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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin ve-
r'ilmjeisi kabul edildi. 

Bahksir Milletvekili ibrahim Aytaç ile 
Uşak Milletvekili Orhan İDengiz'in; imam - ha
tip okullarının (birinci devresinin kapatılmasıının 
nedenlerini Iteslilbt etmek amacı ile Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önerjgesi okundu; gündemde
ki yerini alarak, sırası geldiğimde görüşüleceği 
'bildirildi, 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 2/366 
esas sayılı Kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 nicı 
maddesine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi görüşüldü ve reddolumdu. 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasanlsma dair Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklerin benimsenmesi hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu ile, 

3829 sayılı IDevlet Konservatuvan hakkında 
Kanuna bir madde eklenmesinle dair kanun ta
sarısı hakkında Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliklerin benimsenmesine dair Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu kabul edilerek, 
adlan geçen tasarılann kanunlaştığı bildirildi. 

İzmir İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi
nin «İktisadi ve Ticari (Bilimler Fakültesi» adı 

altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 
1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bâzı 
fıkralar ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkın
daki 6595 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun (tasarısı göriüşülerek kabul edil
di. 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı 
Kanuna geçici madde eklemmesi hakkında Mil
let Meclisince reddolünan (kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunun metmi hakkında Mil
let Meclisi 37 Nıo. lu Geçici Komisyon rapıoru 
üzerindeki görüşmeler tamalandı ve teklifin ka
nunlaştığı bildirildi. 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkımda kanun ttasansı (üzerimde bir süre 'görü
şüldü. 

27. 8 .1971 CumagünJü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan 
iBaşkanveMli 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

»>••-« 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

İBAŞKAN — Millet Meclisinin 156 ncı Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
'BAŞKAN — 374 üyemiz mevcuttur. Gerek

li çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

ıSayın milletvekilleri; Sivas Milletvekili Sa
yın Kadri Erogan, Hürriyet gazetesinde münte
şir ve muhtevası itibarîyle önemli, aktüel bir 
konuda, gümrük kaçakçılığı veya gümrük ge-

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi, 

2. —Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/15) 

5. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/16) 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi (10/18) 

T. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/19) 

lirlerinin zıyaı konusunda gündem dışı söz iste
miştir; fakat Anayasa değişikliği teklifi üze
rinde öncelikle görüşme yapılması içîn Anaya
sa Komisyonu Başkanının önergesi vardır. Bu 
durumda, konunun önemini Başkanlık olarak 
takdir etmiş olmamıza rağmen, kendilerine nor
mal kanunların görüşüldüğü gelecek birleşim
de gündem dışı söz vermek ümidi ile söz vermi
yorum, efendim. 

Gündeme geçiyorum. 

8. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

9. — Kültür Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Siyasi parti grup yöneticileri

nin imzasını ihtiva eden bir önerge vardır, tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce Genel Kurulca Anayasa görüşmele
rinde yapılması kararlaştırılan : 

a) Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
asıl üyelikler ile Yüksek Hâkimler Kurulunda 
açık bulunan asıl ve yedek üyeliklere yapılacak 
seçimlerin, Anayasanın değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin kanunlaşmasından sonraki 
birleşimlere ertelenmesine, 

b) Araştırma komisyonları ile daimî ko
misyonlarda açık bulunan üyelikler içîn yapıla
cak seçimlerin de, 2 nci toplantı yılının bitmek 
üzere olması sebebiyle ertelenmesine, 

Karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına 0. H.P. Grupu adına 
îbrahim Aytaç Necdet Uğur 

D.P. Grupu adnıa M. G. P. Grupu adıma 
Hasan Korkmazca» Nebil Oktay 

III — BAŞKANLIK BÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 249 — 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; gtftfde-
min «Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuş
ları» kısmının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu madde
lerinde yazılı seçimlerin önergede beyan edilen 

IV - GöEÜŞt 

1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
(430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/558) (S. Sayısı: 419) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı
nın bir önergesi var..takdim ediyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün sırasında kayıtlı, «Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının Bâzı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesi hakkın
da Kanun teklifi» - Sıra Sayısı : 419 - nin öne
mine binaen gündemdeki diğer bütün işlere tak--
dimen öncelikle görüşülmesini ara ve teklif ede
rim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı | 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sında değişiklik yapılması hakkındaki teklif ba
sılmış, sayın üyelere dağıtılmış ve üzerinden 48 
saatten fazla süre geçmiş, gündeme alınmıştır. 
Şimdi Komisyon Başkam bu teklifin, gündemde
ki- bütüiı işlere takdimen öncelikle görüşülmesi
ni teklif etmektedir. Bu teklifi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
GüHdemdeki bütüiı maddelere takdimen öncelik
le görüşülmesi hususu- kabul edilmiştir. 

Komisyon lûtfeîi yerini alsih efendim. 
Anayasada yapılması lâzmiğelen değişiklik

ler hakkındaki teklifin görüşülmesi sırasında 
uygulanacak çalışma- programı hakkında siyasi 
parti grup yöneticilerinin imzası ile verilmiş 
bir önerge vardır-, takdim ediyorum : 

tfüksek Başkanliğa 
«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

(430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

l ı ) 419 S: Sayılı basynaija'zı tıltuhağin sonu
na eklidir. 

gerekçe ile ertelenmesi teklif edilmektedir, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. önerge kabul edilmiş, 9 mad
dede yazılı seçimler ertelenmiştir. 

LEN İŞLER 

smm bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi»-
nin : 

Bugünden itibaren, 30 Ağustos 1971 Pazar
tesi hariçr birinci müzakeresi bitinceye kadar 
Genel Kurulun her gün «Cumartesi, Pazar dâ
hil» saat 10 dan 13 e, lö ten 19 a ve 21 den 
24 e kadar toplanmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Adına Adına 

ibrahim Aytaç Necdet Uğur 
D. P. Grupu M. G. P. Grupu 

Adına Adına 
Hasan Korkmazcan Nebil Oktay 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Bugün 15 - 19, 21 - 24 arasında, yarın sa
bah 10 - 13, öğleden sonra 15 - 19, gece 21 - 24 
saatleri arasında, müzakereler tamamlanmazsa? 
Pazar günü yine saat 10 - 13, 15 - 19, 21 - 24 
saatleri arasında Meclisimiz toplanacaktır. 

ISaym üyelerden bir istirhamımız vardır. 
Anayasa değişiklikleri birkaç defa Meclisimiz
de görüşme konusu olmuş, usulleri belirmiş ol
makla beraber bir kere daha tekraren arz edi
yorum. 

Bugün, tümü üzerindeki görüşmelerin çok 
kuvvetli ihtimal ile bitmesi mümkündür. Tü
münden maddelere geçilmesi için ve her mad
dedeki oflama için kâfi imza ile açık oy iste
ğini taşıyan bir önerge de Başkanlığımıza gel
miştir. Bu bakımdan tümünden maddelere ge-
ıçilmesi sırasında Meclisimizin üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu olan 300 kabul oyunun te
kevvün etmesi gerekir. Şayet tümünden madde
lere geçilmesi sırasında 300 kabul oyu tekevvün 
etmez ise, teklifin tümü reddedilmiş olur. Bu 
bakımdan sayın üyelerin bütün oylamalarda bu
lunmalarını ve oylarım kullanmalarını önemle 
arz ederim. 

Bir önerge daha vardır, takdimi ediyorum 
efendim: 

— 250 — 
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Yükadk Başkanlığa 1 
Öncelikle görüşülmesine karar verilen, 

«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) 
üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
[bâzı maddelerinin değiştirilmişi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında kanun teklifi» n'in: 

1. Tümü üzerinde şahıslar adına yapılacak 
görüşmelerin 20 şer dakika ile, 

2. Maddeler üzerinde siyasi partiler grup
ları, komisyon ve şahıslar adına yapılacak görüş
melerin 10 dakika ile, 

(Sınırlandırılmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 
İbrahim Aytaç Necdet Uğur 

D. P. Grupu adına 
Hasan Korkmazcan 

'BAŞKAN — Efendim, önergede iki husus 
zikredilmektedir. Birinci kısımda tümü üzerin
de yatoız şahıslar adına yapılacak konuşmala-
rra 20 dakika ile sınırlandırılması teklif edil
mektedir. Evvelâ, bu hususu oylarınıza arz edt- : 
ceğim. : 

Tümü üzerinde şahıslar adına yapılacak ko-
onuşmalarm 20 §sr dakika ile sınırlandırılması 
hususunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... I 
Kaibul edilmiştir. 

ikinci husus olarak, maddeler üzerinde ya- ; 
pılacak görüşmelerin gruplar, komisyon ve şa- ; 
hışlar dahil olmak üzere 10 ar dakika ile sınır-
iandırılmiası teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul : 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. ; 

Anayasa Komisyonunun raporunu takdim 
ediyorum. («Evvelden dağıtıldı» sesleri) 

Efendim, rapor basılıp içtüzük hükmü gere
ğince normal süresinden önce sayın üyelere da- , 
ğitılmıştır. Bu bakımdan muvafık ise raporu 
okumıyalım. («Okunmasın» sesleri) Peki efen
dim, itiraz olmadığından raporu okutmuyo
rum. 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz alan sayın gruplarla sa- | 

yın üyeleri arz ediyorum: 
(Grupları adına söz alanlar Cumhuriyet Halk 

Partisi, Adalet Partisi, Demokratik Parti Gru
pu adına Sayın Cevat önder, Millî Güven Par- ; 
tisi. 

»Sözcü adları bize henüz yazıdınlnıamıştır. j 

27 . 8 . 1971 O : 1 

TURHAN FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Millî 
Güven Partisi adına Emin Paksüt konuşacak. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Emin Paksüt. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına ismet inönü... 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın İsmet İnönü, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Süleyman Demirel konuşa
caklardır. 

Gruplar adına yapılacak konuşmalardan son
ra, şahısları adına konuşma yapacak sayın mil
letvekillerinin isimlerini de arz ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sa
yın İsmet İnönü, buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Çok sayın milletvekilleri; 

Ordu, 12 Mart 1971 de bir muhtıra verdi. 
Bu muhtıra, Sayın Cumhurbaşkanına verilmiş
tir. Bu muhtıraya göre ordu, Hükümeti ve Par
lâmentoyu, memleketin içine düştüğü anarşik 
olaylara çare bulamaz bir durumda gösteriyor; 
memleketin bu anarşik olaylardan dolayı tehli
ke içinde bulunduğunu söylüyor; reformların 
yapılmadığını, Atatürk ilkelerinin tatbik olun
madığını dile getiriyor; demkoratik kurallar 
içinde bir hükümetin teşkil olunarak bu eksik
lere çare bulmasını söylüyor. Buna imkân ol
madığı takdirde kendisinin vazife yapacağını 
ileri sürüyor. 

Bu şartlar altında, 27 Mayıs 1960 tan sonra 
ordunun müdahale ile siyasi hayatımız yeniden 
bir geçit devrine geçmiş oluyordu. 

Bu devrin gerekçesi olarak ileri sürülen se
bepler memlekette birçok zamandan beri devam 
ediyordu. Ordu ıstırap veren bu hallerin de
mokratik rejim içinde bir hükümet kurulma-
siyle hitam bulmasını, halledilmesini arzu etti
ğini önceden söylüyordu. 

Bu şartlar altında siyasi partiler, Büyük 
Millet Meclisi, kendisini bir vazife karsısında 
gördü ve Sayın Cumhurbaşkanı ortada bulunan 
bunalımı halletmek için partileri görüşmeye ça
ğırdı. Sonra kararını, tarafsız bir hükümet ku
rulması ve buna siyasi partilerin yardımcı ol
maları ve bu ş&dece .elbirliği ile bunalımdan çı
kılmasının uygun olacağı şeklinde tebliğ etti. 
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Bu şartlar altında siyasi partilerimiz, Bü
yük Mecliste kendilerini vazife kargısında bul
dular. 

Siyasi partilerimiz programlarında, çalışma
larında birbirinden farklı görüşlere sahiptirler, 
her demokraside, her parlâmentoda olduğu gibi. 
Bununla beraber, bütün memleketi ilgilendiren 
ciddî bir mesele ortaya çıkınca vaziyetin öne
mini hemen kavradılar ve Sayın Cumhurbaşka
nının teklif ettiği gibi bir araya gelerek parti-
lerüstü bir hükümetin teşkil olunmasını ve bu
na yardımcı olarak buhranın, bunalımın hallo
lunmasını arzu ettiklerini derhal gösterdiler. 

Bu; siyasi hayatımızda olumlu bir gelişme
dir ve demokratik rejimin bunalım devirlerinde 
de çare bulmaya muktedir ve siyasi partilerin 
sorumluluklarını hakkiyle kavramış oldukları
nı memlekete ve tarihe karşı göstermeleri için 
bir fırsat olmuştur. Bu fırsatı memnuniyetle 
belirttikten sonra, çalışmalarımızın seyrine de
vam edeceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan Nihat 
Erim'i tarafsız milletvekilli olarak Hükümetin 
teşkiline memur etti. Sayın Nihat Erim, Başba
kan olarak partilerle temas ederek Hükümetini 
kurdu ve Nisan ayı başlarında Hükümet Büyük 
Meclisten büyük çoğunlukla güven oyu aldı. 

Nihat Erim Hükümetinin kargısında bulun
duğu meseleler çok önemli idi; memleket anar
şi içindeydi. Programında reformları gerçek
leştireceğini söylüyordu. Sayın Nihat Erim, 
yalnız memleketin asayişini çok nazik vaziyet
te bulmakla kalmıyordu, memleket büyük bir 
malî çabalama geçiriyordu. Kriz, bunalım ha
linde bir malî darlık vardı. Tabiî, bu kadar güç 
şartların bir araya geldiği hallerde memleke
tin iktisadi vaziyeti de arzu edilecek halde ol
mazdı. 

Her şeyden önce bir asayiş meselesi vardı. 
Ordu bir tehlikeden, memleketin asayiş bakı
mından tehlike içinde bulunduğundan bahset
tiği vakit, memleket hakikaten tehlikede mi 
idi?... Hakikaten tehlike içindeydi. 

Üniversite gençleri, bütün dünyada başla
mış olan gençlik hareketleri yanında, onlar da 
kendilerine düşen faaliyeti gösterdiler; fakat 
her memlekettekinden çok daha uzun süre 
memleketin huzurunu ve emniyetini tehlikeye 
soktular ve ne yapmak istedikleri, ne istedik
leri anlaşılmaz karanlık istikametler belirttiler. 

<̂ Halk ordusu» deyimi altında birtakım ör
gütlerin vasıtası, sözcüsü ve fedakârı olduğunu 
iddia ediyorlardı. Önemli olan, gençlerin, kendi 
üniversitelerini, üzerlerinde bir tesir yapamaz 
hale getirmeleridir. Üniversiteler gerçekten 
gençlere istikamet verecek, onların iddialarına 
cevap verecek bir durumda değildi. Üniversite
leri bırakınız, bütün memleket kanunlariyte, 
hükümet kanunlariyle, vasıtalariyle gençleri 
nasıl yola getireceğini tahmin edemiyordu. 

Bu davranışta gençler, genç öğrenciler ola
rak silâJhlı öğrenciliğe kadar gittiler. Öğrenim 
ve öğretim hürriyeti diye bir şey kalmamıştı. 
Gençlerle Devletin silâhlı kuvvetleri, polisi, 
hattâ askeri, Ocak ayımda Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde ve bizzat Mart ayı içinde de Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde âdeta meydan 
muharebesi verdiler. Bu meydan muharebele
rinde taibîatiyle mukavemetleri kırıldı. Ancak 
memleketin asayişi üzerinde faaliyetleri dur
madı. Büyük şehirlerde her gün bombalar patlı
yordu, her gün hangi bankanın soyulacağını 
kimse tahmin edemiyordu ve her gün yerli, ya
bancı kimin kaçırılacağını vatandaşlar tahmin 
edemez oldular. 

Bu, aşırı solu temsil eder görünen gençlerin 
çalışmaları ve faaliyetleriydi. 

'Aşırı sağ bu esnada boş durmuyordu. O da 
kendi komandolarını harekete geçirmişti. Hü
kümet tarafından himaye gördüğü söylenen ko
mandoları vardı. Bunlar faaliyetlerine devam 
ediyorlardı. 

12 Mart askerî muhtırası verildiği gün Bur
sa 'nın İnegöl'ünde sopalı vatandaşlar hücuma 
hazırlanmışlardı, saldırmak istiyorlardı. Askerî 
müdahale olduğunu işittikten sonra durdular. 
Galiba kimin ne kadar kuvvetli olduğunu bir 
defa öğrenmek istiyorlardı. 

iDemek istiyorum ki, aşırı sağ senelerden 
beri devamlı olarak hazırlanmış olduğu halde, 
o da faaliyetteydi. 

Bu şartlar içinde denilebilir ki, ordu müda
halesi daha bir müddet gecikseydi, doğrudan 
doğruya vatandaşlar birbirlerinin boğazlarına 
sanılarak korkunç bir iç savaş meydana çıka
caktı. 

Bu sağcıların hazırladığı, esasen 1969 yılın
da rahmetli Yargıtay Başkanı Ümran öktem'in 
cenaze töreninde, resmî bir vaziyet almıiştı. Res-
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ımî tören, ordusuyla, Devletin bütün kuvvetle
riyle, Hükümetiyle temsil olunurken, orada aşı
rı sağcılar lâik Cumhuriyet ilkelerini tamamiy-
le tahribeden gösterilerle rahmetli Yargıtay 
Başkanının cenaze namazını kıldırmaya mâni 
olmak istediler. 

Bu hareket doğrudan doğruya, aşırı sağın 
resmî bir törende kendi varlığını, kendi otorite
sini kabul ettirmek mânasmdadır. 

«Bu bir aşırı sağ irticaidir» tamnda değer
lendirmek, vatandaşları ikaz etmek istedik. Fa
kat; bunlar nihayet kınanır, tasvibedilmiyecek 
bir harekettir, şikâyetçiler mahkemeye gidebi
lirler, «aşırı sağ irticaın tezahürü» sözünü söy
letmek Hükümete mümkün olmamıştı. 

Tabiî, bu davranışlar senelerce aşırı sağı da 
aşırı sol gibi hazırlıklı bir hale getirdi ve esa
sen bir memlekette aşırı uçlardan birisi meyda
nı boş bulursa, onlara karşı bir şey yapmak 
mümkün olmazsa, diğer uç da kendisine çeki 
düzen verip faaliyete geçer. Aşın uçların müş
terek olan kaderleri ve birbirine karşı durum
ları budur. 

Anlaşılıyor ki, Ordunun, «Tehlike vardır» 
dediği zaman aşırı solcular ne kadar hazırlıklı 
iseler, saldırı halinde, tecavüz halinde iseler, 
aşırı sağ da onun kadar hazırlıklıdır, «Akşama, 
sabaha birbirinin boğazına sarılacaklardır» teh
likesini de göstermiş oluyordu. 

Nihat Erim Hükümetinin ilk yaptığı işler
den birisi, geniş biçimde geniş ölçüde Sıkıyöne
tim ilân etmesidir. Memleketin sayılan vilâyet
leri ve bunların dışında, onlara ek olan kısım-
lariyle beraber hemen hemen yarısına yakın bir 
kısmı; Doğu'da Güney - Doğu'da ve bütün Batı 
büyük şehirlerinde Sıkıyönetim ilân olunmuş
tur. 

Sıkıyönetim, derhal ciddî olarak vazifeye 
başladı ve taklibe girişti. Kısa bir zaamnda ne
ticeler alınmaya başlandı. Sıkıyönetim ilân 
olunduktan sonra da soygunlar devam etti, va
kalar oldu. Hattâ, Sıkıyönetim ilânından son
radır israil Başkonsolosunun kaçırılması. 

Nihayet bu uzun sürmedi, iki ay içinde ne
ticeleri alındı. Aşırı sağın kampları olduğu gi
bi, aşırı solun da gizli kamplarının olduğu mey
dana çıktı. Adıyaman'la Malatya arasında bir 
büyük kamp ortaya çıktı. İnsanları kaçtılar, 
bir kısmı tutuldu veya müsademede öldü. Dışarı 

kaçmak istiyorlardı. Şehir içinde takibolunan-
lar, iç gerillası olarak takibolunanlar birbiri ar
kasından örgütleriyle tesirsiz hâle geliyorlardı. 

Asayişe bu tarzda hâkimiyet, gözle görülür 
neticeler verilmeye başladıktan sonra, Haziran 
başında Meclislere Sayın Başbakanın Anayasa 
değişiklikleri hakkındaki teklifi geldi. Denili
yordu ki, Anayasa değişiklikleri bahis konusu
dur. Bunlar için teklif Meclislerden gelecektir. 
Bu teklif hazır oluncaya kadar, belli oluncaya 
kadar, Başbakan, verdiği teklif üzerinde siyasi 
partilerle temas edip çalışacaktır. 

Bu çalışma bir müddet devam etti. Nihayet 
Temmuz ayının ortasına doğru; «Şimdiye ka
dar partilerle Anayasa değişiklikleri hakkında 
çalışmalar yaptım. Neticeleri bundan daha ile
ri götürmek mümkün değildir. Bundan sonra
sını Mecliste partiler kendileri yapsınlar..» tar
zında iiknci teklif geldi. 

Gelen teklif iiknci tekliftir. Zannolunabilir-
di ki, birinci teklife, partilerle oknuşarak tek
lifin aldığı şekil verilmiştir. Belki böyledir. 
Buna yeni ihtiyaçlara göre yeni maddeler de 
eklenmiş olarak Meclise Başbakanın iiknci tek
lifi geldi. 

Bu ikinci teklif geldiği zaman zannediyorduk 
ki, doğrudan doğruya komisyona gidilecek ve 
partiler orada görüşerek değişiklikleri hakkın
da bir vaziyet alacaklar. Bu arada Meclisimi
zin Sayın Başkanı bir teşebbüs yaptı; siyasi 
partileri Başbakanın ikinci teklifi üzerinde bir 
arada görüşmeye çağırdı. Eğer siyasi partiler 
daha mahdut çerçeveler içinde ve daha geniş, 
serbest zamanlarda Başbakanın teklifi üzerinde 
çalışırlar, neticeye varırlarsa, değişikliklerin 
Komisyonda alacağı şekil ve bunun Meclise 
müspet bir şekilde takdim olunması ihtimali 
kolaylaşacaktır. Bu kanaatteydi. 

Bu kanaati siyasi partiler düşündüler ve 
kabul ettiler. Biz en sonraya kalmıştık. Bütün 
Anayasa deği'işkliklerinde vaziyeti birden, ko
layca kavrayıp, fiikrlerini söyliyen diğer parti 
arkadaşlarımızın yanında biz, daima biraz geç 
intikal eden, vaziyeti fazlasiyle ciddiye alan, 
çok düşünmek istiyen bir vaziyette ihtiyatlı 
davranıyorduk. Bunun gibi, siyasi partilerin 
ortak Komisyonuna katılma teklifine de vakit 
geçirmeden, fakat gene sonra cevap verdik, biz 
de katıldık. Partiler müştereken çalıştılar. 
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Sevgili arakdaşlarım, bu vaziyete girmeden 
evvel kısa bir tahlili, Anayasa değişikliklerinin 
esası üzerinde yapmak istiyorum. 

1961 Anayasası kabul edildiğinden itibaren 
siyasi partiler bu Anayasa içinde çalışmaya baş
layınca, Anayasanın memleketteki huzurdan ve 
güçlüklerden sorumlu olduğu, bu Anayasanın 
güçlük çıkardığı İktidar Partisi tarafından da
ima iddia ediliyordu, Anayasa üzerinde müna
kaşa partiler arasında devam ediyordu. 

Anayasa değişiklikleri nihayet Hükümet ta
rafından getirilince ve bizini tarafımızdan kabul 
olununca, zannolundu ki, geçmiş olan anarşik 
hareketlerin sorumlusu, baş sebebi Anayasa ol
duğu meydana çıkmıştır; biz de bunu kabul 
etmişizdir; onun neticesi olarak değişiklikler 
gelmektedir. 

Bunda temelden bir yanlışlık vardır. Bizim 
kanaatimizce, Anayasanın, anarşik hareketlerim 
zuhurunda hiçbir dahli, hiçjbir kusuru ve eksiği 
yoktur. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bunun en inandırıcı sebebi; memleket, akşa
ma sabaha sağ ve sol irticaın boğuşmasiyle 
ümitsiz bir uçuruma düşmek vaziyetinden bu
günkü sükûnetle çalışabilir vaziyete gelebilmiş
tir ve Anayasa maddelerinden b'ir tek harf de 
henüz değişmemiştir. (Û. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi onun değişme
sini düşünmekteyiz. 

Demek ki, riyazi olarak, 1961 Anayasası çı
kan anarşik hareketlerden sorumlu tutulamaz
lardı. 

Tatbikatta görümlere göre tereddütler vardı. 
Anarşik hareketler birçok özerk müesseselere 
atfolunuyordu. Bunlarda sırasına göre eksikler 
ve gerçekler bulunabilir; ama radikal olarak 
kanuna karşı hareket edenlerin Anayasa mad
deleriyle serbest bırakıldıkları iddia olunamaz. 
TatMkat da sabit. Silâhlı öğrenciler türedi, her 
tarafa saldırır hale geldiler. O zamana kada^ 
cMdî bir hareketle bunların takibine gidilmedi. 
Nihayet tereddütler ortadan kalkıp, bunlar ka
nunun emrettiği yola zorla sokulmak istendiği 
vakit büyük muharebeler; büyük, kanlı ve fa-
cialı muharebeler kolaylıkla yapılabildi ve ko
laylıkla barınak yerleri, silâh depoları ve türlü 
tecavüzler önlenebildi. Demek ki, kanuni rakip
ler ve saldıranları durduracak hâkimiyetler 

Anayasa içinde tatbik olunabildi; tatbik oluna
bilirdi. Daha evvel de tatbik olunabilirdi. 

Bunları söylemekten maksadım, geçmiş hare
ketler üzerindeki münakaşaları talezemek de
ğildir. Onları mümkün olduğu kadar kısa kes
mek istiyorum ve mümkün olduğu kadar ger
çekçi ve insaflı ölçülerle değerlendirmek istiyo
rum. Yavaş tutulmuş olabilir, geç karar veril
miş olabilir. Bunlar hükümetlerin hayatında 
olağan şeylerdir. Mâkul sebepleri de olabilir. 
Ama öyle değerlendirilmelidir. Teşhiste yanlış
lık yaparsak tedbirde isabet etmeyiz. 

Değişiklik bu sebeple Anayasanın suçlu ol
duğunu göstermez. Tecrübenin tatbikatta gös
terdiği eksikleri daha açıkça ve daha kolayca 
tamir etmek için değişikliğe lüzum gösterilmiş 
olabilir. Bunun bir misali önümüzdeki bu deği
şiklikte de vardır. Özerk olan üniversitelerin 
öğrencileri Anayasa hükmüne göre kendilerini 
masuniyette gibi gösteriyor ve bunun propagan
dasını yapıyorlardı ve âdeta Anayasa namına 
hare'ket edebiliyorlardı. Umumi efkârı bu kadar 
yanıltmak mümkün olabilmişti veya mümkün 
olduğunu zannediyorlardı. Onun için yeni de
ğişikliklerde sarahate lüzum gördük, üniversite 
maddelerinde göreceksiniz, üniversite özerkliği, 
hiçbir sebeple suçları ve suçluları, üniversite 
binaları içinde sonuna kadar, Devlet kuvvetleri 
tarafından aramaya, taramaya ve takibetmeye 
engel olamam Bunları, herkesi inandıracak su
rette tekrar tekrar söyledik. 

Şimdi arkadaşlarım ,değişiklik, sadece eski 
hükümlerin kolayca kavranması ve tatbikatta 
gecikme halinin bulunması yüzünden gelmiyor; 
yeni.hükümler de ancak değişiklikle konabilir, 
büsbütün yeni hükümler de vardır. Meselâ, ka
nun kuvvetinde kararname istiyorlar, mesele 
reformları yapmak için malî hükümlerde, top
rak reformunun malî hükümlerinde yenilikler 
istiyorlar. Bunlar değişiklik olmadan tabiatiyle 
sağlanamazdı. 

Bu Anayasa değişikliğini kendi hakiki ölçü-. 
Tüne, hakiki çehresine bağladılHan sonra, şimdi 
bu değişiklikler üzerinde, başlıca büyük mad
deler üzerinde alman neticeleri arz etmeye ça
lışacağım. 

Değişikliğe bağladığımız büyük meseleler 
şunlardır : En basta üniversiteler gelir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
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Türkiye'de, üniversitelerin, özerkliğe bir ka
yıt konmaksızm, fiilî ve hakiki olarak özerk 
ıhayatı 1961 Anaaysasındlan önce, 1924 Anaya
sası yürürlükte iken getirilmiştir. 1950 den ev
vel, 1946 larda çıkan bir Üniversiteler Kanunu 
ile üniversiteler, hocaları, öğrencileri ile yeni 
bir hayata kavuşmuşlardır. Hocaların, siyasi 
cereyanlardan uzak, siyasi tesirlerin üstünde 
bir otorite ile vazifelerini yapmaları, öğrenci-
loriae hâkim olmaları sağlanmak istenmiştir. 

Üniversitelerimizin, zamanın iktidarlarının 
da çok şiddetini zaman zaman çektikleri olmuş
tur. Onların bu istiklâliyet içinde müstakil gö
rünen tavırları Hükümetlerce kolay hazmedil
miyordu. Nihayet üniversiteler, hocaları, idare
leri, siyasi iktidarların tazyikine dayanamadan 
idareyi siyasete tamamiyle bağlama istidadı gös
termişler, öğrencileri üzerinde otoritelerini kay
betmişler ve nihayet 27 Mayıstan evvelki vaka
larda öğrenciler başlı başına, hocalarına rağ
men, hareketlere girişebilmişlerdir. 

Bu maziyi söylemekten maksadım, üniversite 
kadrolarımızın kendi vazifelerini kavramakta 
ve tatbik etmekte, başından beri, 1946 lardan 
beri çok yardım gördüklerini, çok müstesna 
salâhiyetler ve kanunlar içinde vazife yaptık
larını ve vazifelerini tamam yaptıkları söylen-
meksizin bu neticelere vardığımızı belirtmek
tir. 

Şimdi, buna şunun için geliyorum: Üniver
siteler meselesi, eski zamanlarla kıyas kabul 
etmeyen özerklik davalarıyla tam bir anarşi 
yuvası haline geldikten sonra, Anayasa deği
şikliğinde ele alındığı zaman, ilk hatıra gelen 
mesele üniversite özerkliğinin kaldırılması idi. 
Partilerarası konuşmada üniversitelere ait 
-madde ele alındığı vakit, ilk yapılan teklif; 
«idari özerklikleri yoktur, bilimsel özerklik
leri vardır» gibi, o da kayıt ve şartlar altın
da bir teklif şeklinde idi. 

Bu vaziyetin bir esası vardı. «Üniversite» 
deyince herkesin tüyleri ürperiyordu. Üniver
site öğretim kadrosunun, üniversite öğrencileri
ni her halleri ile kontrol edecek ve takibede-
cek salâhiyetleri, otoriteleri olduğu halde, hiç 
bu otoriteye sahip çıkmaz ve bir sorumluluk 

v deruihde etmez ve olayları kendi haline bırak
mış bir halleri vardı. 

iSaym Başbakan ile görüştüğümüz zaman 
bana daima, «Üniversitelerin idaresinde kendi 

kadrosunun sorumluluğu vardır ve bunu anlat
mak lâzımdır.» diyordu. Jşe buradan başladı. 

(Siyasi partiler arasında özerklik üzerinde 
çalışmadık da üniversitelerin hastalığına çare-
bularak onu tedavi etmeye çalıştık ve parti
lerarası bir eser olarak, üniversiteler için al
dığımız netice, memnun olmaya değer kanaa
tindeyiz. 

Üniversite özerkliği mutlak olarak bırakıl
mıştır. Ondan sonra üniversite özerkliğinin ne
lere engel olmıyacağı, hangi taşkınlıklar kar
şısında âciz olmadığı ayrı ayrı, etrafiyle belir
tilmiştir. 

Üniversite özerkliği üzerinde ordunun da 
endişesi tamamdı. Sayın Başbakandan rica et
miştim, beni Genelkurmay Başkanı ile temasa 
geçirmişti. Genelkurmay Başkanı, üniversite 
özerkliğinin ve üniversite hayatının ciddî bir 
•tehlike içinde bulunduğunu söylüyordu. «Bu 
kadar takip içinde üniversite bugün bile sakin 
değildir, öğrenciler gene bildiri yayınlıyorlar, 
aralarında konuşuyorlar, hocaların bir 'kısmı 
kayıtsız bir bir kısmı teşvikçi, böy
le bir hava içindedirler. Bugün Sı
kıyönetim kalksa, yarın aynı olaylar, hiç fası
la vermemiş gibi devam edecektir; bundan en
dişe ediyoruz.» dediler. Bu kanaatte idiler. 

Biz üniversiteleri bu endişe içinde hallettik. 
Niçin özerklikte ısrar ettik?. Çünkü, üni

versitelere hocalarımızın hâkim olma ehliyetin
den mahrum olduklarını ve ilânihaye mahrum 
olacaklarını bir türlü kabul edemiyorduk ve 
bunu bilhassa içeriye ve dışarıya karşı ilân et
meye hiç cesaret edemiyorduk. 

Vazifesini bilen bocayı yetişt'iremiyen mîl
letin esaslı vasıfları eksik demektir. Hepimiz 
bir milletin efradıyız; eğer millet olarak, her 
milletle yarış edebilecek yüksek Vasıflarımız 
varsa, hocalarımızın da bu vasıfları tamamiyle 
haiz olduklarını kabul etmek lâzımdır. Fakat 
insanlar gibi müesseseler de hastalık geçirirler, 
kabiliyetini tatfcik edemiyecek devirler olur, 
güiçüükler olur. Bu devirleri atlamak, bu güç
lükleri yenmek için Devlet olarak, Hükümet 
olarak ve Meclis olarak o çeldşîfie halinde, te
reddüt halinde bulunan müesseselerin kolundan 
tutup onları yetiştirmek lâzımdır. 

Bu zihniyetle hareket ettik, «özerklik var
dır» dedik, «Ama bu özerklik şu şu tecavüze, 
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bu tecavüze, böyle davranışa vasıta olarak kul
lanılamaz» dedik, birer birer saydık: Üniver
site içinde suç takibolunur, üniversite içinde 
suçlular barınamaz, silâhlı kişi bulunamaz. 
Üniversite deyince bunun öğrenme ve öğretme 
hürriyeti başta gelir, öğreticilerin istedikleri 
ıgîbi bölücü, kıştırtıcı rol oynamalarına, tahri
kat yapmalarına üniversitenin kendi kadrosu 
mâni olabilir. Üniversite bunları men edemezse 
Devlet her an için men edebilir. Bunun için 
üniversiteler özerktir, Devletin yönetimi ve gö
zetimi altındadır. Geçen tehlikeleri andırır teh
likeler göründüğü zaman, Bakanlar Kurulu, 
evvelâ iki sene müddetle geçici olarak her ted
biri alır, diye düşünmüş ve teklif etmiştik; son
ra iki sene müddet bugünkü Hükümete verilir, 
ondan sonra gelen Hükümete verilmez, gfbi 
bir mâma çıkmasından kurtulmak için, üniver
sitelerde anarşi başgösterdiği zaman Bakanlar 
Kuruto fevkalâde, olağanüstü hal kabul ederek 
üniversiteye doğrudan doğruya el koyar. Bir 
fakülltede olursa bir fakülteye koyar, bir üni
versitede olursa bir üniversiteye koyar, bütün 
üniversitelerde olursa bütün üniversitelere ko
yar. 

Bu suretle, korkulduğu ıgibi, «Bugün Sıkı
yönetim kalksa (hemen erfcesd günü tekrar aynı 
hâdiseler çıkacaktır» şeklinde bir durum oldu
ğu zaman, Devlet bütün kuvvetiyle derhal ye
tişecek ve üniversiteleri kolaylıkla idare olu
nur bir şekle sokabilecektir. 

Bu vaziyette 'üniversiteleri bir çözüm yolu
na bağladık, partiler arasımda. 

Üniversitelerin kendi yüksek ehliyetlerine 
Mecliste siyasi partiler inanmışlardır, bunun 
geçici güçlükler yüzünden işleyemediğini kabul 
etmişlerdir. Onların ileride de bu devirlere düş
memeleri için, esası muhafaza ederek yardımDcıı 
kuvvetlerini kullanacaklardır. Bu kanaati ver
mek istedik. 

Bundan sonra TRT meselesi geliyor, 
TRT için çok konuşulmuştur arkadaşlarım. 

TRT için iktidarlar çok zamandan beri şikâyet 
ederler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
TRT iye Anayasada nasıl özerklik verilmişse, o 
özerkliğe tam riayet olunmasımda ısrar etmi
şizdir. 

TRT özerk olmadan evvel, iktidar devrinde, 
Hükümetin radyo makinası gibi, yalnız hâsım-
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lan aleyhinde kullanılır, yalnız kendi arzuları
nı gerçek olarak memlekete bildirir şeklinde 
kullanıldı ve o hale geldi ki, radyo konuşmaya 
başladığı (zaman vatandaş ilk iş olarak onu ka
padı, haksız birtakım ithamları dinlemek is
temez oldu. Böyle bir devirden özerk devrine 
ıgeldi. 

TRT çok iyi başladı, istisna değerde bir mü
dür bulundu tesadüfen. Bu müdür, ağır bir 
hastalığa uğradı. Bu hastalık devrinde - ken
disini, insan gördükten isonra derhal kavrar 
ki, - TRT gibi çok muğlak bir makinayı her gün 
yakından izleyip takibedecek halde bulunamaz. 
Bu müddet esnasında TRT affolunamıyacak, 
mazur görülemiyecek birtakım vaziyetler gös
terdi. 

Meselâ «Halk Ordusu» nun takipçisi oldu
ğunu söyleyen, ölünceye kadar dâvalarında se
bat edeceklerini söyleyen insanlar polisçe ta-
kijblolumdukları halde, her an adalet tarafından 
takibolunacak durumda oldukları halde televiz
yonda vazıyet aldılar, memlekete karşı meydan 
okudular, iliâhir... 

Bu vaziyetler karşısında TRT nin özerk ola
rak kalmasını ve bu hallere devam etmesini mü
dafaa etmiye imkân yoktu. Hükümetin teklifi 
Partilerarası Komisyonda görüşülerek, TRT nin 
tarafsız olarak ıgerçekleri değerlendirmesi söy
lemesi sorumluluğunu doğrudan doğruya Hükü
met üzerinde bıraktık ve TRT yi Hükümet ida
resine verdik. 

Hükümet, bir reform (hükümeti olduğunu 
söyler. Toprak reformunu tahakkuk ettirmek 
ister. Bu maksatla 38 nci maddede bir değişik
lik teklif etmiştir. Bu madde üzerinde siyasi 
partiler arasında çok münakaşalar oldu ve ni
hayet, reformları kurtarmak için, Hükümetin 
istediği imkânı verebilmek için 38 nci maddede 
bir anlaşma hâsıl olmuştur. 

Değişme maddeleri içinde 38 nci madde, bir
çok maddelerin topuna bedel bir önem taşır. 
Bunun çıkması veya çıkmaması, Anayasa deği
şikliklerinin tüm değeri üzerinde bir işaret ola
caktır, tesiri o kadar mühim olacaktır. Onun 
için, bu 38 nci maddeye taalûk eden Anayasa 
değişikliğinin önemi üzerinde Yüksek Mec
lisin dikkatini çekmeyi vazife sayarım. 

ıSaym milletvekilleri; 
Bu Anayasa değişiklikleri içerisinde bir özel-

,, lik varıdır. Anayasamız; 3 ncü maddesinde Dev-
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letin bar bütün olduğunu söyler ve bu bütünlük I 
içinde bölünme ihtimalini kesin olarak men 
eder. 

Anayasanın 3 ncü maddesinde olduğu gibi, 
diğer maddelerinde de bu hüküm vardır. 

Bu değişmelerde, Devletin, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğünü önde tutan, her lü
zumlu maddede tekrar tekrar söyliyen ve her 
düşünceyi bütünlük meselesine, bölünmezlik me
selesine bağlamak istiyen bir eğilim vardır. Biz 
bu eğilimi iyi niyetle karşıladık. 

Gençlerin hareketlerine, umumi siyasi karga
şalığa, memleketin gerek toprağı ve gerek mil
letiyle bölünmesini hedef tutan cereyanları, 
akımları her nerede olursa olsun karşıya alarak 
ciddî bir surette takibetmek fikrini beslemeye 
ehemmiyet verdik. Eğilim, nerede bu bütünlüğü 
dile getirmişse, Anayasanın esasen böyle bir 
esasa dayanarak işlediğini bildiğimiz halde tek
rarlardan sakınmadık, memnuniyetle söyledik. 

Anayasada bir 11 nci madde değişikliği var
dır. Bu 11 nci madde değişikliği içinde, aramız
da, partiler arasındaki konuşmalarda ihtilâf I 
çıktı. 

Biz bu meselede çok hassas göründük. «Sı
nıflar» kaydı ile, Devletin; dil, ırk, din, mezhep I 
ve sair ayrılıklar sebebiyle ve sınıf yüzünden, 
kütleleri kavgaya sevk etmemek kaydı Anaya- I 
saya konmak isteniyordu. Bu millî sosyal Dev
letin, millî sosyal bir Devlet olduğunu söylediği
miz Cumhuriyetin, sınıflar arasındaki meselele
ri ve farkları düzeltmek için siyasi partilerin ça- I 
hşmasına engel olmasından ciddî olarak endişe I 
ettik; bu gözle gördük; bu endişeyi izale etmek I 
için yanlış bir ifade kullanmaktan veya yanlış I 
bir istikamet göstermekten sakınmak istedik. I 
Bu sebeple 11 nci madde üzerinde çok münaka- I 
şa oldu ve nihayet bir neticeye varmadık. I 

Şimdi, bu madde üzerinde daha katı çok de- I 
311 söyliyebilirim; fakat henüz Yüce Mecliste I 
Anayasa değişikliklerini görüşmekteyiz ve her I 
maddede mutabakat olmuş gibi iken 11 nci I 
madde üzerinde bizimle diğer siyasi partili ar- I 
kadarlarımız arasında bir mutabakat olmaması- I 
m bugün hemen kesin olarak tamir olunmaz bir I 
ayrılık olarak göstermek istemiyorum. I 

Bugünkü haliyle bir anlaşmaya varamadık. I 
«Rey vereceğimiz zamana kadar bir anlaşma I 
olmak ihtimali vardır.» deniliyor. Bunu memnu- | 
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niyetle karşılarız. Haber aldığımıza göre, en son 
Hükümet teklifi katılabileceğimiz bir mahiyet
tedir, belki onun üzerinde bir birleşme olur. 

Bu konu üzerinde daha fazla konuşmak iste
miyorum. 11 nci madde üzerinde tekrar bir ne
tice olmazsa, tekrar görüşmek için söz hakkımı 
zı muihafaza ederiz. Genel Kurulu daha fazla, 
etrafı ile ikna edebileceğimizi ümidediyoruz. 

Çok saygı değer arkadaşlarım, 
Anayasa değişikliklerinin büyük konularını 

arz ettim, bunun yanında birtakım konular da
ha vatfdır. Bunların hepsinde bir anlaşmaya var
mak için partiler birbirlerine yaklaşmaya çalış
mışlardır. İnsanlar, bir mesele üzerinde anlaş
maya varmak için çalıştıkları vakit, elbette bir
birinin arzusunu ciddî olarak göz önünde bulun
duracaklardır. Buna göre mümkün olan feda
kârlığı yapacaklar ve lüzumlu «'ördükleri esaslı 
maksatları temin edeceklerdir. Böyle bir çalış
ma ile neticeye vardık. Bu vardığımız neticede 
Anayasa değişikliği başarılı bir çalışmadır. Her
kesi tamamiyle memnun edecek maddeler bula
mamış olabiliriz, ama imkânımız bu kadardı. 
Her müşterek anlaşmada bu eksikler buluna
caktır. Bu tarzda umumi efkârın da, Yüksek 
Meclisin de çalışmalarımızı mazur göreceğini 
ümide!derim. 

Özet olarak söyliyeceğim noktalar vardır. 
Değişiklikler 1961 Anayasasının bünyesini hiç
bir suretle değiştirmemiştir. 1961 Anayasası, bü
tün bünyesi ile, bütün varlıkları ile yasamakta
dır, yaşıyacaktır; bütün müeyyideleri ile yaşı-
vacaktır. Anayasa Mahkemesi ve adalet mües
seseleri, bunların hepsi yaşıyacaktır. 

Demokratik rejimde bu geçirdiğimiz devir, 
yeni bir devirdir. Tıpkı bundan evvelki 1960 
devri gibi yeni bir devirden geçiyoruz. Bu de
virde de Cumhuriyet ordusunun özel bir karak
teri bütün dünya karşısında tekrar belirmekte
dir. Bizim ordumuz, hakikaten memleket çare
siz bir bunalım içinde bulunduğu kanaati mil-' 
letçe benimsendiği zaman, yaygın olduğu za
man, bir vazife şuuru ile harekete geçmektedir. 
Harekete geçtiğinin ilk günü, geçici olduğunu 
söyler. Eskiden 1960 yılında, «Bir an evvel ye
ni Anayasa yapılacak, çekileceğiz» diyorlardı; 
bugün, «Demokratik kurallar içinde bugünkü 
anarşiyi önliyecek bir çare bulunsun» diye te
şebbüs ettiklerini söylüyorlar ve «mecbur olur
sak el koruz» diyorlar. El koymayı katiyen iste-
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miiyorlar. El koymak şöyle dursun, sıkıyönetim
de, sıkıyönetimle ordunun bu kadar meşgul ol
masını mahzurlu görüyorlar. Genelkurmay Baş
kanından bizzat işittim, «Sıkıyönetim, ordunun 
kendi vazifesi içinde çalışmasına mâni olmakta
dır, bizim buna vaktimiz yckltur» diyor. Hakkı 
vardır. Ordu, ordu dışında her hangi bir idare 
veya siyaset içinde meşgul olursa, asıl vazife
sinde geri kalır. Şuurlu bir ordu, böyle bir şey 
arzu etmez. Ve bizim ondu, böyle şuurlu bir or
dudur; kendi vazifesinde şuurlu olduğu kadar, 
memleketin demokratik rejim içinde gelişip 
yükselmesine inanmıştır. Buna hizmet etmeyi 
vazife bilir, şeref bilir. 

Demek istiyorum M, ordu tarafından demok
ratik rejimin işlemesinde, geleceğinde hiçbir za
man tehlike görmiyeceğiz. Orduların siyası ha
yata müdahalesi her memlekette görülmektedir. 
Memlekette bunalım herkesin huzurunu boza
cak bir nitelik aldığı zaman, 'her vatandaş gibi, 
her zümre gibi, her topluluk gibi, ordunun bun
dan müteessir olmaması mümkün değildir, ta
biîdir. Bahusus millî ordular... Yedek subaylar 
bunun her gün içinde. Hürriyet memleketi; si
yaset adamlarının bütün hayatları, her türlü 
tenkidin, tahlilin ortasında. E bunun içinde ya-
şıyan gerçekten vatansever ve aydın bir büyük 
millî varlığın duygusuz olarak yaşıyacağını ta
savvur etmek mümkün değildir. Herkesin başı 
kanuna bağlıdır, ordunun da başı kanuna bağ
lıdır. Bunlar, resmî siyaset mevkilerinin emri 
altındadırlar, Meclisin emri altındadırlar, bun
dan ayrılmayı düşünmemektedirler. Biz, siya
setçiler olarak vazifemizi yapmakta dikkatli 
olursak, yaparsak, demokratik hayatımızın bu 
gelişme ve tekâmül etme devirlerini atlıyabili-
riz. 

Düşünmeli ki, demokratik rejimi, nihayet 
tek parti devrinden çıktıktan sonra, 25 senedir 
tatbik ediyoruz. Büyük buhranlar, foiiyük buna
lımlar geçirdik ve demokratik rejime bir alırlık 
Verilmedi. Bunda, siyasi partilerimizin gittikçe 
daha ziyade olgunluk ve tecrübe ile beraber ça
lışma vazife olduğu vakit ondan istifade etme
leri pay alır; ama ordu da kendi bünyesi itiba
riyle sakınacak yerleri ve bir an evvel vazife
sine dönme mecburiyetini hakkı ile bilmekte
dir. Bunu, görüşmelerimden, bâzı hâdiseleri ya-
(kînen tatbik etmekten, esasen ordu içinden gel

miş ve ordunun zihniyetini bilir olmaktan cesa
ret aalrak söylüyorum çok saygı değer millet
vekili arkadaşlarım. 

Şimdi arkadaşlarım, huzurunuzdan ayrılaca
ğım. Anayasa değişikliği bakımından bugünkü 
hali ile Cumhuriyet Halk Partisi bakımından 
henüz karara bağlanmamış bir 11 nci madde 
varıdır. Bunun dışında Anayasa değişiklikleri 
iyi çalışılmış bir eserdir. 1961 Anayasası bütün 
bünyesi ile muhafaza edilmiştir, bütün müeyyi
deler yerindedir. Demokratik rejimimizin hali 
de, âtisi de tekâmülünü muvaffakiyetle geçire
cektir. Bütün devirler bir tekâmül merihaleıidir. 
Bu ĝ özle görerek birbirimize yardımcı olursak, 
memleketi demokratik rejim içinde ilerletmeye 
muvaffak oluruz. 

Bilindiği üzere, Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanıp halkoyuna sunulan 1961 Anayasası, 
10 yıldan beri yürürlüktedir. Edinilen tecrübe
ler, Devlet ve millet hayatında beliren ibJtivaç-
lar, 1961 Anayasasının bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi lüzumunu zaruret haline getirmiştir. 
Bu lüzum üzerine birleşen siyasi partiler, Savın 
Barakan tarafından hazırlanan taslama abala
rında enine boyuna tartışacak ve lüzumlu deği
şiklikleri yaıoarak bir sekil vermişler ve bunu 
bir müşterek teklif haline getirmişlerdir. 

Bu zaruret, Meclislerde hiçbir partinin Ana
yasayı değiştirecek kadar güce sahibolmamasm-
dan doğmuştur. Burada su hususu kaydetmek 
isterim ki; Anayasa değişiklisini ihtiyacolarak 
benimseyip, lüzumuna inanarak karar verdikten 

Sevgili arkadaşlarım, hepinize derin saygı
lar sunarım. (0. H. P. sıralarından şiddetli al
kışlar) 

Gözlüklerimi kullanmasını öğrensem size da
ha çok hizmet edeceğim. (O. H. P. sıralarından, 
şiddetli alkışlar) 

Sayalar sunarım. (O. H, P. sıralarından, şid
detli alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Gıııpu adına 
Sayın Süleyman Demirel, buyurun efendim. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DE
MİREL (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

1961 Anayasasında yapılacak değişiklikle
rin müzakerelerine başlarken hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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sonra, Anayasanın kusurlu veya kusursuz oldu
ğuna, suçlu veya suçsuz olduğuna, eksik veya 
tamam olduğuma dair yapılacak tartışmaların 
(bizi bir neticeye götüreceğine kaani değiliz. (A. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hemen şunu ifade edeyim ki, siyasi partile
rimizin birbirinden farklı görüş ve düşünceleri
ne rağmen bu çalışma yapılaPoilmiş, bir ortak 
teklif şu haliyle dahi hazırlanabilmiştir. Bu 
hususu memnunlukla kaydediyorum, ilerisi için 
ümit verici buluyorum. 

Bu noktada partiler arasında yapılan bir 
çalışmada; «Biz Partilerarası Komisyonda şöy
le söylemiştik, şu hususu savunmuştuk, diğer 
partiler şu hususu savunmuşlardı.» gibi bir 
münakaşaya girilmesinin bundan sonraki çalış
maları güçleştireceğini, kapalı kapılar arkasın
da millet için, memleket için bir netice almaya, 
meselelerimize bir müşterek hal şekli bulmaya, 
hele zaruret haline geldiği zaman bir müşterek 
hal şekli bulmaya çalışırken, kapalı kapılarını 
dışında bundan menfaat ummak gibi birtakım 
düşüncelere bizi saptıralbileceğinden endişe 
ederim. Bu itibarladır ki, buraya; «Şu teklif 
üzerinde mutabıkız, şu formül üzerinde muta
bıkız» diyerek geldikten sonra, «Bu teklife bu 
şekli biz verdirdik» gibi bir düşünce içinde ol
mamanın gerekliliğine işaret etmek istiyorum. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisi olarak, Anayasada değişme
sinde ihtiyaç ve zaruret gördüğümüz maddeler 
bu teklifte yer alanlardan ibaret değildir. An
cak, değişikliğin gerçekleştirilebilmesinin kâfi 
sayının elde edilmesine bağlı bulunması dolayı-
siyle, bugün için üzerinde geniş bir mutabakat 
sağlanabilmiş ve böylece değişiklik olanağı el
de edilebilmiş hususlarla yetinilmiştir. Adalet 
Partisi olarak, 1969 seçim "beyannamemizde ay
rıntılı bir şekilde kamuoyuna sunduğumuz gö
rüşlerimizi mahfuz tutuyoruz. 

Hemen şunu kaydedeyim ki, bugün müza
keresine başlanılan teklifin kapsamına giren hu
susları âcil ihtiyaçları karşılıyacak nitelikte bu
luyoruz. Bu teklifin meclislerimizin tasvibine 
mazhar olacağını ümidediyoruz. Bunu takibe-
den en kısa bir süre içinde, düzenlenmesi kanun
lara bırakılmış hususlarla ilgili tasarıların bir 
an evvel hazırlanmasını ve meclislerin tasvibi
ne sunulmasını zaruri görüyoruz. Zira, Anaya

sada yapılacak değişiklikler kanunlara yansı-
madıkça müeyyide ve tedbir mahiyetini iktisa-
betmez» 

Bilindiği gibi, 1961 Anayasası 1924 Anaya
sasından çeşitli yönleriyle farklıdır. 1961 Ana
yasası ile değişik bir sistem getirilmiştir. Ge
çen 10 senelik devre içinde 1924 Anayasasının 
zihinlere yerleştirilmiş bulunduğu çeşitli kav
ramlar 1961 Anayasası ile ortadan kalkmış ol
masına rağmen, varlıklarını kısmen de alsa zi
hinlerde devam ettirmişlerdir. 

Vatandaş zihninde, Devletin ve müessesele
rinin 1981 Anayasası ile değişen yetki ve so
rumlulukları zaman zaman 1924 Anayasasımda-
kinin aynısı imiş gilbi değerlendirmeye tabi tu
tulmuştur. 

1961 Anayasası 1924 ile 1961 arasında dün
yada meydana gelen mühim değişiklikleri yan
sıtma durumunda olmuştur. Yani, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi, Avrupa insan Hakları 
Anlaşması gibi, uluslararası temel belgelerde 
yer alan fikirlerle, çağın devletinin belirgin 
Özelliği olan sosyal ve ekonomik sorunlara eğil
me mecburiyeti, daha çok eğilme mecburiyeti, 
değişik biçimlerde eğilme mecburiyeti 1961 
Anayasasında tesirlerini göstermiştir. 

Bir ihtilâl sonrası şartları içinde hazırlanan 
1961 Anayasası, sadece bu tesirlerin altında ka
lınarak yapılmamıştır. Ayrıca o günün ortamı
nın, kendine özgü ortamının etkileri dışında ka-
lınamamıştır. Geçen 10 .sene zarfında meydana 
çıkan durumlar, ülkemizde hürriyetçi, demokra
tik idareyi istikrara kavuşturmak mecburiye
tiyle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Bunların 
ayrıntılı bir tartışmasının yapılmasında şu an
da fayda mülâhaza etmiyoruz. 

Huzurunuzda bir Anayasa değişikliği müza
keresi yapılırken ve partilerarası bir anlaş
maya mahzar olmuş bir belgenin; ülkenin her 
vatandaşını ilgilendiren, fikrî, düşüncesi, siyasi 
kanaati oıe olursa olsun her vatandaşı ilgilendi
ren bir belgenin, kanunların ilerisinde, Anayasa 
gibi bütün kanunlara ruh ve hayatiyet veren bir 
belgenin müzakeresi sırasında; müzakere edilme
dikçe, münakaşa edilmedikçe tek taraflı düşün
celer olmaktam öteye geçmiyecek olan birtakım 
mütalâaları, iddiaları cevaplandıracak değilim. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu, konuşmamın bu noktasında ifade ede
yim ki, memlekette içine girilmiş bulunan bü-

— 259 



M. Meclisi B : 156 27 . 8 . 1971 O : 1 

yük bir bunalımın memlekete en az zarar vere
rek, mümkünse hiç zarar vermeden halline uğ-
raşılırken... (0. H. P. sıralarından, «Sayende» 
sesi) (A. P. sıralarından gürültüler, «Sus, sus» 
sesleri) 
. ALİ AVNÎ TURANLI (Adıyaman) — Sizin 
sayenizde olmuştur. ((Gürültüler) 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DE-
MÎREL (Devamla) — Bugün münakaşasından, 
üzerinde ileri geri tartışmalar açılmasından, 
hiç olmazsa bu müzakerelere hiçbir faydası ol
mayacak olan bir tartışmadan çekmiyorsak, bu
nun sebebi, memleketimizde ne cereyan ettiği
nin münakaşasından çekindiğimiz için değil, şu 
anda bir faydasını mütalâa ve mülâhaza et
meyişimizden dolayıdır. 

İBir gün ıgelecek; Türkiye'nin bütün meşe-
lelerini bütün açıklığı ile, bütün çıplaklığı ile 
münakaşa etmek imkânına kavuşacağız. Sadece 
bu kürsüden söylenen şeylerin mutlaka doğru 
olduğunu iddia ederek bu kürsüden inip gitmek 
mümkün değildir. Onun içindir ki, milletin hür 
kürsüsü karşılıklı münakaşalara, karşılıklı tar-
tışmlara açıktır. Bu tartışmaların daha ileride
ki, bir zamana bırakılmasında fayda mülâha
za ediyorum. 

İSayın milletvekilleri, 
1961 Anayasasında yapılan değişiklikler bu 

Anayasanın hürriyetçi niteliğini kanaatimizce 
güçlendirmektedir. Zira, tnsan Hakları Evren
sel Beyannamesinde yer alan hak ve hürriyet
lerin, bunları tahribetmek için kullanılamıya-
cağı ayrıca belirtilmiştir, t/nisan hak ve hürri
yetlerinin teminat içerisinde bulunması, evvelâ 
bunların kendilerini tahrip için kullanılmaması 
ile mümkündür. Bu husus müeyyideye bağlan
madıkça başka teminatlar tesirsiz ve kifayet
sizdir. 1961 iAnayasasındaki boşluklardan birisi 
budur. 

İHak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması, 
maksatlı eylem, yorum ve ideolojik sızmalara 
âlet edilmesi halinde, hukuk devletilnnn meşru 
yolları ile ve meşru imkânları ile rejimi savun
mak hemen hemen imkânsızdır. 

1961 Anayasasında, millet iradesine daya
nan siyasi iktidarların ve parlâmento ekseri
yetlerinin yetkilerini daima kötüye kullanacağı 
endişesinden hareket edilerek birtakım aşırı sı
fırlama ve kayıtlamalar konulmuştur. 

İcranın hiçbir eylem ve işlemi hiçbir hal
de yangı mercilerinin denetimi dışında bırakıl-
mıyacağı hükme bağlanırken, tatbikatta bu hü
küm maksadın ötesinde sonuçlar doğurmuştur. 
Böylece, siyasi iktidarın ve idarenin sorumlu 
olduğu sahalarda sınırlanmanın ötesinde bir 
kısıtlama hali görülmüş, yani, yargı deinetimi 
bâzı kere faal idarenin ve icranın yerini almış
tır. 

Ayrıca, Anayasa müesseseleri arasında yet
ki, görev ve sorumluluk dengesinin kurulama
mış olması, aynı hedefe yönelen bir ahenk için 
de çalışma imkânını geniş ölçüde engellemiştir. 
Hazırlanışında kaynak olarak alınan yabancı 
anayasalardan aktarılan hükümlerden bâzılrınm 
eksik ahiîiıması, bilhassa müeyyideler kısmının 
noksan bırakılması birtakım kavram karışık
lıklarına sebebiyet vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasalar tarihi tekâmülün sonucu olarak 

değişirler. Değişme tekâmülün tabiatında var
dır. Bu itibarla, Anayasa değişikliklerini yadır
gamamak lâzımdır. Nitekim her milletin tari
hinde anayasalar çeşitli değişikliklere uğra
mıştır. Fransa'da 18 defa, Amerika'da ise 25 
defa anayasa değişikliği yapılmıştır. 

Müzakere konusu olan teklif, geçici madde 
ler dışında, Anayasanızın 35 esas maddesini de
ğiştirmeyi öngörmektedir. Bu maddelerden iki
si sosyal ve ekonomik hususlarla ilgilidir, di&er 
33 madde Anayasanın hürriyetçi temelini güç 
lendirmekte, kavram karışıklıklarını önlemek
te, >organlar arasında yetki, görev ve sorumlu
luk dengesi k u r a k t a ve icrayı müessir hale ge
tirme gayesini gütmektedir. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
hiçbirisinin Anayasa ile kurulan ve millî hâki
miyete davanan demokratik reümi tahrip is
tikametinde kullaınılamıyaca^mın bütün un
surları ile kesin ve acık olarak yoklanmış 
olmflisu, !her tirr'ü A.nava«ıa dışı cereva^ra kar
şı rejime yeni bir savunma eiicü ver™eHedı'r. 

Burada hemen sunu ifade edeyim ki. Ana
yasa değişikliği lâzım değil idiyse, Anayasa 
değişikliği ihtiyaç haline gelmedi idiyse, Ana
yasanın 35 maddesinden rejimle ilgili 33 mad
desini değiştirmenin izahı yapılamaz. (A,P, sı
ralarından «Bravo» sesleri) 
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Hür ve demokratik rejim Türk Milletinin 
irade ve arzusunun eseri olduğu kadar, tarihî 
gelişim içinde kendisi için benimsediği bir ha
yat tarzıdır. İnanış, düşünce ve katoıaat farkla
rı ne olursa olsun, karşılıklı müsamaha ve anla
yış içinde, bütün fertleriyle bir ve beraber ya
şama kararı millî şuur haline gelmiştir. Millî 
şuurun, birlik ve beraberlik ruhunun za'fa uğ
ramadan, daima güçlü tutulması, her şeyden 
önce bölücü ve ayırıcı davranışlara karşı iç 
barışın korunmasına bağlıdır. 

Bu sebeple, nitelikleri Anayasanın 2 nci 
maddesinde helirtilen Türkiye Cumhuriyeti 
hiç bir şekilde tahribedilememelidir. Anaya
sada yer alan hak ve hürriyetlere dayanarak 
hiç kimse, hiçbir kurum ve kuruluş, Türk Dev
letinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün 
olduğuna dair temel ilkeyi bozamamalıdır. Ni
hayet, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin 
dil, ırk, sınıf, din ve mezhep kavgası yaratmak 
maksadiyle kötüye kullanılması önlenmelidir. 
Aksine düşünce ve davranışlar sadece iç barışı 
bozmakla kalmaz, ülke ve millet bütünlüğünü 
ve hür rejimi, neticede Devleti tehlikeye dü
şürür. 

Anayasa bu duruma açıklık getirmelidir. 
Kilit madde olan 11 nci madde, bu maksadı kar
şılayacak şekilde hazırlanıp huzurunuza getiril
miştir. 

1961 Anayasasının değişik maddeleri için 
de birtakım önleyici hükümler ihtiva ettiği gö 
rüşü ileri sürülebilir. iAncak, geçirdiğimiz tecrü
belerin ışığında konuya açıklık getirmek, ka
nun koyucuya belli istikamette direktif vermek, 
yargı yorumlarında tereddüt ve içtihat farkı 
yaratmamak ve maksatlı anlayışları ortadan 
kaldırmak için teklif edilen 11 nci maddenin 
Yüce Meclis tarafından kabul edilmesini önemle 
rica ödiyoruz. 

Şu hususu derhal belirteyim ki, millî bütün
lük içinde çeşitli sınıf ve zümrelerin menfaat
lerinin, bu Anayasada gösterilen meşru vasıta
larla temsil ve müdafaa edilmesi başka şey, iç 
barışı bozmak kasdiyle hareket ederek sınıf 
kavgası yaratmak başka şeydir. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri) 

Teklif edilen 11 nci maddede meşru ile gay-
rimeşru olan fiiller arasındaki kanuni sınır, hak 

ve maksat yönünden bütün açıklığiyle belirtil
miştir. Çeşitli sınıf ve zümrelerin hak ve men
faatlerini, bunları birbiriyle çatıştırarak koru
mak mümkün değildir. Esasen böyle bir yola 
gidilmesi, memleketin huzur ve istikrarını alt -
üst etmek gibi bir sonuç doğurur. Vatandaşın 
sesinin çıktığı, başka bir deyimle iradesinin 
memleket idaresine hâkim olduğu bir ülkede, 
çeşitli sınıf ve zümrelerin menfaatlerini bir bü
yük denge içerisinde korumak, demokratik hu
kuk devletinin en başta gözetmeye mecbur ol
duğu bir husustur. Bu dengenin şu sınıf, ya da 
bu zümre lehine veya aleyhine değil, hepsinin 
ortak menfaatleri üzerine kurulması, o ülkede 
huzur ve istikrarın temel şartıdır. Aksi, sınıf 
ve zümre tahakkümüne gider. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu noktada şu hususu belirtmek isterim ki, 

11 nci maddenin bu şekildeki tanziminin esas 
maksadı, siyasi partileri çalışmaktan men et
mek olamaz. Şayet siyasi partiler, sınıfların, 
zümrelerin menfaatlerini bir büyük denge içe
risinde korumayı bir kenara bırakıp da sınıf
ları birbiriyle çatıştırarak, zümreleri birbiriyle 
çatıştırarak siyasi mücadele yapmak istiyorlar 
ise, 11 nci madde buna kapalıdır ve kapalı ol
ması da lâzımdır. 

iSayın milletvekilleri, 
însan haklarına dayalı demokratik hukuk 

devletinin en mühim özelliklerinden biri de, her
kesin istediği işi tutabilmesi, başka bir deymle, 
hür teşebbüs hakkının mevcudiyetidir. Şayet hür 
teşebbüsün neticesi olan kazanç, onun neticesi 
»olan mal ve mülk edinme yadırganırsa, hür te
şebbüs hakkının mevcudiyeti bir anlam taşı
maz. Devletin başlıca görevi can ve mal emni
yetini sağlamaktır. Başlıca görevi bu olan dev
let, mala, yani mülkiyet hakkına saygılı olmak 
mecburiyetindedir. 

Nitekim 1961 Anayasası da Türk vatanda
şına hem hür teşebbüs hakkını, hem de mülki
yet hakkını tanımıştır. Kamu yararının gerek
tirdiği hallerde taşınmaz malların kamuya in
tikali, modern Anayasa hukukunun gereğidir. 
«Kamulaştırma» denilen bu ameliyenin ferdi 

mağdur ve mutazarrır duruma düşürmemesi şart
tır. Bunun içindir ki, kamulaştırılan taşınmaz 
malın karşılığının peşin ödenmesi gerekir. 

Taşınmaz malın karşılığı nasıl tâyin ve tes-
bit olunacaktır? 
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1961 Aanyasası gerçek değer kavramını ih
tiva etmektedir. Gerçek değerin tesbiti, kanun
ların koyduğu usule göre bilirkişi tarafından 
yapılmaktadır. Buna rıza göstermiyen mal sa
hibinin veya bunu çok bulan idarenin dâva aç
ma hakları vardır. Bu teklif ile yapılan değişik
lik taşınmaz mal karşılığına bir tavan getir
mekte, bunu da vergi değeri olarak tesbit et
mektedir. Vergi değerini mal sahibi beyan ede
cektir ; bundan düşük bir karşılık ödenmesi ha
linde, mal sahibinin. mahkemeye itiraz ve dâva 
hakkı vardır. Böylece vatandaş, kamulaştırılan 
taşınmaz malının gerçek karşılığını alma imkân
larına her zaman sahibolacaktır. 

Bu suretle, hem devletin menfaatleri göze
tilmiş, hem de nıai sahibinin hakkı korunmuş 
olacaktır. Vergi kanunlarının düzenlenmesin
de, vatandaşın müzayaka haline düşürülmeme
sine, insaf ve hakkaniyet ölçülerinin aşılmama-
ısıma ve bildirimde irade serbestisini bozacak 
bir ta;zyik yapılmamasına kanun koyucu itina 
gösterecektir. 

Teklif, bu istikâmette kanun koyucuya dü
zenleme sahası ve imkânı bırakmıştır. Kamu
laştırılan malın özelliğine göre, kendi içinde
ki değer farklarını ve zamanla ortaya çıkacak 
çeşitli sebeplere dayanan değer artışlarını hük
me bağlamak, mal sahibinin haklı menfaat
lerini korumak kanunlara bırakılmıştır. 

Bugün mevcut olan kanunlara bakılarak, 
teklifin kamulaştırma maddesinin değerlen
dirilmesi yanlıştır. Mevcut kanunların vatan
daşı mağdur etmiyecek şekilde ve bu madde
nin ruhuna uygun olarak düzenlsnceği tabiî
dir. 

Taksitli ödeme zarureti, Devletin malî gü
cünün yetersizliğinden ileri gelmektedir, öde
me kanunla düzenlencektir. Kanun, tamamen 
veya küsmen kamulaştırmalarda,, peşin ödeme 
hallerini ve miktarlarını ve taksit sürelerini 
tesbit edecektir. Topyekûn kalkınmanın başa
rıya ulaşması için asıl olan teşebbüs gücünü, 
heves ve şevkini artırmak istikametinde de ge
rekli tedbirleri almaktır. Mal sahibinin kamu
laştırma bedellerini uzun taksit süresi içinde, 
tüketici olarak yiyip bitirmesinin düşünülemi-
yeceği gerçektir. Aksine, kamulaştırma bede
linin mlal sahibini yeni bir iş ve teşebbüs gü

cüne salıip kılacak ölçüde peşin ödenmesi ve 
geri kalan kısmın uygun ve makûl bir süre 
içinde ödenmesi hususu, kanun koyucu tarafın
dan itina ile göz önünde tutulacaktır. 

Bu teklif ila kalkınma plânlarının önigör-
düğü hedeflere yönelmiş yatırımları teşvik re 
bu istikametteki Devlet yatırımlarına katıl
mak istiyenler lehine bir tercih yapılarak, 
bunlara ait kamulaştırma bedellerinin bir kıs
mının veya tamamının paşin ödenmesi ve böy
lece hem taşınmaz mail kamulaştıranlan üre
tici hale getirecek v© hem de hızlı ve dengeli 
kalkınmayı gerçekleştirecek istikâmette hü
kümler konulması kanun koyucuya bırakıl
maktadır. 

Böylece, kamulaştırılan malların bedelleri
nin 20 senede ödeneceği şeklindeki iddia ve be
yanların yanlışlığına değinmek istiyorum. Ka
nun koyucu ödemelerin şeklini tesbit ederken, 
kamulaştırılan malın değerinin tümünün bir de
fada ödenmesini derpiş edebileceği gibi, tak-
sitlendirme hallerini, peşin ödeme miktarlarını, 
taksit sürelerini de ayrıca düzenliyecektir. 
Her halükârda ödeme 20 seneyi geçmiyecektir. 

Kanun koyucuya gerekçe ile bu direkti
fin verilmiş olması, kamulaştırılan mal bedel
lerinin kalkınmaya çok kısa zamanda intikâ
lini sağlıyacaktır. Taksitle tediyede ilk öde
menin, vatandaşın üretici hale gelmesini Bağ
lıyacak büyüklükte olması, hiç kimseyi mağ
dur duruma düşürmiyecektir. 

IKüçük toprak sahiplerinin topraklarının 
kamulaştırılması halinde ise, bedellerinin pe
şlin ödenmesine enıgel bir Anayasa hükmü mev
cut değildir. Kanun koyucu, mülkiyet hakkı
nın zedelenmemesine âzami itinayı gösterirken, 
küçük toprak sahiplerini, küçük çiftçi gibi,, hi
maye etmekten çekinmiyecektir. 

Anayasanın 38 nci maddesinde yapılan de
ğişiklikler, mülkiyet hakkının aleyhinde deği
şiklik şeklinde tefsire müsait değildir. Bu mad
denin, henüz bir Hükümet kararnamesi olan 
toprak reformu stratejisin* bakarak değerlen
dirilmesi de yanlıştır. Henüz meclislerden geç
memiş bir Hükümet kararının kanun imiş gibi 
mütalâa olunması mümkün değildir. Zira, ka
rarname, kanun hazırlığı için Hükümetin ida
reye bir direktifidir ve meclisleri bağlıyan bir 
belge değildir. 
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Sayın milletvekilleri, 
Milletçe istikbalimizin ümidini teşkil eden 

galerimizin, ilmî ve fikrî sahada tam bir hür-
riyeit içlinde öğretim ve öğrenim imkânlarına 
yüksek seviyede sahibolmaları en simimi arzu
muzdur. Getirilen değişiklik teklifiyle, öteden 
beri gelişmesine dikkat ve itina gösterdiğimiz 
ünivertiselerimiz yeni bir düzenlemeye ka
vuşturulmuştur. öğretim ve öğrenim hürriye
tinin çeşitli sebeplerle tehlikeye düşmesi ha
linde, üniversitelerimizin ne kadar büyük za
rarlara mâruz kaldığı izahtan varestedir. Bu 
hal, üniversite özerkliğini ortadan kaldırdı
ğı gibi kamu düzeninin bozulmasına ve üni
versite dışında fertlerin hak ve hürriyetleri
nin tehlikeye düşmesine de müncer olmakta
dır. 

Diğer taraftan, milletimizin hiçbir feda
kârlıktan kaçınmıyarak, ilim müesseselerine 
ayırdığı maddi imkânlar da heba olmak du
rumundadır. Getirilen teklif, hem özerkliği 
her türlü müdahaleye ve anarşiye kargı ko
rumakta, hem de üniversitelerimizin yurt sat
hına yayılma ve gelişme imkânlarını derpiş et
mektedir. 

iöğre'tim - öğrenim hürriyetinin diğer hür
riyetler gibi güven içinde var olabilmesi so
rumluluğu, gerek Parlâmento ve gerek kamu 
oyuna karşı yürütme organına aittir. Bu du
rum nazara alınarak yeni ilkeler sevk edilmiş
tir. Mevcudiyetini Anayasdan alan kuru
luşlarım, Anayasanın dışında bir davranış için
de bulunması ihtimali düşünülemez. Herkss, 
her kurum ve kuruluş bu Anayasada yer alan 
temel ilkelere riayet ve sadakatla mükelleftir. 
Üniversite özerkliği,, bu mâna da, serbestçe 
araştırma ve yayında bulunabilme imkânla
rına teminat getirmektedir. 

iSaym milletvekilleri, 
•Demokratik rejimlerde kamuoyunun ol-

gunlaştırılmıasında düşünce, bilim ve sanat hür
riyeti kadar basın ve yayınla ilgili hürriyetle
rin, Radyo ve Televizyon Kurumunun da özel 
bir yeri ve önemi vardır. Getirilen teklifle, 
Devletin nitelikleinin ve Anayasa ile kurulan 
düzenin korunmasında şartlara ve toplum bün
yesine uygun başlıca sorumluluk sahaları dü
zenlenirken, bütün bu kurum ve kuruluşların 
hürriyetçi plândaki faaliyetleri teminat, al-
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t tında tutulmuştur. Radyo - Televizyon istas
yonlarının tarafsız bir kamu tüzel kişiliğinde 
kanunla kurulması kabul edilmiştir. Her tür
lü radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık 
esaslarına göre yapılacaktır. Haber ve prog
ramların seçilmesinde, işlenmesinde ve sunul
masında ve diğer görevlerin yerine getirilme
sinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü
ğünün, insan haklarına dayanan millî, demok
ratik, lâik ve sosyal cumhuriyetin, millî gü
venliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyulma
sı, haberlerin doğruluğunun sağlanması esas
ları kanunla düzenlenecektir. Böylece TRT 
özerkliği, yerini, tarafsız bir kamu tüzel ki
şiliğine bırakmaktadır. TRT'nin her dilediğini, 
«özerk» zırhına bürünerek dilediği şekilde 
yapabilmesi ortadan kalkmaktadır. Bu suret
le Devlet radyosu ve televizyonu Devletin em
rine girmektedir. 

ISayın milletvekilleri, 
Teklif edilen madde değişikliklerinin ka

bulü ile Anayasa yeni bir hüviyet iktisabede-
cekfcir. Şayet 35 maddesi değişen bir Anaya
sa yeni bir hüviyet iktisabetmez ise, 35 mad
denin değişikliğinin neden yapıldığını veya 35 
madde değişikliğinin hiçbir şeye yararmadığı-
nı ifade etmek gerekir. 

Bütün fertlerin, kurum ve kuruluşların iyi 
geleneklerin teessüsüne bilhassa önem ve değer 
vermesi, demokratik rejimimizin güçlenmesi
ne başlıca âmil olacaktır. Hukuka bağlı Dev
let fikrinin tabiî sonucu olarak bütün kurum 
ve kurluşlarm, Anayasa müeseselerinin deği
şen iktidarlara, ortama ve şartlara göre değiş-
miyen bir görev yapma ve yetki kullanma 
alışkanlığına sahibolması en samimî arzumuz
dur. (A. P. 'sıralarından «Bravo» sesleri, şiddet
li alkışlar) 

ıSayın milletvekilleri, 
Konuşmamın bu kısmında bir iki hususa te

mas etmek istiyorum. 
iCumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş

kanı biraz evvelki konuşmasında, Anayasa de
ğişikliğini doğuran âmiller üzerinde bir tahlil 
yaptılar. Bu tahlille mutabık olmadığımızı ifa
de etmek istiyorum. Bu tahlil, kanaatimizce. 
(bize göre, gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. 

Defalarca Meclislerde görüşülmüş hâdisele
ri, hattâ hakkında gensoru açılarak âriz amik 
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Meclislerimizin tetkikine mazhar olmuş hâdise
leri yeni baştan dile getirmek istemiyorum. Bu 
(hâdiseler birçok kere dile getirilmiştir, bir defa 
daJha dile getirilmesinde fayda ummuyorum, 
çok yakın mazinin hâdiselerini de münakaşa 
konusu yapmakta şu an için fayda görmüyo
rum. Yalnız, Oumlhuriyet Halk Partisi Sayın 
Genel Başkanının 'söylediği şeyleri içerisinde 
bir - iki hususun mutlak mânada doğru olma
dığına işaret etmek istiyorum. 

Bunlardan birisi aşırı sağın Hükümet tara
fından himaye gördüğü şeklindeki beyandır. 

Muhterem milletvekilleri, 
IBeş ayı aşan zamandır Adalet Partisi siya

si iktidarı yoktur. Bugün mahkemelerde, Tür
kiye tito anarşi hareketlerini çıkaranların kimler 
olduğu iddianamelerle sabittir ve yüce hâkim
lerimizin, kanunları tatbik etmekle mükellef 
olan mahkemelerimizin tetkikindedir. Burada 
bir aşırılıklar münakaşası da açmak istemiyo
rum; sadece şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bu çeşit beyanlar birçok kere maksatlı olarak 
yapılmıştır ve bu beyanların hiçbirisinin aslı 
esası olmadığı görülmüştür. Adalet Partisi si
yasi iktidarı meşruiyetten, kanun hâkimiyetin
den ve hukuk devleti anlayışından bir milimet
re sapmamıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar.) 

işaret ötmek istediğim ikinci husus, Ada
let Partisi siyasi iktidarının memleketi malî 
bir krize götürdüğü şeklindeki bir imadır. 
Adalet Partisi siyasi iktidarının iktisadi ve 
malî icraatını ve politikasını her yerde, her ze
minde, her plâtformda savunmaya hazırız. Bi
naenaleyh, Adalet Partisi siyasi iktidarı mem
leketi iktisadi ve malî bir krize götürmüş değil
dir. (10. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

IBurada şunu ifade edeyim ki, hiç yapmak 
istemediğim halde, şunu ifade edeyim ki, 1963 
senesinin 12 milyarlık bütçesini 1971 senesinde 
38 milyara çıkaran, 1964 senesinde 412 - 420 
milyon dolarlık bir döviz gelirini takri
ben 800 - 900 milyon dolar civarına çıkaran ve 
memleketin her dalında alt yatırımlarında, 
anamalızeme, anamallar istihsalinde yatırımları 
kat kat yapan, çimento istihsalinden çelik is
tihsaline, elektrik istihsaline kadar rakamları 
iki misli, üç misli, dört mlisli katlıyan bir ikti
darın ve iktidarı bıraktığı zaman da Merkez 
'Bankasında 425 milyon dolar rezerve bırakan 

bir iktidarın memleketi malî ve iktisadi krize 
sürüklediği iddia olunamaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Temas etmek istediğim üçüncü husus; Oum
lhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanının 
«Gençler» dediği kimseleri iyi teşhiis etmek lâ
zımdır. Memlekette cereyan eden hâdiselere 
doğru teşhis koymak ve doğru tedbir bulmak 
istiyorsak, «Gençler» denen kişilerin ne olduğu
nu ve ne yapmak istediklerini meçhul olarak 
bırakmamak lâzımdır. 

Evet, memlekette anarşi hareketlerine birta
kım gençler kanamıştır, bu doğrudur. Bunlar 
kimlerdir ve ne yapmak istiyorlardı? 

Bunlar, doğrudan doğruya Türkiye'de Cum
huriyeti yıkmak istiyorlardı. Siz bırakın, «Bun
lar acaba şu muydu, bu muydu?» demeyi, ken
dileri mahkemelerde, «Biz Marksist, Leninist 
ve Mao'cuyuz» diyorlar. 

iŞayet Cumhuriyeti yıkmaya kadar teşebbüs
lerini ileri giötürmüş kimseleri bunlara, haki
ki adını vererek tâyin edemez isek, hiçbir za
man meselelerin içinden çıkamayız. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Türkiye'de anarşi hareketlerini yaratan, 
«Gençler» denilen, örgütlerde yer alan kişiler 
ne şehir çetesidir, ne şehir eşkıyasıdır; dünya
nın çeşitli memleketlerinde görüldüğü gibi doğ
rudan doğruya bir memleketi içinden fethetme
ye memur edilmiş komünist çeteleridir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Anayasa değişikliğinin anarşiyi kaldırmasını 

istiyor isek, memleketin başına ne geldiğinin 
iyi bir teşhisini, doğru bir teşhisini ortaya koy
mak lâzımdır. Anayasa değişikliği yapmadan 
Türkiye'yi idare etmek mümkün ise, ne için 
Anayasanın 35 maddesinde değişiklik yapıyo
ruz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili hususla

rın tümünü önemli telâkki ediyoruz. Grup söz
cülerimiz maddeler üzerinde ayrıca partimizin 
görüş ve düşüncelerini belirteceklerdir, bu se
beple daha fazla tafsilâta girmiyorum. Aziz 
Türk Milletine ve millî hâkimiyete dayanan de
mokratik rejime samimiyetle ve sadakatle hiz
metkâr olmaktan daima şeref duyan Adalet Par
tisi milletimizi ve memleketimizi her sahada ile-
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ri götürecek çalışmaları akim gösterdiği istika
mette devam ettirmek kararındadır. Anayasa 
değişikliğini bu anlayış ve düşünce ile destekli
yoruz. Demokrasimizin geleceğini sağlam temi
nata bağlamak ve millî varlığımızın bekasını 
korumak başlıca ilham kaynağımız olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetinin temelinde yatan, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğine olan inan
cımızı teyit eder, Anayasa değişikliğinin büyük 
Milletimize hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grııpu adına 
Sayın Oevat önder, buyurun efendim. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA OEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına 
huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Partimiz 
adına Anayasa değişikliği üzerindeki görüşleri
mizi açiklıyacağım. Bu vesileyle sözlerime baş
lamadan evvel cümlenizi sevgi ve saygı ile se
lâmlarım. 

Anayasalar, milletlerin kaderine tesir eden 
çok önemli siyasi, tarihî ve hukukî belgelerdir. 
Bu sebeple Anayasa üzerinde çalışmak bir poli
tikacı, bir hukukçu hattâ bir vatandaş için en 
önemli, en saygı değer, manen en üstün bir çalış
madır; aynı zamandan bu ölçüde de mesuliystli 
ve yorucu bir çalışmadır. Bu itibarla, her şey
den evvel bu Anayasa değişikliğinde ne ölçüde 
olursa olsun emeği geçenleri takdirle anmak 
gerekir. 

Burada bir gerçeği dile getirmek istiyoruz. 
Partilerarası bir komisyonun kurulup Anayasa 
değişiklik projesini görüşmesi, parti liderleri ile 
.teker teker yapılan temaslardansa böyle bir gö
rüşmenin daha semereli olacağı hususu ilk defa 
Demokratik Parti Genel Başkanı Sayın Ferruh 
Bozbeyli tarafından ortaya atılmıştır. Sayın 
Bozbeyli'nin teklif ettiği zaman eğer Partilerara
sı Komisyon çalışmaya başlamış olsaydı, bugün 
daha çok mesafe alınmış, Anayasa değişiklik
leri çoktan Anayasalaşmış olacaktı. Maamafih, 
geç de olsa faaliyete geçen Partilerarası Komis
yon çok kıymetli ve semereli bir çalışma yap
mıştır. Bu Komisyona hâkim olan ruh ve anla
yışın her meselede, her zaman olmasını halisane 
temenni ediyoruz. Bu Anayasa değişikliğinin 

memleketimize ve milletinize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 
Anayasamızın sekizinci maddesinin de açıkça 

belirttiği gibi Anayasa hükümleri, yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. 
Hiçbir kanun Anayasaya ayları olamaz. Ger
çekten Anayasalar bir Devletin esas çatısını ku
ran, o Devletin temel organlarını gösteren, bu 
organların birbiriyle olan münasebetlerini tan
zim eden, fert ile Devlet arasındaki ilişkileri, 
bunların sınırlarını belirten temel kaideler top
luluğudur. Hukuk, toplum düzenini sağlıyan 
Devlet gücü ile müeyyideye bağlanmış, bu su
retle güçlendirilmiş kaidelerin bütünüdür. Her 
hukuk kuralı, her kanun kaidesi gibi Anayasa 
hükümleri de insanlar için, ihtiyaçlar için ted
vin edilmiş ve ısdar edilmişlerdir. 

En iyi hukuk kuralları, ihtiyaçlara en çok 
cevap verem ve ihtiyaçları en çok karşılayan 
kurallardır. Fertlerin ve cemiyetlerin ihtiyaç
ları değişmektedir. Bu sebeple, hukuk kuralla
rı da !bu değişikliklere ayak uydurmak zorun-
luğundadır. insan gibi, cemiyet gibi hukuk da 
yaşamaktadır. Yaşayan hukuk, değişmek ve ih
tiyaçları karşılamak mecburiyetindedir. 

Demokratik Parti, Devletin temel yapısını 
ve bu yapının işleyiş tartızmı gösteren Anaya
saya sık sık müdahale yapılmasını mümkün gö
ren görüşü de, onun dokunulmaz, değiştirilmez 
olduğunu kabul eden görüşü de tasbibetme-
mektedir. 

Biliyoruz ki, anayasalarım ihtiva ettikleri 
hukuk kaideleri, en genel ve en soyut prensip 
kaideleridir. Bu sebeple, hukukun bağlayıcılı
ğını ve üstünlüğünü kabul eden hukuk devle
tinde anayasaların üstünlüğü de kabul edilmiş
tir. Yani, anayasalar diğer kanunların üstün
dedir. Bu sebeple, anayasa değişikliğine son de
rece önem verilmelidir. 

Anayasalar mümkün olduğu kadar sabit ve 
devamlı olmadıdırlar. Ancak, yukarıda da işa
ret ettiğimiz gibi, toplum değiştikçe, toplumun 
ihtiyaçları ortaya çıktılsça, o toplumun düzen-
liyen kaideler de değişmelidirler. Yalnız cemi
yet hayatı, ıbir yaz4boz tahtası değildir. Bina
enaleyh, kanunlarım değiştirilmesinde itinalı ha
reket etmek lâzımıdır. Hele, anayasa değişikli
ğinde daha çok itinalı hareket etmek gerekir. 
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Biz Demokratik Parti olarak, Anayasa ıslâ
hatının lüzum ve zaruretine inanmaktayız. Bu 
lüzum ive zaruretle birlikte, yapılacak Anayasa 
değişikliğinde (gösterilmesi gereken itinayı prog
ramına koyan bir partiyiz. Demokratik Parti
nin ibu konu ile ilgili programında yer alan Ana
yasa ıslâhatı .bölümlünde, «Anayasa ıslâhatı 
Anayasa nizamı, kanun öniünde eşitlik» başlı
ğını taşıyan 4 ncü maddesinde ayneaı şiöyle de
nilmektedir : 

«Uygulamanın ortaya koyduğu aksaklıKLarı, 
prensiplerine ve hedeflerine halel gelmeden gi-
derilebilmek için ciddî (bir araştırmanın ve tecrü
benin ışığı altında Anayasa ıslâhatını zaruri 
görmekteyiz. Anayasanın ve sağladığı nizamın 
muktedir, müessir ve müstakar bir idare ile ko
runabileceğine kaaniiz. 

«Hürriyetlerin, böyle bir idarede suiistimal 
edilemiyeceğinıe inanıyoruz. 

«Demokratik Anayasa nizamına aykırı olan 
her türlü akıım ve harekeitlerele müessir bir şe
kilde mücadeleyi glörev biliyoruz. 

«Devletin, insan hak, hürriyet, şeref ve hay
siyetini koruma hususundaki görevini yerine ge
tirmesi yanında, halkın da devletini sevmesini 
ve onun gücüne güvenmesini, nizamın korunma
sında başlıca unsur olarak görüyoruz. 

«Devlet gücünü, milletin refah ve mutlulu
ğu için adalet, fazilet ve kanun ölçüleri içinde 
kullanan idareyi, demokratik Anayasa nizamı
nın icabı sayıyoruz. 

«Hürriyetle otorite arasında kurulması lü
zumlu olan denge, değerler anarşisini önleyici 
tedbir olarak kabul edilmelidir. Kanunların 
mutlaka ve herkese uygulanacağının, vatandaş 
şuur ve vicdanında yerleştirilmesi lüzumuna 
kaaniiz. 

«Kanun önünde eşitliği, Anayasa nizamının 
öngördüğü hukuk devletinin gereği olarak ka
bul ediyor, böyle bir nizamda her hangi bir şah
sın veya zümrenin bir imtiyaza sahibolamıyaca-
ğına inanıyoruz. 

«Bu görüşün ve esasın altında, geçmişte vu-
kubulan siyasi olaylar dolayısiyle, bu olayların 
içinde bulunmuş olan şahısların seçilme hakkı 
gibi bâzı haklardan mahrum bırakılmalarını, 
modern hukuk devletinin genel prensiplerine ve 
kanun karşısında eşitlik prensibine ayları bulu
yor, mevzuatımızda, hususiyle Anayasamızdaki 
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I mevcut bu istikametteki hükümlerin kaldırıl
ması zaruretine inanıyoruz.» 

Ayrıca, 25 . 5 . 1971 tarihinde Anayasa de
ğişikliği ile ilgili Anadolu Ajansı Muhabirinin 
sorularına cevap veren Demokratik Parti Genel 
Başkanı Sayın Ferruh Bozbeyli, bu husustaki 
parti görüşümüzü mücmel olarak şöyle ifade et
miştir : 

«1961 Anayasasının on yıllık uygulaması es
nasında Meclislerimizde ve basınımızda birçok 
maddeleri üzerinde tartışmalar olmuş, birbirin
den çok farklı yorumlar ortaya atılmıştır. 

«Uygulamadan doğan aksamaların gideril
mesi için, Anayasamızın yeniden gözden geçiril
mesi ve uzun vadeli bir uygulama olanağına ka
vuşturulması zaruret haline gelmiştir. 

I «Anayasamızda, milliyetçi, demokratik, lâik 
I ve sosyal bir hukuk devleti olarak nitelendiri-
I len Türkiye Cumhuriyetini ve hürriyetçi de

mokratik nizamı tebdil ve tahribe yönelen sa-
I pik ideolojik yorum ve tasavvurlardan koruyu

cu kesin tedbirler alınmalıdır. 
I «Anayasamızın bahsettiği hak ve hürriyet

lerin suiistimaline imkân vermiyen sarih hü
kümler getirilmelidir. 

I «Devletimizin, ülkesi ve milleti ile bölün
mezliği esasını değiştirmeye ve ortadan kaldır-

I "i'aya matuf tefsir, telkin ve tertipleri kesin
likle 'önleyici hükümlere ihtiyaç vardır. 

«Yasama faaliyetlerinin yeterli bir sürat ve 
verimliliğe kavuşturulması için, Anayasamızın 
on yıllık tatbikatını göz önünde tutarak çift 
Meclisli parlömanter nizama devam edilip edil-

I miyeceği hususu ciddî seviyede bir araştırma ve 
tartışmaya tabi tutulmalıdır. 

«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi iç
tüzükleri, belli istisnalar dışında kanunları iki 
müzakere esasına bağlamıştır. On yıllık tatbi
katta, her iki meclisteki ikişer defa müzakere 
esası istisna haline gelmiş, hemen hemen bütün 
kanunlar ivedilik kararı verilerek tek müzake
re ile bitirilmiştir. Bir Mecliste, iki müzakere 
verine iki Mecliste birer müzakere usulü, geniş 
bir uygulama alanı bulmuştur. 

I «Meclislerarası usul, müddet ve yönetim ih
tilâfları ortadadır. 

«Gensoru müessesesinin, yasama çalısmaları-
I nı engelleyici bir vasıta olarak kullanılması 6n-
I lenmeli, gensoru, genel görüşme, Meclis araştır-
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ması ve Meclis soruşturması gibi denetim mües
seseleri, konusu ve işleyiş tarzı itibariyle kesin 
tariflere kavuşturulmalıdır. 

«Bütçe, Kamu İktisadi Teşebbüsleri deneti
mi ve Dilekçe Komisyonu çalışmaları ve Mec-
îislerdeki müzakere usulleri sade ve daiha ve
rimli bir hale getirilmelidir. 

«Bâzı zayıf Hükümetlere şikâyet ve bahane 
imkânı vermiyecek bir kesinlikte yeni hüküm
ler getirilerek icrayı daha müessir imkânlarla 
teçhiz etmek gerekir. 

«Anayasamız; (Millet, egemenliğini Anaya
sanın koyduğu esaslara gftre yetkili organlar 
eliyle kullanır) demektedir. Meclislerimiz ve 
Hükümet, Anayasadan aldıkları yetkileri, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre kullanmazlarsa, 
Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın muraka
besine tabidirler. Meclisler ve Hükümet dışın
da diğer Anayasa organları, Anayasadan al
dıkları yetkileri Anayasanın koyduğu esaslara 
g'öre kullanmamaları halinde, maalesef Anaya
samızda müeyyide gösterilmetıniştdr. Bu husus
ta yeni hükümlere ihtiyaç vardır. 

«ıOn yıllık uygulamanın ışığı altında, yargı 
organlarının daha verimli bir çalışma olanağı
na kavuşturulması için gerekli araştırma ve in
celemeler yapılmalıdır. 

«özerk Anayasa kuruluşları ve özerklik ko
nusu ölçülü bir tartışma ile ele alınarak, özerk
lik kesin bir tarife kavuşturularak suiistimali
ni önleyici hükümler getirilmelidir. 

«içtüzüklerde yer alması gereken bâzı usu
lü hükümler Anayasadan çıkarılmalı, hiç d'eğil-
ae değişik yorumlara imkân vermiyecek bir 
açıklıkla yeniden yazılmalıdır. 

«Anayasamızın 79, 80, 82, 83 bilhassa 84, 
85, 86, 89, 91, 98, 132, 155 nci maddeleriyle 
ilgili diğer maddelerinde yer alan usulü hü
kümler, on yıllık uygulamada geniş tartışma
lara ve değişik yorumlara tabi tutulmuştur. 

«tSadece Başkanlık Divanının teşkili ile il
gili 84 ncü maddenin, her toplantı yılı başın
da yeniden ele alınarak her defasında değişik 
İzahlara bağlandığını hatırlatmakla yetiniyo
ruz. 

«Meclisimizde uzum tartışmalara yol açan 
Anayasamızın 13 ayrı maddesi hakkında tara
fımızdan, (Yani, Millet Meclisi Başkanı iken 
©ayın Bozbeyli tarafından) Ankara ve istan
bul üniversiteleri sayın üyelerine yollanan an

ket sorularına çok değişik cevaplar verilmiş ve 
üriiversi'fcelerce de bir yorum birliğine varıla
mamıştır. 

«ıSorularmızla ilgili olarak geniş bir zemin
de söyliyeceklerimizi maJhfuz tutmak kaydiyle 
şimdilik kısaca arz edeceğimiz hususlar bun
lardır. 

«Ben konuyu ele alınışından dolayı duydu
ğumuz memnuniyeti ve teşekkürlerimizi suna
rız.» 

ıSayın Genel Başkanımızın beyanları bunlar
dır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Başbakan Sayın Nilhat Erüm, Anayasa deği

şikliğinim hangi ihtiyaçtan doğduğunu 8 Hazi
ran 1971 tarihinde Türkiye radyolarında ve 
Ankara Televizyonunda açıklamıştır. 

(Sayın Erim, bu konudaki açıklamalarına 
devam etmiş, 13 Haziran 1971 tarihinde de rad
yo ve televizyonda konuşmuştur. Samimî itiraf
larla dolu olan Sayın Erim'dn radyo ve televiz
yon konuşmalarında büyük hakikatler yatmak
tadır. Sayın Erim bu konuşmalarında bilhassa 
üç hususu dille getiriyor: 

1. Huzuru ve emniyeti sağlamak için Ana
yasada değişiklik yapmak gerek, 

2. Reformları gerçekleştirmek için Anaya
sada değişiklik yapmak lâzım, 

3. Anayasada değişiklik yapmak meselesi, 
12 Mart 1971 olayından sonra ortaya çıkmış bir 
meseledir. 

Bize göre, hemen ifade edelim ki, Anayasa
da değişiklik yapmak, yani Anayasa ıslahatı, 
12 Mart 1971 olayından sonra ortaya çıikmış-
veya anlaşılmış bir mesele değildir. (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

1961 Anayasasının bir tepki, yani reaksi
yon Anayasası olduğu hakkındaki görüş doğ
rudur. Bu sebeple, Anayasanın ıslaha muhtaç 
tarafları vardır. Anayasada islâJh edilmesi ge
reken hususlar, doldurulması icaJbeden boşluk
lar 12 Mart 1971 tarihinden çok evvel teşhis 
edilmiş, hattâ Demokratik Partiyi kuranlar ta
rafından muihteliıf vesilelerle gerek bu Meclis 
kürsüsünden ve gerekse başka yerlerde dile 
getirilmiştir. Hattâ, şimdi Anayasa değişikliği
ni zaruri gören bâzı çevreler bizi bu ikazları
mız sebebiyle türlü haksız tariz ve bühtanlara 
mâruz bırakmışlardır. Biıze göre Anayasa islâ-
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hatim sorunlu kılan sebepler başka, 12 Martı 
meydana getiren sebepler başkadır. (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) ikisini birbirine 
karıştırmamak lâzımdır. Unutulmamalıdır ki, 
en iyi kaideler ve en iyi müesseseler, ehliyet
siz, liyakatsiz, basiretsiz ve nihayet faziletsiz 
ellerde... (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
sürekli alkışlar.) Dejenede olmaya, bozulmaya, 
kötü işlemeye mahkûmdurlar. 

Uzaklara gitmeye ve başka milletlerin tari
hine bakmaya lüzum yoktur. 

Bu konuda tarihimiz sayısız misâllerle dolu
dur. 

Müesseselere, kaidelere renk ve ruh veren, 
onları işleten şahıslardır. Biz öyle zannediyo
ruz ki, yapılan binbir türlü ikaza kulaklar tı
kanmamış olsaydı, mevcut ve meri Anayasa 
muvacehesinde dahi bir 12 Mart 1971 olayı vuku 
bulmazdı. Bu itibarla, sebebi başka yerlerde 
aramak lâzımdır. Eğer, zamanın sorumlu ikti
darı olayları adım adım ciddiyetle takibetseydi, 
yerinde ve zamanında cesaretle gereken tedbir
leri alsaydı, olaylara birer âdi zabıta vakası 
olarak bakmasaydı, her şeyden daha önemli 
olan bu moral güce ve yeteneğe mâlik alsaydı 
Devletimiz korkunç tehlikelerin eşiğine kadar 
sürüklenmezdi. (D. P. sıralarından «Bravo» 
seslen, alkışlar) 

Tekrar ediyoruz, Anayasa ıslahatı meselesi, 
bir 12 Mart 1971 müdahalesi neticesi ortaya 
çıkmış bir .mesele değildir. Anayasa ıslahatı, 
her meseleyi halledecek de değildir. Anayasada 
değişiklik yapmadan da büyük bir ölçüde huzu
ru, asayişi, emniyeti tesis etmek ve reformları 
yapmak mümkündür. 

Bu Anayasa değişiklikleri yapıldıktan sonra 
kurumlar ve kuruluşlar ehliyetsiz ellerde bıra
kılırsa, Devlet organları yetki ve sorumlulukla
rını idrak etmezlerse, Devletimizin büyük mese
leleri yine askıda kalmaya devam edecektir. Ya
ni, Anayasa değişikliği ile iş bitmiyecektir. 

Bu konuda netice olarak denilebilir ki, Ana
yasa ıslahatı 1861 Anayasasının bünyesindeki 
arızaların ve boşlukların, ayrıca on yıllık uygu
lamanın ortaya çıkardığı bir meseledir; yoksa, 
sadece 12 Mart 1971 olayının ortaya çıkardığı 
bir mesele değildir. 

Değerli milletvekilleri; 
1922 tarihinde alman 307 sayılı «Osmanlı 

İmparatorluğunun inkıraz bulup, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Hükümeti teşekkül ettiğine 
dair Heyeti Umumiye karan» başlığını taşıyan 
kararla fiilî bir durum hukuken tescil olunuyor
du. Biz, tarihin kürsüsünden görüştüğümüz 
için millî tarih şuuru içerisinde meseleleri de al
maktayız. Bu karar, Türkiye Hükümetinin, Os
manlı imparatorluğu yerine kaim olduğunu, mil 
lî hudut dâhilinde yeni vârisin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu ile yeni Türk Devleti olduğunu bildir
mişti. Bu tarihî gerçeğin ışığı altında yazılı 
Türk Anayasalarını şöyle sıralamak mümkün
dür : 

1876, yani 1293 tarihli Kanunu Esasi. 
Bu Anayasa 119 maddeden ibarettir. 
1909 Kanunu Esasi ıslahatı. 
Bu ıslahat ile 1876 Anayasasının 21 maddesi 

değiştirilmiştir, ayrıca bu Anayasaya 3 yeni 
madde eklenmiştir. 

Biz bu 1971 ıslahatını, tarih perspektifi içe
risinde nevama 1909 ıslahatına benzetmekteyiz. 

1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu : 
«Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir, idare 

usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil ida
re etmesi esasına müstenittir» prensibi ile söze 
başlıyan bu Anayasamız 24 maddeden ibaretti. 
Bu Anayasada 29 Ekim 1923 tarih ve 364 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı maddele
rinin tavzihen tadiline dair Kanun ile bugünkü 
ve ebedî olmasını istediğimiz, canımızı feda ede
ceğimiz Cumhuriyet ilân olunmuştur. 

Dördüncü Anayasamız 1924, yani 1340 Teşki
lâtı Esasiye Kanunudur. Bu kanun ise 105 mad
deden ibarettir. 

Beşinci Anayasamız ise, hepimizin bildiği 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır. 

Görülüyor ki, şimdiye kadar dört Anayasa
mız tedvin olunmuştur, şimdiki değişiklik teklifi 
ile 1961 Anayasasının 34 maddesi değiştirilmek, 
bu Anayasaya 9 geçici madde eklenmek isten
mektedir. Yani, büyük bir Anayasa ıslahatı ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri; 
1924 Anayasası kuvvetlerin birliği prensibine 

dayanmakta idi. Ancak, bu Anayasa, kuvvet
lerin birliği prensibini memleketimizin şartlarına 
göre değiştirmiş, nevama Türkiye şartlarına 
uygun bir sistem haline sokmuştu. Bu Anayasa
ya göre, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakiki 
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mümessili olup, millet namına hakkı hâkimiye
ti istimal eder. Teşriî salâhiyeti ve icra kudreti 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 
eder. Meclis, teşriî salâhiyetini bizzat istimal 
eder. Meclis, icra salâhiyetini kendi tarafın
dan müntahap Reisicumhur ve onun tâyin ede
ceği bir icra vekilleri heyeti marifetiyle istimal 
eder. Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve 
iskat edebilir. Hakkı kaza, millet namına, usû
lü ve kanunu dairesinde müstakil mehakim tara
fından istimal olunur. 

G-örülüyor ki, 1924 Anayasası, kuvvetlerin 
birliği prensibini Türkiye icaplarına göre değiş
tirmiştir. Bu sisteme tevhidi kuva, tefriki vaza-
if denilmektedir; yani, kuvvetlerin birliği ve 
vazifelerin ayrılığı sistemi denilmiştir. Bu sis
tem, Atatürk'ün koyduğu bir sistemdir. Bu sis
tem, yasama organını üstün tutan Meclis Hükü
meti sistemine, konvansiyonel sisteme benze
mektedir. Ancak, hemen ifade etmek gerekir 
ki, çok zaman Meclis Hükümeti sistemi yasama 
organının üstünlüğü şeklinde işlememiştir; ge
rek tek partili, gerekse çok partili hayatta icra 
üstünlüğü sekilinde işlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilhassa bugünlerde hatırlanması gereken 

bâzı hususları hatırlatacağım. 
1924 Anayasasının baş yapıcısı Atatürk, ken

di eseri ve sistemi hakkında şunları söylemekte
dir : «Devlet ve milletin mukadderatında ira-
dei millîye âmil ve hâkimdir. Ordu, işbu ira-
dei millîyenin tâbi ve hadimidir. 1919.» 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvei teş
riiye ve icraiyeyi nefsinde cemetmiş ve bütün 
mukadderatı millet ve memlekete fiilen vâzıül-
yed bir heyettir.» 

Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet 
mukadderatıma elkoyan bir heyettir. 

«Yarın, bugünü devam ettirecektir. Teşki
lâtı Esasiye ahkâmı bütün şümulü ile tatbik 
edilecektir. Türk milletinin müşahhas timsali 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi memleketi
mizin anadireğidir. Hâkimiyeti milliye öyle bir 
nurdur ki, bunun karşısında zincirler erir, taç 
ve tahtlar yanar, mahvolur.» 

Hâkimiyeti millîye, iradei millîye, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi düşmanlarına bu kürsü
den bunları ithaf ediyoruz. (D. P. sıralarından, 
«(bravo» 'sesleri) 

27 . 8 . 1971 O : 1 

1961 Anayasasının getirdiği sistem nedir?.. 
Müsaadenizle değerli arkadaşlarım, bu nokta
da bu konuya temas edeceğim. Bu Anayasanın 
nerelerinde ne gibi boşluklar, ne giibi bozukluk
lar vardır, om yıllık tatbikat neleri ortaya 
koymuştur? Şimdi, bu sorular üzerinde durma
ya, bunları kalın çizgileriyle ortaya koymaya 
gayret edeceğiz. 

Hemen ifade edelim ki, 1961 Anayasası bir 
tepki, yani bir reaksiyon Anayasasıdır, demin 
de ifade ettik. Bir Anayasanın reaksiyon Ana
yasası olması onun bünyesinden, yapılış zama
nımdan ve tarzından gelmektedir. Bir bakıma 
her Anayasa bir tepki, bir reaksiyon neticesi 
meydana gelmiştir. Bu sebeple 1961 Anayasası
na reaksiyon Anayasası diyenler, bu tâbiri, onu 
ne küçültmek ve ne de büyültmek için kullanı
yorlar, sırf bir gerçeği ifade etmek için kulla
nıyorlar. 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun 
27 karar sayılı ve 9 . 3 . 1961 tarihli raporu
nun 2 nci maddesine göre, 1961 Anayasasında 
yumuşak bir kuvvetler ayrımı esas alınmıştır. 
1961 Anayasası, ne başkanlık hükümet sistemi
ne ve ne de Meclis Hükümet sistemine yer 
vermiştir. Bu Anayasanın kabul ettiği sistem, 
parlömamter hükümet sistemidir. 

1961 Anayasası, kuvvetlerin yumuşak ayrı
mı sistemi ve parlömanter hükümet sistemi ile 
egemenliği, yani bir ülkede Devlet inhisarında 
bulunan üstün ve yüce yetkiyi bölmüş, Anaya
sanın yetkili kıldığı organlara Anayasanın koy
duğu esaslara göre dağıtmıştır. Buraya dikkat 
etmenizi istirham ediyoruz. Kanaatimizce, Ana
yasa bu dağıtımda, yani egemenliğin yetkili or
ganlara dağıtılmasında başarılı olamamıştır. Bu 
sebeple kuvvetlerin yumuşak ayrılığı prensibi 
yerine kuvvetlerin ayrılığı ve kuvvetlerin den
gesizliği esası cari olmuştur. Yasama, yürütme 
ve yargı fonksiyonları arasında ahenk kurula
mamıştır. Bilhassa, yargı fonksiyonu bir başı
boşluğa, murakabesizliğe terk edilmiştir. Biz
ce, 1961 Anayasasının genel plânda en noksan 
ve en bozuk tarafı burasıdır. Bu bozukluğu çok 
evvelden teşhis edenler de olmuştur. Nitekim, 
Profesör Bahri Savcı, 1961 ön tasarısı hakkın
da Millî Birlik Komitesi Genel Sekreterliğine 
sunmuş olduğu 7 Aralık 1960 tarihli raporunda 
şöyle söylüyordu : 
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«Bu öntasarı, Devleti, Devlet gücünün bir
biri karşısında bağımsız siyasi organlar, yar
dımcı Devlet organları, mulh'tar müesseseler ta
rafından kullanıldığı bir konfederasyon haline 
getiren, bir siyasi iktidarı bölme ve her türlü 
merkezlere dağıtma düşüncesine dayanmıştır.» 

Parlömanter Hükümet sistemi demek, kuv
vetlerin yumuşak ayrılığı demek, kontrolsüzlük 
demek değildir. Hele, kuvvetlerin birbirine 
karşı birbirine engel olması demek hiç 
değildir. Parlömanıter Hükümet sistemi, 
kuvvetlerin dengesi, kuvvetlerin birbirini 
kontrol etmesi, Devleti, o Devletin insan 
unsuru? olan milletin ulaşmak istediği he
deflere yöneltmesi demektir. İşte, 1961 Ana
yasasında eksik olan budur. Ancak, insaf ile 
tekrar beyan edelim ki, Anayasalar, kanunlar 
ve müesseseler kuru kalıplardır, omlar suçlu 
lolamazlar. En kötü kaideler bilgili, tecrübeli, 
hüsnüniyetli ve namuslu ellerde çok iyi şekil
de uygulanırlar. Bu sebeple suçlu olan, mücrim 
olan Anayasa değil, onu tatbik edemiyenler ve
ya onu kendi maksatlarına göre anlayıp özel 
kasıtla tatbik edenlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasasında 10 yıllık tatbikatın orta

ya koyduğu noksanlıkları, aksaklıkları teferru
ata inmeden şöyle özetleyebiliriz: 

Anayasamız belirli bir doktrine bağlanmış 
değildir. (Komünizme, faşizme, nazizme ve her 
türlü «izme» kapalıdır. Anayasamız, teokratik 
devlet nizamı kurmaya da cevaz vermez. 

Ancak, geçen 10 yıl müddetinde gördük ki, 
bâzı maksatlı şahıs ve teşekküller tarafından 
Anayasamız bir geçiş, bir aşama anayasası ola
rak kabul edilmiş ve kullanılmak istenmiştir 
Hiçbir zaman hiçbir toplumda sınırsız hürri
yet anlayışı olamaz. Sınırsız hürriyet, anarşi 
ve neticede hürriyetsizlik doğurur. Hürriyet 
prensibi adına 'hürriyeti tahribetme hürriyeti 
kabul edilemez. Hürriyeti, sadece onu yoketmek 
için kullanmak isteyenler, onun üzerinde bir 
Hak iddia edemezler. Her rejim gibi demokratik 
rejim de kendi varlığına yönelecek tehlikeler 
karşısında kendisini koruma hakkına sahiptir 
ve sahip olmalıdır; demokrasi kendisini savun
malıdır. 

ıGeçen 10 yıl içinde, Anayasanın başlangıç 
kısmındaki direnme hakkı suiistimal edilmiştir 

Birtakım kendisine baskı grupu adını takan 
legal veya illegal kuruluşlar, «Direnme hak
kını kullanıyorum» diye kanunları çiğnemişler
dir. Halbuki, direnme hakkı sadece başlangıç 
kısmirda bütün millete tanınmış olan bir hak
tır. Direnme hakkı, meşru otoriteye isyan hak
kı olarak kullanılmıştır. Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde silâhlı jandarma kuvvetleriyle çar
pışanları lütfen hatırlayınız. 

Beri taraftan, kanunları tatbik etmekle gö
revli bulunan sorumlu makam ve şahıslar, ken
di beceriksizliklerini ve vurdumduymazlıklarını 
örtbas etmek için «Demokraside buhran vardır. 
Dünyanın her tarafında oluyor böyle şeyler. 
Kanunları tatbik etmek suretiyle zalim iktidar 
olmaktansa, mazlum iktidar, âciz olmayı tercih 
ederiz» demişlerdir. 

Halbuki, kanunları tatbik eden iktidarlar 
zalim iktidarlar değildir. Bunlar, hukukun 
üstünlüğüne, anayasanın üstünlüğüne, kanun
ların bağlayıcılığına itaanan iktidarlardır. 

Burada bir hususa cevap vermek isterim: 
Demokratik rejim açık rejimdir. Zaten demok
ratik rejimin fazileti de buradadır. Demokra
tik rejimde kapalı kapı arkası mevcut değildir. 

'Hürriyetler konusundaki bu beyanlarımızı 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bir kariryle za
bıtlara geçirmek isteriz. Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun, Anayasanın 20 nci maddesiöideki 
düşünce hürriyetini suiistimal edenlere karşı 
oybirliğiyle verdiği esas 158, karar 150,19.4.1665 
tarihli şu kararı vardır: 

«Anayasanın bu maddesinde, (yani 20 nci 
maddesinde) tanınan düşünce ve düşünıcesini 
açığa vurma Özgürlüğü sınırsız ve Anayasa mü
essesesini devirmeyi sağlayacak bir biçimde 
kullanılamıyacağına, bu özgürlüğün temel il
kesi olduğuna, kimsenin bu ilkeye aykırı dav
ranmakla Anayasanın tanıdığı bir hakkı kullan-
mış sayılamıyacağma oybirliği ile karar veril
miştir.» 

Gerek bu karar ve gerekse Anayasa Mahke
mesinin Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri hakkında açılan iptal dâvası mülm-
s©betiyle vermiş olduğu meşhur kararında be
lirtilen §u husus; «Demokratik devlet; ege
menliğin, bir kişi, zümre veya smıf tarafından 
belli sınıflar yararına kullanılmadığı, serbest 
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ve genel seçimin iktidara gelmede ve iktidar
dan ayrılmada tek yol olarak kabul edildiği 
ve iktidarın bütün millet yararına kullanıldığı, 
kısacası demlokrasi prensiplerinin hâkim olduğu 
bir idare (biçimidir. Sınıf tahakkümünde ise, bu 
prensiplerin yer alması düşünülemez. İşte bu 
(karar gözden ırak tutulmamalıdır. 

Maalesef bu iki karar, pratikte gözden ırak 
tuitulmuş ve faydalı neticeler, arzu edilen ne
ticeler, umulan neticeler sağlanamamıştır. O 
halde Anayasalda açıkça şu hususların yer al
maşımı Demokratik Parti olarak arzu etmekte
yiz: 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak, insan hak ve Ihürrijyetleri yok edile
mez, zedelenemez; hürriyeti yok etme hürriyeti 
yoktur. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak dil, ırk, sınıf, 'din ve mezhep kavgası 
yapılamaz. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak (nitelikleri Anayasanın 2 nci maddesin-
be belirtilen - M, bu nitelklerin arasında mil
liyetçilik niteliği de vardır - Cumhuriyet yıikı-
lamaz. 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere da
yanarak Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile 
(bölünmez bir butlun olduğuna dair temel ilke 
bozulamaz. 

Türkiye Cumlhuriyeti, millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir. Hiçbir kimse 
«sosyal» kelimesinin arkasına saklanmasın ve 
saklanmamalıdır. «Sosyal devlet» demek, «Sos
yalist devlet» demek değildir. Sosyalist dev
lette, devlet gaye fert vasıtasıdır. Bize göre 
fert ve millet îhem her zaman gayedir, devlet 
ise hem gaye hem de vasıltadır. 

Bu (hususlar Anayasada hiçbir yoruma yer 
vermeyecek bir tarzda yer aldığı, ceza kanunla
rıyla müeyyidelere bağlandığı ve bu müeyyi
deler de namuslu, güçlü ve cesur ellerle, titiz
likle tatbik edildiği takdirde artık Türkiye^de 
baykuşlar lötemeyecekîerdir. 

Burada samimî temennimiz şudur : 11 nci 
maddede yapılacak değişiklik konusunda mut
laka (bir mutabakata varılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
1961 Anayasasının noksan taraflarından bi

risi de müessir icrayı, yani tesirli bir yürütme
yi kuramamış olmasıdır. icra, yani yürütme, 

kanunların uygulaması demiektir. Yürütme or
ganı, yani bir «bakıma Bakanlar Kurulu ve ida
re, görev, yetki ve sorumluluk bakımından teç
hiz olunmalıdır. Mesuliyetin (bulunduğu yerde 
salâhiyet ide olmalıdır. Salâhiyetsiz mesuliyet 
lolamaz. 

1961 Anayasasında yürütme organı hukuken 
teçhiz olunmamıştır. Bu hukukî yetersizliğe, 
Bakanlar Kurulunu teşkil edenlerin şahsi ye
tersizlikleri de eklenince büsbütün tesirsiz, âciz 
bir yürütme, olayların arkasından giden, olay
lara sıözünü geçiremeyen tesirsiz bir icra mey
dana gelmiştir. Böyle bir icra ise, Türkiye'yi 
anarşiye sürüklemiştir. Böyle bir ortamda, Da
nıştay ve idari yargı organları, «İdarenin her 
türlü eylem ve işlemini denetleyeceğim» dijye 
faal icra yerine geçmişler, bu suretle hem icrayı 
vazifesini yapmakta engellemişler ve hem de 
kendi fonksiyonlarından uzaklaşmışlardır. Dev
let organlarının birbirini tesirsiz hale getirdik
leri yerde, müfâssir icra, 'dirayeti idare müm
kün değildir. Hele bu icrayı teşkil edenlerin 
şahsi yeteneksizliği de bir araya gelirse, o za
man müessir icra hiç mümkün değildir. 

itiraf etmek gerekir ki, geçen 10 yıl içinde 
yasama organı da kendisinden bekleneni /ver
memiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözler hepimize-
dir. Yasama organı, bünyesinden ve kuruluşun1-
dan ileri ıgelen aksaklıklar yüzünden verimli bir 
çalışma temposuna kavuşamamıştır. Yasama 
faaliyetlerine gereken sürati ve verimliğü ka
zandırmak şarttır, ve lüzumludur. Devletimi
zin kurucusu Büyük Atatürk, demin de bahset
tiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi için 
şöyle demişti: «Türk Milletinin müşahhas tim
sali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, mem
leketimizin anadireğidir.» 

Yasama organı eğer şeref ve itibarına itina 
göstermezse, eğer faaliyetlerini sürate ve ve
rimliliğe kavuşturmazsa, eğer kendisinden bek
leneni vermezse, bu anadirek, çok olan düşman
ları tarafından korkarız ki kemirilmeye ve hat
tâ daha fenası devrilmeye mahkûm olacaktır. 
Değeri senatör ve milletvekilleri, tarihî bir 
vebal altında bu dost sözlerine kulak vermel-
dirler. 

Değeri arkadaşlarım; 
Yukardaki izahlannıiizda, 1961 Anayasası

nın, kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan 
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Parlömanter Hükümet sistemini tam mânasiyle 
kuramamış olduğunu bildirmiştik; 1%1 Ana
yasasında yargı organı bakımından bir denge
sizlik ve bir başılboşluk olduğunu Söylemiştik. 
Bu itibarla şunu ifade edebiliriz ki, 1961 Ana
yasası için kuvvetlerin bozuk dengesi veya kuv
vetlerin dengesizliği cari olmuştur, üç ayrı 
kuvvetten ikisi, yani yasama ve yürütme, yar
gının denetimi altındadır. Yargı ise, hiiçibir de
netime tabi değildir. Âdeta, yangının diğer kuv
vetlere üstünlüğü kabul edilmiş'tir. Bu sebep
le, Anayasada kuvvetlerin dengesizliği hâsıl ol-
ımuşjtur. Geçen 10 yıllık uygulama gösterımiştir 
İki, hâkimleri ve mahkemeleri dene tüyecek tek 
bir makam, tek bir merci mevcut değildir. Hâ^ 
(kimlerin ve mahkemelerin bağımsızlığı, karar 
verme hürriyetini ifade eder. Hâkimler, her 
türlü baskı ve tesirden uzak olmalıdırlar. Hâ
kimlerin bağımsızlığı, «'Hâkim teminatı» adı 
altında toplanan müesseselerle korunmalıdır. 
Ancak, hâkim teminatı bir imtiyaz değildir. 
Anayasa hiçbir kimseye imtiyaz tanımamakta
dır. Hâkimlerin ve mahkemelerin teftiş ve mu
rakabe edilmesi şarttır. Görevini kötüye kulla
nan, taraf tutan, işinin başına gitmiyen ve mes
leğinde ehil ohnıyan hâkime karşı vatandaşı 
kim koruyacaktır? Bu itibarla, hiçbir şikâyet 
olmadan dahi işliyebilecek, direkt işliyebilecek, 
doğrudan doğruya işliyebilecek bir denetim 
müessesesine ihtiyaç vardır. Yapılan Anayasa 
değişikliği ile yangı organları, Devlet nizamı 
içinde hakiki yerlerini dahi iyi alacaklardır. 
Kendilerine düşen görevleri, eskisinden daha 
iyi bir ş'ekiidie yapmak imkânına kavuşacaklar
dır. Demokratik Parti olarak bizim asgari ola
rak temennimiz ve arzumuz budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasası iki özerk kuruluş kurmuş

tur. Bunlardan birisi üniversiteler, diğeri ise 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumudur.. He
men ifade edelim ki, bu iki özerk kuruluş da, 
geçen 10 yıllık uygulama göstermiştir ki, Ana
yasanın kendilerine atfetmiş olduğu öneme, 
özerkliğin delâlet ettiği maksat ve mânaya lâ-
yik olacak bir tarzda maalesef çalışmamışlar
dır. 

Burada Sayın inönü'nün bir sözüne temas 
'etmek isiterim: 

Özerklik müessesesine bir parti sahip çıkmama
lıdır. üniversite özerkliği, partilerarası komis

yonda, grupu bulunan dört siyasi parti tarafın
dan itirazsız kabul edilmiştir. Yalnız, Sayın 
İnönü'nün de ifade ettiği gibi, özerkliğin suiis
timali halinde ne gibi tedbirlerin öngörüldüğü 
de maddeye yerinde olarak, haklı olarak konul
muştur. Bizim temennimiz odur ki; bu madde
ye göre tedvin edilecek kanunlarda, bu husus 
daha da çok vuzuha varsın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grupuna 

göre, özerklik bir gaye olamaz. Zaten 1961 
Anayasası, üniversiteler için özerkliği, ilim ve 
araştırma hürriyetini iyi bir şekilde sağlamak 
maksadiyle koymuştur; TRT için özerkliği ise, 
yayınlarında tarafsızlığı ve dürüstlüğü temin 
etmek için kabul etmiştir. Ancak, özerk kuru
luşlar özerkliğe lâyik olamamışlardır, özerklik, 
kötüye kullanılmıştır. Elbette ki, bu duruma 
hiçbir kimse seyirci kalamazdı ve nitekim de 
seyirci kalınamamışltır. 

Bu konuda Anayasa değişikliği, bu açıdan 
değerlendinm'ek lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri; söz özerklik konu
suna gelmişken, biz burada Alman Anayasası
nın 5 nci maddesinde yer alan şu hükmü ve 
ilim, araştırma ve fikir hürriyeti, hiçbir kim
seye Anayasaya sadakatten ayrılma hakkı ver
mez.» 

İşte, ilim hürriyeti, özerklik Garpta böyle 
anlaşılmakta ve böyle tedvin edilmektedir. 

ISayın milletvekilleri; 
Demokratik Parti olarak biz, kamulaştırma

yı düzenliyen 38 nci maddede değişiklik yapıl
masına karşı çıktık. Bu muhalefetimizi parti
lerarası komisyonda dile getirdik, Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonunda da kıymetli^arka-
daşlarım dile getirdiler. Bu haklı muhalefeti
mize, Yüksek Heyetinizin huzurunda da devam 
edeceğiz. 

Bu konuda bir de madde değişikliği teklifi
miz olacaktır. Mezkûr 38 nci madde müzakere 
edilirken, fırsat bulursak görüşlerimizi enine bo
yuna arz edeceğiz; ancak, bu muhalefetimizin 
sebeplerinin bir kısmını şimdi dile getirmekte 
fayda buluyoruz. Yalnız, burada bir hususa te
mas etmeden geçemiyeceğiz. 38 nci maddedeki 
değişikliğin çıkıp çıkmaması yönünden, diğer 
maddelerle karşılaştırıp nevama bir pazarlık ko
nusu olarak ileri sürmek tasvibedilecek bir ha-
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reket tarzı değildir. Mülkiyet ve miras hakkına 
saygı duyanlar, hür teşebbüsten bahsedenler, ki 
Adalet Partisi Sözcüsü bunlardan bahsetmiştir, 
38 nci maddedeki değişikliğe bir defa daha bak
malıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
38 nci maddede yapılan değişiklikle gerçek 

karşılık terkedilmekte, bunun yerine «ödenecek 
karşılık» ibaresi konulmaktadır, ödenecek kar
şılık ise, beyana dayanan vergi değerini aşamı-
yacaktır. Dikkat edilsin; «Beyana dayanan 
vergi değeri» değildir, «Beyana dayanan vergi 
değerini aşamıyacak» tır. Beyana dayanan ver
gi değeri tavan olarak tesbit edilmiştir. Kamu
laştırılan toprağın veya taşınmaz malın, kamu
laştırma bedeli, vergi değeri değildir. Arazi ve 
emlâkte vergi değerini düzenliyen kanun, geçen 
yıl çikarılan 1319 sayılı ve 29 . 7 . 1970 tarihli 
Emlâk Vergisi Kanunudur. 

Değerli milletvekilleri; bu tarihi hafızaları
mızda tutmanızı istirham ediyorum ve tekrar 
ediyorum; 29 . 7 . 1970 tarihinde, yani geçen 
senenin Temmuz ayında Emlâk Vergisi Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanunun tatbik kabiliyeti 
yoktur. Nitekim, bu kanunun 21 nci maddesin
de bu kanunun uygulama tarihi olarak 
1 Mart 1971 tarihi öngörülmüştür. Yani, kanun 
çıkarıldığından, Resmî G-azetede yayınlandığın
dan itibaren altı ilâ yedi ay sonra yürürlüğe gi
recekti, bu zaman içerisinde Maliye Bakanlığı ve 
yetkili idareler gerekli hazırlığı yapacaklardı. 

1 Mart 1971 tarihi gelip çattı, Maliye Bakan
lığı yürürlüğe giren kanunu tatbikata koyamadı. 
Çünkü, bu kanunun uygulama yeteneği yoktu. 
Kanun var, yürürlüğe konulamıyor.. Bu, De
mokratik Parti tarafından bu kürsüde, bir 
skandal olarak vasıflandırılmıştır. Nitekim, ka
nun, yürürlüğe konamadığı için, geçen ay, yani 
Temmuzun 20 sinde kabul edilen 446 sayılı 
Kanunla adı geçen Emlâk Vergisi Kanunu bir 
yıl ertelenmiştir. 

Uygulaması daha şimdiden imkânsız görü
nen, uygulandığı takdirde nasıl meseleler doğu
racağı belli olmıyan bir kanundaki beyana da
yanan vergi değerini Anayasaya koymaktasınız. 
Bu suretle, beyana dayanan vergi değerini don
durmaktasınız. Vergi hukuku ile istimlâk hu-
İmku birleştirilmekte, ondan sonra da Anayasa
nın içerisindeki kalıplara dökülmektedir. 

27 . 8 . 1971 O : İ 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada gerçeği saklamaya lüzum yoktur. 

Anayasa kaideleri bozuk olarak tedvin edildik
leri takdirde, Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün 
görüşü hilâfına, bu bozuk kaidelere uygun ola
rak tesirli, yerinde kanunlar çıkarmak mümkün 
ve muhtemel değildir. Biz, tekrar ediyoruz; 
Devlet hayatı, Anayasa tedvin etmek, kanun çı
karmak, bir yazboz tahtası değildir. Bizim 
Devlet anlayışımız bu ciddiyet içerisindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Emlâk vergilerinde de vergi matrahları tes

bit edilirken, beyan esası her zaman iyi neticeler 
vermemiştir. Bu madde müzakere edilirken, 
şimdiki Tarım Bakanı olan Sayın Orhan Dik
men'e, Maliye dersleri kitabından almış oldu
ğumuz örnekleri ithaf etmek üzere sunacağız. 
O itibarla, şimdilik burada, bu konuda fazla 
durmıyacağız. Yalnız, söyliyeceğimiz bâzı hu
suslar vardır. Açıkça beyan ediyoruz; biz, 
38 nci maddeyi savunurken, siyasi istismar, si
yasi yatırım peşinde değiliz. Buna ihtiyacımız 
da yoktur. (Demokratik Parti sıralarından 
«Bravo» sesleri) Biz, mülkiyeti, mirası, hakkı, 
hukuku, hür teşebbüsü müdafaa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Emlâk Vergisi Ka
nununun 23 ncü maddesine göre, Emlâk Vergisi 
beyanameleri bina ve arsalar için beş yılda, ara
zi içinse on yılda bir defa ilgili vergi dairele
rine verilecektir. Ancak, Maliye Bakanının, bu 
müddetleri bir misli daha uzatma yetkisi var
dır. Yani bu müddetleri binalarda on yıla, ara
zide yirmi yıla çıkarmak mümkündür. Ne mü
kelleflerin bu beyannameleri hakkiyle vermele
ri, ne de bunları vergi dairelerinin tetkiki müm
kündür. Şimdiye kadar G-elir Vergisi beyanna
meleri, vergi idaresinin yeteneksizliği yüzünden 
tetkik edilememektedir. Bu da bizim vergi ha
yatımızda bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; hele, emlâkte veya 
arazide vukubulan değişmeleri hemen bildir
mezse, Türkiye şartlarına uygun değildir. Mil
letimizin okuryazarlığı, devlet kapılarında gör
müş olduğu muamele, memurun halka bakış 
tarzı nazarı itibara alındığı takdirde, beyanla
rımızın haklılığı daha da kendisini gösterecek
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu beş yıllık, on yıllık müddetleri nazarı 

itibara aldığımız takdirde ve on yılda parasının 
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değeri düşen, on yılda parasının değeri % 50 ilâ 
% 60 arasında düşen bir memlekette, ki geçen 
yıl yapılan devalüasyon % 66,6 dır, bir yandan 
para değerini kaybederken, bunun tabiî neticesi 
olarak bir yandan da fiyatlar artmaktadır. Bu 
sebepler, değişiklik teklifinde göz önüne alın
mamıştır, yani vergi değeri ile kamulaştırma 
karşılığı ajüste edilmemiştir. Taksitlendirme 
yapıldığı zaman, taksitlendirme üzerinde yazı
lan beyanlar bu zaman içerisinde kıymetlerini 
kaybedeceklerdir. Taksitle elinden emlâki, ara
zisi alman vatandaş, nevama bir enfilâsyon ver
gisi ödemiş olacaktır. 

Mu'hterem arkadaşlar; hele, kısmi kamulaş
tırma konusunda sevk edilen ibare daha yürek
ler acısıdır. Kısmi kamulaştırmalarda ödenecek 
karşılık, kamulaştırılan 'kısma düşen vergi de
ğerini aşamıyacaktır. Bu ne demektir? Bir top
rağın her tarafının verim gücü aynı mıdır? En 
verimli tarafa isabet eden vergi değeri nasıl tes-
bi't edilecektir? En verimli tarafı o kısma isa
bet eden vergi değerini aşmamak şartiyle ka
mulaştırdığınız takdirde, geriye kalan kısım ne 
olacaktır? Bu suretle malikin elinde, verimi az 
ve fakat vergi yükü fazla bir arazi parçası kal-
mıyacak mıdır? 

Görülüyor ki, kısmi kamulaştırmalarda, ka
mulaştırılan kısmın özellikleri göz önüne alın
mamıştır. Bu »adalete, hakkaniyete uygun değil
dir. Emlâk Vergisi Kanununu çıkaranlar, o za
man vergi değerini tedvin edenler yeni bir usul 
bulmuş değillerdir. Emlâk Vergisi Kanunu, biz
de 19 ncu asrın sonunda tedvin edilmiştir. Fa
zıl îsmail Pelin'in kitabında mevcuttur - Bilâ-
hara terk edilmiştir. Geçen yıl, tatbik kabili
yeti olmıyan Emlâk Vergisini çıkaranlar, bu 
suretle, burada vergi değerini kendi program 
ve felsefelerine aykırı olarak savunmaktadır
lar. Bunu da hazin bir tecelli olarak ibret na
zarlarınıza arz etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; taksitle ödeme tarzı 
ise, hak sahibine yeni bir iş bulma, kurma im
kânı vermiyecektir. 

'Bütün bu sebepler muvacehesinde, biz De
mokratik Parti olarak 38 nci madde üzerinde 
yapılmak istenen bu değişiklikten vazgeçilmesi
ni Yüksek Heyetinizden bir defa daha rica et
mekteyiz. I 

27 . 8 . 1971 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım; 
38 nci madde 1961 yılında tedvin edilirken, 

en ilerici madde olarak nitelenmiştir. 38 nci 
madde, toprak reformuna, reformlara engel olan 
bir madde değildir. 1961 Anayasasında en ile
rici madde olarak nitelendirilen maddeyi, şimdi 
biz savunmaktayız. Biz, 38 nci maddenin bu ha
liyle toprak reformuna engel olmadığı kanaati
ni taşımaktayız. 

Vatandaş, kamulaştırma hukukuna, 38 nci 
maddede yapılacak değişikliğin gözlüğünden 
bakacaktır. 

Anayasalar, kanunlara ve diğer kaidelere ve 
zabıtlara yön veren kaideler topluluğudur. Ana
yasalar, kanunlara tesir ederler; kanunlar ana
yasalara tesir edemezler. 38 nci maddede yapı
lan değişikliğe, Millet Meclisi Anayasa Komis
yonunda dört sayın Adalet Partili milletve
kili muhalefet şerhi vermiştir. Bunların içeri
sinde Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
da vardır. 

Umarız ki, Adalet Partisi Sözcüsüne, bu 
Adalet Partili milletvekilleri de gereken cevabı 
vereceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim bu konudaki 
izahlarımızı haklı göstermek hususunda bir ko
nuyu daha dile getirmek istiyoruz. 

39 ncu maddede de değişiklik öngörülmüş
tü. 39 ncu maddedeki değişiklikten vazgeçilmiş
tir, 39 ncu madde aynen muhafaza edilmekte
dir. Bu maddede gerçek değer, 10 yıllık taksit 
süresi aynen kalmaktadır. 

38 nci maddede yapılmak istenen değişiklik
ler küçük ve orta çiftçiyi, düzenli tarım işlet
mesinin sahibini mağdur edecektir; beri taraf
tan büyük toprak sahibinin, hakikî toprak ağa
sının ekmeğine yağ sürecektir. Toprağını sat
mak isteyip de satamıyan büyük toprak sahip
leri iyi bir müşteri bulacaklardır, Devlet onlar 
için iyi bir müşteri olacaktır. Bu hal tarımda 
verimi azaltacak, tarımda gizli ve açık işsizlik 
daha da artacak, bu sebeple 38 nci maddeye 
muhalefetimiz devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Son olarak, mülkiyet ve miras hakları zede

lendiği için, asgariden bu intıfba hâsıl olduğu 
için, insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik rejim, mülkiyet ve miras haklarını ko
rumak mecburiyetinde olduğu için 38 nci mad-
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dedeki değişikliğe muhalefet edeceğiz ve bu 
haklı muhalefetimizi devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1961 Anayasasında bünyeden gelen ve ge

çen 10 yıllık uygulama neticesinde ortaya çı
kan arızaları ve noksanlıkları kalın çizgilerle 
belirtmiş olduk. Teferruata biraz indik, fakat 
pek fazla da inmedik. Değişen maddeler üze
rinde teker teker duracağız, 'bu konularda par
timizin görüşünü dile getireceğiz. 

Burada bir soru akla gelmektedir : Bu de
ğişiklikle yapılmak istenen nedir? 

Bize göre yapılmak istenen şudur : Türk 
Devlet nizamının aksıyan tarafları, bozulan ta
rafları, işlemiyen tarafları, kötü çalışan taraf
ları ortaya çıkmıştır. Devlet makinasmın gevşi-
yen civataları sıkıştırılmakta, bozulan kısım
ları onarılmaktadır. Türk demokrasisi oksijen 
çadırına alınmıştır? tedavi edilmektedir. Çok 
dikkat etmek gerekir. Herkes aklını başına top
lamak mecburiyetindedir. Marifet hastayı öl
dürmek değil, yaşatmak ve sıhhate kavuştur
maktır. 

Bu Anayasa değişikliği acaba yeterli midir? 
Bize göre bu Anayasa değişikliği yeterli de

ğildir. Elimizde bu değişikliklerin dışında Ana
yasanın değiştirilmesi gereken 'hususları hak
kında bir liste vardır, ancak bunlardan birka
çına kısaca temas edeceğiz. 

Anayasanın 68 nci maddesi ve geçici 11 nci 
maddesi kanayan bir yaradır. Bu konuda par
tilerin taahhütleri vardır. Bu yaranın cesaretle 
tedavi edilmesi, Anayasanın içindeki hukukla 
ve Anayasa ile bağdaşmıyan bu yabancı cismin 
Anayasadan çıkarılması gerekir. Bunu çıkar
mak, şuna veya buna karşı olmak demek değil
dir; bunu çıkarmak tarihi geri çevirmek demek 
değildir; bunu çıkarmak demek, hukuku, hak
kı, Anayasayı üstün tutmak demektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yasama organında bir reform şarttır. İki 

Meclis sistemi ya terk edilmeli veyahut da Sa
yın Genel Başkanımızın Anadolu Ajansına ver
miş olduğu beyanatta da belirtmiş olduğu veç
hile, Meclislerin süratle çalışmalarını sağlıya-
cak usuller tedvin olunmalıdır. Bu konuda, o 
beyanatı arz ettiğimiz için fazla durmıyacaihz. 
Hudut ve şümulü belirli olan bir referandum 
müessesesi düşünülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 44 ncü maddesinde herkesin gö

zünden kaçan bir husus vardır. Burada, «Üc
retli hafta ve bayram tatili, ücretli yıllık izin 
hakkı kanunla düzenlenir.» denilmektedir. Ya
ni, Anayasa ücretli hafta tatilini öngörmekte
dir. Hiç kimse ücretli hafta tatilinin karşısında 
değildir. Bu Anayasal bir haktır. Ancak, mem
leketimiz Ortak Pazara girmiş bir Ortak Pazar 
ülkesi olmuştur. İlerde, bâzı mevzuatımız gibi, 
çalışma mevzuatımız da Ortak Pazar ülkelerin
deki çalışma mevzuatına paralel bir duruma so
kulacaktır. Bu zaruridir. Bu medeni dünyanın 
içinde bulunduğumuz şartlarının bir icabıdır. 
Buna infiratçı bir gfczle bakmak mümkün değil
dir. 

Farz edelim ki, hafta tatili 1 günden 2 güne 
çıkarıldığı takdirde, o zaman ne olacaktır? Çün
kü Ortak Pazar memleketlerinde bu tarzda haf
ta tatili tatbikatı vardır. O zaman, 2 günlük 
hafta tatilinin 2 günü de ücretli mi olacaktır? 
Bu mümkün müdür? Yahut nasıl sağlanacak
tır? Görülüyor ki, bu madde üzerinde düşün
mek, çalışmak lâzımdır ve bunun zamanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 47 nci 
maddesinde değinilmiyen bir hususa yine biz te
mas etmek istiyoruz. 

Anayasanın 47 nci maddesinde grev hakkı 
bir Anayasa müessesesi olarak düzenlenmiştir. 
Toplu sözleşme ve grev hakkı işçiler için Ana
yasal bir haktır. Anayasamızın bu şekildeki 
tanzim tarzı doğrudur. Çünkü grev hakkı da, 
toplu isözleşme hakkı da sosyal devletin vazge-
çemiyeceği haklardandır. Ancak, bu maddede 
de bir noksanlık vardır. Grevin tanındığı yerde, 
lokavt da haktır. Grevin tanındığı yerde lo
kavtı da bir hak olarak tanımak lâzımdır. Va
kıa, Anayasamız lokavtı yasaklamış değildir. 
Nitekim lokavt kanunlarımızla işverenlere ta
nınmış bir haktır. Ancak, işaret etmek gerekir 
ki, Anayasaya konulmadığı için lokavt bir Ana
yasa müessesesi değildir... Bu noksanlık üzerin
de de düşünmek ve durmak gerekir. Olabilir ki, 
ilerde bir iktidar, lokavtı, «Anayasada yoktur» 
diye kaldırabilir. Grev ve lokavt karşılıklı den
ge sağlıyan Anayasal haklar olmalıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, 
«Anayasa değişikliğine ne lüzum vardı?» di

yenler gibi, bu Anayasa değişikliğini beğenmi-
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yenler de olacaktır. Bu gayet tabiîdir. Herkesi 
memnun etmeye imkân yoktur. Anayasa yalnız 
muayyen şahısların görüşlerini, yalnız bir veya 
birkaç partinin fikrini aksettirecek bir tarzda 
değiştirilemez. Anayasalar bir milletin asgari 
müşterek noktalarıdır. Anayasalar, fertlerin ve 
teşekküllerin bir araya gelme noktalarıdır. Bu 
itibarla, tam fikrimizi yansıtmasa bile, eğer 
onda fikirlerimizin bir kısmının varlığını müşa
hede edebiliyorsak, eğer onda fikirlerimizin bir 
kısmını görebiliyorsak, o zaman onu kabul et
memiz gerekir. İşte, bu Anayasa değişikliğine 
bu açıdan bakmak lâzımdır. 

Her madde üzerinde ayrı ayrı görüşlerimizi 
açıklıyacağımızı arz etmiştim. Anayasa değişik
liğinin tümü hakkında maruzatımız burada 
sona ermektedir. 

Bizde, demin açıkladığım gibi, 38 nci mad
dedeki değişiklik, mülkiyet ve miras haklarını 

BAŞKAN — 156 ncı Birleşimin 2 nci Oturu
munu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz, Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Emin Paksüt'ün. Buyurun, Sayın Paksüt. (M. 
G. P. sıralarından alkışlar) 

M. G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Aziz arkadaşlarım, 

1961 Anayasasının bâzı maddelerinin değiş
tirilmesini ve bu değişen maddelerle ilgili ol
mak üzere, Anayasaya bâzı geçici hükümler 
eklenmesini öngören teklifi, Anayasa koyucusu 
hüviyeti ile Millet Meclisi müzakere ediyor. 

tahribedici bir intiba uyandırdığı içindir ki, bu 
maddedeki değişiklik hariç, bu Anayasa ıslaha
tını Demokratik Parti olarak tasvibediyor ve 
«evet» diyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu Ana
yasa değişikliği memleketimize ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Maruzatıma son verirken, beni dinlediğiniz 
için hepinize şükranlarımı arz eder, Demokratik 
Parti Millet Meclisi Grupu adına cümlenizi say
gı ve sevgi ile selâmlar, huzurunuzdan ayrılırım. 

(Demokratik Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evvelce almış bulunduğumuz 
karar gereğince, saat 21,00 de toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum . 

Kapanma saati»; 18,55 

1961 Anayasası, bilindiği gibi bir Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanmış, kabul edilmiş
tir; milletimizin oyuna sunulmuş bir Anayasa
dır, yani alışılmış deyimi ile referandumdan geç
miştir. «Kurucu Meclis tarafından yapılmış bir 
Anayasa, referandumdan geçmiş bir Anayasa, 
nasü oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından geniş ölçüde değişikliğe uğruyor?» 
tarzında; tamamen yersiz, Anayasa hukukuna 
aykırı bâzı iddialarla karşılaştığımız için, evve
lâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin kimse ile 
ortaklık kabul etmiyen bu yetkisi üzerinde ber
raklığa kavuşmak lâzım. (M. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk Milleti, 1961 Anayasasına hür düzenin 
gerektirdiği müesseseleri (kazandırdığı zaman, 
bunları ilânihaye olduğu gibi kalacağını ta
savvur etmemiş. Her kanun gibi temel kanun 

ÎKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 
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olan Anayasanın da milletin ihtiyaçlarına cevap 
vermediğinin görüldüğü noktalarda veya cevap 
vermez olduğunun anlaşıldığı zamanlarda deği
şikliğe uğrayabileceğini kabul etmiş ve bu yet
kiyi Anayasanın 155 nci maddesi ile yine Tür
kiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. O halde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, referandumdan 
geçen, milletin tasvibine mazhar olan Anayasa
ya göre, yani milletin arzusuna göre, milletin 
ihtiyacına uygun gördüğü noktalarda Anayasa
da da değişikler yapabilir ve yapmış olduğu de
ğişikler, her hangi bir makam ve merci tarafın
dan tartışılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1961 Anayasasının, huzurunuza gelen teklife 

göre 35 maddesinde değişiklik yapılıyor, 9 ta
ne de geçici madde ekleniyor. Bir bakıma çok 
büyük bir değişiklik denebilir. Anayasamız 
157 madde olduğuna göre, hemen hemen beşte 
birine yakın kısmında değişiklik var demek; 
ama bilmukabele «1961 Anayasası bütün hey
beti ile ortada duruyor» denebilir. Çünkü 
beşte dördünden fazlası el sürülmeden, olduğu 
gibi, değişmeden varlığını muhafaza ediyor. O 
halde, bu beşte dördünden fazlası olduğu gibi 
kalan Anayasanın 35 maddesinde hangi zaruret
lerle değişiklik ihtiyacı duyduk; bu değişiklik
leri ne yönde yapmak istiyoruz; öngörülmüş 
olan değişiklikler Yüce Meclislerin 2/3 oyu 
ile kabule mazhar olur da, Türk Anayasası hü
kümleri haline gelirse ne gibi hukukî neticeler 
sağlıyacağız?. Bunu içimize sindirmezsek, par-
tilerarası çabada olan yapıcı gayrete rağmen 
Anayasa değişiklilkerini yaptığımız anda da ye
tersiz görür, yaptığımız anda da «maksada 
uymaz» diye nitelersek, yahut bu Anayasayı san
ki memleketin sadece şu içinde bulunduğu özel 
şartlı durumda, bir nevi özel şartlar içinde iş 
başında kalmış olan bir Hükümetin görüşüne 
göre bir Anayasa değişikliği tarzında anlamaya 
kalkarsak, o Anayasa Türk Anayasası olmaz. 
Türk Anayasası, ne belli bir devrenin özel şar
tına, ne belli bir Hükümetin iş başında olmasına 
veya olmamasına bağlı olarak değil; milletin ih
tiyacına cevap verdiği istikamette ve ölçüde 
yapıldığı zaman mâna ifade eder ve millet ta
rafından benimsenirse, millet tarafından sevgi 
ile karşılanırsa, inançla uygulanmak niyeti ile 
bu Anayasa değişiklikleri gerçekleşmiş bulunur

sa; toplumumuz bundan büyük ölçüde yarar 
sağlar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Anayasanın, 1961 Anayasası üzerinde yapı

lan değişikliği söz konusu olunca, bu Anayasa 
değişikliğine muhtelif zamanlarda bakmış olan 
siyasi kuruluşlarımız veya Anayasa değişikliği
ne karşı, zaman içinde değişik tutum göstermiş 
görünen siyaset adamlarımız Anayasa değişik
liğinin gerekçesinde de birbirlerinden farklı 
görüşler savunabilirler. Ama bugün ittifak 
edilmiş görünen manzara şu ki, Parlâmentoda 
görev yapan ve başlıca siyasi ağırlık ifade eden 
partiler bünyesinde olduğu gibi, Hükümette de, 
dış çevrelerde de, kısaca kamu oyunda da bir 
Anayasa değişikliği yapılması kabul edilmiş be
nimsenmiş görünüyor. Bu nokta, bir kazanç 
noktası.. 

Benim mensup olduğum Millî Güven Partisi 
Anayasa değişikliğini 12 Mart'tan sonra akıl 
etmedi. 1969 seçimlerinden önce, yani kurulu
şumuzdan sonra girdiğimiz ilk seçimlerde mille
te vermiş olduğumuz sözler arasında, yani mil
lete yayınladığımız Seçim beyannamemizde; 
Anayasada bâzı sebeplerle bir ölçüde değişiklik 
yapılması gerektiğini ifade etmiş ve bunları im
kân bulduğumuz zaman gerçekleştireceğimizi de 
söylemiştik. 

Şimdi Anayasa değişikliği, 1961 Anayasası 
üzerinde olduğuna göre, bu Anayasanın değiş
mesini intaç eden zorunluğu, bu Anayasanın de
ğiştirilmesini gerektiren sebepleri müsaadenizle 
anahatlar içinde özetlemeye çalışacağım. 

Türk toplumunun bunalım içinde olduğunda 
itifak ediliyor. İttifak edilmiyen husus, müba
lâğalı veya tek taraflı görüşler sebebiyle içine 
sürüklendiğimiz bunalımın sorumluluğu nokta
sını halledemeyişten doğuyor. Halbuki bu, tek 
bir sebebe, tek bir siyasi teşekküle bağlanacak 
basitlikte değil. Ama aynı derecede memleke
tin içine sürüklendiği bunalımı 1961 Anayasası 
ile izah ediverip çıkmak.. O da mümkün değil.. 
Eğer böyle yaparsak, bu Anayasa değişikliğine 
rağmen bu anlayışla kalırsak, Anayasaların baş
lı başına meseleleri halletmediği yine görülür. 

Mesele, kanunların ve temel kanun olan Ana
yasaların kendi kendine yürüyemiyeceği ger-
çeğ'irii kendi kendine uygulanamıyacağı ger
çeğini evvelâ kabul etmekle başlar. 
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Şimdi, sadece Anayasamın temel ilkeleriyle 
ilgili bir - İM noktayı arz edeyim. 

Türkiye'de genellikle (ıstırabı çekilen, bu
gün memleketin içine girdiği bunalımda büyük 
rolü kabul edilen bölücü akımları ele alalım 
Bu bölücü akımlar, bölücü faaliyetler ve bölü
cü eylemler silsilesi, acaba kaynağını 1961 Ana
yasasından mı alır yahut Anayasa, bu mahiyet-
teki bölücü faaliyetlere sahiden kapılarını aç
mış mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, 
Bölücü akımlardan bahsettiğim zaman, hiç 

şüphesiz «Türkiye Devletfindn, ülkesi ile, milleti 
ile bölünmezliği» temel hükmünü anlatmak isti
yorum. 

İBizim Anayasamız, başka pek az anayasada 
bulunan bir açıklıkla ve berraklıkla 3 ncü mad
desinde; «Türkiye Devletinin, ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bir bütün olduğu» nu hükme bağ
lamış. Türk Devleti, ülkesi ve milleti ile bölün
mez bir bütündür. Bundan daha kesin bir hu
kuk kaidesi, bundan, daha kesin bir anayasa 
hükmü olmaz. «Anayasa bu hükmü söylemiş, 
ama bunun müeyyidesi nerede?» Sorusu sorula
maz. 

Yine Anayasamızın 8 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında; «Anayasa hükümleri, yasama orga
nını, yürütme organını, yargı organını ve kişi
leri bağayan temel hukuk kurallarıdır» deniyor. 

îŞu halde Türkiye'de ülke ve millet bütünlü
ğü tarzındaki Anayasa kuralı; yasama, yürüt
me, yargı organlarını ve kişileri bağlayan bir 
temel hukuk kuralıdır. Peki, «Anayasa bunu 
böyle söylüyor; ama bu kuralı çiğneyenlere 
karşı ne yapılacağını söylemiyor.» Böyle bir 
anayasa kusuru ileri sürülemez. Çünkü anaya
salar, temel hukuk kuralları olduğu için, ceza 
kanunnameleri olmadıkları içibf, hukuk kural
larını çiğneyenlere hangi müeyyidelerin uygu
lanacağını göstermez. Prensip itibariyle göster 
mez. Ancak, «riayeti meeguri» olduğunu söyler, 
bu riayeeti mecburi hukuk kuralını çiğneyenler 
için ceza kanunları ya hüküm ihtiva eder veya 
etmiyorsa kanunlarda o boşluk doldurulur. 

(Kaldı ki, bizim Anayasamıza ters düşmeyen 
ceza mevzuatımızda; Türk Devletinin, ülkesi ile, 
milleti ile bölünmezliği ilkesini koruyucu 125 

nci maddeden sonra gelen pek çok madde var
dır ve müeyyideleri de, ceza hukukunun bula
bildiği azamî cezalardır. 

Şimdi bölücülük için bunu söyledik. Acaba 
«aşın sağ» dediğimiz gerici akımlar bakımıîn»-
dan, Anayasa boş mu bulunmuştur? 

Pek çok anayasa tetkik edilerek hazırlan
mış olan 1961 Anayasası, memleketin biraz da 
özel şartlarından mülhem olarak aşın akımlar. 
dan aşırı sağ alama karşı kesin bâzı hükümler 
getirmiştir. Din ve vicdan hürriyetini kutsal 
hak ve hürriyetlerden sayan, din ve vicdan hür 
riyetine azamî saygıyı gösteren 1%1 Anayasa
sı; buna mukabil dinî inançların, dince kutsal 
sayılan şeylerin şahsi çıkar veya siyasi çıkar 
mülahazasıyla her ne suretle olursa olsun kö
tüye kullanılmayacağını, kullanılamıyacağını, 
istismar edilemiyeceğini hükme bağlar. Bu ya
pılırsa; bunu yapan* dernekse bu dernek kapa 
tılır; bunu yapan şahıs ise ceza görür; bunu ya
pan siyasi parti ise, Anayasa Mahkemesinin em
ri ile temelli kapatılır hükmünü getirir. O hal
de Türk Ceza Kanununun bununla ilgili, yahut 
din ve vicdan hürriyetini düzenleyen kanunun 
bununla ilgili hükümleri bir yana, Anayasamız 
lâiklik ilkesini koruma bakımından azamî titiz
liği göstermiştir ve Anayasamızın bu lâiklik il
kesini düzenleyen hükmünde hiç bir eksiklik 
görülemez. Şimdi huzurunuza gelen teklifte 
yapılmış olanı değişiklik, sadece demeklerle il 
gili bir noktanın açıklığa kavuşmasından iba 
rettir. 

Acaba aşırı sol dediğimiz düşünceler, propa
gandalar, eylemler bakımından 1901 'Anayasası 
ne yapmıştır?... 

lAaiız arkadaşlarım; 1961 Anayasası hürri
yetçi bir dünya görüşüne sahiptir. Türk Mille
tinin hürriyete olan bağlılığının gerçek cevabı
na uygun bir Anayasa yapılmıştır. Bu Anaya
sanın hürriyetçi yapısı içinde bir Devlet var, 
Türkiye Cumhuriyeti... Türkiye Cumhuriyetinin 
nitelikleri Anayasanın 2 nci maddesinde yazı
lı. Hep hatırlıyacağınız üzere Anayasamızın 
bu 2 nci maddesinde «Türkiye Cumhuriyeti 
insan haklanna ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir.» denmektedir. Dik
katinizi rica edeceğim; Anayasamız 2 nci mad-
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dede nitelikleri sayarken sadece «Millî» demek
le yetinmemiş, «İnsan inaklarına dayalı» demekle 
de yetinmemiş; hem «İnsan haklarına dayalı» 
hem «Millî» dedikten maada, başlangıçtaki il
kelerden de bahsetmiş. 

Nedir Anayasanın başlangıcındaki ilkeler?.. 
Bâzılarının dediği gibi Devlete başkaldırmak 
mânasına gelen direnme hakkı yok. O değil... 
Başlangıçtaki ilkeler yüceltici, birleştirici, top
layıcı milliyetçilik anlayışı. Bütün fertlerini 
(kaderde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir 
(bütün kabul eden ve milletimizi millî şuur ve 
ülküler etrafında yüceltmeyi amaç bilen milli
yetçilik anlayışı, Atatürk milliyetçiliği anla
yışı. 

Anayasamız, sosyal adalete yönelmiş; ama 
Anayasamız millî dayanışmadan bahsetmiş. 
Demek ki, Anayasamız metne dâhil olan baş
langıç kısmında; deımek ki, Anayasamız 2 nci 
maddesinde Devletin niteliklerinden bahseder
ken atıf yaptığı başlangıç ilkeleri arasında 
Atatürk milliyetçiliği anlayışı vardır. Bütün 
fertlerini kaderde, kıvançta, tasada ortak, bö
lünmez bir bütün sayan bir millî tesanüt, mil
lî dayanışma anlayışı vardır. Böylesine bir an
layış, millelti dilim dilim bölmek istiyen, hasım 
cephelere ayırmak istiyen bütün cerayanlara 
kapalıdır, insan haklarını fiilen yok eden,iptal 
eden bütün totaliter rejimlere, Marksist ideolo
jiye, açık adı ile komünizme kapılarını sımsıkı 
kapatmış bir Anayasadır. Binaenaleyh, «1961 
Anayasası aşırı akımlara ruhsat vermiştir, aşırı 
sola aralık kapı bırakmıştır» tarzındaki görüş
ler temelde hatalıdır, Anayasa görüşü olarak 
temelde hatalıdır. Anayasa bunları sımsıkı ka
patmak istemiştir. 

Anayasamız bununla da yetinmemiştir. Ana
yasamız, 4 neti maddesinin 1 nci fıkrasında ege
menliğin kayyıtsız şartsız Büyük Türk Milleti
ne aidolduğunu ifade ettikten sonra, 3 ncü 
fıkrasında bu egemenliğin belli bir sınıf a, belli 
Ibdr zümreye, belli bir aileye, belli bir kişiye 
bıraküamıyacağını; egemenliğin, yani haki
miyetin kayıtsız şartsız millete olduğunu ifade 
«tenistir, öyle ise, sınıf ve zümre hâkimiyeti 
hangi ad altında takdim edilirse edilsin, böyle 
bir akımın peşinde koşanlar aşikâr surette Ana
yasanın damdadırlar. Anayasa bu... 

Ayrıca Anayasamız 12 nci maddesinde «Ka
nun önünde eşitlik» derken, içtimai bi realite 
olarak fertler, sınıflar, zümreler bulunabilece
ğini ve bulunduğunu; ama bunların da her han
gi birisinin imtiyaz sahibi olamıyacağını ifade 
etmiştir. 

Şimdi, 1961 Anayasasının sadece temas edip 
geçtiğim başlangıç kısmı, 2 nci maddesi. 4 ncü 
maddesi, 12 nci maddesi ve 1*9 ncu maddesi 
gösteriyor ki, 1961 Anayasası temelde aşın sağ 
dediğimiz akımlara da, aşın sol dediğimiz akım
lara da, teokratik Devlet inancına da, faşizme 
de, komünizme de kapalı olan bir Anayasadır. 

'Peki, Anayasa böyle olduğu halde bu top
lumda nasıl oluyor da şu geçen 10 yıl zarfın
da bu aşın akımlar bu derece gelişmiş ve kuv
vetlenmiş olarak ortaya çıkıyor?... Bâzılan-
mız fark etmemiş olsak bile, bâzı siyasi kuru
luşlarımız veya siyaset adamlarımız fark etme
miş olsa bile, hiç değilse 12 Marttan sonra 
«Bunlar sahiden ehemmiyetli imiş, sahiden 
memleketi bütünü ile tehdidediyormuş» netice
sine geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasalar hukuk 
kaideleri olarak uygulansın diye yapılır. Eğer 
Anayasanın hükümleri, olduğundan farklı 
şekilde yanlış yorumlanırsa, Anayasanın hü
kümleri maksatlı olarak asi hüviyetinden başka 
türlü yorumlanırsa ve bunlar yaygınlaşırsa, -
birçok vesile ile bu kürsüde arz ettiğimi hatır
lanın - bir inanç süstemi olan hukuk düzeni sar
sıntıdan kurtulamaz. Çünkü, bunun temelinde 
inanç yatar. 

Size bir kelime ile örnek vermek isterim. 
Bu Parlâmentonun çatısı altında bulunan 

her yaştakiler - benden çok genç olanlar, ben
den belki biraz yaşli olanlar dâhil - «Atatürk 
devrimleri» sözünü «Atatürk inkilâplan» an
lamında yürekten benimser. Atatürk devrim
lerine bağlı olarak söylenen şu masum «Devrim» 
kelimesi, zaman içinde zorlama ile hüviyetini 
değiştirmiş, Marksist, Leninist ideolojinin ihti
lâli anlamına getirilmiş. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) simidi «Devrim» kelimesi asli 
hüviyetinden çıkanlarak böylesine Marksist, 
Leninist bir ideolojinin toplumu bir başka 
yöne götürmek için başvurduğu «ayaklanma» 
anlamına gelebiliyor ise, kabahat «Devrim» ke-
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limıesinde değil. Zaman içinde bunun bu yola 
adım adıım itilmesine karşı, zamanında «Bu 
böyle değildir» diyememiş oluşumuzdan veya bi
zim sesimizin yeteri kadar çıkmamasından. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demek ki, 1961 Anayasasının asli hüviyetini 

tam olarak anlamazsak, huzurunuza gelmiş olan 
teklifler kabul edildikten sonra dahi bu tarz
daki yorumlara set çekemezsiniz. Mesele, bu 
yanlış anlayışları kesinlikle durdurmak iradesini 
hep beraber göstermemize bağlıdır. Bunu gös
terirsek, kanunlar ve anayasalar topluma yarar 
sağlar. Bunu göstermezsek, iyi niyetler ne kadar 
sağlam metinler hazırlarsak hazırlayalım, hazır
lamış olduğumuz metinlerin yetersizliğini görü
rüz. 

Şimdi, burada bir noktayı açıkça belirtmek 
istiyorum: 1961 Anayasası yapılırken yararla
nılmış olan .modern bâzı anayasalarda hakların 
ve hürriyetlerin kötüye kullanılamıyacağı tar
zında bâzı (hükümler oliduğu halde, ihmal edil
miş olduğumdan dolayı bu kötüye kullanmaya 
zemin hazırladığı tarzındaki görüşler..." 

Değerli arkadaşlarım; tatbikata bakıldığı 
zaman bu tarzdaki görüş sahiplerinin hakli ol
duğunu kabul etmek lâzım; ama acaba gerçekte 
hakların ve hürriyetlerin kötüye kullanılması 
diye bir şey yazıümasa dahi düşünülebilir mi 
veya hukukun buna cevaz verdiği kabul edile
bilir mi?.. Hemen söyleyeyim, en az 20 yüzyıl
lık geçmişi olan bir hukuk kaidesi, «Haklar 
istimal etmek için tanınır, suiistimal etmek için 
tanınmaz.» 'diyor; «özel hukukta», evet; «kamu 
hukukunda,» evet... Haklar kullanılmak içiridir, 
kötüye kullanmak için değil. Buna rağmen hak
ları kötüye kullananlar yok mu?. Buna rağ
men haklan kötüye kullananlar vardır ve bizim 
memleketimizde de bir, beş, onbeş değil, çokça 
görülmüştür* 

İnsan Haklan Evrensel Beyannemesinin 29 
ncu ve 30 mcu maddeleri «Bu Evrensel Beyan
namede yer alan hak ve hürriyetler hür düzeni 
yıkma vasıtası yapılamaz» tarzında bir açıklik 
ihtiva ediyor; doğru. Avrupa insan Haklan 
Anlaşmasının 17 nei maddesi, «Bir devlet, bir 
zümre, bir kişi bu anlaşmada yer alan hak ve 
hürriyetleri yıkamaz, o mânada bu haklar ve 
hürriyetler yorumlanamaz» diyor; doğru. Al
man Anayasasının 18 nci maddesi, «Şu, şu, şu 

hürriyetler kötüye kullanılamaz, hür demokra
tik düzen aleyhine bir mücadelenin, bir kavgası
nın vasıtası haline getirilemez, getirilirse kötüye 
kullanılmış olur ve bu haklar tesirini kaybeder» 
diyor; doğru, ama bizim Anayasamız da - Unu
tulmasın - en az bu saydığım kaideler kadar, 8 
nci maddesinde, «Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarımı, idare makamlarını 
ve kişileri (bağlayan temel bukuk kurallandır.» 
diyor. 

Bütün bunlara rağmen, madem ki, zaman 
içinde bu hak ve hamiyetlerin bir kısmının mak
satlı olarak, bir kısmının yanlış olarak yorum
lana yorumlana hür demokratik düzenin teh
likeye gindiğin görüyoruz; vatanperverliğin ge
reği odur, aklin gereği odur, mantığın gereği 
odur; bu tarzdaki ters yorumlan, bu tarzdaki 
maksatlı yorumlan bertaraf etmek için bu mad
delere vuzuh getirmek lâzımdır. Anayasada, as
lında, hürriyetlerle ilgili kısımda yapılmak is
tenen değişiklik budur; yoksa, başkalannın zan-
mettikleri gibi, «EsM Anayasamız hürriyetçi 
idi, bu hürriyetlerden vazgeçiyoruz ve şimdi 
bir faşist yönetime doğru gidiyoruz.» Hayır. 
«Eski Anayasada haklar fuzulen verilmişti 
Türk Milletine; (Kaldı ki, Türk Milletine kim
se bir şey vermedi, Türk Milleti her şeyi ken
disi aldı) Türk Milletine verilmiş olan bu hak
lar fazladır, onlan retuşa tabi tutalım.« Hayır. 
Ama, «Anayasada aslî Ihüviyetıyle mevcut olan 
hak ve hürriyetleri kötüye kullanmak isteyen
lere fırsat vermeyelim, şer erbabının gayretleri
ni boşa çıkaralım..» İşte yapmak istediğimiz 
budur. 

Haklar ve hürriyetler bahsinde şimdi huzu
runuza gelmiş olan ve başlıca siyasi partilerimi
zin tam bir vatanperverlik ve tam bir anlayışla 
Hükümetle de mutabık olarak vardığı metinler 
birer birer incelendiği zaman görülecektir ki, 
1061 Anavasasmda ki hürriyetlerden aynlma 
şöyle dursun, hak ve hürriyetleri tehlikeye dü
şürücü menfi davremşlan giderme noktasından 
hürriyetleri tarsin eden, hür düzeni arızasız iş
letecek olan bir takviye söz konusudur. 

O halde hürriyetten yataa olanlar, gerçekten 
demokratik düzenin dejenere olmamasını, hür 
düzenin tehlikeye girmemesini isteyenler Ana
yasada bu mahiyette yapılan değişikliklerin 
hiç birisinden rahatsızlık duymazlar. Ama mey-
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dam boş bulmak isteyen, haklan suiistimal et
mek kararında olan, cemiyeti yıkmaya kararlı 
olan zümrelerdir ki; «Haklar elden gidiyor, 
Anayasa çığırından çıkıyor» diye feryat eder
ler. Bu noktada çok berrak olmamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasadaki haklarla, hürriyetlerle ilgili 

temel görüşleri söyledim. Ama sahiden 1961 
Anayasası, yapılışında naçiz arkadaşınızın da 
katkısı olan bu Anayasa kusurdan âri midir? 
Yani hiç mi eksiği yoktur, hiçbir noktada dü
zeltilmeye muhtaç yönü yoktur? Bu konuda da 
Millî Güvem Partisi Grupu olarak çok evvel gö
rüşlerimizi açıklamışızdır. Her insan eseri gibi, 
anayasalar da kusursuz olmazlar, kusurları var
dır. 1061 Anayasasının da, bir kısmı, yapıldığı 
zaman pek sezilemeyen bir kısmı bâzılarımızca 
o zamanda da fark edilen kusurlu yönleri var
dır. Bunun dışında, 10 yıllık uygulama sonunda, 
o zaman için memleketin İhtiyaçlarım cevap 
vereceği düşünülen bâzı hükümlerin yetmezliği 
görülmüştür. 

Bir başka nokta da şudur: Cemiyetler statik 
kalıplar içinde kalmazlar, cemiyetler daimî bir 
yaşayış içinde ve oluşum içindedir. 10 yıl Türk 
toplumuna da birçok yenilikler getirmiş, bir
çok yeni ihtiyaçlar doğmuştur. 1961 de görüle-
miyen, fark edilmeyen, hissedilmeyen bu ihti
yaçların 1971 senesinde cevabıftti bulması lâ
zımdır. 

O halde Anayasada, demin arz ettiğim hak ve 
hürriyetler yönünden ters, yanlış, maksatlı yo
rumlar dışında, özellikle bâzı anayasa organla
rının düzenlenmesiyle ilgili hükümler yönünden 
bâzı düzeltmelere ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Anayasa her şeyden evvel bir milletin 

yaşayış felsefesini gösterir, temel tercihini gös
terir. Türk toplumu olarak hür bir düzen için
de yaşamak niyetinde isek, hürriyetçi Anaya
samız olacak. Türk Milleti olarak ve Türk Mil
letinin hizmetinde bulunan insanlar olarak bi
liyoruz ki, insan haysiyetine uyan, inisan şerefi
ne* uyan tek rejim hür rejimdir. Hürriyetsîz 
mutluluğu tasavvur etmiyoruz. O halde hürri
yetlerden vazgeçemeyiz. 

Ancak, bir gerçeği de çak iyi tescil etme
miz lâzımdır, 

Değerli arkadaşlarım; 
10 yıl zarfındaki kavram karışıklıklarının 

en valhîm olanlarından bir tanesi; hürriyetle 
anarşiyi birbirine karıştırmış olmamızdır. Ke
sin olarak bilmemiz lâzımigelir ki, anarşi olan 
yende hürriyet kalmaz. Türkiye ̂ de 10 yıl içinde 
öyle zamanlar olmuştur ki, bütün yetkisiz olan
lar yetki iddia etmişlerdir, aşırı yetki iddia et
mişlerdir, haklı olmıyanlar hak iddia etmişler
idir ve talihsizliğe bakın ki, yetkili olanlar da 
yetkisiz sanmışlardır kendi'lerini, yetkisiz olan
lar yetki talebettiği halde, yetkili olanlar ken
dilerini yeterince yetkili sayamamışlardır. 
Anarşi tehlikesine işaret edildiği zaman, iyi ni-
yafcli birtakım uyarmalarla bâzı çevrelerde bu
nun sertlik olarak adlandırılması talihsizliği 
olmuştur. «Hürriyetlere alışınız efendim» deni-
lebilmişjtir. Hürriyet başka, anarşi başka. Hür
riyetlerin suiistimali, hürriyetlerin başıboşluk 
sanılması zaman içinde cemiyette huzuru tah-
rilbede ede, herkeste korkusuz yaşama hürriye
tini yok etmiştir ve korkusuz yaşama hürriye
ti yok olunca cemiyette âdeta bir otorite has
reti belirmeye başlaımışıtır. 

IŞimJdi, bu çok yönlü, çok sebepli neticenin 
üzerinde bir muhasebe yapmak için durmuyo
rum; bunu falan partinin davranışlarının neti
cesi veya falan partinin davranışlarının netice
si tarzı da basit irca ederek halletmek de müm
kün değil. Çünkü çok yönlüdür bunlar. Bir 
taraftan anarşik davranışlara karşı Devletin 
meşru otoritesinin yeterince gösterilmemesi, 
öbür yanda anarşi olaylarına karşı açık kapa
lı, bilerek bilmiyerek âdeta teşvik ve himaye 
tarzında bir yanlış yola gidilmiş olmasıdır ki, 
çok yönlü olarak neticeyi büyültmüş ve bu va
hamete getirmiştir. 

Bütün bunlardan ilerisi için istifade edebi
lirsek, millet olarak istifadeli çıkarız. 

1961 Anayasasının müesseselerle ilgili nok
tasında açıkça söylenmek lâzımgtelen kusuru 
şudur: Yasama organının geniş ölçüde denet
lenmesi Anayasa ile sağlanmıştır. Yasama or
ganı, iktidar grupu ve muhalefet grupu ile, çok 
partili bir hayat içinde olduğumuz için tabiî 
bir denetim mekanizmasını normal şartlar altın
da işletebilir. Basın, bu Parlâmentonun bütün 
faaliyetine niıgehban olur. Millet seçmen olarak 
hüküm verir. Parti grupları dahi muhalefet, hiç 
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olmazsa bir ölçüde bir iç murakabe sağlıyabi-
İir. 

Şu halde kamu oyumun, basının, seçmenin 
yasama organı üzerinde bir denetimi vardır 
ve bunun dışında, biliyorsunuz Anayasa Matı 
kemiemiz yasama tasarruflarımızı, yani kanun» 
larımızı denetleme, hattâ iptal etme imkanına 
sahiptir. 

İcra da geniş ölçüde denetime tabidir; tek 
bir parti grupuna dayanmış olsa bile, karşısın
da muhalefet partileri vardır, basın vardır,. 
özerk müesseseler vardır, seçmen vardır ve ni
hayet kaza organları vardır. Şu halde, Anaya
sanın glöstermiş olduğu denetim organları ile 
icra de yeterince denetlenebilir, bu da vardır. 
şan değerli parti sözcüleri kısmen bu noktaya 

temas ettiler, yargı bahsinde açıkça müfbalâğalı 
(bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. 

Elbette yargı, Türk Milleti adına bağımsız 
olacaktır. Yargının icra emrine verilmesi, yahut 
hattâ yasama emrine verilmesi söz konusu ola
maz; ona Devlet denmez, ona hukuk devleti 
hiç denmez. 

Ancak millet adına kullanılan bu yüce yet
ki, yargı yetkisi acaba mutlak bir sorumsuzluk 
anlamına mı gelir? 

'Görev olan yerde yetki nasıl muhakkak var
sa, bâzı yanlış kanaatler hilâfına görevin oldu
ğu her yerde yetki nasıl varsa, yetkinin oldu
ğu her yerde sorumluluk da vardır. Bunu ber
rak bir şekilde mütalâa etmemiz lüzumuna ina
nıyorum; çünkü arkadaşlarım, eğer bir görev 
sahibi kendisini sahiden yetkisiz telâkki edi
yorsa, yapacağı dürüst hareket o görevi al
mamaktır. Hem görevi alıp, hem «Yetkisizim» 
diye görevin başında kalmak mümkün değil. 
Görev behemahal bir yetkiyle yürür, bu yetki
nin olması lâzımıgelir, ama bu yetmez, sorum
luluk da olması lâzımdır. 

iŞimdi, kaza organı bakımından en büyük 
eksikliğimiz, Yüksek Hâkimler Kurulu gilba bir 
yüce müessese kurmuş olmamıza rağmen meka
nizmanın işlemeyişi, yargının iç bünyesinde 
kendi kendisini kontrol edemeyişidir. îşte şim
di huzurunuza gelen teklifte, kim ne derse de
sin, ileri atılmış olan hamlelerden birisi, yargı 
organının mutlak bağımsızlığına tam saygı gös
termekle beraber bu iç bünye kontrolünü ger
çekleştirmeye müsait bir değişiklik kazandırıl
masıdır. 

Aynı vaziyette, icra ile bağlantısı gayrika-
bili inkâr olan savcılık müessesesi hem makûl 
teminata kavuşturulmaktadır, hem de hizmetin 
gereğine uygun bir yapıya, yani Adalet Bakan
lığı ile bağlantısı kurulmak suretiyle bir aydın
lığa çıkarılmaktadır. 

1961 Anayasası üzerinde, şu halde, değişik
lik sebeplerini Millî Güven Partisi olarak şöy
le özetliyebiliyoruz : 

1. Anayasada mevcut sarih hükümlerin, 
prensiplerin zaman içinde artarak ters yorum
ları, yanlış yorumları, maksatlı yorumlarının 
sebebiyet verdiği kavram karışıklıkları, 

2. 1961 de yeterince ve açıkça fark edile-
miyen bâzı ihtiyaçlara uygun düzeltmeler ya
pılma zarureti, 

3. 1961 şartlarından farklı olan 1971 Tür
kiye'sinin, arada geçen zaman içimde doğmuş 
olan yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde Ana
yasada bâzı. hükümler getirilmesi. 

Bu üçlü anlayışın içine girmezsek ve bütün 
meseleyi 1961 Anayasasının kusurlu oluşunda 
aramaya devam edersek, Anayasayı nasıl ya
parsak yapalım, onu uygulayacak irademin dı
şında mütalâa edersek kanunları ve anayasa
ları, cemiyet tekrar anarşinin içine süratle sü
rüklenir. 

Onun içindir ki, 1961 Anayasasının en sağ
lam yerlerindem birisi olan, asıl teminatın vatan
daşların yüreklerinde ve iradelerinde olduğuna 
dair başlangıç kısmını hatırlatmak istiyorum. 

Nitekim, Türkiye'de 12 Marttan bu yana, 
kim ne derse desin, Türk Parlâmentosu kamu
oyu önünde itibarı yükselen bir müessese hü
viyetine gelmektedir. Aynı Türkiye, aynı Par-
lâmemıto... Seçim falan da yenilemedik. Aynı 
parlömanterler, ama bir başka istikamete doğ
ru gidebilmekteyiz, bir anlayış havasını Bağlı
yabilmekteyiz ve bununla yarının Türkiyesine 
güven duygusunu artırabilmekteyiz. 

Parlâmento düşmanlığı tedavi edilir cinsin
den bir şey değildir. Kendilerini milletten üstüm 
gören insanların kafasından bu mikrobu söküp 
atamazsınız. Ama bunlar müessir olmazlar. Mil
let hür yaşama iradesine sahip çıktıkça, millet 
temsilcileri, - bir arkadaşımın Söylediği gibi -
onun sorumluluk duygusuyla hareket etmekte 
başarısız olmazlarsa, hiç kimsenin de gücü yet
mez. 
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Değerli arkadaşlarım, 
1961 Anayasasının üzerinde, gelen değişik

likler dolayısiyle mütalâaları dinlerken, değerli 
parti genel başkanlarının bâzı değişiklikler üze
rinde durduklarını gördük. Sözü çok uzatma
dan, ten de, bu birkaç ehemmiyetli noktaya iliş
kin Millî Güven Partisinin görüşlerini arz et
mek istiyorum. 

üniversite meselesi... 
Konu ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, 

kanaatimizce kamuoyunda yanlış bir kelime 
tartışmasına girildi: «Üniversitenin idari özerk
liği mi olsun; yoksa üniversitenin sadece bilim
sel özerkliği mi olsun?» 

Üniversitenin sadece bilimsel özerkliği olsun 
diyenlere, «'Neyi kastediıyorsumuz?» diye biraz 
sorduğumuz zaman; «Yani, üniversite asistan
larını doçent, doçentlerini profesör yapacak 
olan dışardan bir makam, meselâ Millî Eğitim 
Bakanı mı olsun?» dediğimiz zaman; «Hayır, 
tabiî onu kasdetmiyoruz?» denildiğini gördük 
ve doğrusu da oydu; dışardan bir makam, asis
tanı doçent, doçenti profesör yapacaksa; iste
diği zaman üniversitenin içinde bırakacak, iste
diği zaman dışarıya çıkaracaksa orada bir bi
lim hürriyetinin var olmasına imkân yok. 

E, peki, «İdari özerklik olsun, yani, şu son 
senelerde maalesef üzülerek izlediğimiz giıbi üni
versitelerde silâh depoları bulunabilsin; üniver
sitelerde suç işleme serbestliği olabilsin; üniver
site özerktir diye Devletin kanunlarının dışında 
hârici ez memleket sayılaibilsin; üniversiteye Dev
letin emniyet kuvvetleri suç takibi için gireme-
sin... Böyle mi düşünüyorsunuz?» diye sorduğu
muz zaman; kimse, «Hayır, bunlar böyle devam 
etsin!» de diyemedi. 

Şu halde, aslında yeni bir kavram karışıklı
ğının tehlikesi içindeydik. Fakat, bir iyi tesa
düf, dört siyasi parti bir araya geldiği zaman, 
daha ilk anda; bir siyasi partinin özerklikten 
yana, ötekilerin özerkliğe karşı olmadığı; dört 
siyasi partinin dördünün de özerklikten yana 
olduğu; dört siyasi partinin de suç işleme ser
bestliğini kabul etmediği; üniversiteyi hâriç ez 
memleket saymadığı meydana çıktı ve tasarıyı 
göndermiş olan Sayın Hükümet Başkaniyle de 
tam bir mutabakat halinde olduğumuzu tesbit 
edince, şimdi huzurunuza gelen metinde oldu
ğu gibi, hem üniversitenin Devletin gözetim ve 
denetimi altında özerk olduğu, hem burada bilim 

ve araştırma hürriyetinin olacağı; ama bilim ve 
araştırma hürriyetinin suç işleme serbestliği mâ
nasına gelmiyeceği, üniversitelerin hâriç ez mem
leket sayılmıyacağı; üniversitelerin suçluların 
barınağı olamıyacağı kolayca ifade edildi. Sa
nıyorum ki üniversiteler, özerk olarak kendile
rini idarede bilim ve öğretim hürriyetlerini teh
likeye düşürmedikçe özerk olmakta da devam 
edeceklerdir, ama düşürdükleri takdirde, bilim 
ve öğretim özgürlüklerinin korunması için göze
tim ve denetim hakkı olan Devlet, üniversite
nin karşısında eli bağlı kalmıyacaktır. 

Şimdi, üniversite özerkliği bu... Kamu oyun
da hiçbir yanlış görüntüye mahal yok. «O par
ti üniversite özerkliğini kurtardı, bu parti özerk
liğin karşısındaydı; yahut Hükümet özerkliğin 
karşısındaydı; ama partiler özerkliği kurtar
dı!..» Bunları hepsi yanlıştır. Siyasi partileri
miz bu konuda birbirinden farksız, Hükümet 
bunda partilerden farksız bir anlayışın içindedir 
ve bu anlayış, Türk Milletinin de hem ihtiya
cına hem de arzusuna uygun olan hal tarzıdır. 

TRT konusunda da, daha evvel konuşma ya
pan Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanının ifadesinde bir kelimeyi biraz mübalâğa
lı gördüm; belM onu kasdetmek istemediler. Ya
ni; «Gayri kabili müdafaa bir hale gelmiş ol
duğu için TRT nin özerkliğinden vazgeçtik ve 
kaderini icraya terk ettik», gibi bir üslûp oldu. 

Partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi
nin değerli temsilcileriyle - şüphesiz Sayın Ge
nel Başkanının tam muvafakatiyle - vardığımız 
netice bu değil... 

özerklikten maksat neydi? İktidarın emrin
de olmıyan, amiyane deyimiyle iktidarın bora
zanı deniliyor, iktidarın borazanı olmıyan bir 
TRT... Çok güzel.. Tarafsız bir Devlet mües
sesesi... Çok güzel. İşte özerklikten maksat bu 
ise, bu sağlansın denildi ve kanunla da bu taraf
sızlığın bozulmamasını sağlayıcı kâfi ilkeler 
maddede yer aldı. 

Şu halde, «Yazık oldu TRT mizin özerkli
ğine!» diye kimsenin üzelmemesi lâzım, özerk
likten kasdedilen bu tarafsız müesseseyi kurtar
mak idi ise, Anayasa bunu sadece kurtarmıyor; 
aynı zamanda emrediyor: «Böyle olacak!» di
yor. O halde, kanun vazıı olarak Anayasanın 
emrine uygun bir TRT düzenlenir ve uygulama 
bu kanuna tevfik edilirse, o zaman sanıyorum 
M; «TRT özerkliği gitti, TRT özerkliğine ya-
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zık oldu!» diye diz dövmeye de hacet kalmıya-
catetır. Yani, TRT özerkliği en küçük ölçüde, 
hür düzene karşı gölge düşürmiyecek şekilde 
bugünkü Anayasanın 121 nci maddesinde yerini 
almıştır. Bunda da tereddüt edecek bir şey yok. 

Şimdi bir başka madde... 
Değeri arkadaşlarım, Anayasa Komisyonun

da da bâzı arkadaşlarımızın tereddüdünü çekti; 
bir değerli partimiz de maalesef bizim gayretle
rimize rağmen metinle mutabakat tesis edemedi, 
tenkidlerini bu kürsüden yaptıkları zaman bir 
kere daha dinledim. 

Anayasanın 38 nci maddesinden bahsetmek 
istiyorum. 

38 nci maddenin ne olduğunu düşünmezsek, 
ne olduğunu bilmezsek; hem vicdan rahatlığiyle 
oy veremeyiz, hem de biz oy versek bile Türk 
vatandaşlarını huzursuzluktan kurtaranlayız, 
O halde, 38 nci madde ile ne yapmak istiyoruz? 
Mülkiyet hakkı tehlikeye mi düşüyor; mülkiyet 
ve miras hakları çiğneniyor mu? Bunu da açık
lığa kavuşturmak lâzım. 

Yalnız, bu noktada yine bir mübalâğalı gö
rüş ileri sürüldü: Anayasanın bütün hükümleri 
bir yana, 38 nci madde bir yana... 

38 nci maddenin üzerinde geniş ölçüde mu
tabakat sağlanmıştır, ama, «Bütün değişiklik
ler bir yana, 38 nci madde bir yana» denecek 
bir yanı da yoktur. «Bu madde behemehal çık
malıdır» başka şey; «öteki maddeler bir yana, 
bu madde bir yana» diye kıymet hükmü tesis 
etmek başka şey. 

Hemen şunu söyliyeyim: Reformla bağlan
tılı gösteriliyor... Doğrudur, ama «On senedir 
reform yapılamadı... Meselâ toprak reformu ya
pılamadı. E, çünkü eski Anayasayla reform 
olmazdı»... Bu görüşe katılmıyoruz. Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarı devrindeki mesuliyet 
de dâhil olmak üzere söyliyeyim ki, «38 nci 
madde reforma mâni idi» tarzındaki görüşler 
'hatalıdır. «Bakın, görüyor musunuz, 38 nci mad
de yüzünden reform yapılmamış; öyleyse bun
dan evvelki iktidarlara da ne söylemeye hakkı
mız var?» demeye de, böylesine bir bonservis 
imzalamaya da kimsenin hakla yoktur. («Bra
vo» sesleri) Bu da böyle değil. 

38 nci madde ile bu sefer yapılmak istenen 
nedir? 

Değerli arkadaşlarım, bugün kamulaştırma 
nasıl cereyan ediyor? Sayın Adalet Partisi Ge-
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nel Başkanı bu maddenin üzerinde oldukça ay
dınlık noktalara işaret etti. Kamu yararı söz ko
nusu olacak, bir kamu idaresi özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malı mülkiyetine alacak. Ya
ni, kamulaştırmanın ilk şartı; bir kamu yararı 
için bir kamu müessesesi, bir kanuna dayanarak 
veya bir kanun çıkararak özel mülkiyetteki ma
lı alacak. E, alacak ama, karşılığını vermeden 
mi? 

Değerli arkadaşlarım, eğer karşılığını ver
meden alacak diye bir endişe varsa, evvelâ Ana
yasanın ikinci maddesini değiştirelim; çünkü ar
tık hukuk devleti diye bir şey kalmaz. Ona 
gasp derler... Böyle bir şey yok. Bu kürsüde 
bunu berrak şekilde söylemezsek bunun tahri
batı çok olur, vatandaşlar arasında İmzursuz-
luğu yok yere artırmış oluruz. Böyle bir şey söz 
konusu değil... 

Anayasanın 38 nci maddesine konulan şey; 
eski 'hükümde «gerçek değer» denilmiş, bu sefer 
«malikin bildirdiği vergilendirme değeri» demi
şiz. Gördünüz mü, fark var. Nasıl fark var? Bi
zimkinde «gerçek değer» denilmiş; bakalım 

, Batı demokrasisi anayasalarına; «âdil karşılık» 
uygun tazminat, kamunun yarariyle şalısın ya
rarının dengelenmesi» gibi tâbirler var... (D. P. 
sıralarından «Ama vergi değeri değil» sesleri) 

Şimdi müsaade buyurun da anlatalım. 
Vatandaş malının sahibi... Devlet, bir kamu 

yararı söz konusu olduğu zaman kanunla veya 
kanuna dayanarak bunu kamu mülkiyetine in-
tikl ettirecek. Vatandaşa ne versin? E, karşılı
ğını versin. Nedir karşılığı? Diyor ki Anayasa, 
«Vatandaş kendisi Devlete karşı, benim malı
mın değeri budur» desin. «Efendim, vergi vere
cek diye eksik söyler...» 

Arkadaşlar, bunu söylemeye mezun değiliz. 
«Vergi verecek diye eksik söyler» dediğiniz an
dan itibaren suiniyet sahibi vatandaşın yaran
dasınız... Olmaz. Devlete, namuslu vatandaş ola
rak, «Benim malımın değeri budur, bunun ver
gisini vereceğim.» diyecek. Devlete eksik vergi 
vermek istiyen adamı savunamayız. Açıkçası 
bu... Vatandaş devlete dürüst olarak malının 
deeğrini bildirecek. 

Devlete malının değerini bildirdi... Peki, kö
tü niyet sahibi ise? Yani, istimlâki haber aldı, 
yüzbin liralık malını üçyüz bin lira olarak bil
dirdi... «Bir sene fazla vergi veririm ama üçyüz 
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bin lira alırım,» diye düşündü. Elbette Devlet, 
onun o bildirdiği değeri ödemeye mecbur edile
mez. Devlet bu malın gerçek değerinin üstünde 
olduğunu görürse, gerçek değerini takdir ede
rek malını istimlâk edecektir.*. Ha, vatandaş mı 
devlete boynunu uzattı? Yani, vatandaşın eiln-
den mal gitti, vatandaş perişan olur!... Hayır. 
Vatandaş bugün ne yaparsa aynı şeyi yapa
cak : Devletin mahkemesi var. Devletin kanu
nu var. Gidecek diyecek ki : «Ben malımın de
ğerini üçyüz bin lira olarak bildirmiştim, ha
kiki değeri de o idi. Halbuki bana yüzlbin lira 
veriyorlar; üçyüz bin liramı istiyorum.» Mahke
me de, hakikaten bu mal değerli ise, hükmünü 
verecek ve bu hüküm de uygulanacak. Tıpkı 
bugün olduğu gibi... 

Şimdi başka endişeler var : Bu bildirim bu
günkü vergilendirme hukukunda fena düzenlen
miş... Olabilir. Fena düzenlenmiş olduğu için 
yahut gayrikabili tatbik çörüldüğü için de uy
gulanmamış. Peki, vergi değerini bildirme bir 
kanunla düzenlenmiyecek mi?.. Evet. Kim ya
pacak kanunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi... 
E, Türkiye Büyük Millet Meclisi gayrikabili tat
bik kanun yerine bu sefer kabili tatbik kanun 
yapsın ve vatandaşa malının değerini doğru 
dürüst bildirme imkânmı versin. 

Bugünkü sistemde, «Bu kıymet bildirimi beş 
senede bir yapılır» demişiz, «arazide on senede 
bir» demişiz. «Efendim, olur mu? Beş sene ev
vel bildirdiği değer, on sene evvel bildirdiği de
ğer, arada kıymet farkı...» Kim demiş yani ka
nun vâzıına bu kıymet artışları tekrar bildiril
mesin, buna tekrar tanzimi hüküm konmasın 
diye? Evvelâ bugünkü vergi hukukumuzu dü
şünelim arkadaşlar. Bugünkü vergi hukukumuz
da gayrimenkul maliki ikametgâh olarak kulla
nılan gayrimenkulunu işyeri haline getirse, bir 
ay zarfında istimal tarzındaki değişikliği bil
dirmek durumunda. Ne var bunda? Yani, ka
nun vâzunda, vatandaşın on sene evvel bildir
diği vergi değerini bir daha bildiremiyeceği tar
zında dondurulmuş kanun yapacağını nasıl dü
şünebiliriz? Eğer böyle düşünürsek, Türk ka
nun vâzu vatandaşın isteğine uygun kanun ya
pamaz. Kim yapsın kanunları? Parlâmentodan 
gayrileri yapsın! Biz buna razı olmadık.. De
ğerli Hükümete yapacağı işlerde güven oyu ver
dik ama, dedik ki kanun 'hükmündeki kararna

mede bile yetki kanunu olmalıdır; amacı belli 
olmalıdır, sınırı belli olmalıdır, şöyle olmalıdır, 
böyle olmalıdır... 

Şimdi, kanun vâzunın milletin yararına bir 
kanun yapamayacağı düşüncesi parlömanter 
inançla Ibağdaşmaz.. Vazgeçelim bundan. Kanun 
vâzıı (bu kanunu yapar, kötüsünü yaptığı anda 
iyisini yapacaklar çıkar; ama yine Parlâmento
da çıkar. 

Peki, «Kısmen istimlâk olursa vatandaş pe
rişan olur.» 

Bu da mübalâğalı bir görüştür. Kısmen is
timlâk olduğu zaman o bildirilmiş olan değerin 
oraya bendesi müktar üzerinden tefrik edilece
ği tarzımda Anayasada bir kayıt olmadığı gibi, 
kısmi istimlâklerin düzenlenmesini, eğer. hukuk 
devleti isek, ki, hukuk devletiyiz diyoruz, kanun 
vâznnın dikkate almayacağını kim söylüyor? 

Şimdi, görülüyor ki, vatandaşın kanunla bil
direceği usul ve tarzı kanunla gösterilecek olan 
(bildirim esası öyle el tersi ile itilecek bir görüş 
değildir. Fakat bu esnada, 1961 Anayasasının 
bâzı hallerde kabul etmiş olduğu 10 yıllık süre 
şimdi 20 yıla çıkıyor ve buna birtakım yeni un
surlar geliyor tarzında hâsıl olanı tereddüt nok
tasına geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir temel pren
sibi şu kürsüden bir kere daha ifade etmek is
terim: Kmulaştırma kamu yararına olacak, ka
mu müessesesi tarafından olacak ve kaide, te
mel ilke; peşin olacak. 

Peki, bu «Peşin» den ne zaman vazgeçilebi
lir?.. Çok anahduıt alanlarda: 

1. Çiftçinin topraklandırılması, 
2. Ormanların devletleştirmesi, 
3. Yeni orman yetiştirilmesi, 
4. iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, 
5. Turizm ve kıyıların korunması. 
işte bu meselelerde Devletin malî gücü dik

kate alınarak bütün kamulaştırma parasının 
peşin verilmesi mecburiyeti yoktur. Bu, bir 
başka türlü ödeme tarzına bağlanabilir. Nasıl 
bağlanır? Devlet yaptığı plân veya projeye 
göre, Devletin gelirine göre eğer bunların pa
rasını peşin verebiliyorsa, tamamını peşin ve
rir; yarısını verme imkânı varsa yarısını verir; 
yüzbin, Myüzbin, beşyüzbin liraya kadarını ver
me imkânı varsa o kadarını verir, dörtte üçünü 
peşin verebiliyorsa dörtte üçünü peşin verir. 
«On seneye kadar yeter, yirmi seneye çıkmaya 
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lüzuım yoktur» der, «Beş sene yeter bu taksit 
için» der, «15 senleye, 20 ıseneye çıkaralım» der. 
Bunların Ihepsi mümkün... 

Şimdi bütün bunlarda görülüyor ki, «20 se
ne bir ömürdür, 20 sene malının parasını alamaz^ 
sa.» gilhi feryatlara lüzum yoktur. Bunlar ge
lecek »olan kanunun yapılış ve hal tarzına bağlı
dır. Kanun vâzıı olarak o kanuna karşı göstere
ceğimiz hassasiyeti, Anayasanın koyduğu taba
na karşı vakitisiz 'olarak göstermek yersizdir. Bu 
anlayış da yersizdir. «Battık, bittik» havasın
dan vazgeçip bizim arkamıızldan da milleti, ma
lımdan dolayı telâışa düşürmemenin çaresini bu
lalım, başka ıçaresi yok. 

Bunlar ifade edildi mi? ,Arkadaşlar, bumlar 
ifade edildi. Manzum âliniz olacağı üzere ge
rekçede de bunlara analhatları ile işaret edildi. 
Bir başka şeye daha işaret edildi: Devlet as
lında, çiftçiyi topraklandırırken bir müstehlik 
ordusu yaratmak düşüncesinde değildir; bilakis 
onları da biran önce üretime geçecek şekilde 
yeni yatırım imkânlarına teşvik edici istikamet
te birtakım ödeme tarzları gösterbilecek. 

Şu hale göre, 38 nci madde üzerinde m/üba-
lâğalı fbir endişeye kapıldığımızı görüyorum. 
Belki <bâzı arkadaşlarım, «Efendim, bu bütün 
sföylediklerinizi ne olur bir bir 38 nci maddeye 
yazsaydınız da biz de telâştan kurtulsaydık.» 
diyebilirler, ama değerli arkadaşlarım, bir Ana
yasa, bir nizaımmane değildir. Anayasa, 
anahatları ile yazar bunu, bu temelleri gösterir. 
Bu temellere uygun kanunların yerini Anayasa 
bulamazsınız. Kanun, nizamname, talimatname
nin bütün hükümlerini Anayasanın içine soka
mazsınız. Binaenaleyh, Anayasanın koyduğu te
mel ilkelere, bütün arkadaşlarım için söylüyo
rum içine sindirememiş, muhalefet etmiş arka
daşlarım için söylüyorum, rahatça ve huzur ite 
bu maddeye evet diyebilirsiniz. Bütün endişe
nizi ve bütün dikkatinizi bu Anayasaya göre 
yapılacak olan kanunların üzerine teksif eder
siniz. İşte orada, hakikaten bu tanzim tarzı 
başarılıdır veya başarısızdır demek lâzımdır, 
ama, Anayasaya, mücerret vaziyet almak yan
lıştır. 

iBir başka şeyi de çırçıplak söyliyeyim: Ar
kadaşlar, kim ne derse desin, «Reform» keli
mesinin b'ir büyüleyici tarafı var. Aslında re
form sadece bir yenilik ise, faydalısı, faydası
zı olur; inşallah faydalısına raslarız, ama, «Re

form» dediğimiz zaman, bilhassa Parlâmento 
bünyesindeki partilerimizin yeniliğe karşı bir 
töhmet altında kalmasını da hiçbirimiz arzu 
etmeyiz. Yani, «Tutucu Parlâmento mekaniz
ması», «Tutucu partiler», yahut «Çıkar çevresi
nin teımsilcileri» tarzındaki baştan kötülemele
re, Parlâmlento olarak tam cevabınızı veriniz. 
Bunlardan Parlâmento olarak endişeleneceği
miz hiçbir şeyimiz yok. 

Binaenaleyh, «Hükümet reformcu ise, Par
lâmento da onu desteklemek kararındadır» de
meliyiz. Bunu hem şimdi, hem tatbikatta de
meliyiz. Meğer ki Hükümet, vadettiği gibi, 
Atatürk çizgisinde, Anayasa çizgisinde bu re
formları getirsin ve biz de ona yardımcı olalım. 

'38 nci madde üzerinde sanıyorum ki Yük
sek Heyetinizi biraz fazla yordum ama, 38 nci 
madde müzakerelerini belki kolaylaştırır bu 
maruzatım. Bu maddeden dolayı bir endişeye 
düşmeye mahal yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha te
mas edeyim. Bu da partilerimizin tam mutaba-
katiyle bir neticeye bağlandı, benim giriş cüm
lelerimin arasında vardı; Anayasa değişiklik
lerinin kaderi. Anayasa değişiklikleri nedir? 
105 nci maddeye göre kanunlar gibi müzakere 
ediliyor. Kanunlar da Anayasaya mugayeret 
bakımından incelenir. O halde Anayasa Mah
kemesi şekil bakımından, esas yönünden Anaya
sa değişikliklerini de denetler... 

(Bu glörülş maalesef yanlış olarak ortaya atıl
mış idi. Ama, şükranla kaydedeyim M, bütün 
siyasi partilerimizin grupları ve sorumlu yöne
tici kadroları, liderleri bu noktada tam bir ber
raklığa sahiptirler ve bu sefer Sayın Korkmaz-
can'm formülü diye adlandırıldı, o formül ile 
Anayasamızda ifadesini bulmuştur. Anayasa 
Mahkemesinin yetkisini kısımıyoruz. Anayasa 
Mahkemesi kemaliyle, eskisi gibi kanunların 
Anayasaya mugayeretini denetliyecektlir, İçtü
züklerin Anayasaya muigayeretini denetliyecek-
tir ama, Anayasa, eski Anayasa ile mukayese 
'edilerek denetlenmez. Kanun vâzıı olarak hata 
edebiliriz, bir geçici ekseriyet Anayasaya aykı
rı bir kanun kabul edebilir ama, Türk Parlâ
mentosunun bütünü, yani her iki Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi 2/3 oyla iki 
defa müzakere ederek bir şeyi kabul eder ve 
bunun üzerine münakaşa edilir... Bu münakaşa 
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caiz değildir. Bu münakaşayı bütünü ile kes
mek suretiyle yaptığımız değişikliklerden belM 
çok mütevazi bir tanesi ama, şu kavram karı
şıklığını gidermiş oülmıası bakımından büyük bir 
kazanç sağlamıştır. Bunun için ben partileri 
tıebrike lâyık görüyorum. 

'Değerli arkadaşlarım, savcılık müessesei de 
fbir vuızuJh kazanmıştır. Hâkimler Kurulu bir 
başka hal tarzına bağlanmıştır. 

Bunlar baklandaki fikirlerimi de hemen ilâ
ve edeyim. 

Bunlar muhakkak böyle mi tanzim edilirdi? 
[Başka türlü olamaz mı idi? Daire başkanları 
şuradan veya buradan seçilemez mi idi Bunlar 
Isöylenebilir; fakat, bir şey kesin olarak ifade 
©dilimelidir; o da, bugüne kadar tatbikatta gör
düğümüz mahzurlardan geniş ölçüde arınmış 
hal tarzları getirilmiştir. Umarız ki, tatbikat
ta bu suretle kurulmuş olan kuruluşlar, bugü
ne kadarkanden daha başarılı olsunlar ve Türk 
adaleti, milletin arzusuna uygun şekilde pürüz
süz işlesin. Bunlar da kazançlı müesseselerimiz-
Üendir. 

iSözlerimin sonuna geldim arkadaşlarım. 
Bu Anayasa vesilesiyle tarizlerden vazgeçe

lim. «Ben dememiş miydim, bakın işte memle
ket ancak Anayasa değişikliği ile idare edili
yormuş» tarzındaki görüşler yanlıştır. Anaya
sa değişikliği ne kadar lazımsa, onun kadar lâ
zım olan bir şey, inançla Anayasaları, kanunla
rı tatbik edecek iktidarlardır. 

Bugünkü Hükümetimiz, bu Anayasadan çok 
şey bekliyor. Bunlardan bir tanesi 11 nci mad
de. 

Bu, biraz efsaneli bir şekil aldı. Mübalâğa 
edilmektedir her yönüyle; Cumhuriyet Halk 
Partisi mübalâğa etmektedir, diğer çevrelerde 
mübalâğa edilmektedir. Şunları, şu kürsüden 
berrak olarak soralım: Siz hak ve hürriyetle
rin suiistimal edilmesini kabul ediyor musunuz? 
Bütün partilerin cevabı: Hayır!... O halde hak
lar ve hürriyetler suiistimal edilemez, haklar ve 
Mrriyetler, hakları ve hürriyetleri tahrip için 
kullanılamaz. Evet mi? Evet. 

ISiz, Türk Milletinin ülke ve millet bütünlü
ğünü kabul ediyor musunuz? Elbette... Zaten 
Anayasamızın kesin emri. Başka türlüsü 
vatanperverliğe aykırı olur, şikâyet ettiğimiz en 
büyük bölücü cereyanlara hız vermek olur... Çok 
güzel. 

27 . 8 .1971 O : 2 

O halde bu hak ve hürriyetlerin hiçbir şekil
de ülke ve millet bütünlüğünü zedelememesinde 
beraber misiniz ? Evet, beraberiz!.. 

Peki, siz nitelikleri Anayasamızın 2 nci mad
desinde yazılı olan, yani, insan haklarına ve 
başlangıçtaki ilkelere dayalı, millî, demokratik, 
lâik, sosyal hukuk Devletinin yıkılmasına, bu 
hakların basamak yapılmasına razı mısınız? Ha
yır!.. 

O halde ne imiş Cumhuriyet Halk Partisi ile 
diğer partiler arasındaki gürültü, patırtı, yani 
kamu oyunda bir ters görüntü?.. Hükümet hürri
yetleri boğuyor, öteM partilerin hepsi de boğ
makta Hükümete destek, ama Cumhuriyet Halk 
Partisi - bilfarz - hürriyeti kurtarıyor... Yanlış! 

Yahut, efendim bütün partiler birlik ve bera
berliği istiyor, ama Cumhuriyet Halk Partisi. 
kavgayı istiyor... Yanlış! Olamaz böyle şey. 

Onun için Cumhuriyet Halk Partisinden hu
zurunuzda tekrar rica ediyorum, diğer partiler
den de rica ediyorum, bunu şüphe ve tereddüde 
yer vermlyecek bir şekilde yazmak lâzımdır. 
Bunu şüphe ve tereddüde yer verecek tarzda 
yazdığınız zaman, yazmasanız daha iyi. O za
man yazmayın. Nedir şüphe ve tereddüde yer 
vermiyecek tarz? Hak ve hürriyetler, bu Ana
yasadaki hak ve hürriyetler, insan hak ve hür
riyetlerini yok etmek için kullanılamaz. Bu fi
kir girmelidir. Bu Anayasadaki hak ve hürri
yetler Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bir bütün olduğu niteliğini bozmamalıdır. Bu 
Anayasadaki hak ve hürriyetler, nitelikleri Ana
yasanın 2 nci maddesinde yazılı insan haklarına 
dayalı demokratik, millî lâik, sosyal hukuk 
devletini, yani Cumhuriyeti yıkmaya vasıta ya
pılmamalıdır. Bunların yazılması lâzımdır. 

Bir üslûp olarak, üslûp bakımından ters ne
ticeler çıktı. Hükümet Başkanımızın gönderdi
ği taslakta, «Dil, din, ırk, sınıf, mezhep kav
gası yaratılamaz, bu maksatla kullanılamaz» 
tarzında bir ifade vardı. Buradaki bu «kavga» 
sözünün demokratik düzen içinde birtakım tar
tışmaları engelleyeceği, birtakım siyasi çalışma
ları gölgeliyeceği endişesi yaratıldı, doğdu. Yok 
mu sebep?.. Bunu savunan, bunun hakkında yo
rum yazan yazarlarımız dahi çırçıplak mesele
nin üzerine gidemiyorlar. «Kavga» kelmesini 
yazmıyor da «Mücadele» diyor. «Kavga» diye 
yazsa ne olur? «tç barışı bozma» diyelim, «İç 
savaş» diyelim, neyi kasdettiğimiz belli. Şimdi, 
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«Kavga» dersek; sınıflar vardır, sınıfların da 
menfaatleri vardır. Peki bu menfaatleri masu
mane savunursak, zavallı köylü sınıfı, işçi sını
fı, emekçi falan dersek bundan bu mu çıkar? ,j 
Hayır, o çıkmaz, işçi sendikasını kabul eden bir 
rejim, işçi menfaatlerinin savunulmasını elbet- I 
te kabul eder; işveren sendikasını kabul eden 
de işverenlerin haklarının savunulmasını, baroyu 
kabul eden avukatların menfaatlerinin savunul
masını tabiî sayar. Bunlar tafbiî bir şeydir. Me- , 
sele, iç barışın tehlikeye düşürülmesidir. 

Ö halde, dil, ırk, sınıf, mezhep ayırımı sure- I 
tiyle iç barışı tahribetmeyi önlemektir mesele. 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilke: Yurtta 
sulh, cihanda sulh... Bunda beraber miyiz 
«Yurtta sulh cihanda sulh» ise, yurttaki sulh 
yurttaki kavganın karşısmdadır. «Kavga» ke
limesi yetmiyorsa başka kelime kullanırız; ama 
millet, ülke ve Devlet bütünlüğünü bundan bağ
lantısız gösteremeyiz. Faydasız bir Anayasa de
ğişikliği yaparsanız, hiç yapılmamasını ben şah
san tercih ederim, partim de tercih eder. Bu
nun doğru dürüst yazılması mümkündür. Bugü
ne kadar bu konuda çok mesafe alınmıştır. Hu
zurunuzda tekrar ediyorum, Partilerarası Ko
misyonda dört siyasi partinin görüş birliği için
de olduğunu tesbit ediyoruz. O halde metinde 
ittifak edelim. «Metinde anlaşamadık» diyoruz 
ve kamu oyu da yok yere, sebepsiz yere, 
«11 nci madde ne oldu, 11 nci madde üzerinde 
anlaşma oldu mu, 11 nci madde ertelendi, 11 nci 
madde geçti, geçmedi...» diyor. 

Sayın İnönü'nün burada yapmış olduğu ko
nuşmayı, çok müspet bir adımın bir müjdesi ola
rak yorumlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve öteki partiler arasında memleketin 
kader çizgisinde ayırım olamaz. Muhakkak bu 
metni yazmaya mecburuz. Başlangıçta böyle 
bir metin gelmemiş olsaydı, belki yazılmıya 
bilirdi de... Çünkü İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinde veya Avrupa İnsan Hakları An
laşmasının 17 nci maddesinde tam bu üslûp yok. 
Ama bize geldi bu ve bu gelen şeklini şimdi 
yok farz etseniz, varmak istediğiniz neticenin 
tam aksi çıkar değerli arkadaşlarım. Tarihî yo
rum yapılır; «Vardı bu, sonradan çıktı» de
nilir. Yani, icazet verildi... E, buna kimse ica
zet veremez halbuki. 

O halde temelde, «Cumhuriyet Halk Partisi 
kavgadan yana,» «Adalet Partisi, Millî Güven | 

Partisi, Demokratik Parti ve Hükümet hürri
yete karşı, Cumhuriyet Halk Partisi hürriyetleri 
kurtarıyor» veyahut «Cumhuriyet Halk Partisi 
kavgacılığı tahrik ediyor...» Bunların hepsi yan
lış. 

Rica ediyorum ve demin söylediğim gibi Sa
yın inönü'nün bu konuda kendisine düşen gö
revi, bugüne kadar Anayasanın yapılışında ol
duğu gibi bu noktada da gösterebileceğine ümi
dimi canlı tutuyorum ve bu inançla bu Anayasa 
değişikliğine tüm olarak huzuru kalple oy veril
mesi mümkün ve faydalı değişiklikler olduğu 
inancımı tekrar ederek, Millî Grüven Partisi 
adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (M. G. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahıslan adına söz alan Sayın 
Mehmet Ali Aybar, Sayın ibrahim öktem, Sa
yın Nurettin Ok, Sayın Orhan Cemal Persoy, 
Sayın Hayrettin Nakiboğlu, Sayın Ali Naili 
Erdem, Sayın Mazh.ar Arıkan, Sayın Hilmi Bi
çer, Sayın Celâl Kargılı, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Kemal Şensoy, Sayın Şevket Doğan, Sa
yın Hilmi işgüzar, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın 
Hasan Tosyalı. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımızın ko
nuşma süreleri 20 dakika ile sınırlıdır. Söz sı
rası Sayın Hüseyin Dolun'undur. 

Sayın Dolun, buyurunuz efendim. Saat 22,19. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygı değer milletvekili arkadaşlarım; 

Şu ana kadar parti sözcüsü değerli büyükle
rimiz, Anayasa değişikliğini değişik açılardan 
ele alarak eleştirdiler. 

Müsaade buyurursanız, esas temelde yatan 
ve değinilmiyen ekonomik, sosyal nedenlere de
ğinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kurucu Meclis tarafından 27 . 5 . 1961 de 

kabul edilip 9 . 7 . 1961 de halk oyunun süzge
cinden geçip kesinleşen 1961 Anayasasının, de
mokratik ilkelerine gölge düşürülmemesi kayıt 
ve temennisi ile imza atmış bulunan 430 arkada
şınızdan biri olarak bu konudaki düşüncelerimi 
arza çalışacağım. 

Hiç şüphe yok ki, yapacağımız değişiklikten 
doğacak mutluluklar her arkadaşa kıvanç vere
cek, huzursuzluklar ise taşınması güç ıstıraplar 
yaratacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, çağımızda ekmek aç
lığını unutup, seyahat, kültür, eğlence açlığını 
gidermeye çalışan, üstünde yaşadığımız dünya
ya Ayı, Merihi komşu edinmeye uğraşan ülke
lerin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını 
halletmiş olduğu hepinizin malûmudur. 

Türk Ulusunun temsilcileri olarak bugün de 
ğiştirmeye çalıştığımız Anayasanın çerçevesini 
değişik terimlerle, istersek altınla yaldızlıyalım, 
istersek 10 yılda bir değil her oturumda değiş
tirmeye kalkışalım, ekonomik meselelerini çözü
me bağlamadığınız sürece' sosyal patlamalar ön
lenemez. 

Parti grupumuzun aldığı karara içtenlikle 
saygı duyan bir arkadaşınızım. Bunu peşinen 
arz etmek isterim. 

YüceMeclis, toplumun ihtiyacı olan kanun
ları behemahal çıkarmalıdır. 

Hayatım boyunca kötülükleri sergilemenin 
bir zaruretini, bir ihtiyacını duymadım, ama 
gerçeklere değinmekten de zerre kadar çekin
mediğimi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa yasaların 
anası olduğuna göre ve bu toplum bu Meclis
ten birçok meselelerinin çözümlemesini bekledi
ğine göre, evvelemirde bu meselelerin Çözümün
de oy kullanmak zaruretini hissediyorum. 

Bâzı belirgin örnekler vermeye çalışacağım, 
gerçek olduğu için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi adaletsizliğin
den dem vurduğumuzda; 

îki tane mısır koçanını, dört tane salatalığı 
satarak yavrusunun nafakasını temin eden 
adamlar kovalanırken, bu 'ülkede milyonları bir 
çırpıda vuran insanlar gözükmüyorsa, bunun 
halli behemahal bu Anayasa değişikliği ile de
ğil, adaletin temeline inip bu meselelerin nede
nini aramakla mümkün olur. 

Değişik (bir Örnek daha arz edeyim : 
Bu ülkede işsizlik sigortası kanununu bu 

Meclisten çıkarmadığınız sürece, Orta Asya-
dan başlayıp devam eden göç Almanya, Kanada 
kapılarını zorlamış ve bugün Avustralya'ya ka
dar dayanmıştır. Biz burada ne dersek diyelim, 
îbu nedenlerin tedbirlerini almadığımız sürece, 
Anayasada yapacağımız değişiklikler ile kendi 
kişisel kanaatime göre bir sonuca ulaşılamıya-
cağı inancındayım. 
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Belirgin bir ö*- ' daha arz edeyim : 
Bu ülkt mzma olanağından yok-

sun 2 - 2,5 ı ında masum yavru var
dır. Uu ülkt ı değil, parası olan in
sanların ©ki maalesef bir gerçektir. 
13 milyon vav ima yazma bilmediği 
bir ülkede (bir seferberliğine gitme
den, buraya ne 'izli sözler korsak ko
yalım, bir sonuı iz inancındayım, 

Muhterem aı 
Bu memleket. ı bahsederken, basit 

bir dâvanın şu üı deki yurttaşa kan 
kusturduğu, en ba vanm dahi 30 - 40 
yıl sürdüğü hepinim ektedir. Hiçbir hu
kukçumuzun buray^ \va kısa süreli ol
sun, 5 yılda, 10 yılda- le şu vatandaş bu 
hengâmeden, bu ıstıraP rtulsun» diye bir 
teklif getirdiğine tesadü. idim. 

Değerli arkadaşlarım, *V ı hizmeti ile ilgi
li Anayasada yapılmak istt & değişiklik mad
desinin uygulanmıyacağı eria içerisindeyim. 
Bugünedek Anayasanın birç * maddelerinin 
uygulanamadığı, uygulanmak istenmediği gibi, 
gençliğin, kahraman Türk ordusunun güçlü er
lerinin Türk toplum kalkınması hizmetine mut
lak surette verilmesi yurdun yararına olacak
tır. 

Bir partinin değerli başkanı, özel sektörün 
devamlı surette gelişme imkânına sahibölması 
temennisinde bulundular; kendilerine aynen iş
tirak ederim; ama namuslu, alınteri döken in
sanların... Vurguncuların çevirdiği, kurduğu tu
zağa, gelenin gidenin düşürülmek istendiği tu
zağa kesinlikle karşı olan bir arkadaşınızım. 

Kimin malını kimden alacağım, vergiyle ödi-
yeceğim?... Adam vurgunla yüzbinlerce dekar
lık alan sahibi olmuşsa, zavallı fakir, yoksul in
sana vuracağım vergi ile, alacağım parayla mı 
bu adamı doyurmaya çalışacağım?. Zaten doy
mak bilmiyor ki bu... 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasada yapıl
mak istenen değişikliklerden sendikal faaliyet
ler konusuna değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin vazge
çilmez unsurlarından bir tanesi de sendika ör
gütleridir. Millî Eğitim bakanlarımızdan bir ta
nesinin, «Okullar olmasaydı, maarifi idare et
mek kolay olurdu» sözü aklıma geliyor şu anda. 
Sendikalar olmasa, eh, demokrasi rahat olur. 
Evet arkadaşlar, hürriyete susamış, adalete, öz-
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gürlüğe, emniyete ihtiyaç duyan bir toplumda 
özellikle aydın kesimi behemahal haklarını al
maya gayret edecektir. IŞayet bu sendikalardan 
rahatsız olacaksak, yani bu sendikalar bizi bir 
yerde dürtüyorsa, rahatsız oluyorsak, bunun 
adına izin verin de demokrasi değil, başka bir 
şey dememiz gerekir. Çünkü, demokratik düze
ni yaşıyan bütün Batı ülkelerinde Devlet me
muruna sendikal hak tanınmıştır, üstelik grev 
de dahil olmak üzere. 

Muhterem arkadaşlarım.. 
OfSMAN TARI i(Balıkesir) — Şimdi saçma

ladın. 
HÜSEYİN DOL13IN (Devamla) — Dikensiz 

gül bahçesinde yaşamak isteyenlerin» var oldu
ğunu duyuyorum, bâzı seslerden. Demokrasiler
de insanları rahat bırakmazlar. Hürriyetler uğ
runa boğuşmalar olur. Bu itibarla rahatsız ol
manın da bir gereği yoktur. 

Anayasanın hiç bir maddesinde, Türkiyeyi 
bulgüne getiren kişilerin hem suçlu hem güçlü 
ola/bilme maddesi yoktur, bu hak tanınmamış
tır kimseye. 

Değerli arkadaşlarım, parti grupumuzun di
ğer partilerle ittifak halinde olduğu tüm mad
delere, grupumun (bağlayıcı kararına uyarak 
oy vereceğim. 

Değerli vakitlerinizi * aldım; teşekkür eder, 
sizlere saygılar sunar, bu yasanın hayırlı olma
sını dilerim. 

İBAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu
yurun. 

iSaat 22.31 
Yeterlik önergeleri gelmiştir. 
MEHMET ALÎ AYBAR (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 1961 Anaya-
sa'sının 35 maddesini değiştiren bir teklif kar-
şısmda bulunuyoruz, bu teklifi müzakere için 
toplandık. 

Anayasalar, ebedî değildir, değiştirilebilir. 
Ama, anayasaların değiştirilmesi gerçek neden
lere dayanmak icabeder. 1961 Anayasamız 10 
yıldan beri yürürlüktedir ve 10 yıldan beri ek
siksiz, tastamam uygulanmamış olmasından şi
kâyetler edilmiştir. 

Hâl böyle iken, yâni, Anayasamız tastamam 
uygulanmadığı halde, bugün Anayasamızı suçlu 
sandaiyasma oturtma ve Anayasamızın temel 

ilkeleri ile ters düşen bir değişiklik içine gitme 
durumunda bulunuyoruz. 

Her şeyden evvel kısaca şunu arz edeyim ki, 
Anayasa'nın* değiştirilmesi hususunun bugünkü 
olağanüstü şartlar altında yapılması yadırgana
cak bir konudur. Anayasa, anayasa hocaları ve 
profesörlerinden bir kısmı gözaltında veya tu
tuklu bulunduğu bir dönemde değiştirilmek is
teniyor. Anayasa'nın değişikliği hiç şüphesiz 
bilimsel birtakım araştırmalara konu olacak ve 
bu bilimsel araştırmaların geniş tartışması ne
ticesinde gerçekleştirilecek bir hâl olmak ica
beder. 

Oysa, demin arz ettiğim gibi bugün mesele
leri enine boyuna serbestçe tartışma imkânına 
malik olmadığımız bir ortamda Anayasa deği
şikliğine gidilmek isteniyor. Bu, hiç şüphesiz, 
Anayasa değişikliği için ideal bir ortamdır, de
nilemez. 

Kaldı ki, 12 Mart Muhtırası verildiği zaman 
bendeniz bu kürsüden, başarılı hükümet darbe
lerinin anayasalarını kendileri getirdiğini ve bu 
anayasaların başka bir yere atıfta bulunmak 
mecburiyetinde olmadıklarını ifade etmiştim 

12 Mart Muhtırası üç maddeden ibarettir bi
lindiği gibi. 1961 Anayasasının eksiksiz uygu
lanmasını ve bu Anayasanın öngördüğü reform
ların bir an önce gerçekleştirilmesini öneriyor
du. 12 Mart Muhtırasından sonra kurulan Hü
kümetin sayın Başkanı da, iSenato'da yaptığı 
bir konuşmada bir soruyu cevaplandırırken; 
Anayasanın değişikliğini düşünmediğiînıi, düşü
nülmediğini, ancak, Anayasayı gerçekleştir
mekle, uygulamakla görevlendirildiğini ifade 
buyurmuş idi. 

Kısa bir süre sonra, Anayasa değişikliği tek
lifi ile karşı karşıya bulunduk. Ne oldu arada 
da Anayasa'nın değiştirilmesi zarureti ortaya 
çıktı? 

Elimizdeki kanun teklifinde Anayasa de
ğişikliğinin genel gerekçesi yok, maddelerin 
gerekçesi var. Sayın Başbakanın radyoda ve te
levizyonda etraflı konuşmaları bulunuyor bu 
mevzuda. Bu konuşmalardan özet olarak şu 
neticeyi çıkarmak mümkün': 

1961 Anayasamız, son olaylardan, 1968 den 
itibaren başlayıp gittikçe hızını artıran olay
lardan, toplum olaylarından birinci derecede 
sorumilu tutuluyor ve bu mesele üstünde ısrar 
ediliyor. Anayasa, bu gibi olayların tekrarlan-
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masını önlemek için değiştiriliyor fikri telkin 
ediliyor. Bir de; 1961 Anayasasının Hükümete 
yeterince yetki tanımadığı hususu belirtiliyor. 

Anayasamızın, son toplum olaylarının so
rumlusu mevkiine oturtulması gerçekten ya
dırganacak ve toplum olayları ile karşılaştırıl
dığı zaman da doğrulanmıyacak bir yargıdır. 

Son toplum olaylarının failleri, Anayasamı
zın hiçbir maddesine dayanmamışlaıridır, Ana
yasayı öne sürüp, bu faaliyetlere girişmemiş
lerdir. Bilâkis, Anayasaya karşı birtakım giz
li örgütleri kurdukları, duruşmalarda ifade 
edilmektedir. Demek ki,, Anayasa hürriyetleri
nin kötüye kullanıldığı için bu olayların mey
dana geldiği hususundaki iddiaya, olaylara, 
gerçeklere bakarsak, iltifat etmek mümkün de
ğildir. 

Şu halde Anayasa neden değiştiriliyor? 
Anayasa, toplum içindeki olaylardan, gelişme
lerden, çelişkilerden bağımsız olarak değerlen
dirilemez. 

Değerli milletvekilleri;' 
Genellikle hukukçular metin tartışmaları 

yaparlar. Şüphesiz metin tartışmaları yarar
lıdır. Meselâ burada da yapılıyor, Anayasanın 
değişen maddeleri ile yürürlükteki maddeleri 
karşılaştırılıp, bundan birtakım neticeler çıka
rılıyor. Ama, bir başka karşılaştırmayı da yap
mak lâzımdır o karşılaştırma çok daha yazılı
dır ve gerçeğe ışık tutacak mahiyettedir. Ana
yasa değişikliğini gerektirmiş olan toplum
sal gelişmeleri ve çelişmeleri anlamak, kavra
mak, lâzımdır. 

1961 Anayasası ilân edilip, kabul edilip halk 
oyuna sunulduğu günden beri, memleketimizde 
bâzı çevreler, bâzı soyal sınıflar bu Anayasa
dan rahatsız olmuştur. Bunun birçok misalle
ri var, kısa süreli konuşmamda bunları bura
da tekrar etmek istemiyorum, hepimizin bildi
ği, hatırladığı misalleri var. 

1961 Anayasamız, aslında felsefesi ile, te
mel ilkeleri ile modern demokrasi anlayışına 
dönük bir belgedir. Demokrasi kavramı» an
layışı da 200 yıldan beri bir gelişme göster
miştir. Demokrasi, önceleri iktidann, siya
si iktidann faaliyetlerini sınırlayıcı ve va-
t'andaşlan iktidann müdahalesinden koruyu
cu bir sistem olarak meydana çıkmıştır. Hiç 
şüphesiz demokrasi bu niteliğini muhafaza edi
yor bugün elan. 
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iFakat, bilhassa 19 ncu yüzyılın ikinci yarı
sından sonra, yani daha önceleri sanayi dev
riminin gerçekleşmesi sonunda Batı Avrupa'
da işçi sınıfı meydana çıkıp, hızlı gelişmenin 
yükünü işçi sınıfı taşımaya başlayınca, Ftran-
sız İhtilâlinin soyut vatandaş kavramı ile 19 
ncu yüzyıl içindeki belirli bir sınıfa mensup 
somut vatandaş kavramı arasında derin bir 
fark meydana geldi. Halk, eski rejimden, Fran
sız ihtilâli ile eski rejimden kurtulup da, bur
juvazinin iktidara gelmesi sonunda çilekeş 
vatandaşa, çilekeş halka, emekçi halka vatan
daş sıfatı verilince, bir süre ferahlık duydu. 
Yani, «Ben de vatandaşım» dedi çulsuz olan 
insan, «Ben de zengin ile, sununla bununla 
müsaviyim» dedi. Gerçekten de hukukan bir 
müsavat yaratılmış idi. 

200 sene evtvel bu önemli bir merhale idi. 
Ama, sanayi devriminin toplumda yarattığı 
adaletsiz durum karşısında artık emekçi, fıka-
ra halk kütleleri soyut vatandaş kavramının 
sağladığı avantajlarla yetinmez oldular. Bun
dan dolayı da, bir sınıfa mensup somut va
tandaşın birtakım haklara sahip çıkması ve 
Devlet yönetimine bilfiil iştiraki modern de
mokrasi anlayışının mihveri haline geldi. 

1961 Anayasamız, bu anlayışa, ajçık bir bel
gedir. İkinci maddesinin gerekçesi okunduğu1 

zaman, bu husus pek açık seçik ortaya çıkar. 
ikinci maddenin gerekçesinde sosyal Devlet 
kavramı açıklanırken,, vatandaşlar karşısın
da Devletin tarafsız olmadığı açıkça ifade 
edilmektedir. Filhakika, ikinci maddenin gerek
çesinde Devletin iktisaden zayıf olan işçi gi
bi, ücretliler gibi, vatandaşlardan yana olaca
ğı, onları koruyacağı açık seçik ifade edilmiş
tir. Bu anlayış, 1961 Anayasamızı halka açık, 
emekçi halktan yana, sola açık niteliğini ka
zandırmıştır. Ne var M, 1961 den 1971 e ka
dar geçen 10 sene zarfında toplumumuzda, 
Anayasanın diğer maddelerince biran önce 
(gerçekleştirilmesi öngörülen hususlar, temel 
reformlar yapılmamıştır, yapılamamıştır. Ne-

î den yapılmamıştır, neden yapılamamıştır?.. 
\ Bunu burada münakaşa edecek değilim, fakat 
jj bunun yapılmamış olması geniş halk kütlele-
j rina Türkiye'de geniş ölçüde rahatsız etmiş 

ve bu rahatsızlık sonucu olarak da halk küt
lelerinde bilinçli hareketler baş göstermiştir. 
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'Bu hareketlere «topluca direnme» hareketi 
adını vermek yersiz olmaz. Geçen yıllarda, hep 
hatınnızdadır, aneleketimizin hemen bütün mes
lek grupları, her sınıfa, her zümreye mensup 
vatandaşlar, yalnız varlıklı zümrelere men
sup, olan, burjuvaziye mensubolan, bürokrasi
min üst tabakalarına mensubolan vatandaşla
rımız hariç, bütün emekçi vatandaşlarımız yö
netimden, toplum içindeki vergi adaletsizli
ğinden, millî gelir bölünüşündeki adaletsizlik
ten yakınmış, işsizlikten yakınmış ve bu ra-
zaman Anayasaya uygun olarak, bâzan da Ana
yasanın 28 nci maddesine uymıyan biçiımlerde 
haksızlığını Anayasaya uygun olarak, çoğu 
ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, 
Anayasalar ve bilhassa demokratik anaya

salar yalnız vatandaşların, bugün yaşıyan va
tandaşlar aümresinin huzurunu, rahatlığını 
sağlamak için yürürlüğe konmuş belgeler de
ğildir. Elbetfceki hu çok önemli biır şey. Bir 
toplumun, bir Devletin vatandaşları huzur 
içinde olmalıdırlar, mutlu olmalıdırlar, ama bu 
mutluluğu sağlıyacak toplumun istikbale mü
teveccih ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 
gelişmesini de hesaba katmak lâzımdır. Esa
sen bu gelişme sağlanmadığı takdirde vatan
daşların mutlu yaşamaları mümkün değildir. 
İşte Türkiye'nin yakın on senelik geçmişin
de bu husus sağlanamamıştır ve giderek top
lumumuz bir patlama noktasına gelmiştir. , 

Şimdi, bu patlama noktasına gelmiş olma
sı keyfiyetinin sorumluluğu ve suçu 1961 Ana
yasasına yüklenmek istiyor ki, açıkça ifade ede- ; 

lim, bu son derece haksız bir yangıdır. 

(BAŞKAN — Sayın Aybar, 2 dakikanız var 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Çün
kü, Anayasaımız,, toplumun bu patlama nokta
sına gelmemesi için gerekli olan bütün reform
ları önermişti. Bu reformlar yapılmadığı hal
de, Anayasamızın hürriyetleri suiistimale, kö
tü kullanmaya açık olduğunu belirtecek de
ğiştirilmesi yönüne gidilmesi isabetsiz bir adım
dır. 

Kaldı ki, bu değiştirme, maddelere geçil
diği zaman göreceğimiz gibi, 1901 Anayasası
nın felsefesiyle, temel ilkeleriyle bağdaşmı-
yan bir durum ortaya çıkmaktadır. Zaten baş-
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ka türlü olması da mümkün değildir. Anaya
sanın 35 maddesi değişiyor. Yani, Anayasanın 
beşte biri değişiyor, hem de temel ilkelerine 
taallûk eden 35 madde değişiyor. Bu itibarla, 
bu yapılan değişikliğin 1961 Anayasamızın ta
biî bir uzuntasıymaş gibi gösterilmeye kalkı
şılması asla tasvip ve terviçedilecek bir key
fiyet değil. 

1961 Anayasası temelden değişiyor ve kısıt
layıcı bir yönde değişiyor. Emekçi halk küt
lelerinin hürriyetleri yeni değişikliklerle kısıt
lanacaktır. Bu kısıtlamalar, sanki hürriyetle
ri korumak için yapılıyormuş edası ile ve ifa
deleriyle yapılıyor. Hayır arkadaşlarım, bü
yük Tevfik Fikret'in söylediği gibi, «iktidar
lar her zaman kanım diye kanun drye kanunu 
tepelerler». Bugün de, hürriyet diye, demok
rasi diye demokrasi tepeleniyor. Bunun böyle 
olduğunu açık ve seçik olarak bilmemüz lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, vaktiniz tamam 
efendim. 

MEHMET A l i AYBAR (Devamla) — Bir 
dakika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika buyurun efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — 11 

nci madde üzerinde konuşmak fırsatını bula
cak olursak, hürriyetlerin nasıl kısıtlandığını 
ifade edeceğim. Yalnız kısaca iki kelimeyle 
belirteyim ki, hürriyetlerin kötüye kullanıl
masını önlemek için Anayasa içinde sınırlan
ması, demokratik hiçbir Anayasada öngörü
len bir metot değildir. Bu tıpkı, trafik kaza
ları oluyor diye otomobil fabrikalarının 60 
kilometreden fazla giden otomobilleri yap
malarını yasaklamaya benzer. 

'Sayın milletvekilleri, 
Hiç şüphesiz hürriyetler kötüye kullanıl

mamalıdır, kullanılamaz. Zaten bu, anayasala
rın ruhunda mündemiçtir; bizim 1961 Anaya
samızın açık sözlerinde de mündemiçtir. Mede
ni Kanunumuzun başOaıngıç maddelerinde, «ka
nun bir hakkın suiistimalini korumaz» der. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Ay
bar. 

MEHMET ALİ AYBAR ('Devamla) — Beki 
efendim. 

Ama, bir hakkın Anayasanın kaynağında 
sınırlanması ile, tatbikatında o hakkın suiisti-
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mal edenin gerekli müeyyidelerle karşı kar
şıya kalması ayrı ayrı şeylerdir. 

Alman Anayasasının 18 nci maddesinden 
söz açılır. Alman Anayasasının 18 nci madde
si hakkı, hüriyeti Anayasa içinde sınırlamaz. 
Ya ne der? «Her kim ki, falan falan, falan hür
riyetleri Alman demokratik Anayasasını tah
ribe yönelmiş olarak kullanırsa, Anayasa1 Mah
kemesi karan ile o şahısın bu hak ve hürriyetle
ri kullanmaktan yoksun tutulması mümkün
dür» der. Görüyorsunuz ki, hürriyet mevcut. 
Anayasa içinde sınırlanmamış hürriyet. Kötü 
kullananın elinJden alınır bu hürriyet. 

Değerli milletvekilleri 
Anayasa değişikliklerini ve Anayasa de

ğişiklikleri hakkındaki teklifi ciddiyetle, ti
tizlikle ve hürriyeti korumak amacı ile ince-
liyelim ve herhalde gelen teklifi, alelacele ka
bul etme yönüne gitmiyelim. Ben, şahsan, bu 
kanun teklifine kırmızı oy vereceğim. (A. P. sı
ralarından, «Beyaz oy versen ne çıkar» sesi) 

ıSaygılar sunarım. (C. H. P. saralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, mütaaddit yeterlik 
önergeleri var, takdim •ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Burdur 

Ahmet Çiloğlu 
Sayın Başkanlığa 

'Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştur. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
(Saygılarımla. 

iSivas 
Tevf ik Koraltan 

iSayın Başjkanlığa 
•Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
iSaygılarımla. 

Ağn 
A. Kerim Bayazit 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde yeteri kadar ar

kadaş konuşmuş ve durum aydınlanmıştır. Mü-
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zakerenin yeterliğine karar alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sinop 
Hümi Biçer 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerinin aley
hinde Sayın ibrahim Öktem. Buyurun efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Millet Meclisi Anayasa değişikli
ği ıgib son derce önemli bir görevi yerine ge
tirmekle meşgul bulunuyor. 

Müzakere açıldığından beri dört grup söz
cüsü ile iki milletvekili konuştular. Daha söz 
almış bulunan milletvekili arkadaşlarımız var. 
Genel olarak bir hatalı, bir eksik tutumun için
de olduğumuzu muhterem heyetinize uyarıcı 
olarak arz etmek istiyorum. 

'Gruplarımızın sözcüleri her ne kadar grup
ları temsil eden görüşleri dile getirirlerse de, 
bunun dışında kişisel görüşlerini açıklamak 
istiyen milletvekilleri, öyle zannediyorum M, 
müzakere edilen konuya bir ayrı açıdan baka
rak onun oluşmasına, onun karara erdirilmesi
ne yarldımcı birtakımı yan görüşler getirir
ler. 

Anayasa değişikliği gibi son derece önemli 
bir konuda,, lütfedin, milletvekili arkadaşları
nız da hiç değilse grup sözcüleri sayısında ko
nuşabilsinler ve onların getirecekleri kişisel 
görüşleri de öğrenerek daha sağlam bir ka
rara varma olanağını sağlayın. 

öyle zannediyorum ki, milletvekilleri kişi
sel görüşlerinde muhtemelen kendi sözcüleri
nin görüşlerinden birtakım farklı, nüanslı gö
rüşleri dile getirecektir. Anayasa değişikliği 
gibi son derece önemli bir konuda Yüce Mec
lisin anlayış göstereceğine inanarak, söz al
mış bulunan milletvekili arkadaşlarınıza söz 
hakkı tanımanızı bilhassa rica ediyorum. 

Tefekkürler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiş ve bu suretle 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmeısi ve bâzı geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki teklifin tümü üzerin
deki müzakereler tamamlanmıştır. 
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Tümünden maddelere geçilmesi ve madde
lerin ayrı ayrı açık oya sunulması hususunda 
yeter sayıda imzayı taşıyan bir önerge var, tak
dim ediyornen: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 430 

üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad-
maddeler eklenmesi hakkında teklifinin; 

1. Tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra maiddelere geçilmesinin, 

2. Madelerinin, 
3. Maddelerin görüşmesi bittikten sonra tek

lifin tümünün, 
Açık oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ordu İzmir 
Kemal Şensoy Kemal önder 

Adana iDenizli 
Turgut Topaloğlu Hasan Korkmazcan 

Kastamonu Afyon Karahisar 
Mehmet Seydibeyoğlu Hamdi Hamamcıoğlu 

Elâzığ Samsun 
Samet Güldoğan Bahattin Uzunoğlu 

Elâzığ Kastamonu 
Mehmet Aytuğ Hasan Tosyalı 

Konya Samsun 
Necati Kalaycıoğlu Hüseyin Özalp 

Edirne Kayseri 
Cevat Sayın Mehmet Türkmenoğlu 

Kocaeli Nevşehir 
Vehbi Engiz Esat Kırathoğlu 

Trabzon Siirt 
Ahmet Şener Nebil Oktay 

Trabzon Samsun 
Necati Çakıroğlu Nafiz Yavuz Kurt 

BAŞKAN — Şimdi önergede imzası bulunan 
sayın milletvekillerinin Genel Kurulda bulunup 
bulunmadığının tesbitini yapacağız. 

(önergede imzası olan üyelerin Genel Ku
rulda bulundukları tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Efendim, esasen lüzumundan 
fazla imza vardır ve imza sahipleri de Genel 
Kurul salonunda bulunuyor. Bu sebeple açık 
oylama yapacağız. 

Açık oylamayı, kürsünün üzerine kupayı 
koymak ve adı okunan sayın üyenin kürsüden 
geçerek oyunu kullanması suretiyle tatbik ede
ceğiz, 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve Anayasaya fcâzı ge
çici maddeler eklenmesi hakkındaki değişiklik 
teklifinin maddelerine geçilmesini açık oyları
nıza arz ediyorum; maddelere geçilmesini kabul 
edenler basılı oy pusulalarından beyaz kabul oy 
pusulasını, reddeden yani kabul etmiyenler kır
mızı renkteki ret oy pusulasını, çekinser olanlar 
da yeşil renkteki çekinser oy pusulasını kulla
nacaklardır. Üzerinde basılı oy pusulası olmı-
yan sayın üyeler bir başka kâğıda adını, soya
dını, seçim çevresini yazdıktan ve kabul, ret ve
ya çekinser kelimelerinden birini ifade ettikten 
ve imza ettikten sonra kutuya atacaklardır. 

Efendim, Adana'dan itibaren oylama işlemi
ne başlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden başlanılarak oy
lar toplanıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen

dim?... 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi
yorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkındaki teklifin, maddelerine ge
çilmesi hususunda yapılan açık oylama sonu
cunda, ovlamava 374 sayın üve katılmış; 370 
kabul. 2 ret. 2 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle, Anayasanın 155 nci maddesinde 
istenen üçte ikinin üstünde kabul oyu tekevvün 
ettiğinden maddelere geçilmesi Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi takdim ediyoruz efendim : 
Türkive Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi halanda teklif 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 11, 15. 19, 22, 26, 29, 30, 32. 38, 46, 60, 
«1. 64. 89, 110, 111, 114, 119, 120, 121, 124, 127, 
134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 
149, 151 ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu çerçeve madde, bütün bu 
maddeye istinaden diğer maddelerin okunup 
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oylanması ve kabul veya reddi sonucuna göre, 
neticede ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi «Madde 11» i takdim ediyoruz efen
dim : 

Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlanması 
ve kötüye kullanılmaması: 

Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, Cumhu
riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka-
-mu yararının, genel ahlâk ve genel sağlığın ko
runmasına amacı ile veya Anayasanın diğer 
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anaya
sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz 

Bu hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak 
ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak veya bun
lara dayanan millî demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti yıkmak ser
bestliğinin tanındığı anlamında yorumlanamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiç/birisi dil, ırk, sınıf, din, mezhep kavgası 
yaratmak veya Türk Devletinin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütün olduğuna dair te
mel ilkeyi bozmak kasdiyle kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların 
cezası kanunda gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergeleri ve bir de Komisyonun önergesi var, 
onları da takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasanın 11 nci maddesinin ekli olarak 

sunulan şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eki : Madde metni. 

istanbul Bolu 
Necdet Uğur Kemal Demir 

izmir Tokat 
Şeref Bakşık ismail Hakkı Birler 

izmir Trabzon 
Kemal Önder Ahmet Şener 

Kastamonu Elâzığ 
Mehmet Seydibeyoğlu Mehmet Aytuğ 

Burdur Ankara 
Nadir Yavuzkan Ziya Yağcı 

Edirne Bursa 
Cevat Sayın Sadrettin Çanga 

Ordu 
Orhan Vural 

1. Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlan
ması ve kötüye kullanılamaması. 

Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhu
riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka
mu yararının, genel ahlâkın ve genel sağîığm 
korunması amaciyle veya Anayasanın diğer 
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anaya
sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olma niteliğini veya dil, ırk, sınıf, 
din, mezhep farklarına dayanarak temel ilke
leri millî demokratik, lâik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
için kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışla
rın cezası kanunla gösterilir. 

HASAN TOSYAII (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, imzaları okusun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, imzaları okuduk. 
11 nci maddenin değiştirilmeği hakkında 

bir önerge daha var, onu da arz ediyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 11 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
önergemi açıklamak için söz istiyorum. Gere
ğinin yapılmasını saygı ile rica ediyorum. 

istanbul 
Mehmet Ali Aybar 

n . Temel hak ve hürriyetlerin korunması, 
özüne dokunulamaması. 

Madde 11. — Kişinin hak ve hürriyetleri, 
başkalarının aynı nitelikteki hak ve hürriyet
leriyle çevrelenmiştir. Temel hak ve hürriyet
ler zamanaşımına uğramaz. Bunlar, Anayasada 
nitelikleri belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin; 
insan haklarının, sosyal ve iktisadi haklara da 
yak demokratik kamu düzeninin ve genel ah 
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lâkın korunması amacı ile, Anayasanın ruhuna 
ve sözüne uygun olarak, ancak kanunla düzen
lenir. Bu kanun genel niteliktedir. Özel bir hali 
hedef alamaz. 

Kanun, kamu yararı, kamu düzeni, genel 
ahlâk, millî güvenlik, olağanüstü hal, sıkı yöne
tim gilbi nedenlerle de olsa, bir temel hakkın 
özüne dokunamaz. 

Ne Devlet, ne gerçek veya tüzel kişiler, te
mel hak ve hürriyetleri yok etme hakkına sa
hiptir. Devlet dâhil hiç kimse, temel hak ve hür
riyetleri, insanın maddi, mânevi varlığının ser
bestçe gelişmesini engellemek veya iktisaden 
zayıf 'olanları sömürmek veya demokratik mü
esseseleri normal görevlerini yapamaz hale ge
tirmek veya demokratik cumhuriyet rejimini 
ortadan kaldırmak amaciyle kötüye kullana
maz. Temel hak ve hürriyetleri bu şekilde kö
tüye kullandıkları Anayasa Mahkemesince sa
bit görülenler, bu mahkemenin kararı ile temel 
hak ve hürriyetleri kullanma hakkının tama
mından veya bir kısmından, geçici veya temelli 
olarak yoksun edilebilirler. Bu kişiler, ayrıca 
yetkili mahkeme tarafından, fiiller için kanun
da öngörülen cezaya çarptırılır. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütün olduğu hakkındaki, Devletin şeklini be
lirten Anayasa ilkesi, demokratik hayatın baş
lıca unsurlarından biri olan sosyal sınıfların 
varlığını; bunların, iktisadi, sosyal, siyasi alan
da, Anayasaya uygun olarak yürüttükleri mü
cadeleleri inkâr ve yasaklama sonucu çıkartıla
cak biçimde yorumlanamaz. 

BAŞKAN — Efendim, her iki önergenin ko
misyona havalesini istiyen Komisyon Başkanlı
ğının bir önergesi var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
11 nci maddenin tadili için önergeler veril

miş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Verilmiş olan önergeleri, teklif metni ile 

karşılaştırıp değerlendirmemize imkân vermeniz 
için, verilen bu tadil önergelerinin Komisyonu
muza iadesini dileriz. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

Adana Milletvekili 
BAŞKAN — Önergeler komisyona verilmiş

tir efendim, 

15 nci maddeye geçiyoruz. 
II. Özel hayatın korunması : 
a) Özel hayatın gizliliği : 
Madde 15. — Özel hayatın gizliliğine doku

nulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istim
nalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî gü
venlik veya kamu düzeni bakımımdan gecikme
de sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 
kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin 
üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bul
lara el konulamaz. 

[BAŞKAN — Bir önerge var. önerge sahibi 
arkadaşımız söz de istemektedir; başka söz is
tiyen arkadaşımız yoktur. 

lönerıgeyi takdim ediyorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasamızın 16 nci maddesinin depştiril-
ımeiBİ hakkındaki kanun teklifinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

önergemi açıklamak için söz işitiyorum. 
ISaygılanmla. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Âybar 

II. - özel hayatın korunması. 
a) Özel hayatın gizliliği. 
Madde 15. — ÖM hayatın gizliliğine do

kunulamaz. Adli kovuşturmanın getirdiği istis
nalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kim
senin üstü, özel kâğıtları Ve eşyası aranamaz 
ve bunlara elkonlomaz. 

Kanunun açıkça gösterdiği ve kamu düzeni
nin korunmasının gerekli kıldığı ve gecikme
sinde kesin sakınca bulunan hallerde, kanunla 
yetkili kılınan merciin gerekçeli yazılı emri ile 
de bir kimsenin üstü, özel kâğıtları Ve eşyası 
aranabilir, bunlara el konulabilir. Ancak ka
rarı veren yetkili merci, bu kararını en geç 24 
saat içlinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu 
kararı kendisine bildirilmesinden en geç 24 
saat ilginde onaylıamaasa, karar hükümsüz olur; 
elkonmuş özel kâğıtlar ve eşyalar sahibine iade 
edilir. Yetkili merciin haksız arama kararın
dan maddi veya mânevi her hangi bir zarar 
(görmüş olan kimse, yetkili merci aleyhinde 
cmaJhkemeye başvurabilir, 
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BAŞKAN — Başkaca Söz istiyen olma
dığı için komisyona soruyorum; önergeye katı
lıyor musunuz?... 

lOEVAT ÖNDER (Erzurum) — Söz istiyo
ruz, efendim. 

IBAŞIKAN — Peki efendim, kaydedelim, yok 
da onun için. 

'Sayın komisyon, önergeye katılıyor musu-
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayibar, mücme-
len önergenizi izah sadedinde. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın millettvekilleri; 

15 nci maddede kişilerin üstü, özel kâğıtla
rı ve eşyalarının aranması halinde idarenin ve
ya Hükümetin bu hürriyete müdahalesini mo
dern Anayasa hukukunda öngörüldüğü gibi 
yargı denetimi altında bulundurmak zarureti 
vardır. 

'Getirilen değişiklik önergesinde prensibola-
rak, esaslı olarak hâildim kararı ile bu aramanın 
yapıilacağı ifade edilmekle beraber, gecikmesin
de sakınca olan hallerde kanunen yetkili kılı
nacak mercie de bu hak tanınıyor. 

Böyle bir hakkın kayıtsız şartsız tanınması 
demokratik hak ve hürriyet anlayışı ile bağda
şamaz. Bu itibarla, takdim ettiğim önergede, 
ivedilik halinde gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde yetkili merci bu aramayı yapmakla 
(beraü'er, 24 saat zarfında keyfiyeti hâkim önü
ne götürmeli ve hâkim de 24 saat içinde mese
leye bakıp bir karar vermelidir. Eğer, mahke
menin onayı 24 saat zarfında alınmazsa, yapıl
mış olan arama ve bu arama neticesinde eiko-
nul'muş olan özel kâğıtlar ve eşyalar sahibine 
iade edilir ve muamele hükümsüz sayılır. Mem
leketimizdeki tatbikat göz önünde bulunduru
lursa, bunun önemli bir teminat olduğu kanısın
dayım. önergeye iltifat buyurmanızı dilerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cevat önder, grup adına 
mı efendim? 

ıCEVAT ÖNDER (Erzurum) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — DemJokratik Parti Grupu adına, 
buyurun efendim, 

D. P. GRUPU ADINA OEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Değerli arkadaşlarım; zaman za
man huzurunuzu işgal edeceğimiz için özür di
leriz. Yalnız, Anayasa değisMiği yapıldığı için 
burada yapılan konuşmalar, beyanlar ileride 
bu maddelerin tefsirinde göz Önünde tutulacak
tır. Bu itibarla, itina ile maddeler üzerinde 
durmak da gerekmektedir. 

Hemen Sayın Ayfoar'ın önergesi hususunda
ki beyanlarımızı arz etmek isteriz. 

ıSayın Aybar diyorlar M: «Gecikmede sa
kınca bulunan haillerde kanunla yetkili kılınan 
merciin emri bulunmadıkça kimöenin üstü aran
maz denilmek suretiyle, kanunda gösterilen yet
kili merciin emri olduğu takdirde mahkeme 
kararına lüzum ollmalcsızın her hangi bir kim
senin üstü aranacak, kâğıtlarına elkonulacak-
tır. Bu yapılsın ama, 24 saat içerisinde mahke
me huzuruna gitsin.» 

Değerli arkadaşdanm, kanaatimize göro bu
na lüzum yoktur; zira 31 nci maddede hak 
arama hürriyeti vardır. 31 nci madde muci
bince eğer keyfî olarak bir şahsın üstü aran
mış ise, eğer keyfî olarak bir şahsın kâğıtları
na, eşyasına elikonulmuş ise, eğer keyfî olarak 
Ibdr şahsın eşyası, kâğıtları müsadere edilmişse 
31 nci madde ona yetkili mercie, malhkemeye 
müracaat hakkını vermiştir. O itübarla 24 saat
le tahdide gidilmesine lüzum yoktur. 

Beri taraftan şu hususları da belirtmek isti
yoruz: 15 nci maddede yapılan değişiklik, 
16 nci maddede yapılan değişiklikle tenazuru 
sağlamak maksadiyle yapılmaktadır. Çünkü, 
16 nci maddede «'Gecikmede sakınca bulunan 
haler» ibaresi vardır, buraya da aynı husus 
konulmuştur. 

Yani, 15 nci maddede yapılan değişiklik üç 
ibareden ibarettir; «Millî güvenlik» ibaresi bir 
«gecikmede sakınca bulunan haller» ibaresi iki, 
«bunlara el konulamaz» ibaresi üç, Bu, «ge
cikmede sakınca bulunan haller» ibaresi 16 nci 
madde ile tenazuru sağlamak maksadiyle konul
maktadır. Beri taraftan, millî güvenlik bahis 
konusu olduğu zaman, kamu düzeni bahis ko
nusu olduğu zaman suç teşkil eden bir eşya zap-
terUlmelidir, bir şahsın üzeri de aranmalıdır. 
Eğer, mahkeme kararı beklenirse, suç teşkil eden 
eşya imha edilmektedir. Çantasında tabanca, 
mermi taşıyan üniversiteli genç kızı îûîfen hâ-
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tırlayınız; üzeri aranmak istendiğinde, çantası 
aranmak istendiğinde mahkeme kararının tale-
bedild'iğini, mahkeme kararı olmadığı için de iti
raz edildiğini lütfen hatırlayınız, 

Değerli arkadaşlarıim, beri taraftan, güm>-
rüklerde yolcuların üstü aranabilecektir. Sıhhi 
sebepler ddlayısiyle müfettişler arama yapabi
lirler, emniyet tedbiri olarak madenlerde ara
ma yapılabilir, maliye müfettişleri ve hesap 
uzmanları vergi kayıtları üzerinde arama ya
pabilirler, Sosyal Sigortalar Kurumu müfet
tişleri fabrikalarda emniyet tedbirleri alınıp 
alınmadığını araştıraibiılirler. Keza, birçok yer
lerde patlayıcı maddeler üzerindeki teftişlerde, 
kanun muayyen mercilere arama salâhiyeti ver
miştir, verebilir. iBu durumlarda bir hâkimin 
kararma ihtiyaç yoktur, yetkili merciin kim ol
duğunu kanun göstermektedir. 

'Bu itibarla, madde yerinde düzenlenmiş bir 
maddedir. Daha evvel de beyan ettiğimiz veç
hile bu maddeye Demokratik Parti olarak ka
tılmaktayız. Bu hususları da maddenin gerek
çesine vuzuh vermek maksadiyle arz etmiş bu
lunuyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
'Önergeyi tekrar takdim edip, oylarınıza arz 

edeceğim. 
(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 

Komisyon katılmadığını beyan etmiş, önerge sa
hibi önergesini izah etmiştir. Önergenin kabu
lü için üçte iki oyun, yani 300 kabul oyunun 
tekevvün etmesi lâzımdır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edenler bir kişi. Kabul etmi-
yenler... Büyük ekseriyetle önerge reddedilmiş
tir. 

19 ncu maddeye geçiyorum efendim. («Mad
de oylanmadı» sesleri) 

Efendim, 15 nci madde ve bütün maddeler 
hakkımda açık oy teklifi olduğu için 19 ncu 
maddede de bir önerge var, onun işlemini yap
tıktan sonra iki maddeyi birlikte kürsüye ku
paları koymak suretiyle İçtüzüğümüzün 140 ve 
142 nci maddeleri gereğince açık oylarınıza 
arz edeceğim ©fendim. 

27 . 8 . 1971 O : 2 

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

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

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

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere ka
tılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. 

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

Kimse, Devletin sosyal, İktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne 
suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını 
yahut dinoe kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. İBu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında, Kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa 
Mahkemesince temelli kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Akova, buyurunuz efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim 
efendim, konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Akova vazgeçtiklerini 
beyan ettiler. Sayın MevlüJt Ocakcıoğlu, buyu
runuz efendim. 

MEVLÜT OCAKCDOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

19 ncu madde, vatandaşın din duygusu ve 
dinî inancının siyasi veya şahsî çıkar veya nü
fuz sağlama amaciyle istismar edilmeyeceğini, 
kötüye kullanılmıyacağını billhissa belirterek, 
bu kutsal inancın sömürülmesini önlemeye ma
tuf bir hükümdür. 

Genellikle din adamlarımızı tenzih ederim, 
ama îhıâlâ bir gerçektir ki, iyi yetişmemiş, genel 
kültürden yoksun bâzı köy ve kasaba hocalıan-
mn AMıahm 'evi olan camilerimizde ya da fırsat 
buldukları her yerde Kuranda Allahın emri 
olan hükümlere yanlış mâna vererek ve birta
kım safsata ve hurafelere dayalı usul ve yolîar-
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la, tasarruflarla para kazanmak, bu işin ticare
tini yapmak eylemi içindedirler. Bu nitelikteki, 
din adamı geçinen bocaların yine dinî hüiküm-
lere yanlış mâna vermek suretiyle halk üzerim
de bir hegemonya, otorite, nüfuz tesis ettik
leri, cahil halkımızı birtakım (hurafelerin pota
sında erittikleri, onları dünyevî hislerden, ça
lışma azmi ve şevkinden siyırarak, içinde bulun
duğu sefaleti, cehaleiti bir Allah emriymiş, sıy
rılması mümkün olmayanı .bir kadermiş giıbi gös
terip onu uyuşturarak, kendi iradelerine tabi 
kıldıkları, toplum dinamizmini yıprattıkları, 
toplum bünyesindeki rahatsızlıkları her gün bi
raz daha şifası olmayan bir ağırlık içine getirdik
leri de bir gerçektir. Demokratik rejimde top
lum iradesinin teminatı olam seçimlerde halk 
iradesini bağlayıp, istedikleri ve kendileri için 
faydalı gördükleri istikamete yönelttikleri de 
bir vakıadır. Bâzı siyaset adamlarımızın, Dev
let adamlarımızın, zor bir çalışma sahası olan 
hizmeti bir kenara İterek ve her türlü çirkin 
kalıba girerek bu çeşit din adamlarmıaı nüfuz
larından istifade yoluna sapıp, «vatandaşın dinî 
inançlarını gıdıklamak, hurafeyi safsatayı ileri 
alıp dini istismar ederek oy avcılığı yaptıkları 
da hâlâ devam eden zararlı hareketler cümlesin-
demdir. ıSon zamanlarda birtakım kişilerin, si
yasi kuruluşların ve teşekkül eden birtakım tü
zel kişilerin daha değişik usullerle din istismar
cılığı yaparak, vatandaşa dindar kimseler ola
rak görünmek suretiyle Devletin sosyal, iktisa
di, siyasi ve hukukî temel düzenini din kuralla-
rına dayandırma, yani bulgünkü Devlet nizamı
nı yıkarak teokratik bir devlet sistemi getirme 
çajbalan, aşırı sağ cereyanları açıktan açığa gö
rülmüştür. 

19 ncu maddede «Tüzel kişilik tâbirinin bu
lunmaması gibi bir kanun boşluğundan yarar
landıkları için bu maddedeki bu boşluk yeni 
tasarıda doldurulmuş, bu faaliyetlerin içinde 
olan tüzel kişilik vasfındaki teşekküller de ka
nun dışı ilân edilmiştir; çjok isabetli bir giri
şimdir, memnuniyetle karşılamaktayım. 

Bu münasebetle, ömrüm boyunca vicdanimi 
rahatsız etmiş olan, din adına dinî katleden 
hâzı sorumsuzca tasarruflara kısaca değinmek 
isterim. 

Allah kulun diğer kulu sömürmesini sureti 
katiyede men etmiş. «Her suçu, her günâhı &f-

İ fedebilirim, ama kul hakkına tecavüzü affetmek 
kudretine sahip değilim» diyor. Ne insancıl bir 
hüküm. 

Din, Allah ile ferdafert kul arasındaki mü-
j nasebetler silsilesidir, insamn ku'tsal bir inancı

dır, bir vicdan muhasebesidir. Bu inanç hiç bir 
suretle sömürülemez, tesir altına alınamaz. Dini, 

I ıbir ticaret, kazanç ya da her hangi bir başarıya 
alet etmek, din hükümlerine g'âre olduğu gibi 

I işte bu Anayasanın 19 aıcu maddesine göre de 
I yasaktır. Aksine hareket suıçtur ve günahtır. 

Şimdi, dini kendisine kalkan ederek, vatan-
j daşın ıbu kultsal duygusunu gıdıklayarak ve is

tismar ederek her hangi bir sahada kendisine 
ya da menfaat sağlama hareketi içinde olan in
sanlar en korkunç mahlûklardır, içinde yaşa-
dikları toplumun sıhhatini bozan, gelişmesini 
önleyen, hayata zehir katan bülyüik günahkâr
lardır. insanın, aklı ve çalişmasiyla kadere ve 

j tabiata hükmettiği medeniyet, refah çağının bu-
j günkü zirvesinde biz halen din bilgisinden yok-
j sun, dinî inancı olmayan hoca bozuntularının ve 

bunlardan gfaç almayı bir haşan olarak seçmiş 
I birtakım politikacı ve devlet adamı geçihenle-
| rin esaret zincirini bir türlü kıramamış, a'tılım-
I lara girememiş olmanın.. 
I BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, iki dakikanız 

kaldı efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Atı

lımlara girememiş olmamın ataleti, uyuşukluğu 
i içinde bocalamaktayız. Benim kanaatimce, he

nüz bilhassa köy ve gecekondu mahallesi cami
lerini işgal eden ibir kısım resmî, bir kısım gajyrii 
resmî hocalar ile, bir kısım politikacıların ba
şarıyı kolaylıkla sağla'dıkları bu istikametten 
dönmeleri, kendi kendilerini ıslah etmeleri müm
kün değildir. 

Ne olacak? 
1. Bu türlü hareketler hem dinen hem de 

kanunlanımızca suçtur..Evvelâ Din işleri Reisliği 
Teşkilâtımız, bu zedeleyici hareketleri biraz da 
teşkilâtı adına bir hayisiyet meselesi yaparak bu 
meselenin ıslâhı için ciddî ve yorulmaz bir ça
lışmaya igirmeleridir. 

ıSaniyen, savcılar; hâkimler ve idareciler gö
revlerini ve sorumlulukîannı idrak ederek ta
kiplerini süresiz yapmalıdır. Ama, asıl çarenin 
(burada da fakir halkımıizın hayatını bir teminait 
altına almak, onun insanca yaşama seviyesine 

I getirmek, ülkede sosyal adalet, sosyal güvenlik 
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ve sosyal ve ekonomik jdengenin eğitiminin sağ
lanması.. 

BAŞKAN — Sayın (kaJkçıioğlu, süreniz bitti, 
lütfen toparlayınız. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika daha mJüsaade ediniz efendim. 

Yoksulluğun ezikliği ve çaresizliği içinde, 
«(Bu dünyada kaderim :bu imiş, bari öteki dünya
da yerimi alayım» diye bâızı huraf eoilerin kuca
ğına düşmüş olan fakir vatandaşımın, doktoru, 
eibeyi ve diğer görevlileri ayağına götürür ya 
da ucuz çalışır hale getirir, çoluk çocuğunun 
giyimini, yiyimini, eğitimini, köyünün yol, su, 
okulunu ve toprağını sağlarsanız, çok uyanık, 
akılcı ve gerçekçi olan Türk halkını safsata ve 
hurafenin yanından, çemlberinden, ağından kur
tarmış olacağız. 

Meselenin düğüm noktası buradadır. Yeni 
Sayın Erim Kabinesine, reform kabinesine bu 
geniş yetkileri, bu eksikHklerin giderilmesi için, 
müspet icraatları için ve güvendiğimiz için ver
miş bulunmaktayız; hem de gönül rızasiyle. in
şallah başarılı (olacaklardır. 

Hepinize hürmetler sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Efendim, Meclisimizin almış ol

duğu karar gereğince çalışma saatimiz dolmak 
üzeredir. Bu maddede Demokratik Parti Grupu 
adına Saym Cevat önder ve önerge sahibi ola
rak da Sayın Aybar söz istemişlerdir. 

Bendeniz, bu İM konuşmacıdan sonra iki 
maddenin açık oylama işleminin sıonucuna ka
dar birleşimin devamı hususunu teklif edeceğim. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Cevat 
önder, buyurunuz efendim. (A.P. sıralarından 
alkışlar). 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu saatimde konuşmanın talihsizli
ğini biliyorum; her alkışın takdir mânasına 
gelmediğini de anlamaktayım. Yalnız, 19 ncu 
madde polemilk konusu yapılacak, uzun uzadıya 
konuşulacak bir madde değildir. Diğer hak ve 
hürriyetler gibi inanç hakkı da Anayasanın 
tanıdığı bir haktır. İnanç hakkının unsurların
dan olan vicdan ve din hürriyeti bu madde ile 
tanzim olunmuştur; bundan başka birşey yapıl
mamıştır. Tamamen teknik bir tanzimden öte
ye bir mâna taşımayan değişikliği vesile itti

haz edip birtakım beyanlarda bulunmanın doğ
ru olmadığı kanaatini bildirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buraya eklenen, değiştirilen ibare, «Gerçek 

ve tüzel kişiler hakkında kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır» flbaresidir. Bu suretle, der
neklerin dışııida da tüzel kişiler hakkında bir 
uygulamanın yapılması hususu sağlanmıştır. 

Önemle üzerinde durduğumuz, zabıtlara geç
mesini arzu etmiş olduğumuz husus şudur: 
Keyfî olarak bir cami yaptırma derneğini veya 
bu konu ile ilgili bir derneği, idari merci mah
keme kararı olmaksızın faaliyetten men edemi-
yecekfcir. Zira, burada da 31 nci maddenin hük
mü cari (olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Mevlüt Yılmaz, buyuru

nuz efendim. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasa de
ğişikliğinde, üzerinde milletimizce hassasiyetle 
durulan bir madde müzakere edilmektedir. Bu 
da Anayasanın "din ve vicdan hürriyetiyle alâ
kalı 19 neu maddesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 19(24 Anayasasından 
evvelki Anayasalarda Devletin resmî dininin 
İslâm olduğu kaydı vardı. 1924 Anayasası ile 
«Devletin resmî dinî, islâmdır» kaydı silinerek, 
Devletin lâikliği kaydı ve maddesi konmuştur. 
1924 senesinden itibaren tatbik mevkii bulan 
bu madde çok kere yanlış anlaşılmış, yanlış 
tatbik edilmiş, dine, imana, mukaddesata cep
he alınmış, din müesseseleri kapatılmış, camiler 
depo yapılmış, din adamının cehaletinden şi
kâyet edilmiş... (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, sıra kakaplarına vurmalar) 

TALÂT ORHON (izmir) — Yalan söylüyor* 
sun, yalan!... 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Bunu Söy
lemeye hakkınız yok, doğruyu söylediğimiz za
man, «doğru söyledi» demezsiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, olur mu böyle şey, olur mu? (C. H. 
P. sıralarından «Ne alâkası var söylediklerinin» 
sesleri. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Evet, bu
nunla alâkalıdır. 

IBAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... Sayın 
Asutay; şimdi sizin gönderdiğiniz bir tezkereye 
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göz atarken hatilbin hemen ne söylediğini dahi j 
tesbit edemedim. Sizin gönderdiğiniz önergeyi 
okuyordum. 

iSayın hatip, lütfen madde ve sadet içinde 
konuşunuz. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Lâiklik 
kavramı üzerinde büyük tartışmalar çıkmış, 
büyük münakaşalar yapılmış, lâiklik, bâzı kim
selerce din düşmanlığı olarak anlaşılmış, bu şe
kilde tatbik edilmiştir. Haddizatında lâiklik 
kavramının yüz tane tarifi vardır. Bu tarifle
rin hepsini kabul etmenin imkân ve ihtimali 
yoktur, herkes, kendi kafasına göre bir lâiklik 
anlayışına sahiptir. 

Binaenaleyh, lâikliğe haddizatında onun ge
rektirdiği mâna ve anlamı vermek lâzımdır. Lâ
iklik, Devletin, din işlerine karışmaması demek
tir. Devletin, vatandaşın dinine, vicdanına mü
dahale etmemesi demektir. Bunu, anlamak lâ
zımdır. Eğer, elinde bir 99 luk teşbih, celbinde 
namaz kılmak için bir tekke bulunduğu zaman, 
bunlar suç unsuru kaJbul edilerek vatandaş tev
kif edilip hapishaneye gönderilirse, lâiklik ters 
anlaşılıyor demektir. Bu, lâikliğin, din düşman
lığı şeklinde anlaşılmasının tezahürü oilur. 

Anayasanın 19 ncu maddesinde, vatandaşın 
vicdanına, dinine kanşıiamıyacağı, müdahale ı 
ediiemiyeceği yönünde bir sarahat vardır. Ay
nı zamanda bu maddede âyinlerin, törenlerin 
serbest olduğu da ifade edilmektedir. Halbu
ki, beş - on vatandaşın bir araya gelip Kurban 
okuması, dinî sohbet yapması halinde, «irtica 
hortladı, yobazlar toplandı, işte efendim dev
rimler gidiyor, inkılâplar elden gidiyor» diye 
ferevan edilir. 

Ne oluyor? Bu vatandaşlar, memleketi mi 
götürüyorlar? Hayır... Bunlar sadece vicdanla
rını, din, iman, mukaddesat duygularım tat
min etmek için ve Allah'ın emirlerini yerine ge
tirme zimmında toplanmışlardır. Bu vaziyette 
dahi, buraya bir baskın yapılır, haydi bakalım 
paldır küldür bunlar yakalanıp karakollara, 
hapishanelere gönderilir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun, bunlar dediğin gibi olmuyor. 

MEVLÜT YILOYLAZ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu anlayış, lâiklik anlayışı
na tamamen ters düşmektedir. 19 ncu madde, 
tatbikatta çok yanlış anlaşılmalara sebebiyet 
vermektedir. Âyin, tören, vicdan hürriyeti, iba

det ne demektir? Bunlara tam mânasiyle bir 
açıklık, sarahat vermemiz lâzımdır. Buna mut
laka ihtiyaç vardır. Her hâkimin, her savcının 
kendine göre bir lâiklik anlayışına sahibölma-
sı, adaletsizliklere sebebiyet verir. Kur'an oku
manın, teşbih çekmenin, mevlüt okumanın, şu
rada burada dinî siolhbet yapmak için toplan
manın lâikliğe aykırı olduğu iddia ve ifade edi
lir. Bunlar nılâikliğe aykırı olduğunu nasıl ka
bul edensiniz? O zaman, «Türkiye^de, ismlâmî 
emirleri, islâmî vecibeleri yerine getirmek ya
saktır» deyin, daha iyi. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Küm yapıyor bunları, sen ne terbiyesizsin... 
(O. H. P. sıralarından gürültüler) 

MEVVLÛT # YILMAZ (Devamla) — Bunu 
yapamazsınız. Türk Milleti Müslümandır, Müs
lüman kalacaktır. Bir kimsenin, dine, imana, 
mukaddesata aykırı olan hareketlerine nasıl 
kimse karışmıyorsa, dinî vecibelerini yerine ge
tirmek, iman duygusunu, Allah korkusunu gön
lüne yerleştirmek istiyen, ibadette bulunan bir 
bir mümine de karışjmaya hakkınız yoktur. Bi
naenaleyh, bu maddeye sarahat vermemiz ge
rekmektedir. Devlet dine kanşmıyacaksa, Dev
let, dinî kurallarla idare edilmiyeoekse vatan
daşa baskı yapmıyalım, vatandaşa, lâiklik ispa
tında zulüm yapmıyalım. Bu olmaz. Durum, Ba
tıda böyle değildir. 

Demin kürsüye çıkarak konuşan bir arka
daşımız köydeki imamların cehaletinden bilgi
sizliğinden bahsediyor, sizler ise, gerçek mâna
da, bilgili, kültürlü din adamı yetiştirecek mü
esseselerin, imam - hatip okullarının kapıları
na kilit vuruyorsunuz. (O. H. P. sıralarından 
gürültüler) Samimiyet bunun neresinde? İslâ
miyet bilginin yanında, islâmiyet medeniyetin 
yanında, islâmiyet kültürün yanındadır. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Senin 
gibi yobazlar aksini düşünüyorlar. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Yobaz 
sana derler, yobaz senisin, ben yobaz değilim. 

BAŞKAN — Efendim yapmayın, Sayın De-
rinçay, lütfen efendim. 

M. KEMAL YILMAZ. (Aydın) — Yalan
cı adam, terbiyesiz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, bakınız, vic
dan hürriyeti, din hürriyeti diye bir madde gö
rüşüyoruz. 
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PE^LÛl? YILBMZ (Devamla) — Sensin 
yobaz, sensin gerici!... 

(BAŞKAN — Sayın Yılmaz, siz karışlmayın 
efendim. Ben, müdahale edenlere ikazda bulu
nuyorum, sizin, kürsüdeki hatibe cevap verme
ye hakkınız yok. 

Oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz 
lütfen efendim. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Bu Türk 
Milletinin, Müslüman Türk Milletinin temsilci
leri olarak, burada bulunmaktayız... 

BAŞKAN — Sayın hatip, vaktiniz doldu 
efendim, lütfen toparlayınız. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Bu iti
barla, Müslüman Türk Milletinin dinî hisleri
ni rencide etmiyelim, onun dinî duygulariyle 
alay etmiyelim, onun dinî duygularına hürmet 
edelim, bu hürmeti, bu saygıyı öğrenelim. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM KAYAHAN NAtBOĞLU (Gire
sun) — Onu senin gibiler bilmiyor. Bu hassas 
mevzuda en az benim (kadar hassas olman lâ
zım. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Niçin re
aksiyon gösteriyorsun? Sen de Müslümansın, 
sen de Allah'a inanıyorsun. İnandığın içdn bu 
hassas mevzuda en az benim kadar. 

BAŞKAN — Sayın Naiboğlu, Sayın Na-
i'fcioğlu oturun efend'iım. Sayın Naiboğlu, söz 
almadan konuşma hakkınız yok efendim. Sinir
lenmeyin, sakin olun. (0. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Yalancı 
adam, yalan söylemle. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, rica ederim. Sa
yın hatip, sizin de vaktiniz doldu, lûitfen son 
cümlenizi söyleyiniz. 

MEVLÛT YILMAZ (Devamla) — 19 ncu 
madde çok hassas bir maddedir. Şimdi getiri
len madde ile, ©siki metine «tüzel kişiler» tâbi
ri konulmak suretiyle sadece ufak bir değişik
lik yapılmamıştır. Binaenaleyh, bu madde çok 
hassas bir maddedir. Bunun üzerinde hassasi
yetle durmamız gerekmektedir. Türk Milleti
nin temsilcileri olarak onun din duygularına, 
mukaddesat duygularına, örf ve âdetlerine 
saygılı ve hürmetkar olmalıyız. Ona baskı yap
mamalıyız, onun vicdanına müdahale etmeme
liyiz, memlekette kültürlü, münevver, med«ni, 
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bilgili din adamlarının yetişmesine fırsat ver
meliyiz. Hem dinî müesseseleri... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen toparlayınız. 
1YLEVLÛT YILMAZ (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkanım, iki dakika müsade edi
niz. 

Dinî müesseselerin ikâmesine, dinî müessese
lerin gelişmesine yardımcı olmaya mecburuz. 
Meselâ, cemiyetin doktora ihtiyacı vardır, siz 
eğer tıp fakültelerini kapatırsanız sahte dok
torlar ortaya çıkar. Bunun gibi, dinî müessese
leri kapatınca da ortaya sahte din adamları çı
kacaktır. Bundan şikâyet etmeye hakkınız yok
tur. 

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

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Birler, 
grup adına mı konuşacaksınız efendim? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ha
yır efendim, şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arakdaşlarım; 
Anayasanın 19 ncu maddesinde yapılması 

teklif olunan değişiklik vesilesiyle söz almayı 
düşünmemiştim. Ama bu kürsüden biraz önce 
konuşan bir sayın üyenin, 19 ncu maddede ya
pılması teklif olunan değişiklikle hiçbir ilgisi 
olmıyan, kendi anlayışı ölçüleri içerisinde bir 
polemiğe girerek görüşmeleri çığırından çıkar
ma çabasını güden konuşması olmasaydı, yine de 
söz almayı düşünmüyordum. 

Değerli arkadaşlarım; 

1961 Anayasasının 19 ncu maddesi ile, yapıl
ması teklif olunan değişiklik arasındaki fark 
daha evvel konuşan bâzı arkadaşlarımızca be
lirtildi. Elbette ki, Yüce Meclisin sayın üyele
rinin hepsi, hilç değilse bu değişiklik tekliflerine 
imza koyan arkadaşlarımız hem bu değişiklik 
tekliflerini hem de gerekçelerini okumuşlardır. 
Ama bu saym üye, bu madde vesilesiyle yaptığı 
konuşmada bakınız, neler söylüyor: 

Evvelâ kendine göre bir lâiklik tarifi yapı
yor. Bugüne kadar, Türkiye'de ve dünyada kim 
tarafından yapıldığını hiç değilse benim bilme
diğim ve ilk defa bugün duyduğum bir tarif; 
«Lâiklik, Devletin din işlerine karışmamasıdır.» 

Ben, itiraf edeyim ki, bu tarifi ilk defa bu
gün duydum. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin kaderinde 
- hele son yıllarda - bir garip tecelli vardır. 
Hepimiz, «Din ile politika birbirinden ayrılma
lıdır. Din, politikaya âlet edilmemelidir.» de
riz. Meclisimizde temsil olunan siyasi partile
rin hemen hepsinin en yet/kili kişileri, her vesile 
ile sık sık ve resmî ağız olarak bunu tekrar eder 
dururlar. 

Ama, arz ettiğim gibi, Türkiye'nin kaderin
de, hele son yıllarda bir garip tecelli vardır; da
ha çok, insanları, müminleri inanışa, kalb ve 
gönül temizliğine ve yarına, ahrete hazırla
makla, ahlâk dersi vermek ve onları yarın 
Tanrının huzuruna daha iyi durumda çıkarmakla 
görevli olan din adamları, sürekli olarak politi
kayla uğraşmaktadırlar. Ve yine garip bir te
cellidir ki; asli görevleri dünya işlerini rüzen-
lemefk, insanların dünyadaki yaşayışlarını daha 
düzenli hale getirmek, Devleti yöneltmek, dün
yayı düzeltmek olanlar da hep ahretle, dinle uğ
raşırlar. 

Türkiye'yi bu tezattan kurtaramadıkça, bu 
kürsülerde veya başka yerlerde, yerli yersiz, 
gerekli gereksiz din ve politikayı birbirine ka
rıştırır dururuz ve inanınız ki, bundan ne poli
tika, ne de hepimizin saygılı olması ve politika
ya âlet etmememiiz gereken din fayda görür. 
Aksine, mutlaka zarar görür, görmüştür, göre
cektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Camiler depo yapılmış, din adamları, sırf 

elinde teşbih taşıyorlar diye zulme uğratılmış, 
Müslümanlar toplanıp namaz kılıyorlar diye, 
yahut toplanıp dinî musahabe yapıyorlar diye 
baskınlar yapılarak kendilerine eziyet edilmiş.. 
Bunu bu kürsüde konuşan arkadaşımın bu söy
lediklerini yaşamış olması mümkün değil.. Bu 
söylediklerini kulaktan kulağa duyduğu, bun
lara olduğu gibi inandığı ve burada böyle bir 
vesile ile polemik konusu yapmayı tasarladığı 
anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bunların teferrufatma girmek, ne idi, ne ol

du, niçin oldu, nasıl olduyu burada tartışmak 
ne bugünün meselesidir, ne de görüşmekte oldu
ğumuz 19 ncu maddenin kapsamı içine girer. 
Ancak hemen söyliyeyim, 19 ncu madde, sayın 
üyenin dediği gibi 1924 ten bu yana yanlış tat
bik edilmiş olsa, ona nazaran 1961 den bu yana 
da yanlış tatbik edilmiş sayılsa bile, şimdi yapıl

ması teklif olunan değişiklik Anayasa hükmü 
haline geldiği zaman da, tek hedef gütmektedir; 
dinin, siyasi ve şahsi çıkar için kullamlmasını 
önlemek... 

Bir arkadaşımız, «Din adamlarını tenzih 
ederim» diye başladığı cümlesi içerisinde «Ca
hil hocalar» deyimini de kullandı. Bu sayın üye, 
cümlenin baş tarafım «lâtakrabüs salate» Aye
ti Kerimesinde olduğu gibi, bir tarafa bıraka
rak, «Hocalara cahil diyenler» diye kendi öl
çüsünde haMı olduğunu sandığı bir üslûpla hü
cuma geçiyor. Sayın Ocakçıoğlu'nun «Din 
adamlarını tenzih ederim» diye başladığı ve 
iiçnde «Cahil hocalar» deyimini kullandığı ko
nuşmasını ben not etmiştim, ama «Aferin» 
de diyerek not etmemiştim. Şimdi kendisine 
huzurunuzda aferin diyorum. Demek ki, Sayın 
Ocakçıoğlu kendisinden sonra bir başka üyenin 
buraya gelip bu ölçü içerisinde konuşacağını bi
liyormuş. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözü uzatmak istemi
yorum. Bir yerde bir olmaya, bir düşünceye, 
beraber düşünmeye mecburuz. Türk Milleti 
Müslümandır.. Evet. Hiç kimsenin dinî ve vic
danî kanaatine hiç kimsenin karışmak hakkı 
yoktur.. Evet. Kimseyi dininden, dinî ibadetin
den ayırmaya zorlamak ikmsenin hakkı ve haddi 
olmadığı gibv kimseyi de, hele kendini her şey 
zannedenlerin telkini ile, zoru ile bir şeye inan
dıramazsınız. Aksine, bir inatlaşmanın içine so
karak, Müslümanlara iyilik değil, Müslüman
lara kötülük etmiş olursunuz. Burada birleşe
lim... Yine birleşelim bir noktada ki din dindir, 
politika ayrı bir şeydir, politikadır. Ve bu 
kürsüden rica ediyorum; din adamları din işle
ri ile meşgul olmaya devam etsinler, bıraksınlar 
politikaya karışmayı. Yine rica ^diyorum, poli
tikacılar politika ile meşgul olsunlar, bu dün
yanın işlerini düzenleme çabasında bulunsunlar, 
bıraksınlar din işlerini din adamlarına. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurun. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Yüksek huzurlarınızda gecenin şu saatinde, 
inanınız, bütün samimiyetimle itiraf etmek iste* 
rim ki, bu madde üzerinde politika yapmak 
için söz almış değilim. Bundan önceki feraga
tim zannediyorum ki, bu sözümü teyidetmiş bu
lunmaktadır. Sadece şahsi fikrimin tecellisi ba
bında, 1961 Anayasasının bâzı maddelerini de
ğiştiren bir teklifi müzakere ederken, bu madde 
üzerindeki mütalâamı yüksek huzurlarınıza arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

19 ncu maddenin 4 ncü fikrası üzerinde hay
li durdum. Bu fıkra maalesef, açıklıkla ifade 
edeyim ki kapalıdır, açıklığa kavuşturulması 
gerekir. 19 ncu maddenin din eğitimi ile ilgili' 
kısmı şudur: «Din eğitim ve öğrenimi ancak 
kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanu
ni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.» 

Bu metnin tefsirinde 3 ana esas etrafında 
dönmek ve durmak mümkündür : 

A) Bu ifade kapalı bir zarf gibidir. 
B) Bu metin 1961 Anayasasındaki cümle 

ve kelimelerin aynıdır, harfinde bile bir değiş
me yoktur. 

O) Bu ifade ile Anayasada din eğitimi as
kıya alınmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, dini öğretme ve okutma 
faaliyeti, bizler için yalnız dinî bir vazife de
ğil, hem de bir haktır. Çünkü, bu bir insani ih
tiyaçtır. Açık olan şudur ki; din hürriyeti pren
sibi okuyup okutma, öğrenip öğretme hakkını 
gayet tabiî olarak istilzam eder. Çünkü din, 
tıpkı ilimde ve sanatta olduğu gibi, okumak 
ve okutmakla beka bulur ve intişar eder. Bi
naenaleyh cemiyette bu hakkın istimaline im
kân vermek veya talim ve tedris faaliyetini kı
sıtlama yolu ile baskıya varmak hakikatte din 
(hürriyetini ortadan kaldırmak ve dinin esası
na kastetmlektir. Bugünkü medeni seviyeyi ve 
Ihuraferelerden kurtarılmış saf din duygusunun 
iksirli kudretinden, Avrupa ve Amerika gibi 
istifade yollarını açmaya mecburuz. Aksi halde, 
içine yuvarlanmamız mukadder olacak, madde-
perestlik, hırs ve ekoizm başımızı yiyecek, eli
mizde kalan Türk Devletinin günbegün erime
sine vle çeşitli esaretlere zebun olmasına seyir
ci kalmış olacağız. 

İnsan gıdasını iki yoldan alır. Birincisi, mad
di yol, ikincisi, mânevi yol... 

(Maddi yönü ile insan çevreden muhtacoldu-
ğunu aramak ve bulmak mecburiyetindedir. 
Aksi halde bir ağaç gibi kurur gider. 

(Kendi iç derinliklerine inmek ve istirapları-
nı gidermek için de mânevi yöne giden bizler 
bu ihtiyacımızı îslâm Dininden almaktayız. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Milletlerin din eğitimine karşı durumlarını 

anlamak için, her şeyden önce onların Anaya
salarını tetkik etımlek icaJbeder. ingiltere, Nor
veç, Finlandiya, isveç, Danimarka, ispanya, 
Amerika, Batı Almanya ve birçok diğer devlet
lerin Anayasalarında din öğrenimi açık bir şe
kilde yer almıştır, örnek olarak Batı Alman
ya'nın Anayasasından bir - iki cümleyi arz et
mek isterim. 1949 da meriyete giren Almıanya 
Federal Culmhuriyeti Anayasası şöyle başlar: 

«Allah ve insanlar karşısında mesuliyetini 
müdrik olan Alman halkı işfbu Anayasayı ka
bul etmiştir. Dinin serbestçe icrası temin edi
lir. Dinî öğretim lâik okullar dışında, resmî 
'okullarda mecburidir. Bu öğretim Devlötin gö
zetimi mahfuz kalmak üzere, değişik kilisele
rin prensipleri ile uygunluk halinde yapılır.» 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, birkaç daki
ka önce bu kürsüden konuşan bir hatibin iste
diği mânada köylerimizde, kazalarımızda ve 
vilâyetlerimizde bir âyeti, bir hadisi tefsir ede
cek din adamı göremezsiniz, Fatih Camiinde, 
Eyüp Sultan Camiinde mübarek Cuma günleri 
Ve bayram namazlarından önce bizi dinî yön
den irşadedecek hakiM din adamı bulamazsınız. 
Bunun günahını, bunun vebalini acaba kimlere 
yüklemek gerekir? 

Şu anda bir hususu milletin bu kürsüsünden 
açıkça konuşmak gerekir. Hem imam - hatip 
okullarını açacaksınız, ondan sonra da orta kıs
mını kapatacaksınız, Kur'an kurslarına müsaa
de etkiyeceksiniz, hafız yetiştirmiyeceksiniz, 

ondan sionra da «Din adamı yetişmiyor» diye 
köylere gidip konuşmalarda bulunup, propagan
da yapacaksınız ve benden de daha Müslüman 
olacaksınız. Bunu millet kabul etmez muhte
rem arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) O halde geliniz birleşelim, buna açık 
bir hüviyet verelim... Diyelim ki, imam - hatip 
okullarının orta kısmı devam etmelidir, 
imam - hatip okullarının ikinci devresi devam 
etmelidir... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akova, Sayın Akova... 
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ENVER AKOVA (Devamla) — Kur'an kurs- I 
lan devam etmelidir. E, peki neden şikâyet edi
yorsunuz? (0. H. P. sıralarından gürültüler) 
Şikâyet etmeye hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Akova, Sayın Akova... 
ENVER AKOVA (Devamla) — Bendeniz 

(huzurlarınızda fazla duracak değilim. (€. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akova, imam - hatip 
okulları konusu değil bu. Bu konuda konuşu
nuz. Ve bir dakikanız kaldı, onu da hatırlat
mak isterim. I 
. N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Gensoruya niye oy vermedin? Müslümanlı- I 
ğı pazara sunup mebus olmak istiyorsun, sah
tekâr. 

BAŞKAN — Sayın Çakırloğlu... 
ENVER AKOVA (Devamla) — Ben sahte

kâr değilim, sahtekâr siensin. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, bir daha 

böyle hitabederseniz... 
N. İSFENRİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

— Hayvan herif. 
ENVER AKOVA (Devamla) — Hayvan da 

değilim, hayvan sensin. (D. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sizden da rica ediyo
rum. (Gürültüler) 

(Trabzon Milletvekili N. isfendiyar Çakır
oğlu ayağa kalkarak kürsüye doğru bir kitap 
fırlattı. Gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, hatibe «sah
tekâr» diye hitabettiğiniz için size ihtar veriyo- I 
rum. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkür ederim. Çünkü... I 

(BAŞKAN — Siz de müdahaleye sebebiyet I 
verir şekilde konuşmayınız. 

RAISM C M S L Î (Erzurum) — O da aynı 
sözü söylüyor Sayın Başkan. (Gürültüler) I 

ENVER AKOVA (Devamla) — Yüce Meç
isin değerli üyeleri, şu anda 1961 Anayasasının 
bâzı maddelerini değiştirmek için müzakereye 
girmiş bulunuyoruz. Bizce bu memleketin ve 
yüce milletimizin... ('Gürültüler) I 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade edin, 
hatibin konuşması bitsin. Zaten bitiyor (Gürül- I 
tüter) 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bu memle
ket ve yüce milletlimizin ifatiyaç ve problemle- I 

I rine cevap vermek için en iyüsini bulmak ve koy
mak zorundayız. Çünkü bu milletin kafası ile 
düşünmek, gönlü ile hissetmek ve hareket ha
linde şuurlaşjmaş en ileri gelen vazifelerimiz-
dendir. 

Beni gecenin bu saatinde dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuzdan dolayı sizlere teşekkür 
leder, en derin saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, demin Sayın Çakır-
oğlu'na ihtar cezası verdim. Acaba bu ihtar ce-

I zasmın tebriye edilmesi için mi bir şey istiyor, 
ne istiyor, ben kendisinden soruyorum? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Hatip de 
aynı sözü söyledi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oinisli, size sormadım. 
Size sormadım, siz izin de almadınız, evvelâ 
(Oturunuz. Benden söz alamadınız, nizin konu
şuyorsunuz? 

RASİM OİNİSLİ (Erzurum) — Usulü söy
lüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, usulü siz söylemeyin. 
(Sayın Çakıtfoğlu'na ben soruyorum? 

Vakayı teıslbi't ettiğime göre, Sayın Çakır
oğlu oturduğu veriden «(Sahtekâr» dedi hatibe. 
Ben, «Sayın Çaikıroğlu, Sayın Çakıroğlu» diye 
hitabederken hatip oraya bir şey söyledi. Ora
dan aynı şey buraya söylemdi ,onun için kendi
sice bir ihtar cezası vieüdim. Eğer bu sözlerini
zi geri alıyorsanız tebriye edeceğim sizi. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Almıyorum, sahtekârdır, hilekârdır. 

I BAŞKAN — Alınıyorsanız size bir ihtar ce
zası daha veriyorum, oturun. (Gürültüler) 

RASİM OİNİSLİ (Erzurum) — Aynı sözü 
I söyliyen hatibe niçin ceza vermiyor sunuz? 
I (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Efendim, önerigeyi okutuyo
rum... (D. P. sıralarından gürültüler) 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan, onun söylediğini duymadınız 
mı? Tarafsızlığı Mâl ediyorsunuz, taraf tutu-

I yorsunuz. Sahtekârdır, hilekârdır. 
BAŞKAN — Efendim, oradan söylenen sö-

I ze, «Sizsiniz» derse ne ceza vereyim? 

I RASİM OiNıiSLi (Erzurum) — Aynı sözü 
söyleyen hatibe niye ceza vermiyor sunuz? 

I BAŞKAN — Sayın Cinisli, siz bir defa mev-
! zua methalldar değilsiniz. Söz de almıyorsunuz. 
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Ben kendisine söylemdim. Eğer sözünü geri al
saydı teribiye edecek, ihtarı kaldıracaktım. 

Efemdim, tekrar ediyorum, vaka aynen şöy
le olmuştur: Sayın Çakıroğllu, sarahaten duy
dum, oturduğu yerden hatibe «Sahtekâr» dedi. 
Ben Sayın Çakırloğlun'na, «Sayın Çakıroğlu, 
Sayın Çakıroğlu» diye ikaz ederken «Hayvan» 
dödi. Hatip de «senisin» dedi. Olan vaka budur. 

(D.P. sıralarımdan gürültüler, «Taraf tu-
tuyonsun» sesleri) 

Size göre öyle. Oturduğunuz yerde hatibe 
«Sahtekâr» deyin, sonra «Hayvan» deyin, sıonra 
ihtar cezasını tebriye etmek istiyen Başkana 
«traflı» deyin. (D. P. sıralarından «taraf tutu
yorsun» sesleri). 

Size göre öyle olabilir elemdim. Oturduğunuiz 
yerden «Sahtekâr» diyeceksiniz, bu Mecliste 
Anayasa görüşülürken «Hayvan» kelimesini te
lâffuz etmeyi ağzınıza yakıştıracaksınız, sonra 
da ihtar cezasını, buna rağmen tebriye etmek 
istiyene «Taraflı» diyeceksiniz. (A.P. sıralarım
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 19 ncu maddesinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinim aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Önergemi açıklamak için söz istiyorum. 

Saygılarımla. 
Mehmet AM Aybar 

istanbul Milletvekili 

V. - Düşlünce ve inanç hak ve hürriyetleri, 
a) Vicdan ve din hürriyeti. 
Madde 19. — Herkes, vicdan, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine; inanç ve kanaatlarını de
ğiştirme ve bunları, açığa vurma hürriyetlerine 
sahiptir. 

İbadet, dinî ayin ve törenler setbesttir. An
cak bunlar, nitelikleri Anayasada açıklanan 
Cumhuriyet rejimine ve bu rejime dayalı kamu 
düzenine veya genel ahlâka aykırı olamaz, ibade
tin, dinî ayin ve törenlerin sının, yukarıM 
esaslara uygun olarak kanun çizer. 

Kimse ibadet, dinî ayin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
Zorlanamaz. Kimse dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. 

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

Kimse, Devletin sosyal, 'iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini kısmen de olsa. din ku
rallarına dayanidırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su
retle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez, kötüye kullanamaz, bu yasak dışına çıkan 
veya başkasını bu yolda kışkırtanlar mahkeme
de kanuna göre cezalandırılır. Bu suçu işliyen 
dernek veya partiler yetkili mahkemeler tara
fından temelli kapatılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor ımusunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adama) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, 
önergeyi izah sadedinde önerge sahibi söz iste
miştir. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... 
Efendim, önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Komisyon önergeye katılmamaktadır, önergenin 
kabulü üçte iki 300 kabul oyunun tekevvünüme 
bağlıdır, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Önergeyi kabul buyuranlar.. 1 Kabul etmiyen-
ler... («Saymaya lüzum yok» sesleri) efendim, 
sayalım teflhim edelim. Anayasa Mahkemesinin! 
kararının izahında var. Biraz yorulacaksınız, 
ama öyle efendim... 

Efendim, 1 kabule karışı, büyük ekseriyetle 
önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi 15 mci maddeyi bir kere daha takdim 
edeceğim. Komisyondan bir soru sorulmaktadır; 
onu da sorup, cevabını zabta geçirdikten 19 ncu 
maddeyi de okutup takdim ettikten sonra her 
iki maddeyi açık oylarınıza arz edeceğim. 

15 nci maddeyi takdim ediyorum. 
(15 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Şimdi, İstanbul Milletvekili 
Sayın Orhan Eyüboğlu komisyondan şu husu
su sormaktadır efendim. 

«15 nci maddedeki «arama işlemi» nin Ya
sama Meclisi üyelerine de şâmil bulunup bu
lunmadığının Komisyonca açıklanmasına izin
lerinizi rica ederim.» 

Yasama Meclisi üyelerine de şümulü var 
mildir, yokmudiır? Diye soruyorlar. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Yasama Mec
lisi üyelerinin dokunulmazlığı, Anayasanın 79 
ncu maddesine göre işleme taJbidir; bu madde
ye şamil değildir. 

IBAŞKAN — Komisyon; «Bu madde, Yasa
ma Meclisi Üyelerine şâmil değildir» der. • 

15 nci madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
19 ncu maddeyi de takdim ediyorum efendim. 

(19 ncu madde tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Efendim, her iki maddeyi bir
likte açık oylarınıza arz edeceğim. Açık oyla
malardan; bana nazaran hitabet kürsüsünün 
solundaki 15 nci' madde ile, sağındaki 19 ncu 
madde ile ilgili kupadır. 

Hangi seçim çevresinden oylama işlemine 
'bağlıyacağımıza dair kur'a çekiyorum1: Sayın 
Hüsamettin Başer, Nevşehir. Nevşehir vilâye
tinden başlıyoruz. 

Efendim, bir kere daha tekraren arz ediyo
rum: 

15 nci ve 19 ncu maddelerin kabulü için 
300 kabul oyunun tekevvün etmesi lâzımdır. 
Beyaz oy pusulaları kabuıl oylarıdır. Maddeleri 
kabul edenler beyaz basılı oy pusulasını kul
lanacaklar; reddedenler, yani kabul etmiyen-
ler kırmızı ret, çekinser olanlar yeşil çekinser 
oy pusulasını kullanacaklardır. Basılı oy pusu^ 
lası olmıyan sayın üyeler; adını, soyadını, se
çim çevresini, kabul veya reddettiğine dair ke-

> • *m< 
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limeyi yazdıktan sonra imzalayıp kutuya ata
caklardır. 

Oylama işlemine başlıyoruz efendim. 
(Nevşehir mületvekilerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 

üye?... Oyunu kullanmıyan sayın üye?... Oyu
nu kullanmıyan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama İşlemi bitmiştir efendim... 

((Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — 15 nci maddenin açık oylama 

sonucunu arz ediyorum. Oylamaya 352 sayın 
üye katılmış, 351 kabul, 1 ret oyu kullanılmış
tır. Bu suretle Anayasanın 15 nci maldesinde 
yapılması istenen değişikliğe ait madde, Ana-
nayasamızın 155 nci maddesinin koyduğu üçte 
ikinin üstünde çoğunluk sağlamış ve kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddenin açık oylama sonucunu 
arz ediyorum. 19 ncu maddenin açık oylaması
na 351 sayın üye katılmış, 350 kabul, 1 ret oyu 
kullanılmıştır. Bu suretle Anayasanın 155 nci 
maddesine göre gereken 300 oyun üstünde Ço
ğunluk sağlandığından, madde kabul edilmiş
tir. 

Vakit ilerlemiş bulunduğundan, bugün 28 
Ağustos 1971 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 00,55) 

>m« » • 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifinin maddelerine geçilme

sine verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : . 374 

Kabul edenler : 370 
Reddedenler : 2 
Çekinse rler : 2 

Oya katılmıyanlar : 69 
Açık üyelikler : 7 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Aüi Rızia OüBüo'ğtlu 
M. Salâhattm Kılıç 
Mellı Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali CaviU Oral 
Eımir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu' 
Hüsamettin Usllu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırık oğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haindi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan» Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
AbdülkeriJm Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 

[Kabul 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
ıSiinan Bosına • 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim öüceoğ'iu 
Orhan Eren 
î. Sıtlkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Ba'ksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Sf raf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Basan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Gilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 

Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nurf Çelik Yazıcıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçübaşı 
AM Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE . 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayretîtün Hanağası 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdd 
Naci Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fothullah T aşk esenli- -
»oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şelmısıe'fctin ıSönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

M. Meclisi B : 1'56 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fcrsoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özekc 
tlhami Sanear 
Akgün Silıivrili 
İsmail Halkkı Teikinel 
Naime ikbal Totkgöz 
Turgut Topalıoğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebii Yurdoğlu 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
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Orhan Demir Sorguç 
Ali Naiki Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Melhmet Seydiîbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Seziai Ergun 
îks&n Kaib adayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etern Kılıç/oğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

)9 — 

Ali Eılbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
TVTplrmpt özr ln l 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkaddr Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 



Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKABYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım.' Küfre vi '(i.) 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Osman Bölülkbaşı 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

M. MecM B : 156 
•I Kâmran Evliyaoğlu 

Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

1 Hüseyin Özalp 
1 Bahattin Uzunoğiu 

İsmet Yalçmer 
SİİRT 

Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Reddet 
İSTANBUL i 

Mehmet Ali Aybar | 

[Çekim 
KARS 

Turgut Artaç | 

[Oya kaUV 
ANTALYA 

ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

• Mustafa Ronaı 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
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1 Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Re-şit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMncioğl j 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksov 
Necati Aksoy 

ienler] 
İÇEL 

Celâl Kargılı 

terler] 
SÜRT 

Selâhattin Oran ' "• 

mıyanlar] 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BlTLlS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Ibnahıim Ökteım! '(I.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

0 — 

Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Baihni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz. 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Fuat Türk oğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT JL \JVUVJIX1- X 

ismail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmat Nihat Akın 
Hüseyin Bayttürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
öahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

DİYARBAKIR 
Hajsan, Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ahdııllah tzTnpn 
x x u u uj-icmı x i t i ı iv i . ı 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
AbduUah Çilli 
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M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İbrahim Elmalı (1.) 
Nuri Eroğan 
Rıza Kuas 
Osman Özer 

ÎZMlR 
ihsan Güırsan 
Nihad Kürşad 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribakıan 
(Mustafa Kulbilay Imer 
(I) 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu (1.) 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Kasım Emre 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
î 
1 
1 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sâbri Sözeri 

UŞAK 
.Âjdil Tumnı (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Abdullah Başttürk (İ.) 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»>-•-« 

- 311 — 



M. Meclisi B : 1'56 27 . 8 . 1971 O : 2 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin deği§ıtirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifinin 15 nci maddesine ve

rilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Alffi Rıza ıgüllüioğilü 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte. 
pepınar 
Ali Cavit Oral . 
Bmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaâioğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Udlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Ku-ıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 
Yusfui Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rsza Çerçel 
Hasam Dinçer 
Şevki Güler 
Haüridi Hamaımcıoğikı 
Ali îhkan Urribahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzını TTluaoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 352 

Kabul edenler : 391 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 91 
Açık üy edikler : 7 

[Kabul 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Eımin PaJksüt t 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Raflet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Aituıubaş 
İbrahim Aytaç 
Cfilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eridem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgün 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmıet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekâye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazine Dağlı 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yaaıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahrnan Güler * 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
A l Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Mehmet Emîn Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlham i Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım. 
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ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasimı C&njsli 
Rıfla Damşrtmn 
Selçuk Bı^rerıdi 
Naci Gacüpoğlu 
Gıjaaettin Karaca 
Cevat önd«r 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îamıet Angı 
Şevket Ajsbuzoğlu 
B. Sırtfcı Karacaa/ehir 
Orhan Oğuz 
Seytfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmjes 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf UysaF 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Ofkyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Akerün SiMvrili 
İsmail Hakkı Teödnel 
Naime İkbal Toikgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Neodet Uğur 
Re$it Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Le.biit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettdn Asutay 
Şeref Baîkşık 

'M. Hulusi' Çakır 
Münir Dalda! 
Ali NıaiH Erdeîm 
Coşkun Karagözioğlu 
Talât Ofhon 
Şinasd Osımıa 
Kelmal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yelteikîn 

KASTAMONU 
Orhan Denişi 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğun Avşangil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

_ KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
öevaıt Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahgi 

KONYA 
İrfan Baran 
Baihri Dağdaş 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteni Kılııçıo-ğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eılbek '} 

Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ala Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin^ Başar 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ek§i 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 
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BİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
İM. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasıim1 KüfKetvi (1.) 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

StVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kaaova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Biıfincroğlu 
Necati Çakır oğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızsa Uzuher 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Afcsoy 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

[Oya. katılmıyarilar] 
(Başkan) 

Muatafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelak 
Yüksel Memdeore* 
Kemali Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel Abîd'in İnan 

BURSA 
İbrahim Öfeteim (1.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Haaan Korkmazcan 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
H}a£an Değ1©? 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
M. Sait Reşa 

Neomettiin Cevheri 
Mehmet Ali Ğöklü 
Bahri Karaıkeçlilli 
VeM>i Melik 

UŞAK 
Orhan, DeMgâz 
M. F-ahni Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaül Hakkı Akdoğan 

'tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmeıt Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
İbrahim Ejlimallı -(I.) 
Nuri Eroğan 
Rıza Kuas 
Osman Özer 

İZMİR 
İhsan Güırsan 
Nihad Kürşad 
Akın özdeanir 
Ali Nalkii Üner 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
Necmettin Ertoaikan 
Mustafa Kuibilay Îmer 
(D 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Kâmil Şahki'oğ'lu (İ.) 

İbrahim öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sâbri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Açık üy$Ukl»r] 

Bursa 
D'iyarbakı 
Edirm« 
•Elâzığ 
Hatay 
Malatya 

. Nevşehir 

1 
r 1 

1 
1 

1 
1 
1 

Selâhattin Güven 
URFA 

Necati Aksoy 
UŞAK 

ÂdU'Turarn! (İ.)1 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Ü.) ^ 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karabaş (B.) 

Yekûn 

..y 
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Cumihuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifinin 19 ncu maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GnüllüoğiU 
M. Selâhattin Kılıç 
Mtelh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit» Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
AJûmet Tapaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yıknaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusui Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinler 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 351 

Kabul edenler : 350 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 92 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Tokeir 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
^erafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zelki Altuntbaş 
İbrahim Aytaç 
Ciühat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erfdem 
Mehmet Niyaza 'Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

Osıman Tan 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemjal Demjrer 
Abdurrahmıaın Güler 
İhsan Tombuş. ' 
Ansian Topçulba§ı 
Ali Nakl Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
MeJunjet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llihami Ertem. 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağaaı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çettnkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 
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ERZURUM I 
ıSa/bahattin Araş 
Turhan OBdljgin \ 
Rasjm, Cinisli 
Rıfkı Danışmjan 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fetullah Taşkeseıüiö&lu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet laraet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan.1 Oğuz 
Seyfi öztürk | 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Ki]iç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin • 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç I 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabiibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Halklkı Tdkinel 
Naime İkbal Tofcgöz 
Turgut Topa'loğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Roşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhametfcin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Kara göz oğlu 
Talât Orhön 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musıa Doğan 
Kemal Güven 
Vehis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Y#ltekin 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Salbri Keskin 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

"Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi En giz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezaî Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Et em Kıhc'oğl'u 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mesut Erez ( 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar. 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
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Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin 'Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Alpaslan Türkeş 

AĞRI 
Kasımı Küfre vi (1.) 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükba§ı 
Musa Kâzım Coşkun 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelıik 
Yüksel Menderes 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztra'k 

[Oya ki 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezıgin 
Fikret Turhangil 
(B§k. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLtS 
Zeynel AbMin inan 

BURSA 
İbrahim Ö'ktetaı (t.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

TOKAT 
ismet Hilmi, Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaziova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arall 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necımıeitıtikı Cevheri 

myanlar] 
GAZİANTEP 

t. Hüseyin tncioğlu 
GİRESUN 

Abdullah Izmen 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
(Bşk. V.) 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
İbrahilm, Elırnaılı (İ.) 

Mehmet Ali Göklıü 
Baıhni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Demgâz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
tsımaül Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısın 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kervni Nedimoğlu 

Nuri .Eroğan 
Rıza Kuas 
Osman öizcı 

IZMlR 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Akın özdemir 
Ali Naikıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
Necmettin Erlbaıkan 
Muştala Kulbilay Imer 
(t.) 
özer ölçımen 
Faruk Sükan 

[Beddeden] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 

— 318 — 



M. Meclisi B : 156 27 . 8 . 1971 O : 2 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Kâmil Şahinoğlu (İ.) 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 

Ua Topaloğlu 
RİZE 

Erol'Yılmaz Akçal (B.) 
SAMSUN 

Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Mustafa Sabri Sözeri 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URPA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Âdil Turan (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(t ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk (t.) 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş (B.) 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

156 NCI BİRLEŞİM 

27 . 8 . 1971 Cuma 

Saat : 15.00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 
2. — Anayasa MahkemesÜine üye seçimi. 

3. — Bağcılığımızın modern sekilide gelişti-
rilmesinii, verimlin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadıiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçici (10/15) 

5. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştrıma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/16) 

6. — Haziine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirlerii tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis-
yanuna üye seçimi. (10/18) 

7. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi iiçin alınması gerekli tedbirlerii tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/19) 

8. — Daimî komisyonlardaki açık üyeliklere 
seçim. 

9. — Kültür Komisyonuna üye seçimi. 

£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Pİân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi tçtüzâiğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair t üzû i 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-



misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tariki : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tariki : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Türal ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/43i9, 2/482) 
(ıS. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 6.1971) 
16.6.1971) 

9. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/2S4) (S. Sayısı ; 359) (Dağıtma tarihî : 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğiu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6.1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369; (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eldenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6,1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
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teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) ı 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunmıa Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil- | 
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri- \ 
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da- 1 
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) I 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma t da- I 
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak- j 
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (ıS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesiniın 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi j 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) | 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydânları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtana tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1:967 
bütçe yılı Kesinhesalbma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel MMürlüğünıüa 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 



X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayışltay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinıhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (ıS. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

)< 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminim sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
pora (3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. •— İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
getin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi • 20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ^e yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve

sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa M,ahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışıma ve Plân 
koanisyonlanmıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağütma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve H â n komisyonlarından seçilen 



4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(6. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kamun tasarısı 
üe îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teMifi ve imar ve iskân, içişleri! 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necübe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5!2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 7t3 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Ahidin Demirhağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) ('S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'-



dan doğma 8.6.19413 doğumlu Selâmi KodaPın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalett Komisyonu raporu 
(8/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalıgma 

ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 195(1 tarih ve '58Û5 sayılı Kanunun 
2 mci maddesinin birimci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması 'hakkımda kanun /tasarısı ve 
içişleri, Turizm ve Tanıltıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 2& . 8 . '1971) 

30. •—• Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu ('2/558) (S. Sayı
sı : 419) (Dağıtma tarihi : 25 . 8 . 1*971) 

(Millet Meclisi 156 nci Birleşim) 



Donam : 3 
Toplaçta :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 

(2 /558) 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

On yıllık uygulamanın ışığında, Anayasanın hürriyetçi yapısını ve temel ilkelerini bütünü ile 
koruyarak, hazırlamış olduğumuz değişiklik tekliflerimizi madde gerekçeleriyle birlikte, biran önce 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri haline gelmesi dileğiyle ve saygılarımızla sunuyoruz. 

İsparta Milletvekili Adana Milletvekili Adana Milletvekili Adana Milletvekili 
Süleyman Demirel M. Salâhattin Kılıç Gavit Ordl Ahmet Topaloğlu 
Adana Milletvekili Adıyaman Milletvekili Adıyaman Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
Hüsamettin Uslu Mehmet Zeki Adıyaman Ali Avni Turanlı Mehmet Rıza Çer çel 

Afyon K. Milletvekili Afyon K. Milletvekili Afyon K. Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
Hasan Dinçer Şevki Güler Ali İhsan Ulubah§i Kâzım Uysal 

Ağrı Milletvekili Amasya Milletvekili Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Nevzat Güngör Yavuz Acar Salih Aygün Orhan Alp 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Oğuz Aygün Sinan Bosna Musa Kâzım Coşkun Mustafa Maden 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
H. Turgut Toker Aydın Yalçın Ferhat Nuri Yıldırım Şeraf ettin Yıldırım 

Ankara Milletvekili Antalya Milletvekili Antalya Milletvekili Antalya Milletvekili 
Mustafa Kemal Yılmaz Hasan Akçalıoğlu îhsan Ataöv Ömer Eken 

Antalya Milletvekili Artvin Milletvekili Aydın Milletvekili Aydın Milletvekili 
Raf et Eker Mustafa Rona \ahit Menteşe hmet sezgin 

Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Fil-1 et Turhangil İbrahim Aytaç Cihat Bilgehan Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Kemal Erdem Ahmet İhsan Kırımlı Osman Tan Sadi Binay 

Bingöl Milletvekili Bitlis Milletvekili Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili 
Mehmet Bilgin Zeynelabidin İnan Nihat Bayramoğlu Halil İbrahim Cop 

Bolu Milletvekili Bolu Milletvekili Burdur Milletvekili Burdur Milletvekili 
Ahmet Çakmak M. Şükrü Kiykıoğlu Ahmet Mukadder Çiloğlu Mehmet Özbey 

Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili 
Cemal Külâhlı Barlas Küntay Ertuğrul Mat Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili Çanakkale Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Mustafa Tayyar Ahmet Türkel Kemal Bağcıoğlu Zekiye Gülsen 

Çanakkale Milletvekili Çanakkale Milletvekili Çankırı Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Refet Sezgin Mesut Hulki Önür Hazım Dağlı Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 
Arif Tosyalıoğlu Kemal Demirer Abdurrahman Güler Arslan Topçubaşı 

Denizli Milletvekili Denizli Milletvekili Diyarbakır Milletvekilli Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Avcı Mehmet Emin Durul Behzat Egilli Abdüllâtif Ensarioğlu 

419 
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Diyarbaikıır Mill'etvetkili Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Edirne Milletvekili 

Necmettin Gönenç Sabahattin Savcı Nafiz Yıldırım İlhamı Ertem 
Edirne Milletvekili Elâzığ Milletvekili Erzincan Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Veli Gülkan Ali Rıza Septioğlu Hüsamettin Atabeyli Sadık "Perinçek 
Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Rıfkı Danışman Naci Gacıroğlu Mehmet İsmet Angı Orhan Oğuz 
Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili Gaziantep Milletvekili Gaziantep Milletvekili 

Seyfi Öztürk M. Şemsettin Sönmez Erdem Ocak M. Lûtfi Söylemez 
Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili Gümüşane Milletvekili 
Nizamettin Erkmen Hidayet İpek M. Emin Turgutalp Mustafa Karaman 

Gümüşane Milletvekili Hakkâri Milletvekili Hatay Milletvekili Hatay Milletvekili 
Ekrem Saatçi Ahmet Zeydan Halil Akgöl Talât Köseoğlu 

Hatay Milletvekili İsparta Milletvekili İsparta Milletvekili îçel Milletvekili 
Ali Yılmaz Ali İhsan Balım Yusuf Uysal Mazhar Arıkan 

içel Milletvekili İstanbul Milletvekili istanbul Milletvekili istanbul Milletvekili 
Cavit Okyayuz Tekin Erer Orhan Cemal Fersoy Mustafa Fevzi Güngör 

istanbul Milletvekili istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili izmir Milletvekili 
Osman Özer Naime İkbal Tokgöz Mehmet Yardımcı Mustafa Akan 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili 
Münir Daldal Nihad Kürşad Akın Özdemir Orhan Demir Sorguç 

Kars Milletvekili Kars Milletvekili Kars Milletvekili Kaısıtaımomı Milılıotvdkild 
Lâtif Aküzüm . Musa Doğan Kemal Kaya Muzaffer Akdoğanlı 

Kastamonu M^fetvelkiilü Kastam^mı MiHetvdlvili Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Orhan Deniz Sabri Keskin M. Şevket Doğan Hayrettin Nakiboğlu 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Vedat Âli Özkan Enver Turgut Mehmet Atagün Feyzullalı Çarıkçı 

Kırklareli Milletvekili Kırşehir Milletvekili Kırşehir Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Hasan Korkut Cevat Eroğlu Mustafa Kemal Güneş Cevat Âdemoğlu 

Kocaeli Milletvekili Konya Milletvekili 'Konya Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Sabri Yahşi Baha Müderrisoğlu Taksin Yılmaz Öztuna Fuat Azmioğlu 

Kütahya Milletvekili Malatya Milletvekili Malatya. Milletvekili Manisa Milletvekili 
Mesul Erez Ahmet Karaaslan İsmail Hakkı Şengüler Ertuğrul Akça 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili Maraş Milletvekili 
Süleyman Çağlar C. Selçuk Gümüşpala Hilmi Okçu Atillâ îmamoğlu 

Maraş Milletvekili Maraş Milletvekili Mardin Milletvekili Mardin Milletvekili 
Veysi Kadıoğlu M. Zekeriya Kürşad Abdülkadir Özmen Abdülkadir Kermooğlu 

Muğla Milletvekili Muğla Milletvekili Nevşehir Milletvekili Nevşehir Milletvekili 
Ahmet Buldanlı İzzet Oktay Hüsamettin Başer Esat Kıratlıoğlu 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili 
Muzaffer Naci Çerezci H. AvnÂ Kavurmacıoğlu Cengiz Ekinci Hamdi Mağdem 

Ordu Milletvekili Rize Milletvekili Rize Milletvekili Sakarya Milletvekili 
Kemal Şensoy Erol Yılmaz Akçal Salih Zeki Köseoğlu Nuri Bayar 

Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili 
Yaşar Bir Güngör IIun Doğan Kitaplı Nafiz Yavuz Kurt 

Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili -Samsun Milletvekili Sinop Milletvekili 
Hüseyin Özalp Bahattin JJzunoğlu İsmet Yalçıner Hilmi Biçer 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili Tokat Milletvekili Tokat Milletvekili 
Enver Akova Yusuf Ziya Önder İsmet Hilmi Balcı Osman Hacıbaloğlu 

Tokat Milletvekili Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
Mehmet Kazova Ahmet İhsan Birincioğlu Mehmet Ali Oksal Kenan Aral 

Millet MecliSÜ (S. Sayısı : 419) 
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Uşak Milletvekili Uşak Milletvekili Yozgat Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Orhan Dengiz 31. Fahri Uğrasızoğlu tsmail Hakkı Akdoğan Neşet Tanrıdağ 

Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili Zonguldaik Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Fuat Ak Ahmet Nihat Akın Cahit Karakaş Sadık Tekin Müftüoğlu 

Zonguldak Milletvekili Adana Senatörü Afyon K. Senatörü Afyon K. Senatörü 
Kevni Nedimoğlu 31. Nuri Âdemoğlu 31. Kâzım KaraağacUoğlu Ahmet Karayiğit 

Afyon K. Senatörü Amasya Senatörü Ankara Senatörü Ankara Senatörü 
I r. Kemal Şenocak 31acit Zeren Turhan Kapantı Yiğit Köker 
Ankara Senatörü Ankara Senatörü Antalya Senatörü Aydın Senatörü 

Mahmut Vural İsmail Yetiş M. Akif Tekin Cehalettin Coşkun 
Aydın Senatörü Balıkesir Senatörü Balıkesir Senatörü Bilecik Senatörü 

İskender Cenap Ege Nuri Demirel Cemalettin İnkaya 31ehmet Orhan Tuğrul 
Bitlis Senatörü Bolu Senatörü Bolu Senatörü Burdur Senatörü 

Orhan Kürümoğlu Turgut Yaşar Gülez Alâeddin Yılmaztürk Ö. Faruk Kınaytürk 
Bursa Senatörü Bursa Senatörü Çanakkale Senatörü Çankırı Senatörü 
Şeref Kayalar Cahit Ortaç Nakit Altan Gürhan Titrek 

Çorum Senatörü Denizli Senatörü Edirne Senatörü Elâzığ Senatörü 
Safa Yalçuk Ali Kemal Turgut Mehmet Nafiz ErgeneU Celâl Ertuğ 

Erzurum Senatörü. Erzurum Senatörü Eskişehir Senatörü Gaziantep Senatörü 
Osman Alihocagil Sakıp Hatunoğlu Ömer Ucuzal İbrahim Tevfik Kutlar 
Giresun Senatörü Gümüşane Senatörü Hakkâri Senatörü Hatay Senatörü 

Sabahattin Orhon Abbas Cilâra Necip Seyhan Mustafa DeUveli 
içel Senatörü İsparta Senatörü istanbul Senatörü istanbul Senatörü 
Talip Özdolay 31ustafa Gülcügil M. Halûk Berkol Rıfat Öztürkçine 

izmir Senatörü izmir Senatörü izmir Senatörü Kars Senatörü 
Mustafa Bozoklar Mümin Kırlı Orhan Kor Y. Ziya Ayrım 

Kastamonu Senatörü Kastamonu Senatörü Kırklareli Senatörü Kocaeli Senatörü 
Mehmet Çamlıca Ahmet Nusret Tuna Ali Alkan Lûtfi Tokoğlu 
Konya Senatörü Konya Senatörü Konya Senatörü Kütahya Senatörü 

Osman Nuri Canpolat Feyzi Halıcı 31ehmet Varışlı A. Orhan Akça 
Kütahya Senatörü Malatya Senatörü Manisa Senatörü Manisa Senatörü 

1. Etem Erdinç Hamdı Özer Oral Karaosmanoğlu Ruhi Tmıakan 
Maraş Senatörü Muğla Senatörü Muğla Senatörü Muş Senatörü 

Adnan Karaküçük Ilyas Karaöz Haldun Menteşeoğlu İsa Hisan Bingöl 
Nevşehir Senatörü Niğde Senatörü Rize Senatörü Sakarya Senatörü 

İbrahim Şevki Atasağun Hüseyin Avni Göktürk O. Mecdi Agun Osman Salihoğlu 
Samsun Senatörü Samsun Senatörü Siirt Senatörü Sinop Senatörü 
H. Enver Işıklar Fethi Tevetoğlu Abdurrahman Kavak Nazım İnebeyli 
Sivas Senatörü Tokat Senatörü Trabzon Senatörü Uşak Senatörü 

Nurettin Ertürk Ali Altuntaş İbrahim Reşat Zaloğlu 31. Faik Atayurt 
Zonguldak Senatörü 
Tarık Remzi Baltan 
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Kayseri Milletvekili 
Mehmet Türkmenoğlu 

Hatay ISenatörü 
Enver Bahadırlı 
Kayseri SenaJtörü 

Sami Turan 
Kastamonu Milletvekili 

Hasan Tosyalı 
Kayseri Milletvekili 

Turhan Feyzioğlu 

Afyon K. Milletvekili 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Konya Milletvekili 

Vefa Tanır 
Mardin Senatörü 

Abdülkerim Saraçoğlu 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt 

Van Milletvekili 
Mehmet Salih Yıldız 

Gaziantep Milletvekili 
1. Hüseyin Incioğlu 
Konya Milletvekili 

îhsan Kabadayı 
Erzincan Senatörü 

Fehmi Baysoy 
Kırşehir Senatörü 

Halil Özmen 
Konya iSenatörü 
Sedat Çumralı 

Antalya Senatörü 
Mehmet Pırıltı 

Urfa Senatörü 
1. Etem Karakapıcı 
Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 
.Siirt Milletvekili 

Mehmet Nebil Oktay 
Yozgat Milletvekili 

îsm&t Kapısız 
Tekirdağ Milletvekili 

Orhan Öztrak 

Anayasada yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili 33 madde (15, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 38, 46, 
60, 64, 89, 110, 111, 114, 119, 120, 121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140,141, 143, 144, 145, 147, 149, 
151, 152) ile bir yürürlük maiddesi ve 9 geçici madde gerekçesiyle eklidir. 

Adana Milletvekili 
Fazıl Güleç 

Adana Milletvekili 
Kemal Satır 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 
Balıkesir Milletvekili 
Salih Zeki Altunba§ 
Bolü Milletvekili 

Kemal Demir 
Denizli Milletvekili 

İlhan Açikalm 
Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çölakoğlu 

Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan 

İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay 

îstanlbııl Milletvekili 
Orhan Kabibay 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Uğur 

izmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay 

Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllüoğlu 

Adıyaman Milletv ekili 
Kâmil Kırıkoğlu 

Ankara Milletvekili 
ibrahim Cüceoğlu 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

Balıkesir Milletvekili 
Mehmet Niyazi Gürer 
Burdur Milletvekili 

Nadir Yavuzkan 
Denizli Milletvekili 

Hüdai Oral 
Erzincan Milletvekili 

Hasan Çetinkaya 
Gaziantep Milletvekili 

Ali İhsan Göğüs 
Hatay Milletvekili 

M. Sait Reşa 
İstanbul Milletvekili 

Hüseyin Dolun 
istanbul Milletvekili 

Sezai Orkunt 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
izmir Milletvekili 

Şeref Bakşık 

Adana Milletvekili 
M. Kemal Küçüktepepınar 
Adıyaman Milletvekili 

Yusuf Ziya Yılmaz 
Ankara Milletvekili 

1. Sıtkı Hatipoğlu 
Antalya Milletvekili 
Hasan Ali Gülcm 

Balıkesir Milletvekili 
M. Nurettin Sandıkçıoğlu 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Hdirne Milletvekili 
Cevat Sayın 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Muhittin Sayın 

İçel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

istanbul Milletvekili 
Bahir Ersoy 

istanbul Milletvekili 
M. Kâzım Özeke 

İstanbul Milletvekili 
Lebit Yurdoğlu 

izmir Milletvekili 
Mustafa Hulusi Çakır 

Adana Milletvekili 
Emir Halil Postacı 
Ağrı Milletvekili 

Abdülkerim Bayazıt 
Ankara Milletvekili 

Yusuf Ziya Yağcı 
Artvin Milletvekili 

Abdullah Naci Budak 
Bilecik Milletvekili 

Mehmet Ergül 
Çanakkale Milletvekili 

Mustafa Çahkoğlu 
Elâzığ Milletvekili 

Mehmet Aytuğ 
Eskişeihir Milletvekili 

Bekir Sıtkı Karacaşehir 
Gümüşane Milletvekili 

Nureddin Özdemir 
içel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 
istanbul Milletvekili 

Orhan Eyüboğlu 
İstanbul Milletvekili 

İlhami Sancar 
İzmir Milletvekili 

Şevket Adalan 
İzmir Milletvekili 

Talât Orhon 
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İzmir Milletvekili Kars Milletvekili Kars Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Kemal Önder Kemal Güven Osman Yeltekin Mehmet Seydibeyoğlu 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili Kırklareli Milletvekili Konya Milletvekili 
Tufan Doğan Avşargü Mehmet Yüceler Beyti Arda Orhan Okay 

Konya Milletvekili Kütahya Milletvekili Malatya Milletvekili Malatya Milletvekili 
Mustafa Üstündağ Ali Erbek Hakki Gökçe îsmet înönü 

Malatya Milletvekili Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili Maraş Milletvekili 
Mustafa Kaftan Yeli Bakirli Muammer Erten Mehmet Özdal 

Mardin Milletvekili Muğla Milletvekili Muğla Milletvekili Muş Milletvekili 
Şevki Altındağ Muallâ Akarca Ali Döğerli Nermm Neftçi 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili 
M. Nuri Kodamanoğlu Mevlüt Ocakcıoğlu Memduh Eksi Ata Topaloğlu 

Ordu Milletvekili Rize Milletvekili Sakarya Milletvekili .Sakarya Milletvekili 
Orhan Vural Sami Kumbasar Barbaros Turgut Boztepe Hayrettin Uysal 

Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili 'Samsun Milletvekili Samsun Milletvekili 
Mustafa Boyar Kâmran Evliyaoğlu Nihat Kale îlyas Kılıç 

Siirt Milletvekili Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Âdil Yaşa Vahit Bozatlı Ahmet Durakoğlu Ekrem Kangal 

Tokat Milletvekili , Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
îsmaü Hakkı Birler Mehmet Arslantürk Cevat Küçük Ahmet Şener 

Trabzon Milletvekili Urfa Milletvekili Zonguldak Milletvekili Adana Senatörü 
Ali Rıza Uzuner Necati Aksoy Hüseyin Baytürk M. Yılmaz Mete 
Adana Senatörü Ağrı Senatörü Ankara Senatörü Aydın Senatörü 

Mukadder Öztekin Salih Türkmen Hıfzı Oğuz Bekata Halil Goral 
Balıkesir Senatörü içel Senatörü Denizli Senatörü Elâzığ Senatörü 

Nejat Sarlıcalt Lütfi Bilgen Hüseyin Atmaca M. Salih Hazerdağh 
Gaziantep Senatörü İstanbul Senatörü İstanbul Senatörü İstanbul Senatörü 

SaUh Tanyeri Mebrure Aksoley Fikret Gündoğan Ekrem Özden 
İstanbul Senatörü İzmir Senatörü İzmir Senatörü Kars Senatörü 
M. Cemal Yıldırım Nazif Çağatay Necip Mirkelâmoğlu Sim Atalay 

Kars Senatörü Konya Senatörü Malatya Senatörü Ordu ^Senatörü 
Mehmet Hazer Fakih özlen Nurettin Akyurt Şevket Koksal 

Samsun Senatörü Sivas Senatörü Tekirdağ Senatörü Tokat Senatörü 
Rıza Isıtan Âdil Alt ay Hayri Mumcuoğlu Zihni Betil 

Trabzon Senatörü Tunceli (Senatörü Yozgat Senatörü Zonguldak Senatörü 
Ali Şahir Ağanoğlu Arslan Bora Sadık Artukmaç Mehmet Ali Pestüci 
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20 . 8 . 1971 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

334 sayılı, 9 . 7 . 1961 kabul tarihli, 20 . 7 . 1961 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 11, 15, 19, 22 26, 29, 30, 32, 46, 60, 61, 64, 89, 110, 111, 114, 119, 120, 
121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair teklifimiz ve bu değişikliklere ait genel gerekçe ve madde gerekçeleri; ayrıca Ana
yasaya eklenmesini istediğimiz 10 geçici madde ve bu maddelerin de gerekçeleri tarafımızdan im
zalanmış ve ekli olarak takdim edilmiştir. İmzalarımızın bu konuda Yüksek Başkanlığa verilen 
tekliflerle biriestiril'm esini, 38 nci madde hakkında yapılan tekDife bu haliyle katılmadığımızı, bu 
madde hakkındaki değişiklikte görüşümüzü mahfuz tuttuğumuzu saygılarımızla arz ederiz. 

istanbul Milletvekili Erzurum Milletvekili istanbul Milletvekili Aydın Milletvekili 
Ferruh Bozbeyli Cevat Önder Sadettin Bilgiç Yüksel Menderes 

Konya Milletvekili 'Samsun Milletvekili Sakarya Milletvekili Denizli Milletvekili 
Faruk Sükan Talât Asal Mustafa Vedat Önsal Hasan Korkmazcan 

İstanbul Senatörü Siirt Milletvekili izmir Milletvekili Konya Milletvekili 
Şevket Akyürek Zeki Çeliker İhsan Gürsan Bahri Dağdaş 

• Gaziantep Milletvekili istanbul Milletvekili Antalya Milletvekili Bursa Milletvekili 
Mehmet Kılıç İlhan Darendelioğlu Süleyman Çiloğlu Mehmet Turgut 

Manisa Milletvekili 'Trabzon Senatörü Rize Milletvekili Denizli Milletvekili 
Vehbi Sınmaz Ö. Lûtfi Hocaoğlu Hasan Basri Albayrak Sami Arslan 

içel Milletvekili Kocaeli Milletvekili Trabzon Milletvekili Bingöl Senatörü 
Hilmi Türkmen Vehbi Engiz Ekrem Dikmen Arif Hikmet Yurtsever 

Kütahya Milletvekili Muğla Milletvekili istanbul Milletvekili Muş Milletvekili 
Mehmet Ersoy Adnan Akarca Nuri Eroğan Nimet Ağaoğlu 

Konya Milletvekili Erzurum Milletvekili Kayseri Senatörü Tekirdağ Senatörü 
138 ve 38 e muhalifim Basim Cinisli Hüsnü Dikeçligil Cemal Tarlan 

Özer Ölçmen 

GENEL GEREKÇE 

On yıllık uygulamanın ışığında, Anayasanın hürriyetçi yapısını ve temel ilkelerini bütünü ile 
koruyarak, hazırlamış olduğumuz değişiklik tek 'fimizi madde gerekçeleri ile birilikte, biran önce 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri haline gelmesi dileğiyle ve saygılarımızla sunuyoruz. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE — 11 

1961 Anayasaısının 11 nci maddesinin (teımel hakların özü) tarzında olan kenar başlığı ve 
ımıadde metninin değiştirilım'eısi lüzumlu görülmüştür 

Hürriyetlerin sınırsız olmadığı ve olmıyacağı, kamu hukukumuzun temel kurallarından birisi
dir Anayasanın temel haklar ve ödevler kısmında yer alan 11 nci maddede hakların hangi sebep
lerle ve hangi şartlarla sınırlanabileceğinin açıkça belirtilimeıs'i, yanlış ve maksatlı yorumları ön
lemek bakımından yararlı olacaktır. 

Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılıması, hukuk düzeninin hiçıbir suretle caiz gönmediği bir 
durumdur. 
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Anayasada yer alan haık ve hürriyetlere dayanılarak, insan hak ve hürriyetleri tahrib edilemez. 

Yani hürriyeti tahrip hürriyeti yoktur. 
Keza Anayasada yer alan hak ve hürriyetlere dayanılarak, nitelikleri Anayasanın 2 nci madde

sinde sarih bir şekilde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti tahrip edilmemelidir. Bu Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerin hiçbirisi dil, ırk, sınıf, din ve mezhep kavgası yaratarak Türk Devletinin 
ülkesi ve /milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna dair temel ilkeyi bozma serbestliği anlamında 
yoramlanmıamalı ve ibu kasııtla kullanıknanıalıdır. 

11 nci madde metnine, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 29 neu ve 30 ncu maddeleriyle 
Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasının 17 nci maddesinde olduğu gibi, hak ve hürriyetlerin bunları 
kötüye kullanmak istiyenlerce maksatlı yorumlarını önleyici iki fıkra eklenmiştir. 

Hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılma hallerinin ceza hükümleriyle müeyyideye bağlanması 
öngörülmüş ve kanun koyucuya ışık tutması düşüncesi ile madde metninde son fıkraya ayrıca 
yer verilmiştir. 

MADDE — 15 

Maddenin 2 nci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik, kişilerin üstleriyle özel kâğıtları 
ve eşyasının mahkeme kararı olmaksızın, yetkili merciin emri ile aranabileceği halleri daha açık
lıkla belirtmeyi hedef tutmaktadır. Yürürlükteki madde bu imkânı «Kamu düzeninin gerektirdiği 
haller» e hasretmekteydi. Kamu düzeni yanında «Millî Güvenlik» özel sebebinin de zikredilmesi 
ve bu yetkinin mahkeme kararı olmaksızın kullanılabilmesinin «gecikmede sakınca bulunması» 
şartına bağlanması uygun görülmüştür. Nitekim benzer nitelikte olan konut dokunulmazlığı ile 
ilgili 16 nci maddenin 2 nci fıkrasında bu ibare kullanılmıştır. 

Yine 16 nci madde ile paralellik sağlamak ve aramanın tabiî sonucunu Anayasa hükmü olarak 
belirtmek amaciyle «... ve bunlara el konulamaz.» ibaresi eklenmiştir. 

MADDE — 19 

Düşünce ve inanç hak ve hürriyetinin kötüye kullanılması halleri, yürürlükteki maddede oldu
ğu gibi aynen muhafaza edilmiş, ancak son fıkrada, «derneklerin yetkili mahkemece kapatılacağı» 
şeklindeki hüküm «... gerçek ve tüzel kişiler hakkında kanunun gösterdiği hükümler uygulanır.» 
haline getirilmiştir. Böylece, dernek hüviyeti taşımıyan tüzel kişiler hakkında da müeyyide uygu
lanabilmesi imkânı sağlanmıştır. 29 ncu maddede yapılan değişiklikle, derneklerin belli şartlar al
tında, mahkeme kararı olmaksızın yetkili merciin emriyle faaliyetten alıkonulması hükme bağlan
mıştır. 19 ncu maddenin yasakladığı fiilleri işliyen gerçek kişilerin ve dernekler ile dernekler dı
şında kalan tüzel kişilerin tabi olacakları hükümler kanunla düzenlenecek ve haklarında kanunda 
gösterilen müeyyideler uygulanacaktır. Dernekler hakkında ise, ayrıca, 29 ncu maddenin ve o 
maddeye dayanılarak çıkarılmış kanun hükümlerinin uygulanması ve her iki halde de 31 nci mad
de hükmünün saklı olduğu tabiîdir. 

MADDE — 22 

Demokratik rejimlerde kamu oyunun .oluşturulmasında, 'basın ve yayımla ilgili hürriyeti erin 
özel bir yeri 'vardır. Basının etki alanı geniş ve toplum üzerindeki gücü büyüktür. Anayasa re
jiminin korunması ve güçlendirilmesi için 'basın hürriyeti yanında bu hürriyetin kötüye kulla-
nılmıasını önleyici ve sorumluluk sınırlarını daha 'belirli şekilde çizen hükümler konulması zorun
lu görülmüştür. Hemen belirtmek gerekil" ki, yapılan ilâveler maddenin temel yapısını bozan 
ve hürriyetin özüne dokunan 'bir ımahiyet taşımamaktadır. 

3 ncü fıkrada, 'basın ve haberalma hürriyetinin bağlı (olacağı -esaslar arasına «Devletin ülkesi 
ve 'milletiyle 'bütünlüğünü, kamu düzenini ve millî 'güvenliğin gerektirdiği gizliliği korumak» hal
leri de ilâve edilmiştir. 
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5 nei fıkrada yapılan değişiklik, gazete ve dergilerin - Î5 ve 16 ncı maddelerde oİdluğu gilbi-
belli ve önemli sebeplerin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınan merciin emri ile toplatılalbilme-
sline imkân tanımayı hedef tutmaktadır. Bu sebepler, «Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korunması» dır. Bu fııkra hükmünün tat
biki içim «gecikmede sakınca bulunması» şart ko şulmuş, ayrıca toplatma kararı veren merciin bu 
kararını «en geç yirmi -dört saat içinde mahkemeye bildirmedi» öngörülerek yargı teminatı sağ
lanmıştır. Mahkeme, ihu karan en geç 3 gün içinde onaylamadığı takdirde, toplatma kararı hü-
kümsü/î kalacaktır. 

Batı anayasalarının pek çoğunda yer aldığı üzere, yetkili merciin «CumShuriyet Savcısı» ve
ya «adlî zabıta» olarak bellirlenmıesi düşünülmüş, ancak konunun çlöızümünün kanun koyucuya 
bırakılması ve Ibu yetkinin idari mıakamlara verilmesi halimde ise, «yetkili merci» lin mahallî en 
büyük mülki âmir olması gibi teminat sağlayıcı hükümler konulması hususunda 'görüş (birliğine 
varılmıştır. 

Basın 'hürriyetiyle sıkı sıkıya ilgili olan bu yetkinin, gecikmesinde sakınca 'bulunan haller
de ve ancak Anayasada gösterilen sebeplerle kullanılması, ikeyfî davranış ve uygulamalara cevaz 
vermediği, sonuçları bakımından da yargı denetimine ralbi bulunduğu açıktır. 

Maddenin yürürlükteki son fıkrası, Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerin 'kapatılması
na ancak «57 nci maddede belirtilen fiillerden mahkûm olma» halinde cevaz vermektedir. Deği
şiklikle öngörülen kapatma sebepleri, gazete ve derginin yayımlarının «millî güvenliğe, kamu 
düzenine, genel ahlâka, insan halk ve hürriyetlerine dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyet ilkelerime veya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne» aykırı ol
masıdır. Böylece, Anayasa düzenine aykırı yayımların tanımı, tereddüde mahal bıralkmıyacak 
açıklıkla ifade ©dilımiş, sayrıca kapatma kararının mahkûmiyet kararını veren mıalhıkemıece ve ımalh-
kûmiyet kararı ile birlikte verilımesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

MADDE — 26 

Kişiler ve iSiyasi Partilerin basın dışı haberleşme araçlarından (Radyo ve Televizyon, Devlet 
tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajansları) faydalanma hakları ile ilgili 
bu madde, özüme sadık kalınarak, bu haberleşme araçlarının yayımlarını hangi esaslara uyarak 
düzenlemeleri gerektiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla yeniden kaleme alınmıştır. Halkın bu 
araçlarla haber alması, düşünce ve kanaatlere ulaşması ve kamu oyunun serbestçe oluşumu, «Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve sos
yal Cumhuriyetin millî güvenliğin ve genel ahlâkın korunması» dışında bir sebeple engellenemi-
yecek ve kayıtlamamıyacaktıır. 

MADDE — 29 

Dernek kurma makkı, herkes için, izne bağlı olmaksızın kullanılabilir 1>ir haktır. Bu hakkın 
kötüye kullanılmasını önlemek bakımından maddede yapılması gerekli görülen değişiklikler şun
lardır : 

a) Dermeklerin kurulmalarında «önceden izin almama» .esası muhafaza edilmiş, ancak bu hak
kın kullanılışında «Kanunda gösterilen şekil ve usullere»1 uyulması gerektiği 1 inci fıkrada belir
tilmiştir. (Kanun, önceden izin almadan dernek ıkurma hakkını (kısıtlayıcı hükümler koyamıyacak 
ve ancak, madde metninde mevcut «kamu düzenini ve gemıell ahlâkı korumak» sebepleri yanında, 
«(Devletin ülkesi ve 'milletiyle bütünlüğünün ve millî güvenliğin korunması» amaçlarıyla da sınır-
layabileoekîtir. 

b) Maddeye eklenen 2 nci fıkrada, «hiç kimsenin biir derneğe üye olmaya ve bir dernekte üye 
kalmaya zorlanamıyacağı»1 hüküm altına alınmıştır. Bu suretle, derneklere girme ve çıkma ser
bestliği de Anayasa hükmüyle korunmuş olmaktadır. 
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c) Derneklerin kapatılması konusunun Anayasa'da yeni bir düzenlemeye tabi tutulması zo
runlu görülmüştür. Gerçekten, topluma kolayca sirayet ©den tehlikeli fajaJifyetıleri dolayısiyle 
bâzı derneklerin mahkeme ka ran olmaksızın ve bir tedbir olmak üzere faaliyetten alıkonulması 
gereğinin ortaya çıkması, orabeş ve 16 ncı maddelerin ikinci fııkralanma paralel bir hükmün bu 
maddeye de eklenmesi ihtiyacımı doğurmuştur. İlâve olunan bu hükme göre .demekler, kanunun 
gösterdiği hallerde hâkim karariyle kapatılabileceği gibi, «gecikmede sakınca bulunan hallerde» 
de «Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğümün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâ
kım korunması» amaçlariyle kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle hâkim karanna kadar 
faaliyetten alıkonulabilecektiır. Bu durumun tedbir niteliğinde olduğu göz önünde tutularak, mah
kemelerce bu konuların incelenmesinde gerekli sürati sağlayıcı kamun düzenlemelerinin yapıl
ması öngörülmüştür. Yetkili merciin, mahallî en büyük ımülM âmıiır olması gerektiği ve tedbir ni
teliğindeki bu kararaı mahkemede kapatılmama karan verildiği takdirde yürürlükten kalkacağı 
tabiidir. 

MADDE — 30 

Yakalanan veya tutuklanan kimse hakkındaki delillerin eksiksiz toplanması, yirmidört saat
lik süre içinde her zaman mümkün olamadığından, tatbikatta karşılaşılan güçlükleri ve sakıncalan 
gidermek maksadiyle, hâkim önüne çıkarma süresinin kırksekiz saat olarak tesbiti uygun görül
müştür. 

Aynca «Kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlarda» «gerek saniklann 
sayrısının çokluğu, gerekse bu tip olayların mahiyeti icabı delillerin toplanmasının uzun bir za
mana bağlı olması yönünden, bu hallerde de sürenin yedi güne çıkarılması zorunlu sayılmıştır. Ka
nun, hangi suçların «toplu olarak işlenmiş sayılacağını açıkça gösteren hükümler getirecektir. 

MADDE — 32 

«ıBir kimsenin tabiî hâkimi» deyimi ile «bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme» deyi
mi arasında hiçbir fark görülmemiş ve sırf kavram kanşılklığmı önlemek için ikinci deyim ter
cih edilmiştir. 

Bir suç işliyen kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme, suçu işlediği zaman yürürlükte olan 
kanunun vazifeli ve yetkili saydığı mahkemedir. 

ıSözü edilen deyim, belirtilen esasa uygun olarak (İhtisas mahkemelerinin) kurulmasına engel 
değildir. 

Bu deyim, olağanüstü mahkemelerin kurulmasına izin vermez. 
Sıikryönetim için konulan kanun hükümleri saklı/dır. 

MADDE — 38 

Anayasanın 38 nci maddesi, kamu yarannm gerektirdiği hallerde, Devlet ve kamu tüzel kişile
rine, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallan kısmen veya tamamen kamulaştırma veya bunlar 
üzerinde idari irtifaklar kurma yetkisini düzenlemektedir. 

Madde metninde yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir : 
a) Birinci fikra hükmü aynen muhafaza edilmiş, eklenen ikinci fıkra ile '«gerçek değer» deyimi 

yerine «vergi değeri» esası kajbul edilmiştir. «Vergi değeri» nin, «mâlikin kanunla gösteriTecek usul 
ve şeikle uygun olarak bildireceği» değer olduğu ve kamulaştırma bedelinlin bu değeri aşamıyacağı 
hükme bağlanmıştır. Böylece, mâlikin bil'diriminin, yalnız vergi hukuku bakımından değil, aynı za
manda kamulaştırma bedelinin tesbiti bakımından da dikkate alınması ve esas kabul edilmesi uy
gun görülmüştür. Kamulaştırma ile ilgili bu hükmün, vergi ref ormlanna engel olmıyacağı tabiîdir. 

TD) Eklenen üçüncü fıkra ile, «Kaımulaştınlan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden az 
takdir edilmesi halinde, malikin itiraz ve dâva hakkı» saklı tutulmuştur. 
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c) Yapılan değişiklik sonucu dördüncü fıkra olarak yer alan hükme, «çiftçinin topraklandırıl
ması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi» yanında yeni bir unsur olarak «kıyaların korunması ve turizm» ilâve edilmiştir. Devletçe el 
atılması zorunlu (bir durum ve bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu (konu, dış ödemeler dengesinde 
önemli bir yer işgal eden turizm gelirlerini artırıcı ve halkın kıyılardan gereği gibi yararlanmasını 
sağlayıcı tedbirlerin alınabilmesini temin ve kolaylaştırmak için bu fıkraya dâhil edilmiştir. Ancak, 
turizım tesislerinin özellikleri ve bu yoldaki yatırım heveslerini azaltmama düşüncesi göz önünde 
tutularaik, taksitle ödeme halinde taksit süresinin on yıl olarak tesbiti ve diğer kamulaştırma ko
nularından farklı olarak «toprak» deyimi kullanılmak: suretiyle, toprak dışında kalan her türlü 
tesislerin bedellerinin tuksitlendirilmeyip peşin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Bütün bu hallerde ödeme şe'klini kanun tesbit edecektir. Kalkınma plânlarının öngördüğü hedef
lere yönelmiş yatırımları teşvik ve bu istikametteki Devlet yatırımlarına katılmak istiyenler lehine 
bir tercih yapılarak, bunlara ait kamulaştırma bedellerinin bir kısmının veya tamamının peşin öden
mesi ve böylece hem taşınmaz malı kamulaştırılanları üretici hale getirecek ve hem de hızlı ve 
dengeli kalkınmayı gerçekleştirecek istikamette hükümler konulması kanun "koyucuya bırakılmış
tır. Kanun tamamen veya kısmen kamulaştırmalarda peşin ödeme halleriyle miktarlarını ve tak
sit sürelerini tesbit edecektir. Taksitle ödemede, taksitlerin «eşit olması esastır. Kısmen peşin ödeme 
yapıldığı takdirde, geriye kalan miktar için aynı esas uygulanacaktır. 

MADDE — 46 

«Çalışanlar» yerine «Içışiler» deyimi kullanıla rak, işçiler ve işverenlerin önceden izin almaksı
zın sendika ve sendika birlikleri kurma v© bunlara serbestçe üye olmıa ve üyelikten ayrılma 
haklarına ilişkin temeli hüküm aynen muhafaza edilmiş, ancak bu hakkın kullanılışımın «Dev
letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin,, kamu düzenlinin ve genel ahlâkım 
korunımıası» maıksadiyile ve kanunla sıııırlıanabıile ceği ve kanunun gerek kuruluşların ve gerek
se üyeliğe giriş ve üyelikten ayrılmaların şekil ve usullerini tesbit edeceği hüküm altına lalın-
mışıtır. Ancak kanunla getirilecek sekili ve usuller, önceden izin lalmaksızın (sendika kurma, 
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma haklarını kısıtbyacak mahiyette ollmıyacaJk-
tır. 

Maidldeniın 2 nci fıkrası, madde metninden çıkarılmıştın*. Çıkarılan bu hüküm, iş;çdl niteliği ta-
şımuyan kamu hizmeti görevlilerine sendika kurıma hakkını taniiinaktaydı. Şu hususun belirtdıl-
mesinde zorunluk vardır ki, toplu sözleşme, grev, lokavt gibi müesseselere, işin niceliğinin ge
reği olarak, yer vermeye imkân olmıyan kamu hizmetlileri kuruluşilaırımn. gerçek mânada sen
dika)! bir faaliyette bulunmaları mümkün değildir. Şu halde bu kuruluşların «Senilika» olarak 
isimlendirilmesi her şeyden önce kavram karışıklığına sebebiyet vermekte, ayrıcıa «Sendika;» te
riminin etkisiyle bu kavrama olduğumdan başka hir anlam verilmesi eğilimi ortaya çıkmakta
dır. 

(Bu itibarla, işiçıi niteliği taşımayanı kamu hizmeti 'görevlilerin meslleıkî menfaatlerini koru
mak ve geliştirmek amaciyle kuracakları tüzel kişiliklerin1 «Sendika» olarak değil «Kuruluş» olanak 
isimlendirilmesi ve bu kuruluşların tabi olacakla n hükümlerin özel bir kanunla düzenlenımeısi uy
gun görülmüştür. 

Kaldırılan bu fıkra hütomü, maksada uygun şekilde 119 ncu ımadeye ilâve edilmiştir. 

,MADDE — 60 ' 

Millî savunma hak ve ödevi ile ilgili bu maddenin, bâzı noktalardan açıklığa kavuşturulma
sı zorunluğu, son yıllarda karşılaşılan birtakım sorunların çözümündeıki güçlüklerle otrtaya çık
mıştır. 

Nüfusun hızlı artışı sonucu olarak, askerlik yükümü altındaki vatandaşilarım muvazzaflık 
devresinde bulunanlarının sayısı da büyük bdir artma göstermekte ve sayıları ihtiyacın üstün-
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(de olanı bu (kimselerin, hepsinin muvazzaf olaraik görevlendirilmesi Devlet için büyük malî 
külfetlere malolmaktadır. Halbuki hızlı bir kalkınma ihtiyaç ve çabası içimde bulunan memle
ketimizde, askerlik çağındaki genç vatandaşların enerjisinden faydalanılması da zorunludur. 
Devlet, böylece mevcut insangücündem en verimli bir sekilide faydalanmış olacaktır. 

Maddede, kenar başlığı da dâhili, yapılan' de ğiışiklik bu gerekçeye dayanmakta ve Devlete, 
«vatan hizmeti» ni «Askerlik» veya «Başka kamu hizmetleri» şeklinde yerine getirme imkânımı 
ihtiyaca göre kullanıma yetkisini açıkça vermektedir. 

MADDE — 61 

Vergi ödevini düzemliyem Gl mci maddeye eklenen fıkra ile, kanunla belli edilen yukarı ve 
aşağı hadler içimde kalmak ve kanunun göstereceği ölçü ve esaslara uygum olmak şartiyle, Bakam
lar Kuruluna, vergi resim ve harcıların muafiyet, ve istisnalarını tesbit ve nisbet ve hadlere iliş
kin hükümlerde, iktisada hayatın ve Kalkınma Plânının gereklerime göre değişiklik yapma yet
kisi veı#mi§ bulunmaktadır. 

MADDE — 64 

Parlömanter rejimlerde, kanun yapmanın belli usullere uyulmak zorunluluğu sebebiyle, bir 
zaman aldığı ve gecikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. Değişen iktisadi ve sosyal şartların 
gereği olarak, bâzı hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe konulabilmesi çağdaş Devlet 
anlayışının tabiî bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anayasanın 5 nci maddesi hükmünün prensibini bozmamak ve her halde önceden yasama mec
lislerince esasları bir kanunla tesbit olunan sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla Hükümete kanun 
hükmünde kararnameler çıkarma yetkisinin verilmesi ve bu yetkiyi düzenliyen hükmün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin genel olarak görev ve yetkilerini belirliyen 64 ncü maddesine eklenmesi 
uygun görülmüştür. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir «Yetki Kanunu» ile belli konularda Bakanlar Kuruluna 
Kanun hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebilecektir. Yetki Kanununda çıkarılacak karar
namelerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kaldırılacak 
kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi gerekir. 

b) Kararnameler Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecek ve aynı gün Türkiye 
Büyük Millet MeelMnin onamasına sunulacaktır. Yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de 
tesbit olunabilecektir. 

c) Yetki kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılacak kararnameler İç Tüzüklerin kanunların 
görüşülmesi hakkındaki kurallarına göre ve ancak diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ive
dilikle görüşülüp karara bağlanacaktır. 

d) Yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisimin onamasına sunulmıyan kararnameler 
•bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler ise ret kararının Resmî Ga
zetede yayınlandığı tarihte yürürlükten kalkacak, değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin de
ğiştirilmiş hükümleri ise bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek
tir. 

e) Kanun hükmünde kararnamelerle Anayasanın birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan Temel 
hak ve hürriyetlerle dördüncü bölümünde yer alan siyasi hak ve ödevleri düzenlenemiyecektir. 

f) Kanun hükmünde kararnameler de, Anayasa Mahkemesinin denetimine tâbi olacaktır. 

MADDE — 89 

Gensoru müessesesinin, Millet Meclisinin Hükümetli demetleme fonksiyonunum 'em müessir yolu olduğu 
bir gerçektir. Bu yolun tıkanmaması kadar, Meclisin diğer görevlerini yerine getirmesine engel 
teşkil edecek şekilde kullanılmamasını temin de önem taşımaktadır. Bu sebepledir ki : 

a) Gensoru önergelerinin ancak siyasi parti grupları adına yetkilisinin veya enaz on miletve-
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kilinin imzasiyle verilmesi prensibi kabul edilmiştir. Bu gensoru müessesesi bakımından bir sınırla
ma olmayıp, aksine güvensizlik sonucuna varacak bir önem taşıyan müessesenin mahiyetiyle müte
nasip bir uygulama tarzı olarak düşünülmüştür. 

b) Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hakkındaki görüşmenin, verilişini takibe-
den üç birleşim içinde yapılması, gerek Hükümete ve gruplara hazırlama imkânı verilmesi ve ge
rekse Meclisin çalışmalarının aksamaması yönünden uygun görülmüştür. 

e) Bu görüşmelerde çabukluğu sağlama ve dolayısiyle Meclisin çalışmalarının dengeli şekilde 
yürütülmesi yani' kanun yapma, denetleme ve diğer görevleri arasında denge sağlanması amaeiyle, 
gerektiğinde gensoru önergelerinJin önceden bastırılıp dağıtılması ve görüşme usullerinin içtüzük 
hükümleriyle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

MADDE — 110 

Madde metni aynen muhafaza edilmiş, eklenen son fıkra ile tatbikatta anlaşmazlıkları önlemek 
ve uygulamada açıklık getirmek üzere Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerinin, Genel
kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlariyle ilişkilerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlan
mıştır; 

MADDE — 111 

Millî Güvenlik Kurulunun kuruluşuna açıklık vermek üzere, birinci fıkraya «Başbakan» ilâve 
edilmiş ve Silâhlı Kuvvetlerin bünyesi gereği1, Millî Güvenlik Kurulunda kuvvet temsilciliği göre
vini Kuvvet Komutanlarının yerine getirmeleri tabiî bulunduğundan «Kuvvet Temsilcilerinden» 
yerine «Kuvvet Komutanlarından» ibaresi konulmuştur. 

Son fıkra ise Millî Güvenlik Kurulunun kuruluş gayesine uygun olarak düzenlenmiştir. 

OMLADDE — 114 

İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı, 'bu eylem ve işlemlerden halkları zıyaa uğrıyan 
kimselerin yargı yoluna başvurmaları, yani yargı yolunun açık oluşu hiçbir sebep ve suretle kı
sıtlanması düşünülemiyen bir haktır. Anayasamızın 31 nei maddesi, bu hususu hiçbir tereddüde 
mahal bırakmıyacak şekilde hüküm altına almış bulunmaktadır. 

Ancak uygulamada, «Yargı denetimi» deyimi bâzı hallerde yanlış anlamalara yol açmış, yargı
nın re'sen murakabede bulunmasına ve idarenin yerine geçerek idari eylem ve işlemler tesis et
mesine imkân verici bir yetki gibi anlaşılmak istenmiştir. Kavram karışıklığından doğan bu du
ruma vuzuh vermek maksadiyle madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Anayasanın 132 nci maddesi «Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarma 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bun
ların yerine getirilmesini geciktiremez.» hükmünü Va'zetmiştir. öngörülen değişiklik ise, «Yargı 
yetkisinin yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirme
sini sınırılyacak tarzda kullanüamıyacağı» hükmünü getirmektedir. Böylece, yargı yetkisinin 
kullanılışı ile, yürütıme görevinin kanunlarla belli edilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 
getirilmesindeki yetkinin kayıtlanamıyacağı açıklığa kavuşmuş olmaktadır. İkinci fıkraya eklenen 
cümle ile de, yargı kararları ile idari eylem ve işlem tesis edilemiyeceği esası konulmuştur. 

Madide başlığı da, bu gerekçelerle değiştirilmiştir. 

lMAlDDE — 119 

46 ncı (maddenin değişiklik igerekçesinde açıklandığı üızeire, işçi niteliği İtaşımıyan kamu hiz
metlilerinin sendika feurmıalarına ilişkin ikinci fıkranın o maddeden çıkarılmış yılması (sebebiyle 
meydana gelen /boşluğu ıdoldurmak üzıere 119 ncu maddeye «kamu hizmetlerinin mıeslekî men-
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faallerini korumak ve geliştirmek amacını güden kuruluşların bağlı olacağı esasların» Kanunla 
düzenleneceği hükmü bir fıkra olarak .eklenmiştir. 

Bu ^gerekçelere uygun olarak, madde başlığında ve (birinci fıkra metnimde kamu hizmetlerinin 
sendikalara üye ^olamayacakları hususu, belirtilmiştir. 

MADDE — 120 

Anayasanın üniversitelerle ilgili 120 nei maddesinin, aşağıdaki gerekçelerle yeniden düzenlen
mesi bir ihtiyaeolarak ortaya çıkmıştır. 

a) Birinci fıkrada, üniversitelerin ancalk Devlet eliyle ve özerk kamu tüzel kişiliği halinde 
kanunla kurulacağı, özerkliğin bu madde hükümleri içinde uygulanacağı ve üniversite binalariyle 
eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulımas na engel olmıyacağı esası kabul edilmiştir. 

b) İkinci fıkralda, üniversitelerin, kendileri tarafından seçilen organları eliyle ve ancak Dev
letin gözetimi ve denetimi altında yönetileceği hükme bağlanmıştır. 

c) Üniversite öğrettim üyeleri ve yardımcılarının1 serbestçe araştırma ve yayında bulunabil
melerine ait hüküm muhafaza edilmiş ancak bunun suç işleme serbestliği anlamında yorumlana-' 
mıyacağı tabiî sayılmıştır. 

d) Yukarda izah olunan gerekçelere uygun olarak, «Devletin gözetim ve denetim hakkınnu 
nasıl kullanılacağı, üniversite organlarının sorumlulukları, öğrenim ve öğretim hürriyetini engel
leyici eylemleri önlemıe tedbirlerinin! alınması, üıiversiteler arasında ihtiyaca göre öğretim üyesi 
ve yardımcılarının görevlendirilmesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin hürriyet ve teminat için
de ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve Kalkınma Plânı ilkelerine uygun olarak» yürütül
mesi esaslarının kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. 

e) Üniversiteler bütçelerinin, «ıgenel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uyigun olaraik 
yürürlüğe konulması ve denetlenmesi» hükme bağlanmıştır. 

f) Organları, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte üniversitelerin, tam bir sorumlululk duy
gusu ve dayanışma ile, hürriyet ve temnıiat içinle öğrenime ve öğretime devam etmeleri hem zo
runlu, hem de gereklidir. Bütün iyi niyet ve çabalara rağmen bu sağlanamadığı takdirde ise, ola-
ğanüsltü tedbirlere başvurmak zorunluğn kendililinden ortaya çıkar. 

Bu düşüncelerle maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir, «öğrenim ve öğretim hürriyetinin tehli
keye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi» halinde, Balkanlar Kurulu, 
o üniveraitenin veya bağlı fakülte, kurum ve kuruluşların idaresine el koyacak ve bu kararını he
men Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunacaktır. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Birleşik Toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır.» «Hangi hallerin el koymayı ge
rektireceği, el koyma kararının ilân ve uygulanma usulleri ile süresi ve devamınca Bakanlar Ku
rulunun yetkilerinin nitelik ve kapsamı» kanunla ıdüzenlenecefctir. 

MADDE — 121 

Gelişen teknoloji, bütün dünyada raidyo ve televizyonun, büyük 'kitleleri ^etkiliyen ve ikamu 
oyunun ha/ber lalmasınıda ve oluşum/unda en büyük rolü loynıyan yayın organları haline .gelmesini 
sağlamıştır. Memleketimizin (genel şartları bu yayın organlarını, daha da etkili kılmaktadır. 

Devlet eliyle kurulan ibu organların tam bir tarafsızlıkla, ancalk Anayasanın (temel ilkelerine 
uygun ve bu ilkeleri yayima, benimsetme ve güçlendirme Mikametinde yayımlarla hizmetini yü
rütmesi gerekmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası ile, yönetim ve denetimde vte yönetim onganlarının kuruluşunda 
tarafsızlık ilkesinin zedelenemiyeceği hüküm altına alınmış, 3 ncü fıkrada ise, haber ve proğ-
ramllarm seçilmesinde, işlenmesinde ,ve sunulmasında, kültür ve eğitime yaridimcılik görevinin ye
rine getirilmesinde uyulması gereken anaprensipler açıkça belirtilmiştir. 

Millet M e c M (ıS. Sayısı : 419) 
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MADDE — ,124 

Sıkıyönetim ile ilgili bu maddede yapılması teklif olunan değişiklikle, sıkıyönetimi gerektiren 
haller arasına yeni bir unsur ilâve edilmektedir. Bu, «Ülkenin ve milleltin bölünmezliğini içten 
veya dıştan tehlikeye «düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin 
ortaya çıkması» dır. 

[Bakanlar Kurulunun, bir aylık süne ile sıkıyönetim ilânı yetkisinin, bu sürenin T. B. Millet 
Meclisince kısaltılması hükmü mahfuz tutulduğuna .göre, iki ay olarak .değiştirilmesi uygun görül
müştür. 

Son fıkraya 123 ncü ımadde hükmüne paralel olarak «savaş veya savaşı gerektirecek bir du
rumun baş göıstermeisi hâlinde vatandaşlar için konulabilecek yükümler» in Kanunla gösterile
ceği hükmü eklenmiştir. 

ıMADDE — 127 

Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları aynen muhafaza edilmiş, 3 ncü fıkrada Silâhlı Kuvvetlerin elin
de bulunan ve millî güvenlik bakımından gizlilik arz eden Devlet mallarının «(Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlenmesi usullerinin» Kanunla düızenlenmıcsi hükme bağlanmıştır. 

. MADDE — 134 

Maddenin föçünıcü fıkrasında yapılan değişiklikle, Askerî Hâkimlerin yaş hadleri gibi yüksel
ime ve emekliliklerinin de Kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Böylece, Askerî Yargı ile ilgili 138 nci maddenin son fıkrası ile uygunluk (sağlanmıştır. Ka
mun, Mahkemelerin bağımsızlığı, Hâkimlik teminatı ve Askerlik hiztmetinJin gereklerine gıöre, bu 
konuları düzenliyecdktir. 

MADDE — 137 

Cumhuriyet Savcılarının idare ve yargı kuruluşları içinde özel bir yeri ve önemi vardır. İda
ri görevleri bakımından Adalet Bakanına bağlı olması gereken Cumhuriyet Savcılarının, yargı 
görevlerinin gerektirdiği teminata sahip kılınmaları da bir zorunluluktur. 

Bu temel düşüncelerle, Cumhuriyet Savcılarının özlük işleri ile haklarındaki disiplin işlemle
rinin, Adalet Bakanının Başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Ku
rulundan seçilen 3 asıl ve 2 yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük işleri Genel Müdü
ründen kurulan «Yüksek Savcılar Kurulu» eliyle yürütülmesi uygun görülmüştür. Böylece Cum
huriyet Savcılarının hem Adalet Bakanlığı ile ilişkileri bir esasa bağlanmış, hem de özlük 
işleri ve yargı görevlerinin yerine getirümesi bakımından gerekli teminat sağlanmıştır. Yine aynı 
düşüncelerle, disiplin ve mesleJkten çıkarma cezaları dışındaki kurul kararlarının kesinliği öngö
rülerek hizmetin aksamaması sağlanmıştır. Esasen çoğunluğu Yüksek Mahkeme üyelerinden mey
dana gelen bir kurulun kararlarına karşı başkaca teminat yolu düşünülmesine de ihtiyaç görülme
miştir. Disiplin ve meslekten çıkarma cezalarında ise, gerek Adalet Bakanına ve gerekse hakkında 
karar verilen Cumhuriyet Savcısına, bu kararın bir defa daha incelenmesini isteme hakkı tanın
mıştır. Bu istemin şekli ve süresi kanunla düzenlenecektir. 

Bakanlık müsteşarı veya Özlük İşleri Genel Müdürünün izin, hastalık veya başka sebeplerle 
toplantılara katılamamaları halinde kendilerine vekâlet etmekte olanların bu görevi yerine geti
recekleri, Yargıtaydan seçilen asıl üyelerin yokluğunda da yedek üyelerin kurula katılacakları 
tabiîdir. 

Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda ise, kurula Cumhuriyet Başsavcısı Başkanlık edecek
tir. 

Millet Mecliüail (S. Sayısı : 419) 
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MADDE — 138 

Maddenin tümü aynen muhafaza edilmiş, son fıkrada, «Askerî savcılık görevlerini yapan as
kerî hâkimlerin refakatinde bulundukları komutanlarla ilişkileri» nin kanunla düzenleneceği hükme 
bağlanmıştır. 

MADDE — 139 

Yargııtayın kuruluşu ile ilgili bu maddede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 
a) Birinci sınıfa ayrılmış hâkimler yanında, birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet Savcılarının da 

Yargıtay üyeliğine seçilebilmeleri imkânı tanınmıştır. Gerçekten, menşeleri ve yetişmeleri aynı 
olan ve mesleklerinin her kademesinde bir meslekten diğerine geçmeleri mümkün bulunan hâkim 
ce Cumhuriyet Savcılarının, Yargıtaya üye seçilebilme konusunda farklı işleme tabi tutulmasını 
haklı gösterecek bir sebep yoktur. 

b) Birinci Başkan ile Cumhuriyet Başsavcısının seçimlerinin Yargıtay Genel Kurulunca yapıl
ması esası muhafaza edilmiş, ancak ikinci başkanların Genel Kurulca seçilmelerindeki güçlükler 
göz önünde tutularak bunların seçilmeleri usulünün kanunla düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

c) Gerek Birinci Başkan ve Cumhuriyet Başsavcısının gerekse ikinci başkanların görev süre
lerinin dört yıl olarak tesbiti ve süresi dolanların yeniden seçilebilmelerinin mümkün olduğu hük
me bağlanmıştır. 

MADDE — 140 

Danıştay üyelerinin Bakanlar Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca boş yer sayısınca ayrı 
ayrı gösterilecek adaylar arasından Anayasa Mahkemesi tarafından seçilmesi usulü muhafaza edil
mekle beraber, Danıştay Başkanı ile Başkanunsözcüsünün de aynı yoldan seçilmesinde zorunlu
luk bulunmadığı düşünülmüştür. Gerçekten, Danıştay Başkanının, Başkanunsözcüsünün ve daire 
başkanlarının üyeler arasından Genel Kurulca seçilmesi, işin gereğine çok daha uygun olup, esa
sen Yargıtayda da bu sistemin uygulanması öngörülmüştür. Bu bakımdan, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarda bu sistemi gerçekleştirecek değişiklikler yapılmıştır. 

Yine Yargıtaydaki sisteme uygun olarak Danıştay Başkanı, Başkanunsözcüsü ve daire baş
kanlarının görev sürelerinin dört yıl olarak tesbiti ve süresi dolanların yeniden seçilebilmeleri
nin mümkün olduğu hükme bağlanmış, daire başkanlarının seçim usullerinin ise kanunla düzen
lenmesi uygun görülmüştür. 

Maddeye ilâve edilen son fıkra ile, asker kişilerle ilgili idari dâvaların, askerî hizmetin özelli
ğinin gereği olarak, Askerî Yargıtayda kurulacak özel bir dairede incelenmesi ve bu dairenin 
kuruluşu ile üyelerinin atanmalarının kanunla düzenlenmesi esası kabul edilmiştir. 

MADDE — 141 

Bu maddeye ilişkin değişiklik iki konuyu kapsamaktadır : 
a) Birinci fıkraya eklenen ve 140 ncı maddenin son fıkrasına uygun olan hükümle, Askerî ni

telikteki idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi Askerî Yargıtay bünyesinde kurulacak özel bir 
daireye bırakılmıştır. Askerlik mesleğinin özelliği ve diğer mesleklerden farklı hiyerarşik düzeni 
dolayısiyle bu hükmün fıkraya eklenmesinde zorunluluk görülmüştür. Bu dairenin kuruluşu, üye
lerinin nitelikleri ve atanıma usulleri, askerlik gereklerine uygun olarak, kanunla düzenlenecektir. 

b) Askerî Hâkimlerin, hâkimlik nitelikleri yanında askerî rütbe ve kıdem hiyerarşisine de 
tabi bulunmaları sebebiyle Askerî Yargıtayda Başkanlık, İkinci Başkanlık ve daire başkanlıkla
rı ile Başsavcılık görevlerinin, diğer yüksek mahkemelerde olduğu gibi, seçim sistemine bağlan
ması sakıncalı görülerek bunların rütbe ve kıdem sıralarına göre atanmaları esası kabul edilmiştir.. 

Millet Meclis^ (S. Sayısı : 419) 
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MADDE — 143 

Bu maddede yapılan değişiklikle, Yüksek Hâkimler Kuruluna Yasama Meclislerinden ve bi
rinci sınıfa ayrılmış Hâkimler arasından üye seçilmesi usulünden, uygulamada görülen aksama
lar ve sakıncalar sebebiyle vazgeçilmiştir. Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin kendi üyeleri 
arasından Yargıtay Genel Kurulunca seçilmeleri ve süresi dolanların yeniden seçilebilmeleri esası 
kabul edilmiştir. , 

Kurul bünyesinde «Müfettiş Hâkimlik» ihdası öngörüldüğü cihetle, kurul üyelerinin sayısı 
azaltılmıştır. 

Adalet Bakanının, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına katılabi
leceği ve Başkanlık yapacağı kabul edilmiş olduğuna göre, bu durumun tabiî sonucu olarak oy 
kullanabilmesini temin içini son fıkradaki «oylamaya katılamaz» ibaresi madde metninden çıka
rılmıştır. 

MADDE — 144 

Mahkemelerin bağımsızlığının ve hâkimlik teminatının güçlendirilmesi ve dış etkilerden tama
men korunması için, Yüksek Hâkimler Kurulunun, hâkimlerin özlük işleri ve haklarındaki disip
lin işlemleri hakkında kesin karar verebilmesi zorunlu görülmüştür. Esasen yüksek dereceli hâ
kimlerden meydana gelen bu kurulun kararlarına karşı başkaca teminat yolu düşünülmesine de 
ihtiyaç görülmemiştir. Bu sebeple, kurul kararları aleyhine başka mercilere başvurulamıyacağı, 
ancak disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile ilgili kararların bir defa daha incelenmesinin, 
Adalet Bakanı hakkında karar verilen hâkim tarafından istenebilmesi hükme bağlanmıştır. Böy
lece, bir hâkim, ilk atanmasından emekliliğine kadar geçecek süre içinde, Yüksek Hâkimler Kurulu 
dışında bir makam ve mercie muhatabolmaksızm, tam bir güven içerisinde görevini yapma imkâ
nına kavuşmuş olacaktır. Disiplin ve meslekten çıkarma cezalarının bir defa daha incelenmesine 
ait istemin şekli ve süresi kanunla düzenlenecektir. 

Yine, uygulamanın ortaya koyduğu bir ihtiyacı karşılamak amaciyle, kurula bağlı ve sürekli 
olarak görev yapmak üzere «müfettiş hâkimlik» ihdası zorunlu ve faydalı görülmüştür. 

MADDE — 145 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş sistemi aynen muhafaza edilmekle beraber, Yasama Meclisle
rince yapılacak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde sonuçlanmasını temin için seçim
lerde «salt çoğunluk» esası kabul edilmiş ve adaylığa başvurma ile seçim esas ve usullerinin düzen
lenmesi öngörülmüştür. Başvuran adayların, Meclislerin oyuna sunulmadan önce nasıl bir ön tet
kike tabi tutulacağının ve bunun hangi kurullarca yapılacağının da yine kanunla düzenlenmesi 
uygun görülmüştür. 

Uygulamadaki güçlükler nazara alınarak, Yasama Meclislerince seçilecek birer üyenin üniver
siteler tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmesini öngören fıkra, maddeden çıkarılmış
tır. 

Yukardaki gerekçe ile, Anayasa Mahkemesinin Başkan ve Başkanvekili seçiminde de «salt ço
ğunluk» esası kabul edilmiştir. 

MADDE — 147 

Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclislini hem kanun vazıı, hem de Anayasa vazıı olarak yetkili 
kılmıştır. Kanun vazıı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasarrufları, Anayasada belirtilen 
istisnalar dışında ve Anayasada gösterilen şekil, usûl ve esaslara göre Anayasa Mahkemesinin de
netimine tâbi tutulmuştur. Anayasa Mahkemesi, Yasama Meclislerinim İçtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu da denetlemeye yetkilidir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Anayasa vazıı olarak yaptığı Anayasa değişiklikleriini denetlemesi söz konusu olamaz. 

Millet Meclisi (IS. Sayısı i 419) 
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Nitekim, Anayasamız, 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında, (Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan almıyan bir Devlet yetkisi kullanamaz.) hükmü yeralmıştır. Şu halde Anayasanın 
sadece kanunlara ve İçtüzüklere hasrettiği bir denetleme yetkisinin, Anayasa Mahkemesince, 
Anayasa değişikliklerine teşmil edilemiyeeeği tabiîdir. Ancak, hemen göz önüne almak gerekirki; 
Anayasa değişikliği, Anayasanın 155 nci maddesinde görüldüğü üzere, gerek teklif, gerekse müza
kere ve kabul bakımından kanunlardan farklı şekil şartlarına bağlanmıştır. Anayasa değişikliği, 
bu şartlar dışında kanunların tabi olduğu müzeke usullerine tabi almakla beraber bir kanun değil, 
bir Anayasadır. Geçmiş yıllar tatbikatında, Anayasa değişiklikleri kanun şeklinde kabul ve ilân 
edildiği ve bu değişikliklerden bâzıları aleyhine iptal dâvaları açıldığı için, Anayasa Mahkemesi
nin Anayasa değişiklikleri üzerinde denetimi yetkisi bulunup bulunmadığı konusuna açıklık kazan
dırma ihtiyacı belirmiştir. Bu denetim yetkisinin, Anayasa değişikliğinin, sadece teklif, müzakere 
ve kabul edilmesine ait Anayasa hükümlerine uygun olarak yapılmış bulunup bulunmadığı nok
tasına münhasır olduğu, esasa teşmil edilemiyeeeği ve bu esasın Anayasa Mahkemesine yer veren 
bütün demokrasilerde de aynı tarzda kabul edildiği tesbit olunmuştur. Anayasanın 147 nci madde
sindeki değişiklik, bu anlam dışındaki yorum ve uygulamaya yer bırakmayacaktır. 

MADDE — 149 

Anayasa Mahkemesine, kanunların ve Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı 
iddiasiiyle doğrundan iptal dâvaisı açabilmenin asgarî bâzı şartlara -bağlanirmaısı gereği vardır ve 
Anayasa da bu gereği ıgöz önünde tutımoştur. 

Yapılan değişiklikle, yüzde on oranından daha az oy alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
grup kuracak sayıda üye sokamamış bulunan Siyasi Partilerin, bu madde hükmünden faydalanma
larının dloğru olamadığı görülmüş, diğer taraftan ıher Mecliste ayrı gruıp kurmuş olma ışartı yerine 
Türkiye Büyük Millelt Meclisi Birleşik Toplantısında grup kuracak sayıya sahifp siyasi partilere 
de (bu hak tanınmıştır. 

Anayasanın 15.1 nci maddesine göre, herkesin ve her zaman deıf'i yolu ile dâva hakkı saklı bu
lunduğuna göre, bu düizienlem'eyi bir kısıtlama olarak kabul mümkün değildir. 

MADDE — 151 

Maddenin üçüncü fıkrasındaki üç aylık süre, Anayasa ıMaıhkeırmesi kararlarının gerekçesi ya
zılmadan açıklanaımıyaöağı şeklinde 152 nci maddede yapılmam öngörülen «değişikliğin tabiî bir 
sonucu olarak, inceletmeye ve gerekçelerin yazılmasına yeter zaman bırakmak düşünceısiyle, altı 
aya çıkarılmıştır. 

MADDE — 152 

Bu maddede yapılması öngörülen değişiklikler şunlardır ': 
a) Birinci fıkraya «kararların, gerekçesi yazılmadan açıklanamıyacağına» dair bir hüküm 

eklenmişltir. Bu ilâyenin sebebi, gerekçesi mıeveudolmıyan ipital kararı gereğinin, gerekçe bilin
mediği için, yasama ve yürütme organlarınca yerine getirilmıesinde çoğu kere ortaya çıkan 
güçlükler ve kamu oyunda ıdoğan tereddütlerdir. Bu bükümle Anayasa Mahkemesi kararlarının, 
gerekçesi yazılmadan açiklanımaıma'sı lüzumu kesinliğe kavuşjturulmuiş olmaktadır. 

b) İkinci fıkrada, yine aynı amaçla, iptal edilen Kanun veya İçltüzüğün vejya bunların iptal 
•edilen hükümlerinin, ancak 'gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkması öngörülmüştür. 

e) Yine 'ikinci fıkranın son cümlesindeki altı aylık 'süre, Resmî iGazeîtede yayımlanma tarihin
den başlamak üzere, bir yıla çıkarılmıştır. İptal ısebebiyle yeniden çıkarılacak veya değiştirile
cek Kanunun 'gerek /tasarı olarak hazırlanması, 'gerekse Yasama Meıclislerinide görüşülkmesi bazan 
altı aylık bir süreye sığdırılaımaıdığından, Anayasa .Mahkemlesine, Kanunun niteliğine göre bir yıla 
kadar süre vermek yetkisi tanınmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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GEÇİCİ MADDE — 12 

Memleketimizin içinde bulunduğu şarttılar, 10 Ekim 1971 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinden üçte birinin yenilenmesi ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinde boş bulunan 
üyelıMer&n selimlerinin larlteleranesliıni zorunlu kılmıştır. Aynı şartların gereği olarak ertelenen se
çimlerin, 12 Ekim T97:3 tarihinde yapılması gereken milletvekilleri genel ıseçimleriıyle birlikte yapıl
ması uygun gömülmüştür. 

Sözü edilen şartların Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosuna üye seçilmesine etkisi olamıya-
oağı düşünüldüğünden, Anayasanın bu konuya ait 73 neü maddesinin S nci fıkrası hükmü saklı tu
tulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — 13 

Anayasanın 139 ncu maddesinde yapılması öngörülen değişiklik gereğince, Yargıtay Birinci 
Başkanı .ile Cumhuriyet Başsavcısının, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte görev
lerinde dört yılı doldurmuş olmaları halinde yürürlük tarihinden iltilbaren bir ay içinde seçimleri 
yenileneoektir. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, ikinci başkanlarının «seçim usullerini düzenleyici kanun, Anayasa 
değişikliğinin yürürlük tarihimden itibaren 6 ay içerisinde çıkarılacak ve Yargıtay ikinci başkan
larından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık süresini dolduranların seçimi de, yü
rürlük tarihinden itibaren bir ay içinlde yapılacaktır. 

GEÇİCİ MADDE — 14 

Anayasanın 140 ncı maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak, Anayasa değişikliğinin yü
rürlüğe girdiği tarihte dört yıllık görev sürelerimi doldurmuş olan Danıştay Başkanı ile Başkanım-
sözcülüğü için yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeniden seçim yapılması öngörülmüştür. 

114 ve 140 ncı maddelerde yapılması öngörülen değişiklikler gereğince, 521 sayılı Danıştay Ka
nununun, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde çıkanlması ve daire 
başkanlarından dört yıllık görev süresini dolduranların yerine yapılacak geçimlerin de bu kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması hükme bağlanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 15 

45 sayılı Kanunla kurulmuş olan Cumhuriyet Başsavcılığı bölümlerinin ve bu bölümlerde Yargı
tay İkinci Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cıımhuriyct Savcısı unvanlariyle görev yapan Cum
huriyet savcılarının, 45 sayılı Kanunda, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay içinde yapılacak değişiklikler kanunlaşmeaya kadar eskisi gibi görevlerine devam etme
leri, ancak, gerek menşeleri ve gerekse yetişme tarzları bakımından hâkimlerle bir olan ve ayrıca 
nitelikleri, kadroları ve yaptıkları görev bakımından Yargıtay üyeliği ile eşit durumda bulunan 
Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından bu Anayasa de
ğişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanların Yargıtay Üyesi olacakları ve kadrola
rın Yargıtaya intikal edeceği hükme .bağlanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 16 "7"~ """"" 

Anayasanın 143 ve 144 ncü maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere uygun olarak 45 
sayılı Kanunun bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yeniden dü
zenlenmesi ve Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut üyelerinin görevlerinin 45 sayılı Kanunun de
ğişik hükümlerine göre yapılacak secini sonuçlarına kadar devam edeceği hükme bağlanmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE — 17 

Anayasanın 46 ve 119 ncu maddelerinde yapılması öngörülen değişikliğe uygun olarak, kamu 
hizmetlilerinin meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kuracakları kuruluşların 
bağlı olaeaklan hükümleri düzenleyen kanun, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı 
ay içinde çıkarılacaktır. 

Kanun, mevcut kamu personeli sendikalarının varlıklarının bu kuruluşlara intikaline ait hü
kümleri de düzenliyecektir. 

Birinci fıkra hükmüne uygun olarak, mevcut kamu personeli sendikalarının faaliyeti', bu Ana
yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte sona erecektir. Bu sona eriş ile düzenleyici kanunun 
yürürlüğe girmesi arasında geçecek süre içinde, kamu personeli sendikalarının varlıklarının mu
hafazası ve diğer konularda Medeni Kanun hükümleri uyarınca gerekli tedbirler alınacaktır. 

GEÇİCİ MADDE — 18 

Anayasanın 134, 138 ve 141 noi maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere uygun ola
rak, askerî yargı ile ilgili kanunların bu değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisin
de değiştirileceği ve yapılması gereken seçim ve atamaların kanun değişikliklerinin yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir ay içerisinde yapılması gerektiği hükme bağlanimışjtır. 

GEÇİCİ MADDE — 19 

Anayasanın 137 nci maddesinde yapılan değişiklikle yeniden kurulacak olan YükseJk Savcı
lar Kurulunun kuruluşunu ve işleyişini düzenliyecek olanı kanun, bu değişikliğin yürürlük tari-> 
hinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak ve bu kanun yürürlüğe girinceye kadar, 2556 ve 45 sa
yılı kanunların değişiklik ve ekleriyle birlikte uygulanmasına devamı olunacaktır. 

GEÇİCİ MADDE — 20 

Anayasada yapılması öngörülen değişiklikler ve Anayasaya eklenen geçici maddeler gereğin
ce çıkarılması veya 'değiştirilmesi gereken kanunlardan, geçici 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ncu 
maddelerin kapsamı dışında kalan (maddelerle ilgili olanların, bu Anayasa ideğişikliklerinin yü
rürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, ta marnlanmam 'hükme 'bağlanmıştır. 
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AnayaJsa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/558 
Karar No. : 18 

24 . 8 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

1.961 Anayasaısınıın çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören ve Anayasaya geçici 
bâza makldeler ekliyen teklifin Anayasanın 155 nci maddesindeki şartlara uygun olduğu anlaşıl
makla güındem gereğince evvelâ tümü üzerinde müzakere yapılmış ve daha sonra teklif edilen 
maddeler birer birer Komisyonumuzca. incelenmiştir. 

11 nci ve 38 nci maddelerin müzakeresi ertelenerek teklifte yer alan maddeler ve geçici mad
deler gerekçeleriyle birilikte dikkate alınarak müzakere olunmuştur. Müzakerelerin kifayeti hak
kında verilmiş olaın önergelerin kabulü yahut madde üzerinde görüşme isteğinde bulunan kim
senin kalmamış olması1 sebebiyle her madde üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra teklitf 
edîlen madde kenaır başlığı ve metni birlikte oya konulmak suretiyle kabul keyfiyeti ayrı ayrı 
testoit edilmiştir. 

26 nci maddenin ımetnibde ibareye açıklık kapandıracağı düşünülen «'kalan» kelimesi eklenmiş
tir. 138 nci maddemin tabedül%inde noksan kal mış olan «hâkimlerin refakatinde bulundukları 
komutanlarla ilişkileri;» ibaresi metne ithal edilmiş, madde gerekçesinde de 'ikinci fıkra ile il
gili olan değişikliğin ifadesi maksadiylc bir ilâve yapılmıştır. 

Geçici 15 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi «bunlara ait kadrolar da Yargıtaya üye 
kadrosu olarak geçer»' şeklinde değiştirilmiştir. 

Kanomun 1 nci maddesi metnine «61» rakamının ilâvesinin gerelktiği tesbit edilerek bu ilâve 
yapılmıştır. 

GreçJci 20 nci madde metninde sözü geçen geç ici 12 nci (maddemin yeni bir kanun yapılmasını 
gerektirir mahiyette bulunmaması sebebiyle «12» rakama metinden çıkarılmıştır. 

Arz edilen Anayasa değişiddilk teklifleriınin Millet Meclisinde öncelikle müzakeresinin temin 
buyrulması rieasiyle ve saygılarla sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Adana 

C. Akçalı 

Bitlis 
1 -11 nci maddelere muhalifim. 

K. M. Akışık 

Çorum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Güler 

izmir 
1,11, 61 nci maddelere muhali
fim. Söz hakkım mahfuzdur. 

Ç, Karagözoğlu 

38 nci 

38 nci 

38 nci 

Sözcü 
Denizli 

maddeye muhalifim. 
F. Avcı 

Çanakkale 
maddeye muhalifim. 
K. Bağcıoğlu 

Erzurum 
İV. Gacıroğlu 

Kastamonu 
maddeye muhalifim. 

S. Keskin 

38 

1, 

nci 

11 

Kâtip 
Ordu 

K. Şensoy 

Çanakkale 
maddeye muhalifim 

R. Sezgin 

İstanbul 
ve 61 nci maddelere 

muhalifim. 
R. Ülker 

Konya 
î. Baran 

İmzada bulunamadı. 
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Ordu 

Geçici 20 nci madde için söz 
hakkım mahfuzdur. 

C. Ekinci 

Ordu 
11 nci maddeye muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
O. Vural 

Tekirdağ 
11 ve 61 nci maddelere karşı

yım. Söz hakkım saklı. 
Y. Alpaslan 

Erzurum 
38 nci madde üzerinde muha

lefet şerhim vardır. 
R. Cinisli 

îzmir 
38 nci maddeye muhalifim. 
Muhalefet şerhimiz eklidir. 

S. Akkan 

İsparta 
38 nci madde için söz hakkım 

mahfuzdur. 
Y. Uysal 

Muş 
1 -11 nci maddeye muhalifim. 

Söz hakkım, mahfuzdur. ' 
N. Neftçi 

Ankara 
E. Paksüt 

Muhalefet şerhi 

Görüşülmekte olan Anayasa tadil teklifinin komisyonca ekseriyetle kabul edilmiş bulunan 
38 nci maddesine aşağıdaki nedenlerle muhalifiz : 

1. Mer'i Anayasadaki kamulaştırılan malların (Gerçek karşılıkları) esasının kaldırılarak ver
gi değeri ölçüsünün kabul edilmesi mülkiyet hakkına saygılı bulunmadığından, 

2. Küçük toprak sahiplerinin kamulaştırılacak olan arazilerinin kamulaştırma bedellerinin pe
şin ödenmesi şartının derpiş edilmiyerek, yirmi yıl gibi uzun bir taksitlendirmeye tabi tutulma
sına muhalifiz. 

Kastamonu 
S. Keskin 

Çanakkale 
K. Bağcıoğlu 

Corum 
A. Güler 

Denizli 
F. Avcı 

Erzurum 
İV. Gacıroğlu 

Muhalefet şerhi 

. Demokratik Partiye mensup senatür ve mdCletvekilleri, Millet Meclisi Yüksek Başkanlığınla 
sunulan, Anayasa değişikliğini şu kayıtla' imzala mışilardiır : 

«Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

334 sayılı, 9 . 7 . 1901 kabul tarihli, 20 . 7 . 19 
Cuımlhuriyeti Anayasasının 11, 15, 19, 22, 26, 29, 
121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 
yapılımasına dair teklifimiz ve !bu 'değişikliklere 
Anayasaya ekle'nımıeısini istediğimiz 10 geçici m'ad 
im'zalaınımış1 ve ekli olarak takdim edilmiştir. İm 
len .tekliflerle! bMeışitMllm'esini, 38 nci madde ha 
zı, bu madde hakkındaki değişiklikte (görüşümü 
riiizJ.» 

Görülüyor ki) Anayaısa değişikliği tieklilfinde, 
tiuıtııy'oırnz. Bize göre, teklif 'edilen 38 nci madde 

61 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Türkiye 
30, 32, 46, 60, 61, 64, 89, 110, 111, 114, 119, 120, 
145, 14>7, 149, 151, 152 nci maddelerinde değişiklik 
(ait genel gerekçe ve mıadlde gerekçeleri; ayrıca' 

de ve bu maddelerin ide gerekçeleri tarafımızdan 
zalammTzun bu konuda Yüksek Başkanlığa verir 
kkınida yalpıdan teklif e 'bu halliyle katılımadığıtmı-
zü ımahfuz tuttuğumuzu saıygularımızlıa arz ed'e-

38 nci madde hakkımda görüşümüzü mahfuz 
nin şu mahzurları vardır; 
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1. Kamulaştırmada karşılık olarak vergi değeri kabul edilmemekte, vergi değeri tavan oilarak 
ele almımaiMadıır. 

2. Çıkarılan ve fuygulama yeteneği loilimadığı için ertieilenen, 1319' sayıllı ve 29 . 7 j. 1970 ıtia-
rihli, «Emlâk Vergisi Kanunu» ndaki hususlar. 38 nci ımadde değişjiikliiği için esasjolarak alınmak
tadır. Her aaman değişmesi mümkün olan bir kanunun Anayasa için esas olanak alınması doğ
ru değildir. Kanunlar Anayasaya değil, Anayasa (kanunlara tesir eder. 

3. Oerek «Bina Vergisi» ve gerekse «Arazi Vergisiı» ıtıatbükatmda, yazılı beyan eisası mera-
lefeetimizin şartl'arına uygun düşmemektedir. Bu vergilerin matrahının tesbitinlde «beyan esa
sı», faydası görüllımüş, yegâne modern usul ide ğildir. İleride daha modern ve kolay usuller bu
lunabilir. Halbuki Anayasa ile, «beyan esası» dondurulmaktadır. 

4. Emlâk Vergisıiı beyannameleri, bina ve ardalarda beş yılda, arazide on yılda bir defa ve-
rillecektir. Bu müddetler, Maliye Bakanı tarafından bir misli daha uzatilabilir. Bu vaziyet kar
şısında, beyan tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında geçen zaman içinde, para değerinde düşme, 
fiyat endekslerinde yükselme, kamulaştırılan gayri menkulde inşa ve ihya olabilir. Bu faktörler göz 
önüne alınmamıştır. 

5. Kısmî kamulaştırmalarda, kamulaştırılan kısmın özellikleri de göz önüne alınmamıştır. 
6. Taksitli' ödemede 20 yıl, çok uzun bir süredir. Taksitlerin ne şekilde ödeneeeği malûm 

değildir. Türkiye'de «tasarruf bonosu» uygulamasının hazin durumu herkesçe bilinen bir ger
çektir. Bu gerçek karşısında taksitle ödemeye vuzuh vermek gerekir. 

7. 38 nci maddedeki değişiklik teklifi bu haliyle, mülkiyet ve miras halklarını zedeliyecek 
bir durumdadoır. 

Yukarıya bir kısmını kısaca dercettiğimiz mahzurlar karşısında, şu hususu önemle belirtmek 
isteriz ki, 38 nei maddede değişiklik yapmaya lüzum yoktur. Nitekim, «Devletleştirme» yi 
tanzim eden 39 ncu maddede her hangi bir değişikliğe lüzum g'örülmemiştir. Biz, Demokratik 
Piarti senatör ve milletvekilleri olarak, 38 nci maddede her hangi Ibir değişikliğe lüzum olmaldığı 
kanaatindeyiz. Bu sebeple, 38 nci maddedeki değişikliğe muhalifiz. AneaJk ıeğer ımutlaka bir de
ğişiklik isteniyorsa, mezkûr 38 nci maddenin ilişikteki hale gelmesini teklif ediyoruz. 

İzmir Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Şükrü Akkan Rasim Cinisli 
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TEKLİF 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının, 1.1, 15, 19, 22, 26, 29, 
30, 32, 38, 46, 60, 64, 89, 110, 111, 114, 
119, 120, 121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151 ve 152 
nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Temel hak ve MADDE 11. — Temel hak ve 
S ™ ? hürriyetler, Devletin _ ülkesi ve 
kötüye kullanıl- milletiyle bütünlüğünü, Cumhu-
maması. riyetin, millî güvenliğin, kamu 

düzeninin, kamu yararının, ge
nel ahlâk ve genel sağlığın korunması 
amacı ile veya Anayasanın diğer maddele
rinde gösterilen özel sebeplerle. Anayasa
nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özü
ne dokunamaz. 

Bu hak ve hürriyetlerden hiçbirisi in
san hak ve hürriyetlerini ortadan kaldır
mak veya bunlara dayanan millî demokra
tik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyeti yıkmak serbestliğinin tanın
dığı anlamında yorumlanamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürri
yetlerden hiçbirisi dil, ırk, sınıf, din, mez
hep kavgası yaratmak veya Türk Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün 
olduğuna dair temel ilkeyi bozmak kas-
diyle kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davra
nışların cezası kanunda gösterilir. 

II. özel hayatın MADDE 15. — Özel hayatın 
a)rUÖz^hayatm f i ğ i n e dokunulamaz. Adlî ko-
gizliliği. vuşturmanm gerektirdiği istis

nalar saklıdır. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, 

usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma
dıkça; millî güvenlik veya kamu düzeni 
bakımından gecikmede sakınca bulunan 

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 11, 15, 19, 22, 26, 29, 
30, 32, 38, 46, 60, 61, 64, 89, 110, 111, 114, 
119, 120, 121, 124, 127, 134, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151 ve 152 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 nci 
desi aynen kabul edilmiştir. 

mad-
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(Teklif) 

hallerde de kanunla yetkili kılman merciin 
emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâ
ğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el 
konulamaz. 

IV. Düşünce ve 
inanç hak ve 
hürriyetleri. 
a) Vicdan ve 
din hürriyeti. 

MADDE 19. — Herkes, vicdan 
ve dinî inanç ve 'kanaat hürriye
tine sahiptir. 

Katmu. (düzenine '.veya genel ah
lâka veya bu .aımaçlarla çıkarılan 

kanunlara ayikırı »Imuyan ibadetler, dinî 
âyin Ve törenler serbesttir. 

iKimse, ibadete, 'dinî lâıyin ve törenlerle 
ikatılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açık
lamaya 'zorlanamaz. Kimjse, dinî inanç ve 
kanaatlerinden Idjolayı kınanamaz. 

•Din eğitim, ve öğrenimli, ancak kişile
rin kendi falteğiinıe ve Iküçüklerin de ka
nuni rtsemısilcilerimin isıteğinc bağlıdır. 

ıKimise, Devletin sıoısyal, iklti'saıdi, siyasi, 
veya hulkulkî temel düzenini, kısmen tde 
lOİısa, din kurallarına (dayandırma veya si
yasi ıveya ışaıhlsıi çıkar veya nüfuz .sağlama 
amaciyle, her 'ne suretle olursa o'lsun, dini 
veya din duygularını 'yahut dince kutsal 
isayılan şeyleri istismar edemez ve ikötüye 
kullanamaz. Bu yalsaik dışına çıkan veya 
.başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve 
tüzel kişiler hakkımda, Kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır ve siyasi partiler Ana
yasa Malhkeınresimee temelli kapatılır. 

VI. Basın ve 
yayımla ilgili 
hükümler. 
a) Basın 
hürriyeti. 

MADDE 22. — Basın hürdür; 
samslür 'edilemez. 

Devlet, bıasım ve ihaber .alıma 
hürriyetini sağlııyaealk teıdlbirleri 
alır. 

Basılı ve ıhaıber alma hürriyeti, ancalk 
Devletlin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, 
fcalmu düzenini, ımlillî i güvendiği (ve millî 
güvenliğin gerektirdiği gizliliği veya genel 
ahlâkı koraımıak, kişilerin haysiyet, şeref 
ve haklarınıa teoaıviüztü, Isuıç işlemeye ikış-
kırtmiayı öllıemiek veya yargı görevinin 
amacına uygun olarak yerine ^etirlmıeişini 
sağlamak için 'kanunla fsınırl anabilir. 

Yargı görevinin .amacıma uygun olarak 
yerine gietirilmıesi için kanunla belirtilecek 
ısınırlar dıeimde hâkim taraflımdan verilecek 

(Anayasa Koınıisyöîi'ıiîmn değiştirişi) 

MADDE 19. — Teklifin 19 ncu mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Teklifin 
desi aynen kabul edilmiştir. 

nci mad 
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(Teklif) 

Ikararlar tekli lolmalk üzere, olaylar hakkm-
ıda yayın yasağı Ikonamaz. 

Türkiye'de yayımlanan 'gazete ve der
iciler, Kanunun gösterıdiği suçların dşlen-
ımıeısi halimde hâikiım, Ikarariyle; Devletin 
ülkesi ve milletiyle MLtünMğünün, millî 
ıgüvenliğin, kamu düzenlinin veya genel ah
lâkın uğranması takımımdan gecikmede sa-
ikmea bulunan hallerde de, Kanunun açık
ça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatı-
'lalbilAr. Toplatma kararını veren yetkili 
(merci, bu (karlarını en geç 24 saat içinde 
maihketmeye bildirir. Mahkeme hu karan 
en geıç (üç gün içi'nlde onaylamazsa, toplat
ma kararı hükümsüz, sayılır. 

'Türkiye'de yayımlanan gazete ve der-
ıgiler, müllî güvenliğe, kamu düzenine, ge
nel ahlâka, insan hak vie hürriyetlerine 
ıdayanan millî delmjoikraitilk, lâik ve sos
yal İOuımlhuriyet ilkelerine veya Devletin 
ülkesi ve (milletliyle bölünmezliği temel 
hükmüne aykırı yayılmiardan mahlkûm olma 
halinde mahkeme karariyle kapatılabilir. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

e) Basın dışı 
haberleşme 
araçlarından 
faydalanma 
hakkı. 

MADDE 26. — Kişiler ve siyasi 
partiler, kaımu (tüzel kişileri eliıir 
deki basın dışı haberleşme ve ya
yın araçlarından faydalanma hak
kına (saJhiîptir. Bu faydalanma

nın şartları ve usulleri, delmiokratik esas
lara ive ha(k!kaniyet ölçülerine uygun ola
rak kanunla düzenlenir. Kanun, Devletin 
üllkesi ve ImMlıetiyle hütünlüğünün, insan 
haklarına (dayanan millî demokratik, lâik 
ve sosyal Cumhuriyetin, ımilllî jgüvenliğin ve 
ıgene'l ahlâkım (korunması ' halleri dışm-
ida hir sejbdbe dayanarak halkın bu araç
larla haber lalımasını, düşünce ve kanaatlere 
ulaşmasını ve 'kamuoyunun serbestçe olu
şumunu enigelleyiici kayıtlar feoyaımaız. 

b) Dernek 
kurma hakkı. 

MADDE 29. — Herkes, önce
den izin a'llmalksızın dernek kurana 
hakkına sahiptir. Bu hakkın kul

lanılışında uygulanacak şekil ve .usuller 
fcanunjda gösteriliir. ,Kanun, Devleltin ülkesi 
ve milletiyle hütünlüğünün, millî güvenli-
ğin, kamu düzeninin ve ,genel ahlâkın :ko-
runtmiaisı maklsadiyle sıaurlar koyabilir. 

e) Basın dışı 
haberleşme 
araçlarından 
faydalanma 
hakkı. 

[MADDE 26. — Kişiler ve siyasi 
partiler, kamu tüzel kişileri elin
deki basın dışı haberleşme ve ya
yın araçlarından faydalanma hak
kına sahiptir. Bu , faydalanma

nın şartları ve usulleri, demokratik esas
lara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak 
kanunla düzenlenir. Kanun, Devletin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğünün, insan haklarına 
dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel ah
lâkın korunması halleri dışında kalan bir 
sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber 
almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını 
ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu engel
leyici kayıtlar koyamaz. 

MADDE "29. — Teklifin 29 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Hiç )kimsıe bir derneğe üye olmaya 
veya dernekte .üye kalmaya zorlanamaz. 

DemeMer, kanunun 'göistemdiği haller-
dıe hâkim kanardyle kapatılaibiılir. Dev-
leltin ülkesi (ve milletiyle foütürdüğünün, 
'millî (güvenliğin, karara düzeninin ve 'genel 
aihlâlkın korunması bakımından gecikmede 
sakınca (bulunan hallerde de, hâkim kara-
:rına kadar 'kanunun ıaçıkca yetkili .kıldığı 
ımenciin lenıriyle faaliyetten alıikonulalbilir. 

VIII. Hakların MADDE 30. — Suçluluğu hak-
ilril^hüMnıler. kında kuvveitli belirti bulunan 
a) Kişi güven- kişiler, ancak kaçmayı veya de

lillerin yok .edilmesini veya de
ğiştirilmesini önlemek m aks adiy

le veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu 
kılan ve kanunla gösterilen diğer hallerde 
hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutuklulu
ğun devamına karar verilebilmesi aynı şart
lara bağladır. 

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ya
pılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimselere, 
yakalama veya tutuklama sebeplerinin ve 
'haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen 
'bildirilmesi gerekir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimse tu
tulma yerine en yakın mahkemeye gönde
rilmesi için gerekli süre hariç kırksekiz 
saat ve kanunun açıkça 'belli ettiği hallerde 
toplu olarak işlenen suçlarda yedi gün 
içinde hâkim önüne çıkarılır ve bu süre 
geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan 
veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıka
rılınca durum hemen yakınlarına bildirilir. 

Bu esaslar dışında işleme talbi tutulan 
kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar 
kanuna göre Devletçe ödenir. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

c) Kanuni yargı 
yolu. 

MADDE, 32. — Hiç kimse, ka
nunen tabi olduğu mahkemeden 

ibaşka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mah

kemeden başka bir merci önüne çıkarma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip 
olağanüstü merciler kurulamaz. 

MADDE 30. — Teklifin 30 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Teklifin 32 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Kamular MADDE 38. — Devlet ve kamu 
ırma. tüzel kişilesri, kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, karşılıkla-
trum peşîn ödemek şartıyla, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malları, kanunla gösteri
den esas ve usullere göre, tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üze
rinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Ödenilecek karşılık, taşınmaz malın ta
mamımın (kamulaştırılması hailinde o malın 
malikinin /kanunda gösterilecek usul ve 
şekle uygun olanak bildireceği vergi değe
rini1; kısmen kamulaştırmalarda da, vergi 
değerinin (kamulaştırılan kısma düşen mik-
taraım ^aşamaz. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığı
mın vergi değerinden az takdir edilmesi 
halinde (malikin iitiiraz ve dava hakkı sak
lıdır. 

/Çiftçinin topraklandırılması, ormanla
rın {Devletleştirilmesi, yeni orman yetişti
rilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmaz 
mal ve kıyılanın korunması ve turizm (ama
cıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin 
ödeme şekli! kanunla gösterilir. 

Kanunun taksitte ödemeyi öngördüğü 
hallerde çiftçinin topraklandırılması, or
manların Devletleştirilmesi, yeni ormatn 
yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçek
leştirilmesi için 'konulacak süre yirmi yılı; 
kıyıların korunması ve turizm amacıyla 
yapıl acalk kamulaştırmalarda ise bu süre 
an yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit 
olarak ödenir ve kam/unla gösterilen faiz 
haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı 
doğrudan doğruya işleten çiftçinin hakka-
miyet ölçüleri içinde geçinebilmesi için za
ruri olan ve kanunla gösterilen kısmın ve 
küçük çiftçinin kamulaştırılan toprağının 
bedeli 'her 'halde peşin ödenir. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 38. — Teklifin 38 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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e) Sendika 
kurma hakkı. 

MADDE 46. — İşçiler ve iş
verenler, önceden izin. almaksızın, 
sendikalar ve sendika birlikleri 

kurma, ıbumlara serbestçe üye olma ve üye
likten ayrılma (hakkına sahiptirler. Bu hak
ların kullanılışında uygulanacak şekil ve 
usuller '.kamunda gösterilir. Kanun, Devle
tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî 
güvenliğin, 'kamu düzieninin ve genel (ahlâ
kın korumması maksadıyla sınırlar koya
bilir. 

Sendikalar ve sendika birliklerinin tü
zükleri, yönıetim ve işleyişleri demokratik 
esaslara (aykırı olamaz. 

V. Vatan 
hizmeti. 

MADDE '60. ~ Vatan hizmeti, 
her Türk'ün hakkı ve ödevidir. 
Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde 

veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine 
getirileceği kanunla düzenlenir. 

VI. Vergi ödevi. MADDE 61. — Herkes, kamu 
güderlerini karşılamak üzere, malî 
gücünle göre, vergi ödemekle yü
kümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri ma
lî yükümler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli! <ettiği yukarı ve aşağı 
hadler içinde (kalmak, ölçü ve esaslara uy
gun olmak şartiyle, vergi, resim ve harç
ların muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve 
hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik 
yapmaya, Bakanlar IKurulu yetkili kılma-
bilir. 

II. T. B. M. M. MADDE 64. — Kanun koy-
yetkdferiT V* m'ak> değiştirmek ve kaldırmak, 
a) Oenel olarak. Devletin bütçe ve kesin hesap 

kanun tasarılarını görüşmek ve 
kalbüll etmek, para basılmasına, ıgenel ve 
özel .aıf ilânıma, ımaihkemelerce verilip ke
sinleşen ölüm cezalarınım yerine 'getirilme
sine karar vermek, Türkiye Büyük Mil
let Meclislinin yetkilerindendir. 

Türkiye Büyük Millet Meelisi kanun
la, belli konularda, Bakanlar Kuruluma ka-{ 
num hükmünde kararnameler çıkarmak 
yetkisi verebilir. Yetki veren kanunda, 
çıkarılacak kararnamelerin amacı, kap
samı ve ilkeleriyle bu yetkiyi kullanma 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 46. ~- Teklifin 46 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Teklifin 60 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Teklifin 61 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE »64. — Teklifin 64 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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sünesinin ve yürürlükten kaldırılacak ka
mun hükümlerindin açıkça gösterilmesi ve 
kanun hükımünde kararnamede de yetki
nin hangi kanunla verilmiş olduğunun 
belirtilmesi lâzımıdır. 

Bu kararnameler, Resmî Gazetede ya
yımlandıkları gün yürürlüğe ıgiirerler. 
Ancak, kararnamemle yürürüük tarihi ola
rak daha sonraki 'bir tarih de gösterile-
bilir. Kararnameler, Resmî Gazetede ya
yımlandıkları gün Türkiye Büyük Mlillet 
Meölisime sunulur. 

Yetki kanunları ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulan kararnameler, Ana
yasanın ve yasama meclisleri içtüzüklerinin 
kanunlarım görüşülmesi için koyduğu ku
rallara göre, ancak, komisyonlarda ve ge
nel kurullarda diğer kamum tasarı ve tek
liflerinden önce ve ivedilikle görüşülüp 
karara bağlanır. 

Yayımlandıkları güm Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmayan kararnameler; 
bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Mecli
since reddedilen kararnameler bu kara
rın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte 
yürürlükten kalkar. Değiştirileırek kabul 
edilen kara mam elerin değiştirilmiş hü
kümleri, bu değişikliklerin Resmî Gaizete-
de yayımlandığı gün yürürlüğe gilrer. 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel hak 
ve hiürrliy etiler ile dördüncü bölümünde 
yer, alan siyasi haklar ve ödevler kanun 
hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. 
Anayasa Malhkemesi, bu kararnamelerin 
Anayasaya uygunluğunu da denetler. 

b) Gensoru. MADDE 89. — Gensoru yetkisi MADDE 89. — Teklifin 89 ncu mad-
palnız Millet Meclisinindir. Gen^ desi aynen kabul edilmiştir. 

soru önergesi bir siyasi parti grupu adına 
veya en a'z 10 milletvekilinin imzasiyle veri
lir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
almmıyacağı, verilişinden sonraki üç bir
leşim içinde görüşülür. Bu görüşmede, an
cak önerge sahiplerinden biral, siyasi par
t i gruplairı adıma birer milletvekili, Ba
kanlar Kurulu adına Başbakan veya bir 
Balkan konuşabilir. 
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Gensoru önergelerinin gerektiğimde 
önceden basılıp 'dağıtılmasını ve »Meclis ça
lışmalarının ıdemgeli alarak yürütülmesini 
düzenleyici hükümler içtüzükte gösteri
dir. 

Gündeme alma karariyle birlikte gen
sorunun' görüşme günü de belıli edilir. 

Gensorunun görüşülmesi, gündeme ali-, 
ma karan tarihinden bağlayarak iki gün 
geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden son
raya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri «ırasında üye
lerin verecekleri gerekçeli güvensizdik 
önergeleri veya Bakanlaır Kurulunun gü
ven isteği, bir tam gün geçtikten sonra 
oylanır. 

Bakamlar Kumlumun veya bir Baka
nın düşürülebilmesi, üye t aımısayısının salt 
çoğuniluğiyle olur, 

VIII. Millî MADDE 110. — Başkomutan-
a r B ^ o m u t a n - illk> ™ ^ e BÜ7Ük Millet Mee-
Iık ve Genelkur- liginin mânevi vardığımdan ayrıl-
may Başkanlığı. m a z y e Cumhurbaşkanı' tarafın

dan ıtemısiıl oiumur. 
Millî güvenliğin ısağHanmasi'nıdan ve 

Silâhlı Kuvvetlerin savaşa baızırlatnımâ-
sınd'am, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
karışa, Bakamlar Kurulu sofruimludur. 

Gemelkurmtay Başkanı, Silâhlı Kuvvet
lerin komutanadır. 

Gen-elkurmaiy Başkanı, Bakamlar Ku
rulunum1 teklifli üzerine, Cumhurbaşkanınca 
atanır; görev ve yetkileri kanumla düzem1-
ılenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve 
yetkileriniden dolayı Başjbakama karşı so-
rumluldur. 

Millî Savunma Bakanlığının. görev ve 
yetkileri, Genelkurmay Ba§kaîı!lığı ve Kuv
vet ikomutanlıkl'ariyle ilişkileri kanumla 
düzenlenir. 

b) Millî Güven- MADDE 111. — Millî Güven
lik Kurulu: m Kumûü} Barbakan, Genelkur

may Başkanı ve kanunun gösterdiği Ba
kamlar ile Kuvvet Komutanlarından kuru
ludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşka
nı Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu 
görevli Başbakan yapar. 

Millet 'Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 110. — Teklifin 110 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Teklifin 111 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik 
ile ilgili kararların alınmasında ve koordi
nasyonun sağlanmasında gerekli temel gö
rüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder. 

c) Yargı yolu. MADDE 114. — İdarenin her 
türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolu açıktır. 

Yargı yetkisi, yürütme görevinin ka
nunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmesini sınırlıyaeak 
tarzda kullanılamaz. İdari eylem ve işleım 
niteliğinde yargı kararı verilemez. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak 
dâvalarda süre aşımı, yazılı bildirim tari
hinden başlar. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden do
ğan zararı ödemekle yükümlüdür. 

c) Memurların MADDE 119. — Memurlar ve 
ve sendikalara Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
girememesi. yönetim ve denetim işlerinde ça

lışanlar ve kamu yararına çalışan demek
lerden özel gelir kaynakları ve özel imkân
ları kanunla sağlanmış olanların merkez 
kurallarında görev alanlar, siyasa partilere 
ve sendikalara üye olamazlar. Memurlar 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan
lar, görevlerini yerine getirirken, vatan
daşlar arasında, siyasi kanaatlerinden do
layı her hangi bir ayırım yapamazlar. 

'Bu esaslara aykırı hareketleri mahke
me hükmüyle saMit olanlar, kamu hizmetin
den temelli çıkarılır. 

İşçi niteliği taşıımıyan kamu hizmetli
lerinin meslekî menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek amacını güden kuruluşların 
bağlı olacakları hükümler kanunla düzen
lenir. 

MADDE 120. — Üniversiteler, 
ancak Devlet eliyle ve kanunla 
kurulur. Üniversiteler, özerkliğe, 

IV. özerk üni
versite, tarafsız 
radyo - televiz
yon, haber 
a) Üniversiteler. s a n i p kamu tüzel kişileridir. 

Üniversite özerkliği, bu maddede belirtilen 
hükümler içinde uygulanır ve bu özerklik, 
üniversite binalarında ve eklerinde suçla
rım ve suçluların kovuşturulmasma engel 
olmaz. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 114. — Teklifin 114 nc.ü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

-MADDE 119. — Teklifin 119 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Teklifin 120 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Üniversiteler, Derletin gözetimi ve de
netimi altında, 'kendileri tarafından seçi
len organları eliyle yönetilir. Özel kanuna 
göre kurulan Devlet üniversiteleri hakkın
daki hükümler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri 
ve yardımcıları, üniversite dışındaki ma
kamlarca, her ne suretle olursa olsun, gö
revlerinden uzaklaşitırılamaızlar. Son fıkra 
hükümleri saklıdır. 

Üniversite öğretim ve yardımcıları 
serbestçe araştırma ve yayında bulunabi
lirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, 
organları ve bunların seçimleri, görev ve 

ti yetkileri, üniversiteler üzerinde Devletin 
gözetim ve denetim hakkını, kullanıma usul
leri ve üniversite organlarının sorumlulu
ğu, öğrenim ve öğretim hürriyetlerini en
gelleyici eylemleri önleme tedbirleri, üni
versiteler arasında ihtiyaca göre öğretim 
üyeleri ve yardımcılarının görevlendiril
mesinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin 
hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim 
ve teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı 
ilkelerine göre yürütülmesi esasları ka
nunla düzenlenir. 

Üniversitelerin bütçeleri, genel ve kat
ma bütçelerin 'bağlı olduğu esaslara uygun 
olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, 
1 kurum ve kuruluşlar da öğrenim ve öğre

tim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve 
bu tehlikenin üniversite organlarınca gide
rilmemesi halinde Bakanlar Kurulu, ilgili 
üniversitelerin veya bu üniversiteye bağlı 
fakülte, kurum ve kuruluşların idaresine el 
koyar ve bu kararını hemen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ona
masına sunar. Hamgi hallerin el koymayı 
gerektireceği, el koyma kararının ilân ve 
uygulanma usulleri ile süresi ve devamm-
ca Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nite
lik ve kapsamı kanunla düzenlenir. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 
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b) Radyo ve te
levizyonun ida
resi ve haber 
ajansları. 

MADDE 121. — Radyo ve tele
vizyon istasyonları, ancak Devlet 
eliyle ve tarafsız bir kamu tüzel 
kişiliği halinde kanunla kurulur. 

Kanun, yönetim ve denetimde ve yö
netim organlarının kuruluşunda tarafsız
lık ilkesini bozacak hükümler koyamaz. 

Her türlü radyo ve televizyon yayım
ları, tarafsızlık esaslarına göre yapılır. 

Haber ve programların seçilmesinde, 
işlenmesinde ve sunulmasında ve kültür ve 
Eğitime yardımcılık görevinin yerine geti
rilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün, insan haklarına dayanan 
millî demokratik, lâik ve sosyal Cumhuri
yetin, millî güvenliğin ve genel ahlâkın ge
reklerine uyulması, haberlerin doğruluğu
nun sağlanması esasları ile organların seçi
mi, yetki,' görev ve sorumlulukları Kanun
la düzenlenir. 

Devlet tarafından kurulan veya Dev
letten malî yiardım alan haber ajanslarının 
tarafsızlığı esastır. 

b) Sıkıyönetim 
ve savaş hali. 

MADDE 124. — Savaş hali, sa
vaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi, ayaklanma olması 

veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini içten veya dış
tan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkın
da kesin belirtilerin ortaya çıkması sebe
biyle Bakanlar Kurulu, süresi iki ayı aş
mamak üzere, yurdun bir veya birden faz
la bölgesinde veya her yerinde Sıkıyönetim 
ilân edebilir ve bunu hemen, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onamasına sunar. 
Meclis, gerekli gördüğü zaman, Sıkıyöne
tim süresini kısaltabileceği gibi, tamamdyle 
de kaldırabilir. Meclisler toplanık değilse, 
hemen toplantıya çağırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aş
mamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu ka
rarlar Meclislerin Birleşik toplantısında 
alınır. 

(Anayasa Komisyonunun değiştir işi) 

MADDE 121. — Teklifin 121 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — Teklifin 124 neii mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Sıkıyönetim, veya genel olarak savaş 
halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı 
ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyet
lerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurula
cağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir 
durumun başgöstermesi halinde vatandaş
lar için konulabilecek yükümler kanunla 
gösterilir. 

II. Sayıştay; 
Silâhlı Kuvvet
lerin mallarının 
ve kamu iktisa
dî teşebbüsleri
nin denetlenmesi. 

MADDE 127. — Sayıştay, ge
nel ve katma bütçeli dairelerin 
bütün gelir ve giderleri ile malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adma denetlemek ve sorumluların 

hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 
ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla gö
revlidir. 

•Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim 
usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanma
ları, ödev ve yetkileri, hakları ve yüküm
leri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üye
lerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

İSilâhlı Kuvvetler elinde bulunan Dev
let mallarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlenmesi usulleri, Millî Sa
vunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik 
esaslarına uygun olarak kanunla düzenle
nir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesi ka
nunla düzenlenir. 

III. Hâkimlik 
mesleği. 

MADDE 134. — Hâkimlerin 
nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, mes

lekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiş
tirilmesi, haklarında disiplin kovuşturma
sı açılması ve disiplin cezası verilmesi, gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma yapılmasına ve yargılanmalarına ka
rar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerek
tiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve 
diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı esasına göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler altımışbeş yaşını bitirinceye 
kadar hizmet görürler. Askerî hâkimlerin 
yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri ka
nunla belli edilir. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 127. — Teklifin 127 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Teklifin 134 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Hâkimler, kanımda belirtilenlerden 
başka, genel ve özel hiçbir görev alamaz
lar. 

VI. Savcıhk. MADDE 137. — Cumhuriyet 
savcıları, idari görevleri yönünden 

Adalet Bakanlığına bağlıdır. 
Cumhuriyet savcılarının Yargıtay üye

liğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük 
işleri ve disiplin cezaları ile meslekten çıka
rılmaları hakkında karar verme yetkisi 
Yüksek Savcılar Kurulunundur. Bu Kuru
lun kararları kesin olup bunlar aleyhine 
başka bir mercie başvurulamaz. Ancak di
siplin ve meslekten çıkarma cezaları ile il
gili kararların bir defa daha incelenmesini 
Adalet Bakanı ve hakkında karar verilen 
Cumhuriyet Savcısı isteyebilir. 

Yüksek Savcılar Kurulu, Adalet Baka
nının başkanlığında Cumhuriyet Baş Sav
cısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuru-: 
lunca seçilen üç asil ve iki yedek üye ile 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Özlük İşleri 
Genel Müdüründen kuruludur. Adalet Ba
kanı bulunmadığı zaman Kurula Cumhuri
yet Basşsavcısı Başkanlık eder. 

Gecikmesinde sakınca bulunan haller
de, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet savcıları
nı geçici yetki ile görtevleni'direrek (bu karan. 
ilk toplantısında Kurulun onamasına sunar. 
Bakanlık Merkez kuruluşunda geçici veya 
sürekli olarak çalıştırılacak Cumhuriyet 
savcılannı, muvafakatlannı alarak, atama 
yetkisi Adalet Bakanına aittir. 

Cumhuriyet savcılarının denetimi ve 
haklarındaki soruşturma Adalet Bakanlığı 
müfettişleri veya üst dereceli Cumhuriyet 
savcılan eliyle yapılır. 

Yüksek Savcılar Kurulunun kuruluşu, 
çalışma usulleri, toplantı ve karar yeter sa
yısı, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuru
lunca seçilecek asil ve yedek üyelerin se
çim usulleri ve görev süreleri kanunla dü
zenlenir. 

Cumhuriyet Başsavcısı, yüksek mahke
meler hâkimleri hakkındaki hükümlere ta-1 
bidir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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VII. Askerî MADDE 138. — Askerî yargı, 
a r g l ' askerî mahkemeler ve disiplin 

mahkemeleri tarafından yürütü
lür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî 
olan suçlarıyla, bunların asker kişiler aley
hine veya askerî mahallerde yahut askerlik 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmakla görevli
dirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmıyan ki
şilerin özel kanunda belirtilen askerî suçla
rı ile askerî mahallerde görevlerini ifa et
tikleri sırada askerlere karşı işledikleri suç
lara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkı
yönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi 
kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla 
gösterilir. 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğun
luğunun hâkimlik niteliğine sahibolması 
şarttır. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, iş
leyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî 
savcılık görevlerini yapan askerî mahkeme
li erin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve as
kerlik hizmetlerimin gereklerine göre ka
nunla düzenlenir. 

I. Yargıtay. MADDE 139. — Yargıtay, ad
liye mahkemelerince verilen ka

rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. 
Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk 
ve ısıon derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri birinci sınıfa ayrılmış 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu mes
leklerden sayılanlar arasından Yüikselk Hâ-
ıkimler Kurulunca üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtay, Birinci Başkanı ile Cuımıhu-> 
riyejt Başsavcısını, kemdi üyeleri arasımdan, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve 
/gizli oyla seçer. 

Yargıtay Birimci Başkanıyla ikinci baş
kanlarının ve Cumhuriyet Başsavcısının 
görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilirler. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

VII. Askerî MADDE 138. — Askerî yargı, 
askerî mahkemeler ve disiplin 
mahkemeleri tarafından yürütü

lür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî 
olan suçları ile, bunların asker kişiler aley
hine veya askerî mahallerde yahut askerlik 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmakla görevli
dirler. 

Askerî mahkemeler, asker almıyan ki
şilerin özel kanunda belirtilen askerî suçla
rı ile askerî mahallerde görevlerini ifa et
tikleri sırada askerlere karşı işledikleri suç
lara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkı
yönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi 
kişiler bakımından yetkili olduğu kanunla 
gösterilir. 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğun
luğunun hâkimlik niteliğine sahibolması 
şarttır.ı 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, 
işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, as
kerî savcılık görevlerini yapan askerî hâ
kimlerin refakatinde bulundukları komu
tanlarla ilişkileri mahkemelerin bağımsız
lığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmet
lerinin gereklerine göre kanunla düzenle
nir. 

MADDE 139. — Teklifin 139 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan 
ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nite
likleri ve ikinci başkanların seçim usulleri 
kanunla düzenlenir. 

II. Danıştay. MADDE 140. — Danıştay, ka
nunların başlka idari yargı mer

cilerine bıraikımaldığı konularda ilk derece! 
ve genel olarak üst derece idare mahke
mesidir. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâva
ları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Ku-I 
rulunca gönderilen kanun tasarıları hak
kında düşüncesini bildinmek, tüzülk ve ta
sarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş-l 
.melerini incelemek ve kanunla gösterileni 
diğer işleri yapmakla görevlidir. I 

Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile I 
Danıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş I 
yer sayısı kadar gösterilecek adaylar ara
sından Anayasa Mahkemesinin asıl ve ye
dek üyelemnin üye -tam sıayrsınm üçte ikil 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. İlk iki 
aylamada bu çoğunluk' sağlanamazsa, salt 
çoğunlukla yetinilir. 

Danıştay, Başkanını ve Başkanunısözcü-1 
sünü, kendi üyeleri arasından, üye tamsa-1 
yısınm salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se-l 
çer. Başlkan, daire başkanları ve Başkanun-
«özeüsünün görev süreleri dört yıldır. Sü
resi bitenler yeniden seçilebilirler. I 

Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargıla-1 
ima ve daire başkanlarının seçimi usulleri, 
mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, 
hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, I 
/meslelkte ilerlemeleri, halklarında disiplini 
' kovuşturtmaısı yapılması ve disiplin cezası 
uygulanması, malhlkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla 
düzenlenir. I 

Asker kişilerle ilgili idarî dâvalar As
kerî Yargıtayda kurulacak özel dairede! 
görülür. I 

III. Askerî MADDE 141. — Askerî Yar
gıtay, askerî mıaJhfcemelerden ve
rilen karar ve hükümlerin son I 

inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerini 
kanunla gösterilen belli dâvalarına ilk vej 

Millet Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 140. — Teklifin 140 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 141. — Teklifin 141 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 419) 



- 38 — 

(Teklif) 

son derece mahkemesi olarak balkan. Aske
rî niMilktdki idari eylem ve işlemlerin. yar
gı den>eltiımi, özel dairece yapılır. Bu dai
renin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve 
atanmaları askerlik gereklerine göre kanun
la düzenlenir. 

Askerî Yargıtay üyeleri en az albay 
rütbesinde birinci siffirf askerî hâkimler 
arasından Askerî Yarigubay Genel Kurulu
nun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
her boş yerin üç misli olarak gösterdiği 
aldaylar arasından Cuimlhuribaşkanıntca se
çilir. 

Askerî Yargıtay Başbanı, Başsavcısı, 
İkinci Başkan ve daire başkanları Asikerî 
Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem 
sırasına göre atanırlar. 

Askerî Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, 
yargılama usulleri ve üyeler hakkındaki 
disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin ba
ğımsızlığını, hâk'imİTİk teminattı ve askerlik 
hizmetlerinin gereklerine göıce kanunla dü
zenlenir. 

c) YÜKSEK HÂKIMLER KURULU 

Kurulu*. MADDE 143. — Yüksek Hâ
kimler Kurulu, onlbir asıl ve üç yedek üye
den kuruludur. Üyeler, Yargıtay Genel Ku
rulunca, kendi üyeleri arasından ve üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla 
seçilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile, kendi içinden Baş
kanını ve bölüm başkanlarını seçer. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 
görev süresi dört yılıdır. Süresi bitenler ye
niden seçilebilirler. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, gö
revleri süresince başka bir iş ve görev ala
mazlar. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, 
çalışma usulleri, bölümleri ve bu 'bölümlerin 
görevleriyle toplantı ve karar yeter sayı
ları, Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenek
leri kanunla düzenlenir. 

Adalet Bakanı, gerekli gördüğü haller
de Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına 
başkanlık eder. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirip) 

MADDE 143. — Teklifin 143 ncü mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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II. Görev ve 
yetkileri. 

MADDE 144. — Yüksek Hâ
kimler Kurulu, adliye mahkeme

leri hâkimlerinin özlük işleri hakkında ke
sin karar verir. Bu kararlar aleyhine başka 
.mercilere başvurulamaz. Ancak, /disiplin ve 
meslekten çıkarma cezaları ile ilgili karar
ların bir defa daha incelenmesini, Adalet 
Bakanı veya hakkında karar verilen hâkim 
isttiyebilir. 

Bir hâkimin, her ne seibeple olursa ol
sun, meslekten çıkarılması hakkındaki ka
rar Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kuru
lunun salt çoğunluğu ile alınır. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü hal ler-
|de, bir hâkim hakkında disiplin kovuştur
ması açılmasını Yüksek Hâkimler Kurulun
dan istiyebilir. 

Bir mahkemenin veya bir hâkimin kad
rosunun kaldırılması veya bir mahkemenin 
yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun uygun görmesine bağlı
dır. 

Hâkimlerin denetimi ve haklarındaki 
soruşturma, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bağlı ve sürekli olarak görevli müfettiş hâ
kimler eliyle yapılır. Müfettiş hâkimler bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
ısavcıları ile bu mesleklerden sayılanlar 
arasından Yüksek Hâkimler Kurulunca 
atanır. Müfettiş hâkimlerin nitelikleriyle 
atanma usulleri, haklan, ödevleri, ödenek ve 
yollukları, meslekte ilerlemeleri, haklarında 
disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin 
cezası uygulanması, hâkimlik teminatı esas-. 
larma göre kanunla düzenlenir. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ 

I. Kuruluş. 
a) Üyelerin 
geçimi. 

MADDE 145. — Anayasa Mah
kemesi, onibeş asıl ve beş yedek 
üyeden kuruludur. Asıl üyelerden 

dördü Yargıtay, üçü Danıştay Genel ku
rullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Cum
huriyet Başsavcısı ve Başkanun sözcüsü 
arasından üye tamsayılarının salt çoğun
luğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye Sa
yıştay Genel KuruJuncıa kendi Başkan ve 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 144. — Teklifin 144 ncü mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 145. — Teklifin 145 nci mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Mil
let Meclisi üç, Cum'huriyet Senaitosu iki üye 
seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye seçi
lir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, 
Askerî Yıargıtay Genel Kurulunun üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
göstereceği üç aday arasından seçer. Yasa
ma Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tamsa
yılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak 
seçimlerde, adaylığa başvurma ve seçim 
esas ve usulleri kanunla düzenlenir. 

Anayasa Mıahkeımesi, kendi üyeleri 
arasımdan, gizli oyla ve salt çoğunlukla, 
dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanve-
kili seçer; yeniden seçilmek caizdir. 

Anayasa Mıahkemesine asıl veya yedek 
üye olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş 
bulunmak ve Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay veya Sayıştay da Başkanlık, üye
lik, Başsavcılık, Bakkamın sözcülüğü yeya 
üniversitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bi
limler alanlarında en az beş yıl öğretim 
üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış ol
mak şarttır. 

Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, 
Danıştay ile Yasama Meclislerinin her biri 
birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin 
seçiminde de, asılların seçimindeki usul uy
gulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî ve
ya özel hiçbir görev alamazlar. 

II. Görev ve 
yetkileri. 

MADDE 147. — Anayasa Mah
kemesi, kanunların ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Ana
yasaya, Anayasa değişikliklerinin de Ana
yasalda gösterilen şekil şartlarına uygunlu
ğunu denetler. 

Cumhurbaşkanını, Balkanlar Kurulu 
üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayış
tay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Baş
savcısını, Başkanun sözcüsünü, Askerî Yar
gıtay Başsavcısını ve kendi üyelerini gö
revleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Di-

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 147. — Teklifin 147 nci macl 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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van sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile ve
rilen diğer görevleri yerine getirir. 

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan 
sıfatiyle yargılamasında savcılık görevini 
Cumhuriyet Başsavcısı yapar. 

IV. îptal 
dâvası. 
a) Dâva hakkı. 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 149. — Cumhurbaşka
nı; Yasama Meclislerindeki siyar 
si parti grupları ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisinde grupu bulunan si
yasi partiler ile son milletveküi genel seçim
lerinde muteber oy sayısının en az yüzde 
onunu alan siyasi partiler; Yasama Mec
lislerinden birinin üye tamsayısının en az 
altıda biri tutarındaki üyeleri; kendi var
lık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda 
Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay ve üniversiteler, ka
nunların veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli 
•madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırı-
lılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler. 

c) Anayasaya MADDE 151. — Bir dâvaya 
mahkemelerde bakmjakta olan mahkeme, uygula-
ileri sürülmesi. nacak bir kanunun hükümlerini 

Anayasaya aykırı görürse veya 
taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 
iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, 
Anayasa Mahkemesinin bu konuda verece
ği karara kadar dâvayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasayla aykırılık iddiası
nı ciddî görmezse bu iddia,, temyiz merci
ince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine ge
lişinden başlamak üzere altı ay içinde ka
rarını verir ve açıklar. 

(Bu süre içinde karar verilmezse, mah
keme, Anayasaya aykırılık iddiasını, ken
di kanısına göre çözümliyerek dâvayı yü
rütür. Ancak, Anayasa Mahkemesinin ka
rarı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye 
kadar gelirse, mahkemeler buna uymak zo
rundadır. J 

MADDE 149. — Teklifin 149 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 151. — Teklifin 151 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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V. Anayasa MADDE 152. — Anayasa Mah-
ka^ariîaruSmm kemesinin kararları kesindir. Ka

rarlar, gerekçesi yazılmadan açık^ 
lanamaz. 

Anayasa Mahkemesince, Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline karar verilen ka
nun veya İçtüzük veya bunların iptal edi
len hükümleri, gerekçeli kararın Besmî Ga
zetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahke
mesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği 
tarihi ayrıca karar]aştırabilir. Bu tarih ka
rarın Resmî Gazetede yayınlandığı günden 
başlıyarak bir yılı geçemez. 

İptal kararı geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkeme

lerden gelen Anayasaya aykırılık iddiaları 
üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı 
ve yalnız taraflara bağlayıcı olacağına da 
karar verebilir. 

Anayasa Mahkemesi kararları Eesmî 
Gazetede hemen yayınlanır ve Devletin ya
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağ
lar. 

MADDE 2. — Türkiye 'Cumhuriyeti 
Anayasasına aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 12. — Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden üçte birinin yeni
lenmesi ve Oumîhur'iyet Seımatovsu di e Millet 
Meclisinde 'boş bulunan üyelikler için 10 
Ekim 1971 günümde yapılacak seçimler, 
12 'Ekim 1973 de yapılması gereken millet
vekilleri geme! seçimiyle birlikte yapılmak 
üzere, ertelenmiştir. Cumhuriyet Senato-
ısu (üyelerimden süresi dolanların üyelik 
sıfatları, seçim yapılıncaya kadar devam 
eder. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
süresi dolanlar hakkında 73 ncü madde
nin 5 nci fıkrası hükmü uygulanmaya de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 13. .— Bu Anayasa 
değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih
te Yargıtay Birinci Başkanlığı ile Cumhu
riyet Başsavcılığı görevlerinde 'bulunan-

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 152. — Teklifin 152 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 12. — Teklifin ge
çici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. — Teklifin ge
çici 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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laldan. Ibu görevlerde 4 yılını doldurmuş 
olanların yerleri için, yürürlük tarihin
den itibaren :bir -ay içinde yemi seçim ya
pılır. 

Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, (Başkan 
ve üyelerinin ve 'diğer mensuplarının nite-
t elikleri ve İkinci Başkanlarınım Seçim 
usulleri 'hakkındaki Kanun, Anayasa de
ğişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ;ay içkide çıkarılır. Bu ka
nunun yürürlüğe 'girdiği tarihte Yargıtay 
İkinci Başkanlığında dört yılını doldur
muş olanların yerleri içlin, yürürlük tari
himden itibaren bir ay içinde yeni seçim 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Anayasa 
değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihte 
Danıştay Başkanlığı ile Başkamın sözcülü
ğü görevlerinde bulunanlardan bu görev
lerde dört yılını doldurmuş olanların yer
leri için, yürürlük tarihinden itibaren bir 
ay içinde yeni seçim yapılır. 

Anayasanın 114 ve 140 ncı maddelerin
de yapılan değişiklik gereğince, 521 
sayılı Danıştay Kanunu, Anayasa de
ğişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde değiştirilir. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te Danıştay Daire Başkanlığında dört yı
lını doldurmuş olanların yerleri için, yü
rürlük tarihimden itibaren bir ay içinde se
çim yapılır. 

Danıştay Başkanlığı ile Başkanun söz
cülüğüne ve daire başkanlıklarına yeniden 
seçilemiyenler Danıştay üyesi olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Anayasa 
değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 
Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcılığı 
veya Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görev
lerinde bulunanlar, Yargıtay üyesi olurlar. 
Bunlara ait kadrolar Yargıtaya intikal 
eder. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununda gerekli değişiklikler yapılıncaya 
kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümle
riyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve bö-

(Anayasa Komisyonumun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 14. — Teklifin ge
çici 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Anayasa 
değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte 
Yargıtay İkinci Cumhuriyet Başsavcılığı 
veya Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görev
lerinde bulunanlar Yargıtay üyesi olurlar. 

Bunlara ait kadrolar da Yargıtaya, 
üye kadrosu olarak geçer. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununda gerekli değişiklikler yapılıncaya 
kadar, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümle
riyle Yüksek Savcılar Genel Kurulu ve 
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lümleri ve bunlara mensub olanlar görevle
rine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Anayasanın 46 
ve 119 ncu maddelerinde yapılan değişik
liklerin yürürlüğe girdiği tarihte 624 sayılı 
Kanuna dayanılarak kurulmuş olan kamu 
hizmetlileri sendikalarının faaliyeti sona 
erer. 

Kamu hizmetlileri kuruluşlarının ku
ruluşuna ve sendikaların varlıklarının bu 
kuruluşlara intikaline ait hükümler kanun
la düzenlenir. Kanun, Anayasa değişiklik
lerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde çıkarılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 17. — Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 134, 138 ve 141 nci 
maddeleri gereğince, askerî yargı ile ilgili 
kanunlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı ay içinde değiştirilir. 

Yukardaki fıkraya göre çıkarılacak 
yeni kanunların gerektirdiği seçim ve ata
malar, bu kanunların yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 18. — Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 137 nci maddesinde 
sözü geçen Yüksek Savcılar Kurulunun 
kuruluşu ve çalışma usulleri ile ilgili ka
nun, bu Anayasa değişikliğinin yürürlüğe 
girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

Yukardaki fıkrada belirtilen kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar 2556 ve 45 sa
yılı kanunların değişiklik ve ekleriyle bir
likte uygulanmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. — 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 143 ve 144 ncü 
maddelerinde yapılan değişiklik gereğince, 
bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde değiştirilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun mevcut 
üyelerinin görev süresi, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun değişik şek
line göre yapılacak seçim sonuçlarının ke
sinleşmesi tarihine kadar devam eder. 

Millet Meclis} 

(Ananasa Komisyonunun değiştirişi) 

bölümleri ve bunlara mensubolanlar görev
lerine devam ederler. 

GEÇÎCÎ MADDE 16. — Teklifin ge
çici 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 17. — Teklifin ge
çici 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 18. — Teklifin ge
çici 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. — Teklifin ge- » 
cici 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCl MADDE 20. — Türkiye Cum
huriyeti Anayasasında yapılan değişiklik
ler veya bu Anayasaya eklenen hükümler 
gereğince kanunlarda yapılması zorunlu 
olan ve geçici 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 
19 ncu maddelerin kapsamı dışında kalan 
diğer kanunlar ve kanun değişiklikleri, bul 
Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. 

MADDE 3. — Bu Anayasa değişik
likleri ve eklenen geçici maddeler yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. | 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

OEÇÎOt MADDE 20. — Türkiye Cum
huriyeti Anayasasında yapılan değişiklik
ler veya bu Anayasaya eklenen hükümler 
gereğince kanunlarda yapılması zorunlu 
olan ve geçici 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 
19 ncu maddelerin kapsamı dışında kalan 
diğer kanunlar ve kanun değişiklikleri, bu 
Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlanır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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