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HÜEJJK DEWjSa?İ TEHLİKEDE MÎ?

Türkij'-e Barolar Birliği Başkanı Prof, Dr. Farıüc Erem,
son günlerde tutucu siyasilerin, yargı organına yönelttilAeri suç
lamalara dej^inerek,. Huloılc Devletinin tehlikeye girdiğini söylemiştir,

Erem'in Yankı Dergisine bu konuda verdiği cevap aşağıya
çıkarılmıştır,

Yanicı - Yeni değişikliklere gerek varmıydı?
Erem - .Anayasanın evvelki değişikliğine de ihtiyaç yoktu,

Anarşilc olayların sebebini Anayasada görmek kolay ve zahmetsiz bir
izah şekli idi. Eakat sai.cıncası şudur: Olayların gerçek nedenlerini
görmemesi ilet en gelmek.

Yanleı - özellikle, yargı sistemi ile ilgili değişikliklere
ne a.ersiniz?

Erem - Yeni Anayasa değişikliği haklcında kesin bir kanaat
sahibi olabilmek için, değişiklik metnini görmek lâzım. Yalnız resmi
beyanlardan, yargının yetkilerinde yeniden bir kısıntıya gidileceği
anlaşılmalctadır,'kemleketim.izde pejc vahim bir olay cereyan etmekte
dir; Yargıya karşı "Yürütne-Yasama Koalisyonu" Inırulmuştur. Başka
memleketlerin tarihlerinde de böyle olaylara rastlandı. Bunun so
nunda, ortada üç loıvvet yerine iki Icuvvet kalacaktır. Eakat bununda
bir sonucu vard-ir. Bir süre sonra iki Icuvvet, tek_ kuvvet haline gelir.
İşte böyle bir sonuçla karşılaşmamak içindir ki, üç-kuvvet içinde
yargı Icuvveti teminat sayılır,

I  Yankı - Yargının icrayı engellediği iddiaları haldrıı.ıdalci
görüşünüz ?

Erem - Anayasa değişiklikleri bÖyle devam ederse, artık
hulmü^: devletinden güçlülıle bahsedilebilecektir. Şikayetler daha çok
idari yargı üzerinde toplanıyor. Ben bu şikayetleri haklı bulmuyo
rum» ivlahlıemelcrin kararları, elbetteki bir tarafı memnun^ etmez,
"İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında kalamaz" yo-
lundalıi Anas'^asa Iruralını benimsemiyorsalc, bunun sonucuna da katlan
mak lâzım. Bu Iruralı şeklen muhafaza etmek, aynı zanıanda ilkeyi ze-
(iePeyen istisnaları getirmek, bazı kaııunl arımız da görülen yanalı
bohça misali bir durumu Anayasaya da teşmil etmek olacaı-.tır, ^jaten
Anayasanız son degişil:likle bir çok hülcümleri birbirine çelişmeli ̂
hale gelmiştir. Bizce Anayasa;p. tekrar değiştirmek değil, son deği
şiklikleri kaldırmak gereklidir.

Yankı - Danıştay'dan memnuniyetsizine var?
- İdari yargıyı .sınırlama isteleleri sonuçta "MemurEren

tTeminatı" ndan şilcayct anlamına gelir, 1961 Anaş^asasının jnomur e

minatını pekleştirtıesi bir ihtiyâçtan ileri gelmişti, 1961 den önceki
idari tutumun geri dönmesinde fayda görülüyorsa, diyecek hirşey kal
maz,
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Yanicı - Güvenlik ncüıkemelerine ihtiyaç var m'
Eren - Güvenlik nahicenesi konnsımda içte-ilikle düşüıuıek

ve ne istediğini açıkça orta^'a koynalc gorekir« Esasında lu terin
"bir icattır. Zira "Güvemi il:
-kavrandij Yerilen Eransız

ile
örneği

'Iküıleno" "bagdaşnası ijiıansıı iki
sö::ıürr5eciligiıı tarihi rırıntıla-• O

0 örneöi halrlı sarmak tizce Atarının doğurduğu "buhranı karşılar
türk anlaj/ışına uygun düşmez. y

Tanicı - Bizdeki ihtisas malık ene 1 eri içine alınsa?
Eren •• "Eğer istenen "'İhtisaslaşmış nahlceı.e" ise huna

isa"bet diyemeyiz. Teterki kurulan gerçekten "nahlıene" olsun. Zira
bir kuruluşa nohl^zene adını talaeak yeterli değil. Bir Icuruluşa nahl^ze-
ne diyebilmek için, asgarî bazı şartların onda bulumıası gerek.

Lhtit asYankı - İki ihtir-aç kirloştirilirse, yani nen
IsLsnı hem de sizin göstereceğiniz nahlrene olma şartı?

Erem - îstenen ihtisaslaşmış maıü::eme ise, yep ye?ıi bir
kuruluşa ihtiyaç yok. Zira bı. ihtisasın Adliye Mal3İ:emele2:-inde sağlan
dığına dair örnekler var» Döviz işlerine bücan mahlıoriCler gibi.
Bununla birlikte Ceza Kanunumuzun cezalandırdığı.komünizin, anarşizm,
dâlrtatörlül:, irtica ve benzeri suçların hepsinde ortalı bir yan var i
Bunların hepsi sonuçta Anayasaya karşı işlenmiş suçlardır. Bunlar
için mütehassıs yargı yeri, Anayasa îlahkomesidir. A; .a3-asaya aykırı
lık kavramı ile bu suçlar halikında verilecek hüldinlerin çelişmeli •
blması, aynı .Anayasa hulculm: enlainşı içinde bir karara varılması ge
rekir. Bu nedenle. Anayasa Mshlıemesinin kenci üyeleri arsasından,
kendisinin seçeceği yargıçlardan Irarulu bir malüıemeç-i yeterli gör-
nelıteyim. Yeni ihtisas mahlıereleri İmrulıursa, ne kadar objektif ka
lınsa dahi, bu mahkenelerir. kuşl^-u ile kaı>ş.ılanacağır.ı sar-maktaym*
Bu Inışicu sürüp gider ve böylesine kuruluşlar hukulca aykırılığın sem
bolü haline gelirler."

KG GOVEhh'l DESTEKLEEEK ÎÇİY ÖEkBlKABilE
ULüSAB İŞgl KöMİgBSİ IGJKD"UÎ"-.AR

Aıserika'da 25 Sendika Başkan Adn:/ı Mc Govern'i destekle-
3iek için, Ilİusal İşçi Komitesi kurdular.

Ayrıca, seçin masrafları için, Mc Govern'e 125c000 Dolar
verilmesi kararlaştırılmıştır.

10,5 MİLYARI.IK ZAÜAiaN SOHülILJSJI jL^M?, _

Gazetelerin yazdığına göre, Tür-kiye, hayvanların gereği
gibi beslenememesinden yılda, 10,5 milyar lira zarar edi^,or^ıuş.

Türlıis^'e gibi iktisaden gelişmemiş bir üllceyi bu denli za
rara sokan, .Anayasa dışı bir düzeni koruyanlar ve savunan],ar, bu
durumda somnlu değil midir"^ Bunları tesbit edip hesa.p son lalc haliı-in
yüce çıkarlarına uygun düşmez ni? Kerede Atatürkçülük edebiyatı
yapanlar?

AGKSEÎ MABKEiiS GÖREVSİZLİK YERDİ

15-16 haziran olaylarına ilişkin dayanın 26.4.r-:71 tarihin
de ilân edilen Sılcıyönetimle maddi ve maneı i irtibatı olm^-dığı ge
rekçesiyle, istanbul Sıkıyö ıe'jin Komutanlığı 2 nolu .;nkerı malû-emesı
GüPuEVSİZLİKöıararı verdi.
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Kararda; Disk ycneticilerinin 27^ ve 275 sayılı yasala
rın tadillerinde sakınca gördüklerini ve bununla ilgili^uyarı heye
ti oluş'burulup, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ana Kuhaleiet jtartisi Ge
nel Sekreteri ile gorüş.mek üzere, Anicara'ya gönderildikleri be
lirtildikten sonra şöyle denilmekted.ir.

"Şu hale göre, sanıklara isnat olıınan fiil, 16,6,1970 ta
rihinde ilân olmian Sıkıyönetimin ilânına sebep olan fiillerdendir.
Bu nedenle, ilân olunan Sıkıyönetim nedenlerinin ortad.an kallonası
ile 16,9.1970 tarihinde ortadan kalkmıştır,

As.Yarg. l,nci Dairesinin 21,2,1972 gün ve 72/56-55^saya
li kararında belirttiği üzere, bu defa 26.4^^1971 tarihinde ilân olu
nan Sıkıyönetim ile, 16.6.1970 tarihinde ilan olunan Sıkıyönotimin
16,6.1970 tarihinde ilân olunan Sıkıyönetimin devamının sayılamıya-
cagı sebeple sanıklara isnat^olunan fiillerin 26,4,1971 tarihinde
ilan olunan Sıkıyönetimin ilânını gerektiren fiillerden saynlajûama-
sına, sanıklara isnat olunan suçlar ile hâlen Sıkıyönetim mahlcemele-
rinde görülmekte olan davalar arasında da bir irtibatın bulunmaması
sebebi ile sanıkların fiilleri 1402 sayılı kanunun 13.ncü maddesi
nin kapsamı içersinde mütaala edilemiyeceğinden, bu davaya bal;an
As, Mahlcememizin görevi daJıilinde görülmed-iğinden, mahlcememisin
GOllgysîZLÎuİîDö. ve dosyanın gereğinin yapılması için As, Savcılığa
gönderilmesine, temyiz yolu açık olm.alc üzere oy birliği ile karar

kverilip gelen sanıklar ve nüdafillerin yüzlerine karşı Ao, Savcı
''Halcim Kd, Yzb, Metin Yurdabak ve zabıtta Emel Kuyucu hazır oldulcları
halde olamup tefhim edildi. 16/3/1972"

GİİllîÜK TSSKILÂTIHDA 44,5
MıLYOKI/JK' EtfSYET OLAYI

f

Gümrük Teşkilâtında 9-4,5 milyonlulc rüşvet olayı tesbit
edilmiş ve Gümrül: Muhafaza Başmüdürü ile birçok memur görevinden
alınmıştır.

Her yolsuzluk ve rüşvet olayından sonra, sorumlu görülen
kişiler kamu oyoınu tatmin etmek için, görevd.en alınır. Ama yolsuz—
İlıklar ve rüşvet almalar devam eder.

3atal:lık olduğu sürece sivrisinek .olur. Sivrisineği
önlemek için bataklığı Icurutraak gerekir. Düzen,yolsuzluğa ve rüşvete
elverişli olduğu sürece de yolsuzluklar ve rüşvet almalar devam
edecektir. Yolsuzluğu ve rüşveti önlemek için, Amayasa u'yarınca,
'düzeni değiştirmek gerekir. Düzenin değiştirilmesine karşı olanlar
bizce yolsuzlulcların vo rüşvet olaylarının gerçek sorumlu.larıö.ır,

SUBAŞI ÎSTAIÎBUL'DA ' .

Gönen Eğitim ve/Tatil Sitesi Teknik Müdürü, tesisle ilgili
sorunları görüşmek üzere İstanbul'a gelmiştir.

SİEMSITS KABLO'HIM TOZLU SüZLEŞMESÎ BAŞLIYOH

ları ve yasal
mak üzereI
22,8,1972 günü Mudanya'ya gidecektir.

Sözleşme ile ilgili lokal Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu
Üyesi Rafet Bayraktar bültenimize şu demeci vermiştir: "Te]:liflerinizi
gerçekçi bir görüşle hazırlaö.ık. Üyelerimiz, tam bir dayanışBia içinde'-
dir. Sendikamızın politikası içinde başarılı bir sözleşme yapacağı
mıza inanıyorum".


