepler var
dır, demiş, biz bu kararı artık hâkimin kararı 
olarak kabul edemeyiz. Benim görüşüm de bu. 

Artık öyle ise bu kararın bir merci tarafın
dan. bir hâkim tarafından tetkiki ve bir karara 
bağlanması lâzımdır. Kararı verecek olan hâ
kim, «illâ siz bu davaya bakacaksınız» diye 
icbar edici bir havaya da giremez. Tatbikatın 
içerisinden gelen arkadaşlar bilirler; bu işler 
zaten anlaşmalı olur. Bu hâkim çekilir, öbür hâ
kim bakar. Hiçbir hâkimin de bir arkaçlarının 
«Ben bu davadan istinkâf ediyorum»1 dedikten 
snnra dosyayı onun üzerine kaldırıp attığı ve 
«Şu davaya bakacaksın» dediği de vâki değil
dir. Ancak bâzı küçük merkezlerde kazalarda. 
iki üç hâkimin okluğu yerlerde bütün işler böy
le anlaşılarak tatlı ahenk içerisinde gider. Bü
yük merkezlerde, hâkimlerin çok olduğu yer
lerde hâkimin çokluğu nedeniyle bâzı işler el
den ele atılabilir. Sırf bunları önlemek için, 
«Sen de artık istediğin gibi çekilme kararı ve
recek değilsin, işte kanun var; biz bunu da ko
yuyoruz» diye hâkimi bir nevi önceden ikaz 
•.mahiyetinde konmuş bir madde olarak kabul 
ediyoruz ve komisyon olarak faydalar getirece
ği kanaatindeyiz. Nete'kim, müzakereler sırasın
da da zaten bu cihet üzerinde durulmuştur. 
Mazhur.ları da olabilir; fakat faydalarının daha 
ağır bastığı kanaatiyle bu şekilde maddenin 
kabulünde fayda umarız. 

Teşekkür ederiz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sual sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, mesele uzar 
diye korkuyorum. Kifayetten evvel sualiniz vâ
ki olsa idi şüphesiz icabını yapar idik. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Çok kısa ola
cak ve vuzuh getirecek. Kifayet daha oylanma
dı efendim. 

BAŞKAN — Kifayet oylandı efendim. 
Son sözü söylemek üzere Sayın Yeşilyurt, 

buyurun. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis 

Bey, mâruzâtım kısa olacak. 
Daha evvel konuşan Özden arkadaşımız «Hâ

kim, istinkâfı kendi özvicdamnda duyduktan 
sonra, bir daha siz bu davayı buna gördüremez-
siniz ve evvelden beri devam edegelen bir gele
neği de yıkmaya sebep yoktur.» dediler. Gelen 
bu hükümle ben geleneğin yıkıldığına kanii de
ğilim. Hüküm aynen muhafaza ediliyor. Çün
kü, istinkâfm sebepleri hakikî ise, gerçekse ve 
hâkim özvicdamnda doğduğu gibi ifade etmiş
se, onu tetkik eden üst merci istinkâfını kabul 
edecektir. Ama hayattan aldığımız acılar ve 
tecrübelerle, muhterem Özden arkadaşımız da 
takdir ederler; hiç sebep yokken, hâkimin sırf 
başka .mülâhazalarla «Davayı ben görmekten 
istinkâf ediyorum» şeklindeki bir sebebe mâni 
olmak için getirilmiş bir hükümdür. Aynen ka
bulünde ben yarar görüyorum. Takdir sizlerin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde dört adet 

takrir vardır, sırası ile okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 3 ncü maddesinin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — İkinci takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

3 ncü madde ile değiştirilen 29 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasının (Bâzı haller, bir hâkimin 
hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu 
zanmnı uyandırırsa, aynı merci bu hususu ken
diliğinden inceleyerek gereken kararı verir) 
madde metninden çıkarılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 
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BAŞKAN — Takrirde madde metninden 
çıkarılması arzu edilen fıkra kerre içerisinde 
okunmuş oldu. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
ıSayın Başkanlığa 

3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 29. — Aynı kanunun 29 ncu madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Bir hâkim, reddini mucip sebepler görürse 
bunu zapta geçirerek taraflara tefhim ve izah 
ederek bu sebeplere dayanarak kendisini red
dedip etmeyeceklerini sorar. Taraflardan biri 
hâkimi reddetmedikleri takdirde hâkim davaya 
bakmaktan istinkâf edemez. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — Dördüncü takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa' 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunu değiştiren 154 sıra sayılı tasarının (3 ncü) 
maddesi ile değiştirilmesi öngörülen (29 ncu) 
(maddenin başına, 

(Hâkimin re'sen ret karan) ibaresinin mad
de başlığı olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orha n Kürüm oğlu 

BAŞKAN — En aykırı teklif, İstanbul üye
si Sayın Ekrem Özdenin teklifidir; tasarının 
3 ncü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını iste
mektedirler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 29 ncu mad
denin tadili ciheti ortadan kalkmış olacak. 

JâAŞÎCAN — İşte bu kanunun 3 ncü madde
si kalkmış oluyor. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Hayır. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Teklifi oylarınıza sunuyorum1. Kabul 
/edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme-
uıiştir, 

Diğer teklif, Sayın Atalay'm teklifidir. 3 
ncü maddenin yalnız bir fıkrasının, yani «Bâzı 
haller, bir hâkimin hâkimlik görevini yapmak

tan memnu olduğu zannmı uyandırırsa, aynı 
merci bu hususu kendiliğinden inceleyerek gere
ken kararı verir.»1 fıkrasının 3 ncü maddeden 
çıkarılmasını teklif ediyorlar. 

Komisyon katılıyor mu?.. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Bir hususu izah edeyim Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşımız bu maddeyi yanlış anlı
yorlar. Her halde fikrimizi söylediğimiz zaman 
öyle zannediyorum ki, maddeyi makûl görecek
ler ve uyacaklardır. Bana şuradan söz verirseniz 
iki satırla izah edeyim. 

Şimdi bu fıkra toplu mahkemeler için ko
nulmuş bir hükümdür. Üç kişilik bir heyette, 
bir tanesinin o heyetin içinde bulunmasına mâ
ni bir hal var ise, diğer heyet üyeleri bu üye
nin davaya katılmamıasmda fayda umarak kat
mazlar. «Bâzı haller,» dediği bu. Eğer heyetten 
iki üyenin mâni hali varsa, o zaman hâkimlerin 
istinkâfmdaki usul tatbik edilemez. Yani başka 
bir merci tetkik edebilir. 

Eğer üyelerden bir tanesini; mâni hüküm 
varsa, heyetin diğer üyeleri çıkaracaklar, yeri
ne başka bir hâkim alınması hususunu karara 
bağlayacaklar. Heyetten iki üye hakkında mâ
ni hal varsa, o zaman bunu başak bir merci 
tetkik edecek. «Bâzı haller...» diye buraya fıkra 
olarak konmasının sebebi budur ve kasıt da bu
dur. Eski hükümde de bu cihet aynen vardır. 
Bu sebeplerle, değiştirmeyi gerektiren bir hal 
yoktur. Zannederim bu cihet açıklığa kavuşma
mış olduğu için bu takrir verildi, onun için bu 
açıklamayı yapmaya zorunlu kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, takririmiz karşı
sında verilen izahat yeterli mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterli değil 
Sayın Başkan, çünkü ifade ettikleri husus üç 
kişilik içindir. Halbuki, buradaki bütün hâ
kimleri kapsayan bir husustur. Bu, madde 
metnine geçmediği müddetçe, Komisyon Başka
nının ifadesiyle sadece müçtemi mahkemelere 
aidolacağım tatbikatta kabul ettirmeye imkân 
yoktur. Yani Komisyon Başkanı böyle ifade 
etmiştir, binaenaleyh bu şekilde yürür diye ken
dileri kesin bir teminat verecekler midir tatbi
katta?... Maddenin sarih metni mevcut iken, 
Komisyon Başkanının beyanını kim dinler?... 
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BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunmadan 
evvel bir hususu aydınlığa çıkarmaya mecbu
ruz. 

Şimdi Komisyon, bu fıkranın hangi mânaya 
delalet ctiğini izah buyurdular. Bu fıkra, bu 
izah mânayı almaya kifayetli görülmemektedir. 
Takrir sahibi de aynı mütalâada bulundular. 
Şimdi bu konuşmaların ışığı altında maddeyi 
yeniden düzenlemek üzere almak ister misi
niz?... Sanırım o zaman takrir de ortadan kal
kar. 

ŞIKKI ATALAY (Kars) — (3 zaman ka
tılırım. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkanım, simdi 29 nen mad
de değişiklik getiren hal şudur: 29 ııeu madde
nin aslında zaten, «Bâzı haller, bir hâkimin bâ-
kimik vazifesini ifadan memnuiyet zannını 
uyandırırsa esas davayı tetkik eden merci bu 
bapta re'scn de karar verebilir.» diyordu. Simdi 
yeni metinde. «Bâzı haller, bir hâkimin hâkim
lik görevini yapmaktan memnu olduğu zaımım 
uyandırırsa. aynı merci bu hususu kendiliğin
den inceleyerek gereken kararı verir.» demek
tedir. Yani «Aynı merci...» diyor. Binaenaleyh. 
burada esasında ileri bir değişiklik olmamıştır 
ve arkadaşımın verdiği izahat da tatbikat ola
rak dağrudur. O itibarla, herhangi bir yenile
meye ihtiyaç olmadan maddenin haliyle kabulü
nü ve Sayın Atalayın önergesinin de reddini is
tirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, acaba buradaki «Aynı merci» sözü 
Sayın Atalay'ı tatmin etmez mi? Çünkü diğer 
maddelerde ve hükümler istinkâfa kendisi karar 
veren bir merci yok. Hiçbir hâkim kendi istin-
kâfı hakkında karar vermiyor bu maddeye göre. 
Ama bu fıkrada diyor ki, «Aynı merci bu ka
ran verir.» Hangi merci?.. O hâkimin vazife 
gördüğü heyetin bulunduğu merci, o makam. 
Bu, iki kişi olursa o zaman başka merciye, baş
ka makama gidiyor. 

Zanınmea fıkraya açıklık getiriyor bu. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm teklifini bir 
kere daha okutup oylarınıza sunacağını. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — Efendim, kâfi derecede görü
şüldü: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Tığlı'nm önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Takrir hakkında söz isteyen?.. 
Yok. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu ? 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ka
tılmıyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sonuncu takriri tekrar okutuyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Okunacak tak

rir üzerinde, söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okunsun da, peki efendim. 
(Bitlis Üyesi Orhan Küriimoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu.) 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, önergemi izah etmek için söz rica edi
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önergenin le
hinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini izah 
edecekler. Buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan. Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Önergeyi vermeden evvel eski Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununu getirterek inceledim 
ve tespit ettiğim şekle göre, eski metinde bü
tün maddelerin başlığı mevcuttur; fakat yeni 
getirilen metinde maddelerin tümünü değiş
tiren birçok yeni madde getirilmiş olmasına rağ
men, madde başlıkları her nedense, belki bir 
zühul eseri, belki .de «Lüzumu yoktur, nasılsa 
eski metinde var.» gibi mütalâa edilerek yazıl
mamış bulunmaktadır. Bu sebeple bu şekil nok
sanını giderebilmek bakımından ve eski metne 
uygunluğu sağlayabilmek yönünden, bütünüy
le değiştirilmesi öngörülen 34 maddede başlık 
ilâvesi hususunu teklif ettim. Şayet bu teklifi
mize Sayın Komisyon ve Hükümet iltifat bu
yururlar, Yüce Heyetiniz de müspet mütalâa 
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ederse, bu suretle mahiyeti itibariyle esasta bir 
değişiklik olmamakla birlikte, bir şekil noksa
nını gidermiş olacağımız cihetle takdirinize arz 
ediyorum ve iltifat buyurulmasını istirham 
ediyorum. Zira, eski metin ile yeni metin yek
diğeri içerisinde gayet sakin bir vaziyet göste
recektir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

aûeyhinde söz rica edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, aleyhte Sayın Al-

tan söz istediler. 
Saym Atalay, leihinde; buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Kürüm-
oğlu'nun vermiş olduğu önerge zorunludur. 

Geçen iki madde için de İçtüzüğümüzün 
gerekli maddelerine göre bir önerge vererek, 
bunların da maddî hatalar olarak düzeltilmesi 
gerekecektir. Sayın arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi,' birinci maddesinden sonuncu madde
sine kadar bütün maddelerde matlap bulun
maktadır. Her ne kadar Anayasamız «Başlan
gıç» kısmı hariç, Anayasanın matlaplarmm, 
yani kenar başlıklarının metinden sayılmaya
cağını, bunların münhasıran ahengi temin ede
ceğini ifade etmiş ise de, bir yasa sistemi içe
risinde bir kısım maddelerin kenar başlıklı, 
ıbir kısım maddelerin de kenar başlıksız; olması 
mümkün değildir. Yasa tekniğine aykırıdır. 

Denebilir ki, değiştirilen maddelerin baş
lıkları orada kalacak. Hayır. Bir yasa ile bir 
ımadde değişti mi, tümü ile değiştirilir. «Mad
denin şu fıkrası değiştirilir» deseydi başlık 
kalırdı, diğer fıkralar devam ederdi. Ama bir 
madde değişti mi, kenar başlığıyle beraber de
ğişir. Şimdi ne olacak? Eski maddelerde kenar 
başlıklar olacak, yenilerinde kenar başlıklar ol
mayacak. 

Değiştirmeyle ilgili bir çok değiştirme öner
gelerimiz vardır. Yüce Senato bunların hiçbiri
sini kabul etmese dahi, kıymetli arkadaşımızın 
verdiği önergeyi kabul etmek zorundadır, ke
nar başlıkları koymak zorundadır. Cumhuriyet 
ıSenatosu böylesine görmemezlikten gelemez. 
Böylesine değişecek Türk Ceza yargılama sis
temini teşkil eden bu yasanın bir kısmında ke
nar başlık var, bir kısmında kenar başlık yok.. 
Bunu unutulmaya bağışlamak, bir yasama or
ganının müsamahası veya vazifesi olmaz. O gör-

j düğü noksanı hangi seviyede ve hangi noktada 
ise düzeltmekle mükelleftir ve bununla görev
lidir. 

Bu sebeple arkadaşımız gayet kibar bir ifa
de ile «Belki unutulmuştur» elediler. Olabilir. 
Yahut bir başka noktadan 'mesele mütalâa edi-

ı lerek «Bu madde değişir de eski kenar başlık 
kalır» denebilir. Bu da olmaz. Eğer bir .mad
de tümüyle değişmişse kenar başlığıyle beraber 
değişir. Yeni değiştirmede kenar başlığı koy-

I madiğiniz (müddetçe, o kenar başlık kendiliğin
den o yasa içerisine konamaz ve buna hiç kim
sinin de hakkı yoktur. Hiç kimse o kenar baş
lığı koyamaz. Bu, bunu insanın aklına getiri
yor. 

O halde kenar başlıkların konması zorunlu
luğu mevcuttur. Ya bunu Komisyon lütfeder 
geri alırlar ve kenar başlıklarla beraber geti
rirler yahut her maddede arkadaşımızın değiş
tirme önergesi gibi önergeler verilecektir. Ge
çen maddeler için de aynı şekilde verileektir, 
onlar için de ayrı bir sistem tatbik edilecektir. 

Şimdi, sayın arkadaşımızın verdiği bu öner
geyi ben bilâhara verip, bütün maddeler için 
isteyecektim. Netekim, 4 neü maddede sırf bu
nun için söz istemiştim, bu sözümden artık vaz 
geçeceğim. Şimdi Umumî Heyet hükmünü ve
recek; belki kenar başlıksız sistemi kabul ede
cektir. «Ondan da, her şeyden de vaz geçlyo-

| ruz; gelsin, geçsin» diyecektir. Evet, bir tescil 
müessesesi olarak Yüce Senato bu «Gelsin, geç
sin» zihniyeti içerisinde ise, artık buna lüzum 

I yok demektir; üzerinde önerge de verilmez ve 
I iş biter, gider. 
j' Ama Yüksek Heyet görevini yapacak ise 

şüphesiz ki, diğer maddelerle de ilgili olarak 
önergeler verilir ve kenar başlıkları konulur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde; Sayın Al-

tfciiı buyurunuz. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, kıymetli senatörler; 

Arkadaşlarımızla ihtilâfa düştüğümüz nok
ta, bâzı hususlarda prensip kararlarına varma-
nijş olmamızdan ve bâzı hususlara da dikkat et
memiş olmamızdan ileri geliyor. 

Evvelâ, şimdiye kadar çıkardığımız bu gibi 
bâzı temel kanunların bâzı maddelerinin değiş-

j tirilmesi ve bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
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kanun teklif veya tasarılarının hiç birinde mad
delere başlık konmamıştır. 

Esasen burada da bir madde değişikliği 
yapılıyor; maddenin ruhu ve esası değişmiyor. 
Çünkü, eski 29 neu maddenin başlığı diye ad
landırdığımız husus, «Hâkimin re'sen ret kara
lı» dır. Bunda da konulması istenen husus yine 
aynıdır. Eğer bir başlığın konması prensibo-
larak evvelâ kabul edilmiş olsa bile, o başlık 
değişmediği için, devam eder. Tasarı, başlığın 
değişmesine lüzum görmemiş ve doğrudan doğ
ruya metni değiştirmiş, aynı başlığın prensip
lerini aşağıya vazetmiştir. Yok. Eğer başlık lü-
zumsuzsa zaten değiştirilmesi bahis mevzuu ol
maz. 

Bu hususta şunu da arz edeyim ki; Anayasa, 
sarih bir şekilde bunu belirtmiştir. Anayasanın 
156 neı maddesi «Başlangıç ve kenar başlıklar» 
ibaresini koymuş ve bu Anayasanın dayandığı 
temel görüş ve ilkeleri belirten «Başlangıç» kıs
mı da Anayasa metnine dahildir. Zaten bunu 
koymasının birinci nedeni, «Başlık» kısmının 
Anayasa metnine dahil olması, bu metnin pren-
sibolara'k vazedilmiş olmasından dolayıdır. Mad
de kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları mad
delerin konusunu ve maddeler arasındaki sıra
lama ve bağlantıyı gösterir ve bu başlıklar Ana
yasa metninden sayılmaz. 

Demek ki, Anayasanın surdaki hükmünü 
tefsir edecek olursak, bu başlıklar maddenin 
konusunu ve maddeler arasında sıralanan bu 
•bağlantıyı gösteriyor; yani, bu sebepten do
layı metne dahil edilmiyor. Burada da, özene
rek konulması istenilen başlıklar da aynı ma
hiyettedir. Anayasada böyle bir hüküm bu
lunmadığı halde bir kanuna bunu neden koya
cağız; anlayamıyorum. Tefsirinde de bu yüz
den arkadaşlarımız arasında bir ihtilâf var
dır. Esasında, şu Anayasa hükmü gereğince 
ve pratik yönden buna hiç lüzum yoktur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin )— Müsaade ederseniz buradan arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Şimdi, bir kanunun tedvininiııde 
bir kısım maddeleri haslıkları ile beraber bıra

kıp, üzerinde işlenen maddeleri başlıksız hale 
getirmek hatırdan geçen şey değildir. Tasarı
yı sevk edenler bu ahengi bozmayı düşünme
mişlerdir. Bu tasarıda es'ki başlıkların aynen 
kaldığı görüşünden hareket edilmek suretiyle 
mesele Yüksek Huzura getirilmiş bulunmakta
dır. Eğer bunda bir tereddüt hâsıl oluyorsa o 
zajinan Sayın Orhan Kürümoğlu'nun teklifini 
Hükümet olarak saygı ile karşılarız. 

Bir başka konu daha vardır, belki bâzı mad
delerde mahiyet değişikliği vardır. O itibarla 
eski başlığın varlığı da o maddeye uygun düş
meyebilir ; bir nevi özetleme anlamını taşıdı
ğına göre onlar üzerindeki düzeltmeyi de el-
betteki Hükümet olarak benimsemeye amade
yiz. 

Saygılar sunanm, efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir hususu buradan 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yerdi
ğim Önergede eski metindeki ibareler aynı de
ğildir. Birkaç maddede aynıdır. Fakat, yeni 
Türkçe kelimeler kullanılmak suretiyle deği
şiklikler yapılmıştır. Bu sebeple hepsinin de 
ayrı ayrı müzakere edilmesi gerekil'. 

BAŞKAN — Asıl hükmün başlığı, «Hâki
min re'sen ret kararı» dır. Sizin getirdiğiniz 
teklif de aynıdır-. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet 
efendim, burada öyledir. 

BAŞKAN — Asıl hükümde de aynı değil 
mi?. Asıl hükümde de başlık yine aynı. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet 
efendim, aynı. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ne düşünüyor? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Şimdi efendim, bunda hakikaten haklı. Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bütün mad
delerini açtığımız zaman görürüz ki, hepsinin 
bir başlığı var. Fakat burada başlık ile madde 
şu yapılan değişiklik ile ters düşer gibi görü
nüyor. Şimdi, diğerlerinde başlık var, bunda 
yok. O halde, başlık olduğuna göre madde ile 
haslığı bir ahenk içerisine getirmekte bir fay
da var. 
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Arkadaşımız, yalnız bu maddeye münhasır 
olmak üzere eski başlığı şu şekilde düzeltelim, 
diye bir teklif verirlerse biz Komisyon olarak 
bu teklifi uygun mütalâa ederiz. 

BAŞKAN — Yani başlığın esasen bu şekil
de nıcvcudolduğu noktasından hareket ediyor
sunuz. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI. REFET RENDECİ (Samsun) — 
Diğer maddelerde olup da, bu maddede olmaması 
elbette bir noksanlık ve göze çaı-pan bir kusur 
olarak çıkar meydana Sayın Başkanım. 

Takriri veren arkadaşımız bu maddedeki 
başlığın nasıl olmasını istiyorsa, maddeye uygun 
bir başlık getirirse, biz Komisyon olarak onu 
mütalâa ederiz. 

Yahut da ben yapmıyorum, Komisyon bunu 
yapsın derlerse, biz de sadece bu maddeye mün
hasır olmak ve sadece Komisyona götürmeden 
bu şekli düzeltmek üzere burada bir hazırlık 
yapıp da verebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, takrir sahibi bu 
işi yapmış; kerre içerisinde şu başlığın konma
sını istiyor; «Hâkimin re'sen ret kararı». Yap
mış bunu. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
«Hâkimin re'sen ret kararı» demiş. Sayın Baş
kanım, işte burada «Hâkimin re'sen ret kararı» 
yok, başka meseleler de var. Bu, eski metin
de var. Bendeniz de diyorum ki, bu madde
nin içerisine eski metinden başka, «re'sen 
ret» ten başka mânalar da girmiş, başka şe
killer girmiş. Hâkimin kendi kendine çekilmesi 
usulünü kaldırmışız, onu bir merciin tetkikine 
vermişiz. Bu, bu maddenin içerisinde var. 
Şimdi, arkadaşımız buna göre bir başlık teklif 
ederlerse, Komisyon olarak «Evet deriz» diyo
rum... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon ha
zırlasın. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Yahut biz hazırlayalım diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kürüm oğlu. Komisyon 
izah ettiler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım, «Başlığın hâkimin re'sen ret kararı 
ve tetkik mercii» olması lâzım. 

BAŞKAN — O halde, takririnizi bu istikâ
mette mi değiştiriyorsunuz ?• 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet. 
BAŞKAN — Ben buradan okuyayım, lüt

fen siz cevap veriniz, tashihatı ben yapayım. 
«Hâkimin re'sen ret kararı ve tetkik mer

cii». Teklifiniz bu oluyor. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet, 
BAŞKAN — Komisyonda bu takrire muta

bakat var mı?... 
ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Bu haliyle uyuyoruz, efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kanım, takrir sahibi takririni değiştirdi v e bir 
ilâve oldu; buna lüzum yok. Onun için ben 
bunun aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, şimdi Komis
yon da bu takrire katıldığına göre metinde 
bir değişiklik vâki oldu ve yeni bir metin 
meydana geldi. Yeniden müzakere açabilirim, 
buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Meclisten gelmiş bir tasarının Senatoda 
değiştirilmesi keyfiyeti,menfaatleri daha iyi 
gözetmesi ve daha iyi tedvin edilmesine ma
tuf olmalıdır. Burada böyle bir şey mevzuuba-
his olmadığı halde, küçük bir ibarenin kon
ması için kanunun çıkarılmasında meydana ge
lecek lüzumsuz gecikmelere bir mâna veremi
yorum. Çünkü İni kanunun bütün felsefesi, 
madde başlıklarının aynen bırakılmış, metinle
rinde ise bâzı değişiklikler yapılmış olmasıdır. 
Binaenaleyh, her maddenin başlığını ayrıca 
tekrarlamamıştır. Bu madde de öyledir ve bundan 
evvel kabul edilen bir ve ikinci maddelerin ele 
başlıkları mevzuubahsolmamıştı ve başlıkları 
değiştirmeden metinlerinin değişikliğini kabul 
buyurdunuz. Şu halde o metinler de başlıksız 
kalmıştır. Eğer, «Herhalde» tâbirinden başlı
ğının da getirilmesi lâzımdır, başlık getirilmezse 
bâzı maddeler başlıksız kalmış denirse, o va
kit birinci ve ikinci maddeler de başlıksız 
kalmış olur. Fakat kasıt o değildi, onların da 
başlıkları aynen kabul edildi ve fakat madde
nin muhtevası değiştirildi. 

Şimdi burada bu maddenin matlabı şu : 
«Hâkimin re'sen ret kararı» demiş. Eski me-
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t inde de, hâkim ro'sen ret k a r a r ı verirse bu
nunla ilgili o la rak bazı muameleler yapıla
cağı hususu var. Burada da v a r ; reddederse 
dosya başkasına gönderilecek ve netice taay
yün edecek. Orada da bâzı muameleler var. 
Bu maddede de yine hâkim re 'seu reddediyor . 
sonra bâzı muameleler var. Yani bu hâkimin 
re'sen reddini mucip haller neler olacak mad
desi olduğu için, maddenin t ü m ü ile ilgili ola
r ak re'sen redden sonra yanı lacak bü tün mua
meleler İçin başl ık koymak işi lüzumsuz bir 
tespite g i rmektedi r ve kanun tekniğine uymaz. 
Lâfzın yan kenar ının mümkün mertebe kısa 
olması ve müesseseyi işaret etmesi lâzımdır. 
0 müessese de. burada hâkimin reddedilme
den kend in i re'.sen reddetmesi , istinkâf etme
sidir. Bvı bakımdan madde baslığı kâfidir , ar-
sidir. Bu bak ımdan madde başlığı kâfidir, ar
t ık bundan sonra, yapı lacak muamele lüzum
suzdur ve fayda get irmeyecektir . Aksi halde 
bunun neticesi olarak kanunu tadi l edeceğiz, 
bu kanunu Meclise iade edeceğiz. Faydası olsa 
amenna, ama hiçbir faydası olmayan bu ta
dile ben lüzum gimmüyenum. 

Binaenaleyh, gelen s e k i y l e aym-n kabul 
edilmesini rica ediyorum ve takr i r in d.r red
dini ist irham ' 'divorum 

BAŞKAN — - - m ^ u ' n 

İSMAİI ı LMİ M i l i \ < s n 
1 >askan, sı. \ ^ ı ı ' s ı 

Zamma1 v < , u 1 t ö ı 
giriyoruz. J>tı 1 ı ı ı 
me göre. m ı <. i l ] ı .. ıı ı 
diğine göı< c ^ "• 1 is 1 1 L I J / 1 

meşinde lj ıı l a ı l ı ı u ıi ı T > "A ı 
Ama simd K< m s u m B ı 1 i un 
«Bâzı madd( 1 ıdc t _ ı -a ı ü n ı i b 
( ı , w X ; . . , M . - w . ; T -L , 1 
U( 5.M..e-u ~_ ı ı 

dır» dedik ı Lgm < \1 -> 1 u n ıı 1 t 
sin kanunun +

t m ı ' j a ^ - v i z e m i 
l ikte getiı m İ M I I 
niden değişen n ^ i ı ^ ı <> 7 N 
rümoğiu a 1 ı kıs n ı ı ~u ] b 
ben kanunun _ ıs ı n ı ı ı O L l1 T e 
yapı lmasmd ı \<\\ h ı ı ı s \ ı , l ı i n 
rım. 

BAŞKAN' — Sayın Adalı, 
M. ERDOĞAN ADALI . İ s tanbul ) — Muh

terem 'Başkan, muhte rem arkadaş la r ım ; 
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Maruzat ını kısa olacaktır . Bendeniz Sayın 
Salih Türkmen a rkadaş ımın kanaa t ine ve bil
hassa mucip sebeplerine hiç i ş t i rak etmiyo
rum. Öteden beri bu mevzuda ş ikâye tç iyd ik ; 
lu-d'iâ Adl iye Bakanl ığı bütçelerinin Senato
muza gelişi vesilesiyle zaman zaman bu ka
mı i d a m ı tedvini , kodif ikasyonu mevzuunda 
Adalet Bakanl ığ ın ın üzerine düşenden fazla
sı m yapması lâzımgeldiği kanaa t inde olduğu
muzu bu kürsüden beyan etmiştik. 

Muhterem arkadaş lar ım, Yüce Cumhur iye t 
Senatosundan bu şekilde kanun çıkmaz. Kal
dı !ıi. Cumhuriyet Senatosunun vazifesi kanu
nu tedvin etmek değildir. Bu tasar ın ın tek
nik bakımdan böyle noksanlar la huzurunuzda 
gumomesi lâzım zaten. Hele, hele, bir k a n u n 
teklifi değil de, bir k a n u n tasar ı s ın ın ; bi r 
Bakanl ık t a ra f ından hazırlanmış, hem de Ad
liye Bakanl ığ ı t a ra f ından hazır lanmış olan 
bir kanun tasar ıs ının bu şekilde noksanlar la 
gelmesi, çok garipsenecek bir mevzu. 

Muhterem arkadaş la r ım. H u k u k Fakü l t e 
sinde «Elifba» olarak, «Kanun basl ıklar ı ka
nun metnine dahil değildir.»diye okutur la r . 
Dahil deği ldi r ; ama Ceza Muhakemeler i 
Fsulü Kanununun birinci maddes inden so-

OT e d i n h a l a t hepsinin başlığı var-
ı I M I 1 v <d ı k I u madde çıkacak. Mu-

< b 1 ı i ı -1 k r a r Meclise gitmemesi. 
1 v " 1 1 Nı u i n } neü maddesini görü-

n 1 ı s ı ^ ı bir sürü madd e va r 
1 ^ ı lıı u ı ıı arkadaşımızın söyle-

*- n s tu m n >r. .1 nei ve 2 nci ıııad-
1 1 k hk ı il ive edilmiş, burada ise 

1 ' + ı ı <h „is fııiliyor. 1 nci ve 2 nci 
n n ' t ] ı ı ı\ -. obruğu için elbette mad-
n 1 ı ı a1 ik is i ok. Onları da düzelt-

ı V t ti ı h ı ^ 7 

B -* \ ı ı c - u h a ı t arkadaşınım fikrine 
ı - u ' ı n ı ısı ciddiyetle ele a lmak 

Jul ı (O m (.diyoruz muhte rem ar-
i ı s] u m <>\ bir kanun ki, Ceza 

ıii d n 1 sum k a n u n u ; anakanun la r ı -
ı / l ı I si i i t l i k t ı lar bunu en hafif 

ı d i stnu< A 1 aş ı ladı lar . Senatomuza 
1 , \ i. 1 duygu ya ra tmaya l ım; Komis
yon tasar ıy ı geriye alsın, başlıkları düzeltsin, 
tasar ıyı Lir şeyle sokalım ve Perşembe günü 
müzakere e< telim. Ook t es eliktir ederim. 
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j haslıklara münhasır olmak üzere. İm taslıihatı 
! yapmak iein biz ><u t a s a r ı n Komisyona al-
\ malda favda umarız. 
I 
s 

i BAŞKAN — Tasarının tamamını alıorsunuz. 

! ANAYASA YE A D A L E T KOMİSYONU 
| BAŞKANI R E F E T UENDECİ (Samsun) — 
j Mecburen tamamını alacağız. Umumî Heyet i 
! fazla işgal etmemek ieiu. hiç değilse İm meseley i 
\ eklen eıkaı-ırız. geldiği zaman 1)U maddî ha ta la r 
l üzc rinde duru lmadan müzakere yapma imkânı 
I buluruz. Sırf hu kolaylık k;in Komisyona rica 

ediyorum. 

j BAŞKAN — l'eki efendim, tasarıyı Komis-
s VOÜÎI iade edivoruz. 
! ' - ' - ' . 
î Say m Rendeci, henüz görüşülmemiş madde-
] h r üzer inde Kiyasete gelmiş t ak r i r l e r var, onla-
I ta da hu nı-sattan y a r a r l a n a r a k Komisyonunuza 
I veriyorum, te tkikini ve onu göre değiştiri lme-
ı sini riea ediyorum. 
I ANAYASA YE A D A L E T .KOMİSYONU" 
| BAŞKANİ R E F B T UENİ)E(1 . (Samsun) — 
| "Bu. ışık altımla tamamını gözden grçirmiz. 
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B A Ş K A N — Söz isteyen sayın üye., Sa
yın Kürümoğlu h u y u m u . 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 
Başkanını , müsaade ederseniz buradan arz ede
yim. 

B A Ş K A N — B u y u r u n efendim. 
O R H A N KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Muhte

rem arkadaş la r ım fikirlerinde gayet değerli 
t a ra f l a r vardır . Yalnız hen diyorum ki, bir 
şekil noksanıdı r hu. hu şekil noksanını gi
dermek suretiyle kanuna bir bü tün lük verelim. 
Eski met indeki başlık, madde gi t t ik ten sonra 
orada kalamaz, m ü m k ü n değil. Başlık orada 
kalacak, madde değişmiş olacak. Bu mümkün. 
değil. 

Bu sebeple, iltifat buyurıd masını istirhamı 
ederim. 

B A Ş K A N — Komisyon ve Hükümet esa
sen t ak r i r e bu son değiştirdiğimiz şekliyle katıl
dılar . Başka söz isteyen?.. Buyurun . 

A N â Y A S A Y E ADA' .BT KOMİSYONU 
B A Ş K A N İ REUET RENOEOİ (Samsun: — 
Sayın Başkan, bir ciheti arz edeyim. Bu di
ğer maddelerde de tevali edecek. Yalnız o 

V — »SORULAR T 

A) SÖZLÜ SOR l LA 

1. — Cumh uriyd Senatosu İstanbul Üyesi i 
Rifat Öztürkeçine'nin 28 . 2 . 1071 tarih re 1376 | 
sayılı Bütçe Kanununun 16 neı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) \ 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
İfamdi Özer''in Yunanistan'da bu/unau Türk 
azınlığı Hc Türkiye'de bulunan Rum azdığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

3. — Curnhariytl Senatosu Balılesir İ/J'si 
Nejat Sarlıeah'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile eriten kredilere dair Bas-
bakeından sözlü sorusu (6/575) 

1. — Cumhuriyet Senatosu ZonyvJdak Üyesi 
Ahmet Demir Yücenin , Almanı/cüdan yelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü \ 
soruşa (6/580) \ 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî. Ü'yesi Ah
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İle- \ 
lığ BcleUin, yurt dışında mahkûm olan Türk- j 

7 E CEVAPLAR 

Y YE CE YAR LAK! 

I er.- da^r A<Udıi Bakanından sözlü sorusu 
I (6/8) 

7. ----- ('umh;ıriy< t Sctatosu Eskişehir Cyesi 
Ömer Ucuza'/n. 30 Ocak 1072 tarihli Ankara 
îîayraı.n Gazel', sinde "neşredilen bir ııazıya dair 
l'a d.<akanda!i sözL/ sorusu (6/10) 

8. ----- Cumhrriye1' Ssnatosu İzmir İyesi Br-
I lığ Behr'in, Türk IlaaıynVarına dair, Ulaş

tırma. Baaknından sözlü sorusu (6/11) 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
1 Jfüssyiu Aümacanın, Denizli iline bir yüksek

okul yarnhnasvna dair Millî Eğitim Balanından 
sözlü sorusu (6/14) 

j 10. — Cumhuriyı t Senatosu Denizli Cyesi 
! Hüseyin Atmaca/tın, yüksek ve ortaöğretime 

dair Odillî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

\ 11. ----- Cumhuriyet Senatosu İstanbul l'yesi 
j Rifat Öztürkçinc'nin, Türk sporunun durumuna 
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dair Gençlik ve Spor Baaknından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'inı Anayasanın 78 nci maddesi mu-
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Lice
lisi Reisliği sıf atiyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayalağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28' 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 
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alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin sorular kısmı
na geçiyoruz. 

Sorularla ilgili sayın bakanlar ve soru sahip
leri bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Önerge sahibi bulunmadığından 

ve gündemde şu an için görüşülmesi mümkün 

bir husus olmadığından ; 

Birleşimi, 7 Aralık Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE'TTL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

.9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
ön ere/esi (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçliğiVin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

BAŞKAN — Hükümet ve önerge sahipleri 

bulunmadığı için araştırma önergelerinin müza

keresi erte! erimiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. —- Terfik Fikret Lisesi hakkında kundan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

BAŞKAN 
t elenmiştir. 

Komisvon bulunmadığı için er-
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

9 NCU BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1972 Sah 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 neı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıeah'mn, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'ııin Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

5. — Gumhurifret Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sördü sorusu 
(6/8) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

8. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

15,00 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacaiıın. yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Eğitini Bakanından sözlü sorusu 

(6/15) 
11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçiııe'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
soslu sorusu ('6/22) 

TTI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

J. — 141.2 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanını tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/616; 
C. Senatosu : 1/113) (S. Sayısı : 154) (Dağıt
ma. tarihi : 23 . 11 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in' Anayasanın 78 nci maddesi mu

vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Eeisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


