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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclisle
rinden seçilecek asıl re yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun Haşarısını görüşmek üzere ku
rulacak Karma Komisyona gösterilen adaylara 
dair tezkeresi kabul olundu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bulu
nan üyeliklere gösterilen adaylar seçildiler. 

Petrol Reformu Kanunu tasarısının görüşül
mesi, iade olunan maddeler Komisyondan gel
mediğinden, ertelendi. 

10/45, 10/2, 10/3, 10/46 ve 10/4 numaralı 
Senato araştırması isteyen önergelerin görüşülme
si, Hükümet yetMlıilerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeni ile ertelendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1972 aylarına (S. Sayı
sı : 223); 

Türikye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran, Temmuz ve Ağustos 1972 aylarına 
(S. Sayısı: 224); 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1972 aylarına (S. Sa
yısı :222); 

Ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

27 . 2 . 1973 Salı günü salt 15,00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başfcanvekili Denizli 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

n . — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyetin ilânının Ellinci Yıldö

nümünü kutlanması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaıbul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim ve 

Bütçe ve Plân komisyonlarından ı5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi : 1/658; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/147) (ıS. ISayısı : 226) (Dağıtma tari
hi 23 . 2 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma mı?M : 15,00 

BAŞKAN : Başkan vekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Aami Erdoğan (Diyarbakır), O. Nuri Oanpolait (Konya) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum. 

HI. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKA N— Yoklama sonuçlarıyle de sabit 

olduğu veçhile çoğunluğumuz vardır, hasın fo

to muhaibiri arkadaşlarımız Genel Kurulda kısa 
bir süre için çalışma arzusu izhar etmişlerdir. 
Kısa sürdürülmesi ricasıyle kendilerine imkân 
tanıyorum. 
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'Sayın Hazerrağlı ve (Sayın Aıitukıuaıç arka
daşlarımız gündem dışı görüşme talehetmişlerise 
•de bugün Anayasa görüşmesi yapacağımız veç

hile bu gerekçe ile tekliflerini crtelemişlerdir. 
Kendilerine gösterdikleri bu zarif anlayış ve 
davranışlarından ıdiolayı teşekkür ediyorum. 

IV.' — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Geçici Komisyon Başkanlğının, Gayri
menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
teşkiline ve vazifelerine clair 2 . 7 . 1951 tarih 
ve 5805 say ıh Kanunda bâzı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulacak Karma Komisyona gösterilen adaylara 
dair tezkeresi (3/260) 

BAŞKAN — Kiyasetin sunuşları var, okutu
yorum efendini. 

Yüksek [Başkanlığa. 
21 . 2 . 1973 gün ve 1204 sayılı yazıya ilgi

de kurulması, kararlaştırılan Karına Komisyo
na, Komisyonumuzdan aşağıda adları yazılı 8 
sayın üye seçilmişlerdir, arz ederim. 

;Sayg ilanımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Niğde 
Hüseyin Avni Göktürk 

Meedi Ağını (lîize) 
Ali AMuntas (Tokat) 
Hüseyin Avni ıG'öktürk (Niğde) 
Necip .Seyha n (1 la kkâri) 
Fethi T e vet oğlu (:Sa nısun) 
Alâeddiıı Yılmaztürk (Bolu) 
İhsan Topal oğlu (Giresun) 
Sel aha tt in Cizrelioğlu ('Diyarbakır) 

BAŞKAN — Yazıda bahsi geçen tasarı 
«Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu» teşkiline ve «vazifelerine» dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı
dır. 

Bu komisyon için teklif edilen sayın üyele
ri oylarınıza sunuyorum. 

YCecdi Agun (Rize... Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ali Altuntaş (Tokat)... Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Hüseyin Avni Göktürk (Niğde)... Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Necip Seyhan (Hakkâri)... Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Fethi Tevetoğlu (Samsun)... Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alâeddiıı Yılmaztürk (Bolu)... Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İhsan Topaloğlu (Giresun)... Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

'Selâhattin Cizrelioğlu ('Diyarbakır)... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üyesi M an sur Vlusoy'a izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/259) 

BAŞKAN — İkinci bir sunuş var, arz ediyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet 'Senatosu Ankara Gyesi Mansur 

Ulusiay hastalığına 'binaen 13 . 2 . 1973 tarihin
den itibaren 1 ay müddetle izinli sayılması hu
susunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanı
nın 26 . 2 . 1973-tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerinize .arz olunur. 
Tekin Amininin 

'Cumhuriyet Sen at osu 
Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
di. 

3. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Ankara Üyesi Jlansur Vlusoy'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/258) 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısryle, 2 aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
Ulusoy'un tahsisatının verilebilmesi, İç
tüzüğün 146 <ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet Yü
ce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıbuıım 
Cumhuriyet (Senatosu 

Bakkam 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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V. — GÖRÜŞ1 

1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 
148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değişti
rilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/815; C. Senatosu : 2/46) (S. Sayı
sı : 225) (Dağıtma tariki : 20 . 2 . 1973) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Sayın Refet Rendeci'nin bir teklifi var 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gündemde bulunan Anayasanın beş madde

sinin değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifinin meselenin »önemi ve 
Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu düzelti
ci tedbirler getirmek bakımından gündemıdeki 
diğer işlere takdimen öncelikle 'görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarım/la, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Efendim, öncelik teklifinin le
hinde, aleyhinde söz isteyen Sayın üye? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Öncelikle ve ıgündemdeki bütün işlere 
takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde görüşmelere 
başlamadan evvel Sayın Atalay'ın yeni almış 
olduğum bir önergesi var. 

Sayın Atalay, «önergenin sonunda; 
1. — Bu önergemin sözlü olarak lehinde 

konuşacağım. 
2. — İçtüzüğün 58 nci maddesine uygun ola

rak önergemin işleme konulmasını saygılarım
la arz ederim.» diyorsunuz. 

Tümü üzerinde zannediyorum, Tamamının 
görüşülmesine mahal olmadığına dair mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tümünün. 
BAŞKAN — Yani bir maddesinin değil, 

okumak imkânını acele bulamadığım için ifade 
ettim. 

(1) 225 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

LEN İŞLER 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, tümü-
nün. 

BAŞKAN — Tümünün. O halde önce bu 
usul meselesini halledeceğiz. Şifahen görüşmek 
talebettiğinize göre. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergem .okun
sun, ondan sonra arz edeceğim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın bâzı maddelerinin değiştirilme

sine ve madde eklenmesine dair kanun teklifi 
üzerinde Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun hazırlamış olduğu raporu 
görüşmeye mahal yoktur. 

Anayasa, Anayasa değişiklikleri teklifleri
nin ivedilikle görüşülemeyeceği bağlayıcı kura
lını taşımaktadır. İvedilikle görüşülme normal 
işleyişi içinde yasanın iki defa görüşülmesini 
sağlamaktır. Birinci görüşmesi kabul edilen bir 
teklif veya tasarının ikinci kez görüşülmeye ta
bi tutulmasıdır. İlk görüşme sırasında kabul 
edilmeyen bir metin veya madde ikinci kez gö
rüşülmeye tabi tutulamaz. 

Anayasanın iki görüşme esası bir kabulü ye
terli görmemiş, ikinci bir kabulü şekil olarak 
öngörmüştür. İlk kez sağlanmayan bir kabul 
artık hukukî esaslarını yitirmiştir, görüşülemez. 
Aslında birinci görüşme esastır. 

•Millet iMeclisi Genel (Kurulunda teklifin iki 
maddesi birinci görüşme sırasında kabul edil
memiştir. İkinci .görüşmeye itirazlara rağmen, 
esas, tutulmuş ve kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda, Millet Meclisinde 
usulüne uygun kabul edilen teklifler ve madde
ler görüşülebilir. Oysa iki ımadde Millet Mecli
sinde ilk görüşülme sırasında kabul oyu sağla
yamamıştır, reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu bu iki maddeyi de kabul edilmiş sa
yarak görüşmelere esas tutmuş ve raporu buna 
göre yazmış, sözü edilen iki maddeyi de teklifin 
içinde getirmiştir. 

Yukarıda tespit ettiğimiz nedenlerle iki 
maddenin görüşülmesi Anayasaya aykırıdır. 
Teklif metinden çıkarılması, buna göre Komis
yonda rapor hazırlanması ve metin değişikliği 
yapılması zorunluluğu vardır, İçtüzüğün 58 nci 
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maddesi gereğince raporun ve ona bağlı metnin 
görüşülmesine yer yoktur. 

1. — Bu önergemin sözlü olarak lehinde ko
nuşacağım,. 

2. — İçtüzüğün 58 nci maddesine uygun ola
rak önergemin işleme konulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Kars 
(Sırrı Atalay 

MAHİT ALTAN («Çanakkale) — Aleyhinde 
Siöz istiyorum. 

(BAŞKAN — iSayın Atalay, önengenizi açık
lamak üzere buyurun. 

ıSIBRT ATALAY (Kare) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Anayasalar muhteva bakımından ve şekil 
bakımından çeşitli tasniflere tabi tutulurlar. 
Şüphesiz ki, şu anda usul hakkındaki görüşme
de Anayasaların ımuıhteva bakımından tasnifle
rine girecek ve değinecek değilim. 

Anayasalar şekil bakımından çeşitli tasnif
lere tabi tutulur. Yumuşak anayasalar, sert ana
yasalar diye adlandırılır, 

Yumuşak anayasalar, tıpkı diğer yasalar 
gibi belirli içtüzük hükümlerine göre kabul edi
lir, 'değiştirilir. Sert anayasalara göre anayasa 
değişiklikleri ise, kolay kolay yapılamayacak 
bir sistem içerisinde yürütülür. Teklif, görüşme 
ve kabulde diğer yasalardan ayrı hükümler uy
gulanır. 

'Bizim Anayasamız, 1924 Anayasası da dahil 
olmak üzere 1877 Anayasamız da, daima bu sert 
anayasalar açısı içerisinde yer almışlardır. Bi
zim 'Anayasa hukukumuz, bu sistemi uygun gör
müş ve .getirmiştir. Diğerlerine nazaran 1961 
Anayasası, daha sert anayasalar içindedir. Sert 
anayasalar, teklifinde, görüşülmesinde ve kabu
lünde özel hükümler getiren ve değiştirmeleri 
kolaylaştırın ayan, güçleştiren hükümler ihtiva 
ederler. 1901 Anayasası da bu zihniyetle ele 
alınmış ve getirilmiştir. Teklifinde şart aranmış
tır, kabulünde şart aranmıştır, görüşülmesinde 
şart aranmıştır. 

Anayasanın 155 nci maddesi şu hükümleri 
taşımaktadır. Kabulde iki Meclisin ayrı ayrı 
üçte iki çoğunluğu şarttır ve ivedilikle görüşü
lemez. «İvedilikle görüşülemez» ifadesini biraz 
berraklığa ulaştırmak zorundayız. İvedilikle gö- , 
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rüşülemez ayrıdır, mutlaka iki kez görüşecek
tir, kaydı ayrı şeydir. 

Bir çoğuna göre Anayasa, mutlaka her Mec
liste ilki kez görüşmeye tabidir şeklinde bir an
layış mevcuttur ve anlayış yanlıştır. 

Zihinlerimizde kaldığına göre hüküm verdi
ğimiz takdirde, sanırız ki, iki kez mutlaka gö
rüşülecektir; ama Anayasanın 155 nci maddesi
ni dikkatle okursak [görürüz ki, orada ivedilikle 
görüşülmeyecek kaydı vardı. O halde şimdi, ive
dilikle görüşme ne demektir, bunun hukukî ma
hiyet ve mesneti nedir, biraz buna değinmek 
gerekir. 

İvedilikle görüşme, yasaların süratle çıkma
sını temin için birinci görüşmesi kabul edildik
ten sonra, ikinci kez bir görüşmeye yer olmadı
ğıdır. Yani, yasaları bir kez bütün sistemi içeri
sinde görüşmek ve bitirmektir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 72 nci maddesi
ne göre eğer ivedilik kararı verilmiş ise, ikinci 
kez görüşmeye gidilemeyecektir. 

107 nci maddesi, sarih bir hükmü getirmek
tedir. Bu hüküm şudur : «İkinci görüşme sıra
sında maddelerin tümü üzerinde görüşüleımez. 
Ancak değiştirme önergeleri üzerinde görüşü
lür.» Halbuki birinci görüşme, tümü üzerinde 
görüşülür, ayrı bir statüdür. 

Binaenaleyh, bizim hukuk hayatımızda, mad
delerin görüşülmesinde iki sistem vardır. Biri 
tümü üzerinde görüşme, değiştirme önergeleri 
üzerinde görüşme sistemi, diğeri de eğer ikinci 
bir görüşme yapılacak ise, bu imkân sağlanmış 
ise, yani birinci görüşme kabul edilmiş ise, ilk 
kez kabul edilmiş de, o yasama meclisinin ira
desi birinci statü üzerinde kendisini açıkça gös
termiş ise, «Kabul» şeklinde tecelli etmiş ise, 
ikinci merhaleye gidecektir. Birinci merhale 
aşılmış ise ikinci merhaleye gidilecektir. İkinci 
merhalede münhasıran değiştirme önergeleri 
üzerinde görüşülecektir. Eğer birinci merhale 
aşılmamış ise, ikinci merhaleye zaten lüzum 
yoktur. «Birinci merhalede reddedilen bir tasa
rı veya teklifin artık ikinci kez görüşme imkânı 
da vardır, ivedilik kararı alınmamıştır, multla-
ika biz bunu ikinci kez .görüşelim» diye, bir sağ
lam düşünce prensibi mevcudolmadığı gibi, bi
zim Parlâmento hayatımızda pek az işlemekle 
beraber, iki kez görüşmenin, birinci kez görüş
mesi sırasında reddedilen bir hüküm, ikinci gö-
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rüşmeye taibi tutulmamıştır ve tutulamaz. Çim- \ 
kü, birinci görüşmede belirli bir sistem için. İra- i 
de izîhar edilecek. O sistem içinde ne vardır? 
Tümü üzerinde görüşme vardır, konuşma var
dır, bütün üyelerin konuşma hakları vardır; 
ama ikinci görüşme üzerinde bunlar yoktur. 
Münhasıran verilmiş olan önergeler üzerinde 
görüşme ve konuşma hakkı vardır. O halde bir
birinden farklıdır. Birinci statü içerisindeki hu
kukî sistem içerisinde irade izhar edilmediğine 
göre, reddedildiğine göre, ikinci sistemi işletme
ye imkân ve lüzum yoktur, mahal yoktur. Yapı
lamaz. Millet Meclisinde yapılan bu. Millet Mec
lisinde iki anadde üzerinde, Millet Meclisinin 
iradesi .Anayasanın arzu ettiği ve emrettiği üçte 
iki çoğunluğu sağlayamamıştır. Binaenaleyh, f 
reddedilmiştir ve iki maddenin kaderi orada \ 
bitmiştir. İkinci madde için bir zorlama hükmü \ 
getirilemez. j 

i /Sanılır ki, 155 nci madde mutlaka iki kez \ 
görüşme emreder. Yok böyle bir şey; Anayasa- i 
nm 155 nci maddesinde iki kez görüşme meebu- ; 
riyeti yoktur. İvedilikle ıgörüşülmeyeeektir. İve- : 
d ilikle görüşme konusu gerek bizim İçtüzüğü
müzde, gerek Millet Meclisi İçtüzüğünde açık. 
-Şayet birinci görüşme kabul edilmiş ise, irade ; 
orada açıkça kendisini göstermiş, onu makbul ve ' 

i 
muteber görmüş ise, ikinci ayrı bir işleme tabi j 
tutacaksın diyor. Yasama organına bu kez ka- ; 
bul edilen maddeler üzerinde verilmiş olan de- : 
ğiştirme önergeleri var ise. bunları konuşacak- ' 
siniz, diyor. 

Xe olmuştur Millet Meclisinde? İki madde 
üzerinde Millet .Meclisinin birinci kez iradesi 
maddelerin kaderi üzerinde ret olarak tecelli 
edilmiştir. Çünkü üçte iki çoğunluk sağlanma
mıştır; fakat Millet Meclisinde itirazlara rağ
men çoğunluk hayır demiştir. Bu, kabul sayılır 
sayılmaz münakaşasına .girmeden, iki kez görüş
me sanki Anayasanın emri ve icabı imiş gibi 
ivediliği bir tarafa bırakıp, iki kez görüşme em
ri imiş gibi redde rağmen, Millet Meclisi ikinci 
kez bunu görüşmüştür. Anayasanın açık hük
müne rağmen, reddedilen; yani üçte iki kabulü 
sağlamayan iki maddeyi Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosuna kabul edilmiş gibi göndermiş
tir. 

Şimdi burada önemli bir hukukî sorun var- | 
dır ve Cumhuriyet Senatosunun buna sahip • 
çıkması gerekmektedir. ! 

Millet Meclisinde bu şekilde meşruiyetsizliğe 
uğramış olan iki maddeyi ,ikinei kez görüşmek 
suretiyle, çoğunluk oyu ile meşruiyet kılığı 
kendisine verilerek ve dikilerek, Cumhuriyet 
Senatosuna gönderildiği takdirde, Cumhuriyet 
Senatosu ikinci Meclis olarak, esasında meşru
iyetsizliğe uğramış olan bu iki maddeye sonra
dan yamalı, ipliklerle dikilmiş olan meşruiyet 
etiketini, meşruiyet ısınırı içerisinde kabul edip, 
madem ki, gelmiştir ben, bunu g-örüşürüm, bu
nun üzerinde irademi göstermeyeyim mi diye
bilecektir, yoksa bu konu üzerinde iradesini ve 
etkisini gösterebilecek midir? İşte önemli konu 
şimdi budur. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli olan bir ya
sa hükmünü çıkarmak değildir. O yasa hükmü
nü, hele Anayasa olunca her türlü tereddütten 
uzak ve bütün zihinlerde tam ve muteber hu
kukî niteliğini kazanmış şekilde çıkarmak gere
kir. İleri günlerde mahkemelerde, özellikle red
de uğramış olan ikisi de mahkemelerle ilgilidir. 
Anayasa hükümlerine göre, Anayasa Mahkeme
sine gitsin veya. gitmesin herhangi bir yasanın 
uygulaması sırasında, mahkemelerde Anayasaya 
aykırılığı daima iddia edilebilir ve ileri sürüle
bilir. 

Şimdi Millet Meclisinde meşruiyetsizliğe şe
kil yönünden uğramış madde metinleri, ileride 
mahkemelere tatbiki sırasında çeşitli, karşılıklı 
iddialara yol açacak bir nitelikte kabul mü, bu 
yasama organına gurur verecekti)', yoksa bunu 
geri çevirip muteber bir şekilde geldikten son
ra, kabul edip onu hukuk hayatımıza takdim 
etmek mi gurur verecektir ? İşte bunun sorum
luluğu ve vebali, şimdi çoğunluk oylarını top
layan grupların omuzunda olacaktır ve tarih 
bu hükmü, onların bu tutumları ile karşıkarşı-
ya getirecektir. Sanırım ki, Anayasaya bağlılı
ğı yüreğinde hissedenler, her şeyden önce bu 
hususta peşin yargılardan uzak; ama ne olur 
şu Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları mut
lak surette değiştirebileceğiz sihirli deyneğini 
getiriyormuşcasına, bu maddeleri süratle çıka
ralım da, Anayasayı ihmal edeceğiz, Anayasayı 
ıbir tarafa bırakacağız, ikinci Meclisin kurul
masının asıl nedeni olan, kendi görevini yerine 
getirme ile ilgili bir konu gelmesine rağmen, 
madem ki, bu şekilde istenmektedir, o halele, 
bunu da meşruiyetsizliğe uğramasına rağmen 
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çıkaralım, zihniyeti içerisinde bu şekilde bir ka- • 
bule götürürsek, ilerideki günlerde -çeşitli ko
nularda bu iki madde üzerinde tartışmaları 
önleyemeyiz ve önlemek de mümkün değildir. 
Gelin hep beraber hukuka bağlı devlet zihni
yeti içerisinde ve eğer hukukun üstünlüğüne 
her şeyin üstünde inanıyorsak, hukukun üs
tünlüğünü gerçekleştirelim ve bu iki madde
nin görüşülmesine mahal olmadığına dair, haklı 
ve hukuka dayalı önergeyi lütfen kalbul edin. 
Komisyon geri alsın, iki madde çıka'rıkm ve bu 
rapor da buna göre hazırlansın gelsin, iki mad
de Millet Meclisine yeni teklifler şeklinde ve
rilsin, Millet Meclisimden usule uygun olarak 
geçsin ve buraya gelsin. Aksi takdirde, oy çok
luğu ile çıkaracağız zihniyetinin biz çok örnek
lerini gördük. 

CAHİT ORTAÇ (.Bursa) — Oy çokluğu 
Anayasa hükmüdür. 

SIRRI ATALAY ((Devamla) — Oy çokluk
larının çeşitli örneklerini çok, çok, çok gördük; 
ama hepsini de hüsran, hüsran, hüsran içinde 
gördük. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Anayasayı is
tediğin gibi değiştirerek söyle. 

CRAŞ/KAN — Muhterem, arkadaşlarım, 
Riyaset, Sayın Atalay'la aynı fikri ve aynı 

kanaati paylaşmış olsa idi, şüphesiz bugün bu 
mevzuu müzakere etmek üzere huzurunuza ge
tirmezdi. Farklı 'bir düşünce içerisinde bulun
duğumuz içindir ki, müzakereye koymuş bulu
nuyoruz ve Sayın Atalay da buna itiraz etmiş 
oluyor. O halde, gerekçemizi bir iki madde ile 
arz etmek isterim. 

Bu bahsedilen usulsüzlük, Millet Meclisin
de enine boyuna görüşülmüştür. İki lehte, iki 
aleyhte görüşme yapılmış, sonunda Millet Mec
lisi Genel Kurulunun kararı ile usulsüzlüğün 
varidolmadığı hususu kararlanımıştır. Hal böyle 
olunca, bu konunun Cumhuriyet Senatosunda 
eleştirilme imkânı bulunmamak iktiza eder. 
Çünkü, meclislerin tüzük hükümlerine ilişkin 
usul konuları, kendi meclislerinde eleştirilir. 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin; Millet 
Meclisi de, Cumhuriyet Senatosunun denetim 
organı durumunda değildir. OBu itibarla, bu ge
rekçe ile müzakereye sunmuş bulunuyoruz. 

Mamafih, takrir okundu. Takrir sahibi Sa
yın Atalay gerekçesini şifahen de izah buyur
dular, Tüzüğün 58 nci maddesine göre lehinde 
ve aleyhinde birer sayın üyeye söz verdikten 
sonra... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOt (Samsun) — 
Sayın Başkan, Konisyon olarak... 

BAŞKAN — Tüzük böyle söylemiş Sayın 
Rendeci. 

Lehinde ve aleyhinde birer sayın üyeye söz 
verdikten sonra, oylarınıza sunacağım; mesele
yi halledeceksiniz. 

Sayın Alt an aleyhinde dediniz. Evvelâ lehin-. 
de görüşecek sayın üye var mı efendim1?.. Yok. 
Aleyhinde buyurun Sayın Akan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, zatıâliniz bu izahatta bulunduktan sonra, 
benim söyleyeceğim sözleri söylemiş olduğunuz 
için vazgeçiyorum. Müzakereden sonra izahat 
verilsin daha iyi. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, Komisyonumuza bu mevzuda söz 
verme imkânınız yoksa, aleyhte bendenize söz 
verin. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci izin verirseniz, 
ben mevzuubahis maddeyi okuyayım; eğer bu
yurduğunuz hususa imkân veriliyorsa, ona gö
re hareket edelim. Telâşa mahal yok. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Aleyhte 
söz istiyorum, Komisyon olarak değil. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da. söz istiyorum. 

BAŞKŞAN — Evvelâ bu usulü halledelim 
efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da söz istiyorum. Yanlış bir yoldasınız, onu 
ikaz etmek isterim. Lütfederseniz hürmetle arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — Mümkün efendim, mümkün. 
Tutumum hakkında da zatıâlinize söz vereyim, 
kaydettim efendim, lütfediniz. 

REFET RENDEOİ (Samsun) — Aleyhte 
ben konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi 58 nci maddeyi arkadaş
larımın dikkatine aynen sunuyorum. 

«Madde : 58» haslığı «Usul hakkında konuş
ma.» 
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«Usul ha'kkmdaki konuşma istekleri, asıl 

mesele hakkındaki konuşma isteklerinden önce
ye alınır. Usul hakkındaki konuşmalar;...» 

REFET RlENDECİ (Samsun) — (Komisyon. 
Başkanıyım, doğrusunuz, ısrar etmiyorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz Sayın R enderi. 
REFET RENBECİ :(Samsun) — Şahsım adı

na takririn aleyhinde söz istiyorum. Arkada
şım aleyhte konuşmaktan vazgeçti. ('«Olmaz 
öyle şey» sesleri.) 

BAŞKAN — Şalısınız adına söz istiyorsu
nuz ; ama burada siz Komisyon Başkanı olarak 
'bulunuyorsunuz, ıSaym Rende e i. Komisyon ola
rak burada bulunuyorsunuz, usul meselelerini 
Genel Kurul halledecek. 

REFET RENDBOİ (Samsun) — Komisyon 
Başkanının hakkını kullanmasına mâni değil ki, 
arkadaşım var, 'Komisyonu burada temsil edi
yor. 

BAŞKAN — «... Usul hakkındaki konuşma
lar; bir konunun görüşülmesine yer olmadığı
na, gündeme veya bu tüzük hükümlerine uyul
ması gerektiğine ilişkin olur. 

Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz 
söyleyebilirler. Neticede oya başvurulmak ge
rekirse mesele işari oyla çözülür.» Denmek
tedir. 

Şimdi Sayın Türkmen, Sayın Atalay'ın tak
ririne ilişkin olarak lehte mu, aleyhte mi gö
rüşeceksiniz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Onun konuş
ması ve zatıâlinizin beyanı üzerinde usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — O halde, 58 nci maddeyi oku
dum, size ya lehinde veya aleyhinde söz ve
rebilirim, ancak o imkâna sahipsiniz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hayır efen
dim, sizin konuşmanız ve tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde, önce bu mesleyi hal
ledelim efendim. Eğer lehinde, aleyhinde söz 
arzu ediyorsanız, zatiâlinıize söz vereyim. 

SALİH TÜRKMEN 6 Ağrı) — Söz vermek 
lâzım mıdır, değil midir, o ayrı, sizin tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Türkmen, 58 nci mad
de sarih. Ben yeni bir şey getirmiyorum. Şim
di 58 nci madde, iki sayın üiyeye söz hakkı 
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• tanımaktadır; okunan takririn biri lehinde, 
biri aleyhinde söz verilir.. Buna ait bir isteği
niz varsa, memnuniyetle size söz vereyim. Bu
nun dışında bir usul meseleniz. Riyasetin tu
tumuna dair bir meseleniz varsa, vakti geç
miyor, arkasından onu ele alacağım efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu takririn 
konuşulup, konuşulmayacağı hususunda ve 
Başkanın konuşması ile ilgili olarak, müzake
reyi nasıl id'are ettiği hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, iyi usul me
selesini bir arada görüşemeyiz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Efendim, bir 
usul meselesi teklif ediliyor. Zatiâliııiz de bu
nun müzakeresi hakkında yeni bir beyanda 
bulundunuz. Bu beyanınızın bizim üzerimiz
de yaptığı tesir hakkında mâruzâtta bulun
mak istiyorum; yani demek istiyorum ki, 
şimdi bir takrir verilmiş, bunun üzerinde gö
rüşülmesin deniyor. 

| BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 

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

iSayın Başkanım, zatiâlinize hürmet etmek
le beraber, tutumunuz hakkında şunu arz etmek 
isterim. 

Şimdi burada bir Anayasa tadili mevzu
bahistir. Onun için esasta olduğu gibi, şekilde 
de Anayasaya harfiyen riayet etmemiz lâzım
dır. 

Şimdi Saym Sırn Atalay arkadaşımız bir 
teklifte bulunuyor. Ben İni teklifte kendile
ri ile tamamen beraber değilim; ama yüksek 
Riyaset Sayın Sırrı Atalay'ın takriri okunduk
tan sonra, bu takrire rağmen, ben- bunu ni
çin gündeme aldım, neden müzakere etmek 
istiyorum, demek suretiyle münakaşaya gir-

I di; yani demek istedi ki. bu takrir yanlış
tır, itibar olunamaz şeklinde bir münakaşaya 

j girdi. Riyaset lütfetsin, bu münakaşanın içine 
girmesin. Biz Sayın Sırm Atalay'ın fikrini mü
nakaşa ederken, aynı zamanda Riyaset Ma-

j kamı ile de karşı karşıya gelmeyelim. Ben di
yorum ki, Riyaset bu şekilde konuşamaz ve 
nitekim, Riyaset konuştuktan sonra Riyasetin 

i .'beyanı üzerine Sayın Altan arkadaşımız de-
j diler ki, «Riyasetin beyanı karşısında benim 
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söylememe lüzum kalmadı, çünıkü, Başkan 
söyledik 

O zaman bu olmuyor. Ben, Başkandan rica 
ediyorum; bu şekilde münakaşa edilerek, He
yetin oyu ile halledilecek meselede «Bizim 
görüşümüz böyledir, Riyaset böyle görüyor» 
diyerek, münakaşaya girmesin. Münakaşaya 
konur; lehte, aleyte konuşulur; kabul edilir 
veya edilmez. Belki, Riyasetin görüşüne rağ
men bu Heyet, aksine karar verirse, bizim 
Riyasetimizin tuttuğu tutum aleyhine bir ka
rar vermiş durumuna düşmeyelim. 

Maruzatım bundan ibarettir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen'in Riyasetin 
tarafsızlığım korumasına mütedair olan gös
termiş olduğu hassasiyete teşekkür ederim. Ri
yaset de daima bu anlayış içerisinde tarafsız 
tutumuna devam edecektir. 

Ancak, Riyaset, usul hükümlerini uygula
makla yükümlüdür. Bu itibarla gerektikçe, 
usule dair, Genel Kurula mâruzâtta bulun
ması ve müzakereye sunmuş olduğu mesele
nin neden müzakereye sunulmasına lüzum 
gördüğünün açıklamasını yapmak, zannede
rim, usulü ta'kii') ve yönetmekle yükümlü olan 
Başkanın görevi olmak iktiza eder. Tatbi
katı da hatırlıyorum, gerek Meclisimizde ge
rekse Cumhuriyet Senatosunda zaman, zaman 
burada görevli olan arkadaşlarımız usul me
selesi hakkında Genel Kurula bilgi sunmuşlar
dır. Benimki, sadece bir bilgi sunmaktır. As-
lolan Genel Kurulun karanıdır. 

Kendisine teşekkür ederim; gereği kadar 
ben de titizlikle hareket edeceğim. 

Şimdi, lehinde, aleyhinde söz isteyen sa
yın arkadaşım var mı, efendim? 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Cıi'mJhuriyet Senatosunun bir üye
si olarak aleyhte söz rica ediyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz, 
buyurun, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOl (Samsun) — Sa
yın Başkan, benim bir ricam var. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, lütfediniz; ba
kınız, şu 58 nei maddeyi okumuş olmama rağ
men, hâlâ onu uygulama imkânından mah
rum kaldık. 

I ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEıCÎ ('Samsun) — 
Konuşmak için söz istemiyorum. Usulsüzlüğü 
önlemek gayretindeyim. Bu takrir oylana-
maz. Onu arz etmeli istiyorum. Bana da bu 
fırsatı veriniz. 

BAŞKAN — Lütfediniz, efendim, 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

1 (Artvin) — Sayın Başkan, çok değerli sena-
t ör arkadaşlarım; 

Kürsüye gelirken, «Komisyon Başkanına 
söz verilmedi, ama Bakana nasıl veriliyor» de
diler. Bakan olarak arz etmiyorum; esasen, 
Anayasa değişikliğinde Hükümetin herhangi 

ı bir vaziyet alması söz konusu değildir. Cum
huriyet Senatosunun naçiz bir üyesi sıfatiy
le, Sayın At alay tarafından verilen ve burada 
tekrarlana, tekrarlana gerekçelendirilen öner
ge üzerinde aleyhte olarak maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Bizim içtüzüğümüz, Anayasadan mülhem 
olarak tüm kanunların iki defa görüşülmesi 
esasını getirmiştir. Diğer kanunlarda Yüce Se
nato ivedilik karan vermek suretiyle bir de
fa görüşme ile meseleyi halletmek mümkün
dür. Yalnız, Anayasanın değiştirilmesi veya 
Anayasaya yeni ekler getirilmesi söz konusu 
olursa, ivedilik kararı vermek mümkün de
ğildir. Anayasanın 155 nci maddesi bunu sa
rahatle ortaya koymuş bulunmaktadır. 

j «Birinci görüşmenin sonunda Anayasanın 
I aradığı üçte iki çoğunluk olmadığı takdir

de ikinci görüşme ve onun sonucu olarak ta 
nihaî oylama olamaz. Millet Meclisinde mese
le bu şekilde cereyan etmiştir, o itibarla bu 
mevzuu Yüce Senatoya getirtmeden, Millet 
Meclisinde böyle bir muameleye mâruz ka
lan iki maddeyi rapordan çıkarmak lâzımge-
lir.» diye buyurdular, Sayın At alay. 

Bir defa, Millet Meclisinden gelen bir ta
sarının, Anayasa teklifinin bu şekilde, Cum
huriyet Senatosunda, Millet Meclisindeki gö
rüşme usulü budur diye görüşmeye tabi tu
tulmaksızın ret ve iadesi kanaatimce bizim 
hakkımız değildir. Bizim İçtüzüğümüz, Cum
huriyet Senatosuna böyle bir hak verme-

j mektedir. 
j Şimdi, esasa taalluk eden görüşlerine kı-
J saca değinmek istiyorum: Bizim îctüzüğü-
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müz ve sarahat bulunmayan hallerde bas t ı 
racağımız Millet Meclisi içtüzüğü, bir kanunu
nun iki defa görüşmeye talbi tutulması ha
linde birinci görüşmeden sonra, behemehal 
oylanması mecburiyetini getirmemiştir. Biz, 
'birinci görüşmenin sonunda oylamaya tabi 
tutuyoruz, ikinci görüşmede de yalnız ve yal
nız tadil tekliflerini dikkate almak suretiyle 
o maddeler üzerinde görüşmede bulunup, ikin
ci görüşmeden sonra asıl kesin oylamaya gi
diyoruz. 

(Birinci oylamanın sonumda, ki bu usule 
gitmiş bulunuyorsunuz. Kanaatimce Yüce Se
nato, birinci görüşmelerinin sonunda mutla
ka oylama yapmaya, medbur değildir. Çün
kü, bizim Senatomuzda bâzı meseleler görü
şülür; ama. sonunda oylanmayabilir. Meselâ, 
Cumhuriyet Senatosu araştırması burada gö
rüşmeye tabi tutulur; ama sonunda bir oyla
ma mevzuubahis değildir. Ama, bu oylamada 
aranılan üçte iki çoğunluk yoktur diye bu tek
lifin ikinci görüşmeye tabi tutulmaması hiç
bir zaman düşünülemez. Eğ^er, öyle olsaydı, 
o vakit birinci oylamada beklenen çoğunluk 
elde edildiği takdirde., ikinci oylamanın so
nucunda beklenen çoğunluk elde edilememiş 
olur ise, onu da hiç nazarı itibara almadan, 
madem ki, birinci oylamada çoğunluğu bul
duk, ikincilde bulmasak dâhi, mesele halle
dilmiştir der ve geçebilirdik. Asıl oylama, gö
rüşmelerin tamamlandığı, birinci görüşmeden 
sonra vukubulacak ikinci görüşmede daha 
geniş bir görüşme imkânı elde edildikten 
sonra, son ve kesin olarak yapılacak ikinci 
görüşmenin sonundaki oylamayı dikkate al
mak lâzımgelir. 

O itibarla Sayın Atalay arkadaşımın, Mil
let Meclisindeki vaziyeti bir mesele olarak hu
zura getirmesi doğru olmadığı gibi, «Cumhu
riyet Senatosunda da, birinci görüşmede ço
ğunluk elde edilemedi, binaenaleyh ikinci gö
rüşme vukubulamaz» yolunda bir görüş izhar 
etmesi, ne Anayasaya ne de içtüzüğe uygun 
düşmez kanaatindeyim. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lehinde; buyu
runuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — «ayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Çok önemli bir konuda Sayın Atalay'ın 
belirttiği üzere büyük bir usul hatası olduğu 
meydanda. Ama, bu usule biz karışmayalım, 
görüşü var, bir; 

ikinci görüş olarak da, birincide görüşü
lüp reddedildiği zaman, ikinci de kabul edile
bilir; o halde birincininki gider deniyor. Ve
ya, eskiden beri böyle uygulanmamış, uygu
lanması gerekli değilmiş; ama uygulanmış, ne 
yapalım deniyor. 

Burada bir, iki noktaya dokunmak istiyo
rum. Önce, kesin olarak bir takriri müzake
re yapıldığı zaman; yeni bir görüşme açılıp, 
eskiden reddedilmiş bir öneriyi veya mad
deyi kabul etmek ile iki görüşme birbirin
den ayrıdır meclislerde. Çünkü, bir madde 
reddedilir Komisyon üyeleri veya Genel Ku
rulda tekriri müzakere istenir, yine aynı gö
rüşmeler tümüyle yapılır, yeni bir irade be
lirir ret ya kabul edilir veya reddedilir. Bu
radaki ayrı şeydir. Ayrı ayrı işlemleri aynı 
ölçüye koyamayız. Neden : 

Birinci görüşmede tümü üzerinde konuşul
muş, türlü yönleri incelenmiştir, ikinci gö
rüşmede yalnız değiştirge önergeleri tartışı
lacak. O halde, sınırlı bir işlem vapılırken, 
geniş kapsamlı işlemin kararını bozamayız. 
iBirineide geniş kapsamlı bir işlem var; tümü 
üzerinde bütün yönleriyle görüştük, Meclis, 
Senato bir karara vardı. Hepinizi dinledim, 
kararımı budur dedim. İkincide sizi dinledim, 
ama bir karara vardım. Olur mu böyle şey, ne 
zaman karara vardı, ikincide görüşme yok. O 
halde, birincide geniş bir görüşme sonunda 
beliren irade, görüşmesiz bir oylama ile de
ğiştirilemez. Bu mümkün değil. Biz hangi 
komisyonda ve hangi genel kurulda bir tekri
ri müzakere istedikten sonra görüşmesiz eski 
kararımızı değiştiriyoruz. Mümkün değil, ma
dem önerge verdiniz, niçin değiştirmek isti
yorsunuz konuşun eleriz. O zaman arkadaşla
rımız kalkar, değiştirmeyi niçin istediklerini 
söyler, yeni bir irade belirir. 

iki oylama iki kez irade belirmesini tem
sil eder. irade belirmesi tartışmayle oluşur. 
Birincide irade belirmesi tartışmayle oluşmuş, 
bir noktaya varmış, ikincide tartışmasız irade 
çıkmış. Böyle şey olmaz. Birincisi bence bu
radan tümüyle yanlıştır. 
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İkincisi, efendim Millet Meclisinde bir yön
tem tartışması olmuş, biz onu konuşamayız 
'efendim. Reddolıramuş diyoruz. Onun usulün
de şu eksikliği yapmış, beş dakika söz ver
miş, sıÖzü kesmiş, biz bunları tartışmıyoruz, 
Başkan karışmış demiyoımz. Ya; diyoruz ki, 
önümüzdeki tasarı reddolunmu'ştur, meşruluk 
niteliğini yitirmiştir, Meclisin iradesi, yasa
larımıza uygun olarak belirmemiş bir ürün
dür bu. Tartışma bu. Yoksa efendim niye öy
le tartıştanız, niye böyle tartıştınız diye ora
nın usulünü tartışmıyoruz. Klonu tümüyle ay
rı, bu konunun özüne ilişkin, usule değil. Or
taya gelen ürün, niteliğini yitirmiş. O, Mec
lislin kararı değildir diyoruz. Nereden biliyo
ruz3? Dinledik sonucu belli ve tutanaklarını iz
ledik. 

Bu bakımdan, öyle basite alınıp, «Efendim 
siz ne karışırsınız orada ıböyle yaptılar, şöyle 
yaptılar, bu mahrem bir iş değil ki. Anayasa
nın emri şöyle görüşülecek. Tüzıüklerimaz iki 
görüşmeyi anlatmış, uygulamalarımız böyle.» 
Şimdi bütün bunların tersine, «Tartışmasız 
bir irade vardır karşımızdan diyor Sayın Ata-
lay. Öbüründe görüşülme yaparak irade değiş
tirilebilir. Tartışmasız irade nasıl değişir? 
Burası aslında Anayasayı zedeler: ileri
de konuşulduğu zaman efendim birincide tar
tıştılar bir karara vardılar, ikincide tartışma
dılar; ama karar değişti. Bu, meclislerin ira
desine gölge düşürür. Niye öyle olmuş öyley
se? Demek 'ki, serbest iradeye değildir de
mek isteyen adama gerekçe verir. 

Çünkü, birisinde serbest görüşme, geniş 
tartışıma, ikincisinde tartışma yok, ama karar 
var. 

Sonra, Sayın Adalet Bakanı da tabiî ki, bir se
natör olarak buyurdular ki, (Efendim şimdiye 
kadar böyle olmadı), «ikinci görüşme uygu
ladığımız sistem gerekli değildir. Bu bir man
tıktır ; ama bir gelenek gelişmiş, birinci gö
rüşüme böyle oluyor, ikinci görüşme şöyle olu
yor. Şimdi, bütün bu gelenekleri zedelenmiş 
(bir tasarımın lehine değiştirecekmiyiz yani. 
Zorunluk nereden çıkıyor? Şimdiye kadar ne 
yaptık geldikse, Millet Meclisi ne yapmış gel
mişse onları uygulamaktan caymamız, belki 
hukuk dayanağı olmayan bir tartışma usulü 
olagelmiş, ama geleneMeşmiş, Meclisin sis
temi olmuş, usulü olmuş.» 

J Bu bakımdan, arkadaşlarım, bu iki madde
nin bende inanmıyorum ki, her ne tartışma olur
sa olsun irade zaıfu vardır, irade belirginsizli-
ği vardır. İkincide neden öyle olmuşu açık de
ğildir. Tartışmasız olduğu için zaten açıkla
namaz. Böyle olunca, birincisi reddolunmuş, 
ikincisi kabul edilmiş görüşü, kabul edilen 
aynı şey değil, alyaıı temele dayanmıyor, ikin
cisinde kabul madde değil, değiştirgelerdir 
arkadaşlarım. Şimdi, ikincide oylanan nedir? 
Değiştirme önergeleridir, madde değildir. 
Binincisinde tümü tartışılmış oylanmış, mad
deler oylanmış. ikincisinde değiştirmeye gel
miş. Oylama sistemi bile aynı değildir, aynu 
amacı gütmüyor. Tartışmalar aynı kapsamlı 
değildir. 

O halde, ikinci irade kaynağı, birinci ira
de tipinden olmadığına göre, birincinin kara
rını değiştiremez kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Sayın Çeliklbaş, bilmem zati-
âliniz burdamısydıımz demin 58 noi maddeyi 
okudum usul hakkında ancak iki sayın ar-
'kadaşm konuşmasına imkân veriyor, o da 
10'ar dakika. Lehte ve aleyhte iki sayın arka
daşımız görüştüler, müsaade ederseniz şim
di oylamak suretiyle neticeye varalım. 

Efendim, takririn lehinde aleyhinde gö
rüşüldü, takrir okundu, açıklandı. Şimdi tak
riri oylarınıza sunuyorum. Takrir kaıbul edildi
ği takdirde neticesi olarak: teklif gündemden 
çıkacaktır, görüşülmeyecektir. 

Takriri oylarınıza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Saymaya mahal yok, 
kabul edilmedi efendim. 

Teklif üzerinde görüşmeye devam ediyo
ruz. Komisyon burada, Sayın Adalet Bakanı 
buradalar. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — SayınBaş-
kan, saymaya mahal yok buyurdunuz, ileride 
herhangi bir tereddüde meydan verilmesün. 

BAŞKAN— Tereddüde mahal bir durum 
varsa teSkrar oylayayım efendim. Yani, tered
düde mahal olmayaca'k kadar sarih gördük 
durumu efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lütfen rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayalım efendim. Tekrar oy-
I İtiyorum, kabul edenler... Kabul edenler 30. 
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Ka'bul etmeyenler... Bir arkadaşiimız 105, ben 
104 salydım efendim. Takrir kabul edilmemiş
tir. 30'a karşı, 104 yani kesin bir hal var. 

Şimdi, C. H. P. Grulbu adına tümü. üzerin
de Sayın Zihni Betil ve şahısları adma 11 sa
yın arkadaşımız söz almışlardır. Ancak gerek
çenin okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. Gerekçemin okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

'Maddelerin okunmasını da ayrıca oylarını
za sunuyorum. Maddelerin okunmasını kahul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

vSayın Zihni Betil'den sonra şahısları adına 
söz isteyenler... Sayın Selâhattin Çizrelioğlu, 
Sayın Hikmet îşmen, Sayın Hamdi Özer, Sa
yın Ahmet Yıldız, Sayın Hüseyin öztürk, Sa
yın Orhan Kürümoğlu, Sayın Sırrı Atalay, Sa
yım Salim Hazerdağlı, Sayın ihsan Saîbni Cağ-
layamgil, Sayın Mehmet Hazer ve Sayın Ek
rem Özden söz sırasına girmişlerdir. 

MEHMET HAZER (Kare) — Sayın Baş
kan, ben ismimi sabahleyin yazdırdım. 

ENVER BAHADIRLI .Hatay) — Grup adı
na söz istiyorum. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıra hakkında bâzı arkadaş
ların tereddüdü var. Arkadaşlar, lütfen otu
runuz. Söz sırasının nasıl tâyin edildiği hu
susunda tereddüt hâsıl oldu, onu izah ediyo
rum. Konu, gelen kâğıtlara alındığı tarih
ten itibaren yazı ile müracaat eden arkadaşla
rımızı tarih sırasına göre diziye aklık, cet
vele koyduk. Saiyın Selâhattin Çizrelioğlu ayım 
20'sinde, Sayın îşmen, 22'sinde, Sayın Özer 
24'ünde, Sayın Yıldız 26'smda, Sayın Öztürk 
26'smda, Sayın Kürümoğlu, Sayın Atalay, Sa
yın Hazerdağlı 26'smda, Sayın Çağlayangil 26' 
sında,, Sayım Hazer 27'simde ve Sayın Özden 
de yine 27'sinde söz istemişlerdir, tarih sıra
sına göre sıraya girmiştir efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Bal
kan, şimdiye kadar ki usul, müzakerelerin baş
lamasından önce sıraya girilip müracaat edi
liyordu. Daha önceden, tasarı geldikten son
ra başlanacaktır diye bir tatbikat yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Hazer ayrıca bu söz 
sırası; lehte, aleyhte, üzerinde görüşüleceğine 
göre yeni bir sıraya tabi olacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahıslar için de 
leh ve aleyhte olacak konuşmaları tespit eder
seniz iyi olur. 

BAŞKAN — Gruplar için de tâyin edelim. 
Gruplar adına Sayın Betil aleyhimde.. (Grup
lar adına tespit edilmez seslem) 

Sayın Atalay lütfediniz, Riyaset yaptığını 
.biliyor. Ben grupları davet ettim evvelâ. Sa
yın Betil buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA ZİHNÎ BETİL 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmım 30, 57, 136, 
138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarımın 
değiştirilmesi ve bu Anayasaya geçici 2 madde 
eklenmesi hakkındaki teklifin görüşüldüğü 
şu sırada Yüce Heyetinize Cumhuriyet Halk 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubunun gö
rüşünü arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Değişen zaman ve doğan ihtiyaçlara göre 
kanunlarda değişiklikler yapılabilir, yeni ka
nunlar yapılabilir. Yeter ki, bu değişiklikler 
ve yeni kanunlar Anayasaya aykırı olmasın. 
Değişen zamana ve doğan ihtiyaca göre ana
yasalarda da değişiklikler yapılabilir. Yeter 
ki bu değişiklikler, Anayasanın dayandığı ve 
koyduğu ilkelere aykurı olmasın. 

Anayasamızın 2 nci maddesi «Türkiye Cum
huriyeti. insan haklarına ve başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî demok
ratik. lâyik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 
der. 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerine göre de, kuv
vetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. Ülke
si ve milletiyle bütünlüğünü ve nitelikleri 
Anayasanın 2 nci maddesiyle yazılı Cumhu
riyeti koruma ödevi hiç şüphe yok Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin en başta gelen ödevi
dir. 

Görüşülen Anayasa değişikliği teklifleri, 
yine hiç şüphe yok, bu ödevin gereği sayıla
rak ortaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, burada özel
likle belirtmek isteriz ki. Anayasayı beğen
memek ve hukukî yollarla yepyeni Anayasa 
yapmak 'başka şey, yürürlükteki Anayasada 

' dayandığı ve koyduğu ilkelere dokunnıaksiı-
zın bu ilkelere aykırı değişiklikler yapmak 
başka şeydir. Keza, değişen zamana ve do
ğan ihtiyaçlara göre Anayasada dayandığı ve 
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koyduğu ilkelere uygun değişiklik yapmak 
da başka şeydir. Ülkemizde Anayasamızın 4 
ncü maddesindeki «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir» ilkesinden sonra gelen «Mil
let egemenliğini Anayasanın koyduğu esasla
ra göre yetkili organlar eliyle kullanır» şek
lindeki ilkeye karşı olanlar, kuvvetler ayrılı
ğı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini ül
kemiz için doğru bulmayanlar. Anayasa Mah-
'kemesini gereksiz görenler, yürütme kuvveti
nin üstünlüğünü arzulayanlar; hattâ Devle
timizin Anayasanın 2 nei maddesinde yazılı 
niteliklerden bâzılarını istemeyenler vardır. 

Yeri gelmişken hemen ve özellikle arz et
mek isteriz ki, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Cîrübu olarak bu arzu ve 
isteklerin hiçbirisini paylaşmıyoruz. Bunlar 
arzularına göre yepyeni Mr Anayasa yapmak 
isterler; fakat böyle bir Anayasa yapma gü
cünü hukukî yollarla elde edemedikleri zaman 
bu arzularımı kısmen de olsa, gerçekleştirecek 
Anayasa değişikliklerine. Anayasanın dayandı
ğı ve koyduğu ilkelere aykırı olmasına rağ
men taraftar ve razı olabilirler. Anayasa de
ğişikliklerinde üzeninde önemle durulması ge
rekli noktalardan birisi de budur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, burada do
laylı olarak olsa da konu ile ilgili şu hususu da 
arz etmek yerinde olacaktır. Ülkesi ve mil
letiyle Devletin bütünlüğünü ve Cumhuriyeti 
korumak şüphesiz bu amaca yönelen tedbir
ler alıp uygulamakla kabil olur. Kanunlarda 
değişiklik yapmak, yeni kanunlar çıkarmak 
Mç şüphesiz başta gelen bir tedbirdir. Belki 
de tedbirlerin en önemlisidir. Ancak, amaca 
ulaşma bakımından sadece bu tedbirin yet
mediği de bir gerçektir. Buna birkaç misal 
vermek yerinde olacaktır. 

Hırsızlık, en ilkel toplumlarda dâhi en ba
yağı suçtur ve cezası ağırdır. Buna rağmen 
ekion'omik ve sosyal sorunlarını çözrhüş, sosyal 
adalet ve sosyal güvenliğinli sağlamış, insan 
hak ve özgürlüklerine dayanan demokratik 
parlâmanter rejime sahip ülkelerde bile, hır
sızlık suçu işlenmektedir. Ancak böyle ülkeler
de işlenen hırsızlık suçunun nüfusa oranla 
sayısı ekonomik ve slosyal sorunlarını tame-
•men çözememiş, sosiyal adalet ve sosyal gü
venliği tamamen sağlayamamış ülkelere na
zaran daha azdır. 

Adlî zalbıtasım gerekli eğitimden geçire
rek mlodern araç ve gereçler vererek kurmuş 
ülkelerde faili tespit edilemeyen suç sayısı 
azdır. Böyle ülkelerde suç ve faili, suç işle
nir işlenmez bütün delilleri ile tespit edile
bildiği için dâvalar da uzamamakta, suçlular 
da cezasız kalmamaktadır. 

Tanıklık, ceza dâvalarında en çok başvu
rulan delildir. Hâkim, ancak tanığın doğru 
şahadette bulunması ile gerçeğe nüfuz edebi
lir. Sadece yalaır şahadeti suç sayma, tanığın 
mutlaka doğru söylemesini sağlayamaz. Sınır 
ihtilâffından, toprak tecavüzünden dolayı ül
kemizde ne kadar hukuk ve ceza dâvası doğ
duğu ve bu dâvaların ne kadar uzadığı hepi
mizin malûmudur. 

Kadastro tespitini ve tapulama işlemleri
ni tamamlamış ülkelerde bu nevi olaylar çok 
az olmakta ve bu olaylardan doğan dâvalar da 
çajbük ve isabetli hükme bağlanmaktadır. Gö
rülüyor ki, kanunlarda değişiklik yapma ve 
yeni kanunlar çıkarma tedbirinin yanı sıra, 
bu tedbirleri tamamlayan öteki tedbirleri de 
-almak, uygulamak gerekmektedir. 

jSaıyın Başkan, sayın senatörler, biz görüşül
mekte olan tekliflerin tümü hakkındaki gö
rüşümüzü, Anayasanın 1488 sayılı Kanunla 
değiştirilmeyen, bu defa da değiştirilmesi tek
lif ediDmeyen ve ilke niteliğini taşıyan yürür
lükteki hükümleri açısından arz etmekle ye
tineceğiz. 

G-örüşülmekte olan değişiklik tekliflerin
den, Anayasanın 30 nen maddesinin 4 ncü fık -
rasınm, 57 nci maddesinin 2 neti ve 3 ncü fık
ralarının, 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrası
nın, 148 nci maddesinin 2 nci fıkrasıınm de
ğiştirilmesine ve Anayasa geçici 22 nci madde
nin eklenmesine ait tekliflere karşı değiliz. 

Anayasamızın 136 nci maddesine eklenme
si teklif edilen 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 neti fıkralardan 
4 ncü fıkraya ve Anayasaya eklenmesi teklif 
olunan geçici 2ıl nci maddeye karşıyız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, biraz ön
ce de arz ettlim; Anayasamız, kuvvetler ayrılı
ğı ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke Anayasa
nın 5, 6 ve 7 nci maddelerindeki şu hüküm
lerle ifadesini bulmuştur. 

«Madde 5. — Yasama yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir,. Bu yetki devredile
mez. 
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Madde 6. — Yürütme görevi, kanunlar çer
çevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru
lu tarafından yerine getirilir. 

Madde 7. — Yargı yetkisi, Türk milleti adı
na bağımsız mahkemelerce kullanılır.» 

Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesinin ko
runması için de, Anayasaya 32 nci maddesi ile 
132 ve 152 nci maddelerinde yazılı hüküm
ler konulmuştur. 

32 nci maddeye güre; «Bir kimseyi kanu-
uıen tabi olduğu mahkemeden başka bir mer
ci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurula
maz» hükmü ihtisas mahkemeleri niteliğin
de mahkemeler kurulmasına engel değildir. 

13i ncü madde: «Hâkimlerin nitelikleri, 
atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve öde
mekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin 
veya görev yerlerinin geçici veya sürekli ola
rak değiştirilmesi, haklarnıda disiplin ko
vuşturması açılması ve disiplin cezası veril
mesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
•soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına 
karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerek
tiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve di
ğer özlük işlem, mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre, kanunla düzenlenir.» Fakat, bu 
kanun mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine 
mutlaka uygun olacaktır. 

Anayasanın 143 ncü maddesi: «.. Yargıtay 
Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla 
seçilir.» der. Bu seçimle seçilen 11 asıl ve 3 ye
dek üye ile Yüksek Hâkimler Kurulu kurul
muş. 

144 ncü maddesi de 134 ncü maddesinde 
yazılı yetkiyi Yüksek Hâkimler Kuruluna 
vermiştir. 

İdarî görevleri yönünden Adalet Bakan-
ğma bağlı bulunan Cumhuriyet savcılrkları-
nın Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında 
kalan bütün özlük işleri ve disiplin cezala-
riyle. meslekten çıkarılmaları hakkında ka
rar verme yetkisi de Anayasanın 137 nci mad
desine göre Adalet Bakanınım başkanlığında 
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Daireleri 
Genel Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üye 
ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri 
Genel Müdüründen kurulu Yüksek Savcılar 
Kuruluna, verilmiştir, 

T9GlAnayasasına gelinceye kadar bu yet
kilerin pek çoğunun Adalet Bakanı tarafından 
veya üçlü kararname ile kullanıldığı hatırlar
dadır. Burada 1961 Anayasasının tedvin edil
mesine duyulan ihtiyaçlar hakkında açıkla
malar yapmayı da zorunlu görmüyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, biz ihtisas 
mahkemeleri niteliğini haiz olarak kurulma
sı da mümkün olan Devlet Güvenliği Mahke
melerinin kurulmasına karşı değiliz. Mahke
me başkanının 2 asıl ve 1 yedek üyesinin 1 nci 
sınıfa ayrılmış hâkimler arasından, 2 asıl ve 
1 yedek üyesinin 1 nci sınıf askerî hâkimler 
arasından, mahkeme savcısının 1 nci sınıfa ay
rılmış savcılar arasından ve savcı yardımcı
larının askerî hâkimlerle Cumhuriyet Savcı
ları arasından atanmasına da karşı değiliz. 

Asker üye ve savcı yardımcılarının kendi 
kanunlarına göre atanmasını da uygun gö
rüyoruz. 

Biz, mahkeme başkanı ile mahkemenin as
kerî hâkim olmayan asıl ve yedek üyelerinin 
ve mahkeme savcısı ile askerî hâkim olma
yan savcı yardımcılarının kendi kanunlarına 
göre Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Sav
cılar Kurulu tarafından doğrudan doğruya 
atanmayıp. Bakanlar Kurulunca her boş yer 
için gösterilecek 2 aday arasından atanması
nı, mahkemelerin Anayasa ile sağlanmış, Ana
yasa hükümleriyle korunmuş bağımsızlığı il
kesine aykırı olduğunu görüyoruz. 

Keza, Sıkıyönetim mahkemelerinin bak
makta oldukları dâvalara Sıkıyönetimin kal
dırılmasından sonra da bakmaya devam et
melerini uygun görmüyoruz. 

Görüşlerimizin gerekçelerini ilgili madde
lerin görüşülmesi sırasında arz edeceğiz. 

Yalnız şu kadarını arz etmek isteriz ki, ge
rek teklif sahiplerinin hazırladıkları gerek
çede, gerek Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nunun raporunda, gerekse Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun rapo
runda Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Baş-
kaniyle, asker olmayan 2 asıl ve 1 yedek üye
sinin birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasın
dan Yüksek Hâkimler Kurulunca değil de boş 
yerin iki katı kadar; Bakanlar Kurulunca gös
terilecek adaylar arasından Yüksek Hâkim
ler Kurulunca seçilmesini, saydığımız Anaya-
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sa ilkeleriyle nasıl bağdaştırıldığı hakkında 
'bir kayda raslayamadık. 

Ke.za mahkeme savcısının birinci sınıfa 
ayrılmış savcılar arasından ve askerî hâkim 
olmayan savcı yardımcılarının, Cumhuriyet 
savcıları arasından doğrudan doğruya Yük
sek Savcılar Kurulunca atanmayıp da; boş 
yerin iki katı kadar Bakanlar Kurulunca gös
terilen adaylar arasındaın Yüksek Savcılar Ku
rulunca atanmasını Anayasa ilkeleriyle bağ
daştıran bir cümleye de raslayamadık. 

Görüşümüzün gerekçelerini ilgili madde
lerin görüşülmesi sırasında 'bütün genişliğiy-
le arz edeceğimizi belirtir, Yüce Senatoya say
gılar sunarız (C. Tl. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar) 

ıBAŞKAX — Millî Birlik Grubu adına Sa
yını Muzaffer Yurda kul er. 

M. B. G. ADTNA MUZAFFER VU&DAKU-
LER (Tabiî Üye) —• Kayın Başkan, sayın se
natörler, Hükümetin sayın üyeleri; 

Bize göre büyük önemi olan ve yüce ulu
sumuzun geleceği ile ilgili tesirlerini top
lumsal gerçeklerimizin ışığında kıymetlendir
memiz gereken Anayasa değişiklikleri hak
kındaki görüşlerimizi arz edeceğim. Bugün 
de Türkiye Cumhuriyeti, Devlet teşkilâtı ve 
toplumumuzun yapısını Ata türkümüzün he
def aldığı çağdaş uygarlık düzeyine çıkar
mak için lüzumlu politik, sosyal, ekonomik il
kelerin bütününü ihtiva eden bir millî belge
de; yani Anayasamızda yeni değişiklikler is
teyen bir gayretin karşısında bulunuyoruz. 

iSaym senatörler, 1901 Anayasası 150 yılı 
aşan bir zamandır devrimci hareketlerin, öz
gürlük ve demokrasi savaşlarımızın hedefle
rine ulaştı mim ası yolunda beslenen kararlı, 
kararlı olduğu kadar güçlü inanışların ve bu 
inançla mücadele edenlerin vardıkları sonuç
tur. Bu sonuç, bu aziz ülkeyi gerçek demok
ratik bir düzen içinde yaşatmak için; Devle
ti, ülkesi ve milletiyle 'bölünmez bir bütün 
halinde, insan haklarına dayanan millî demok
ratik, lâyıik ve sosyal bir hukuk devleti ola
rak görmek isteiyenlerin özlemlerini dile ge
tirmektedir. 

Elbette her Anayasanın, yaşanılan ortamın 
ve ulusal .isteklerin ve gerçeklerin tesirinde 
kalacağı bir bedahettir. Ancak, 11)61 Anayasa

sını 'bütünüyle bir reaksiyon Anayasası diye 
nitelendirmek insafla bağdaşır bir tutum ola
maz. Çünkü, bu Anayasa meydana geldiği or
tamın etkilerini ve bu ortamda yaygınlaşan 
özlemleri ve 27 Mayıs öncesinde birçok kişiler
ce düşünülmeyen hattâ bugün dahi kavrana
mayan, cağın isteklerine uygun, ileriye dö
nük, klasik demokrasinin gereği olan bütün 
kuramları, kapsayan; ileri, toplumsal bir dü
zeni 'beraberinde getiren Atatürk'ün, «Çağdaş, 
uygar ter Türkiye yaratma» ülküsünü ger
çekleştirecek sosyal, ekonomik çözümleri de 
öngörmüş ve bunları Devlete Türk ulusunun 
saadeti için «Yapacaksın» diye, görev olarak 
yüklemiştir. 

Bu Anayasa, siyasal demokrasiyi sosyo 
ekonomik demokrasi ile pekiştirmek suretiyle 
ona güçlü yaşama niteliği kazandırmak iste
miş, bunu iktidarlarının arzularına bırakma
yarak, onlara plân içinde sorumluluk vermiş
tir. 

JSaym senatörler, hepimiz biliyoruz ki, ça
ğımızın demokratik devletinin klâsik fonk
siyonları yanında refah devleti niteliklerini 
taşıyan sosyo ekonomik fonksiyonları da var
dır. Çünkü, devletin var olma nedeni ve onun 
başlıca görevi, kişilerin ve toplumun güven
liğini ve refahını sağlamaktır. 

Sayın senatörler, 1961 Anayasası ulusal 
hukuk yönünden olduğu kadar milletlerarası 
hukuk bakımından da övülmeye değer nitelik
tedir. Çünkü, Türk ulusunun da imzaladığı İn
san Hakları Evrensel Beyannamesinin, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin ilkelerini de ihtiva 
etmektedir ve bu vasıflarıyla uluslararası yü
kümlülüklerimize bağlı olduğumuzun açık ve 
kesin bir senedidir. 

İşte saydığımız bütün bu sebeplerledir ki, 
«bu Anayasa Türk ulusu için lükstür» diye ilk 
değiştirme fikrinin ortaya atıldığı günden bu 
yana yargı organlarından, barolar birliklerin
den, üniversitelerden ve bilim çevrelerinden, ba
sından, memurdan, işçiden, sade vatandaştan 
büyük ölçüde tepkiyle karşılanmıştır. 

Bugün yurt çapındaki bütün bu karşı koy
malara rağmen, kişi özgürlüğünü ve mahkeme
lerin bağımsızlığım zedeleyen hususlarda yeni 
değişiklik teklifleriyle de karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

33 -
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malardan ağzı yanmıştır. Yine bu milletin göz
altında bulundurulmaların, tevkiflerin işkence-
li oluşundan daima şikâyetleri sürüp gelmiştir. 
Sıkıyönetim mahkemelerine verilmiş kimselerin 
sorgusuz sualsiz gözaltında tutuldukları ve po
liste işkence gördükleri her gün mahkemelerde 
açıklanmaktadır ve bu açıklamalar mahkeme 
zabıtlarına tescil edilmektedir. Denecektir ki, 
«Onlar suç işlerken iyi miydi?» Elbette iyi de
ğildi. Suç işleyenler hâkim kararıyle cezalarını 
mutlak görmelidirler; fakat Devlet, suçlulara 
suç işleyerek mukabele etmek hakkını kendin
de bulmamalıdır. Kişiye, sanık veya mahkûm 
durumunda bulunduğu müddetçe, insanlık ha}T-
siyetine yaraşır bir şekilde davranmak mecburi
yeti vardır. Hâkimin kararı dışında ek ceza ve
rebilme mantığım kabule imkân da yoktur. 

Sayın senatörler, Anayasamız kuvvetler ay
rılığı ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler Ana
yasanın ilgili maddelerinde: «Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez. Yürütme görevi kanunlar çerçeve
sinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ta
rafından yerine getirilir. Yargı yetkisi Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanı
lır.» diye dile getirilmiş ve tespit edilmiştir. 

Sayın senatörler, Anayasanın hakların ko
runmasıyla ilgili hükümlerinden kişi güvenliği
ne ilişkin değişik' 30 ncu maddesi, tutuklamayı 
belirli koşulların varlığına ve hâkim kararma 
bağlamış, suçüstü durumunda veya gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde koşulları yine 
yasada gösterilmek şartıyle, yakalamaya imkân 
tanımış ve yakalanan veya tutuklanan kimsele
re yakalama veya tutuklama nedenlerinin ve 
haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen bil
dirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu arada yakalanan veya tutuklanan kim
senin; tutulma yerine, en yakın mahkemeye 
gönderilmesi için gerekli süre dışında 48 saat ve 
yasanın açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak 
işlenen suçlarda kişilerin 7 gün içinde hâkim 
önüne çıkarılmasını ve bu süre geçtikten sonra 
hie kimsenin hâkim kararı olmaksızın hürriye
tinden yoksun kılınamayacağı kuralını koymuş
tur. Halbuki, yapılmak istenen yeni değişiklik
le, bir sanığın hâkim önüne çıkarılmaksızm 15 
gün müddetle gözetim altında bulundurulması 
imkânı sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir nevi fiilî tutuk
lamadır. Bunun mânası, kişinin uygulanan işle
min nedenlerini ve hakkındaki iddiaları bilme
den, hâkim önüne çıkıp kendisini savunmadan ve 
durumu bir mahkemede incelenmeksizin uzun 
süre en önemli bir Anayasal haktan yoksun bı
rakılmasıdır. Kaldı ki. 7 günlük süre denenmiş 
midir? Denenmiş ise ne gibi mahzurlar görül
müştür ki. Anayasaya 15 gün gibi bir süre ko
nulmak istenmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, bunun hukuk ku-
rallarıyle bağdaştırılması mümkün değildir. 
«Toplu suçlarda delilleri toplayamıyoruz» ge
rekçesini de kabule şayan bulmak mümkün de
ğildir. Çünkü deliller dâvanın, duruşmanın her 
safhasında toplanabilir. Tevsii tahkikat diye 
mevcut müessese başka bir şey için konmamıştır 
herhalde. 

Bütün bunlar yanında soruşturma ekipleri
nin adedini artırarak meseleyi süratle hallede
bilmek yolları da kapalı değildir. Binaenaleyh 
aslolan hürriyetinden mahrum edilen kişiyi ve
ya kişileri uzun süre bekletmek yerine, güvene
bilecekleri bir merci önüne bir an evvel götür
mektir. O da hâkimden başkası değildir. Bu 
milletin, tarihin her safhasında keyfî tutukla-

Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesinin korun
ması için de 32 nci maddesi, «Hiç kimse kanu
nen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci 
önüne çıkarılamaz.» der ve yargı yetkisine sa
hip olağanüstü mercilerin kurulmasını yasak
lar. 

1-32 nci madde fıkralarında: «Hâkimler gö
revlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna, 
hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verirler. Hiç bir organ, makam, merci veya. kişi 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 
ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge 
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.» 
denilmektedir. 

134 ncü maddesinde ise : «Hâkimlerin nite
likleri, atanmaları (Bir kelime ile tüm özlük iş
leri) mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
kanunla düzenlenir. Hâkimler 65 yaşını bitirin
ceye kadar hizmet görürler. Askerî hâkimlerin 
yaş haddi yükselme ve emeklilikleri kanunla 
belli edilir. Hâkimler kanunla belirtilenlerden 
başka genel ve özel hiç bir görev alamazlar.» 
denmektedir*. Bu gösteriyor ki. hâkimlerin tâbi 
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tutulacağı her husus kanunla düzenlenecektir. I 
Xe var ki. hu kanun hiç bir suretle mahkemele
rin bağımsızlığı ilkesini zedelemeyecektir ve 
behenıahal bu ilkeye uyacaktır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkil usulüy
le. Kurulun kaç kişiden terekküp edeceği Ana
yasamızın 14:5 ncü maddesinde; adliye hâkimle- I 
rinin tüm özlük işlerini yürütecekleri yetkisi, 
134 ncü maddesinde ve içine alacak biçimde 
14-1 ncü maddede gösterilmiştir. Demek ki, her 
türlü atama yetkisi Yüks/k Hâkimler Kurulu
nundur. İdarî göı evleri yönünden Adalet Ba
kanlığına Irığlı bulunan Cumhuriyet Savcıları
nın. Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında ka
bul bütün özlük işleri hakkında karar verme 
yetkisi Anayasanın KİT ınü maddesiyle Yüksek 
Savcılar Kuruluna verilmiştir. 

.Muhterem ark ıdaslarım. bütün bunlara ne- I 
den lüzum görülmüştür? Maddelerin tedvinin
deki gerekçeleri ve maddelerin tedvini sırasın
da yapılan uzun tartışmaları zikrederek zaman 
almaya lüzum yoktur. An.-ak şu kadarını arz 
edeyim ki. lî)(il Anayasasından önce adı geçen 
yetkilerin nasıl kullanıldığını hatırlamanızı is
tirhamla yel ineceğim. Bundan canı yanan ve 
şikâyeti olan bir çok" sayın hukukçu arkadaşı
mızın aranızda bulunduğundan da eminim. 

Anayasamızın yeni bir biçime sokulmak is- I 
tenen 13(i ncı maddesiyle, kurulacak özel gö
revli Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kımıl u-
şuyle ilgili hususlara da değinmek isterim. 

Bu mahkemeler 1 başkam 4 asıl. 2 yedek üye 
ile 1 savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısından 
kurulacaktır. Mahkemenin 2 asıl ve 1 yedek j 
üyesini birinci sınıf ve bir miktar savcı yardım
cısının da askerî hâkimler arasından atanma
ları istenmekte ve bu atamayı özel kanunların- I 
da gösterilen usule bırakmaktadır. 

Görünüş odur ki, 1 başkan 2 asıl ve 1 yedek I 
üyenin atanması için, Yüksek Hâkimler Kuru
lu Bakanlar Kurulunun göstereceği iki adaydan 
birini seçme zorunluğu ile karşı karşıya bira- I 
kılmaktadır. Bu demektir ki. atamayı Yüksek I 
Hâkimler Kurulu yapmaz. Bakanlar Kurulu ya- I 
par. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hal, yargı yet
kisine tecavüzdür ve Anayasanın 134, 137, 143 ve 
144 ncü maddeleri hükümlerine de aykırıdır. 
Yani Anayasayı ihlâldir. Adı geçen Güvenlik J 
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Mahkemesinin savcısının ve savcı yardımcıla
rının atanması yetkisini de. aynı usulü takip 
ederek. Yüksek Savcılar Kuruluna bırakmakta
dır. 

İnsaf ile düşünelim. Anayasamızın dayandı
ğı kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin bağımsız
lığı ilkesiyle Bakanlar Kuruluna bırakılan bu 
yetkiyi bağdaştırmak mümkün müdür? Bakan
lar Kurulunun boş yer için atamayı doğrudan 
doğruya yapmasıyle, aday gösterip atamayı bu 
adaylar arasından seçeceksiniz diye Yüksek Hâ
kimler Kuruluna ve savcılar için Yüksek Sav
cılar Kuruluna bırakması arasında ne fark Nar
dır? İki kişi göstereceksiniz «Birini seç» diye
ceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarını. Hakanlar Kurulu
nun böyle bir yetkiyi elinde bulundurması veya 
kullanması Anayasanın mahsus maddelerinde 
gösterilen kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkeleriyle bağdaştınlamaz. Kaldı 
ki, bu tertip ve davranış daha bidayetten iti
baren vatandaş vicdanında, kurulacak mahke
meler için şüphe ve endişeler uyandırır. 

Hâkimlerin sicil dosyalan Yüksek Hâkimler 
Kurulunca tutulduğuna ve hâkimlerin deneti
minin ve haklarındaki soruşturmanın Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı ve bu Kurulca ta
yin edilen devamlı müfettiş, hâkimlerce yapıldı
ğına göre, Bakanlar Kurulu Güvenlik Mahkeme
lerine seçeceği adayları Yüksek Hâkimler Ku
ruluna danışarak tespit edecekse Yüksek Hâ
kimler Kurulunun yetkisine neden tecavüz edil
mektedir? Buna lüzum var mı? Çünkü mantık 
sonucun değişmeyeceğini ispatlıyor. Öyle ise 
atamanın Yüksek Hâkimler Kuruluna ve savcı
lar için Yüksek Savcılar Kuruluna bırakılma
sında ne sakınca görülmektedir? Bunu lütfen 
söyler misiniz? «Hayır, biz böyle düşünmüyoruz. 
Bakanlar Kurulu böyle bir danışmaya ihtiyaç 
duymadan gerekli tespiti yapacaktır» diyor
sak, o takdirde hâkimlerin nitelikleri hakkın
da hiç bir bilgisi olmayan Bakanlar Kurulu
nun seçmesiııdeki isabeti hangi mantıkla bağ
daştırabiliriz? 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerinde 
ve savcılarında üstün nitelik bulunması gerekti
ği iddiasıyle bu nitelikteki kimseleri ancak Ba
kanlar Kurulunun seçebileceğini düşünmek ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bâzı sayın 
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üyelerin ileri sürülen bilmem hangi tarihte Di
yarbakır'daki bir mahkemedeki dâva sonunda 
serbest bırakılan sanıkların hâkim tarafından 
uğurlandığı, bilmem hangi suçtan dolayı gözal
tına alınmış kişinin dâvasında umursamazlık 
gösterildiği veya bir hâkimin gözlerinin rahat
sızlığı dolayısıyle dâvanın uzayıp gittiği misal
lerini gerekçe yaparak, Türkiye sathındaki hay
siyetlerinden adalete inanışlarından asla şüphe 
edemeyeceğimiz tüm hâkimleri aynı çizgiye al
mak insafla bağdaşamaz ve hakşinaslık da ola
maz. Hele bunları hâkimlik, savcılık, avukatlık 
mesleklerinde saç. ağarttığını söyleyen, dirsek 
çürüttüğünü ileri sü^en sayın üyelerin ağız'a-
rmdan duymak bizleri cidden yaralamıştır. 

O halde soruyorum: Madem ki hâkimler böy
ledir. madem ki savcılar Kınlardır; peki adaleti 
kim dağıtacaktır? Adaleti, ancak Bakanlar Ku
rulunun seçeceği kişiler mi dağıtır? Biz grup 
olarak aynı fikirde değiliz. Türk hâkiminin, 
Türk savcısının adaletin her kademesinde gö
rev yapan hak dağıtıcısına aynı inançla bağlı
yız Are inanıyoruz ki ; hâkimler yeryüzünde yü
ce Tanrının adalet dağıtımıdırlar. Bu sebeple 
bu adalet dağıtıcılarının Anayasa hükmü içeri
sinde daima bağımsız kalmalarını istemek hak
kımızdır. Kaldı ki, Anayasamız, hâkimleri Yük
sek Hâkimler Kurulunun, savcıları da Yüksek 
Savcılar Kurulunun tâyin edeceğini emretmiş
tir. 

Şimdi, akla bir soru geliyor. Bakanlar Kuru
lu askerî hâkimlerin ve savcıların seçimi için 
neden aday göstermez? Bu meseleyi daha fazla 
çekiştirmekte fayda bulmuyoruz. Sadece güven
lik mahkemelerine, sıkıyönetim tatbikatı so
nucunda, vatandaş vicdanında «her şeyi asker
ler yapıyor» gibi bir yargıya varıldığını gördü
ğümüz için, asker hâkim ve savcıların katılma
larını Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çirkin göstere
bileceği mahzurunu söylemekle yetineceğiz. Biz, 
mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türk Si
lâhlı Kuvvetleri bakımından mahkemenin bu tür 
kuruluşuna karşıyız. 

Bütün bu söylediklerimizin sonucu olarak 
ifade etmek isteriz ki ; Güvenlik Mahkemeleri
ne atanacak hâkimlerin adaylarını Bakanlar 
Kurulunun göstermesini sakıncalı ve mahkeme
lerin verecekleri kararlara gölge düşürücü bul
maktayız, 

I Muhterem arkadaşlarım, yürürlükteki Ana
yasayı beğenmemek ve hukukî yollarla yepyeni 
bir Anayasa vücuda getirmek mümkündür. An
cak, bugüne kadar yapılmak istenen şey Ana
yasamızın dayandığı ve koyduğu ilkelere do-
kunmaksızm Anayasada bu ilkelere aykırı deği
şiklik yapmaktır. Anayasa ; dokunulmaz, değiş
tirilmez ilâhî bir yapıt değildir. Çünkü, nasıl 
değişeceğini bizzat kendisi, 155 nci maddesi ile 
göstermiştir. Bu sebeple biz deriz ki; Anayasa
da yapılacak tadilat, Anayasanın dayandığı il
kelere göre değişen zamanın ve toplumun ge
rektirdiği ihtiyaçların ileriye dönük bir şekli ol
malıdır. 

I Türkiye'mizde her zaman olduğu gibi Ana
yasamızın 4 ncü maddesindeki; «Egemenlik ka-

J yıts^z şartsız Türk Milletinindir» ilkesinden son
ra gelen, «Millet egemenliğini Anayasanın koy
duğu esaslara göre yetkili organlar eli ile kul-

I lanır» şeklindeki ilkelerine karşı olanlar vardır. 
Kuvvetler ayrılığı ilkesini tasvip etmeyenler, 
bundan mustarip olanlar vardır. Mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesini, adaleti kendi arzularına. 
göre tecelli ettirme gayretlerinin boşa çıkması 

I dolayısıyle yerinde bulmayanlar vardır. 

Yürütme kuvvetinin her şeyin üstünde bu
lunmasını, böylece bir iktidar diktatörya-sı kur
mayı isteyenler de vardır. Hattâ ve hattâ Dev-

I letimizin, Anayasanın 2 nci maddesinde yazılı, 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Baş-

I langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan; millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti-

I dir» niteliklerinden insan haklarına dayanma
yı istemeyenler, başlangıç kısmını veya demok
ratik oluşu veya lâikliği veya sosyal bir hukuk 
devleti niteliğini de beğenmeyenler vardır. 
Bunlar kendi arzularına göre yepyeni bir Ana
yasa yapılmasını veya yapmayı isteyebilirler; 
fakat böyle bir Anayasayı yapma gücünü huku
kî yollarla elde edemeyecekleri için arzularını 

j kısmen de olsa tatmin edebilecekleri Anayasa 
değişikliklerine. Anayasanın dayandığı ve koy
duğu ilkelere aykırı da olsa taraftar görime-

I çeklerdir. 

Sayın senatörler, bugünkü Hükümetin iyi 
niyetinden şüphe etmeye imkân yoktur. Ancak, 
bu gibi yetkilerin gelecekte kimin elinde, nasıl 
kullanılabileceğini tahmin etmeğe de imkân 

I yoktur. Geçmiş dönemde 1924 Anayasasının na-
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sil suiistimal edildiğini gördük. Çünkü, Ata
türk'ümüz kurduğu Cumhuriyetimizin temel 
esası, temel yasası; yani 1924 Anayasası o gü
nün şartları dolayısıyla yasama ve yürütme gö
revini Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisinin uhde
sinde toplamış, egemenliğin ulus adına temsili
ni Türkiye "Büyük Millet Meclisine bırakmış, 
yürütmeyi yargı denetiminin uzağında tutmuş, 
özerk kurumlara gereği önemi vermemiş, sos
yal ve siyasal ekonomik hak ve özgürlükler
le İnini arı âhenklestiren hükümleri yeterince 
getirmemiş, yasaların Anayasaya aykırılığı ka
ranın Meclis karanım, bırakmış, iktidar partisi
nin veya çoğunluğun dikta arzularını sınırlaya
cak tedbirleri almamış, demokratik rejimin ica
bı kurumlan eksik ve teminatsız bırakmıştı. 

Bu Anayasa, bağımsızbk mücadelesi vermiş 
bir toplumu ümmet halinden çıkarıp millet ol
ma şuuru ile yoğuran ulu bir liderin ve onun 
etrafında aynı ülküye gönül vererek toplanmış 
bir kadronun elinde elbette dejenere edilemez
di ve böyle bir anayasaya da mutlak bir ihti
yaç vardı. Çünkü, bu toplum Türklüğün idra
kine sokulacak, ona millî şuur aşılanacak ve 
«Xe mutlu Türküm» dediği zaman göğsünün 
gururla kabardığını hissedecekti. Bu sebeple 
ulu önderin toplum yararına yapacağı değişik
likler için millete rağmen millet için hareket 
edebilme imkânlarım verecek bir anayasaya 
muhtaçtı. 

Muhterem arkadaşlarım. 1024 Anayasası bu
günkü uygar düşünceye göre yetersiz görüntü
süne rağmen o günün şartları içinde mükem
meldi. Onun yapıcıları devlet kurmuşlardı. 
Onu bu kurucular uygulayacaktı. Bu sebeple bu 
ülkücülerin elinde dejenere edilmesi mümkün 
değildi ve edilmedi de. Türk ulusu her gün bi
raz daha yüceldi. Türk Devleti dış dünyada 
her gün artan bir itibar kazandı. Sonra? Evet 
sonra gelen yöneticiler bu Anayasayı nasıl uy
guladılar? Her şeyi, her yetkiyi kendi çıkarla
rı ve kendilerine alkış tutan birtakım zümre ve 
çevrelerin yararına kullanmakta beis görmedi
ler. Hattâ o kadar görmediler k i ; gruplarında 
«siz isterseniz hilâfeti bile getirebilirsiniz» di
yecek kadar ileri gittiler. 

Muhterem arkadaşlarım, konuyu dağıtma
yalım. Bugün yürürlükte olan Anayasamızın 4 
neü maddesinde yazılı nitelikleri ile dayandığı 
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ve koyduğu diğer bütün ilkeleri ile birlikte 
Devletimizi koruyalım. Aksine davranarak kuv
vetler ayrılığı ve bağımsız mahkeme ilkelerine 
aykırı olarak mahkemeler kurmak yolunu seç
mek. Türkiye'mizde faşizme, komünizm, hilafet
çi devlet düzenine karşı olanları mutlaka kıra-
racak ve üzecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yıırdakuler, biraz hız
landırmanızı rica edebilir miyim? Yazılı görüş
meler 20 dakika gibi bir zaman tâbi. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Eğer 
uzarsa oya sunalım. Tahdit diye bir şeye tâbi 
etmeyelim. 

M. B. GRUBU ADİNA MUZAFFER YUR
DAKULER (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, 1402 sayılı Kanunun 2.3 neü maddesine 
göre sıkıyönetimin sona ermesi ile sıkıyönetim 
nezdinde kurulan askerî mahkemelerin ve mah
kemeler nezdindeki askerî savcıların yetkileri 
sona ermez. Askerî mahkemeler ve askerî savcı
lar sıkıyönetim bölgelerindeki bir kıta komuta
nının ve. askerî kurum âmirlerinin nezdinde el
deki işlere münhasır olarak çalışmalarım sürdü
rürler. 1961 Anayasasının değiştirilen 124 neü 
maddesinin son fıkrasına göre çıkarılacak ka
nun ancak sıkıyönetim ve genel olarak savaş 
halinde hangi hükümlerin uygulanacağını, işle
rin nasıl yürütüleceğini ve hürriyetlerin nasıl 
kayıtlanacağını veya. durdurulacağım, savaş 
veya savaşı gerektirecek bir durumun basgös-
termesi halinde vatandaşlar için konulabilecek 
hükümleri gösterir. 

Getirilmek istenen Geçici 21 nci madde ile 
sıkıyönetim dönemine özgü yetkilerden bir bö
lümünün bu dönemin bitmesinden sonra da uy
gulama alanında kalmasının kanunla sağlanma
sına Anayasanın 124 cü maddesi hükümleri im
kân vermezken, biz bu hususu, Anayasaya geçici 
21 nci maddeyi koymakla sağlama gayreti içi
ne girmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, yine Anayasanın değiştiri
len 138 nei maddesinin üçüncü fıkrası askerî 
mahkemelerin savaş veya sıkıyönetim hallerin
de hangi suçlar ve hanki kişiler bakımından yet
kili olduğunun kanunla gösterilmesini âmirdir. 
Bu hüküm aynı zamanda, mahkemelerin sıkıyö
netim yönünden yetkilerinin sıkıyönetimin de
vam ettiği süre ile sınırlı bulunduğu ve sıkıyö-
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netim kaldırılınca bu yetkinin de sona ereceği 
kuralını kendi içinde taşımaktadır. Olağanüstü 
durum bitmiş ise olağanüstü tedbirlerin ve yol
ların da sona ermesi ve olağan hukuk düzeni
nin tüm gerekleri ile geri gelmesi tabiîdir. 

Sıkıyönetim kalkınca; askerî mahkemeler, 
artık sıkıyönetim suçları ve suçluları yönünden 
bir kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkeme ni
teliğini yitirirler ve sıkıyönetime has selâhiyet-
leri uzatmakla bir kimseyi kanunen tâbi oldu
ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkar
makla yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 
kurulması gibi netice doğuran bir yola gidilmiş 
olur, Bu durum ayrıca Anayasanın değiştirilen 
32 nci maddesi hükümleriyle de çelişkiye düş
mektedir. 

Sayın senatörler, Anayasaların uygulanma
sı onların hazırlanmasından daha büvük önem 
taşır. Anayasaların canlılıkları, yaşayışları, de
ğerleri, yürütülüş tarzına ve iktidarların Ana
yasayı uygulamadaki samimivetlenne bağlıdır. 
Bu sebeple Anayasa hükümleri, yalnız sözcükle-
rindeki düz mânaların kavramlarıyle sağlana
maz. Bunların kapsadıkları ve istedikleri elerin 
anlamın da sezilmesi ve kabul edilmesi gerekir. 

Anayasamızda, Anayasa hükümleri olarak 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını bağlayan, onları uygun biçimde ha
rekete zorlayan temel hukuk kuralları, vardır. 
Bu sebeple Anayasavı bilmek ve anlamak gerek 
yönetenler ve gerek yönetilenler için başlıca 
bir görevdir. Ancak bu görevin yerine getiril
mesi, elbettet ki, yönetenler için daha büyük so
rumluluklar yüklemiştir. Kanunların Anayasa
ya uygun olarak yapılmasında ve uygunluğa 
göre yürütülmesinde, Anayasa- kurallarının de
rin anlamlarıyle bilinmesine ve benimsenmesi
ne zaruret vardır. Anayasanın mevcudiyetiyle 
iş bitmiş olmaz. Esas olan temeldeki Anayasa 
zihinyeti ve felsefesinin kavranmasıdır ve eğer 
buna saygı gösterilmezse ve uygulanmazsa Ana
yasanın dili yoktur ki, şikâyet etsin. 

O halde Anayasanın bu duruma getirilme
sinde, işlemez halde rafta tutulmasmdaki so
rumluluk Anayasanın mıdır? Bizce Türkiye'nin 
içine düştüğü anarşik ortamın suçlusu Anayasa 
değildir. Çünkü dünyanın hiç bir Anayasası, hiç 
bir yerinde anarşik ortamı ne öngörür, ne de 
yaratır. 
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j Ancak daha evvelce de arz ettiğim gibi, 
Anayasalar değişmez iddiası da yanlıştır; fa
kat değiştirilmesi için haklı sebeplere dayanma
sı ve ayrıca yapılması düşünülen değişiklikle
rin de, Anayasanın ruh ve lâfzına uygun olması 
şarttır. 

I Değişiklik için Anayasaya isnat edilen suç-
I lamaları kabul etmeye de, haklı bulmaya da im

kân yoktur. Bu Anayasa ne lükstür, ne ültra -
I moderndir ve ne de reaksiyonerdir. Ortada, do

laşan iddialar şudur : «Geçmiş tatbikattan an-
I laşılmıştır ki, idareye yetmiyor.» 
I Muhterem arkadaşlarım, bu iddia insaflı de-
I ğildir. Çünkü Anayasa tatbik edilmemiştir ki. 

bu iddiaların hedefi olsun. O halde sıkıntı ne
reden gelmektedir? 

Anayasa, kabulünün ertesi.günü, birtakım ge
rici ve tutucu güçlerle, çıkar çevreleri tara
fından kendi zihniyetlerinin gereği olarak ters 
bir propaganda ile mutlak değiştirilmesi icabet-
tiği hakkında yaygaraya başlanmıştı]-. Bu böyle 
olunca, hangi tatbikat ve tecrübeden bahsedile
bilir? 

I Biz öyle zannediyoruz ki, Devletin yürütül
mesi için, idarenin aksaksız işleyebilmesi için 

I yeterli yasalarımız yanında, Anayasanın bizzat 
kendi bünyesinde taşıdığı müeyyideler de var-

I dır. Yasalar yetersiz idi iseler, yeterli hale ge
tirilmeleri Parlâmentonun görevi idi. Çünkü 

I Anayasada, kanun çıkarılması gereklerini emre-
I dici hükümler de vardır. 
I Sayın senatörler, devletin en tabiî ve önde 
I gelen görevlerinden biri anarşiyi önlemektir. 
I Devletle anarşi birlikte yürümez; ama devlet 
I olmasa, anarşi alabildiğine genişler. 
I İstirham ediyorum, gösteriniz; bu Anayasa-
I mn hangi maddesi, hangi terimi anarşiyi körük-
I lemis ve bir anarşik ortam yürütme organları-
[ nm yetkisini kısıtlamış, kollarını bağlamıştır? 
I Konuşmamın başından itibaren arz ve izah 
I etmeye çalıştığım nedenlerle Anayasada yapıla-
I cak. yapılmak istenen değişikliği uygun bulma-
I dığımızı arz eder, saygılar sunarını. (Tabiî Üye-
I 1er ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı, Millî 
I Güven Partisi adına. 

M. G. P. GRUBU ADİNA ENVER BAHA-
I D ERLİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arka-
I daşlarım; 
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Anayasanın beş maddesinin bâzı fıkralarının 
değiştirilmesi ve Anayasaya iki geçici madde ek
lenmesi hakkında yapılan teklifi müzakere edi
yoruz. Bu konuda Millî Güven Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grubunun görüşlerini arz ediyo
rum. 

Bilindiği gibi, Hükümet, Anayasa değişikliği 
hususunda hazırlanmış metinler getirmemiş, sa
dece ihtiyaçları ortaya koyarak bunların Mec
lislerimizce değerlendirilerek gerekli metinlerin 
hazırlanmasını önermiştir. 

Hükümetin Anayasa değişikliği ihtiyacını 
bildirmesinden sonra partilerarası komisyon ku
rulmuştur. Bu komisyona grupları olan siyasî 
partilerimiz eşit sayıda temsilci göndermişler
dir. 

Partilerarası Anayasa Komisyonu faaliyetle
rinin bir kısım toplantılarına katılmış bir arka
daşınız olarak belirtmek isterim ki, bu komisyon 
ciddî ve istifadeli bir şekilde her konu üzerinde 
günlerce çalışmış, çok yönlü inceleme yapmıştır. 

Anayasa değişikliği gibi bir temel konuda, 
elbette ki, fikir birliğinin temin ve tesis edilme
si çok yararlı neticeler tevlideder. Komisyon bu 
uğurda takdire değer gayretler sarf etmiştir. 

Partilerarası Komisyon, kabul ettiği usul ge
reğince görüşlerini tam bir mahremiyet içinde 
yürütmüş ve çalışmaları hakkında kamuoyuna 
yeterli bilgiler vermekle yetinmiştir. 

Hükümetin belirttiği ihtiyaçlar üzerinde Par
tilerarası Komisyon, aslında görüş birliğine var
mıştır. Komisyonun benimsediği görüşler bakı
mından temelde ihtilâf yoktur. Hattâ, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri kuruluşu konusunda da 
birleşilmiş, yalnız bu mahkemelerin hâkim ve 
savcılarının tâyini hususunda değişik fikirler 
ileri sürülmüştür. Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin kurulması konusunda görüşümüzü izaha 
çalışır iken, bu farklı görüşe tekrar değinece
ğim. 

Değerli arkadaşlar, Partilerarası Komisyon 
çalışmalarını bitirdikten sonra varılan sonuçlar 
partilerin yetkili organlarının kararma sunul
muştur. 

Millî Güven Partisi grupları, öngörülen Ana
yasa değişikliklerini memleket yararına görmüş 
ve benimsemiş bulunmaktadır. 

Bu teklifin altına imza koyduğumuz için 
müzakereler sonunda elbette teklife müspet oy 
vermek düşüncesini taşıyoruz. 

Anayasamız, uzun ve olumlu bir çalışma so
nucu olarak hazırlanmış ve milletimizin büyük 
ölçüde oyları ile kabul edilmiştir. 

Gerek Anayasamızın başlangıç kısmında, ge
rekse madde metinlerinde yer alan sosyal adalet, 
hür demokratik rejim ve hukuk devleti ilkeleri 
içtenlikle benimsediğimiz ve savunduğumuz te
mel ilkelerdir. Şimdi yapılmak istenilen deği
şiklikle bu ilkelerin zedelendiği ileri sürülemez. 

On yılı aşan bir dönemdeki uygulamalar, 
Anayasa Mahkemesi kararları, türlü hak ve hür
riyetleri, rejimi, Devletin bütünlüğünü tehdit 
edici olaylar karşısında yeni hükümler getiril
mesi veya Anayasa hükümlerinde bâzı değişik
lik yapılması ihtiyacı ve zarureti ile karşı kar
şıya bulunduğumuz kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, maddeler hakkında
ki görüşümüzü açıklamadan evvel Millet Meclisi 
müzkereleri sırasında bahis mevzuu edilen ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda tekrarlanan 
ve biraz önce yüksek huzurunuzda cereyan eden 
bir usulü itiraz hakkında fikirlerimizi beyan et
mek isterim. Bu, ilk müzakerede yeter oy elde 
edilemeyen maddenin ikinci oylanmasının ya
pılmasının mümkün olamayacağı itirazıdır. Bu 
noktaya itiraz etmek isteyenler, birinci oylama
da gerekli oy temin edilemez ise Meclisin irade
sinin o madde hakkında bulunmadığı neticesini 
çıkarmak istemektedirler. 

Bu itiraz, iki defa görüşme müessesesinin 
mahiyeti ve Anayasamızın 155 nci maddesi hük
mü muvacehesinde yerinde değildir. 

BAŞKAN — Bu konu halledildi efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA ENVER BAHA
DIRLI (Devamla) — Kısa değiniyorum efen
dim. 

Anayasa gibi Devletin temel yapısını göste
ren ve vatandaş hak ve hürriyetlerini teminata 
bağlayan temel kanun üzerine, değişiklik vesile
siyle, gölge düşürülmesini kayıtsızlıkla karşıla
maya imkân yoktur. Bu itibarla, basında da 
farklı farklı değerlendirilen bu konuyu basit 
bir içtüzük meselesi ve usul tartışması olarak 
mütalâa edemeyiz. 

Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yalnız kanun yapan ve icrayı denetleyen bir or
gan olarak değil, aynı zamanda Anayasa koyu
cusu olarak kabul etmiştir. 
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Anayasanın 155 nci maddesi, Anayasada de
ğişiklik yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Sorusuna 
aeıkea cevap vermiş ve bunun gerekli hallerde 
hangi' şartlarla yapılabileceğini göstermiştir. 

Sözü geçen 155 nci maddenin birinci fıkra
sına göre. Anayasa değişiklik tekliflerinin ya
zılı olması ve 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az 1/3 u tarafından 'bu teklifin 
im zala n m a sı şart t ir. 

Anayasa değişiklik teklifleri ivedilikle görü
şülemez : Yani iki müzakereye tabi olması zo-
runluğu vardır. Teklifin. Anayasa değişikliği 
olarak kesinleşmesi için gerek Millet Meclisinde 
gerekse Cumhuriyet Senatosunda ayrı ayrı üye 
tamsayılarının 2/3'ünün coğunluğunca kabulü 
gerekir. 

Anayasamız, Anayasa değişikliği bakımın
dan belirtilen bu kayıtlar dışında herhangi bir 
kayıt koymamış ve Anayasa görüşülmesi ve 
kabulünde diğer kanunların görüşülmesi ve ka
bulü hakkındaki hükümler uygulanacağını 155 
nci maddenin ikinci fıkrasın da, hiçbir şüphe ve 
tereddüde yer vermeyecek bir açıklıkla, ifade 
etmiştir*. 

il) e ğ e r 1 i .a rka da şl a rim, 
Cumhuriyet Senatosu olarak müzkere etti

ğimiz Anayasa değişikliği tekliflerinin hazır
lanışında ve 'Millet Meclisinde geçirilişinde, 
Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğü açısından 
herhangi bir noksanlık yoktur. 

136 nci maddedeki değişiklikle, geçici 21 nci 
maddenin birinci müzakeresi sonunda Millet 
Meclisi üye tamsayısının 2/3'sinin kabul oyu 
vermemiş bulunmasını bâzı üyeler bir eksiklik 
gibi ileri sürmüşlerdir. 

Halbuki, birinci 'müzakere sonunda yapılmış-
oyla madaki kabul veya ret dura mu bir kesin
lik ifade edemez. Birinci müzakerede kabul 
edilen bir metin, ikinci -müzakere sonundaki oy
lamada reddedilir ise o metin Millet Meclisince 
reddedilmiş demektir-. Diğer taraftan, müzakere 
konusu metinler üzerinde tadilnameler; yani 
değişiklik önergeleri verilmesi hususu da Mil
let Meclisi İçtüzüğünde düzenlenmiştir. Bu 
önergelerin birinci müzakere sırasında da, bi
rinci müzakere bittikten sonra da, ikinci mü
zakere sırasında da verilebileceği ve böylesine 
verilmiş olan değişiklik önergelerinin ne gibi 
işleme tabi tutulacağı Millet Meclisi İç tüzüğü-
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nün 116 ilâ 123 ııcü maddelerinde gösterilmiş
tir. 

Bundan 'başka 55 numaralı dip notu ile 61 
numaralı dip notu, uygulamalara '.açıklık kazan
dırmıştır. 55 numaralı dip nota göre: «Birinci 
görüşmede çıkarılması kabul edilen bir madde
nin tekrar görüşülmesi hakkında ikinci görüş
mede değiştirge verilebilir.» 61 numaralı dip 
notta ise. şöyle denilmiştir: «Birinci görüşme 

! sırasında bir maddenin kanundan çıkarılması 
teklifi reddedilmiş ve madde kabul edilmiş 
iken. ikinci görüşme sırasında o maddenin çı
karılması yine teklif olunabilir.» 
Değerli arkadaşlarım. 

Biraz önce. Anayasanın 155 nei maddesinin 
birinci fıkrasında yer-alan kayıtlar dışında Ana-
3Tasa değişiklikleri görüşülmesi ve kabulünün 
diğer kanunlar gibi olduğunu, Anayasanın 155 
nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayana
rak, arz ettim. 

Anayasamız, kanunların müzakere ve kabu
lü bakımından 92 nci maddede, iki Meclisi 
Parlâmentonun icaplarına uygun hükümler koy
muştur. 

Anayasanın 92 nci maddesi, bilindiği gibi, 
«Kanunların görüşülmesi ve kabulü kenar baş
lığını taşımaktadır. Bu maddeye göre, tasarı 
ve teklifler önce Millet Meclisinde görüşülür. 
Millet Meclisi bir tasarı veya teklifi kabul de 
etse. değiştirerek de kabul etse, ret de etse, ta
sarı ve teklifin Cumhuriyet Senatosuna gön
derileceği 92 nci maddenin ikinci fıkrasında 
ifade edilmiştir. 

Yüce Senato. Millet 'Meclisinden gelen met-. 
ni aynen kaimi inlerse metin kanunlaşır. Fakat, 
Cumhuriyet Senatosu, gelen metni değiştirerek 
de kabul edebilir-. Bu takdirde değişik metin 
tekrar Millet Meclisine gönderilir. Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosunun metnini benim
sediği takdirde metin kanunlaşmış olur. 

Kanunların görüşülmesi ve kabulü bakımın
dan konan bu hükümler. Anayasa değişikliği 
açısından aynen geçerlidir. Anayasanın 155 nci 
maddesi dışında kayıt koymak mümkün değil
dir. Bu itibarla, şimdi aranacak olan tek husus, 
elimizdeki metinlerin Cumhuriyet Senatosu üye 
tamsayısının 2/3'sinin oyu ile kabul edilip edil
mediğini tespitten ibaret olacaktır. 

Konunun önemi bakımından zorunlu gördü
ğümüz bu maruzatımız, usu] bakımından ileri 
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sürülen itirazların yersizliğini göstermiştir sa- I 
myorum. I 

Değerli arkadaşlarını, I 
Şimdi maddeler hakkında görüşlerimizi arz 

ediyorum: 
30 ncu maddenin 4 ncü fıkrasında 

yapılmak istenilen değişiklik, 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 15 ne i maddesinde yazılı 30 I 
günlük gözetim altına alma süresinin Anayasa I 
Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle ele alın- I 
mıştıır. Bu suretle kişi dokunulmazlığı ile top- I 
lumun ihtiyacı ve menfaati bir dengeye getiril- I 
meye çalışılmış, bir hukukî boşluğa çare bulun- I 
muştur. I 

Sıkıyönetim, hürriyetlerin kısıtlandığı bir I 
bir rejimdir. Bundan kurtulmanın yolu; hukuk, I 
bütün hak ve hürriyetleri bütünüyle işletme- I 
nin çaresi, olağanüstü şartlardan biran evvel I 
çıkmaktadır. I 

Bu 15 günlük müddet, azamî haddi ifade et- I 
inektedir. Yakalanma veya tutuklanma sebebi I 
değil ve fakat yakalanan ve tutuklanan kimse- I 
nin durumu yakınlarına bildirilecektir. I 

57 nci maddede yapılmak istenilen değişik- I 
lik, tatbikatta görülen güçlükleri ortadan kal- I 
dırmayı hedef almıştır. i 

ıMühim olan nokta, siyaisî partilerin gayri- I 
meşru kaynaklardan yararlanıp yararlanmadık-
larmuı tespitidir. Hesap verme işlemi, amaca I 
uygun bir kontrol «istemi ile temin olunmalı- I 
dır. 

Hemen belirtelim ki, Anayasadaki bu deği
şiklik kâfi değildir. Siyasî Partiler Kanunun- I 
daki hükümlerin kısa zamanda düzeltilmesini 
temenni etmekteyiz. I 

136 ncı maddedeki değişiklik ile bir Devlet I 
güvenlik mahkemesi kurulmaktadır. I 

ıHükümet tarafından açıklanan gerekçede I 
şöyle denilmekte idi: «Anayasamızın 32 nci I 
maddesi, kanunî yargı yolunu göstermiş ve hiç I 
kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden baş- I 
ika bir merci önüne çıkafılamaz» demiştir. Hu- I 
kuk devletinin bu temel ilkesi mutlaka korun- I 
malıdır. Ancak, Devlet güvenliği aleyhine olan I 
ve kanunla belli edilecek bâzı ağır suçların iş- I 
lenmesi halinde, suçlular hakkında süratle hü- I 
küm tesis edecek güvenlik mahkemeleri teşkil I 
edilmediği takdirde, sıkıyönetimin kaldırılması I 
gecikmekle kalmayacak, ağır şekilde bozulmuş | 
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olan huzur ve güven duygusunun tesisi de he
men hemen imkânsız olacaktır.» 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım, kurul
mak istenilen mahkeme, hiçbir zaman olağan
üstü mahkeme 'tarzında olmayacaktır. Memleke
tin ihtiyacı sebebiyle hukuk devletine yaraşır 
bir mahkeme olacaktır. 

Esasen, bu mahkemenin kuruluş ihtiyacında 
ve prensipte partiler farklı görüş sahibi değil
lerdir. Askerî ve sivil hâkim ve savcılardan ku
rulacak bu mahkemenin görev ve. yetki alanı ile 
atanacakların görev süreleri, yeniden atanma
ların caiz olduğu, özlük hakları ve yargı yolu 
ile kuruluş kanunu konularında da bir ihtilâf 
mevcut değildir. 

Yegane ihtilâf, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun atama yapmasından önce Bakanlar Kuru
lunca her boş yer için bir misli aday gösteril
mesidir. 

Bu mahkemelerin bakacağı işlerin özelliği 
dolayıısryle yaş, aile durumu gibi bir araştırma 
ile Hükümet teklif edebiMn. Bunlar arasından 
Yüksek Hâkimler Kurulu tercihini yaparak ata
mada bulunsun. Bunun Anayasa ve hukuk açı
sından bir mahzuru yoktur. Aksine, Anayasa
mızda yeri ve misalleri vardır. 

Devlet Güvenlik Mahkemesine atanacak 
olan 1 nci sınıftaki Türk hâkimleri, aday göste
recek merci Cumhuriyet Hükümeti, atayacak 
kurul «Yüksek Hâkimler Kurulu» dur. 

138 nci madde ile getirilen değişiklikte bir 
mübalâğa mevcut değildir. Bugün icraî kaza 
eden askerî mahkemeler vardır. Savaş halinde 
hâkim niteliğinde bulunanların ekseriyette ol
ması düşünülemez. 

Bu hususta ileri sürülen görüşler haklı sayı
lamaz. Zira, 138 nci maddedeki değişiklik bâzı 
kimselerin, bâzı çevrelerin sandıkları gibi, sı
kıyönetim hali ile ilgili değildir. Değişen fıkra, 
sadece savaş halinin zaruretlerini gözönünde 
tutmuştur. Ordunun savaş halinde kuracağı bü
tün mahkemelere hâkim tayin etmek imkânının 
olacağı düşüncesi yanlıştır. 

Bu konuyu, bir özgürlük kısıtlaması tarzın
da mütalâa etmekte kanaatimizce isabet yok
tur. 

148 nci madde değişikliği ise, Anayasa Mah
kemesinin siyasî partilerin kapatılması ile ilgili 
dâvalara duruşmaiı olarak bakmasını temin et
mektedir. 
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Geçici madde 21 ile, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra, sıkıyönetim nıahkemelerindeki dâva dos
yalarının duru m ıı tespit edilmektedir. 

Geçmiş sıkıyönetim mahkemeleri, sıkıyöne
timin kaldırılması halinde ellerindeki dosyala
rı genel mahkemelere göndermekte idiler. Bu 
mahkemelerin bakmakta oldukları dâvaları bi
tirmeleri için 1402 sayılı. Sıkıyönetim Kanunu
na bii' madde konmuş idi. 'Bu madde, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple, bakılmakta olan davaların süratle inta
cı için. böyle bir ihtiyaç kendisini göstermiştir. 
Hakkın biran evvel tecellisi için bu geçici mad
di' konmuştur. 

Belli bir safhaya gelmiş olan meselelerin ay
nı mahkemede bitirilmesi öngörülmektedir. 

Sözlerime son verir, 'Grubum ve şahsım adı
na. Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın A İtan. 

A. P. GRrBU ADİNA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Muhterem. Başkan, kıymetli sena
törler : 

7 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 13'6, 138 ve 
148 nci maddelerinin 'bâzı fıkralarının değişti
rilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
3>97 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi teklifi
nin Millet Meclisince kabul edilen metnini ka-
Jbul eden Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu üzerinde açılan müzake
rede Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
bunun görüşlerini sunacağını. 

Malumunuz olduğu veçhile, yakında 50 nci 
yılım idrak etmek üzere olduğumuz Cumhuri
yetimizin ilk Anayasası 'bir çok defa değişiklik
lere uğramış ve bilâhara ilerleyen, cemiyete ve 
artan ihtiyaca cevap veremez hale geldiği gibi, 
modern hukuk Devleti anlayışı ile 'bağdaşmadı
ğından 7 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı Ana
yasa vaz ve kabul edilmişti]'. 

Bu Anayasa ile Türkiye Devletinin bir Cum
huriyet •olduğu, bu Cumhuriyetin nitelikleri ve 
Türkiye Devletinin ülkesi ve milleti ile (bölün
mez bir bütün bulunduğu, egemenliğin kayıtsız 
şartviz Türk Milletinin olduğu re milletin ege
menliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre 
yetkili organlar eliyle kullanacağı belirtilmiş ve 
kuvvetim' ayrılığı prensibine vuzuh verilmiş, te-
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mel haklar ve ödevlerde ileri bir 'görüş getiril
miş, bir çok müesseseler ihdas etmiş ve bilhassa 
hukuk Devleti anlayışını en ileri memleketler 
seviyesine çıkarmıştır. 

Ancak, cumhuriyeti kabul eden memleketler
de iyi netice almanın, kültür seviyesinin yük
sek, iktisadî vaziyetin iyi ve ahlâkın, üstün ol
ması hallerinde isttenileni. verebileceği, bunla
rın eksikliği nispetinde ideal cumhuriyet reji
minde aksaklıklar olabileceği hususu gözönüno 
alınmamıştır. Nitekim 10 seneyi aşkın bir za
manda uygulanan ileri görüşlü Anayasanın mad
delerinin muhatapları ve tatbikatçıları; kavram, 
anlayış ve tefsirlerde birleşememişler, bundan 
istifadeye çalışan rejim düşmanları, Devletin 
ülkesi ve .milletini bölmek isteyen vatan hainle
ri, dış düşmanların da yardımı ve. teşviki ile 
memlekette Devletin otoritesini sarsmışlar', her 
müesseseyi yıpratmayı amaç edinmişler ve fik
ren gayelerine uygun zemin hazırladıklarına ka
ni olduktan sonra da silâhlı tatbikata geçmiş
lerdir. 

Bu realiteleri takip eden ve meselenin esa
sına isabetle teşhis koyan siyasî partiler bizzat 
Anayasayı ve »onun. öngördüğü hiçimde kurulu 
Devletin varlığım koruyabilmek amacında Par
lâmentoda birleşerek 1'971 tarihinde 35 esas mad
deyi değiştirip, 9 geçici maddeyi eklemişlerdir. 

Değiştirilen bu maddelerle. Devletin güçlen
mesi, icranın müessir hale getirilmesi, müesse
seler arasında yetki ve sorumluluk dengesi ku
rulması, hürriyet suiistimallerinin maksatlı ve 
ters yorumların, kavram karışıklıkların, (inlen
mesi ele alınmıştı. Yapılan değişikliklerin be
lirtilen ihtiyaçlara çorap verecek nitelikte ol
madığı zuhur eden hadise ve ihtiyaçlarla sabit 
'bulunduğundan, yeniden bâzı. değişiklikler ya
pılması zarureti doğmuştur. Zira, hukuk Devle
tinde otoritenin dayanağı, koruma gücünün 
kaynağı Anayasa ve hukuktur. Hukuk Devle
tinde kanunsuzluklarla mücadele, hukukun için
de yapılır ve başarıya ancak bu yoldan ulaşılır. 
Bu Ib akı nidan yapılacak iş; isabetli hukukî ted
birler bulmak ve bunların tatbik etme fonksi
yonunu arızasız ve müessir işler hale getirebil
mektir. Bütün kür dünyada benzer hadiseler 
karşısında 'her Devlet, kendi bünyesine uygun 
(hukukî tedbirler almıştır. Bu tedbirler alınır
ken, hukuk Devleti ilkesi içinde kalınması esas 
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'olmuştur. Hukuk Devletinden maksat ise; her 
şeyden evvel mevcut bir Anayasa ve Anayasaya 
ıdayanan mevzuatın fert hürriyeti ve hakları ve 
vazifeleriyle, amme hak ve salâhiyetlerinin bel
li kaidelere bağlanmış ve herkese eşit tatbik 
•edilmesi ve Ibunları tatbik edecek organların 
gerekli şekilde hukukî, müessir imkânlarla teç-
(hiz edilmesidir. 

Devletin gücünün, hukukun üstünlüğünü te
min edici imkânlara sahip 'bulunması da, hukuk 
Devleti prensibine aykırı düşmez. Malumunuz 
olduğu gibi; güçten mahrum hukuk, âciz ve ne
ticede kuvvet, hukuiku bertaraf eder. Onun için 
'hukuk Devletinde, Devletin gücünü (hukukî yön
den kuvvetlendirmek de zarurîdir. Yapılan deği
şiklikleri .ve ilâveleri, doğan ihtiyaçlar ve vu
kua igelen 'hadiseler muvacehesinde değerlendir
mek ve hukukun içinde olup olmadığını müza
kereye konu almak gerekir. 

Sayın senatörler, umumî olarak kısaca arz 
ettiğim değişiklik yapılması •sebeplerinden «son
ra, maddelerdeki değişiklikler ile yapılan ilâ
veler hakkındaki görüşlerime geçeceğim. 

Anayasanın 30 ncu maddesi, kişi güvenliğini 
konu almıştır. Bu maddenin eski metninin 4 
ııcü fıkrasında, «Yakalanan veya tutuklanan 
kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye gön
derilmesi için gerekli süre hariç 48 saat ve ka
nunun açıkça belli ettiği hallerde, toplu olarak 
işlenen suçlarda 7 gün içinde hâkim önüne çı
karılır ve 'bu süre geçtikten sonra hâkim kararı 
olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz, ya
kalanan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne 
çıkarılınca durum hemen yakınlarına bildirilir.» 
hükmünü vazet misti. 

»1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci 
maddesinde ise, «iSıkıyönetim komutanlığı askerî 
mahkemeye sevk ve tutuklamaların gerekip ge
rekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar 
(gözetim altında tutabilir. ıBu süre 30 günden faz
la olamaz» hükmü mevcuttu. 

Kanunların Anayasaya uygunluğunu denet
lemekle vazifeli Anayasa Mahkemesi, açılan bir 
dava sonunda, Anayasada mesneti olmayan 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 nci mad
desindeki «30 gün» gözaltmta tutma süresini 
ait hükmü 'bozmuştur. 

Hadiseler, -çağımız ve çağımızın içinde bulun
duğu toplumun 'bünyesinde yeni suç avramları-
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| nı meydana getirdiğini •göstermiştir. Buna göre 
İ Anayasada değişiklik yapılması zarureti d'oğ-
I muştur. İlk yapılan değişiklikte, «Yolda geçen. 

süre hariç 48 saat içinde hâkim önüne çıkarıl-
j ması» hükmü konmuş ve toplu suçlarda ibu sü-
j re, azamî 7 güne çıkarılmış, savaş hali ve sıkı

yönetim durumu düşünülmemişti. Bilâhara Sı
kıyönetim Kanununa konulan 30 'günlük müd
det de iptal edilmiş olduğu gibi, ayrıca 186 nci 
madde ile kurulan Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin görev ve yetkileri de bahis mevzu olunca, 
bu nevi suçlarda sanık adedinin çok olması ve 
aynı suçu birlikte işlemiş olan dağınık sanıkla
rın toplanıp hâkim önüne çıkarılması için gere
ken tahkikatın yapılması uzun sürdüğü ve Ana
yasada mevcut müddetlerin yetmediği nazarı 
dikkate alınarak, müddet 15 güne çıkarılmıştır. 
(Bu fıkra ile normal mahkemelere normal, hal
lerde diğer şıklarda bahis mevzu olan suçlar ha
ricindeki fiiller için konulan 48 saatlik müdde
te dokunulmamıştır. Bu husus daha evvelce ka
bul edildiğine göre, buna itiraz edip müzakere 
konusu yapılmamak gerekir. 

'Diğer değişiklikler ise zaruretlerin ifadesi 
olup, bir Anayasa hükmüne bağlandığına ve hiç
bir hukuk kuralının bunun için sapıt bir kıstas 
konulmayıp zamana, cemiyete göre bunun de
ğişmesi, hukukîliğini •bozmayacağıma güre, bu 
hususta da yapılan tenkitlerin mesneti olamaz. 

I Nitekim, aynı suçlar için muhtelif memleketler
de ayrı ayrı cezalar verildiği (gibi, aynı mem
lekette zaman zaman aynı nevi suç için ayın ce
za kanunlarında ayrı ayrı ceza hükümleri de 
'konulmakta olduğu da bir hakikattir. Bunların 
süresi, hukukîliğine halel getirmez. Bu müddet 
hususu, Anayasa ve kanun vazıını zamana, ze-

j mine ve hadiselere güre amme menfaatini gö
zeterek koyacağı 'bir 'hükümle halledilir. 

Birçok kanunlarım müzakeresinde konulan 
müddetlerin münakaşası yapılmıştır. Nitekim, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 15 nci madde
sine konulan 30 gün içinde hâkim önüne çıka-
Tilma müddetinin müzakeresinde bir kısım arka
daşlarımız, müddetin kısaltılmasını istemişler
dir. Bir arkadaşımız, «Olağanüstü bir durumda 
olağanüstü tedbirler alınabileceğini» ifade ettik
ten sonra, «belli bir süre denilebilir ki, bir gün 
yetmez, önerge vereceğiz, belki iki igüıı, üç gün
de olabilir» demiştir. Başka bir arkadaşımız, 15 

I günü münasip gördüğünü belirtmiştir. Mevcut 
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Anayasa hükümlerine rağmen, bu tekliflerin uy
gunluğu ve (hukukîliğini kalbul ederek, ileri sü
rülmesi normalken, bizzat Anayasada bu şekil
de bir süre değişiminin şartlara bağlı olarak 
yapılmasının gayrihukukî olduğunu iddia etmek 
ıgerektiğine inanmıyoruz. 

(Bu fıkra değişikliği yeni bir hüküm daha 
getirmiştir. «Eskiden hâkim önüne çıkarılınca 
durum hemen yakınlarına bildirilir» hükmü ye
rine, «Yakalanan veya tutuklaman kimsenin du
rumu hemen yakınlarına bildirilir» hükmünü 
vazetmekle sanık lettıine bir durum yaratılmıştır. 
Buradaki müddet azamî olup, mutlaka kullanı
lacak demek değildir. Erken biteaa soruşturma 
halinde derhal kanunî muamele yapılacağı aşi
kârdır. Aksi halde, son fıkraya konulan esaslar 
dışında işleme talbi tutulan kimselerin uğraya
cakları her türlü zararların kanuna göre Dev
letçe ödeneceğine ait hüküm de vazedilmiştir. 

Sayın senatörler, 57 ne i maddede yapılan de
ğişiklikte, «partilerin ie çalışmaları, faaliyetle
ri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve ne 
suretle hesap verecekleri ve bu mahkemelerce 
malî denetimlerinin hangi hallerde ve nasıl ya
pılacağı, demokrasi esaslarına uygun kanunla 
düzenlenir.» diye belirtildiği için, ancak bu hu
susta getirilecek kanunda görüşlerimizi belirt
mek lüzumuna kani olduğumuzdan şimdi gö
rüşlerimizi zait addederek, esas üzerinde görü
şülmesi gereken ve ihtilaflı olan 136 ncı mad
deye eklenen fıkralarla kurulan Devlet Güven
lik Mahkemeleri hakkında görüşlerimizi arza 
çalışacağım. 

(Birçok ülkelerde olduğu gibi, memleketimiz
de de Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa
da belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlar meydana gelmiş ve bunların işleniş 
tarzı ve usulüne göre bugünkü mevzuatla ve 
mevcut mahkemelerle süratli ve müessir netice 
alma imkânı olmadığından, kuruluş ve işleyişi, 
görev ve yetkileri ve yargılama usulleri itiba'-
riyle gereken özelliğe havi 'Devlet Güvenlik 
Mahkemesi kurulması lüzumu doğmuştur. Bu 
mahkemenin, Anayasamızda belirtilen yargı 
bağımsızlığı ile temel hak ve hürriyeti ile sos
yal hukuk Devleti ilkeleri ile korunup korun
madığı münakaşa konusu teşkil etmektedir. 

Anayasamız, «Yargı yetkisi, Türk milleti 
tadına 'bağımsız malıkemeler kullanır» hükmü
nü 7 nci maddesinde vazetmiştir. Yargı yetkisi
ni kullanacak 'bağımsız mahkemelerin kurulu
şu, görev ve yetkilerini, işleyişinin ve yargıla
ma usullerini de kanunla düzenleneceğini 136 
ncı maddede belirtmiştir. Bu maddelerde; ku

rulacak mahkemelerin adları, görev ve yetki
leri, işleyişi ve yangıla'ma usûlleri tadat edil
memiştir. Bunun mânası; zamana, ihtiyaca gö
re Anayasanın koyduğu prensiplerle telif ede
rek, Meclislerce, kanunlarla tanzim edilmesi
dir. Teklif sahipleri ise, daha ileri giderek ge
lişen şartlar ve Anayasanın bütün maddelerin
de tanınan hakları ve Devlettin bütünlüğünü, 
milletin bölünmezliğini, rejimi, silâhla yok et
mek isteyenlere karşı, ihtihaslaşmış ibir mahke
me kurulması hususunu, Anayasanın 136 ncı 
maddesine fıkra koymak suretiyle daha garan
tili hale getirmek istemişlerdir. 

önce, mahkemenin kurulması lüzumlu mu
dur, değil midir (bu hususta anlaşmak lâzımdır. 
Meselâ, bu değişikliklerin Millet Meclisinde 
müzakeresinde ve 'bugünkü müzakerede Cum
huriyet Halk Partisi sözcüleri, «Cumhuriyet 
Halk Partisi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasına ilke olarak kabul etmiştir» şeklin
deki beyanla, bu hususta ihtilâfları olmadığını 
açıklamışlardır. Ancak. ;bu kabul edilişin; yar
gı bağımsızlığını, temel hak ve hürriyetleriy
le sosyal hukuk Devleti ilkeleri titizlikle ko
runmak kaydıyle olduğunu da belirtmişlerdir. 

Bu görüşün açısından Devlet Güvenlik Mah
kemesini ele alırsak, bu mahkeme kurulduktan 
sonra, tayin edilecek hâkimler. Anayasamın 132 
nci maddesine göre vazifelerini ifada bağımsız 
olacaklardır. Ancak, asker menşeli hâkimlerin 
kendilerini tayin edecek makamlardan emir 
alacağı ve bu yönden bağımsız olacağı hususu 
düşünülürse o zaman Anayasanın 138 nci mad
desinde bahis mevzuu olan askerî yargı organı 
ve ' hâkimlerinin durumlarını da Anayasanın 7 
nci, 32 nci ve 132 nci maddelerine aykırı düş
tüğünün sarahatle ifade edilmesi, aynı mantık 
icabıdır. Keza. Danıştay da bir yüksek mahke
me olduğuna ve sırasında tazminat davalarıma, 
sırasında ceza ile ilgili hususlara da karar ver
diğine ve bilhassa kuvvetli olan Devlet karşı
sında, ferdin hakkıyle ilgili hususlara baktı-
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ğıına göre, 'burada da menşe itibariyle hâkim 
vasfında olmayan şahısların atanmamalarını da 
aynı maddelerle telif etmeye aynı mantık açı
sından imkân yoktur. 

İdarenin aday göstermesi, bu prensiplere 
aykırı düşemez. İdare, Danıştay'a da aday gös
termektedir. Burada gösterilen adaylar, birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerdir. Yüksek Hâkimler 
Kurulunca, tayini yapılan diğer hâkimlerde ol
duğu gibi, savcılar da Yüksek Savcılar Kuru
lunca seçilir. Hâkimlerin 'bağımsızlığı bundan 
sonra başlar. Anayasanın 132 nci maddesinin 
esprisi de budur. 

136 acı maddede yapılan bu değişikliklerle 
kurulan mahkeme, diğer .mahkemeler gibi Ana
yasa kuruluşu olacağı ve kanunen kurulmuş 
'bulunacağı cihetle, 32 nci maddede bahsi geçen 
'bir kimsenin kanunen 'tabi olduğu mahkeme 
prensibine aykırı !bir husus ileri sürülemez. 
Anayasa'nın 32 nci maddesi 'bu itibarla 136 ncı 
maddeye, dolayısıyle o madde ile kurulacak ka
nunî mahkemelere atıf yapmıştır. Devlet Gü
venlik Mahkemesi, 136 ncı maddenin atıf yap
tığı kanunlarla kurulmuş bir mahkeme olma
yıp, Anayasaca kurulmuş bir mahkeme oldu
ğuna göre, 32 nci maddedeki tabi olduğu mah
keme sıfatına hak kazanmış bir mahkemedir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bu mahkemenin 
kuruluşu hukuk Devleti ilkesine de aykırı de
ğildir. Zira, kısaca tekrar edeyim, Anayasa ile 
kurulup, çıkarılacak kanunla, çalışacaktır. Bu 
da hukukî mesnetleridir. 

Kıymetli senatörler, Anayasa değişiklikle
rinde bir de üzerinde durulan Geçici 21 nci 
madde hakkında da görüşlerimizi kısaca belirt
mek isterim. 

Bu madde ile Anayasa'nın 124 ncü madde
sinde gösterilen hadise ve şartlar muvacehesin
de ilân edilen sıkıyönetim kaldırıldığı tarihte, 
Sıkıyönetim mahkemelerinde görülen davalar, 
sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin gö
rev ve yetkilerinin devam edeceğine dair bir 
hüküm getirilmiştir. 124 ncü maddede kabul 
edilen şartlar ve haller normal kabul edileme
yeceğinden, normal zamanlar içinde uygulanan 
kanun hükümlerinin yeterli sayılacağı ileri sü-
rüleıniyeceğinden, elbette ki, olağanüstü du
rum, olağanüstü tedbirlere ihtiyaç gösterecek
tir. Bu olağanüstü yol ve tedbirler sıkıyöneti

min kalkmasından sonra, vukua gelecek hadi
seler hakkında değil, sıkıyönetim zamanında 
vukua gelmiş olan mahkemeye intikal etmiş ha
diselere uygulanacaktır. Gaye, sıkıyönetim za
manında sıkıyönetim askerî mahkemesine inti
kal etmiş işlerin sona erdirilmesi ve tasfiyesi
dir. 

Sıkıyönetim zamanında vukua gelmiş hadi
selerden mahkemeye intikal edenlerin sonuçlan-

\ dırılmamış olması 'bazen sıkıyönetim amacına 
S uymayan ve onun tesirini azaltabilecek olan 
! sonuçlar doğurabilir. Böyle (bir durumda' sıkı-
! yönetimin uzatılmasına mecbur olunmaması 
I için, sıkıyönetimin sona ermesine rağmen, sı-
| kıyönetim zamanına ait olup ta mahkemeye in-
j tikal etmiş işlerin sıkıyönetim usullerine göre 
İ hal ve tasfiye edilmesi zarurîdir. Esasen, bu, 

kanunen tabi mahkeme prensibine de uygun 
düşmektedir. Zira, suç teşkil eden fiilin vuku 
bulduğu zaman sanık olan kimsenin tabi oldu
ğu kanunî mahkeme, sıkıyönetim askerî mah
kemesidir. Mahkemeye intikal etmiş davaları 
başka mahkemeye devretmek birçok ihtilâfları 
doğurur. Ünce, Anayasanın 132 nci maddesine 
bakmak lâzımdır. Bu maddede hâkimler, gö
revlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, 
hukuka, vicdanî kanaatlerine göre hüküm ve
rirler. Hâkimlere yol 'gösteren bu maddede, vic
danî kanaatin taihassülü için, hâkimin mücerret 
evrak üzerinde hu kanaate isabetle sahip ol
ması mümkün değildir. 'Sanığın veya sanıkla
rın duruşmanın her saf aha tındaki durumları, 
beyanları hâkime ayrıca bir kanaat verir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, daha devam eder 
mi, aksi takdirde izin isteyelim. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN 
(Devamla) — Efendim, kanaati'mca usulün 61 
nci maddesi gereğince gruplar yazılı konuşma
larda bile olsa müddetle talhditli değildirler. 

BAŞKAN — Yirmi dakika ile tahditlidir-
ler, efendim. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT ALTAN 
(Devamla) — O, üyeler içindir, efendim. 

Keza tahkikatı başından sonuna kadar tah
kik ve takip eden savcının da durumu aynıdır. 
Bu yönden de davanın devri mahzurludur. 

I Askerî Mehkemelerce verilip Askerî Tem-
jj yiz'e gönderilen davaların Sıkıyönetim kalktık-
I tan sonra başka, bir üst mahkemeye gönderil-
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mesi, askerî mahkeme 'kararlarının temyiz mer
ciini de değiştirmiş olacaktır; bu ise, kanuna 
aykırı düşer. 

Sayın senatörler, Anayasada yapılması tek
lif edilen değişikliklerin 'tümü üzerinde daha 
ziyade görüş ayrılıkları bulunan noktalara te
mas etmeyi uygun gördüğümden konuşmama 
son verirken, değişikliklere müspet oy verece
ğimizi belirtir, Adalet 'Partisi Gru'bu adına say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Grupları adına söz alan Sayın 
arkadaşlarımız sırasıyla görüştüler. Şimdi, şa
hıslan adına, söz alan arkadaşlarıma lehte, 
aleyhte veya üzerinde mi görüşeceklerini sora
cağım. 

Saym Cizrelioğlu, lehinde, aleyhinde, üze
rinde?.. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Aleyhinde. 

(BAŞKAN — Sayın İsmen?.. 
•HÜKMET İSMEN (Kocaeli) — Aleyhinde. 
[BAŞKAN — Saym Özer?.. 

HAMDİ ÖZER ((Malatya) — Lehinde. 
(BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Şu anda yok

lar. geldiklerinde soralım. 
Sayın Öz t ürk?.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde. 
'BAŞKAN' — Saym Kürümoğlu?.. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Atalay?.. 
SIRRL. ATALAY (ıKars) — Üzerinde. 
'BAŞKAN — Bayın Hazerdağlı?.. Yok. 
Sayın Çağlayangil ?.. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Lehinde. 
BAŞKAN — .Sayın Hazer?.. 
MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde. 
(BAŞKAN — Saym Özden?.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — ("zerinde. 
'BAŞKAN — Sayın Celikbaş?.. 
FETHİ CELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Lehinde. 

BAŞKAN — Şu duruma göre yeniden sıra
ya koyacağız, önce Sayın Hamdi Özer; üçüncü 
sırada; fakat lehinde söz istemiş hu sebeple 
buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 
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Anayasa değişikliği teklifi üzerinde maru
zatta bulunacağım. 

Anayasa 'bir vücuttur, onun bir yerine do
kunmak o vücudu toptan etkiler. Fakat, kalbi 
vurulan ve durdurulan bir vücut ölür. Bu ba
kımdan konuşmamı tek noktalar üzerine değil, 
tüm vücut üzerine teksif edeceğim ve oyumu 
da .bunun ışığı altında kullanacağım. «Bu or
tamda. Anayasa değişikliğine ne lüzum vardır?» 
diyen zihniyetlere de cevap vermeye çalışaca
ğım. 

iSayın senatörler, biliyoruz ki, Cumhuriyet 
Anayasamızda zaman, zaman değişiklik yapıl
mış; fakat Atatürk'ün ATazettiği «Egemenlik, 
kayıtsız, şartsız; Milletindir.» formülüyle atı
lan temele dokunulamamıştır. 'Bâzı arkadaşla
rımız, 1924 Anayasası mükemmeldi; fakat iyi 
uygulanamadığı için 27 Mayıs doğdu.» dedi
ler. Peki, 27 iMayiista yeni bir siyasî heyet ikti
dara geldiği zaman, neden 1924 Anayasası ile 
iktifa etmediler de 1961 Anayasasına lüzum 
gördüler?.. Şu halde değişiklik lüzumluydu da. 
onun için lüzum gördüler. 

19=61 Anayasası 12 Mart Muhtırasını doğur
du. Peki, 12 Mart Muhtırasından sonra gelen 
Hükümetler neden sırasıyle değişikliğe lüzum 
gördüler?.. 'Dernek ki. lüzumluydu da onun 
için. 

Şu halde muhterem arkadaşlar, Anayasa 
mutlak bir yasa olmakla beraber, onu değiştire
cek bir Anayasa organı vardır; Anayasa, kendi 
içinde buna da bu hakkı ve yetkiyi tanımış
tır. 

Anayasa, bir Devlet rejiminin ifadesi ve ka
nunların kaynağıdır. Her anayasa bir anatemel 
üzerinde durur. Hür rejim anayasalarının te
meli, millî hâkimiyet; yani ulusal egemenlik il
kesidir. Kendi iradesini devlet haline getireme
yen bir toplum, bu ilkeden nasibini alamaz ve 
demokrasi içinde sayılamaz. Bir ağacın kökü ne 
ise, Anayasanın temeli de odur. Anayasanın di
ğer maddeleri, bu köke bağlı ve ondan filizlenen 
dallardır. Kökü kopartılan bir ağacın dallarıyle 
uğraşmak, değişiklik yapmak, yeni maddeler ek
lemek, kuru bir ağaca sunî dallar yapıştırmaya 
ibenzer. 

Aslolan, bu kökü sağlam tutmak, onu koru
mak ve savunmaktır. Onu parçalayanlar arasın
da ve parçalama şekillerinde tercih yapmak ola-
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nıaz. Onun kazma kürekle sökülmesi veya bomba. 
ile parçalanması, bu tahribin sağ elle veya sol 
elle yapılması hiçbir tercih yaratmaz. Şu halde, 
anayasalar nereden ve kimlerden, ne şekilde ge
lirse gelsin, her çeşit saldırılara karşı kendisini 
koruyabilmelidir. Bu anayasa kendi meşruiyeti
ni himaye etmeli, fakat saldırılara müsamaha 
etmemelidir. Aksi halde, kapanın elinde kalır, 
eli çabuk, kolu uzun ve hüneri çok olanlar onu 
dilediği gibi kullanırlar. Kendisini koruma ve 
savunmada hakka ve hukuka dayalı olmayan 
anayasalar, sık sık kuvvete teslim olurlar. Teslim 
olmayı reddeden anayasalar, millet iradesinden 
doğup, onunla korunan, onunla savunan ve geli
şen anayasalardır. 

Kuvvetten doğan anayasalar, günlük emirler 
dosyasından başka bir şey olamaz. Bu halde, 
Devlet yönetiminde egemenlik, millet iradesine 
değil, bir emir komuta düğmesine bağlı kalır. 
Böyle bir düzen içindeki parlâmento, yasama gö
revi almış bir emir kıtası, parlamenterler de bi
rer emir kulu durumuna düşer. Haysiyetli bir 
millet, bu şekilde temsil edilmek istemez ve buna 
müsaade de etmez. Çünkü, millet haysiyeti ve 
şerefi ölçüsünde iradesinin sahibidir ve bu ölçü 
içinde temsilcisini seçer ve ona yetki verir. Eğer 
millete inanıyorsalk. onun iradesine tabi kalaca
ğız. Eğer millet reşit ve mümeyyiz değil ve ve
sayet altında ise, seçimlere Mi/um kalmayacak
tır. Onun vâsisi dilediğini azil, dilediğini tayin 
eder ve bu heyetin adına da ne derse der. 

Sayın senatörler. Anayasa değişikliği yapıl
dığı şu sırada, Anayasanın tümü olan Cumhuri
yetimiz, var oluşla, yok oluş arasındadır. Böyle 
'bir köprü üzerinde sallanmaktadır. Bu köprü ya 
geçilecek ya da 50 yıllık Cumhuriyetimiz düşüp 
boğulacaktır. Bu geçit üzerinde yer ve yetki ka
pışmak sevdasıyle yapılan sert davranış ve ha
reketlerin sarsıntısı köprüyü çökertmek üzere
dir. Bu çökerse, Devlet de çökecek, hiç kimse 
umduğunu bulamayacak. Çünkü, hiçbir ferdin, 
yeri - yurdu ve yetkisi kalmayacaktır. 

Bu ifadelerim bir kulisin yankısı değil, bir 
milletin avazıdır. Bunu duyuracak ağızlara ve 
kalemlere kilit vurulabilir; fakat vicdanlara, 
izanlara ve hele tarihe asla. 

Bugün millet kürsüsünde genç Anayasamı
zın, yaşlı tarihimizin ve ondan da yaşlı olan 
Yüce Türk Milletinin t eroinmanı olarak ilgilile-

I re, sorumlulara uyarıda bulunuyorum: Herkes 
I için en şerefli olan, en meşru olandır. Bu da, 
I Anayasadaki yer, yetki, görev ve sorumluluk 
I sınırı içindedir. Milletimiz yurtta güven ve hu-
I zur, dışa karşı güç ve itibar istiyor. 
I Karşılıklı çatışmalar, düşmanlara yeşil ışık 
I tutmaktadır. Hislere bağlı hareketleri, hisler al-
I kışlar; fakat akla bağlı hareketleri millet, dün-
I ya ve tarih selâmlar. Tarihin hükmü hatasız 
I ve kesindir. Bu hüküm müebbettir, onda müsa-
I malıa ve af yoktur. Ya öbedî beraat veya ebedî 
I mahkûmiyet vardır. Her sorumlu buna göre öl-
I çülü olmalıdır. 

I Tahrikçilerin koltuklaması kimseyi kahraman 
I yapamaz. Dünyada en tatlı ve fakat en tehlikeli 
I ses, alkış sesidir. Alkış ve ihtiras tufanına ka

pılanlar yalnız kendilerini değil, bazen bir 
I devletin de yok olmasına sebebolur. Bugünkü 
I birbirimize meydan okuma naraları, bu tufanın 

sesidir. Tahrikçileri ve şakşakçıları etrafından 
kovanıayan sorumlular, milletin kaderine zar at-

I maktadırlar. İkaz ediyoruz, milletimiz barış is-
I tiyor. 
I Devletimizin ve rejimin teminatı, milletiyle, 
I parlamentosuyla, ordusuyle ve tüm Anayasa or-
I ganlariyle tek vücut, tek ruh olabilmeye bağlı

dır. 

I Sayın senatörler, her parlamenter parti çiz-
I gileriyle vicdanlarını parsellemeden, onu millet-
I le dolu tutmalı ve uyarılarını onun için yaparak, 
I raydan çıkışlarını önlemelidir. İyi bilmelidir ki, 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin 
I karargâhıdır. O, yasama görevi almış bir tabur 
1 olmadığı gibi, hiç birimiz onun bünyesinde bi-
I rer siyasî 'bölüğün nefericle değiliz. Silâhlı Kuv-
I vetler komuta karargâhı da tüm varlığımızı sa-
I vıınına karargâhıdır, politika karargâhı olamaz. 
I Çünkü, politikanın girdiği ordudan, savunma 
I gücü çıkıp gider. Orduyu bir siyasî partinin 
I hasmı ve bir diğerinin malı gibi göstermek, onu 
I milletin malı olmaktan uzaklaştırır. Milletle or-
I duyu hasım cepheler haline getirmek ve bundan 
I medet ummak, şeref ummak Devletin hayatına 
I kaydetmektedir. O halde, önce Devlet, sonra re-
j jim anafikrinden hareketle, hem Devlet, hem 
I rejim idealinde birleşmemiz lâzımdır. 
I Bizden olan hiç kimsenin millet iradesini ve 
i ordumuzun şeref ve gücünü zedelemeye, yıprat-
| maya ve dünya efkârında itibardan düşürmeye 
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hakkı yoktur. Kahraman Ordumuz bunun idra
ki içindedir, 12 Mart'ta kurtardığı Cumhuriye
timizi onarma çabası içindedir. Anayasamızda ya
pılan değişiklik, bu onarımla ilgilidir. Bu ona
ran yolunda ordumuzla el ele, gönül gönüle bir
lik ve beraberlik şuuru içindeyiz. Parlâmento
ya ve orduya düşürülen gölgeleri, bu şuurun ışı-
ğıyle yok etmekteyiz. Yapılan her çeşit iddia ve 
iftiraların en etkili tekzibi, Parlâmentonun Ana
yasal görevine devam etmesi ve bir parlamente
rin millet kürsüsünde işte bu şekilde konuşabil-
mesidir. 

Ordumuzun demokrasiye yaptığı en büyük 
hizmet; Anayasamızı anarşiye destek olmaktan 
kurtarmış olmasıdır. 12 Mart öncesine cici de
mokrasi diyen ve buna rağmen Anayasal deği
şikliğine yanaşmayanlar, ordumuzun sayesinde 
gerçeğe karşı kırmızı oy yerine, beyaz oy kullan
mışlardır. Cici demokrasinin okşamasına lâyık 
olamayanlar, cinci demokrasiyle çarpılmaya 
müstahak olurlar. Hak ve hürriyetlere kafa tu
tan, tekme savuranlar, kuvvete karşı baş eğen, 
boyun büken olurlar. Bu gibilere karşı hakkın ve 
hürriyetin yumruğu olan bir kuvvet meşrudur. 
Türk milleti, millî güvenlik olmadan, millî hu
zur olacağına inanmamaktadır. Millî güvenlikle 
ilgili bulunan Anayasadaki her değişiklik, Ana
yasanın temeline uygun ve Anayasayı koruyu
cu bir onarımdır. Bu temeli yıkmaya yönelen 
sınırsız hürriyetleri, hürriyet eylemlerini anarşi 
kasırgası olarak kabul etmekteyiz. 

Huzurunuza gelen teklifin gerekeesindeki öz, 
millî güvenlik ve millî huzurdur. Bunun için bu 
teklife beyaz oy vereceğim. Ancak, uygulayıcıla
ra bilhassa yakın tarihimizin sesini duyurmak 
istiyorum. «Adalet mülkün temelidir»; fakat 
adaletin temeli de onu cesaretle uygulamaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Cizrelioğlu 
buyurun. Sayın Yıldız, evvelâ aleyhinde diye 
not verdiniz, sonra yazınızla üzerinde diye söz 
istiyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Üzerinde ise, o zaman Sırrı 
Beyin yerini almış oluyorsunuz. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — 'Sayın 'Başkan, muhterem senatörler, 
Anayasada değişiklik teklifinin tümü hakkında 

konuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Evvelâ komisyon raporunun 3 ncü sayfasının 
5 ııci satırındaki «herhalde ve mutlaka» ibare
sinin izaha muhtaç bulunduğunu işaret etmek 
lâzımdır. 

Anayasanın 2 nci maddesi «Türkiye Cumhu
riyeti insan haklarına ve başlangıçta 'be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokra
tik, lâik ve. sosyal bir hukuk devletidir» der. 
Buna ilâveten, herkesin «izindeyiz» dediği Ata
türk'ün, «fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ne
sil» parolası vardır. 

Devlet şeklinin Cumhuriyet, siyasî rejimi
nin demokrasi olduğu iddia edilen ve Anayasa
sı hakikî demokrasi için kesin hükümler ihti
va 'eyleyen Türkiye'de getirilmiş ve getirilmesi 
muhtemel tedbirler, Anayasada yapılmış ve ya
pılmak istenen tadilât sonunda Anayasa ve pa
rolaya. tamamen uygun hakikî demokrasi ileri
de var olabilecek imidir? «Bu hususta tedbirler 
ve Anayasada tadilât tamamen yerindedir, isa
betlidir. Türkiye'nin geleceği ve demokrasi için 

i gereklidir, zaruridir» görüş ve düşüncesinde 
olanlar var. «Yersizdir, isabetsizdir, demokrasi 
için yararlı olmaktan ziyade zararlıdır» görüş 
ve düşüncesinde olanlar var. Bu, bir görüş ve 
kanaat meselesidir. 

Bu itibarla, her iki görüşün de eş kıymette 
samimî ye muhterem olduğunu kabul etmek, 
fikirlere hürmetin asgarî icabıdır. 

Esasen kararı Parlâmentoya ait ve neticesi
ni zamanın göstereceği bu meselede şimdilik ba
his mevzuu olan; sadece görüş, düşünce ve ka-
naatlarm ortaya konmasıdır. Anayasanın ön
gördüğü gerekli reformlar hususundaki durum, 
getirilmiş ve getirilmesi muhtemel tedbirler Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, Anayasada 
yapılmış ve yapılmak istenen değişiklikler mu
vacehesinde demokrasinin ileride içine gireceği 
durumun ııe olacağı düşündürücüdür. 

Muhterem senatörler, Anayasanın 30-ncu 
maddesi, «Yakalanan bir kimsenin 48 saat, bâ
zı hallerde de yedi gün içerisinde hâkim huzu
runa. çıkarılması gerektiğini» ifade etmektedir 
ki, 'bu müddet 34 ncu maddenin 22 . 9 . 1971 ta
rih ve 1488 sayılı Kanunla değiştirilmesinden 
önce sadece 24 saat idi. Şimdi de ikinci bir de
ğişiklikle bu müddet 15 güne çıkarılmak isten-
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inektedir. Bu, Anayasaya tamamen aykırı hu-
lunduğu gibi, insan kak ve 'hürriyetlerini has
sasiyet ve hürmet esasıma dayanan hukuk ve 
demokrasi anlayışını öteye itmenin, hiçe say
manın üzücü 'bir tezahürüdür. 

Kaldı ki, 'bizzat komisyon raporunun 3 say
fasının 6 nci ve müteakip satırlarındaki, «Sıkı
yönetim. 'Kanununda yapılan düzenleme Anaya
sanın yürürlükteki 30 neu maddesi hükmü uya
rınca, Anayaea Mahkemesince 972 tarih 971/31 
ve 972/5 saydı kararı ile iptal edilmiş ve soru
na Anayasa '•bünyesinde hir düzenleme getir
me zorunluğu doğmuştur.» şeklindeki ifadeler 
dahi, 30 neu maddenin olduğu gibi muhafaza
sını zarurî kılmaktadır. 

Zira, hukuk devletinde esas olan, kanunla
rın Anayasaya uydurulmasıdır, Anayasanın ka
nunlara uydurulması değildir ve olamaz. Madem 
ki Örfî İdare Kanunu Anayasaya aykırı görüle
rek iptal edilmiştir. Yapılacak iş Örfi İdare 
Kanununu Anayasaya uygun hale getirmektir. 
Aksine hareket aynı zamanda Anayasa Mahke
mesi kararına da itibar etmemektedir. 

Özgürlük gibi çok hassas bir mevzuda komis
yon raporunun 4 ncü sayfasındaki 30 neu madde
de ye ait gerekçedeki Anayasa ile Örfi İdare 
Kanunu arasında üç aşağı 'beş yukarı şeklinde
ki bir pazarlığı andıran durum ise, üzücü ol
maktan da ileridir. 

(Bilindiği giıbi olağanüstü hal mahkemeleri 
olan Örfi İdare 'Mahkemelerinin görev süreleri, 
ihdaslarını gerektiren Örfi İdarenin sona erme
si ile son bulur ve ellerindeki dosyalar normal 
mahkemelere intikal eder. 'Bu mahkemelerin gö
revlerinin Örfi İdareden sonra da devanı etti
rilmek istenmesini hukuk kaideleriyle izah ve 
telif mümkün değildir. 

Kaldı ki, bunu komisyon raporunun 5 nci 
sayfasının 9, 10 ve 11 nci satırlanndaki «Bir 
kanunun Sıkıyönetim mahkemelerinde uygu
lanması ile olağan bir mahkemede uygulanma
sının değişik hiçbir sonuç doğurmayacağı açık
tır» diyen ifadesiyle de ıbağdastırnıaık mümkün 
olamaz. 'Madem ki, hiçbir fark yoktur, şu hal
de gerek bu mahkemeler, gerekse malî bakım
dan külfeti Örfi İdareden sonra da devam et
tirmenin anlamı nedir ? 

Anayasaya yapılmak istenen bir ilâve ile 
Güvenlik Mahkemeleri diye yeni bir kuruluş 

meydana getirilmektedir. Bu kuruluşun, kuru
luş tarzından başlamak üzere ele alacağı me
seleler itibariyle de, hüviyeti demokratik hukuk 
devleti ilkeleriyle 'bağdaşmayacak siyasî bir ku
ruluş olacağı şimdiden belli ve açıktır. 

Anayasanın 32 nci maddesi «hiç kimse kanu
nen tabi 'bulunduğu mahkemeden başka bir mer
ci önüne çıkarılamaz, bir kimseyi tabi olduğu 
mahkemeden başka bir merci önüne çıkartma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip ola
ğanüstü merciler kurulamaz», açık ve kesin 
hükmünü vazetmiş bulunduğuna göre, ne şe
kilde gösterilmek istenirse istensin olağanüstü 
mahkeme olmaktan öteye gidemeyecek olan bir 
mahkeme kurulması Anayasanın bu maddesine 
açıkça bir 'aykırılık değil midir? Mevcut mah
kemelere bir güvensizlik, hir itimatsızlık anla
mını taşımak (bakımından da ayrıca yersiz, lü
zumsuz ve mahzurludur. 

Kaldı ki, komisyon ^raporunun bu hususa 
ait 4 ncü sayfasındaki gerekçenin, «Yeni suç 
ve suçluluk kavramları ortaya çıkmış dolayı-
sıyle suçların ve suçluların kovuşturulması ve 
yargılanması için yeni usuller aranması ve bu
lunması zorunlu hale gelmiştir» şeklindeki ifa
desi dahi böyle bir mahkemenin kurulmasına 
lüzum olmadığını açıkça 'göstermektedir. Zira, 
kovuşturma ve yargılamanın yeni usulleri için 
mahkeme kurulmaz. Ancak Ceza ve Ceza Muha
kemeleri Usulü kanunlarında tadilât ve ilâve-

. 1ar düşünülebilir. 

Temenni edilir ki, bu kuruluşun ileride ıs
tırabını en çok çekecekler, bunun kuruluşunu 
arzu edenler ve İm yolda gayrette bulunanlar 
olmasınlar. Zira, Fransız İhtilâl Mahkemeleri
nin kurucuları aradan çok zaman geçmeden 
mağduru ve mustaribi haline bizzat kendileri 
gelmişlerdir. Keza, hatırlanırsa vaktiyle kuru
lan İstiklâl 'Mahkemelerinden o devrin devlet 
idaresinin en üst kademelerinde bulunanları 
dahi kurtulamamışlar kurtulanları ise çok zor
luklarla yakalarını sıyırabilmişlerdir. Yassıada 
Mahkemesinden dolayı millet bünyesinde mey
dana gelen yaranın ise, tamamen kapanmış (bu
lunduğu da herhalde ki iddia edilemez. Bu gi
bi mahkemeler tarihin hiçbir safhasında iyi ör
nek verememiş, siyasî hüviyetten kurtulama
mış, memlekete ve millete faydalı olamamış, 
hattâ tamamen aksine zararlı olmuşlardır. 
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«Güvenlik mahkemeleri Fransa'da da var» 
demek bir gerekçe değildir ve olamaz. Fran
sa'da her var olan, Türkiye'de de mutlaka ol
malı mıdır? Evet denirse, o halde Fransa'da 
Meclislerin müzakerelerin tanı tutanağı Resmî 
Gazetede yayınlanır. Anayasa değişiklikleri, re
feranduma sunulur. (Silâhlı 'Kuvvetlerden ve mil
lî müdafaadan Hükümet sorumludur, bütçe mü
zakereleri önce Millet Meclisinde görüşülür. 
Söz, yazı, kitap, fikir, düşünce, basın, ilim hür
riyetleri en geniş bir şekilde vardır ve bunlar
dan dolayı takibat tecziye yoktur. Bütün bun
lar 'bizde de acaba .aynı mıdır? Fransa'daki du
rum ve Anayasamızın düşünce kanaat, söz, ya
zı. resim hürriyeti ile ilgili 20 nci ve basınla 
ilgili 22 nci maddesi hükümleri ile Anayasa
da yapılmış ve yapılmak istenen değişiklikler 
nasıl bağdaştırılabilmektedir? Evet a.ma, Fran
sa'da demokrasi yerleşmiştir, bunların hakkıy-
le var olmasının zararı yoktur, /bizde ise öyle. 
değil midir denecek. O halde hemen işaret et
mek lâzımdır ki, genç demokrasiler yeni fidan
lara. 'benzerler. 'Bunların ağaçlardan daha çok 
su, hava. ve güneşe ki. demokraside bunlar hak 
ve hürriyetlerdir, bunlara ihtiyaçları vardır. 
Aksi takdirde değil gelişmek, yaşayamazlar bi
le. Solar ve kururlar. 

Denebilir ki, fidanı bâzı zararlı hususlara 
karşı ilaçlamak lâzımdır. İşte bütün bu tedbir
ler ve Anayasa değişiklikleri 'bunun içindir. Bu
na mukabil denir ki, ilâçtan maksat, fidanı 
kuvvetlendirmek suretiyle kendisine zararlı hu
suslarla mücadele imkânı sağlamaktır. Bunun 
için de rahatsızlığı teşhis, nedenini tespit ve 
bünyeye uygun ilâç esastır. Yoksa zararlı hu
suslar içindir, diyerek bünyesi penisiline mü
sait bulunmayan için, penisilinin ahrete göç se
bebi olması gibi, bizzat fidanı kurutmak değil
dir. Demokrasilerde en kuvvetli ve en müessir 
ilâç. demokrasinin hak ve hürriyetlerle teçhizi
dir. 

Muhterem senatörler, Anayasamızın her deği
şikliğinde temel hak ve hürriyetlerin özüne do-
kunulmadığı ileri sürülürse de, esasında her 
değişiklik temel hak ve hürriyetleri biraz daha 
kısıtlamakta ve zedelemektedir. 

Anayasanın .10 ncu maddesi, «Devlet, kişi
nin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle, bağ

daşamayacak surette sınırlayan siyasî, iktisadî 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın mad
dî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar» açık ve âmir hükmünü vazet
miştir. 

Anayasanın gerek bu maddesi, gerekse temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili 'bütün diğer madde
leri şimdiye kadar yapılmış ve şimdi de yapıl
mak istenen değişikliklerle karşılaştırılsın. İn
saf ile düşünülsün, vicdan ile konuşulsun, -bü
tün bu değişiklikler; temel hak ve hürriyetleri 
sınırlayıcı, kısıtlayıcı değiller midir? 

Bir siyasî rejim, bir idare tarzı olan de
mokrasi. sadece seçimle 'bir Parlâmentonun teş
kili ve hu yolla halkın idareye iştirak etmesin
den ibaret, değildir. Demokrasi, bir taraftan 
halkın kendisini idare edecekleri, demokrasi için 
sadece 'bir vasıta olan hür ve serbest bir se
çimle seçmesi, diğer taraftan da idare edenle
rin halkı demokrasi için hedef ve gaye olan 
«insan hak ve hürriyetlerine, demokratik hu
kuk devleti» ilkelerine en uygun bir tarzda ida
re etmesi demektir. 

Bütün arz edilen hususlara cevaben dene
bilir ki, «Olağanüstü durum içinde bulunulmak
tadır. Örfî idare vardır. Bu itibarla gerek ted
birler, gerekse Anayasada tadilât bir zaruret
tir.-» 

Bütün bunları hâlin icabı olarak kabul et
mek lâzımdır. 

Buna mukabil de denir ki, evvelâ 12 Mart. 
11 Aralık ve 2.1 »Şubat muhtıra ve bildirilerin
de, henüz de gerekli şekilde ele alınamamış re
formlardan bahsedilmektedir. İster açık, ister 
kapalı bir »şekilde olsun, şiddet tedbirleri ve 
Anayasada tadilât- diye bir husus yoktur. 

Saniyen mesele şimdi içinde bulunulan du
rum, değildir. Mesele herhalde ilânihaye de
vam etmeyecek ve geçici olan olağanüstü hal 
örfî idare son bulduktan sonra geçici olmayan 
tedbirler ve Anayasadaki tadilât sonucu, de
mokrasinin içine gireceği durumunun açık ve 
aşikâr görüntüsüdür. 

İşte asıl mesele, devlet şekli Cumhuriyet, si
yasî rejimi halen isimsiz karışık, iktisadî siste
mi ise suijcnerist bir manzara arz eden Tür
kiye'de, demokrasinin yarın nasıl bir durum 
içinde olacağı meselesidir. 

Anayasanın şimdiye kadar 1254, 1255, 1421 
ve 1488 sayılı kanunlarla olmak üzere 40 ka-
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dar maddesi değiştirilmiş, şimdi de 'birkaç mad
desi daha değiştirilmektedir. İleride yine tadi
lâta gidileceği muhtemeldir. Bu gidişle, Anaya
sada değiştirilmemiş madde galiba kalmaya
cak; bu kere 'herhalde değiştirilmiş maddelerin 
değiştirilmesi 'bahis mevzuu olacaktır. 

Mevcut Hükümetin bir sayın üyesinin gaze
telerde çıkan konuşmasında, «Sosyal güvenli
ğin bulunmadığı yerde anarşistler olacaktır.» 
şeklinde bir ifade vardır. Bu da resmen göste
riyor iki, anarşinin sebebi Anayasa değil; fakat 
Anayasanın işaret ettiği sosyal «adalet ve sosyal 
güvenliğin tesis edilememiş olmasıdır. Tenkit 
mevzuu meseleler, Anayasaya yüklennıesc, Ana
yasanın 'buna imkân verdiği zannına kapılın-
masa ve Anayasanın öngördüğü iktisadî, sosyal 
ve kültürel meseleler üzerine gerektiği şekilde 
eğilinse, hem meselelerin ele alınışında isabetli 
hareket edilmiş, hem de meselelerin halli o nis
pette kolaylaşmış olur. 

Muhterem senatörler, Anayasa referandum
la kabul edilmiş olduğuna göre, değişiklikleri
nin de referanduma sunulması kabul şeklinin za
rurî bir neticesi olarak görülür. Bunun Anaya
saya konması herhalde ki yerinde ve isabetli 
olur. 

Hedef, Atatürk'ün, «Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesil» parolası ise Anayasa bu isti
kamettedir. Yok eğer hedef Parlamenter hakikî 
demokrasi yerine, Hükümet diktası ise, Ana
yasanın buna yerimde bir engel teşkil ettiği şüp
hesizdir. 

Muhterem Senatonun «İzindeyiz» denilen Ata
türk'ün parolası ile Hükümet diktası arasında bir 
tercih yapmak durumu içinde bulunduğunu işa
ret eder, tercihini parola lehine kulanacağı ümit 
ve temennisiyle sözlerime son verir, hepinizi hür
metle selâmılarım. (M. B. G. ve C. H. P. Grubu 
sıralarından alkışlar,) 

BAŞKAN — Sayın Alım'et Yıldız, buyuru-
nuz. 

Sayın Yıldız, 3 neü olarak «üzerinde» görüşü
yor. 4 ncü olarak lebinde Sayın Orhan Kürümoğ-
lu, 5 nci olarak aleyhte Sayın Hikm'et İsmen ve 
6 ncı olarak üzerinde Sayın Hüseyin Öztürk sı
ra almış oldular. Normal 8 nci sırada kayıtlı Sa
yın Salim Hazerdağlı'nın durumu tetkik 'edildik
ten sonra diğer arkadaşlarımızın da yerlerini ay
rıca bildireceğim. 
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I AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, ben değişikliklerin 2 - 3'ü aleyhinde bulun-

I mayı pek önemli 'saymıyorum. Hattâ belki onlar 
I gerekli dahi kabul edilebilir. Bir tanesini de 
I yine çok önemli saymıyorum; fakat 3 tanesini çok 
I sakıncalı saydığım için konuşmamı «üzerinde» ni

teliği ile sunuyorum. 
I Konuşmamı yazılı da yapmıyacağım. Yaz

dığını madde başlıklarına dayanarak görüşle
rimi özetlemeye çalışacağım. 

I Sayın arkadaşlarım, önce değiştirilen nedir? 
Bu soruya karşılık bulalım. 200 yıla yaklaşan öz
gürlük ve demokrasi savaşlarımızın Atatürk'le en 
olumlu aşamaya ulaştıktan sonra, bir geriye dö
nüş ve yeniden Atatürkçülüğün doğuşu ile 27 Ma-

I yısta yeni bir Anayasal düzene ulaştık. Gaga, es
kinin geleneksek klâsik dem'orkasisine, çağın sos-

I yal, ekonomik özünü katan, sosyal dernorkatik bir 
düzeni öngören Anayasada değişiklik yapılmak
tadır. 

Sayın arkadaşlarım, 235 yıl önce Moıi'tesquie' 
niıı «Yasaların ruhu» adlı ünlü eserinde kuvvet
ler ayrılığı ilkesini savunup, ona göre bütün ül
keler yasalarını değiştirdikten sonra biz ancak 
1961'de bu nitelikte bir Devlet düzeni kurma ola
nağına ulaştık. 

Yine, Montesquie ve Jhon Look gibi ünlü si
yasal yazar ve düşünürlerin belirttiği gibi, ikti
dar zulmüne karşı tek güdence yine iktidarla olur. 

I O halde bunun 'doğal sonucu ulusal egemenliğin 
ve iktidarın kurumlar ve organlar arasında bölü-

I şülmesiyle sağlanan bir dengede tekelci sistem ye
rine, çoğulcu bir sistemle birlikte, Devlet kurum
larının iktidar yetkisini bölüşmesinde paylarına, 
düşeni dengede kulanmalarıyle; eğer bu yok olur 

I da tekelci tek bir yerde bütün güçler toplanır ise, 
iktidar gücünün paylaşması egemenliğin organ
lar ve kurumlar arasında kulamlma olanağı fcal-

I 'kaçağından, iktidar zulmüne karşı tek çıkar yol 
ihtilâl olur. Günkü ancak, iktidar paylaşması böy
le bir yolla sağlanabilir. Kurulan düzen ken
diliğinden bir iktidar paylaşması olanağını ver
mez. İşte bizim Anayasa böyle bir sakıncayı, böy
le bir gidişi zorunlu kılan durumu değiştiren bir 

I Anayasadır. 
Bu Anayasanın nasıl hazırlandığını düşündü-

I ğümüz zaman, eleştirirken daha hesaplı davranma. 
zorunlıığunu duyarız. Uzun yılların düşünsel ka-

I lıti'mmı aldıktan sonra 1960ta başlıca Devlet 
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kurumlarının, örgütlerin, organların, partilerin, 
fakültelerin tasarıları, 5 -aylık bilim kurulunun 
çalışmaları ve 5 aylık Kurucu Meclisin kamu için
deki tartışması ve bu ortamda yapılan seminer
lerle Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiren bir 
ulusal sözleşme niteliğinde bir Anayasa hazırlan-
ınıştır. 

İşte böyle bir Anayasa hazırlandıktan ve bu
nu amaçlayan bütün eski devrimcilerin özlemle
rini 'yansıtan ve hazırlayanların büyük çoğunlu
ğu etkin politik 'kişiler ve bilim adamları olarak 
bugün yaşamakta olduklarına göre, ileri sürülen 
gerekçeyi ben biraz üzüntüyle karşıladım. Bakın 
•birinci ve ikinci değiştirme gerekçesi nedir? Öz
gürlüklere çek yer veriyor. Fazla ilericidir. Yü
rütmeyi frenliyor. Böyle gerekçelerle bir Ana
yasa değiştirilmesi 'toplumu küçümseyen bir dav
ranıştır. Çok ilericidir; yani biz ona lâyık deği
liz biz o kadar ilerici değiliz. Çok özgürlükçüdür, 
özgürlük çağında bu kadar özgürlük bizi bozu
yor, o kadar özgürlüğe biz lâyık değiliz. Yürütme
yi frenliyor, partizanlığa yer vermiyor. 

Arkadaşlarım, bütün bunları 'Söyleyince, bir 
do bakıyoruz, değiştirilen değişiklikler kime yö
nelik? Toplumun en seçkinlerine; üniversite özerk
liğine, TRT ye, kamusal nitelikteki örgütlere; 
memur veya öğretmen sendikalarına, yargı organ
larına, Anayasa Mahkemesine, Danıştaya, bilim. 
çevrelerine yönelmiş. Demek ki, yargı, Türk top
lumunun bu en seçkinleri böyle bir Anayasaya 
lâyık değildir. 

Sonra, bütün geçmiş savaşçılar da yanılmış. 
Şimdi soru: Geçmiş savaşçılarımızın hepsi yanıl
mış. Bugün yaşayan, etkin görevleri olan politi
kacılar ve bilim adamları yanılmış, kamusal ni
telikteki bütün örgütler yanılmış, yargı organla
rı yanılmış, Kurucu Meclis yanılmış. Kim doğru 
bulmuş? 12 Marttan sonra ortaya çıkan kimi güç
ler ve başından beri bu Anayasaya karşı olanlar 
haklıymış. Yargı buraya varıyor, yalnız onlar 
yanılmamış. 

Arkadaşlarım, işte bu ilerisi için bir çatışma 
ortamı hazırlıyor demektir. Şimdi, değiştirilen 
Anayasanın temel niteliklerini kıyaslarsak; Tür
kiye gerçeklerine, çağın gereklerine göre o zaman 
daha belirgin olur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye gerçekleri arz 
'ettiğim gibi sened-i ittifak bir belge olarak yayın
landıktan bu yana, umutların, özlemlerin üzeri-

I ne çevrildiği geleneksel demokrasinin 'bütün ge-
I reklerini kunun'larıyle birlikte kapsayan ve on

lara çağın gereği olan sosyal, ekonomik öz ka
tan bir Anayasadır değiştirilen. Ee... Görüyoruz 
ki, dünya, çözümü bu doğrultuda (buluyor. Geçen 

I Başbakanlık Bütçesi görüşülürken de belirtaniş-
I tim; dünyada sağcı partiler yok oluyor, solda ge

lişme hızlı oluyor. Solun 'aşırısı da itibardan dü-
I şüyor. Şimdi görülüyor ki, gelişmenin niteliği 

bu. Sanayi, devrimini yapmış, hiçbir sorunu yok
muş gibi bir durumda olan Almanya'dan bizim 

I için sorunu var denmeyecek Avusturalya'ya değin 
son birkaç yıl içindeki gelişime bakarsanız; bütün 
ülkeler sağcı partileri yok ediyor, sol aşırılar iti
bar yitiriyor, sosyal demokrasiye yönelmiş. 

I İşte 1961 Anayasasının da öngördüğü 'sistem 
buelur. Görülüyor ki, bütün dünyanın çıkış yolu-

I mı bulduğu doğrultudan, şu bizim Anayasa ile 
çıkıyoruz. 

Bu çıkışı hazırlamaya bakarsanız, o da çok i'l-
j ginç. Öyle bir çıkış yapıyoruz ki, neredeyse «Kim

se duymasın buradan çıkışımızı» diyen bir hazır
lık var. Ne biilim çevreleri ne Devlet kurumları 
hiç. ikmseyi ilgilendirmeden kapalı kapıların ar
kasında konuşuyoruz, hazırlanıyor, reçeıteleşiyor 
•ve geliyor. Neden? İsteyen kim? Belli. Tarabya'-
da'ki iş çerlerinin konferansta hazırladıkları il
keler. Sonra, eskiden beri Anayasaya karşı olan
lar ve birtakım egemen çevrelerin istekleri. 

İstemeyen kim? Bakın bugün hiçbir Devlet 
kurumu bu Anayasa değişikliğinden yana değil: 
Baroların tümü aleyhinde, isçi örgütleri aleyhin
de, kamusal nitelikteki bütün organlar 'aleyhin
de. Bu, niteliğini gösteriyor. 

İşte böyle olunca arkadaşlarım, geçmişte de 
yakındanın tersi, hastalığa ters reçete koyar bir 
değişiklik karşısındayız. Bütün geçmişte Türki
ye ̂ deki bunalımların, huzursuzlukların, çatışma
ların nedeni, özgürlülkerin genişletilme isteğiyle 
iktidar yetkilerinin kötüye kullanılması olagel
miştir. Bir de partizanlık. Yürütmenin her iste-

I diğini keyfine göre yapabilmesine karşı savasıla-
I gelmiştir. 

I Şimdi yapılan, o eski yalandanları daha ra
hatça yapabilme imkânını hazırlayan bir değişik-

I lifetir. İktidarın yetkileri artırılıyor, özgürlükler 
I kısıtlanıyor bu suretle ilerisi için daha sert bir 
I savaşma hazırlanıyor. 
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Bir keham'et olarak değil, inancım olarak arz 
ediyorum; -çok yakın gelecekte Türkiye'yi bir öz
gürlük savaşmasına (itmekteyiz. Eskiden özgür
lüklerin kazanılması ve genişletilmesi savaşması 
var idi, şimdiden sonra kazanılan hak ve özgür
lüklerin yeniden geri 'alınması savaşması yolu 
açılmaktadır. Ben, 'aslında böyle bir savaşmaya 
bugünden hazırlanmayı kendim için 'de görev sa
yıyorum. Çünkü bu olacak ve bunda görev alma 
^bugünkü görevimin de gereğidir. 

Şimdi arkadaşlarım; bir de geçmişte çok ay
dınlatıcı olması gereken örneklerin tersine bir tu
tum içindeyiz, bunu da belirtmek istiyorum. Biz, 
çoğu kez örnek alarak, bugünkü bunalımlara ça
re ibulurken Weinrer Cumhuriyetini alırız. En çok 
çekindiğimiz Rusya'daki komünist rejimden kur-
tu'lmayı öne alırız. Değişiklikler ise bu iddia
ların teMnödir. Onun üzerinde durmak istiyo
rum. Bugün yapılan değişiklikler W e k a r Cum
huriyetinin sonucunu, yazgısını geliştiren ortamı 
hazırlayıcıdır. Kerenslky Hükümetinin iflâsını 
sağlayan nedenler bugün Anayasaya giriyor. Ben 
bunların 'tarih hikâyesini anlatmıyorum, kıyas
lamak idin arz edeyim: Bakın arkadaşlarım, bi
liyorsunuz Weimar Cumhuriyetinde eski Genel
kurmay Başkanı olan Başbakan, bir Prusya soy
lusu 'olan Hindenburg, o zaman sosyal demokrat
ların isteklerine yer vermeyen aşırı sağcı, Hit-
lerci faşistlerle aşırı solcu komünistlerin karşılaş
tığı 'bir ortamda küçük bir sağcı partinin başka
nını, başbakan yaparlar. Genel Başkan Y a rdım- I 
cismi değil de Başkanını Başbakan yaparlar. 

Sonra bu 'ortamda Hindenburg, aşırı solcu
lara karşı 'beğenmediği halde Hitler'i - İkinci 
Dünya Harbiyle ilgili olarak - resmî tarihiyle İn
gilizlerin yazdığı gibi Hitler o zaman Hinden
burg'ta (biliyordu, 'aynen babası gibi, annesiyle 
'babası 'evlenmededen doğmuş bir mübarek adam
dır. Hi'tler'in tarafını, tutar, sırf aşırı solcular
dan kurtulmak için. Sosyal demokratların de
diğini de yapmaz. Seçimde bu ortamda kozlarını 
•sokakta (bölüşmek isteyen aşırı sağcı ve solcular
dan; Hindenburg sağcıları sevmediği halde sem
pati foeslemesiyle SAUar ve SS'leıie komünistler 
sokak kavgasını ileriye götürürler. Aşırı sağcı ve 
aşırı solcu dövüşmesi sonucu aynen anarşik bir 
ortam vardır orada. Halk bıkar, korkar ve «Bi
risi gelsin kurtarsın» der gibi, 'seçime gidilince 
komünistler % 43, faşistler 'binde 900 Mecliste-
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ki sandalyesini artırırlar. Yine aynı adam baş
bakan olur ve partiîerüstü Hükümet... 

Şimdi bakın arkadaşlarım partiîerüstü Hükü
met; eski Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı, 
sağcı 'bir partinin başkanı Başbakan olur. Ilımlı 
solcuların dediği yapılmıyor. Aşırı sağcılar ve 
solcular dövüştürülüyor. Burası 1971 Türkiye'si 
değil, 1930 - 1932 Almanyasıdır. Sonuç, Hitler i 
getirdi. 

Rusya'da Kerensky Hükümeti, tıpkı 12 Mart 
Muhtırasmdaıki istekler gibi reform yapma vaa
diyle geliyor, klasik demokrasiyi oturtacağını 
söylüyor. Sonra 'hepsinden vazgeçip umutları sön
dürüyor ve Lenin çıkıyor. Yeni sloganlarla orta
ya atıldığı gibi, 15 bin kişilik komünist üyele
rini 'bütün ulusun desteğine ulaştırıyor. Nasıl? 
«Silâhlan 'bırakın evinize gidin. Ulakları yağma 
edin.» diyerek. Bütün bunları yapanlar, eğer 
Lenin kazanamazsa suçlu olacakları için, zoraki 
olarak onun etrafında birleştiler. 

Şimdi görüyorsunuz ki, arkadaşlarım, tarih 
bizi yalanlıyor. Bugün çare diye sandıklarımız, 
Rusya ve Almanyatâa ters sonuç •vermiş. 

Benim bir inancım da odur ki, bugünkü Mec
lisler (Hiç bir meşruluk niteliklerine dokunma
dan arz ediyorum.), lıu değişiklikleri yapma yet
kisinde değildir. Meşruluklarına dokunmadan 
arz ediyorum (ki meşru Meclislerdir), bu yetki
ye sahip değildir. Neden? İleride biraz da
ha belirteceğim; Anayasanın felsefesine hat
tâ 9 ncu maddede belirtilen «Cumhuriyet» 
niteliklerine ilişiikn köklü değişiklikler ya
pılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin kararı
nı da arz edeceğim, bu ölçüde köklü değişik
likleri ya kurucu meclisler yapar veya bir parti, 
böyle köklü bir değişiklik yapacağını ülkeye, -mil
lete ilân eder, aldığı yetki ile gelir bunu yapar. 
Biz ne Kurucu Meclisiz ki, bu kökü değiştirmeye 
hakkımız Olsun, ne 'de Adalet Partisi yıllardan 
beri değişiklik yapacağını fceyan ettiği 'halde, ulus 
ona iktidar yetkisi vermiş, ama Anayasa deği
şikliği yetkisini vermemiştir. Görülüyor ki veri
len yetki o derecede değildir; «İktidar olursun, 
Hükümet olursun, aıma Anayasayı değiştiremez
sin.» dedi. Bir itirazım yok. Sonuç bu... 

12 Mart Hükümetleri de asla böyle bir yetki
ye sahip değiler. Çünkü siyasal kaynakları olan 
belge, onları Anayasayı değiştirmek için değil, 
uygulamakla görevlendirdi. O hakle görülüyor 
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(ki, kaynağına ters düşüyor ve bugünkü yetkile
riyle uygun 'değildir. 

Arkadaşlarım, simidi demin ileri sürdüğüm 'hu
susu belirtmek istiyorum. 

16 . 6 . 1970 tarih re 1/31 sayılı Anayasa Mah
kemesinin kararı; Anayasanın Cumhuriyet 'değiş
mez 'diye 9 ncu maddesindeki hüküm 2, 4, 5, 6, 
7 ve 8 nei 'maddelerindeki nitelikleri belirtilen 
Cumhuriyetin değiştiril ememesi... O nitelikleri 
değiştirdiğiniz gün, Anayasanın öngördüğü Cum-
lıuriyet değişmiştir, diyor. Çünkü o, nitelikleri 
olan bir Cumhuriyet. 

Şimdi 2 nei maddedeki; insan haklarına say
gılı sosyal hukuk devleti büyük ölçüde değişmiş. 

Sonra 8 nei maddedeki Anayasanın üstünlüğü 
şimdi öyle bir hale getirilmiş ki, ileride göstere
ceğim, Anayasayı diğer yasaya uyulma yolu 
açılmıştır, o yasayı Anayasaya, uyduracağına... 

Sonra 4, 5, 6 ve 7 de egemenliğin bölüşülmesi, 
kuvvetler ayrılığı ilkesi vahim şekilde, bozulmuş
tur. O halde 9 ncu maddede geçen Cumhuriyet 
adı 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 nei maddelerde nitelikleri 
belirtilen Cumhuriyetten yeni bir biçime girmiş-
•tir. Yalnız adını saklı tutup bütün niteliklerini 
değiştirdiğiniz zaman, o Cumhuriyet değildir. 

Şimdi böyle bir kökten geldiğimiz için, ben de 
arz 'ettim, ben bu Meclislerin bu değişikliği yap
maması gerektiği inancındayım. 

Somut olarak 57 ve 148 nei maddelerdeki de
ğişiklikler ile yeniden tedvin edilen geçici 22 nei 
madde üzerinde durmak istemem. Gerekli de 
olabilir. Karşısında değilim. Onları tartışma 
konusu yapmıyorum. Ama öbür dört, hele üçü 
üzerinde biraz durmak işitiyorum. 

Bunlardan 138 nei maddede «Savaş hali dışın
da» mahkemelere (Sıkıyönetim mahkemeleri dâ
hildir bunun içine. Çünkü Sıkıyönetim Yasası da 
belirtiyor.), çoğunluğu yargıç olmama ilkesini ge
tiriyor. Yani yargıç olmayanlardan mahkeme 
kurulabilecek. Bir tane yargıç, bulunursa yeter. 

Hukuku hukukçu uygular. Yargı kararını yar
gıç verir. Bir askerî mahkemede subay bilirkişi ola
rak bulunur; ama değişiklik o değildir. Değişiklik, 
yarın bir sıkıyönetim mahkemesinde, «Buyurun 
bir hâkim dört it an e subay, mahkeme sizsiniz.» 
denebilme yolu açılmıştır. Neden yargıçtan kor
kuluyor acaba? Yargıç olsa zararı ne olur ki, bu 
değişiklik getirilmiştir? Yarın sıkıyönetim mah
kemelerinin bu nitelikte olmasına neden zorun

luluk duyulmaktadır? Bunu anlamak güçtür. As
lında, biraz daha söyleyeceğim Sayın Yurdakuler 
de belirtti, subayları böyle yerlere sokmak, Gü
venlik Mahkemelerine subay sokmak Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin itibarına karşı yöneltilmiş do
laydı bir yıpratıcı eylemdir. Bütün olumsuz ey
lemleri onlara yükleme yolu açılıyor. 

30 ncu maddede, yargıç önüne çıkarılmadan 
önceki gözaltında bulundurma süresini 30 gün
den 15 güne indirme, bir iyileştirme olsa da hu
kuk Devleti ilkeleriyle bağdaşır değildir. Anaya
sa Mahkemesinin gerekçelerine bakıldığı zaman, 
bu «gün» lerin olmaması gerektiği kanısına varı
lır. Bir iyileştirme; belki 30 günden inmiştir. 
Ama görülmüş ki, Anayasa Mahkemesinin gös
terdiği gerekçelerle bozduğu hükmü değiştirip 
Anayasaya uyduracağına, Anayasayı değiştirip 
onun bozduğu kanuna uydurulma yolu seçilmiş
tir. Yani 15 gün adam tutuklansın, biraz yumu
şatılsın veya ifade vermeye olgun hale gelsin de 
sonra yargıç önüne çıksın. Ben sıkıyönetimlerde 
çalışmış bir insan olarak buna hiç inanmam. Ne
den? 

Antidemokratik tutum ve davranışla rıyle meş
ruluğunu yitirmiş bir iktidar döneminde dahi, sı
kıyönetimde gördüm ki, böyle bir gereklilik yok
tur. Şimdi, sıkıyönetim istediği kadar organ ku
rar. İnsan haklarını çiğneme pahasına organ kur
maktan niye vazgeçiyor? 250 kişiyi bir günde yar
gıç huzuruna çıkabilme sağlanmıştı İstanbul'da, 
ben de oradaydım. O halde, birçok yargı organı 
kurmak varken, insanları böyle 15 gün yargıç 
önüne çıkarmadan önce bir eyleme uğratma yolu 
neden açılıyor? 

Şimdi, bu hükümden sonra en çok yadırga
dığım ve yanlış bir kıyaslama ile doğan Güven
lik Mahkemeleri üzerinde duracağım; 136 nei 
madde. 

Bu madde, üyelerinin seçilişi yönünden nite-
lilkeri, halk tipi mahkemeler gibi işlemeye elveriş
lidir. Aynen halk tipi mahkeme] eninin üyelerini 
kim seçiyordu? Hükümet istediklerini seçip o dü
zeni kuruyordu. Bundakileri kim seçiyor? Yine 
Hükümet. İstediklerini seçip mahkeme yapıyor. 
Kuvvetler ayrılığı varmış, yürütme ile yargı ay
rı imiş. Burada en tehlikeli mahkemenin üyeleri
nin hepsini, «Efendim, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, içinden seçsin.» deniyor... Evet, Bir benzetme 
yapayım yahut örnek vereyim; örneğin Adalet 
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Partisi, Hükümeti İmrnıuş. Seçime giren eski yar
gıçlardan Ankara İl Başkanı ile Konya İl Baş
kanı secimi kaybetmiş olan il başkanlarıdır. Yük
sek Hâkimler Kuruluna diyeceğim ki; «İşte bu 
iki eski hâkimi sana veriyorum, hangisini geçersen 
seç.» Hangisini seçerse seçsin bu fark eder »mi? 
Bu yol açılıyor. 'Ben bir örnek verdim. Bu mut
laka Adalet Partisi olmaz, O halde yürütme Yük
sek Hâkimler Kuruluna öyle bir bağlantı veriyor 
ki, süs olsun 'diye bir de onun seçişi var. Ne se
çişi? Onun Geçişli merisi yok. Çünkü, ne derece
de üstün yargıç oluşa olsun, bu yolda Hükümet 
istemezse oraya giremez: Sonra, güveni sarsar. 

Balkınız arkadaşlarım, 4 türlü mahkeme kuru
luyor. Şimdi, bu Anayasa yürürlüğe girdikten 
sonra Türkiye'de 4 ıtürlü ceza davalarına bakan 
•mahkeme göreceksiniz : 

1. Olağan (mahkemeler, 
2. Güvenlik mahkemeleri, 
3. Sıkıyönetim mahkemeleri, 
4. Kamu 'davası açılmamış sıkıyönetimden 

'aktarılmış davalara bakan mahkemeler. 
Bu karmaşık hal neden? Yani bu kadar kar-

nıalkarışık hale neye geliyoruz? Nedenini ben bu
lamıyorum. Kinişte de inandırıcı bir nedenini 
gösteremedi. Bir benzetiş var. Aynen kediyi as
lana benzetmek gibi bir benzetiş. Günkü, bıyık
ları var, ayakları var, kulakları var, o 'da aslan
dır öyle ise der gibi bir şey ... 

Fransa'da da güvenlik mahkemeleri varmış. 
Ne zaman varmış? De GauTle'ün aleyhine bir 
dizi cana kıymalar, suikastler tertiplendiği za
man. Paris'te paraşütçüler ineceği zaman. O mah
kemelerin sağ ile sol ile bir ilgisi yoktu. Sağcısın, 
solcusun 'diye onun böyle muhakemesi yoktu. 
Fransa, bu nitelikte bir »olay karşısında idi ve bu 
mahkemelerin güvencesi de vardı. Şimdi, bunu 
Türkiye'deki mahkemeye benzetmek, adaylarını 
bu Hükümetin koyduğu; sağcısın, solcusun diye
rek insanları mahkemeye verdiği iktidara, kendi
simin beğenmediği felsefe sahiplerini mahkûm 'et
mek istediği bir yol mu? Bunu ona benzetmek, 
kusura bakmayın kediyi aslana, kaplana benzet-
ni'eJk gibi bir şeydir; yani 'güldürücü, komik bir 
benzetmedir. Hiç bir ilgisi yoktur. 

Şimdi arkadaşlarım, eğer bu geçici 21 nci 
madde ile birlikte düşünülürse daha kötü bir du
rum karşısında olduğumuzu görürüz. 

Bizim Anayasanın 32 nei maddesi 'olağanüs
tü yargı organlarının kurulmasını yasak etmiş, j 

— 55 

27 . 2 . 1973 O : 1 

Şimdi arkada'şlarımız diyor ki; «Hayır efendim 
bu olağanüstü değildir.» Söylediğiniz sözden ola
ğan olmadığı anlaşılıyor. Söylediğiniz sözler bu
nun olağanüstü bir mahkeme olduğunu açıkça be
lirtiyor. Savunurken, gerekçeleriniz bunu belirti
yor. Nerede bu tip bir mahkemeye olağan bir 
mahkeme demişler ki, biz 'de saflık edelim de ola
ğanüstü değil de olağan bir mahkemedir, her yer
de kurulabilir diyelim. Olağanın anlamı nedir 
arkadaşlarım? Ya sözcüğün anlamını ters çeviri
yoruz veya sözcüğü bilmeyenlere «E... Sen bunu 
anlamadın» demek istiyoruz. Bu, olağan mahke
me değil. Ya olağanüstüdür, ya olağan dışıdır. 
Olağan değildir. Günkü, hiç bir rejimde böyle 
bir organa olağan denmez. Gerekçede de dene
miyor, savunmada ela denmiyor. 

Şimdi arkadaşlarım, bütün bu değişiklikler 'sa
vunulurken, konuşulurken, bir tutum kesin. Ne
dir. o? Bilim çevrelerinin eleştiril erinden kaçın
mak: Devlet İmrumiarmın ortak olmasından, açık 
tartışmalardan, ilerde hiç bir baskı altında kal
madan vicdanının sesini duyurabilecek nitelikte 
insanlar ve kurumların bulunmasından kaçın ili
yor. Günkü başka bir nedenini bulamıyor um. 

Sonra, bütün bunlardan kaçınilırken poli
tikacı arkadaşımız diyor ki; «Biz Batılı de
mokrasi istiyoruz.« Biz, İngiltere'deki gibi de
mokrasi istiyoruz. «İngiltere demokrasisinde 
böyle olağanüstü 'mahkemeler, güvenlik mah
kemeleri, hâkim olmayan adamlardan kurulu 
mahkemeler, 15 gün yumuş atmalı mahkemeler 
var mı? Sıkıyönetim bittikten sonra mahkeme
ler; 4 türlü yargı organlarına bajkaıı nııahlke-
meler var mı? Yar mı böyle bir şey? Hem 
bunları söyleyeceksiniz, hem bu değişiklik
lere parmak daldıracaksınız. Bu mümkün' 
değildir. Benim burada yapmak istediğim, 
asılında kararını vermiş, artık değişikliği de
ğiştirmeyecek insanları değiştirmek için de
ğil. Herkesin muhasebesini, tutanalklarda ge
lecek (kuşakların yapmasına yardım etmektir. 
Sevap ve günah defterlerinin tutanaklarda 
bulunması içindir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Heılkes re
yinin hesabını vermeye hazırdır. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Yarın gelecek, «efendim böyle idi» 
denecek. Hayır, bu Meclis hep böyle değil
dir. «Bu Meclis hep böyle değildi» dedirtmesi 
için görevimi yapıyorum. 
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Batılı demokrasi istiyoruz deyip bu türlü 
donatımlara girişiliyor. 

Şimdi size soruyorum arkadaşlarım, Batılı 
demokrasi istiyoruz. Faşist İspatlıya mahkeme
linin [kararını okuyorum; bakıyorum bizim
kiler onu beğenmiyor. Faşist İspanya'nın Yük
sek Mahkemesi, en aleyhinde olduğu, can 
düşmanı okluğu komünizmi! alıyor; «Bu ki
tap1) an taşıyan ve birbirlerine götürüp oku
tanlar suç işlemiş olamazlar» diyor. Fran-
ko'ınun 80 milyar dağıttığı rahipler; «hiç kim
se siyasal düşüncesinden dolayı kınanamaz, 
suçlanamaz» diye bildiriler yayınlıyor. Faşist 
İspanya, 

Sonra Alman Federal Mahkemesi' takdir 
yetkisini değil, lıulkuken geçerli gerekçenin 
bulunmasını, böyle olmayan kararların ipta-
Oini kararlaştırıyor. 

Tanrının oğlunun memleketi Japonya : 
Danıştay karşılığı olan mahkemenin kararı 
aynı, 

Antik omünist baş memleket Amerika'nın 
yüksek mahkemesi; memur ve öğretmenin 
dahi, aldığı yapıtların, bitapların, komünist 
propagandası dahi yapan kitapların okun
masını isteyip istememesine ilişkin kanunu 
iptal ediyor. «Hakkıdır» diyor. «Böyle şey 
söylenemez» diyor; «olkur, okumaz» karışa
mazsınız diyor. Çağ bu. Bu çağa biz demok
rasi olarak ters mi düşüyoruz, doğru mu dü
şüyoruz ? 

Şimdi arkadaşlarım, düşün özgürlüğü öz
gürlüklerin aııasıdır. Basın özgürlüğü düşün 
özgürlüğünün aracıdır. Bunlara inanmayan 
demokrasiye inanmıyor demelktir. Bütün kısıt
lamalar bu noktada kuvvetli. 

Şimdi soruyorum. Bakın bütün gerçek
lere uyan bir rejimi yaşatmak isteyenler ki
tap yasağıma, çeviri yasağıma inanmıyor. Ne 
diyor? Bir sistemin karşısında olan da onu 
okumalı, doğrusunu öğrenmeli. Yanında olan 
da okumalı, doğrusunu öğrenmeli. Bunun için 
kapitalist Başbakan Adenauer, yan Ameri|kan 
işgali altında iken en yüksek bilim ödülünü 
nıaiiksizmi en iyi öğretene veriyor; «karşısın
da olan da bundan öğrensin» diyor, «yanında 
olan da bundan öğrensin» diyor. «En iyi bu öğre
tiyor diyor. Dünya bu. «Savaşacaksınız, bilin
sin ki, karşısında savaşılsın.» diyor; ama çı
kıyor bir sayın arkadaşımız hem de bilimsel 
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i niteliği olan bir arkadaşımız, burada da söy
lüyor, dışarda da söylüyor, diyor k)i; «Efen
dim, insanın |kafasında,kine, gönlündekine ben 
hükmedemedi. Düşün özgürlüğüne saygılıyım'; 
ama onu yazdı mı gitti.» E, oraya hükmeden 
yalnız Allah. Elbete kafasına, gönlüne hüık-
medemezsin. «Düşün özgürlüğü» deyince ka
fasındaki, gönlündeki değildir. Ona özgürlük 
denmezki. O zaten var. O, Abdülhamit döne
minde de vardı. Her döoemde var o. Mesele 
sorun onu yazabilmektir. «Hayır yazabilmesine 
engelim de kafasında kalmasına engel değilim» 
denirse zaten engel olamazsın, Ona Allah, en
gel olur. Böylece, dünyada pek gülünç düşecek 
davranışlardır bunlar. 

Sonra arkadaşlarım, bunu, bu kuralları han
gi ülkede uygulayacağız, Sayın Cizrelioğlu'nun 
buyurdukları gibi kim için çalışacak bunlar ? Bu
nu düşündüğümüz zaman bunu savunanların 
aleyhinde çalışacağı da düşünülmeli. Bir ülke
deki bir savcı, ithalât ve ihracatın devletleşti
rilmesini iddianamesinde suç sayıyor. Böyle bir 
memlekette birisi çıkıyor, «Türkiye'de düşün 
özgürlüğünden dolayı tutuklu; ne gazetici, ne 
bilim adamı, yoktur» diyor. Ertesi gün sıkıyö
netim ma.hkemeleri düzinelerle yayıyor. Bakı
yorsun, başka birisi çıkıyor; onlar efendim, dü
şün suçlusu değil» diyor. Nedir onlar? Kitap 
çevirdiği için düşün suçlusu değilmiş. Propa
gandacı imiş. Kitap çevirmenin propaganda ol
duğunu nasıl söyleriz? Ben o okulu bitirdim. 
Propaganda okulunu Amerikada okudum. Bir 
kitabı çevirenin propaganda yaptığını ilk defa 
burada öğrendim. Propagandanın anlamı var. 
Şimdi üzerinde durmayalım. Okuduğum okul
da Amerikalılar bana böyle demiyordu. O ki
taplar vitrinlerde de vardı, kim isterse okuyor
du. Ben de okudum. 

Arkadaşlarım, işte «Batılı demokrasi» de
yip sonra faşistine bile imrenir hükümler geti
riyoruz. 

Efendim, demin de arz ettim. Yetkiyi kötü
ye kullanışa karşı savaşa geldik. Yetkiyi şim
di daha kötüye kullanma yolları açılıyor. 
«Efendim, bu yetkiyi kötüye kullanan devlet 
kurumu, organ, örgüt, üniversite başıboş mu 
kalsın?» diyorlar. Peki, kimin emrine verilsin? 
Yetkiyi en çok kötüye kullananların emrine 

I verilsin. 
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Şimdi arkadaşlarım, geçmişte 'görülmüş ki, 
yetkiyi kötüye kullanmanın en sakıncalısı ikti
dardır. Şimdi üniversite yetkiyi kötüye kulla-
nıyornmş, Yargıtay, Danıştay hepsi yetkiyi kö
tüye kullanıyormnş. Bütün bunların kötüye 
kullanılmasını önlemek gücünü Hükümete ve
relim. Hükümet onları kötüye kullanmayacak. 

Demin de arz ettim, ünlü bilginler, bura
da da bilim adamları, sayın dinleyicilerim el-
ıbette benden iyi bilirler, kuramı böyle kurmu
yorlar. Onlar diyorlar k i : «İktidar zulmüne 
karşı iktidarın, bizim Anayasada bölüşüldüğü 
gibi ulusal egemenliğin bölüşülerek karşılıklı 
denge kurma sistemidir garanti olan. Bu olu
şum içinde yetkileri kötüye kullananlar top
lumsal tepki, bilimsel çevrenin eleştirileri, 
karşılıklı ,etki - tepki süreci içinde düzelerek 
demokrasi yaşar,» 

Arkadaşlarım, böyle eksantrik işler isteyen
ler ıher dönümde vardır. Bir örnek söyleye
yim: Bizim ihtilâl döneminde de böyle istekler 
karşımıza çıktı. Bu güvenlik mahkemeleri baş
ka bir isimle inkılâp mahkemeleri diye çıktı 
toplumu epey etkiledi. Bir yere kadar geldik 
vazgeçtik; fakat bunlar tomlumu etkiliyor. 

Sıkıyönetim bittikten sonra, sıkıyönetim 
maihkemeleri devam etsin görüşü de bize. Çok 
ünlü politikacılardan dahi aynen geldi. Efen
dim, Yassıada Mahkemeleri seçimden sonra de
vam etsin; Millî Birlik Komitesi de, seçimden 
sonra, Meclisde bunların kararlarını onay yet
kisini bulundursun. 

Oörüyor musunuz, nasıl birbirine benzer 
şeyler.; fakat biz bunlara iltifat etmedik. 

«Efendim, falan geliyor, falan gidiyor. Da
ha açık konuşalım. Asılanın oğlunun, karısı
nın, kızının Meclise gelmesine, yakınlarının 
(gelmesine, asılmadan kurtulanın gelmesine en
gel görmedik, beraber oturmaya razı olduk. 
Bize en insafsız hücumlarına da göğüs gerdik; 
ama işte görülüyor ki, demokrasi böyle bir hoş
görü ile yaşar. Yoksa onun tersini yapsaydık 
dalha ralhatsız olurduk, şimdi hiç rahatsız de
ğiliz. 

Bütün iktidar sahiplerine tavsiye ederiz. Bu 
yoldur doğru yol. Zararı yok; söver, bağırır, 
çağırır, silinir gider. Çoğu silindi gitti, öyle 
gelenlerin çoğu silindi gitti, hiçbir şey olmadı. 
Böyle geçici heveslere kapılıp: «Aman, şöyle | 

olur, falan gelir yıkar, mıkar» değil efendim. 
Türk Devleti kuvvetlidir, böyle uydurma ted
birlere hiç gereklilik yoktur. Aslında bu çağa 
da uygun değildir. 

Efendim, sözüne inanılması gereken ciddî 
ciddî adamlar: «İnsan haklarına uygundur bu 
değişiklikler.» diyorlar. Hangi insan haklarına 
ait saydığı memleketlerde böyle organlar var? 
Faşist ülkede, arz ettim, kararlarına bakıyo
rum. Daha az bu işte gelişmiş ülkelerde karar
lar arz ediyor. Demek ki, insan hakları; ya 
onun anladığı insan hakları başka, benim anla
dığım başka. Yalnız benim anladığım değil, İn
san Hakları Evrensel Beyannamesiyle Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesindeki hükümler de 
başka. Çünkü orada böyle bir şey yok. Ben 
maddeleri okudum; böyle mahkemeler, böyle 
organlar, böyle yetkiler devlete verilir diye bir 
şey yok orada. Üstelik kötüye kullanılmasın 
diye, sanıyorum 25 nci madde, çok açık tanım
lıyor. Avrupa Sözleşmesinin, 2 nci, 3 neü, 27 nci 
maddelerini okuyunca, birçok hükümlere ba
kıyorum açıktan bizimki buna ters geliyor. Na
sıl bir insan ciddî ciddî kalkar : «Efendim, bun
lar İnsan Haklarına saygılıdır, uygundur, Av
rupa Sözleşmesine, İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesindeki hükümlere uygundur.» der. Birisi 
lütfen getirsin oradaki bir hükmü bizim Güven
lik Mahkemelerinde, yargıç olmayan insanlar
dan kurulu mahkemelere, sıkıyönetim bittikten 
sonra sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin bir ör
nek göstersin de ben de öğreneyim bilmediğimi. 
Bir hüküm oradan getirsin ki, «Danıştay tak
dir yetkisine karışamaz» desin. Ben de inana
yım. 

Atatürkçü görüşmüş! Arkadaşını, Atatürk
çülükle geriye dönüş yoktur. Kendi kurduğu 
sistemi yeter bulmuyor. «Ben kurdum, siz iler
letin, devrimci olun, yol gösteren ben değilim 
bilimdir» diye yazıyor. Onun için Atatürk eski
mez. Onun yetmezliğini savunanların saçmala
ması oradan ıgelir. Başlangıcı kurmuş, bilimi 
önüne sermiş; süreli değiştir, geliştir diyor. 
Böyle adam yetmez olmaz. Bu yeter. Bıraktı
ğı yerdeki eksiklik tamamlanarak gidilir. Onun 
için Atatürkçü görüşmüş denirken Atatürkçü 
görüş geriye gidiş midir ? 

Efendim, bütün bunların sonucu: Bir bakı-
I yorum, klasik demokrasinin, geleneksel de-
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nıokraskıin inak ve özgürlüklerinin iktidarla 
egemen çevrelerin yararına işleyenleri alını
yor; bugünkü yasalarda Faşizmin de ekono
mik tedbirleri birleştiriliyor, karma bir sistem 
öngörülüyor gelecek için. Açık niteliği böyle 
görüyorum. Geleneksel demokrasinin egemen 
çevreler için, iktidar için işleyen hak ve özgür
lükleri almıyor, Faşizmin ekonomik yönü baskı 
tedbirleriyle mahkemeleriyle beraber almıyor, 
bir karma düzen kuruluyor. 

İşte bu düzene karşı yakın gelecekte bir sa
vaşmanın olacağını söylemek kehanet değildir. 
Türk Ulusu böyle bir düzene boyun eğmeye
cektir. Onun için lütfen böyle bir noktaya git
meyelim, bu gereksiz hükümlere baş vurmaya
lım. 

Şimdi, özgürlükleri kısıtlayarak özgürlük
ler savunulamaz. Bir varlığın can damarını tı
kayıp o yaşatılamaz. Demokrasinin gücü, özgür
lük rejimi oluşundandır. Demokrasinin yenil
mezliği özgürlüklere bağlı oluşundandır. Onun 
özünü yok edip kendisini yaşatmak, bataklığı 
artırarak sıtmayı önlemek gibi çok akılcı bir 
tedbirdir; ama geçerli değildir bence. 

Bugünkü değişikliklerde, özgürlükleri ya
şatmak için, rejimi yaşatmak için onu kısıtlıyo
ruz. Böyle şey dünyada görülmüş mü? Özgür
lükleri kısıtlayarak, rejimi Faşizme çevirerek 
demokrasiyi yaşatacağız, özgürlüklerin güven
cesini sağlıyacağız. 

Geçmiş deneyleri ters koymayalım. Eğer 
geçmişte Türkiye Devlet gücü sokağa indiril-
meseydi, birkaç anarşiste, «Her şeyi yaparsa
nız yanında kalır» dedirtilmeseydi, Devlet gü
cü, haksızın, Faşistin, Komünistin, ne tip ise, ya
salara aykırı insanların karşısına dikilseydi 12 
Mart'a gelmezdik. Mümkün değildir, gelinme-
miştir. Nerede (görülmüştür ki, herkes birbirini 
vuruyor, herkes birbirini dövüyor Devlet de 
seyrediyor; sonra, Anayasada, kabahat. Böyle 
şey olmaz. Onun için yanlış teşhisden geliyoruz. 

Bir zaman önce de belirtmiştim. Biz bu kı
sır döngüye 200 yıla yakındır girdik. Türki
ye'de reform, devrimci hareketlerin bilançosu 
çok doludur. Genç. Osman'dan, IY. Murat'daıı, 

iSelinı'lerden, Mahmut'dan, 1 nci 2 nci Meşruti
yetten gelerek nelere uğradığımızı hep biliyor
sunuz, bunları açıklamak gereksizdir. Bütün 
bunları yaparken toplum patlama noktasına 

geliyor, iktidar etkileniyor. Ya düşüyor, ya ye
ni bir şey kabul ediyor. Bir bayram; Hürriyet 
bayramı. Arkasından, sinen karşı devrimciler 
tekrar canlanıyor; bir düş kırıklığı, yeni tepki, 
yeni devrime, yeni bayram, yeni tepki.. Böyle 
geldik. 164 sene bitti, senedi ittifaktan beri 
165 yıl böyle geldik. 

Arkadaşlarım, tarihimize ibretle bakalım. 
1808'de Senedi İttifakı ilân ettikten 60 yıl son
raya kadar Japonya uyudu. Amiral, 1868'de 
geldi Japonya'ya, Biz 60 yıl önce bu işlere baş
ladık; şimdi Japonya devlerden birisi. Biz 
dünyanın en güzel yerinde dünyada 70 nci, 80 
inciyiz.. İşte yanlış Bugünkü tedbir de, gele
cekte boşuna sosyal, ekonomik konulara bütün 
çabalarımızı çevirecek yerde, siyasal mücade
lelerle birbirimizi yeme dönemi açılıyor. 

(Sayın arkadaşlarım, işte bu gerekçelerde, 
(öbürleri önemli değildir; Parti kapatılırken 
duruşmalı olsun; olabilir. Parti hesapları, ey
lemleri denetlensin; mümkün. Onlar benim için 
önemli değildir) asıl önemli olan, nereden ge
lip nereye gidiyoruz? Dünyanın gelişmelerinin 
neresindeyiz? Türkiye'nin tarihî çizgisinin üze
rinde nasıl duruyoruz? Falsolu duruyoruz, tir
sine dönüyoruz, dünyaya aykırı duruyoruz, ge
leceğe zehir tohumları ekiyoruz. İnancını bu
dur. 

İşte böyle bir davranıştan (öbür yapılanlar 
yarpılır) kurtulma yolunu yitirmeden düzeltil
mesi çabasıyle konuşuyorum. Arkadaşlarımın 
oyunu değiştireceğim hayalinde değilim. Ama 
gelecekte yapılacak bir savaşmanın başlangıcı
na geldiğimiz inancındayım. Böyle bir savaşma
ya yol açmayalım, dünyanın kurtuluş yolu ola
rak bulunduğu yolda yürüyelim. 

Bir son benzetişle sözlerimi bitireceğim : 

Arkadaşlarım, dünyada demin verdiğim ör
nekler dışında da bugün gelişmiş olsun, az ge
lişmiş olsun hiçbir ülkenin hükümetleri bütün 
ulusu memnun etmiş değildir. Sorunlar artar, 
bir yere gelir sorunların çözümlenmesinde umut 
verici bir gidiş yoksa bir taraf bir kamçılı sis
temi ortaya getirir, öbür taraf öbür kamçılı 
sistemi ortaya getirir; «Başka çare yok, bunlar
dan birini seçin» der. İki alternatif kalır. Bu
nun çaresini dünya, bulmuş: Bu ise, her ikisi
nin yerdiğini kabulle haklara, özgürlüklere say
gılı bir sistemi kurmaktır. 
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İşte 1961 Anayasası bu sistemi kuran bir 
ulusal sözleşmedir. Ulusal sözleşmeyi böylece 
sözleşmede yan tutanların çok azının karıştı
ğı, büyük çoğunluğunun karışmadığı tek yan
lı bozmanın tarihte kötü bir yankı yaratacağı 
inancıyla belki bir daha düşünme fırsatını ver
miş olabilme umudu ile sözlerimi bitirir, saygı
lar sunarım. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere söz sı
rası Sayın Kürüm oğlu'ıran ise de Kürümoğiu 
göndermiş olduğu bir yazı ile yerini yine lehin
de konuşmak isteyen Sayın ÇağlayangiPe bı
rakmıştır. 

iSaym Çağlayangil, mesaimizin bitmesine 7 
dakika var görüşmeniz bu sürede biter mi, yok
sa sözünüz bitinceye kadar izin istiyeyim mi? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— 7 dakikada biteceğini tahmin etmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — O halele Sayın Çağlayangil'in 
sözünü bitirinceye kadar mesainin devamı hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam

la) — Teşekkür ederim sayın Başkan. 
'Sayın Başkan, yüce Senatonun değerli üye

leri. 
Anayasanın bâzı maddelerinin değişikliği 

hakkındaki müzakereler iki ana fikir üzerinde 
kemikleşmişe benziyor. Bâzı arkadaşlarımızın, 
rapor ve rapora yazılan karşı fikirleri bu iki zıt 
görüşü teyit eder mahiyettedir. 

Bir ,görüş Anayasanın sınırsız hürriyetler ge
tirdiği, idarenin yetkisini kısıtladığı, aşırı 
akımların gelişmesine yardımcı olduğu ve anar
şinin artmasına imkân verdiği iddiasında top
lanır. 

Diğer bir görüş; bu değişikliklere ihtiyaç 
olmadığı, değişikliğin gerçeklere dayanmadığı, 
hürriyetlerin kutlandığı, çoğunluk hâkimiyeti
nin kurulma arzusu ve sorumluluktan- arın
ma istediği diye yorumlanmaktadır. Bâzılarına 
göre de, uygulama hartaları yasa tadilleri ile 
karşılanmak istenmektedir. 

Bu fikirler etrafında ıherkes nişan aldığı he
def etrafında yahut inmek istediği istasyona gö
re hazırlığını yapıyor, argünmanlarmı, delille
rini o istikamete getirip, savunduğu fikri is
pat etmeye çalışıyor. 
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| Bendeniz huzurunuzda teferruata, inmiyece-
ğim. Güvenlik Mahkemeleri, ihtisas mahkeme
leri halinde olabilir ama, kuruluş şekli başka 
olmalıdır veya normal mahkemeler varken özel 
mahkemelere ne ihtiyaç vardır, tutuklama sü
resi şu kadar mı olur, bu kadar mı olur gibi hu
suslar ilgili maddelerde de müzakere edilebilir. 

Şunu da şuracıkta gerçekten arz etmek is
terim ki; neden bunlara ihtiyaç duyulmuş, ne
den bu hükümler getirilmiş? Bunların üzerinde 
de biraz durmak icap eder. 

Basın işleri, özel bir mahkemede görülür-
I ken, bir takım akımların ve o akımlarla ilgili 

dâvaların ihtisas mahkemelerinde görülmesini 
yadırgamak mümkün değildir. Mazide, çanta
sında üç tane tabanca ile sabahleyin mahkeme 
huzuruna sevkedilen kız öğrencilerin, öğleyin 
delil kifayetsizliğinden tahliye edildiği bir 
memlekette diyolektif materyalizmin bütün 
esaslarını komünizm lâfı edilmeden gergef gibi 
basma serilip, toplum içinde kutsal ne varsa 
hepsini tahrip ederek doğacak kaosla komü
nizmden başka hiçbir şeyin yeşermiyeceğinin 
âdeta kızıl ilmî gerçekler halinde denendiği bir 
memlekette ihtisas mahkemelerine itiraz etme
nin haklı sebeplerini bulmak güçtür denebilir. 

Bendeniz bunlara değinmiyeceğim de, me
seleye umumî olarak bir nazar atfedeceğim. 
Buradan bâzı arkadaşlarımız hürriyetleri sa
vundular. «Hürriyetlerden zarar gelmez. Bıra
kınız herkes istediğini yapsın» dediler. «Anaya
sadan gayri dayanağımız yoktur, Anayasadan 
gayri yetkimiz yoktur, Anayasa ne derse onu 
yapıyoruz» diyen iktidarlara karşı da «Memle
keti ne hale getirdiniz?» itabı gine ayrı çevre
lerden çıkmıştır. 

Bâzı arkadaşlarımız «Hem Batılı olmak id-
diasmdayız, hem Batılılıktan kaçıyoruz» dedi
ler. Ben huzurunuza bir Batılı ilim adamını di
le getirmek ve onun söylediklerine vasıta ol
mak için çıkmış bulunuyorum. Bu ilim adamı 
Berlin Üniversitesi profesörlerinden Hirchs' 
dir. Memleketinin sıkıntılı zamanlarında Tür
kiye'ye gelmiştir, burada misafirperverlik gör
müştür, bugün bir Batı memleketi üniversite
sinde hukuk profesörlüğü yapar. Bu zat sayın 
Erim Kabinesinin 20 Eylül 1971 tarihinde hü
kümet olarak getirdiği değişikliklerin kanun
laşması üzerine bir konferans vermiştir. O kon-

I feransta da müdafaa ettiği fikirler vardır. 
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Bu zat der ki, Bizim Alman Anayasası Türk 
Anayasasına örnek olmuştur. Pek çok hüküm
ler bizim Anayasamızdan alındı. Bizim Anaya
samız ilk yürürlüğe ıgirdiği zaman.. Alman 
Anayasa Mahkemesinin bu Anayasa hakkında 
koyduğu teşhisten bahsediyor. Alman Anaya
sa Mahkemesi, kendi Anayasaları için bir Ana
yasa ki diyor «reaksiyonları, hürriyetleri kuv
vetli teminat altına almıştır, böyle bir düzen 
yaratmıştır; fakat bu Anayasa bünyesinde eğer 
o Anayasanın en yüce temel esaslarını ve oyu
nun kaidelerini prensip itibariyle reddeden güç
lere karşı korunacak tedbirleri de beraber getir-
memişse, tehlikeye açık bir rejim yaratıyor de
mektir.» 

Kendi Anayasası hakkındaki bu teşhisini 
koyduktan sonra, 'Türk Anayasasının bu örne
ğe 'göre hazırlandığını; fakat Alman Anayasa
sından farklı olarak, Alman Anayasasının bün
yesinde mevcut teminatları ve emniyet supap
larını dahi ihtiva etmediğini ifade ediyor ve 
«Türk Anayasasında esaslı bünye hataları ya
pılmıştır.» diyor. 

Bunlardan birinci olarak, «Demokrasiyi yık
mak isteyenlere, oyunun kaidelerine saygı gös
termemeye kararlı olanlara karşı rejimi koru
yucu tedbirler öngörülmemiştir» diyor. «Bun
lar Anayasaya alınmamıştır» diyor. 

«Bu Anayasanın ikinci hatası, yürütme or
ganının bütün karar ve tasarruflarını yargı de
netimine tabi tutmasıdır» diyor. «Burada bir 
şeye dikkat etmek lâzımdır» diyor; hükümet 
tasarrufları ile idare tasarruflarını bir arada 
tasnif ederseniz bu iki şey arasındaki temel 
farklar ortadan kalkıyor. Salt hükümet tasar
ruflarını yargı denetimine tabi tutmak önemli 
bir hata teşkil eder. 

Yine profesöre, «Kanunun hür vatandaşla
ra, topluma karşı sorumluluklarını müdrik va
tandaşlara hak ve izinler dağıttığı her yerde bu 
hakları bencil amaç ve saiklerle sık sık ve ko
layca istismar etme imkânları da beraber doğ
muştur» diyor. Eğer bunları önleyici tedbir al
mazsanız. eğer anayasa'da hürriyetleri kötüye 
kullanmak veya oyunun kaidelerini reddetmek 
isteyenlere karşı gerekli müeyyideleri getir
mezseniz, olacak reaksiyonların sonunda doğu
racağı ihtimaller şunlardır; «ya rejim gevşer 
ve çözülür. Ya düzenin zor kullanarak değişti-
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' rilmesi iştahası artar ve harekete geçer, Ya' da 
üzerine fazla yüklenilen hürriyetlerin sınırla
rını önemli ölçüde daraltacak yasaklar ve zo
runlu kaideler koymak icap eder. Bunun baş
ka türlü alternatifi yoktur» diyor. Eğer bunu 
Türkiye'de olup bitenlere vurursanız Hirsch'in 
şunlar olur dediği hallerin cümlesinin birden 
memleketimizde cerayan ettiğini kabul etmek 
icap edecektir. 

Hirsch sayın Erim'iıı yaptığı değişiklikler 
üzerine, «Bu değişikliklerin hepsi insan hakla
rı sözleşmesine tıpatıp uygundur» hükmünü 
verdikten sonra, «yalnız muhterem eski meslek-
daşım maalesef işin sadece hukukî cephesini dü
şündü ve zannetti ki Alman Anayasasındaki 18 
nci madde Türk Anayasasına da girerse, önem
li bir emniyet supapı Âe garanti olacaktır» di
yor. Bu madde yüksek malumlarımız olduğu 
veçhile hürriyetlerin, hürriyetleri yıkmak için 
kullanılamayacağı ve anayasadan hak alarak, 
anayasanın kurduğu düzeni yıkmaya çalışıl-
lamayacağı gibi, umumî hükümleri ihtiva eden 
bir maddedir. Hirsch'e göre bu madde Alman 
Anayasasında mevcut olmasına rağmen, bütün 
anayasanın meriyette bulunduğu müddetçe iş

leme imkânını bulamamış ve suistimalleri önliye-
memiştir. Bunun içindir ki Hirsc, Eylül 1970 
de yapılan değişiklikleri kâfi görmez. Bunun 
esaslı müeyyidelerle ve hürriyetleri suistimal 
etmeye imkân vermeyecek tedbirlerle kısıtlan
masını, sınırlandırılmasını ister. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, batılı olma
yı istemek güzel şey, batılı olmaya karar ver
mek te güzel şey, batılı gibi düşünmek de gü
zel şey, fakat bu batılıları tatmin etmiyor; ba
tılı gibi hareket etmek lâzım. Eğer batılı gibi 
hareket etmezseniz bu iddialarınız muallâkta 
kalır. Batılı gibi hareket edebilmek için de, re
jimi bütün şartları ile teminatları ile istikrar 
içinde tutmak gerekir. 

Bidayette de arz ettiğim gibi, anayasa deği
şikliklerinde dokunulan veya yeniden getirilen 
esasların eleştirmesine geçmek istemem, ilgili 
maddelerinde bunlar; mahkeme böyle mi olma
lı, öbür türlü mü olmalı, öyle mi kurulmalı 
böyle mi kurulmalı tartışılabilir. Tutuklu müd
deti azdır, çoktur üzerinde hükümler eleştirile
bilir; fakat bunca tecrübeden sonra, hepimizin 
beraberce ders almamız gereken, bunca acı ha-
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diseleri hep birlikte idrak ettikten sonra, hâlâ 
anayasa değişikliklerini taraflar halinde mü
talâa etmek, bir kısmı, sorumluluklardan arın
mak istenmenin ifadesidir, yarınki çıkarları
nın bugünkü hazırlıklarıdır şeklinde vazetmek 
veya hürriyetler elden gidiyor, özgürlükler kı
sıtlanıyor haline getirip tarafları itham ede
rek veya birbirimizi taraf sayarak sanki içinde 
bulunduğumuz hadise bir parti veya şahıs me-
selesiymiş gibi, yaşadığımız nazik devirlerin 
hepimizi birden ilgilendiren bir beka meselesi 
ve partilerüstünde bir rejim meselesi olduğu
nun idrakinden sıyrılıp, anayasa değişiklikle
rinden dahi birbirimizi suçlar bir hüviyet al
manın gereksizliğine işaret etmek istiyorum. 

«Bu meclisle reform yapılmaz, bu meclisle 
Anayasa değiştirilmez» iddialarına gelince; 
Muhterem, arkadaşlarım, Parlâmentonun haysi
yet ve itibarını, Parlamenterlerin haysiyet ve 
itibarını Parlâmento mensuplarından gayrile
rinden aramamalıyız, onları biz savunacağız. 
Kendi müessesemizi kendimiz kötülersek, ken
di hareketlerimizi kendimiz yakışıksız mecara-
ya sokarsak o zaman, millî iradeye meccanen 
müdahil olmak isteyen şer güçlerine ve bu 
memleketin rejimini behemehal başka bir isti
kamete çevirmek isteyen gizli kuvvetlere bilme-
meyerek, istemeyerek yardımcı olmuş oluruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Maksat 
o zaten. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANOİL (Devam
la) — Bu Parlâmentoda fikir ayrılıklarımız 
olacaktır. Şu hadisede değişik düşüncelerimiz 
olacaktır bunları rahatlıkla müdafaa ederiz; 
ama hepimizin müttehit ve müttefik olmamız 
bir cephe halinde birleşmemiz lâzım gelen 
bir konu var: Cumhuriyeti savunacağız. Cum
huriyeti doktriner; ister sağ, ister sol akımlara 
kaptırmayacağız. Bunda müttefik isek eğer, 

anayasa değişikliklerini de bu açıdan mütalâa 
etmek ve birbirimizi taraf yapacağımız yerde, 
birbirimizden uzaklaşacağımız yerde fikirleri
mizi yaklaştırmaya çalışarak, fikirlerimiz ara
sındaki ihtilâfı asgariye indirmeye gayret ede
rek ve sonunda yüksek Meclislerin çoğunluk 
iradesinin neticesine hop birlikte saygı göstere
rek, onu cahil oy çoğunluğunun eseri veya ka
sıtlı bir karar halinden çıkarıp, bir millî irade 
halinde mütalâa ederek, kabul etmeye mecbu
ruz. 

Zannediyorum ki, gerek Anayasa değişikli
lerini savunanların, gerek Anayasa değişiklik
lerinde Anayasanınm rulhunu ve özgürlüklerin 
esasını, temelini sarsmamayı savunanların bir
leşebilecekleri tek ve müşterek nokta, aynı za
manda Anayasanın getirdiği nizamın içinde he
pimizin vücut bulduğu; burada bekamızı temin 
eden ve o yollarla geldiğimiz nizamı müşterek 
savunmamız dır. Bunu yapabildiğimiz takdirde, 
görüş farklarımızı müdafaa ederek ve muha
faza ederek hep birlikte en iyi neticeyi alaca
ğımıza ve zannediyorum ki istikrar için, reji
mimizin bekası için ve gelecek nesillerin özgür 
kalabilmeleri için, en münasip yolu tercih ede
ceğimize inanıyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlıyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde halen 
dört sayın arkadaşımız görüşmüş oldular. Gün
lük mesainin uzatılmasına dair bir teklif de ol
madığına göre, şu anda mesaimizin bitmiş olma
sı lâzımdır. 

Bu itibarla Birleşimi 28 Şubat • Çarşamba 
günü saat 15.00'de toplamak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,12 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atma-can'ın, yüksek ve orta öğretime 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakam Sa
bahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/104) 

11 . 9 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 

Türkiye'de genellikle, Akademik öğrenime 
hazırlayıcı amaçla 'kurulan liselerimizden ve 
dengi orta dereceli meslek okullarımızdan 
mezun olanlar mutlak yüksek öğrenim yap
mak arzusundadırlar. Sosyo - kültürel neden
ler, gençler için Yüksek Öğretimi başlıca amaç 
haline getirmiştiir. Türk Eğitim sisteminin iş-
leyişindeki bozukluk, her veliyi ve öğrenciyi 
yüfeselk öğrenime yöneltmektedir. Yüksek 
Öğrenim yapma arzusunda olanların Üniver
site ve yüksek okullara girme olanağının' git
tikçe güçleşmesi ve yüks'e'k öğrenimi yapanla
rın iş oulmaktaki karşılaştığı engeller ileride 
memileketimliz için ıbüyük problemler yarata
cak veya patlamaya sebebola çaktır. 

1972 - 1973 öğretim yılında yalnız mer-
•kezî sistemle öğrenci alan üniversitelerimiz 
için sınıfa giren genç sayısı 105 Mııden faz
ladır. Diğer yüksek öğrenim kurumları için 
sınava giren lise ve 'meslek okulları mezun
ları da dakjkate alınırsa Yüksek Öğrenim ta
lebi 125 bini aşmaktadır. Üniversite ve yük
sek okulların alaibilecekUeri öğrenci sayısı 25 
bin civarında olacalktır. Bu hesaba göre, 
sadece İlişe mezunlarından 50 ilâ 70 bin öğ
renci açıkta tela çaktır. Liselerimizin ezber
ciliğe dayanan eğitim sistemi, açıkta kalan 
gençleri tüketici olmaya devanı ettirecek, top
lumumuz idinde birtakım olaylara sebebo-
lacaktır. Üniversitelere giremeyen gençlerin, 
yetişme saat emindeki aksaklık nedeniyle bir 
işte çalışma olanağı da yoktur. Orta dereceli 
okullarımızın iş eğitimi prensiplerine uygun 
hale getirilmedikçe ve genciler daha küçük 
sınıflarda mesleğe yöneltilmedlikçe bu mah
surların gidebilmesi mümkün olmayacaktır. 

Anayasamız, öğretimde fırsat ve imkânı 
'eşitliği sağlamayı Devlete görev olara|k ver-
•mişttir, Büyük şehiller dışındaki, orta dereceli 

î VE CEVAPLARI 

okullarımızın öğr'etmeıı noksanlığı, eğitim 
araç ve gereçlerinden yoksun olması fırsat ve 
imkân eşitliğini, ıbu gibi okullarda öğrenim 
yapan öğrencilerdim aleyhine işlemektedir. Diğer 
yandan, sıralama esasıma dayanan Üniversite 
giriş sınavları, gençlerin arzu ve yetenekle
rine uygun fakültelere girmelerini önleyici ma
hiyettedir. 

Yüks'ek öğrenimdeki (tıkanıklığın gideril-
mesli için hükümetlerin acilen tedbir almaması, 
gençliğin bunalımını her yıl ıbiraz daha ar
tırmaktadır. Orta Öğretimdeki gelişmelere pa
ralel ve insangücü ihtiyaçlarına uygun blir ge
lişme plânının yapılması kaçınılmaz zaruret 
haline gelmiştir. Hükümetin uzun vadeli bir 
plân içlinde çalışmadığı görülmektedir. 
23 . 6 .1971 gün 1418 sayılı Kanuıılla Türkiyenin 
çeşitli illerinde makine, inşaat mimarlık, kim
ya ve elektrik - elektronik bölümlerini ihtiva 
eden on Devlet Mühendislik ve Mimaraiık 
Akademisi açması öngörüldüğü halde, Millî 
Eğitim Baaknlığmm bu (konuda hiçbir çalış
ma yapmaması, Yüksek Öğrenim sorununa ge
reğince önem vermediğinin açık delilidir. 
Yüce Meclislerin çıkardığı kanunların uygu
lanmaması soruiiıdukığu gerektirir. Söz konusu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
gelip geçen 3 Millî Eğitim Bakanı Kanunu 
uygulamamakta sorumludurlar. 

Yüksek Öğreniminin açıklığa [kavuşması 
için aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 
-tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica edenim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca: 

Soru : 
1. Lise ve dengi okullardan mezun ohıp 

ıda 1972 - 1973 öğretim yılında Yüksek Öğ-̂  
renim talibinde bulunan gençlerden açıkta 
kalacaklar için ne gibi 'tedbirler düşünülmek
tedir? 

2. Büyük şehirler dışındalki orta dereceli 
okullarım öğretmen noksanlığı, eğitim - araç 
ve 'gereçlerinden yoksun olması dolayısıyle 
üniversite giriş sınavlarında Anayasanın ön-
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gördüğü, eğitimde ferikân ve fırsat eşitliği 
ilkesinin uygulanmadığını kabul ediyor 
musunuz? Bu eşitsizliğin giderilmesi için ne 
gibi tedbirler almmalktadır ? 

3. Malî imkânlardan yoksun olması dola-
yısıyle Yüksek Öğrenim yapma olanağından 
yoksun yetenekli, zeki, çalışkan ve başarılı öğ
rencilere fırsat ve imkân eşitliği sağlamak 
için ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu gibi 
'gericilerim tespiti yapılmış 'mıdır? 

4. Üniversite ve yüksek okulların, öğrenim 
üyesi açığının giderilmesi için ne gibi tedbir
ler alınmıştır? 1418 sayılı Kanuna göre öğ
retim üyeyi yetiştirilmek amacı yi e jkao genç 
yurt içinde veya yurt dışında yetiştirilmekte
dir? 

5. 1418 sayılı Kamunla Anadolu'da ku- | 
rulması öngörülen On Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi neden açılmamıştır, 
açaılma hazırlığına dahi girişilmemesiııin ge-
rdkçetfi nedir? 

6. 1418 sayılı Kanunda açılması öngörü
len Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri hangi illerde -açılacaktır? Bu akadeıriile 
lerin açaılması isteğimde bulnup da arsa ve 
maddî imkânlarla katılımda brilunacajk iller 
var mıdır? 

7. Devleti eştirilen, özel yüksek öğrenimi 
kurumlarının güçlüklerini ve öğretim aksak
lıklarının giderilmesi için alınan tedbirler ne
lerdir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 2 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Cumhuriyot Sematosu Başkanlığına 
İlga : 24 . 1 . 1973 tarih ve 7/104 - 15440 

/756 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse

yin Atmaeaiım yüksejk ve orta öğretime dair 
yazılı soru önergeleri ile ilgili cevabımız ili-
şi'kte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederimi. 
'Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. 'Sabahattin Özbek 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Senatörü Hü
seyin Atmaca'nm, yüksek öğretime dair yazılı 

soru ömergesi ile İlgili cevabınız 
1. Lise ve dengi okullardan mezun olup 

da 1972 - 1973 öğretim yılında yüksek öğrenim 
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ıtaletbinde bulunan gençlerden açıkta kalacak
lar için şu tedbirler ialaınmıştır. 

a) Bütün yüksek öğrenimi kuruluşların
dan en yüksek kapasitede yararlanmak amacı 
ile gece öğretimi yapılması imkânları laraştırlı-
makadır. Bu 'maksatla, 1143 sayılı Kanunun 
öngördüğü şekilde gece öğretimi yapılması 
bütün üniversitelere duyurulmuştur. 

b) Yurt dışında öğrenim imkânı sağla
mak üzere, mevcut döviz kontenjanına 2 000 
döviz [kontenjanı d aba ilâve edilmiştir. Bunun 
yanında yurt dışındaki İşçilerimizin artışına 
paralel olarak kendi hesabına yurt dışında 
öğrenimde bulunanların sayısı da arıtmaktadır. 

c) Parlâmentoda. görürşülmekte olan 
«üniversiteler kamunu» tasarısı kanunlaştığın
da yeni fakülte ve üniveriste açılmiası sureti 
ile gençlerimiz, daha geniş ölçüde yüksek öğ
renim imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

d) Kaymaklarım en etjkiti şekilde kullanıl
ması ve fırsat eşitliği ilkesinin tahakkuku için 
üniversitelerin öngörülen öğretim süresinin en 
fazla yarısını ise bir sürede bitirilmesinin temini 
maksadı ile hazırlanmakta olan Üniversiteler 
Kanununa bir madde konulmuştur. 

Bu madde ile başarısız öğrencilerin biriki
mi önlenecek ve daha sonraki yıllar içlin öğ
rencilere kapasite artışı sağlanmış olacaktır. 

2. Yükselk öğrenime girişte ve sistem için
de öğlencilere fırsat ve imkân eşitliği, ka
biliyetlerine göre gelişme imkânının sağlan
masına önem verilmektedir. Bu cümleden ola
rak, Üniversite giriş sınavları, ülkemizin bü
tün okullarının durumu ve müfredat prog
ramları dikkate alamarak fırsat eşitliği im
kânı sağlayacak şekilde düzeinnmejktedir. 

3. Genellikle öğretmen yetiştiren fakül
telere, fen dallarına ağırlık verilmek surteiyle 
Bakanlığımızca 548 kurs kadrosu tahsis edil
miştir. 

Bu tahsiste fen dallarında 381, sosyal dal
larına 167 öğrenci burslu dkutrilımaktadır. Bu 
burslardan malî imkândan yoksun yetenekli, 
zeki, çalışkan ve başarılı öğrenciler istifade 
etmektedir. Yönetmelik gereğince bursluluğa 
'seçim fakülte yönetim kurulalrmca yapılmak
tadır. 

4. Üniversite, akademi ve yükselk okulla
rın öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak inak-
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saclryie öğretici ve araştırıcı kadro yetiştiril
mesine çalışılmaktadır. 

Mevcut üniversite ve akademilerin asistan 
kadroları artırılmış olup daha da artırılması
na devam olunacaktır. 

1416 sayılı Kanuna göre, Kalkınma Plânı 
' hedeflerime uygun olarak halen yurt dışın
da 869 burslu öğrenci doktora öğrenimi yap
maktadır. 

Yine hu kanunun öngördüğü şekilde, tek
nik sahada, üniversite mezunlarından, yurt 
dışına doktora yapmak üzere eleman gön
derilmesine devam edilmektedir. 600 kişiıldjk 
kontenjandan 210 kişi imtihana girmiş, im
tihanı kazanan 116'sı, doktora yapmak üzere, 
yurt dışına gönderilmiştir. 

Yeni açıHan Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademilerinde de görevlendirilmek üzere, 
Istanibul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Ajkademlilerinde de görevlendirilmek üzere, İs
tanbul Devlet ve Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisine tahsis edilen asistan kadro sa
yısı 121'e ulaşmıştır. Ayrıca, diğer akademi
lere tahsis edilen kadrolarda çalışan asistan
lar da 1184 sayılı Kanunun verdiği imkâır-
dan faydalanarak 2 yıl müddetle İstanbul'da 
görevlendirilerek: yetiştürilmhektedirler. 

Bunların yanında, yüksek seviyeli burslar 
ihdas edilerek üniversitelerimizde öğretim yar
dımcısı yetiştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

5. 23 . 6 . 1971 talihinde [kabul edilen 
1418 sayılı Kanunla yeniden 10 Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisinin açılması 
öngörülmüştür. Her biri fizikî tesisleri yak
laşık olarak 50 milyon liraya mail . olacak 
olan akademilerin finansman konusunda Dev
let Plânlama Teşkilâtı ile gerekli işbirliği sağ
lanmış, III. ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı tas
lağında bu akademiler için lüzumlu ödeneğin 
ayrılması kararlaştırılmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngörülen öde
meğin kabulü kesinleştiğinde söz konusu aka
demilerin inşaasına başlanacaktır. 

6. Yeniden .açıüacak Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkındaki 1418 sayılı Kanu
nun «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinin kuruluş yerleri ile açılış tarihleri 
1184 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde be

lirtilen Devlet Mühendislik ve Mimardık 
Akademilerarası Kurulun görüşleri ile Dev
let Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılır.» 
şeklinde dlan 2 nci maddesi, Anayasa Mahjke-
.mesiniu 4 . 5 . 1972 tarih ve 1972/21 sayılı 
Kararı ile Anayasamın 120 nci maddesindeki 
yönetim özerkliği ülkesine aykırı bulunduğun
dan iptal edilmiştir. 

7. Devletleştirileıı özel yüksek okullarda 
öğrenim aksaMıiklarınm giderilmesi için şu 
tedbirler alınmıştır. 

a.) 1472 sayılı Kanunda üniversite ile aka
demilere bağlanmak suretiyle resmî yüksek 
okul haline getirileni özel yüksek okullar bi
rer resmî kuruluş haline dönüştürülmüştür. 

b) Eğitim ve öğretime 'elverişli binalar 
kirailanmak veya satmalınmak suretiyle eğitim 
ve öğretimin düzenli bir sekilide yürütülmesi 
sağlanmıştır. 

c) Mevcut lâboratuvarlardaiki araç ve ge
reçler gerçek ihtiyaca göre düzenlenerek yeni 
araç v-e gereçler satınalmıııi'ştır. 

d) Öğrenci mevcutları, insamgücü politi-
jkasını bozucu ve sonunda istihdam sorunları 
doğurabilecek kapasiteler yaratmamaları için 
Kalkınma Plânının öngördüğü hükümler göz-
önünde 'bulundurulmak suretiyle düzendenim ek
tedir. 

e) Eğitim ve öğretimle ilgili kadroların 
sağlanması hususunda gerekli çalışmalar ya
pılarak ilgili mercilere intikal 'ettirilmiştir. 

f) Bu okullara diğer yüksek okullarda 
olduğu gibi üniversitelerarası giriş imtihan
larımda alman puanlara göre öğrenci alınması 
sağlanarajk iddia edilen farklar ortadan 'kaldı
rılmıştır. 

g) Bu okulların eğitim ve öğretim yö
netmelikleri yeniden hazırlanarak Koordinas
yon Kurulunda incelenmiş ve kabul edilerek 
Resmî Gazetede neşredilmiştir. 

h) Okulların intikal devresindeki ak
saklıkları ve problemleri çözümlemek üzere 
1472 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
sık sık toplanan Koordinasyon Kurulu gerejkli 
müzakere ve incelemeleri yaparak bu okulla
rın daJha verimli ve mütekâmil hale getiril
mesi yolunda lüzumlu çaılışımaları sürdürmek
tedir. 
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i) 1472 sayılı Kanunun değiştirilen 24 neü 
maddesine göre resmî yüksek okullara öğrenci 
alınmaktadır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli İline bir yüksek okul 
yapılmasına dair ve Millî Eğitim 'Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı (7/105) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
il o rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

1. — Denizli, Ege'de İzmir'den sonra en bü
yük merkezlerden biridir.' Geniş bir hintelandı 
vardır. Denizli halkı Eğitime büyük önem ver
mektedir. Uzun zamandır Eğitim sever Denizli 
halkı bir yüksek okula kavuşmanın hasretini 
çekmektedir. Bu duygularla maddî ve manevî 
her türlü fedakarlık yapmış, Hükümetlerden 
Denizli'ye bir Yüksek Okulun açılmasını iste
miştir. Bir Yüksek Okulun, verimli ve olumlu 
çalışmasına her türlü olanağı müsait olan Deniz
li'nin bu haklı arzusu yerine getirilmemiştir. 
Bütün imkânları ile katkıda bulunmaya hazır 
olan; Denizli'ye ne zaman Yüksek Okul açıla
caktır?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 2 . 1973 
Bakanlk Müşavirliği 

Sayı. : 113 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 24 . 1 . 1973 tarih ve 7/105 - 15446/758 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 

Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek okul ya
pılmasına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek okul yapıl
masına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız. 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkındaki 1418 sayılı kanunun «her 
çeşit mühendis ve mimarları yetiştirmek ama-
cıyle 10 adet Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisini, bu kanundaki esaslara uyarak kur
maya Millî Eğitim Bakanı yetkilidir.» şeklinde
ki 1 nci maddesiyle «Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinin kuruluş yerleriyle açı
lış tarihleri 1184 sayılı Kamunun 12 nci madde
sinde belirtilen Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademilerarası Kurulunun görüşleri ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alına
rak Millî Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılır.» 
ifadeli 2 nci maddesi, Anayasa Mahkemesinin 
4 . 5 .1972 tarih ve 1972/21 sayılı karan ile 
Anayasa'nın 120 nci maddesindeki yönetim 
özerkliği ilkesine aykırı bulunarak iptal edil
mişti]*. 

Akademilerin yerlerinin tespiti ile açılmala
rı hakkında yukarda belirtilen kanun madde
siyle verilen yetki, bu karara dayalı olarak kal
dırılmıştır. 

Prof Dr. Sahaıhattin Özhek 
Millî Eğitim Bakanı 

S. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrıue Aksoley'in, emniyet mensuplarına veri
len fazla çalışma ücretine dair soru önergesi, ve 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı 
(Y/110) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, Anayasamızın 12 

nci maddesi gereğince İçişleri Bakanı tarafından 
15 gün içinde cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygiyle dilerim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

1. Devlet güvenliğinin korunması gibi ha
yatî önem ve özellik taşıyan bir hizmetle yüküm
lü kılman ve normal zamanlarda 12 saat, genel
likle olağanüstü hallerde ise 18 - 20 saat, hattâ 
geceli gündüzlü, dondurucu soğukta veya kızgın 
güneşin altında görev yapan polise, verilmekte 
olan 200 lira gibi fazla çalışma ücreti; çok çetin 
ve yorucu koşullar altında görev yapan emniyet 
mensuplarının çalışmalarının karşılığı değildir. 
C4erek Devletin diğer kurumlarında, gerek özel 
sektörde, fazla mesai yapan personele ödenen üc-
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retle karşılaştırılırsa, saat başına düşen mikta
rın, kanunun tespit ettiği ücretin çok altına düş
tüğü görülür. 

657 sayılı Devlet Personel Kanununun ilgili 
maddesi, memurun haftada 39 saat çalışacağı 
hükmünü koymuştur. Aksi halde fazla çalışma 
mesai ücreti, saat başına (asgarî 4, azamî 15 lira) 
ödenmesini âmirdir. 

İlgili Bakanlıktan soruyorum? Bir kısım me
murlar, adı gecen kanun hükümlerinden fayda
lanırsa, emniyet mensuplarına ise sadece maktu 
200 lira fazla çalışma ücreti verilirse, ve bu üc
ret de, maaşla birleştirilerek vergilendirilmek 
suretiyle tediye edilirse, bu husus apaçık Ana
yasamızın 12 nci maddesindeki eşitlik prensibi
ne aykırı değil inidir? Bu hususta İçişleri Ba
kanlığı ne düşünmektedir? 

2. 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 
uygulanmasından önce, emniyet teşkilâtı perso
neline 165 lira tayın bedeli ödenmekteydi. Ha
len ödenmemekte clir. 

Halbuki Silâhlı Kuvvetlerimizde ve Jandar
ma Genel Komutanlığında asker kişilere 165 
lira. sivil memurlara 75 lira tayın bedeli veril
mektedir. Burada ela bir eşitsizlik söz konusu
dur. 

Bir kısım m eni urlara «Sen fazla yiyeceksin» 
bir kısmına da «Sen biraz daha az .yiyeceksin» 
gibi bir şey... 

Karşı karşıya veya yan yana masalarda 
oturan aynı görevi yapan iki memur arasındaki 
bu eşitsizliği, yıllarca, üzüntü ile izi em isimdir. 

Şimdi gelelim, emniyet teşkilâtına : 
1971 - 1972 yılları Bütçe kanunlarına konan 

ve polise yiyecek yardımı yapılmayacağına dair 
hüküm, Anayasa Mahkemesinin 1972 tarih ve 38 
sayılı karariyle iptal edilmiş olması, bu tasarru
fun hak, adalet, eşitlik prensibine aykırı olduğu
nun bir belgesi değil midir? 

Bu hususta Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 26 . 2 . 1973 

Emniyet Grenci Müdürlüğü 
Daire : Plân - Bütçe 
Şube : Bütçe 
018965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 2 .1973 günlü ve Kanunlar Müdür

lüğü 16463-1184-7/110 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley'in, emniyet mesnırplarmm faz
la çalışma ücretleri ve tayin bedelleri ile ilgili 
soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıda 
belirtilmiştir. 

1. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştiri
len 178-3 madde ve fıkrası uyarınca, Devlet 
memurlarına ödenecek fazla çalışma ücretleri 
her yıl bütçe kanunları ile tespit edilmektedir. ' 

Sözü edilen madde ve fıkrada uygulamanın 
düzenlemesi için çıkarılması öngörülen yönetme
lik, ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak Dev
let Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığınca or
taklaşa hazırlanıp 7 . 9 . 1971 günlü ve 7/3082 
sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulun
maktadır. 

Ancak, Yüce Meclislerimizce kabul edilerek 
kanunlaşan 1972 yılı Bütçe Kanununun, fazla 
çalışma ücretleri ile ilgili 22 nci maddesinin 2 
nci fıkrasında aynen : 

«Görevlerinin mahiyeti icabı fazla çalışma 
programı uygulanmasına imkân olmayan emni
yet hizmetleri sınıfında görevli Devlet menıur-
lariyle Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupların
dan operasyon kıymetlendirme ve destek hizmet
lerini yürüten personele ayda 200 TL. fazla ça
lışma ücreti ödenir» denilmektedir. 

Sözü edilen hüküm gereğince, emniyet hiz
metleri sınıfında görevli Devlet memurlarına 
verilmekte olan 200 lira fazla mesai ücretinin 
maaşla birleştirilerek vergilendirilmesi, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesiyle muaddel 104 neü maddesi 
hükmü ve bu hükmü açıklayan Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğünün 16 Ocak 1971 ta
rihli ve 2176-34/9517 sayılı genelgeleri icabıdır. 

2. 12 . 3 . 1962 tarihli ve 42 sayılı Kanun 
gereğince emniyet mensuplarına verilmekte olan 
165 lira tayin bedelinin ödenmesine, 657 sayılı 
Kanunun geçici 20 nci maddesine istinaden 
1 Mart 1971 tarihine kadar devam edilmiştir. 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 63 
neü maddesinin (k) fıkrasında; «657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 212 nci maddesinin 
1971 yılında uygulanamayacağı», 

1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 25 
neı maddesinde ise «Yiyecek yardımı yönetme
liği çıkıncaya kadar, tayin bedellerinin verilme-
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sini âmir bulunan 26. 2 .1971 günlü ve 7/2024 
sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1972 malî yı
lında da uygulanmaya devam olunacağı» ifade 
edilmiştir. 

5 . 8 . 1972 tarihli ve 7/4821 sayılı Bakan
lar Kurulu kararının 3 ncü maddesiyle, 26.2.1971 
günlü ve 2024 sayılı Bakanlar Kurulu kara
rının tayin bedellerinin emniyet mensuplarma-
da verilmesini saptayan hükmünün kaldırılma

sı nedeniyle 1972 malî yılında da emniyet hiz
metleri sınıfında görevli memurlara tayin bede
li ödenememiştir. 

Konyu hukukî açıdan değerlendiren Bakan
lığımız, görüşümünü Başbakanlığa ve Maliye 
Bakanlığına intikal ettirmiştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEM! 
37 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 2 .1973 iSalı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OVA KONULACAK 
İŞLER 

rr 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senato sn İstankul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarik ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

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

'•). — Cumkuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nm. Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575)' 

4. — Cumkuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Vüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk. işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

5. —• Cumkuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm. 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

fi. —• Cumkuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in. yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

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

8. — Cumkuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Havayollarına dair. Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

9. — Cumkuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

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

!11. —• Cumkuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu ('6/22) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm Personel Kanununun uygu
lamasına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli ili, Çal - Baklan, 
Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanma
sına dair. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/17) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X 1. — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; Cumhu
riyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

.1. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli-
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mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

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

o. —. 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'üı, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'iıı önergesi ve bu hususta Başkanlık 
Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Tem
muz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Dağıtma 
.tarihi : 18 . 7 .1972) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, son birkaç ay içinde, özellik

le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4)' 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 
ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değiş
tirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkın
da 397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/815; C. Senatosu : 2/46) 
(S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

X 2. — Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri. Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) (S. 
Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1973) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 25 

T. C. Anayasasının 30, 57, 138, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı 
fıkralarının değiştirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 2 / 8 1 5 ; C. Senatosu : 2 /46) 

(Not : M. M-8CİİSİ S. Sayısı : '794) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 7271 

16 . 2 . 

CUM1 IIUKİ YET SENA r 0SU 15ASKANLI.ĞL\ A 

Millet Meclisinin 15 . 2 . 1973 tarihli 53 nci BMeşinıinide öncelikle goriişutaik açık oyla ka
bul edilen, T. 0. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci mad!d3İerinlin bâzı fılsralannın değiştiril
mesi ve 2 geçidi madde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifi, dosyası ite birlikte 
snnıuîımışt'ur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 25 . 1 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 7, 8, 9, 15 . 2 . 1973 tarihli 52, 53, 54 ve 53 vei Inıleşindcrinde öncelikle görüşülerek kah id edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 79,1) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 19 . 2 . 1973 

Esas No. : 2/46 
Karar No. : 40 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 Şubat 1973 tarihli 58 m i Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla ka
bul edilen, T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralar]mn değiştiril-
mjesi ve 2 geçici miadde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 16 Şubat 1973 tarihli ve 7271 sayılı yazıları ile 'Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına gön
derilmekle, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının havalesi uyarınca aynı gün saat 10,00'da Komis-
yonumaz Başkanlığınca teslim alınmış ve bastı:-larak üyelere dağıtılmak suretiyle 19 Şubat 1973 
tarihli Komisyon toplantısı Gündemine alınmış ve Komisyonumuzun mezkûr 19 Şubat 1973 tarihli 
Birleşiminde Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan ile Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olunmuştur. 

I - Teklif, 
I - Anayasanın 30 ncu, 57 nci, 136 nci, 138 nci ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değişti

rilmesini, 
II - Anayasaya geçici 21 nci ve geçici 22 ned maddeler olmak üzere iki yeni geçici madde eklen

mesini, 
öngörmektedir. 

7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, - uzun - ve - olumlu - ça
lışmalar sonucu hazırlanmış bulunmakla beraber; konukluğu tarihten günümüze kadar geçen on 
yılı aşkın uygulama döneminde ve özellikle son üç yıl içinde, lesas kabul ettiği : 

I - Hukuk devleti ilkesine, 
II - Demokratik Parlömanter siyasî rejim düzenine. 
III - Hürriyetler rejimine. 
YY - Devletin ülkesi ve millet ile bölünmez bütünlüğü gerçeğine, 

yönelmiş hattâ - silâhlı - eylemlerin tehdit ve taarruzu ile karşılaşmış ve bâzı - boşluklar - ve - ek
siklikler - ihtiva ettiği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Bu gerçekleri gözeten siyasî partiler, bizzat - Anayasayı - ve onun öngördüğü biçimde kuru
lu - Devletin varlığını - koruyabilmek kaygu ve amacında birleşerek, uzlaştıkları görüşleri yan
sıtan 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Anayasa değişiklikliği ile, imkânlar ölçüsünde, - boşluk
ları doldurmaya - ve - eksiklikleri gidermeye - çalışmışlardır. 

Gerçek odur ki, kanun koyucu, daima - en iyiyi yapabilmek - kaygusunu duyduğu ve bu 
yolda çaba sarfettiği halde, bir oluşumun ve gelişimin, önceden bütün neticelen1 ile tespitinin ve 
düzenlenmesinin imkânsızlığı nedeni ile düzenlemelerinde, gelişim içinde gerekli değişiklikleri 
yapmak ve bunlarda gelişim sürecini gözetmek ve gerçekleştirmek ve böylece - en mükemmeli 
ortaya koyabilmek - durumu ile karşı karşıya olup, bu yolda çaba gösterir. 

Yapılan müzakereler neticesinde, işbu Anayasa değişikliği teklifinin de, bizzat - Anayasayı - ve 
onun öngördüğü biçimde kumlu - Devletin varlığını - koruyabilmek amacı ile getirildiği ve bu 
amacı gerçekleştirici tedbirleri öngördüğü tespit edilerek teklif, Komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

Gerçekten, - Anayasa düzenine - ve - Devletin varlığına - karşı yürütülen ve hattâ - silâhlı - ola
rak sürdürülen eylemlerin, - gelişim tarzları - ve - uygulama biçimleri - gözetildiğinde, bunların 
- milletlerarası anarşi \ e komünizm hareketlerinin - ülkemizde de sürdürülen - yıkıcı faaliyetle
ri - olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 225) 
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Yakın geçmişte milletçe yaşanan gerçekler açıkça ortaya koymuştur ki, faillerinin sayısının 

büyük rakamlara ulaştığı hâdiselerde, bunların yargıç önüne çıkartılabilmeleri, zamana ihtiyaç 
göstermektedir. 

15 - 16 Haziran olayları gibi bir facianın faillerinden çoğunun, zaman yetersizliği nedeni ile 
yargıç önüne çıkartılamamaları, bu menfur emel sahiplerinin cezalandırılamamaları sonucunu do
ğurmuş ve kamu vicdanı da bu sonuçtan herhalde ve mutlaka şikâyet etmiş mutazarrır olmuştur. 

Bu uygulama gerçeği gözetilerek, 13 Mayıs 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun
da yapılan düzenleme. Anayasanın yürürlükteki 30 ncu maddesi hükmü uyarınca, Anayasa Mah
kemesinin 15, 16, Şubat 1972 tarihli ve Esas 1971/31; Karar 1972/5 sayılı kararı ile iptal edil
miş ve soruna Anayasa bünyesinde bir düzenleme getirme zorunluğu doğmuştur. 

Yukarda mahiyetine değinilen, - Devletin ülkesi ve milleti ile bölünme? bütünlüğüne ve hür 
ve demokratik düzen ile nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine girişilen ve doğru
dan doğruya Devletin varbğı ile ilgili - eylemlerin, bu konuda - mütehassıs - ve - sürekli - bir 
mahkemede değerlendirilmedi ve faillerinin yargı1 anması - olumlu sonuçlar - doğuracaktır. 

Tüm hukukçular tarafından, Anayasada bir değişikliğe gidilm.eksi7.ir dahi gerçekleştirilmesi
nin - hukuka -, - Anayasaya - ve - Tabii Hâkim Kuralına - uygun olacağı tartışma dışı kabul edi
len, - mütehassıs - ve - sürekli - yargı mercilerinin, - Anayasa müessesesi - daha açık bir deyiş
le - bizzat Anayasada ifade edilen bir müessese - şeklinde gerçekleşmesinde herhalde ve mutlaka 
yarar vardır. 

Müessir müdahalesi ile, - milletlerarası anarşi ve komünizm hareketlerinin - ülkemizde ger
çekleştirilmek istenen - yıkıcı faaliyetlerini - bertaraf ederek, Devletimizin güvenliğini ve hattâ 
varlığını koruyan Silâhlı Kuvvetlerimizin, Anayasanın öngördüğü - demokratik siyasî rejime - ge
çişin gerçekleşmesi yolundaki - olumlu çabalarını - destekleyici hukukî düzenlemenin yapılması 
ve böylece, geleceğe • kaygusuz ve güvenli bir şekilde - yönelinmesi zorunlu bir mahiyet taşımak
ta olup, işbu teklif, karakteri çizilmeye çalışan düzenlemeyi gerçekleştirici bir hüviyete sahip gö
rülmüştür. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul odilen işbu Anayasa değişikliği teklifinin, yukar
da arz edilen genel açıklamaların yanısıra madde - madde - ele alınmak sır. etiyle incelenmesi ve gerçek
lerinin ilgili maddelerde ayrı ayrı açıklanması Yüce Cumhuriyet Senatosunun çalışmalarını ko
laylaştıracaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 225) 
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MADDELERİN GEREKÇELERİ 

30 ncu madde Gerekçesi 

1402 sayılı Sıkıyönetimi. Kanununun 15 nei maddesiyle kabul edilmiş bulunan otuz günlük 
gözetim altında tutma süresi, sözü geçen maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından,. 14 Ekim 1972 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan, esas 1971/31, Karar 1972/5 sayılı, 15 ve 16 Şubat 1972 tarihli, 
kararıyle iptal edilmiştir. Bu bakımdan otuz günlük gözetim altında tutma süresi işletilemez hale 
gelmiştir. Toplunu .bakamından büyük önem taşıyan ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 
ve yetki alanına giren suçluluk halleriyle genel olarak sıkıyönetim veya savaş halinde kırksekiz 
saatten veya yedi günden fazla bir sürenin kabul edilmesi kesin bir ihtiyaçtır. Ancak, Anayasa
da, genellikle kabul edilecek bu farklı sürenin kısaltılması da kişi hürriyetlerini esas alan Ana
yasamızın ruhuna daha uygun düşeceği dikkate alınarak, bu sürenin oııbeş gün olmak üzere 
tespiti tercih edilmiştir. 

Madde 57 Fıkra 2,3 Gerekçesi 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının birleştirilmesi suretiyle yapılan değişiklik, hesap ver
me ve denetim prensibinin gayesi dışında bir genişlikle uygulanmasını önlemek ve uygulama 
güçlüklerini gidermek amacıyle yapılmıştır. Hesap vermenin hangi hallerde ve ne suretle olaca
ğı ve denetimin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı hususlarının düzenlenmesi Siyasî Partiler Ka
nununa bırakılmıştır. 

GEREKÇE 

Madde -136 - Ek Fıkra : 2,3,4,5,6,7 
Bütün dünyada olduğu gibi ınsmileketimizde de, son yıllarda, yeni suç ve suçluluk kavramları 

ortaya çıkmış, dolayısıyle suçların ve suçluların kovuşturulması ve yargılanması için yeni usuller 
aranması ve bulunması zorunlu hale gelmiştir, özellikle «Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlü
ğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren»' suçların kovuştıırulmasmda ve yargılanmasında-, 
gerek ceza müessiriyetini artırmak için süratli yargılamayı sağlamak ve gerekse, özellik arzedcıı 
bu suçların, ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesini mümkün kılmak için «Devlet Güvenlik Mah
kemeleri» kurulmasında fayda görülmüşütr. 

136 ncı maddeye eklenen fıkralar metninden de anlaşılacağı üzere : 
a) Devlet Güvenlik Mahkemeleri ihtiyaca göre belli bölgelerde görev yapmak üzere kurula

cak ve yetki alanları önceden tespit •edilecektir. 
b) Her Devlet Güvenlik Mahkemesi bir başkan, dört üye ile iki yedek üyeden kurulacaktır. 

Başkan, iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasın
dan; iki asıl ve bir yedek üye ise birinci sınıf askerî hâkimlerden atanacaktır. 

e) Her Devlet Güvenlik Mahkemesi nezdinde birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından atanacak bir savcı ile Cumhuriyet savcıları ve askerî hâkimler arasından ata
nacak yeteri kadar savcı yardımcısı bulunacaktır. 

d) Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcı
lığı atamalarında Bakanlar Kurulunca hor boş yer için bir misli aday gösterilecek: başkan, asıl 
ve yedek hâkim üyeler Yüksek Hâkimler Kurulunca; savcı ve yardımcıları Yüksek Savcılar 
Kurulunca; askerî hâkimlerden atanacak üye, yedek üye ve savcı yardımcıları ise özel kanunların
da gösterilen usule göre, atanacaklardır. 

ıe) Devlet Güvenlik Mahkemesi başkan, üye. savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanacak
ları bu süre içinde aslî görevleri ile ilişkileri kesilecek ve sürenin bitiminde yeniden atanmaları 
mümkün olacalktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 225) 
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f) Devlet Güvenlik Mahkemesine atanan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve askerî hâkimlerin özlük 
hakları ve disiplin işleri tabi» oldukları kanunlara göre yürütülecektir. 

g) Devlet Güvenlik Mahkemelerinden verilen kararların temyiz mercii, Yargıtayda yalnız bu 
mahkömielerin kararlanın incelemek üzere kurulacak özel daire veya daireler olacak, Genel Ku
rul görevini ise Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu yapacaktır. 

h) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usul
leri ile ilgili diğer hükümler kuruluş kanununda gösterilecektir. Anayasanın teminatı altında bu
lunan savunma hakkını zedelemeyecek biçimde süratli yargılamayı sağlayıcı hükümler ile ceza 
hükmü taşıyan genel ve özel kanunlarda yazılı hangi suçların görev kapsamına gireceği husus
ları da kanunda yer alacaktır. Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde göreviendirilen hâkim, 
savcı ve savcı yardımcıları ile diğer görevlilerin, ödenek ve yollukları ile mahkemelerin ve görev
lilerin güvenliğini sağlayıcı hususlar kanunda düzenlenecektir. 

Maddenin Komisyonumuzdaki görüşmelerinde, işbu maddenin Millet Meclisindeki - birinci -
oylamasında, yeterli çoğunluğun temin edilememiş olması nedeni ile, kabul olunmamış sayılması 
gerektiği görüşü ileri sürülmüştür. 

Komisyonumuz, gerek - iki defa görüşme - müessesesinin mahiyetini ve gerek Anayasanın 
155 nci maddesinin hükmünü gözeterek bu görüşü benimsememiş ve kanunların kabulü yönün
den Millet Meclisi üzerinde Cumhuriyet Senatosunun bir denetleme yetkisi bulunmamış oldu
ğundan, maddenin Millet Meclisince kabul olunan metnini müzakere ederek benimsemiş ve mad
deyi aynen kabul etmiştir. 

Madde 138 — Fıkra 4 Gerekçesi : 

Savaş halinin özellikleri ve savaş halinde belirecek ihtiyaçlar gözönünde tutulduğunda, askerî 
mahkemelerde, hâkim niteliğine sahip üyelerin çoğunlukta bulunması şartının aranmaması ge
rektiğini kabul zorunluğu vardır. 

Bu bakımdan dördüncü fıkraya (...Savaş hali dışında) ibaresi eklenerek fıkra yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 148. — Fıkra 2 Gerekçesi : 

Anayasa Mahkemesinin, siyasî partilerin 'kapatıkmasıyle ilgili dâvalara da duruşmalı olarak 
bakmasında yarar görülmüş ve bu amaçla ikinci fıkrada gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Geçici madde 21. — Komisyonumuz görüşü : 

Sıkıyönetim denenimde görülmekte olan ve fakat, sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte henüz sonuç
landırılması mümkün olamayan davalar, uygulamada, - çeşitli anlayışlar - nedeni ile - ortada kalmış -
şeklinde ifade edilebilecek bir tatbikata konu olmuştur. 

Sıkıyönetim, bir Anayasa müessesesi olup, - sıkıyönetim mahkemeleri - de bu Anayasa müesse
sesinin - münhasıran yargı işlerini - görmekle yükümlü olağan kuruluşlarıdır. 

Kanunlar, - genellik - ve - yeknesaklık - prensipleri üzerine kurulu olup, bir kanun hükmü, 
- olağan - dönemde ve - olağan üstü - dönemi ifade eden - sıkıyönetim - süresinde de aynı uygulama 
esaslarına tabidir. 

Gerçek böyle olduğuna göre, zorunluluklar sonucu bir kanunun, - sıkıyönetim - mahkemelerin
de uygulanması ile - olağan - bir mahkemede uygulanmasının, değişik hiçbir sonuç doğurmayacağı 
açıktır. 
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Geçici 21 nci madde ile, sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte, sıkıyönetim mahkemelerinde görül
mekte olan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin (Sıkıyönetimin münhasıran yargı 
işlerini yürütmekle görevli kuruluş!arının) görev ve yetkilerinin devam edeceği kuralı getirilmek
te ve yukarıda işaret edilen - ortada kalma - şeklinde ifade edilebilecek durumun telâfisi öneril
mektedir. 

Gteçici madde 22. — Gerekçesi : 
Son yasama yılındaki durum gözönünde tutularak, bugünkü ihtiyaçları karşılayacak bir hü

küm geçici madde halinde tedvin edilmiştir. 
Keyfiyet Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ankara 
T. Kapantı 

Kırşehir 
H. Özmen 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Mardin 
A. Bayar 

Üye 
Münhal 

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
N. Erim 

Rize 
O. M. Agun 

Üye 
Münhal 

Hatay 
M. Deliveli 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Tümüne karşıyım 

Karşı oy gerekçem 
eklidir. 

M. ataklı 

Tokat Zonguldak 
Anayasanın 136 ncı maddesinde yapılan deği
şikliğe ve Anayasaya geçici 21 nci madde ek

lenmesine karşıyız. Karşı oy yazımız eklidir. 
Söz hakkımız saklıdır. 

Z. Betil M. A. Pestilci 
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Anayasa değişikliği ile ilgili karşı oy gerekçesi. 

1. —> Anayasamız, Sıosyal Hulkuk Devletti kavramının bütün ilke ve kurallarını gıetirımiş büyük-
bîr yasadır. 

Adı Deımıotkrasi olan Rejimlerde, 'bu (nitelikteki Anayasalar, İnşam hak ve özgürlüklerine, Vuku
fken en büyük değıeri kazandırdığı, 'Sosyal sorunlarına en iyi çareleri önerdiği dıciındir ki, Fasiilst, 
Komünist ve Teokratik dilkta rejimlerine ve tonların ikurallarma (tercih edilmektedir. 

Niteliği !bu olan Anayasamızın, sınırsız özgürlükler getirdiği, idarenin yetkisini kısıtladığı, aşı
rı aküm! arın gelişmesine, anarşinin artmasına imkân verdiği gerekçesi ile, değiştirilmesi 'hususun
da sarfedilen çabalar, haklı ve gerçekçi nedenlere dayanmamaktadır. Bundan önce yapılan deği
şiklikleri bugün nıe getirmiştir. İlerde ine ıgetirecefotir. 

Halen bir şey ıgeltirmıediğmi görüyoruim, gelecekte de göreöeğiz, -gözünü İsrarla kapayanlara ku
laklarını inaitla tıkayanlara, ileri sündükılieri niedeıılere dayanarak yapltıikları ve yapmak istedikleri 
Anayasa değişıiklilklerinin ihtiyaçların gerçekçiliğine dayanimadığını ibir kez daha ifade eltmek is
tiyorum. 

Bence değişiklik arzusu, bu çoğunluk hakimiyetinin yasa yolu ile 'kurulması, sorumluluktan 
arınma, islteğindın eseridir. Bu değişiklikleırin amacı; Türkiye'yi hukuka bağlı olarak yöıueitaıe iş
tiyakımın eseri değildir. 

Yasaların doğan ihtiyaçları [karşılayacak şekilde revizyona tabi tutulması, yeni hükümlerle do
natılması gayet tabiidir. Bizatihi Anayasıamız değişikliğin ne yolda yapılması kuralını da getir
miştir. 

Ancak ibir yazılı belge, bir yasa, hükümlerinin inançla, samimiyetle, temel felsefesine uyarlilık 
içinde uygulandığı müddetçe yarar sağlar. 

En mükemmel hükümler uygulanmaz, ya da maiksaltlı lolarak uygulansa sonuçlardan onları sıo-
i'iımkı tutmak akıl dışı bir ıdavramş olur. 

1961 Anayasası böyle b'ir yanlış zihniyetin uygulamasına tabi olduğu için, suçlamalara hedef 
olmuştur. Anayaisayı uygulayanların bu suçlaımalarına 'maalesef fikrî haysiyetleri zayıf, inançları 
perişan olanlarda katılmayı olağanüstü durumun gereği saymışlardır. 

Bu temel görüş içerisinde hem getirilmiş olan değişikliklere işltiirak etmiyorum, tümüne menfî 
oy kullanacağım ve luzüm gördüğüm maddeler hakkındaki görüşlerimi de ayrıca arz edeceğim. 

2. —• 80 ncu maddeye 4 IDCÜ bir fıikra eklenerek yakalanan veya tutuklanan bir kimsenin 15 
gün i'çerişinde halkam önüne çıkarılması hükmünü getirtmektedir. 

Bu değişiklik Anayasanın 10 ve 11 nci maddelerinde ifade edilen «iTeimiel hakların niteliği ve 
korunması» Temel ha!k ve hürriyetlerin özü, sınırlanması ve kötüye kullanılmaması «âmir hüküm
leriyle çelişki halindedir.» 

Gıerçeık ve haysiyetli kısanın en ıbüyüfc hakiki, özgürlüğüdür. 
Başkasının veya Itoplulmun haklarına tecavüz eltmeyen bir özıgürlük İki kastımız. Anayasanın ve 

Yasaların ke'ndilerine verdiği hak ve özıgürlükle ı i aşanlar, elbette gene yasaların müeyyidelerini 
karşılarında bulacaklardır. İmzaım^ bulunan İnsan Hakları sözileşmıesi, tutuklanan veya yakala
nan bir kimsenin hemen hakim önüne çıkarılma) ;mı prensip olarak kabul etmiştir. Bu temel pren
sibi, hakim önüne çıkarılmamın, usûl kanununa igiöre lüzumlu (muameleleri vardır. 

(Hüviyet tespit, isnat edilen suçun mıahiyeti, .delillerin toplanıp dosyanın fcanzilmi) gibi engel
leri ileri sürerek reddetmek mümkün değildir. 

İnsan hak ve özgürlüklerini zedelemeden, bu engelleri bertaraf edecek tedbirler varken, 15 
günlük bir müddete dayanarak kişi hak ve özgürlüklerinin suiistimallere hedef tutulması demok
ratik rejimle, sosyal hukuk devleti kavramıyle bağdaşamaz. 

Özellikle uygulamalardaki kasıtlar dikkate alınırsa kanun yapıcıların bu müddete asla yanaş
mamaları gerekir. 
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Yakalanan ya da tutuklananların, hâkim önüne çıkarılma müddetinin sonuna kadar bekletildi
ği, masum insanların bu müddet sonunda bırakıldığı, yeni bir durum veya ihbarla tekrar yakala
nıp tutuklandığı uygulamalar 'karşısında 30 ncu maddeye 4 ncü bir fıkranın ilâvesini sakıncalı 
ve hukuka aykırı buluyorum. 

3. 136 ncı madde -. Devlet güvenlik mahkemeleri, demokratik rejimlerin mahkemesi olamaz. 
De G-oull yönetimindeki Fransız örneği ise, gerçek demokrasiler için geçerli değildir. 
Faşist, komünist ya da dikta idarelerinin halk mahkemesi benzeri olan bu İki mahkemelerin 

kurulması olağan bir durum için asla kabul edilemez. 

Anayasanın 132 nci maddesi yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulmayacağı hük
münü getirdiği gibi gerekçesinde de ihtisas mahkemeleri kurulmasına engel bir durum olmadığı
nı belirtmiştir. Bu hükme göre Anayasa değişikliği yapılmadan Devlete karşı islenen suçlara ba
kacak bir ihtisas mahkemesi kurmak mümkündür. Bu gerçeklere itibar edilmeyeceği görüşü 
karsısında, güvenlik mahkemelerinin kurulmasını isteyenlerin bu mahkemenin kuruluş ve işleyi-
şindeki şüpheleri bertaraf edecek tedbirleri ilgili madde metninde getirmesi gerekir. 

Kanımızca hâkim ve savcıların seçimlerinde, Hükümetlerin aday gösterme yetkisi kaldırılma
lıdır. 

Bu yapılmadığı takdirde Yargının, siyasî baskıdan kurtulması Anayasanın kuvvetler ayırımı 
prensibinin uygulanması mümkün olamaz. 

Bu hüküm hukuk devleti kavramı ile de çelişki halindedir. 
Bu değişikliğin yapılmasında kararlı olanlara en az zararlı olanı teklif ediyorum. Bu da; gü

venlik mahkemesi başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atanmalarında 
hâkimlerin Yüksek Hâkimler Kurulunca, savcı ve yardımcılarının Yüksek Savcılar Kurulunca, 
askerî hâkimlerden üye ve savcı yardımcılarının atanmaları da özel kanunlarında gösterilen usul
lerle yapılmasıdır. Bu hususta M önergemi Başkanlığa sunuyorum. 

4. Anayasanın 138 nci maddesinin değişikliğe uğratılan 4 ncü fıkrası ise Sıkıyönetim ve sa
vaş halinde çoğunluğun hâkim üyeler yerine subaylardan olması kuralı getirilmektedir. 

Bu hal yargı erkinin bağımsız mahkemeler tarafından teminatlı hâkimler tarafından yerine 
getirilmesi temel ilkesini kaldırmaktadır. 

Bu değişiklik Anayasanın 4 ncü maddesinin millet, egemenliğini Anayasanın koyduğu esas
lara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. Âmir hükmü ile de çelişmektedir. 

Anayasamız 5 nci maddesi ile yasama 6 ncı maddesi ile yürütme ve 7 nci maddesi ile de yar
gı yetkilerim hükümlere bağlamıştır 

7 Madde : Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır, demektedir. 
Bir mahkemenin bağımsız olabilmesi hâkimlerinin teminata saıhibolmasiyle mümkündür. Ço

ğunluğu hâkim olmayan madde hülîmüne göre gerekirse hepsi hâkim niteliğine sahibolmayan 
kimselerle kurulacak mahkemelerde âdil yargıdan söz etmek mümkün olamaz. Bu değişiklik 
maksatlı ellerde çok sakıncalı sonuçlar doğuracaktır. 

Temyiz yolu açık olsa bile çoğunluğu hâkim niteliğinde olmayan üyelerden kurulan mahkeme
lerden adaleti yıkacak güveni yitirecek yanlış kararların çıkması ve uygulanması mümkündür. 
Bu nedenle değişikliğin çok zararlı sonuçlar doğurması muhtemeldir. 

Bu teklifin reddedilmesi, maddenin şimdiki halinde bırakılmasını teklif ediyorum. 
5. Geçici 21 nci madde; sıkıyönetim Anayasanın olağanüstü durumlar için öngördüğü bir 

rejimdir. Sıkıyönetim içinde geııe kanunî olmak üzere, olağanüstü kurallar hükmünü yürütür. 
Olağan duruma geçince artık olağanüstü kurallar hükmünü kaybeder. 

Geçici 21 nci madde olağanüstü şartların kurallarının, olağan durumda da yürürlükte bu
lunmasını âmir bulunuyor. 

Hukuk Devletinde bu mümkün değildir, mümkün kılınmamak dır. Geçici 21 nci madde kaibul 
edildiği takdirde yurdumuzda yargı keşmekeşine olanak hazırlamış olacağız, aynı zamanda işlen
miş aynı mahiyetteki suçlar, bir taraftan sıkıyönetim mahkemelerinde bir taraftan adli mahke-
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melerde, bir taraftan da Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanacaktır. Yargı yetkisinin değişik 
ellerde kullanılması olağanüstü kuralların olağan durumda uygulanması Hukuk Devleti ilke
siyle de bağdaşamaz. 

Bu nedenlerle maddeye karşıyım. 
Reddedilmesini arz ve teklif ediyorum. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

Karşı oy yazısı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı maddesinde yapılmak istenilen değişikliğe ve bu 
Anayasaya Geçici 21 nci madde olarak yeni hüküm eklenmesine aşağıdaki nedenlerle karşı bu
lunuyoruz : 

A) 1. Anayasa, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, Anayasanın 5, 6 ve 7 nci 
maddelerindeki şu hükümlerle ifade edilmiştir: 

Madde 5. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 
Madde 6. — Yürütme görevi kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ta

rafından yerine getirilir. 
Madde 7. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına Bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
2. Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesinin korunması için de Anayasaya, 32 nci maddesi ile 132 -

152 nci maddelerinde yazılı hükümler konulmuştur. 
32 ned madeye göre, bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 

çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Bu hüküm, ih
tisas mahkemeleri niteliğinde mahkemeler kurulmasına engel değildir. 

134 ncü maddeye göre, hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenek
leri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştiril
mesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilımesi, görevleriyle ilgili 
suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çı
karılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenecek 
fakat bu kanun mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine mutlaka uygun olacaktır. 

Anayasanın 143 ncü maddesi; Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilen 11 asıl ve 3 yedek üyeden kurulu Yüksek 
Hâkimler Kurulu kurmuş ve 144 neü maddesi de, 143 ncü maddesinde yazılı yetkiyi Yüksek 
Hâkimler Kuruluna vermiştir. İdarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı bulunan Cum
huriyet savcılarının Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük ilş'leri ve disiplin 
cezaları ile meslekten çıkarılmaları hakkında karar verme yetkisi de, Anayasanın 137 neti mad
desine göre, Adalefc Bakanının Başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Daireleri Genel 
Kurulunca seçilen 3 asıl ve 2 yedek üye ille Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri Gıenel Mü
düründen kurulu Yüksek Savcılar Kuruluna verilmiştir. 1961 Anayasasına gelinceye kadar bu 
yetkilerin pek çoğunun Adalet Bakanı tarafından veya 3'lü kararname île kullanıldığı hatırlarda
dır. Burada, 1961 Anayasasının tedvin edilmesine duyulan ihtiyaçlar hakkında açıklamalar yapma
yı da zorunlu görmüyoruz. 

3. Anayasanın 136 ncı maddesine eklenmek istenilen hükümler, 1 başkan, 4 asıl, 2 yedek üye 
ile bir savcı ve yeteni 'kadar savcı 'yardımcısından kurulacak her Devlet güvenlik mahkemesinin 
2 asıl ve 1 yedek üyesinin birinci sınıf askerî hâkimler arasından ve bir miktar savcı yardımcısı
nın da askerî hâkimler arasından atanmalarını özel kanunlarında gösterilen usule bırakmakta 
fakat 1 başkan, 2 asıl ve 1 yedek üyesinin -atanmaları yetkisi, Balkanlar Kurulunca, hor boş yer 
için birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından gösterilecek bir misli aday arasından seçmek 
şartıyle Yüksek Hâkimler Kuruluna vermektedir. Mahkemenin savcısının atanması yetki sini!, 
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Bakanlar Kurulunca boş yer için birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcıları arasından göste
rilecek bir misli aday arasından ve fair miktar savcı yardımcısının atanması yetkisini, yine 
Bakanlar Kurulunca her boş yer için Cumhuriyet Savcıları arasından gösterilecek bir misli aday 
arasından seçmek şartıyle, Yüksek Savcılar Kuruluna tanımaktadır. 

4. Biz; Bakanlar Kuruluna tanınan bu yetkinin Anayasamızın dayandığı kuvvetler ayrılığı ve 
mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırı düştüğü kanısındayız. Çünkü : 

I - Bakanlar Kurulunun, boş yer için atamayı, doğrudan -doğruya yapması ile, hoş yer için bir 
misli aday gösterip atamayı, bu adaylar arasından seçmek şartıyle hâkimler için Yüksek Hâkimler 
Kuruluna ve savcılar için Yüksek Savcılar Kuruluna bırakması arasında hiçbir fark yoktur. Kuv
vetler ayrılığı ilkesi, Yasama ve Yürütme Organının, yargı organlarına hiçbir etki yapamaması pren
sibine dayanır. Belli suç ve suçlulara ait dâvalara bakmakla görevli mahkeme hâkim ve savcı
larının sadece atanmaları ile ilgili olsa dahi, Bakanlar Kurulunun böyle bir yetki kullanması, kuv
vetler ayrılığı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine gölge düşürür. 

II - Hâkimlerin sicil dosyaları Yüksek Hâkimler Kurulunca tutulduğu ve hâkimlerin denetimi 
ve haklarındaki soruşturma, Yükseli; Hâkimler Kuruluna bağlı ve bu Kurul tarafından tâyin edilip sü
rekli görev yapan müfettiş hâkimler eliyle yapıldığı için, Bakanlar Kurulu, adayları Yüksek 
Hâkimler Kurulu ile danışmalarda bulunarak ve bu danışmaları değerlendirerek yapacak ise, so
nuç değişmeyecektir. Bu takdirde, atamanın doğrudan doğruya Yüksek Hâkimler Kuruluna bıra
kılmasında hiçbir sakınca kalmaz. Bakanlar Kurulu, böyle bir danışma ve değerlendirme yapmak
sızın aday tespit edecek ise, hâkimleri ve onların niteliklerini bilemiyeceği için, tespitinde isabet 
gösteremez. 

III - Devlet Güvenlik Mahkemeleri hâkimlerinde ve savcılarında üstün nitelik bulunması ihti
yacı da, Balkanlar Kurulunun iki misli aday göstermesi için haklı gerekçe sayılamaz. Zira, bu nite
liklerin kanunda gösterilmesi ve atamaların o niteliklere sahip olanlar arasından Yüksek Hâkimler 
Kurulunca ve Yüksek Savcılar Kurulunca doğrudan doğruya yapılması mümkündür. 

IV - Hâkimlerin âdil olmaları gereklidir. Ama, bu yetmez, âdil oldukları kanısının doğması ve 
yerleşmesi de lâzımdır. Bakanlar Kurulu, ister tek parti Hükümeti şeklinde olsun, ister Koalisyon 
Hükümeti şeklinde olsun, bir siyasî güçtür, olaylara siyasî açıdan bakar, tasarruf ve faaliyetlerinde 
siyaset önemli rol oynar. Belli suç ve suçlulara ait davalara bakmakla görevli mahkeme hâkim ve 
savcılarının sadece atanmaları ile ilgili dahi olsa. Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, bu mahke
melerin adaletine karşı kuşku doğurabilir. 

V - Yargı organları ve yargı yetkisi bir bütündür. Vatandaşlar arasındaki' her çeşit uyuşmazlık 
önemlidir, her suç önemlidir. Zira hepsinin çözümü aynı ölçüde adalete muhtaçtır. Hâkim ve mah
kemeler arasında, bakacakları işler açısından ve adalet bakımımdan fark gözetilemez. Hâkim ve 
mahkemelerden bir kısmının kendilerinden beklenilenleri verememeleri hali de, aralarında fark gö
zetmeyi haklı göstermez, hepsinin kendilerinden beklenileni verecek hale getirilmesi tedbirlerine 
başvurmayı gerektirir. 1488 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklik ve buna göre 45 sayılı Ka
nunda yapılan değişiklik, o tedbirlerdendir. Yetmezse, kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin bağım
sızlığı ilkesine aykırı düşmemek şartıyle yeni tedbirlere başvurulabilir. 

VI - Burada, özelikle belirtmek isteriz ki ; yürürlükteki Anayasayı beğenmemek ve hukukî 
yollarla yepyeni bir Anayasa yapmak başka şey, yürürlükteki Anayasada, dayandığı ve koyduğu 
ilkellere dokunmaksızm, bu ilkelere aykırı değişiklikler yapmak başka şeydir. Keza, değişen za
mana ve değişen ihtiyaçlara göre, dayandığı ve koyduğu ilkelere dokunmaksızm, Anayasada 
değişiklik yapmak da başka şeydir. 

Anayasamızın 4 ncü maddesindeki (Egemenlik kayıtsız şartsız Türk MiLletinindir) ilkesin
den sonra gelem (Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle 
kullanır.) şeklindeki ilkeye karşı olanlar, kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerikı bağımsızlığı ilkesini 
ülkemiz için doğru bulmayanlar, yürütme kuvvetinin üstünlüğünü arzulayanlar, hattâ Devletimi
zin Anayasanın 2 nci maddesinde yazılı niteliklerinden bâzılarını istemeyenler vardır. Bunlar; 
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arzularına göre yepyeni bir Anayasa yapmak isterler, fakat böyle bir Anayasa yapma gücünü 
hukukî yollarla elide edemedikleri için, arzularını, kısmen de olsa, gerçekleştirecek Anayasa deği
şikliklerine, Anayasanın dayandığı ve koyduğu ilkelere aykırı dahi olsa, taraftar ve razı olabi
lirler. Belli suç ve suçlulara ait dâvalara bakmakla görevli mahkeme hâkim ve savcılarının sa^ 
dece atanmaları ile ilgili dahi olsa, Balkanlar Kuruluna yetki verilmesi, yürütme kuvvetinin üs
tünlüğünü isteyenlerin arzularını gerçekleştirmeye doğru bir adım sayılır ki, hoşgörü ile karşılana
maz. Zira, Devletimizi, Anayasanın 2 nci maddesinde yazılı nitelikleriyle, dayandığı ve koyduğu 
diğer ilkelerle birlikte korumak başta gelen ödevimiz olmak gerekir. 

VII. - Nihayet, kuvvetler ayrılığı ve bağımsız mahkeme iklesine aykırı olarak mahkeme kurul
ması ; her çeşit faşizme, her çeşit komünizme, teokr atik devlet rejimine, amacı ne olursa olsun anarşik 
eylem ve olaylara, bu eylem ve olayları yapanlara karşı olan fakat nitelikleri Anayasanın 2 nci mad
desinde yazılı Devlet şekline yürekten bağlı bulunan düşünce ve inanç sahipleri üzerinde de, yanlış 
anlaşılma endişesiyle ürkeklik yaratabilir ki, !bu da ayrı bir sakıncadır. 

Sonuç : 
Mevcut örnekleri gibi belli suç ve suçlulara ait davalara bakmakla görevli ihtisas mahkemesi 

niteliğinde 'mahkemeler kurulmasına karşı d/eğil iz. Anayasanın 136 ncı maddesinde yapılmak (is
tenilen değişikliğe göre mahkemeler kurulmasını, hukulk devleti, kuvvetler ayrılığı ve mahkemele
rin bağımsızlığı ilkesine aykırı düşeceği düşüncesiyle kabule şayan göremiyoruz. 

B) 1. Sıkıyönetim, hiç şüphesiz, bir Anayasa müessesesidir. Ancak, hatırda tutmak gerekir ki, 
sıkıyönetime Anayasanın 124 neü maddesinde yazılı sebeplerin zuhuru halinde başvurulabilir ve 
sürdürülmesi de o sebeplerin devam etmesine bağlıdır. Bu yönetimde hürriyetler kayıtlanabileceği 
veya durdurulabileceği için, sıkıyönetimi gerektiren sebeplerin giderilmesi halinde sıkıyönetimin 
kaldırılması da gerekir. Sıkıyönetimin getirdiği tedbirler, sıkıyönetimin amacına ulaşması için konu
lan tedbirlerdir. Sıkıyönetim kaldırıldığı zaman, amacına ulaşmış sayılacağı için, o yönetimin getir
diği bütün tedbirlerin de kaldırılması icabeder. Sıkıyönetimin kaldırılması halinde, Sıkıyö
netimin gerekli kıldığı bütün tedbirler de kaldırılacağından, etkinliğini adalete uygun mua
mele ve kararlarıyle birlikte Sıkıyönetimden ve onun gerekli kıldığı tedbirlerden alan Sıkı
yönetim mahkemelerinin, açılmış davalara münhasır olsa dahi, faaliyetlerine aynı etkinlikle 
devam etmeleri mümkün olamaz. 

2. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun koyduğu temel kurala göre, vazifesizlik karar
ları, daha» önce yapılmış olan işlemleri hükümsüz kılmaz. Sanıklar yeniden sorguya çe
kilmez. Tanıklar yeniden dinlenmez. Keşif ve bilirkişi incelemesi tekrarlanmaz. Davaya önce 
bakan mahkemenin yaptığı bütün işlemler muteberdir. Davaya sonradan bakacak mahkeme, 
sadece ve sadece, eğer -varsa, eksik işlemleri tamamlar. Görülüyor ki, Sıkıyönetim mahkeme
lerinin bakmakta oldukları davalara, Sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra da bakmaya de
vam etmeleri ile, davaların sonuçlandırılmasında sürat sağlanacağı düşüncesi de yerinde sayı
lamaz. 

3. Aynı amaçla, aynı mahiyette işlenmiş suçlar bulunabilir. Bunlardan suçluları hakkında 
kamu davası açılmış olanlara Sıkıyönetim mahkemelerinin ve açılmamış olanlarına da diğer 
vazifeli mahkemelerin bakması gibi ikili yar gı yolu doğar ki, sakıncalıdır. 

Sonuç : 
Açıkladığımız bu nedenlerle de, Sıkıyönetim mahkemelerinin bakmakta oldukları davalara, 

Sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra da, bakabilmeleri için Anayasaya eklenmek istenilen ge
çici 21 nci maddeyi kabule şayan göremiyoruz. 

Tokat Zonguldak 
Z. Betil M. A. Pestilci 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

T. C. Âna-yasasınm 30, 57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin lâzı fikralarının değiştirilmesi ve 2 ge
çici madde eklenmesi hakkında 397 T. B. 21. 21. üyesinin teklifi 

MADDE 1. — T. O. Anayasasının 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 30 — Fıkra 4 

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç kırksekiz saat Ve Devlet G-üvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine giren suçlar 
ile kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sı
kıyönetim hallerinde, kanunlarda gösterilen süre İçinde hâkim önüne çıkarılır; bu süre onbes 
günü geçemez. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın, hürriyetinden yoksun 
kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimsenin durumu hemen yakınlarına bildirilir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 57 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 57. — Fıkra 2,3 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve ne suretle hesap 
verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi 
esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir : 

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

Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğü, hü" demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen v3 doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren 
suçlara bakmakla görevli Devlet G-üvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak, sıkıyönetim ve savaş 
haline ilişkin hükümler saklıdır. 

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

Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcı
lığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her boş yd? için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar 
arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkim Terimin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, 
savcı ve yardımcılarının atanmaları Yüksek Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden üye, ye. 
dek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları ise özel kanunlarında gösterilen usule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve yedîk üyeleri isle savcı ve savcı yardımcıları üç 
yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının t amyiiz mercii Yargıtayda yalnız bu mahkemeli 
rin kararlarını incelemek üzere kurulacak daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza 
Daireleri Genel Kuruludur. 

Beivlet Güvenlik Mahkemelerinin Iraruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri ile ilgili diğer hükümler kanunda gösterilir. 
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ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi ve 
2 geçici madde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifi. 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 225) 



— 14 — 

(Millet Meclisimin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — T. C. Anayasasının 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 138 — Fıkra 4 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır. Ancak, sa
vaş halinde bu şart aranmaz. 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 148 — Fıkra 2 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı davalar ile siyasî partilerin kapatılması hak
kındaki davalar dışındaki işleri, dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü 
açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 

MADDE 6. — T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 21 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 21. — Sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihte sıkıyönetim mahkemelerinde gö
rülmekte bulunan davalar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri de
vam eder. Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar du
rumlarına, niteliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili mercilere verilir. 

MADDE 7. — T. C. Anayasasına aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 22. — 1 Kasım 1972 tarihinde T. B. M. M.'de grubu bulunup da 30 Mart 1973 
tarihine kadar grubunu muhafaza etmiş ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma niteliği kazanmış 
olan siyasî partilere de Anayasanın 56 nci maddesindeki şartlar aranmaksızın, kanunun öngördü
ğü ölçüye göre Devletçe yardım yapılır. 

MADDE 8. — Bu Anayasa değişiklikleri ve eklenen geçici maddeler yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 
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(Anayasa ve Adalet Komisyonumun, kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metnünm 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninm 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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