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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 

Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının itümü 
üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. 

Anayasa Komisyonu Baştanının, yapılan (konuş
malar üzeninde gerekli incelemeleri yaparak, cevap 
verebilmelerini teminen iki gün talep etmesi üzerine, 
Genel Kurulun 13 - 14 Ağustos 198İ2 günleri toplan
mamasına dair 'Baş'kanlılk teklifli kabul edildi. 

16 Ağustos 19812 Pazartesi günü saat 09.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.45'te son verildi. 

Başikan 
iBaşlkanvökiliı 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 

Kâtip Üye 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 
Kamer GENÇ 

Kâtip Üye 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 
İmren AYKUT 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
il. — 1076 Sayılı İhtiyat Zaıbitlerİ ve İhtiyat As

kerî Memurları Kanununun 116 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi ile 926 Sayılı Türle Silahlı Kuvvetleri Per

sonel Kanununun 1Cİ7 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dalir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İç
işleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/4713) (S. 
Sayısı : 1,73) (Dağıtana tarihi : IH6.8.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.00ı 

BAŞKAN : Başkanvekiii Fenni tSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

'BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
1127 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

İBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hastalığı nedeniyle A. Avni Şahin'in 15 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(S 1417) 

'BAŞKAN —• Danışma Meclisi Başkanlığının ıbtir 
tezkeresi var, okutuyorum., 

Genel Kumla 
Danışma Meclisi Üyesi A. Avni Şahin'in hasta

lığı nedenliyle 28 Haziran' 1982 tarihinden itibaren 
(15) gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 

Kurula arzı, Başkanlık Divanının 12 Ağustos 1982 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
ıSadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
/BAŞKAN — Sayın Avni Şahin'e 15 gün müddet

le sağlık nedenliyle izin verilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Hastalığı nedeniyle Erdoğan Bayık'ın 15 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/414) 

BAŞKAN — Başkanlığın diğer bir tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula' 
Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan Bayık'ın hasta

lığı nedeniyle 2 Ağustos 19182 tarihinden itibaren {15) 
gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 112 Ağustos 19182 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensipienize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

iBAŞKAN — Sayın Bayılk'a 15 gün müddetle sağ
lık izni verilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka-
toul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı nedeniyle Fuat Azgur'un 15 gün 
müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/415) 

İBAŞKAN — Danışma Meclisi Başkanının diğer 
teir tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Fuat Azgur'un hastalığı 

nedeniyle 9 Ağustos '198(2 tarihinden itibaren (15) gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 
166, 166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 

ediyoruz. 
94 üyemiz tarafından açıklanan görüşleri cevap

lamak üzere Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı Al-
dıkaçtı'ya söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısını 

hazırlamakla onurlandırdığınız Komisyonumuzun 
metni üzerindeki tüm görüşmeler, üyelerimizin açık-

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 
'4.8.1982 tarihli 120 inci Birleşim tutanağına eklidir., 

arzı, Başkanlık Divanının 112 Ağustos 1982 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Fuat Azgur'a 15 gün sağlık 
izni verilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Hastalığı nedeniyle A. Nedim Eray'ın 20 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (3/416) 

BAŞKAN — Sayın Danışma Meclisi Başkanının 
diğer 'bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi A. Nedim Eray'ın hasta

lığı nedeniyle 9 Ağustos 1982 tarihinden itibaren (20) 
gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 12 Ağustos 1982 taih-
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Sayın Eray'a 20 gün sağlık izni ve
rilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

lamaları sona ermiştir. Şimdi, Anayasa Komisyonu 
adına arkadaşlarımla 'birlikte, ileri sürülen yermeler, 
ileri sürülen eksiklikler ve yapılması düşünülen de
ğişiklikler hakkındaki görüşleri cevaplandırmaya ça
lışacağız. 

Biraz sonra açıklayacağım gibi, Komisyonumuz 
bu sorulara ve yermelere, çalışma düzeni içinde ol
duğu gibi alt komisyonlar temsilcileri aracılığıyla 
cevap verecektir. 

Sunuş konuşmamda da açıklamış olduğum gibi 
Anayasa Komisyonumuz, çalışma düzeni içerisinde 
alt komisyonlar oluşturmuş ve bu alt komisyonlar 
konuları inceleyerek, gerekçelerini hazırlayıp Ana
yasa Komisyonuna sunmuşlar ve nihayet Redaksi
yon Komitesinden geçerek tekrar Anayasa Komis
yonu onayıyla hükümler kesin şeklini almıştı. Bun
dan dolayıdır ki, 'eğer deyim yerindeyse, her bölü
mün sorumlusu sorularınızı cevaplandıracak, yerme-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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derinizin doğruluğu hakkındaki görüşlerini ar2 ede
cek ve Yüksek Meclislimizi aydınlatmaya çalışacak
tır. 

Size programı sunmadan önce genel olarak bazı 
hususları bir giriş şeyimde açıklamayı uygun gör
dük. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Anayasa Ko
misyonumuz müzakerelerin gelişinden onurlanmıştır. 
Yüce Meclisimiz ilk defa toplandığı zaman, ondan 
kısa bir süre sonra Meollisimiz hakkında bazı çevre
lerde ileri sürülen görüşler dikkate alındığında mü
zakerelerin olgunluğu, müzakerelerde ılımlı, bilimsel 
olarak sorunların ortaya atılması Yüce Medisimizin 
tarihinde onur verecek niteliktedir ve Yüce Meclisi
miz Türk parlamentoları içerisinde elbetteki gerçek
leştirmekle yükümlü olduğu fonksiyonu dışında bu 
müzakere ediş tarzıyla da tarihe geçecektir ve anıla
caktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Komisyonumuz kurulduğu günden itibaren çalış

malara 'başlarken evvelâ, derhal, birden olağan reji
min son bulmasını isteyenlerin bir an önce Anayasa 
metnini Meclise sunmaları hususunda yaptıkları taz
yikle, baskıyla karşılaştı. Bizden, derhal Anayasa Ta
sarısını en kısa süre içerisinde Yüce Meclise sunma
mız isteniyordu ve örnek olarak da Batı Almanya 
Anayasası, 1961 Türkiye Cumlhuriyeti Anayasası gös
teriliyordu. 

Biz bu sorulara anladığımız şekilde bilimsel açı
dan cevap vermeye çalıştık, dedik ki; Batı Almanya 
Anayasası sanıldığı gibi dört ayda hazırlanmiamıştır. 
Gerçi bir meclis meydana getirilmiş, o meclis 1948 
yılında dört aylık bir çalışmadan sonra 1949 Anaya
sasını yürüdüğe koymuştur, halk oyuna sunmuştur; 
fakat Almanya işgal edildiği günden itibaren; yani 
Hitler rejimi son bulup Almanya müttefik kuvvetler 
tarafından parçalanıp yönetilmeye başladığı andan 
itibaren Amerika Birleşik Devletlerinin bulunduğu 
bölgede meclsler kurulmuş ve yeni anayasa çalışma
larına başlanmıştı. 

Diğer taraftan Almanya Anayasası bilindiği gibi, 
işgal kuvvetleri kumandanlarının onaylarından geç
tikten sonra oluşabilecek bir anayasa idi. işgal kuv
vetleri yahut da ikinci Dünya Savaşının galipleri Al
manya'nın federal bir sistemle yönetilmesini ve bu 
yönetimim, bu federal sistemin temel kurallarım da 
tespit etmişti. Bütün bunlardan daha önemlisi olarak 
Anayasanın yapılıp halkoyuna sunulması Batı Al
man Devletinin kurulmasını ve Batı Almah Devleti- -

nin bağımsız bir devlet olarak dünya devletleri ara
sında yerimi almasıyla sonuçlanacak bir gelişme idi. 
Bunun içindir ki, acele edildi ve esasen 1944 yılın
dan sonra' 1945 yılının Mayıs ayından itibaren he
men hemen başladığını 'ileri sürebileceğimiz çalışma
larda, görünüşte Batı Almanya Anayasası dört ayda 
yapıldı; ama dediğim gibi, bu üçbuçuk, dört senelik 
bir hazırlık sonunda meydana geldi. 

En son çıikan bir kitapta, Beşinci Fransız Cumhu
riyet Anayasasının 193 3'terden, 1934'lerden itibaren, 
hatta Başkan Mlillerand'ın ortaya attığı tezlerin tar
tışılmaya başladığı andan itibaren hazırlıklarına giri-
şildiği ve 1946'da General De Gauile'ün Bayeu nut
kunda bu Anayasanın temellerini açıkladığı ve üze
rinde yapılan tartışmalarla 1958 yılında, kısa görü
nen bir sürede 'konduğu da açıklanmaktadır ve ana
yasa gelişmesi bu şekilde değerlendirilmektedir. 

Türkiyemıize gelince : 
1961 Anayasası bilindiği gibi tek taraflı, tek bir 

partinin çok büyük çoğunlukta olduğu bir Kurucu 
Meclis tarafından hazırlanmıştı ve o zaman, o Mec
liste çoğunlukta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, 
1959 yılında yaptığı Kurultayında yeni Anayasanın 
fert halk ve hürriyetleriyle ilgili temellerini, yenli Ana
yasanın düzenini, kanunların Anayasaya uygunluğu
nun yargı yoluyla denetlenmesi ilkesini bir beyanna
me sekilinde kabul etmişti ve Kurucu Meclisin Ana
yasa Komisyonu toplandığı zaman, Cumhuriyet Halk 
Partili üyeler haklı olarak partilerinin görüşünü ih
tiva eden tasarıyı da beraberlerinde getirmişlerdi. 
Ondan dolayıdır ki, çalışmaları kısa sürmüştü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halbuki bizim Komisyonumuz toplandığı zaman, 

Komisyon içerisinde şahsen tanıdığım ancak üç dört 
arkadaş vardı, diğerleriyle ilk defa karşılaşıyorduk. 
Herbirimizin diğerine karşı durumu bu idi. Gerçi 
Atatürk inkılapları üzerinde anlaşmaya varmıştık, 
gerçi Sayın Devlet Başkanının Meclisi açış nutkunda 
belirttiği gibi, 12 Eylül öncesine dönmeye imkân ver
meyecek bir anayasanın hazırlanması hususunda ara
mızda oy birliği vardı; fakat dünya görüşlerimiz ne 
idi?.. Hürriyet düzeni içerisinde bu Anayasayı ger
çekleştirecek ilkeleri nasıl saptayacaktık veyahut da 
bu ilkeler hakkında ne düşünüyorduk?.. Anayasa Ko
misyonunun hiçbir üyesi diğeri hakkında bu konuda 
kesin bir fikre sahip değildi. 

Sunuş konuşmamda da arz etmiştim, tekrarlıyo
rum, bundan dolayı özür dilerim; fakat o açıklama
larıma rağmen burada aynı konuda yermelere devam 
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olunduğu içlin tekrarlamak zorundayım; söz söyle
yen arkadaşlarıma duyduğum saygının doğal bir ne
ticesi olarak. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, Anayasa Komisyo
nunun hazırlayacağı metin Yüce Meclisinize sunula
caktı. Yüce Mectisfinizce incelenecek, değiştirilmesi 
gereken yerler değiştirilecek ve ondan sonra da Da
nışma Meclisinin Tasarısı olarak Millî Güvenlik 
Konseyine sunulacaktı. 

Anayasa Komisyonumuz Yüce Meclisin de görüş
lerini ıbilmiyordu; Yüce Meclisin de Atatürk İnkı
laplarına bağlı olduğunu, 12 Eylül öncesine dönme
ye yol açmayacak bir anayasa yapılması gerektiğine 
inandığını biliyordu; ama işte hepsi bu kadardı. 

Biz bu güçlükler içerisinde yola çıktıik ve bu güç: 
lükl'er içerisinde yola cılklığımız zaman bir gün bir 
gazeteye; «'içinde bulunduğum en büyük güçlük de
mokratik olmayan bir ortamda anayasanın hazırlan
masıdır.» dedim, noktaladım. Noktadan sonra başka 
bir cümleyle devam ettim, «Çünkü siyasî partiler yok
tur.». dedim. «Siyasî partiler olmadığı için de, daha 
Kurucu Meclis toplandığı zaman doktrin açısından, 
siyasî partiler olmadığından dünya görüşü açısından 
Anayasamızda, bir anayasanın özünü teşkil edebile
cek, bir anayasaya istikâmet verebilecek fikirlerin 
bilgisinden yoksunuz, mahrumuz, biz bu güçlük için
de bulunuyoruz.»* 

IBU «Demokratik olmayan ortam» sözü bazıların
ca, belki baştan beri bizli hedef alanlarca çok kötü 
yorumlandı. Herhalde demokratik olmayan ortam 
sözüyle antidemokratik kavramım birbirine karıştır
dılar. Demokratik olmayan bir ortamdan; demokra
sinin bütün kurallarının var olmadığı, demokrasinin 
dşlemesi için gerekli olan bütün ilkelerin 'bulunmadı
ğı bir ortam anlaşılır, anlaşılması gerekir. Antide-
mokratilk bir ortam ise, demokrasiyi ortadan kaldır
maya yönelik, bu amaçla hareket eden bir fikir sil
silesidir yahut da bir dünyâ anlayışıdır. Biz, demok
ratik olmayan ortam dediğimiz zaman, demokraside 
bulunması zorunlu olan ve 1961 Anayasasında ve 
şimdi süze sunduğumuz Tasarıda da demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin yokluğunu 
anlatmak istem/iştik ve esasen cümlenin devamı da o 
idi. Fakat, bundan şahsıma hakaretler çıkartıldı. On
ları da hoş karşıladık; çünkü, dediğim gibi, amacı
mız her şeyden önce Türk Milletine layık, millî ge
reklerimize uygun bir anayasa yapmaktı. 

Tabidir ki, bir anayasa yapılmas, için gerekli olan, 
bir- anayasa yapılması için zorunlu olan temel ilkele

rin içinde, böyle karanlıkta kalınca, evvela bu ilke
lerin tespiti sorunu ortaya çıkıyordu. Bundan dolayı
dır ki, çalışmalarımız bazılarına çok uzun geldi. .O 
kadar uzun geldi ki, çok değerli bir üyemiz, Anaya
sanın yapılmasını 236 takvim gününe bağladı; yani 
bununla demek istiyordu iki, «236 takvim günü bü
yük bir sayıdır ve Anayasa zamanında yapılamamış
tır, halbukli 1961 Anayasası 60 takvim gününde ya
pılmıştı»! diye buyurdular. 

1961 Anayasasnıın neden o kadar süratle yapıldı
ğını anlatmaya çalıştım'. Biizim 236 takvim günümüz
den ise, herhalde Şubat ayında Bütçe müzakereleri 
dolayısıyla Komisyonların çalışmasının resmen ya
saklandığını; fakat biliyorsunuz arada sırada gittik 
çalıştık, o günleri düşmek, tatil günlerini düşmek ve 
fiilen kaç gün çalıştığımızı tespit etmek ve ondan 
sonra uzunluk veyahut kısalık hakkında bir görüş 
açıklamak lazımdır, gereklidir kanaatindeyim. Ama, 
dediğim gibi, sürenin önemi yoktu. Sürenin önemıi 
yoktu; çünkü, asıl amacımız memleketimizin gerek
lerine uygun bir Anayasa Tasarısı hazırlayabilmek 
ve Yüksek Meclisinize sunmaktı. 

Bu çalışmayı nasıl yaptık? Bizi yeren arkadaşla
rın önemli bir kısmı metotsuz, âdeta başıboş bir dü
zen içerisinde, rastgele çalışmalarla zamanımızın 
önemli bir kısmım öldürdüğümüzü ve ondan sonra 
birdenbire akıl almaz bir hızla çalışmaya koyuldu
ğumuzu ve gece yarılarına kadar çalışarak birçok 
eksiklikleri olan bir tasarıyı sizlere sunduğumuzu ile
ri sürmüşlerdir. Esasen bu hususta yalnız da değildir
ler; Anayasa Komisyonumuzun değerli üyelerinden 
ikisiı veyahut üçü de aynı konuda muhalefet şerhleri 
vermişlerdi. 

Gerçekte biz ne yaptık? Şimdi size nasıl bir prog
ram içerisinde çalıştığımızı ve zamanımızı öldürüp 
öldürmediğimiizi anlatmak için o programı takdim 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu 25 Kasım günü, seçildikten 

iki gün sonra toplanarak üyelerce ileri sürülen gö
rüşlerin; yani Anayasa Komisyonu üyelerince ileri 
sürülen görüşlerin bir sentezini yapmış ve çalışma 
programını tespit etmiştir. Bunu okumakla onur du
yuyorum : 

«25 Kasım 1981 günü toplanan Anayasa Komis
yonu, çalışma metotları ve usullerini tespit etmek 
amacıyla üyelerinin görüşlerini almıştır. Aşağıda üye
ler tarafından ileri sürülmüş olan görüşlerin bir sen
tezi yapılmaktadır: 
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1. Genellikle: 
Anayasa Komisyonunun faaliyeti ikiye bölünme-

lidir. Birincisi, Komisyon içi fâaliyettir. 'İkincisi ise, 
Komisyonun bilgi toplama ve kamuoyunu aydınlat
ma faaliyetidir. Bu iki faaliyetin birbirine paralel yü
rütülmesi konusunda Komisyon üyeleri müttefiktir
ler. 

2. Bilgi ve Belge Toplama : 
Bilgi ve belge toplamada Komisyon dışı kaynak

lardan yararlanılacaktır. Bunlar meslekî kuruluşlar
dır. Kuruluş Kanunundaki açıklığa göre, bu kuru
luşlardan mütalaaları yazılı olarak talep edilecektir. 

Aynı amaca yönelmiş olarak kişiler de Komisyon 
tarafından daha sonraları dinlenebileceklerdir. Bu 
şekildeki 'bilgi ve eğilim tespiti ile Anayasa hakkın
da görüş toplama işi en geniş şekilde yapılacaktır. 

Üyelerden' Sayın Dal, daha 'başlangıçtan itibaren, 
Millî Güvenlik Konseyinin görüşlerini almakta ya
rar olduğunu; çünkü, şimdiye kadarki tasarrufların
da bir istikameti belirdiğini, ifade etmiştir. 

Sayın Yazar'da açıkça, halik ile temasın imkân 
ölçüsünde geniş tutulmasını istemiştir. 

Komiisyon İçi Faaliyetler : 
Sayın Üye Altuğ, Anayasa sorunları üzerinde bir 

oryantasyon çalışması yapılmasını, istemiş, Sayın 
Tan ve îbrahimoğlu; 1961 Anayasasının Komisyon 
içinde eksikliklerini tespit gereğini, işlememesinin se
bepleri üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra Komis
yon dışı kaynaklardan gelecek belgelerin toplanma
sına kadar olan sürede Genel Kurul ile ilişkiler kur
mayı ve Genel Kurulun eğilimlerini tespit etmeyi ge
rekli görmüştür. 

Üyelerden bir bölümü de yabancı anayasaların 
Komisyon içinde bir genel değerlendirmesinin yapıl
masını istemişlerdir. 

Sayın Alpaslan; hiç olmazsa Sened-i İttifaktan 
itibaren Türk Anayasa Hukuku Tarihinin anahatla-
rıyl'a incelenerek, gerekli teşhisin konması (görüşünü 
ileri sürmüş ve Anayasa tekniğinde anayasa ötesi 
kaynakların da incelenmesi ve tespit edilmesini tek
lif etmiştir, 

Sayın Göksel de; Anayasa Tarihimizin incelen
mesi görüşünü ifade etmiştir. 

Genel Kurul ile İlişkiler : 
Genel Kurul ile ilişikliler konusunda iki anagörüş 

belirmiştir: Birincisi, Genel Kurula derhal ve her 
türlü hazırlıktan önce gidilmesi görüşüdür ki, hu yu
karıda heliıtilmıiştir. İkincisi ise, Genel Kurutla bilgi 
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ve temayüllerin tespitinden sonra, Komisyonun ana
yasa ilkelerini belirledikten sonra gidilmesi görüşü
dür, Sayın Kavalah'nın. 

Değerlendirme iki alanda olacaktır. Birincisi, Ko
misyon içi, diğeri Komisyon dışıdır. Komisyon içi 
değerlendirmede yeni Anayasa hakkındaki eğilimler 
tespit edilecek, toplanan malzeme ve Komisyonun 
yapmış olduğu araştırmalar tasnif edilecek ve ilkeler 
ortaya çıkarılacaktı. Bu çalışmaya paraleli olarak ba
sında forumlar, TRT'de açık oturumlar ve şahsî gö
rüşmelerle kamuoyu aydınlatılmaya çalışılacaktır. 
Yapılacak Anayasa hakkındaki değerlendirmeler so
na erdikten sonra Anayasanın çerçevesi tespit edilip 
madde yazımına geçilecektir.» 

ıBiraz hızlı okuduğum bu görüşlerden, kolayca an
laşılabileceği gibi, bir kısmı uygulanamamıştır. Bir 
kısmı uygulanamamıştır; bunun sebepleri tamamen 
bize bağlı değildir. Hukukî sorunlar, içinde bulundu
ğumuz olağanüstü durum ve bu olağanüstü durumun 
gerektirdiği tedbirler, bu programın bazı kısıımiarı-
nın uygulanmasına imkân vermemiştir. Buna muka
bil Anayasa Komisyonu çalışma programının ana-
prensiplerini şu şekilde saptamıştır : 

«İncelemeler şu şekilde olacaktır : 

1. 1924 Anayasası ile ilgili inceleme konuları: 
1924 - 1946 arası teokratik görünüm (Özellikle 

Kuibilay olayı ve laiklik sorunu), 
Etnik olaylar, 
Çok partili sisteme geçiş denemeleri (Terakkiper

ver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka, Müstakil 
Grup), 

1937'de alitıokun Anayasaya girmesi. 
2. 1946 -. 1950 arası bölümde : 
Anayasanın tartışmaya konımiası, 
Devlet Başkanının tarafsızlığı tartışması, 
Hileli seçimler, 
Seçim serbestliğinin ihlali, , 
Temel hak ve hürriyetlerin kullanılma tartışması, 
Tek - çift Meclis tartışması, 
MMî egemenlik ilkesinin yeri, 
Toprak ve Tarım Reformu sorunu, 
Partilerarası olumsuz ilişkiler, 
Yine bu devrenin teokratik görünümü. 
1950 ila 1960 arasında partilerarası olumsuz iliş

kiler, 
İktidarın temel hak ve hürriyetlere aykırı tasar

rufları : 
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a) Tahkikat komisyonu. 
b) Seçim sistemi ile 'ilgili işlemler. 
c) Diğer siyasî partilere karşı yapılan tasarruf

lar. 
id) Kırşehir'in kaza haine gelmesi. 
e) Hâkimler ve memurlara baskı. 
f) Yasama organının denetim yolları ve tasar

ruflar. 
g) Ara seçimlerinin yapılmaması. 
h) Radyo. 
i) Anayasanın dilinin değiştirilmesi; 
Yine teokratik görünüm. 
3. Öğrenci hareketleri. 
4. 27 Mayıs. 
Bu her iki devrenin genel iktisadî gelişmesinin in-

celenımesi ve düzene konması.», 

Bu bölümler arkadaşlarımız arasında dağıtılmıştır 
ve hemen hemen Komisyonun yarıdan fazlası görev 
alarak bu konularda incelemeler yapmışlardır. 

Ondan sonra 1960 ila 1980 arasındaki devrede 
inceleme konulan: (Bunların genel başlıklarını veri
yorum). 

«A) Anarşi olayları 'ile ilgili konular : 
Derneklerin (polis, öğrenci, öğretmen dernekleri

nin) bölücülük, ideolojik ve teokrasi açısından tu
tumları. 

Eğitimin millîlikten uzaklaşması ve öğrenci hare
ketleri. 

Emek •* Sermaye ilişkileri. 
Sendikaların anarşi, ekonomi, ideoloji açılarından 

tutumu; işçi hareketleri. 
B) Anayasa kuruluşları ile ilgili konular : 
Anayasa Mahkemesinin tutumu ve yasa erkiyle 

etkileşimi. 
Danıştayım tasarrufları ve yürütme erkiyle etkile

şimi. 
Askerî müdahaleler ve nedenleri. 
C) Siyasal olaylarla ilgili konular : 
Basın ve TRT'nin tutumu. 
Kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşların duru

mu ve tutumu. 
Meslek kuruluşlarının durumu ve tutumu. 
Siyasal partilerin iç yapısı; bunların anarşi, bölü

cülük, ideoloji ve teokrasi açılarından tutumu. 
Üniversiitelerin anarşi, 'bölücülük, ideoloji, iç po

litika ve teokrasi açılarından tutumu. 
İrtica hareketleri.» 
12 Eylül 1980 tarihinden sonraki inceleme konu

lan : 

«1. Devlet Başkanının ilk konuşmasından, 1982 
yılbaşı konuşmasına kadarki bütün konuşmalarında 
Anayasa ile ilgili konuların saptanıması. 

2. Millî Güvenlik Konseyinin şimdiye kadar çı
karmış olduğu kanunlardan (Yani daima Kasım ayı
nın içindeyiz.) Anayasa 'ile lilgili konulardaki önemli 
hususlar. 

3. Anayasalarla ilgili incelemeler : 
a) 1924 Anayasasının iyi ve sakıncalı tarafları. 
b) 1961 Anayasasının iyi ve sakıncalı tarafları. 
c) Gerekli görülen yabancı anayasalar incelene

rek, bunlardan bünyemize uydurularak Anayasamıza 
alınması yararlı hususların saptanması. 

4. Atatürk tikeleri : 
Atatürk İlkelerinden ve İnkılap sonuçlarından 

Anayasa ile ilgili olanların saptanması ve bunların 
Anayasaya nasıl işleneceği sorunu.»ı 

Bu şekilde yapılan bir program, «(Anayasa Ko
misyonunun programsız, nereye gittiğini bilmeden 
yola çıktığını»ı ileri süren görüşleri çürütecek nite
liktedir; bu kanaatteyiz. 

Ne yapmak istediğimizi biliyorduk. Bunun sebep
lerini araştırmak istedik, bulmak istedik ve buna gö
re bir düzen 'kurduk. 

Nitekim, isterseniz size çok kısa olmak şartıyla 
çalışma günlerinden de bazılarım söyleyeyim : 

3 Mart 1982 günü Altuğ öğrenci hareketleri üze
rinde bilgi vermiştir. Esasen yine bugün konuşacak
tır. 

4 Martta devamı. 9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 16 
Mart, 17 Mart, 18 Mart, 23 Mart... Bütün bu gün
lerde, bütün bu saydığım konular incelenmiştir ve 
değerlmdirilerek hükme bağlanmıştır. 

Bu arada, bu devir içerisinde yapılan inceleme
lerde, rnlillî egemenlik ilkesinin temel alınması ve 
(Şimdi vurgulayarak söylüyorum; çünkü «Anayasa 
düzeni içerisinde getirdiğimiz hükümet sistemine ka
zaen düşmüş olduğumuzu» ileri süren arkadaşlar 
var) parlamenter hükümet sistemiinin memleketimiz 
için en geçerli yol olduğu, 1924 - 1960 arası ve 
1960'tan sonraki devir incelenirken daha o zaman 
karara bağlanmıştır. 

Tek meclis ve çift meclis sorunu daha o zaman 
karara bağlanmıştır; tek meclis sisteminin kabul edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Şimdi, «Kabul ettiğimiz sistemin parlamenter sis
tem olmadığını»; savunan arkadaşlarımız vardır."On
ları da saygıyla dinledik. Biz de bugün yürütme kuv-
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veti hakkında açıklamalar yaparken, yürütme kuv
vetine tilişkin tenkitlere cevap verirken, konuya ta
biî olaralk değineceğiz. 

Çalışma metodumuz bu oldu ve Anayasa Komis
yonu içerisinde Komisyonumuz burada, Meclis İç
tüzük değişikliği sırasında açıkladığı gibi, konuşma
lara süre tanımadı. Esasen, bir anayasa komisyonun
da üyelerin konuşma sürelerini kısıtlamaya kalkma
nın, bizim anlayışımıza göre mümkün olmayan bir 
yöntem olduğu da tartışılmazdı. 

Bu arada yine birden bire ortaya Devletin âli 
menfaatleri istikametinde, Anayasanın Temmuz ayı
na yetiştirilmesi sorunu çıktı. 

Yaptığımız çalışmalar doğrusu kendi kanaatime 
göre yeterliydi. Yani, Anayasada parlamenter siste
mi kabul etmemiz, tek meclis sistemini kabul etme
miz ve 1960 ila 1980 arasındaki devreyi incelediği
miz zaman, fert hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması
nı tartışılmaz bir şekilde ortaya koyacak hükümlere 
bağlanmasını kararlaştırmıştık. 

'Bu üç temel üzerinde ve yargı kuvveti hakkında 
vardığımız sonuçlarla birlikte; ama Anayasanın te
mel ilkeleri, Anayasanın nasıl oluşacağı, Anayasa 
Komisyonu üyelerinin kafalarında belirmişti. Hatta 
o kadar ki, bizimle (pek diyelim) sıcak ilişkileri bu
lunmayan bir gazetenin iç sayfalannda bir gün bir 
yazı çıktı. Bilmiyoruz nereden öğrendi. Diyordu ki, 
«Anayasa Komisyonu şimdi, bir - iki ayda Anayasa
yı hazırlayabilecek duruma geldi.» 

Gerçekten de Temmuz ayı başlarında Anayasa
nın Meclise sunulması fikri gelişti. Bu bize kabul et
tirilmek istendi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu husustaki müzakereler Meclis Başkanımızın, 

Meclis Başkanlık Divanının yönetiminde, Komisyon 
Başkanlarının katıldığı toplantılarda yapıldı ve bili
niyor ki, o toplantılarda eskiden beri söylediğim ve 
devamlı surette tenkide uğradığım bir, görüşü tekrar
ladım. Dedim ki, kesin tarih veremem; ama istediği
niz tarihte, yani Temmuz başlarında bunu yapmak 
için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlarımla be
raber geceyi gündüzümüze katarak çalışacağız. Bu
nu yetiştirmeye çalışacağız ve inşallah yetiştiririz, 
yetiştireceğimizi ümit ediyoruz, dedim; fakat hiçbir 
zaman bir tarih vermedim. 

Bu tarih hususunda, tarih konusunun sonuna gel
diğimiz için şunu da bu arada belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz Batıdan da heyetler geldi; Avrupa 

Konseyi üyeleri geldi evvela. Sonra siyasî partilerin 
liderlerinden yahut genel sekreterleri geldi. Batılı ga
zeteciler geldi. Bunların hepsi «Anayasanın, Devlet 
Başkanımızın dediği gibi sonbaharda halkoyuna su
nulup sunulmayacağı?» sorusunu tabiî olarak bana 
da yönelttiler. 

Kendilerine, anayasa yapımının ne demek olduğu-. 
nu bilmeleri gerektiğini, sosyal bir kuralın konusun
da zaman tespitinin mümkün olamayacağını; ama 
amacımızın Devlet Başkanımızın uygun gördüğü ta
rihte Anayasayı halkoyuna sunulacak şekilde yetiş
tirmek olduğunu da ilave ettim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi bütün bu heyetler Kasım yahut Arahk'tan 

itibaren gelmeye başlamışlardı. Gazeteciler gelmeye 
başlamışlardı. Bunların hepsi memleketlerine döndük
leri zaman, memleketimizdeki siyasî rejimi, daha doğ
rusu olağanüstü durumu şu veyahut bu şekilde yer
diler; fakat hiç birisi Anayasa Komisyonunun çalış
malarından bahsederken, Anayasa Komisyonunun 
işi ağır aldığı görülüyor, Anayasa Komisyonu tarih 
vermekten kaçınıyor, demedi. Çünkü o adamlar, çok 
özür dilerim, bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılması 
gerektiğini biliyorlardı. 

Yaptığımız bir köprü inşaatı değildi, yaptığımız 
bir bina inşaatı değildi, yaptığımız sosyal bir olayın 
değerlendirilmesiydi ve ne kadar haklı olduğum da 
tarih vermemekte, evvelâ şu son günlerde bir kere 
daha ortaya çıktı. Bakın birden 'bire konuşmak iste
yen üye arkadaşlarımızın sayısı lOO'e yaklaşınca, her 
biri kendisine tahsis edilen süreyi doldurmak iste
yince kısıtlamak zorunluluğu ortaya çıktı. Bizzat 
Meclisimiz arkadaşlarının konuşma saatlerini kıs
mak zorunda kaldı. Çünkü, dediğimiz gibi, eğer Ana
yasa Komisyonunda olduğu gibi serbest bırakılsaydı 
bunun süresi belli olmazdı. Ben de bütün bunları an
latarak, bu son kısmı tabiî anlatamadım, o daha he
nüz olmamıştı; fakat bütün bunları. anlatarak bu sü
re meselesini çözmeye çalıştım. 

Onun için, «Bugün - yarın vereceğim» hiç bir 
zaman demedim. Ümit ediyoruz, şu tarihlerde vere
biliriz belki, çalışmalarımız istediğimiz gibi giderse, 
dedim ve en sonunda da bir gün, her halde bunalmış 
olacağım, «Allah bilir» dedim. Bu «Allah bilir» sö
zü de istihzaya alındı; ama ben Allaha inanıyorum, 
her şeyin Allah tarafından düzeltileceğine inanmış 
bir insanım, onun için o istihzalar da bana hiç dokun-
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madı, Tekrar ediyorum, tekrar istihza konusu yap
mak isteyenlerce istihza konusu yapılabilir. («Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

Fakat asıl belirtmek istediğim husus; yani süre 
hususunda kesin bir tarih verilememesiydi, ben de 
bu tarihi veremedim. 10 - 12 'Komisyon Başkanımız 
buradadırlar, eğer aksi varitse, eğer hakikaten şunu 
demişim, derlerse kendilerini dinlemeye hazırım. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bu şekilde maalesef ancak 17 Temmuz'da çalış
malarımızı bilindiği gibi eksik olarak bitirebildik. 
Meclis tatile çıkmıştı. Hiç olmazsa (bitirdik sözü 
biraz yanlış) maddeleri bitirdik ve hiç olmazsa arka
daşlarımıza maddeleri gönderelim, diğer kısımları da 
arkadan göndeririz, hiç olmazsa maddeleri okumak 
fırsatını elde ederler, dedik ve bildiğiniz aksaklıklar 
meydana geldi. Bu aksaklıklardan dolayı evvela özür 
diliyorum; fakat aslında 'belki bu biraz aşırı özür 
dilemem. Çünkü, bir çalışma düzeniydi, çalışma dü
zeni bitmemişti ve hiç bir taahhüdümüz de yoktu; 
sadece Sayın Dfevlet 'Başkanının Kasım ayında halk
oyuna Anayasanın sunulması hakkındaki emirleri 
dışında. Bunu da bilimsel , açıdan elimizden geldiği 
ölçüde yerine getirmeye çalıştık. 

Şimdi, gerekçelere falan hepsine sonradan deği
neceğim; gerekçelere, başlangıç kısmına, yürütme 
maddesine vesaire hepsine sıra ile geleceğim. Kendi
me göre bir sıra yaptım, şimdi süreyi anlattım, araş
tırma metodumuzun olduğunu arkadaşlarıma du
yurmaya çalıştım, şimdi Anayasanın biçimine geli
yorum-

Arkadaşlarımız Anayasa maddelerinin uzun mad
deler olduğunu, 7 - 8 fıkralı olduğunu ileri sürdüler 
ve dünyanın en uzun Anayasalarından birisi oldu
ğunu ve bunun da bir kusur olduğunu ileri sürdüler 
ve bunun olmaması gerektiğini savundular. Sadece 
bir arkadaşımız Sayın Turhan dedi ki, «Gelişmekte 
olan ülkelerin toplum ihtiyaçlarına anayasa kuralla
rıyla cevap vermesi halinde büyük ölçüde anayasa
lar gelişmektedir, büyümektedir.» Arkadaşıma teşek
kür ederim; çünkü bir gerçeği açıklamıştır. 

Size şimdi 1917 yılından önce ve sonra yapılan 
anayasalarda kaçar kelime bulunduğunu açıklamakla 
yetiniyorum, inceleme Rotterdam Eramus Üniversi
tesi Profesörlerinden Henk Van Marseven ve Asis
tanı tarafından yapılmıştır. 

1918'den önce dünyada mevcut 11 anayasanın İn
gilizce olarak kelime ortalaması 11 100'dür. 1958'de 
ise dünyadaki mevcut 127 anayasada kelime ortala

ması 16 400'dür. Yani anayasaların genişliği ve içe
riği git gide artmaktadır. Bunların içerisinde Meksi
ka Anayasası 36 400 kelime ile bir rekor halindedir. 
Bu incelemede Hindistan Anayasası 55 000 kelime 
ile aşağı yukarı başı tutmaktadır ve bu incelemede 
son Portekiz Anayasası yoktur, Portekiz Anayasası 
ise dehşet verici bir Anayasadır; 312 madde görü
nüşte, ama her maddenin içerisinde 5 - 6 madde var
dır. Bu kadar büyük bir Anayasadır. 

Bunun sorunu da devlet anlayışının gelişmesi ve 
eski liberal devletin, 19 uncu asrın saf liberal dev
letinin; yani devletin sadece toplumu dış tehlikelere 
karşı korumak, kişinin can ve mal güvenliğini sağ
lamaktan ibaret olan fonksiyonunun, devlet faaliyet 
alanının devamlı surette gelişmesidir. O kadar ki, bi
zim bugünkü 200 maddelik Anayasamızda gördüğü
nüz gibi 20'ye yakın yeni hüküm vardır, bazı mad
deler bölünmüştür ve ondan da 155 yerine 200'e çık
mıştır. Bunun da isanıldığı gibi yahutta ileri sürül
düğü gibi Anayasanın çöpe atılmasını gerektirecek 
sebeplerden biri olduğunu sanmıyorum. 

Şimdi, Anayasanın son maddesi 17 Temmuz ge
cesi bitirildi, dedik. Bir arkadaşımızın, Anayasa Ko
misyonu üyelerinden bir arkadaşımızın bu konuda 
tenkidi var. Diyor ki, 30 maddesi gece yarısından son
ra yazıldı yahutta meydana getirildi. Şimdi, her hal
de arkadaşımız aceleden yazdı bu satırları. Kendisi
ne çok büyük bir saygım var; muhalefet şerhine. Ge
ce 00.30'dan sonra Redaksiyon Komitesinin yazdı
ğı maddeler okundu ve karara bağlandı; yani evvela 
Anayasa Komisyonunda yargı kuvvetiyle ilgili bir 
tartışma yapılmıştı. Bu tartışmaların ışığı altında alt-
komisyon gerekçeleri belirtmişti ve o gerekçelere 
dayanarak bir hüküm yapılmasını teklif etmişti. Alt-
komisyonun bu teklifi Anayasa Komisyonunda oy
lanmıştı, oylandıktan sonra Redaksiyon Komitesine 
gitmişti, Redaksiyon Komitesinde altkomisyonun 
hazırladığı gerekçeler ve Anayasa Komisyonunun 
aldığı kararlara uygun olarak redaksiyon komitesi 
metni hazırlamıştı. İşte, bu metin son gece okundu 
oylandı; ama hızlı okunduğu ve eksiklikler olduğu 
muhakkak. Tekrar gözden geçirildi diyemem; çünkü 
matbaada da hatalar yapıldı, o hatalardan da. so
rumlu olan biz değiliz; ancak gerçekten 12 nci mad
de ile ilgili eksiklik «Ancak kanun ile sınırlanabi
lir» hükmünden «Ancak kanunla» kelimeleri düştü 
ki, bunun düşmemesi lazımdı; çünkü o bölümü hazır
layan arkadaşımız bunu daktiloya vermişti, daktilo 
yazarken bunu atlamış, bizim de gözümüzden kaçtı. 
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Şimdi madde gerekçelerine geliyorum : 
ileri sürüldü ki, gerekçe olmadan maddeleri yaz

mışız. Arkadaşlar, beni şahsen bu kadar şaşırtan 
bir iddia burada olmamıştır; hatta bir sendikacı ar
kadaşımızın, üyemizin şahsım hakkında ileri sürdü
ğü çok ağır itham dahi beni bu kadar şaşırtmamış
tır; 

Dediğim gibi, «Millî egemenlik» ilkesini ele ala
lım. 1924 - 1960, 1960 - 1980 arası incelenmişti ve 
«Halk egemenliği» kavramı vardı onun karşısında; 
ikisi karşılaştırılmıştı ve «Millî egemenlik» ilkesi be
nimsenmişti. Bu alt komisyona gitti, orada da tartı
şıldı. Neden?.. Sebepleri ve bu sebeplere dayanılarak 
«Millî egemenlik» ilkesinin Anayasaya konması ka
rarlaştırıldı. 

Yasama meclisi üzerinde tartışma yapılırken; 
tek meclis ve çift meclis üzerinde Genel Kurulda 
(Yani «Genel Kurul» dediğimiz zaman, özür dile
rim, daima Anayasa Komisyonunu anlamanızı iste
rim) sorun tartışılmıştı, alt komisyona gitti ve o Ana
yasa Komisyonunda tek meclis diye karar çıkmıştı, 
Anayasa Komisyonu, bütün o görüşmelerin neden
lerini ve o görüşmedeki gerekçeleri topladı ve «Tek 
meclis» sisteminin oylanmasını Anayasa Komisyo
nuna sundu. Binaenaleyh, bu gerekçeler, sunuş ko
nuşmamda da belirtmeye çalıştığım gibi, daha alt 
komisyonlarda iken formüle ediliyordu ve alt komis
yona doneler de Genel Kuruldan, yani Anayasa Ko
misyonunun Genel Kurulundan gönderiliyordu ve 
her maddenin yazılmasında ilgili komisyon madde
nin gerekçesini anladığı şekilde de yazıyordu. O şe
kilde ki, redaksiyon komitesinden madde kesin şek
lini alıp sunulduğu zaman, Komisyonun gerekçesi de, 
alt komisyonun gerekçesi de hazırdı; fert hak ve hür
riyetlerinde, sosyal haklarda olduğu gibi hazırdı; an
cak, eksik olan benim bölümümdü. Ben, yürütme ve 
bakanlar kurulu bölümü ile ilgili sorunu ele almış
tım ve onun gerekçelerini hazırlamak yükümü de ba
na aitti. Ben, doğrusu, bunun her zaman yaparım 
diye en sona bıraktım ve en son gece Meclisin ste
nograflarını çağırdım (Belki de burada arkadaşlar 
bilmiyorum) onlara bunu söyledim, onlar yazdılar 
ve daktilo ettiler. Arkadaşlar, dağınıklık deyin, ne 
derseniz deyin bilemiyorum, gerçek sebebini de an
layamıyorum, gece saat 2 • 2,5 olduğu zaman bu 
metinler kayboldu ortadan, bulamadık. Yani, eğer 
yazılmış olan o metinleri bulabilse idik; yürütme kuv
vetine ilişkin gerekçeleri bulabilse idik, size aynı za
manda hepsini vermemiz mümkün olacaktı. Çünkü, 

diğer bütün gerekçeler hazırdı. Ben de kesin metin
le beraber onu verebilecek halde hazırlamıştım, ge
tirdim; fakat ne oldu, bulunamadı, ister istemez ver
dik. Cumtartesi günü Anayasayı basına takdim ettik 
biliyorsunuz, yine aradık, bulamadık. Bayramda git
tim, bayram tatilini yarıda bırakarak döndüm ve 
döndüğüm zaman bulduk; orada 'bir masanın üzerin
de diğer bütün daktilo edilmiş yaprakların arasında 
bulunuyordu, üst üste gelmiş; nasıl iştir bunu bir tür
lü hâlâ anlayamdım; fakat bundan dolayı da ten
kitlere maruz kaldık. 

Ümit ederim ki bu haklı tenkitler (Eksikti ge
rekçeleri beraber verilmesi lazımdı) gerçekten içten
likle benimsenir; çünkü gerekçelerin olmaması de
mek maddenin anlaşılmasını güçleştirir; ama tarizde 
bulunmuyorum. Sonradan gerekçeleri vermiş olma
mıza rağmen; gerekçelerde şu meşhur fırtına koparan 
maddelerden birisi, Cumhurbaşkanının başbakanı az
linin hangi koşullar altında yazıldığının söylenmesine 
rağmen; devamlı suretle arkadaşlarımız bize diye
bilirdi ki «Gerekçede bu var; ama bunu yeterli gör
müyoruz, maddenin içine de koyalım.» Tamam, 
tartışma yok; ama sanki o gerekçe ortada yokmuş 
ve Cumhurbaşkanı keyfi istediği zaman başbakanı 
azledebilirmiş şeklinde bir madde düzenlediğimizden 
dolayı tenkit edildik. Bunu da biraz sertçe yapılmış 
bir tenkit, layık olmadığımız bir tenkit olarak karşı
lıyorum; çünkü madde gerekçesinde vardı; ama de
nilebilirdi ki, tekrar ediyorum, «Bu hususun madde 
gerekçesinde olması yetmez, bunu maddeye de inti
kal ettirelim.» Tamam; nitekim açıklamayı da yap
tım; eğer Genel Kurul bu hususta bir karar verirse 
memnuniyetle uyacağız, gayet tabiî hiç itiraz etme
den uyacağız; yani Komisyonunun itiraz hakları fa
lan var; ama hiçbir şey yapmadan uyacağız ve 
maddeye getireceğiz ve hatta sanıyorum ki, pratik-
man da buna karar vermiş durumdayız, daha evvelce 
söylediğim gibi. 

Diğer taraftan, aynı şekilde Devlet Danışma Kon
seyinin kanunları inceleme süresi de maddede yok
tu; ama gerekçede vardı. Gerekçede bunun 10 gü
nü aşamayacağı belirtiliyordu. Maalesef, bu konu
da bizi yeren arkadaşlarımız, gerekçeye verilen öne
me rağmen, gerekçede bu maddeyi okumamışlardır. 
Okusalardı, oradaki görüşümüzün, bu sürenin, yani 
Devlet Danışma Konseyindeki kanunların veto edi
lip edilmemesi hususundaki inceleme süresinin 10 
günü aşamayacağının da belirtildiğini görürlerdi. Bu 
da aynen, daha önce olduğu gibi, belki bu kabul 

—. 536 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 1 

edilir reddedilir ayrı bir konu; fakat sürenin gerek
çeye değil, maddeye konması hususunda bizi tenkit 
edebilirlerdi, o zaman haklı olurlardı; ama arkadaş
larımız böyle mütalaa etmemişlerdir; sadece mad
deyi okumuşlardır l(Bizi yeren arkadaşlarımızdan 
bahsediyorum) ve bu şekildeki bir hükümle Danışma 
Konseyi, ilanihaye süresiz olarak kanunu elinde tu
tar, «İM illi Egemenlik» ilkesini zedeler diye bizi ten
kit etmişlerdir, yermişlerdir. Bunda da biraz insaf
sızlık olduğu kanısındayım; eğer gerekçelere önem 
veriyorsak, ama. gerekçelere önem vermiyorsak o 
ayrı bir konu, esasen gerekçenin noksanlığından do
layı bizi yeren arkadaşlarımız da bu hususta sanıyo
rum ki birşey söylemiş değillerdir. 

Başlangıç kısmının noksanlığı; gerçekten lAnaya-
sanın ikinci maddesinde ve nihayetinde, başlangıç kıs
mına iki atıf vardır. Başlangıç kısmını da baştan iti
baren elbette ki asıl metin ile beraber sunmak göre
vimizdi, fakat onu da yetiştiremedik; ama başlangıç 
kısmının, sunuş konuşmamda da belirtmek istediğim 
gibi, barış ve huzur anayasası olacağı ve milleti böl
meden, Türk Milletini tek bir millet olarak göste
ren, bir varlık olarak gösteren espri içerisinde kaleme 
alınacağını da anlatmaya çalıştık ve bu gecikmemiz
den dolayı, sonradan düşündük, dedik ki, bu gecik
memizin çok faydalı bir yanı da oldu; (Geciktik evet 
kusur; zaten kusur olduğu da meydanda üzerinde 
durmuyorum) bu da Genel Kuruldaki arkadaşları
mızın fikirlerini de alarak başlangıç kısmını oluştur
maktı, bunu açıklamamdan sonra, üç dört arkadaşı
mız fikir vermişlerdir, kendilerine teşekkür ederim. 
Yalnız bu arada, bu konuda, karşı oyu ile bizi yeren 
Komisyon arkadaşım Feyzioğlu, sanki ben, sanki biz; 
«Efendim, arkadaşların görüşünü alalım, başlangıç 
kısmını ondan sonra yazarız,» demişiz gibi sadece 
sorunu ele alarak bizi yerdi, öyle değil; sunuş konuş
mamda da vardır ve arada yaptığım, yerimden yap
tığım açıklamamda da vardır; kusur, yetiştiremedik 
zamanında. Budur, mesele bundan ibarettir. Ama bir 
başlangıç kısmının sanıldığı kadar önemi olmadığı, 
bunun sadece bir sembol olduğu, hatta birçok ana
yasalarda başlangıç kısmının kanunun metnine da
hi dahil edilmediğini, kanunun metni dışında sayıldı
ğını da belirtmek isterim ve Sayın Dündar Soyer'in 
de burada belirttiği gibi, 1961 Anayasasında başlan
gıç kısmı en sonunda kaleme alınmıştır. Gerçi ondan 
sonra diğer düzeltmeler yapılmıştı, bizim 2 nci mad
dede başlangıç kısmına atıf vardı; ama arkadaşlarım, 
bir arkadaşımızın söylediği gibi yahut söylemek iste

diği gibi, biz başlangıç kısmını bir emrivaki yapmak 
için dışarıda tutup, en son dakikada huzurunuza ge
tirmeyi düşünmedik, böyle küçük yollara başvurma
dık ve esasen politikacı da değiliz ve politikacı ol
madığımız için de bu gibi yollar aklımıza gelmez. Bu 
iddiayı da kabul etmiyorum: arkadaşımın, ümit ede
rim ki bu açıklamalardan sonra kanaati değişmiştir. 

Geçiş hükümlerinin bulunmadığı ileri sürülmüş
tür. 'Doğrudur, kasten geçiş hükümleri konmamıştır. 
Çünkü, olağanüstü durum henüz devam etmektedir. 
Olağanüstü durumun hangi koşuklar içerisinde nor
mal duruma geçeceği belli olmadan geçiş hükümle
ri koymanın bir anlamı yoktur. Bunun için Eylül 21 'e 
kadar vaktimiz var; bunu da arada söyledim. Bazı 
noktaların açıklığa kavuşması lazım ve ondan sonra 
ancak geçiş hükümleri Anayasaya getirilip konabi
lir. Esasen geçiş hükümleri de Anayasaya ilave ek 
hükümler olarak niteliğini taşır; 1961 Anayasasında 
olduğu gibi. Yani geçiş hükümleri kasıtlı olarak kon
mamıştır, yoksa unutma eseri veyahutta yanılma de
ğildir. 

Yollama yapılan maddelerin açık bırakılması so
runu; evet gerçek ortada, bunun üzerinde durmaya 
lüzum yok. Arada o maddelere düzeltmeler yapıl
mak istendi ve hatta bir yerde de Devlet Danışma 
Konseyi «Cumhuriyet (Konseyi» olarak unutuldu, 
kaldı. /Bu değişiklikler son anda yapılmıştı. (Bir mad
de; ama ben sanıyorum ki, bu gibi hatalar hoş karşı
lanmayacak, hoş olmayan hatalardır, kabul ediyo
rum; ama Anayasanın özüne dokunmaz. Getirdiği
miz maddelerin içeriğine, getirdiğimiz espriye, getir
mek istediğimiz düzene tesir etmeyen hatalardır ve 
bunlardan dolayı da yanlış bir değerlendirme yap
mak mümkün değildir. Bunun içindir ki, Anayasanın 
parçalı gelmiş olması veyahutta Anayasaya yönelti
len tenkitlerden dolayı, bu Anayasanın bazı arkadaş
larımızın ileri sürdüğü ölçüde diyelim, değersiz ol
duğu anlamına gelmez, sadece şekil bakımından bazı 
eksiklikler olmuştur. (Bu eksiklikleri, içinde bulundu
ğumuz olağanüstü durumu da dikkate alarak değer
lendirmenizi isterim ve bu arada da Churcill'in bir 
sözünü Yüksek Heyete sunmak arzusundayım. O 
da şudur:. Singapur İkinci Dünya Savaşında düştüğü 
zaman Avam Kamarasında Churcill'le hükümetle 
muhalif olanlar konuyu tartışmak istemişlerdir. Bili
yorsunuz ki, İngiliz Parlamentosunda herşey tartışı
labilir; ama herşeye hükümet hâkimdir. Churcill o 
zaman demiştir ki, «(Demokraside herşeyi tartışmak 
iyidir; ama bazı konuların tartışılmaması daha hayır-

— 537 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 1 

lıdır, demokrasi için, demokrasinin gelişmesi için da
ha yararlıdır.» (Bunun içindir ki, bizi yeren arkadaş
lardan bazı hususlarda biraz daha ılımlı olmalarını 
bizi hoşgörüyle karşılamalarını rica ediyorum. 

Komisyona yapılan tenkitler hakkında cevap ver
meye çalıştım. IKomisyonun çalışma düzenini anlatr 

tim ve nihayet çok meşhur olan bir konuya geliyo
rum; .Komisyon üyelerinin muhalefet oylarına. 

Arkadaşlar; elbetteki basın toplum içerisinde, 
hatta bir zamanlar IBirinci Dünya Savaşından sonra 
söylendiği gibi, dördüncü kuvvet olarak ortaya çı
kar; kuvvettir. Fakat biz bir Cumartesi sabahı saat 
9.00'da basına gerekçesiz Anayasa metnini dağıttık
tan sonra 9.30'da bir basın toplantısı yaptık, ertesi 
sabah basında {Anayasanın tümünü, o 200 maddeyi 
ne zaman incelediler bilemiyorum, ne zaman bağlan
tıları kurdular bilemiyorum) Anayasanın tümü aley
hine bir kampanya başladı. O kadar ki, yani Anaya
sada iyi tek bir madde dahi yoktu, övülmesi gereken 
bir madde dahi yoktu ve Anayasa, dediğim gibi, 
reddedilmesi gereken bir metin halinde görülüyordu 
ve bunu ileri sürenler de Anayasanın iki oyla kabul 
edildiği anlamına gelebilecek olan 15 üyeden 13 ünün 
muhalefetiyle Anayasa kabul edildi gibi böyle garip 
bir şey, iddia ileri sürdüler ve şımu da söyleyeyim 
ki, yani üzüntüyle belirtmek isterim ki, kamuoyun
da tuttu bu; kamuoyunda az veyahut çok kültürlü 
çevrelerde dahi tuttu. Yalnız bazı hukukçular tabiî 
inanmadılar, böyle bir şeyin olacağını mümkün gör
mediler, biliyorlar zaten. Çünkü, iki oyla kabul edi
len bir Anayasa 15 üye üzerinden mümkün olamaz. 
Fakat bu kampanyayı devamlı surette yürüttüler. 
Şimdi bu kampanyaya Meclisimizin içinden de katı
lan arkadaşlar oldu. 

bu Anayasanın bu şekilde 13 muhalif oyuyla kabul 
edildiği fikri kamuoyunda işlenmeye çalışılmıştı. Çok 
üzüntü verici bir durumdur bu. Üzerinde tahlil yap
mıyorum; çünkü bu tahlilin hiç bir faydası yok, fa
kat bunu bu şekilde ele alarak yorumlamaya çalış
mak, hiç olmazsa 1920'den beri, 1924'ten beri, hat
ta il921'den beri Cumhuriyet rejimiyle idare edilen 
bir memlekette, komisyon faaliyetlerinin nasıl yapıl
dığının bilinmesi gereken bir memlekette komisyon
da muhalefet oyunun yahutta bir madde üzerinde vê  
rilen muhalefet oyunun ne anlama geleceğinin bilin
memesi, bilinmez görünmesi Anayasaya karşı yapı
lan hücumların ne çeşit olduğunu gösterir ve ne ka
dar üzüntü verici bir gelişme olduğunu anlatır. 

IBu arada bir-iki arkadaşımız çok önemli bir ko
nuya değindiler. Acaba arkadaşlarım, bu Anayasa 
metni o muhalefet şerhleri de olmadan oybirliğiyle 
çıksaydı, yani her maddesi oybirliğiyle kabul edilsey
di, 92 maddede olduğu gibi, acaba başka birşey söy
leyebilirler miydi? Ne söylenecekti? Turhan GüVen 
arkadaşım ve başka bir arkadaşım buna değindi. Di
yeceklerdi ki, «Askerî rejim altında işte emir aldık
ları Anayasayı yaptılar getirdiler. Oybirliğiyle çık
mış bir Anayasa. Hiçbir demokratik ülkede görül
meyen bir Anayasa» diyerek bizi de belki istihza ede
ceklerdi. Doğru olmazdı; arkadaşım da açıkladı, biz 
hiçbir yerden ne talimat aldık, ne de 1961 Anayasası 
hazırlanırken olduğu gibi, geldiğimiz zaman önü
müzde hazır bir Anayasa metni bulduk. Bütün çalış
malarımızı, dediğim plan içerisinde, metot içerisinde 
yapmaya ve gerçekleştirmeye çalıştık. 

Anayasanın dili hususunda da yermeler oldu. Bu 
hususta söyleyecek çok sözüm yok; çünkü bir dil 
Akademisi getirdik, inanarak getirdik. Onun savu
nuculuğunu müsaadenizle yüksek huzurunuzda ben 
yapacağım, o zaman değiniriz. Çeşitli kelimeler kul
lanılıyor, çeşitli görüşler var memlekette. Yeni bir 
kelime üretilirse eskisinin atılması gerekir mi, gerek
mez mi? Bunların hepsi bence bir bilim heyeti tara
fından ele alınıp kullanılması gereken hususlardır. 
Ben, hiçbir tarafta olmadığımızı söylemek istiyorum. 
kasıtlı olarak yaptık demiyorum. Ben ses çıkarma
dım, çünkü benim görüşüme uygundu; söylüyorum, 
bu tenkit edilen husus benim görüşüme uygundu, 
ben hiçbir kelimenin atılmasını istemem. Yeni keli
meler bulunur, onlar da kullanılır, dil böyle zengin
leşir. Fransız dili bugünkü haline birdenbire gelme
miştir, asırlarca süren gelişmede, eski kelimeler mu
hafaza edilerek, yeniler üretilerek gelmiştir. Ben di-

Açıklama yaptım, anlattım ki, Anayasamızın 200 
maddesinden 92'si oybirliğiyle kabul edilmiştir, 25'i 
tek bir muhalefetle kabul edilmiştir vesaire ve »Ana
yasanın tümünü Anayasa Komisyonu Üyeleri ka
bul ederek oylamışlardır. ,Sayın Feyzioğlu arkadaşı
ma bu konuda yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür 
ederim; çünkü o da muhalefet oyu verenlerden bi
risiydi. Muhalefet oyu verenlerin hiç birisi, «Ben 
Anayasayı kabul etmiyorum» dememiştir. Hepsi Ana
yasanın tümünü oylamışlar, Anayasayı kabul ettikle
rini söylemişler ve Anayasayı kabul ettikten sonra 
muhalif oldukları maddeleri belirterek, zamanı ge
lince Yüksek Meclise arz edeceklerini ve kendi gö
rüşlerine uygun bir karar çıkartmaya çalışacaklarını 
söylemişlerdi. IBunun başka bir anlamı yoktu; ama | 
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ün böyle gelişeceğine inanıyorum; ama başka görüş
te olan arkadaşlar olur, çoğunluk olur, onu da say
gıyla karşılarım. iDil hususunda yapılan tartışmalar, 
memleketimizdeki dil konusunda ta 30-40 seneden be
ri yapılan tartışmaların bir devamıdır. 

Şimdi, Anayasamızın içeriğine ve felsefesine ge
lince: 

Birçok arkadaşlar demiyorum; ama bazı arka
daşlar »Anayasanın temel bir felsefeden yoksun ol
duğunu söylediler. Arkadaşlar; biz yeni bir Anaya
sa koyuyorduk; yeni bir Anayasa yapıyorduk ve yap
mamız gerekiyordu;' vazifemiz de bu idi. Bu Ana
yasa, 12 Eylülden önceki durumlara dönmeye elve
rişli olmayacak bir Anayasaydı. Bu Anayasayı ya
parken, esas Teşkilat Hukukumuzun temel ilkelerini 
bir tarafa atabilir miydik?.. Birikmiş ve devamlı su
rette gelişen Anayasa Hukuku ilkeleri esas Teşkilat 
Hukuku kavramları elbetteki Anayasamızın içinde 
bulunacaktı ve millî egemenlik ilkesini kabul ettiği
miz biraz evvel söyledikten sonra, millî egemenlik 
ilkesinin gereklerinin Anayasamızda yer alması ve 
temsili rejim hükümet sistemlerinden parlamenter 
rejimin Anayasamıza konması kararlaştırıldiktan son
ra ve daha toplantılarımızın ilk gününde arkadaşım 
Gölcüklü'nün Avrupa Konseyi üyelerine açıkladığı 
gibi; temel hak ve hürriyetlerde 1789 Beyannamesi, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi, Avrupa 
(Konseyi Hakları Bildirisi, yani Roma Antlaşmasını 
temel alacağını söyledikten sonra daha ilave edilecek 
ne kalırdı? Biz, elbette ki ne yapacağımızı biliyor
duk ve yapacağımız husus da, insan haklarına dayalı, 
parlamenter rejim, millî egemenlik ilkesine ve parla
menter rejime dayalı bir Anayasayı oluşturmaktı, 
meydana getirmekti. 

Sözlü sunuşumda, yani ilk konuşmamda açıkla
maya çalıştığım gibi, biz, zamanımızda insanların, 
demokrasi rejiminin ruhu olan karşılıklı saygı içeri
sinde birbirinin düşüncesine saygılı, birbirini düşman 
görmeden elele vererek hayat mücadelesini yürütme
leri gereğine inandık ve bu inançla Anayasayı mey
dana getirdik ve oluşturmaya çalıştık. Onun içindir 
ki, biraz evvel bahsettiğim bir arkadaşımızın görü
şünü ve ondan sonra da bizi, prütokratik bir rejim 
yapmakla suçlayan bir eski meslek arkadaşımın açık
lamasını büyük üzüntüyle karşıladım. Herhalde sa
yın meslek arkadaşım, Anayasanın özel teşebbüse 
karşı olan maddelerini görmedi, okumadı. Okusay-
dı, holdinglere, tröstlere karşı olduğumuzu ve insan 
haklarını koruduğumuzu, gelir dağıtımına göre ücret

lerin hesaplanmasının yerini Anayasada görürdü ve 
bizim, öyle ileri sürdüğü gibi, prütokratik, prüto-
tokrasiye dayanan, yani zenginleri koruyan bir Ana
yasa yaptığımız iddiasını bu kadar hafifçe ileri sür
mezdi. Bunun, dediğim gibi, bir öğretim üyesi arka
daşımızdan gelmesi teessürümüzü son derece arttır
mıştır ve esasen, tenkitlerde bizi üzen tek nokta da 
budur. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Bütün di
ğer tenkitleri, hepsini hoş karşıladık; fakat bunu hoş 
karşılamıyorum aziz Hocamız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Size, Anayasanın yapılışı, metodu, dili, eksiklik

leri hakkındaki bütün hususları açık yüreklilikle an
lattım. Şimdi, bundan sonra Anayasanın incelenme
sine, Anayasanın içeriğine yönelik tenkitlere verile
cek cevaplara geçiyoruz. 

Biraz evvel de söylediğim gibi, alt komisyonları 
oluşturmuştuk her alt komisyon kendi hazırladığı bö
lüme yöneltilen tenkitlere cevap verecektir. Bu cevap
lar, fert hak ve hürriyetleri bölümünde Feyyaz Göl
cüklü arkadaşım tarafından, sosyal haklar ve ödev
lerde Sayın Feridun Ergin ve Şener Akyol tarafın
dan, siyasî haklar ve yasama meclisi sorunu Sayın 
Kemal Dal tarafından, yürütme kuvveti ve Devlet 
Danışma Konseyi tarafından, yargı kuvveti Sayın 
IKavalalı ve Muammer Yazar tarafından, idare, Sayın 
Turgut Tan tarafından cevaplandırılacaktır; arada 
bazı müteferrik maddeler vardır, üniversite sorununu 
Sayın Altuğ'la ben cevaplandırmaya çalışacağım ve 
diğer bazı aradaki maddeleri de ilgili arkadaşlar ta
rafından cevaplandırılacaktır. Başlangıç kısmında 
birden 10 uncu maddeye kadar olan kısmını da ben 
ayrıca cevaplandıracağım. 

Şimdi, Anayasanın sırasına göre, birden 10 un
cu maddeye kadar olan kısmı geçmemiz gerekiyor; 
fakat müsaade buyurursanız, evvela Feyyaz Göl
cüklü arkadaşım fert hak ve hürriyetleriyle ilgili kıs
mı cevaplandırsın, ondan sonra ben sözü alır 1 ile 
ÎO'u anlatırım ve programa bu şekilde devam ede
rek sizleri cevaplandırmaya çalışırız. 

Dinlediğiniz ve gösterdiğiniz alakadan dolayı bü
tün arkadaşlara, dediğim gibi, bütün arkadaşlara, 
tenkitleri yapanlara, yol gösterenlere ve bir kere da
ha basına; kendilerini nasıl hoşgörüyle karşıladığı
mızı açıklamıştım yine aynı şekilde hoş karşıladığı
mı bir kere daha açıklıyorum ve bütün bu yermelerin 
bir an evvel normal rejime geçişin sebebi olduğunu 
da bilerek, hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı, sevgile
rimizi ve saygılarımızı sunuyorum. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaç-
tı. 

Anayasa Tasarısının fert hak ve hürriyetleriyle 
ilgili bölümü üzerinde Komisyonun görüşlerini sun
mak üzere Sayın Gölcüklü'yü kürsüye davet ediyo
rum. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVMll 

FEYYAZ GÖLCÜIKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Komisyonumuzca hazırlanan, sizin bizlere verdi
ğiniz görevin sonucu olan Tasarı hakkındaki eleşti
rilerinizi, görüşlerinizi, ikazlarınızı büyük bir dikkat 
ve yararla dinledik. Bu eleştirilerin pekçoğu insan 
hakları ve temel hürriyetler konusuna inhisar edi
yordu; bu hususu Komisyonunuzun memnuniyetle 
karşıladığını belirtmek isterim. 

Gerçekten hepimiz biliyoruz ki, demokrasi, hür 
insanlar rejimidir. Bu hür hareket rejiminin, yalnız 
insanı mutlu kılmak için değil, aynı zamanda siste
min işlerliği gereği olduğunu da kaydetmek isterim. 
Serbest hareketin, hürriyetin olmadığı yerde denetim, 
katılım rejimi demek olan demokrasinin işlemesi 
pek güç olacaktır. 

Arkadaşlarımın eleştirilerini, noktaları teker teker 
ele alarak cevaplandırmak istemiyorum. Açıklama
larımızı, cevaplarımızı bir sistemin bütünü içinde siz
lere sunmak istiyorum. Tereddütlü noktalar, şüphe
li konular, hatalı bulunan hükümler bu sistem içinde 
yerine oturtuldukları takdirde anlamlarını daha iyi 
şekilde kazanacaklar ve bu suretle, sistemin izahı 
suretiyle zihinlerdeki şüpheler, tereddütler ve soru
lar da ümit ederim dağılmış bulunacaktır. Yanlış 
anlamaları önlemek için de açıklamalarımızın bir 
sistem içinde bulunması gerektiği kanaatındayız. 

Tasarımızın insan hakları ve temel hürriyetler ko
nusu Yüce Meclisinizce ele alınırken genelinde ileri 
sürülen iddialar, görüşler aşağı yukarı şunlar : 

Bu Tasarının «Temel Haklar ve Hürriyetler» bö
lümüyle, bu bölümün hükümleriyle devlet terörü ya
ratıldığı, devlet terörünün yasallaştırıldığı; Türk Mil
letinin sırtına dar bir elbise geçirildiği, demokratik 
dünyada böyle bir şeyin eşinin görülmediği, bir elle 
verilenin öbür elle geri alındığı; devletle vatandaşın 
birbirine hasım gibi gösterildiği, Türk Milletine hür
riyetlerin çok görüldüğü, Türk vatandaşının buna la
yık olmadığı; bütün Tasarının olduğu gibi, bu bö

lümün de sistemden yoksun, ayrıntılı ve gereksiz hü
kümlere yer veren bir bölüm olduğu ve hükümlerin
de bu maddelerin, bu bölümün çok çok sübjektif 
kavramlara yer verdiği söylendi. Bunlara «Suçlama» 
demeyeceğim, eleştiri olarak kabul ettiğimizi söyle
yeceğim ve biraz sonra hep beraber hükümlerin in
celemesine geçtiğimiz zaman iddiaların ne ölçüde 
haklı, ne ölçüde haksız olduğunu siz arkadaşlarım 
takdir edeceksiniz. 

Önce, son noktadan başlamakta yarar görüyo
rum; yani, bu bölümde ve genellikle Tasarıda ay
rıntılı, gereksiz hükümlere yer verildiği iddiası. Bu 
iddiayı yalnızca insan hakları ve temel hürriyetler 
konusuna inhisar eettirerek cevaplamak istiyoruz. 

IBiraz önce Komisyon 'Başkanımız kısa bilgi verdi
ler: Anayasaların tarih içinde ortalama kaç kelime 
içerdikleri konusunda. Çıkan sonuç şudur ki, günü
müze yaklaştıkça anayasalar daha ayrıntılı olmaya 
başlamışlardır. Anayasalar niçin ayrıntılı olmaktadır? 
Bir hükmün, bir ilkenin anayasada belirtilmesi ayrı 
bir önem kazanmaktadır. ıBu hükme, bu ilkeye ana
yasa temel kanun kuvveti vermektedir. İkinci sebep: 
Anayasa hükmü haline getirilen bir ilkenin millî 
mevzuattan silinmesi tehlikesi çok daha güçtür; ana
yasaya geçen hüküm bir teminat kazanmaktadır. 

Nihayet, modern anayasalar esas teşkilat kanunu 
çerçevesini aşmış bulunmaktadır. Modern anayasala-
lar, devletin yalnız temel teşkilatını değil, devlet için
de kişinin sahip olduğu haklara ve hürriyetlere de 
yer ayıran metinler haline gelmiştir. Bu haklar ve 
hürriyetlerin kısa, genel tabirlerle anayasaya geçiril
mesi, hiçbir ayrıntı gösterilmemesi, bu hakların ve 
hürriyetlerin teminat altına alındığı, korunduğu an
lamına gelmez. Kısa ifadeler, platonik beyanlar in
san hakları beyannamelerinin bir üslubudur. Bun
lar büyük şaşaa ve merasimle ilan edilen ilkelerdir. 
Uygulanmaları millî mevzuata, millî anayasalara bı
rakılmıştır. Anayasaların belli konularda, bilhassa in
san hakları ve temel hürriyetler konularında ayrıntı
lı olmasından bu yarar vardır. 

'Birkaç örnek vermek istiyorum: «Hak arama ve 
adil yargılama hakkı» diyoruz. Her vatandaşın, her
kesin bu hakka sahip olduğunun bir anayasada ila
nı, bu hakkın korunması için yeterli değildir. Ge
reken, hak arama hürriyetinin yahut hakkının adil, 
hakkaniyete uygun yargılama hakkının asgari gerek
lerinin ne olduğunun metinde belirtilmesi gerekir. 
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Bazı arkadaşlarımız, «Diğer kanunlarda bulunan 
hükümlerin anayasaya geçirilmemesi gerekirdi». De
diler. Doğrudur; ama diğer kanunlarda bulunan hü
kümlerin neler olduğunun bilinmesi lazımdır. Şayet, 
diğer kanunlarda bulunan bu hükümler asgari bir 
teminat, temel bir ilke teşkil ediyorsa, bunun hem ila
nı, hem de kabulü için anayasada yer alması şart
tır. Aksi takdirde, o diğer kanunlar kolaylıkla deği
şebilecektir, belki korunmak istenen hak bu suretle 
kaybolabilecektir. 

«Maddeler uzundur, kısaltılmalıdır» dendi. Mad
de uzun olabilir, önemli olan maddenin uzun olması 
değil, içinde ne bulunduğudur. 

Gene biraz önce Komisyon Başkanımız söyledi
ler, en yeni anayasalardan olan ikisi, İspanyol ve 
Portekiz Anayasaları 3-4 sayfa tutan maddeleri içer
mektedirler. Ayrıntılı düzenlemeye gitmenin yararı 
bulunduğu kanaatindeyiz. 

«Suçların ve Cezaların Kanuniliği» ilkesi Ceza 
(Kanunumuzun ilk maddesidir. Kişi için büyük bir 
teminattır. Peki, bu hüküm Ceza Kanununda mev
cuttur diye Anayasaya almayacak mıyız? . 

Kişi hürriyetinin hangi hallerde sınırlanabilece
ği, yakalama, tutuklamaya dair hükümler ceza Muha
kemesi Usulü Kanununda yer almıştır, Polis Vazi
fe ve Salahiyet Kanununda yer almıştır, başka ka
nunlarda da vardır, kişi hürriyeti ve güvenliği gi
bi önemli bir konunun, başka kanunlarda düzenlen
miştir diyerek, asgarî gereklerinin Anayasaya alınma
masını büyük bir eksiklik sayıyoruz. Bu sebeple, 
maddeler belki ilk bakışta ayrıntılı görülecektir, lü
zumsuz hükümler var gibi görülecektir; fakat dikkat
le incelendiği takdirde gene görülecektir ki, bu 
lüzumsuz gibi görülen hükümler temel nitelikte as
garî teminatlardır, bu sebeple Anayasa koruması 
altına alınmışlardır. 

İkinci bir husus; bu bölümde vatandaşla devle
tin karşı karşıya getirildiği hususu. Mutlu hayatları 
için, ortak yararları için, iki kişi bir araya gelip müş
terek hayat kurallarını tespit etseler, bu acaba iki ki
şinin karşı karşıya getirilmesi midir?.. Zannetmiyo
ruz. Teşkilatlanmış toplum, devletle, devlet içinde 
yer alan, devlete vücut veren kişilerin haklarının ve 
imkânlarının sınırlarının gösterilmesi zannederim ki, 
bu tarafların karşı karşıya getirilmesi anlamında de
ğildir. 

«Bölümde çok sübjektif kavramlara yer verilmiş» 
denildi. Bunun bizim kusurumuz olmadığını sanıyo
ruz. Sosyal bilimlerde kavramlar maalesef elastiki

dir, sübjektif gibi görünür. Kamu düzeni, millî gü
venlik, genel yarar, genel asayişe ve daha pek çoğu, 
devletin ve milletin bütünlüğünün korunması; bu 
kavramlar. Fikiz - bilim kanunlarının kesinli
ğine sahip değildirler. Bu kavramlar yer al
dıkları dalın veçhesini, genel niteliğini akset
tirilirler. Sonra, zannedildiği gibi fazla da 
sübjektif değildir; herkes tarafından istenildiği gibi 
değerlendirilebilecek, keyfiliğe varır bir şekilde yo
rumlanabilecek kavramlar da değildirler. Toplumsal 
hayat, siyasî hayat bunlara anlam vermiştir. Şayet 
bu kavramlar mutat ve mantikî bir muhakeme ile 
değerlendirilirlerse, zannedildiği kadar keyfîliğe, takdi
rin genişliğine yer bırakmayacaklardır. 

Biraz önce arz ettiğim, bunun demokratik yöne
timlerde eşi görülmeyen bir bölüm teşkil ettiği söy
lenmişti, «Başka ülkelerde yoktur böyle bir şey» de
nilmiştir; yani yabancı mevzuata, yabancı ülkelere 
atıfta bulunulmuştu. Bir arkadaşımız da «Biz Türk 
Anayasasını hazırlıyoruz, yabancı kaynaklardan ak
tarmalara gerek yoktur.» dedi. 

iki iddia birbiri ile çelişik durumda Temel hak
lar ve hürriyetler konusunda batı dünyası, demokra
tik dünya belli bir standarda, belli bir çizgiye ulaş
mıştır. Demokratik yönetimi benimsemiş olan Türk 
Devletinin bu standarttan ayrılmaya hakkı da yok
tur, niyeti de yoktur. Onun için biz, insan hakları 
ve temel hürriyetler konusunda bu standarda uygun 
kalmak için, bu standardı tespit eden uluslararası an
laşmaların sistemini benimsedik. 1789 Beyanname
sine gitmiyorum, çok eskidir, kaynağını koymuş ol
masına rağmen; '1948'den sonra başlatıyorum, bilir
siniz İkinci Cihan Harbinden sonra insan hakları 
dönemi başlamıştır. 1948 Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, 1950 insan Hak
ları ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Av
rupa Sözleşmesi, 1966 Medenî ve Siyasî Haklar Ko
nusunda Uluslararası Pakt (Birleşmiş Milletler çer
çevesinde hazırlanmıştır; uluslararası antlaşma bu 
standardı koymaktadır. 

Evrensel Beyannameye, Avrupa sözleşmesine Türk 
Devleti imzasını koyup, o belgelere uymayı, onları 
uygulamayı taahhüt etmiştir. Yabancı anayasalar, 
yenileri bilhassa bu kaynaklardan hükümler almış
lardır ve hatta mesela Portekiz Anayasasında, mesela 
İspanyol Anayasasında o anayasalardaki temel hak 
ve hürriyetlerin yorumlanmasında, Birleşmiş Millet
ler Evrensel Beyannamesi ile Avrupa Sözleşmesi hü-
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kümlerine uygun olarak yorum yapılacağı bir ana
yasa hükmü olarak belirtilmiştir. 

Bu sebeple, biz de size borçlu bulunduğumuz iza
hatı verirken, yabancı saydığımız bu kaynaklara (ki, 
Evrensel Bildiri ile Avrupa Sözleşmesi bizim millî 
hukukumuza dahildir, yabancı değildir), sık sık atıf
larda bulunacağız; şimdiden özür dilerim, Komisyo
numuza «Niye bize yabancı belgelerden örnek veri
liyor?» denmemesi» için. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, beraberce koyduğumuz sistemi inceleme

ye geçiyorum. 

Doğrudan doğruya insan hakları ve temel Hür
riyetler konusuna başlamadan, bu konu ile çok ya
kından ilgili diğer bir meseleye, belki burada sizle
rin değinmediğiniz bir meseleye dokunmak istiyo
rum. 

Hürriyetler rejimi, sorumsuzluklar rejimi değil
dir. Her hürriyet, bir sorumluluğu getirir beraberin
de. Esasında sorumluluk, hürriyetin, serbest davranı
şın bir sonucudur. Şayet, hareketlerimizde serbest 
değilsek, hür değilsek, gayet tabiî bundan hiçbir so
rumluluk teveccüh etmez hareketlerimizin neticesin
de. Bu sebeple, temel haklar ve hürriyetler mesele
sini, bu hakların ve hürriyetlerin kullanılmasından do
ğabilecek sorumluluklar meselesinden tamamen ayır
mak gerekir. Serbest bırakılmıştır kişi; kendisine hak 
tanınmıştır, hürriyet tanınmıştır, bunları istediği şe
kilde kullanmak imkânına sahiptir, kötü kullanmışsa 
hesabını verecektir, sorumludur, iyi kullanmışsa, ga
yet tabiî bir mesele söz konusu değildir. 

IBu hususun; yani hak ve hürriyetlerin kişiye ay
nı zamanda ödev ve sorumluluklar da yüklediğinin, 
gerek biraz önce işaret ettiğim uluslararsı belgeler
de, gerekse diğer bazı anayasalarda bizim, Tasarı
mızda olduğu gibiı belirtilmiş bulunduğunu söylemek 
isterim. 

Hak ve hürriyetlerin korunması için ne yapmak 
gerekir?.. 

Hak ve hürriyetlerin korunmasında izlenen iki 
sistem vardır. «Sistemsiz» denilen Anayasa Tasarı
sında bu iki sistemden birisi tercih edilmiştir, arz edi
yorum. 

(Birinci sistemde hak ve hürriyetler, kayıtsız şart
sız genel, mutlak hükümler halinde, yani içerikleri 
belirtilmeden, ne olup ne olmadıkları gösterilmeden, 
sınırlarının nereye kadar uzandığı bildirilmeden ilan 
ve kabul edilmişlerdir anayasalarca. Bu sistem, bu 

yol, genellikle bildirilerin seçtiği yoldur. Çünkü, bil
diriler, büyük ilanlardır, büyük idealleri ifade eden 
beyanlardır. Bu yolu seçen anayasalar da vardır. 
Hak ve Hürriyetler, mutlak bir ifadeyle, hiçbir içe
rik, hiçbir sınır göstermeden ifade edilmişlerdir. Al
man Anayasası genellikle bu yolu seçmiştir. Güney 
Kore Cumhuriyeti genellikle bu yolu seçmiştir. Güney 
Kore (Cumhuriyeti Anayasasında her hak ve hürri
yetler konusunda şöyle deniliyor: «Kişiler dernek 
kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışı kanun
la düzenlenir. 

(Kişiler söz ve ifade hürriyetine sahiptir. Bu hak
kın, hürriyetin kullanılışı kanunla düzenlenir.» 

Alman Anayasasından iki örnek vermek istiyo
rum, genellikle bu sistemi seçmiştir diyorum. Fede
ral Almanya Cumhuriyeti Anayasasına göre, «Hayat 
ve vücut bütünlüğü haklarına, ancak bir kanuna da
yanılarak müdahale edilir.» 

Fikri serbestçe açıklama hakkı, genel kanunların 
hükümleri ile sınırlıdır. Görüyorsunuz, bu hakların, 
hürriyetlerin içeriği de belirtilmemiş; yani ne olup, 
ne olmadığı, neyin buna dahil bulunup bulunulmadı
ğı, nereye kadar uzandığı, nerede durduğu belirtil
memiştir, kanunlara bırakılmıştır. 

1924 Anayasamız da bu yolu seçmiştir; yapıldığı 
dönemin gereği olarak. Bu konudaki maddelerini oku
yorum': 

«Madde 68. — Her Türk, hür doğar, hür, yaşar. 
Hürriyet, başkasına muzir olmayacak her türlü ta-
sarrufatta bulunmaktır. Hukuku tabiyyeden olan 
hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu 
hürriyetidir. Bu hudut, ancak kanun marifetiyle tes
pit ve tayin edilir. 

Madde 70. — Şahsî masuniyet, vicdan, tefekkür, 
kelâm, neşir, seyahat, akit, sayu amel, temellük ve 
tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetle
ri Türklerin tabiî hukukundândır. 

Madde 71. — Can, mal, ırz, mesken, her türlü 
taarruzdan masundur. 

Madde 77. — IMatbuat, kanun dairesinde serbest
tir ve neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi 
tutulamaz. 

Madde 79. — Ukudun, sâyu amelin, temellük ve 
tasarrufun, içtimaatın, cemiyetlerin ve şirketlerin hu
dudu hürriyeti, kanunlar ile musarrahtır> 

Daha buna benzer maddeler var; aynı şekilde ifa
de edilmiş. Gördüğünüz gibi, sanki hudutsuz, sanki 
mutlak, sanki hiçbir kayıtlamaya tabi tutulmayacak. 
Bu, beyannamelerin üslubudur. 
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İkinci yol, ikinci sistem ise, hak ve hürriyetlerin 
içeriğinin ne olduğunu; yani bu hak ve hürriyetin ne 
olup, ne olmadığını belirtmekte, sınırlarının nereye 
kadar uzandığını göstermekte, yani hak ve hürriyeti 
somut bir hale getirmektedir. Bunu yaparken de iki 
yol izleniyor; ya o hak ve hürriyete neyin dalhil ol
madığı söyleniyor; bizim pek çok tenkide uğrayan 
«Hayat hakkı» maddemizde olduğu gibi, «Kişi gü
venliği ve hürriyeti» maddesinde olduğu gibi, Yani, 
menfi yoldan neyin buna dahil olmadığı söyleniyor 
veyahut neyin buna dahil olduğu söyleniyor. Mesela, 
gene, kişi hak ve hürriyetinin kısıtlanması için asgarî 
şartların ne olduğu gösteriliyor. Hak arama hürriye
ti, adil yargılama hakkının tanınması hükmünde, bu 
hakkın asgarî gereklerinin ne olduğu belirtiliyor. 

Diyeceğim şu ki, imkân ölçüsünde, hak ve hür
riyet, somut kılınıyor. Sınırlarının nereye kadar git
tiğini görüyoruz, neyin buna dahil olup olmadığını 
biliyoruz. 

Bu sistemin seçilmesinde sebep yahut tercihin se
çilmesi dememeyim, övülmesinde sebep, «Hakların 
ve hürriyetlerin korunması için somut kılınmaları 
gerekir, neyin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Böy
le yapılmadığı takdirde, hakların ve hürriyetlerin 
korunması kolay olmayacağı gibi, suiistimali de çok 
kolay olacaktır.» deniliyor. 

iNitekim, Avrupa IKonseyi kurulup, İnsan hakla
rını ve temel hürriyetlerini teminat altına almak üze
re, uluslararası bir denetim mekanizması kurma te
şebbüsüne geçtiği zaman, uluslararası denetim meka
nizması Avrupa Sözleşmesinde mevcut hak ve hür
riyetlerin üye devletlerden biri tarafından ihlali ha
linde uluslararası mahkemede dava konusu yapılma
sı, o makamca incelenmesi meselesi; buna teşebbüs 
ettiği zaman yapılan ilk iş hakların içeriklerinin ve 
sınırlarının belirtilmesi olmuştur; bu yapılmadığı tak
dirde bîr hak ve hürriyetin ne olup olmadığı metin
de bilinmediği, gösterilmediği, meşru sınırlarının ne
reye^ kadar gittiği bilinmediği takdirde bunun efek
tif korunması, gerçek korunması, fiilî korunması 
mümkün olmayacaktır denmiştir ve Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi öngördüğü hak ve hürriyetleri 
somutlaştırmak üzere kaleme alınmıştır; biraz sonra 
örneklerini vereceğim. 

Biz bu modeli tercih ettik, bu sistemi tercih et
tik. Biraz sonra Avrupa Sözleşmesinden okuyaca
ğım hükümler Resmî Gazetede yayınlanmış resmî 
metnimizdir. Bu metinde bazı tercüme hataları ol-
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muştur; onları düzelterek okuyacağım; fakat dili ve 
üslubu resmî metnin üslubudur. 

Bu vesileyle şunu söylemek isterim ki, pek ziya
de eleştirilen, devlet terörü yarattığı söylenen, adam 
öldürmeye yeşil ışık yaktığı iddia edilen hayat hak
kının korunmasına dair maddenin son paragrafı bu 
sebeplerle konulmamıştır. Bunun bu şekilde yorum
lanması kanaatimizce doğru değildir. Bu hakka neyin 
dahil bulunup, neyin dahil bulunmadığını göstermek 
içindir. İleride bu konuya tekrar döneceğim. 

Biz bu modeli seçtik. Tasarının 16, 17, 18 ve 19 
uncu maddelerinde yer alan hak ve hürriyetlerin içe
riğinin ne olup, ne olmadığını menfi yahut müspet 
şekilde ifade ettik. Hak ve hürriyetlerin sınırlanma
sı maddelerinde de, bazılarının bütün hak ve hürriyet
ler için geçerli olduğu genel sebepleri gösterdik, özel 
bazı belli hak ve hürriyetlere ilişkin özel sebeplerin 
bulunabileceğini de bu genel sebepler maddesinde 
belirttik ve o sebepleri kendi maddelerinde kaleme 
aldık, yazdık. 

Müsaadenizle birkaç hükmü Avrupa Sözleşme
sinden okumak istiyorum: . 

2 nci madde: «Her ferdin yaşama hakkı kanu
nun himayesi altındadır. IKanunun ölüm cezasıyla 
cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkeme
ce hükmedilen bu cezanın infazı dışında hiç kimse 
kasten öldürülemez, öldürme, aşağıda derpiş edilen 
zaruret hallerinde bu maddenin ihlali suretiyle ya
pılmış telakki olunmaz. 

Her ferdin gayri meşru cebir ve şiddete karşı 
korunmasını sağlamak için, kanun hükümleri dahi
linde bir tevkifi yerine getirmek veya kanuna uygun 
olarak mevkuf bulunan bir şahsın kaçmasını önle
me için, ayaklanma ve isyanı kanuna uygun olarak 
bastırmak için.» 

Bizim 16 inci maddenin aynısıdır. 
Düşünceyi açıklama ve ifade hürriyetine ait Söz

leşmenin 10 uncu maddesini okuyorum: 
(Sözleşme, hakların ve hürriyetlerin korunma

sında, ifadesinde şu sistemi benimsemiş: Maddeler 
iki fıkralı. Birinci fıkrada hak ilan ediliyor, ikinci 
fıkrada bunun içeriği ve sınırları gösteriliyor. Her 
hak ve hürriyete ait madde bu suretle tertip edilmiş
tir; herhalde bilginiz dahilindedir.) 

10 uncu madde: «Her fert ifade ve izhar hakkına 
maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmî makam
ların müdahalesi ve memleket sınırları mevzubahis 
olmaksızın haber veya fikir almak veya vermek ser-
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bestisini ihtiva eder. Bu madde devletlerin radyo, 
sinema veya televizyon işletmelerini bir müsaade re
jimine tabi kılmalarına mani değildir. 

Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden 
bu hürriyetler demokratik bir toplulukta zarurî ted
birler mahiyetinde olarak millî güvenliğin, toprak bü
tünlüğünün veya amme emniyetinin, nizamı muha
fazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ve ahlakın, 
başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli 
haberlerin ifşasına mani olunması veya adalet kuv
vetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması 
için ancak ve kanunla muayyen merasime, şartlara, 
tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir.» 

Bizim düşünceyi açıklama ve ifade hürriyeti ko
nusunda kabul ettiğimiz sebeplerin bir tek farkıyla 
aynısıdır. 

Buradan gelmek istediğim husus şu oluyor; Bir 
hak ve hürriyeti teminat altına almak istediğimiz 
zaman bunun suiistimalini önlemek istediğimiz za
man bunun içeriğini ve sınırlarını belirtmekte ya
rar vardır. Genel ifadeler, gerek korunmasını, gerek 
suiistimali önlemeyi kanun koyucunun, yani uygula
ma kanunlarının takdirine bırakmıştır. Bu takdir key
fi de kullanılabilir, tehlikeli de kullanılabilir, yerin
de de kullanılabilir; ama konu açıkta kalmıştır; ne 
kişi için, ne devlet için bir teminat teşkil etmektedir. 
Bu sebeple biz (Daha ilave edeceğim sebepler var) 
ikinci sistemi tercih ettik. 

Birinci yolu seçen anayasalarda mutlak sınırsız 
ifade şekli bizi yanıltmasın. Bu anayasalarda da hür
riyetler sınırsız değildir, haklar sınırsız değildir, içe-
riksiz değildir. IBiraz önce söylediğim gibi bunu ana
yasa kanun koyucunun genel takdirine bırakmıştır. 
Bu konuda hiç kimsenin bir iddiası, ihtilafı yoktur. 
Anayasada içerik gösterilmemiş, sınır gösterilmemiş, 
«•Bu hak ve hürriyet tahdit edilemez, kayıt altına 
alınamaz» diye bir iddiada kimse bulunmamıştır, bu
lunmamaktadır. (Bulunulduğu olmuştur; biraz sonra 
arz edeceğim. Bu mutlak ifade, uygulama kanunla
rıyla; Basın Kanunu, Dernekler (Kanunu, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu ve saire, bu kanun
larla içerik yahut sınır belirtilecektir. 

Bu sınırı belirtirken uygulama kulununu yapan 
kanun koyucu, her hak ve hürriyetin aslî bünyesin
de, cevherinde mevcut tabiî ve zorlu meşru sınırlar 
teorisine, kriterine başvuruyor. Yani her hak ve hür
riyet kendi bünyesi, niteliği icabı belli bir içeriğe, bel

li bir sınırlara sahiptir. Nedir bunlar?.. Anayasa 
belirtmemiş, kanun koyucu belirtecek. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi bir hususu dikkatinize sunmak isterim: 1924 

Anayasası birinci sistemi kabul eden anayasa idi, 
Acaba bu Anayasamızın yürürlükte bulunduğu 1960 
yılma kadar, yani 1961 Anayasasına kadar kişilerin 
sahip bulundukları hak ve hürriyetler sınırsız mıy
dı?.. Hiç zannetmiyorum. Hepimiz o dönemi yaşa
dık, o dönemin kanunlarından bilgimiz var; rahatça 
hatırlayabiliriz. Dönemin Cemiyetler Kanununun, 
îçtimaat-ı Umumiye Kanununun, Ma'huat Kanunu
nun 1950 ve 1960 yılları arasında, 1950'de yapılan 
Yeni Basın Kanununa rağmen bu Basın »Kanununda 
yapılan değişikliklerin, buna ilaveten Radyo ve Ba
sın Yoluyla İşlenen Bazı ISuçların Cezalandırılması 
Hakkındaki Kanunun hükümlerini hatırlamamız ge
rekiyor. Zannediyorum ki, Anayasadaki mutlak ifa
desine rağmen bu hak ve hürriyetler 1961 Anayasa
sına kadar sınırsız bırakılmamıştır. Hatta bugün caiz 
göremeyeceğimiz hükümetin gazete kapatması gibi 
aşırı müdahaleleri içermektedir. 

Bu nedenle bir arkadaşımızın, «ıBu Tasarı bizi 
19160 öncesine götürmüştür», iddiasına katılamıyoruz. 
Bu Tasarı bizi 1960 öncesine götürmüş değildir. 

Gene diğer bir arkadaşımızın, «Basın hürriyetini 
sınırlamaya gerek yoktur, bırakalım basın yazsın, ka
nunlarla basın düzenlenebilir» beyanına da katılamı
yoruz. Böyle yaptığımız takdirde bütün müdahale im
kânlarını kanun koyucuya bırakmış oluruz. IModern 
anayasaların aslî fonksiyonlarından biri de bütün or
ganlar gibi, bilhassa kanun koyucunun yetki alanını 
sınırlamaktır. İşte, hak ve hürriyetlere içerik getiren, 
sınır getiren hükümler de kanun koyucuyu takdir 
hakkı içinde sınırlayan hükümlerdir. Keyfiliğe gitme
mek için bunun yapılması zorunludur. 

İkinci bir sebep, bizim ikinci sistemi, yani hak 
ve hürriyetlerin içeriğini ve sınırlarını belirtmede 
ikinci gerekçemiz bize mahsus bir gerekçedir. 

1961 Anayasasının 11, inci maddesi «Temel hak 
ve hürriyetlerin özü, sınırlanması ve kötüye kullanıl 
maması.» başlığını taşıyordu. 11 inci maddenin ilk 
şekli şöyleydi: «Temel hak ve hürriyetler Anayasa
nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanun
la sınırlanabilir. /Kanun, kamu yararı, genel ahlak, 
kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi 
sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne do
kunulamaz.» 
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Madde değişik yorumlara yer verebilecek şekilde 
kaleme alınmış; fakat burada sayılan kamu düzeni, 
genel ahlak, kamu yararı, sosyal adale!, millî güven
lik gibi sebeplerle de olsa demek, bu sebeplerle hür
riyetlerin, hakların sınırlanabileceği, yani bunların 
bütün hak ve hürriyetler konusunda genel bir sebep 
teşkil ettiği şeklinde anlaşılmalıdır. Esasında öyle an
laşılmaktaydı; fakat bu genel hükme rağmen 20 nci 
maddenin ilk şeklinde, düşünce hürriyetine ait mad
denin ilk şeklinde, hiç bir sınırlama nedeni bulunma
dığı gerekçesiyle düşünce hürriyeti maddesini okuya
yım hafızalarımızı, hatıralarımızı tazelemek için. 
«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; dü
şünce ve kanaatlarını söz, yazı, resim ile veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir 
ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zor
lanamaz.» IBu kadar madde. 

Şimdi, tartışılan konu şu oldu: IBu 20 nci mad
dede, düşünce hürriyetine ait maddede hiç bir sınır
lama sebebi gösterilmemiştir. 11 inci maddedeki sı
nırlama sebebi görülen şeyler bütün hürriyetler ko
nusunda geçerli sebepler değildir, «özüne 'bu sebep
lerle dahi dokunulamaz.» demek için onlar sevkedil-
miştir. Esasında düşünce hürriyeti cevheri, niteliği, 
aslî bünyesi sebebiyle sınırsızdır, bu sınırlanamaz id
diasıyla harekete geçilmiş ve her düşüncenin söyle
nebileceği, bu sebeple hiç kimsenin biı sorumluluk 
yüklenmeyeceği, töhmet altında kalmayacağı, her fik
rin açıklanmasının serbest olduğu iddia edilmiştir. 

ıKeza, Anayasanın ilik şeklinin kaleme alınışı ve 
tertipleri: sebebiyle 11961 Anayasasının Kurucu Mec
liste, Temsilciler Meclislinde müzalkerelefi sırasında 
bu Anayasanın 'aşırı politik doktrıinlere, aşırı uçlara 
kapalı olduğunun açıkça iifade edilmesine rağmen, 
(müteakip yıllarda bu Anayasanın 'her düşünceye, 'her 
fAkre, her kanaata açık olduğu iddia edilmiş, savu-
nulmuştur.1 

(Düşünce hürriyeti 'konusunda'ki yorum, ihtilaf 
Anayasa 'Mahkememize de getirilmiştir. Anayasa 
Mıa'hlkemes'inin 'kararı şudur ': ıflBizıiımle ilgili olan kıs
mı sunuyorum) «Kişinin dç aleminde kaldığı sürece 
mutlak ve sınırsız olan ıdüşünce ve 'kanaat hürriyeti 
toplum 'hayatını (ilgilendirdiği andan (itibaren hüku-
ikun ve 'kanunun sahasına girer ve toplumsal yaşa
yışın gerektirdiği bazı 'kayıtlamalara bapanabilir.» 

Şu halde Anayasa Mahkemesi düşünce hürriyeti 
maddesinde ifade edilen düşünce ikanusunda sınırla
ma sebeplerinin göstedlknemiş olmasına rağmen, bi-
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naz önce söylediğim hak ve hürriyetin zati bünye
sinde mevcut tabiî, zorunlu, doğal sınırlar teorisine 
başvurarak çözümlemiş, dışa intikal ettiği zaman, 
ifade ettiği zaman sınırlamalar vardır, demiştir. 

Netice doğrudur, gerekçe de hiç bu genel bün
yede mevcut tabiî sınırlar teorisine gitmeye gerek 
yoiktu, Kİ inci madde mevcuttur, genel sınırlamadır 
denilebilirdi; ama Anayasa Mahkemesi nihayet bu 
tartışmayı kapatmıştır. 

Düşünce hürriyetinin sınırsızlığı savunulurken, bir 
meslektaşım şu örneği vermiştir : (Mealen nakledi
yorum; 1970'in başlarında, hemen önünde yahut he
men sonundaki dönemde söylenmiştir) «'Bu düzen is
tismar düzenidir, zulüm düzenidir, bu düzen sömü
rü düzenidir, bu düzen hâkim sınıfların kurduğu dü
zen olduğu için hukukî yoldan değiştirilemez, bunu 
değiştirmdk için silahlı mücadeleye gerek vardır de-
me'k, bir kanaat, 'bir düşünce belirtmektir, bu düşün
cesi sebebiyle bu kişi suçlanamaz» demiştir. 

İşte hu bize özel olan sebeplerle de Komisyo
nunuz halk ve hürrüyeıtlerin ne olup, ne olmadığını 
belirtme sistemini, yani ikinci sistemi tercih etmiştir. 

Eleştirileniniz çoik geniş, ço'k ayrıntılı ve çok cep
heli olduğu için, açiklamalarımızda ve cevaplarımız
da da ayrıntılı, geniş olmak ihtiyacını duyduk. Sa
bır ve tahammül ısınırlarınızı zorlamamaya gayret 
edeceğim, 'konu gerçekten hepimiz için önemlidir, 
konuşmamın uzun sürebileceğini zannediyorum, ken
dim de zamanını Ikestiremıiyorum, peşinen sizden bu 
uzun açıklamalarım için özür diliyorum. 

IBir arkadaşımız, ı«'Hak ve hürriyetler topluma 
güvensizlik felsefesinle dayanıyor, gereksiz kısıtla
malara gidilmiştir» dedi. Diğer bir arkadaşımız, «Si
yasal iköidara hürriyetleri tahrip kapılarını açık bı
rakmak hatalıdır» demiştir. Bu iddialara zanneder
sem biraz önce söylediklerim 'katılmadığımızı gös-
tenmeik'tedir. Ne siyasî iktidara hürriyetleri tahrip ka
pılarını açık bıralkmalk için, ne topluma güvensizlik 
felsefesine dayandığımız için hürriyetlerin içeriğini 
sınırlarını, göstermek: istemedik; bunların gerçelk ko
runmasını sağlamak ve aynı zamanda (Bunlar tera
zinin i'ki 'kefesini teş'kil ©der) suiistimalin de, kötüye 
'kullanılmasını da önlemdk istedik. 

'Biraz önce arz ettiğim gibi, hürriyetlerin somut 
kılınmasında ya içerik belirtmesi, neyin buna dahil 
olup, olmadığını gösterilmesi veyahut sınırlarının 
hangi sebeplerle tespit edileceğinin belirlenmesi yol
ları vardır demiştim^ 

Avrupa Sözleşmesi şöyle bir metot takip etmiş
tir : 
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Genel sebep, genel sınırilar vesaike dliye 'bir mad
de ihtiva etmiyor. Her hak: ve hürriyet konusunda 
biraz evvel arz ettiğim gibi, birinci fıkrada 'hak ve 
hürriyeti ilan ediyor, kabul ediyor; ikinci fıkrasında 
da ya bu hürriyetin içeriğimi tespit ediyor veyahut 
da ıhangi sebeplerle sınırlanacağını gösteriyor. Biraz 
önce okuduğum iki madde 'bunun birine ve diğerine 
örnektir. 

Komisyonumuz iki kaleme alış şekli arasında te-
reddüte düşmüştür. Acaba ıbu sınırlamaları, içerik be
lirtmelerini her maddede, somut, belli her (hak ve hür
riyete ait maddede Avrupa Sözleşmesıi örneği, siyasî 
ve medenî halklar konusundaki uluslararası andlaş-
mıa örneği kendi maddelerinde imi gösterelim, yoksa 
genel hüküm mü koyalım?.. Her 'birinin kendi mad
desinde gösterilmesi ı(iBilhassa sınırların) tekrarlara 
sebep olacaktır, olmaktadır, Avrupa Sözleşmesinin 7 
maddesinde aynı kavramlar <bir liki farkla yer almak
tadır, o bıir ilki fark dediğim de, o hak ve hürriyete, 
belli bir hak ve hürriyetin niteliği sebebiyle getirilen 
özel sınırlama yahut müdahale nedenidir. 

Hangisini seçelim konusunu görüşürken, görüyor
sunuz Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, meseleler 
Komisyonunuzda tartışılmadan ele alınmış değildir, 
üzerinde uzun uzun tartışılmıştır. 

Hangi metodu benimseyelim bu tertipte diye dü
şünürken, (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Fakülte Kurulunun Yenıi Yasaya İlişkin görüş ve 
önerileri fevkalade değerli, bize çok yardımcı olmuş 
bir belgedir) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
nin teklifini nazarı itibare almaya, o sistemi benim
semeye karar verdik. Gene hafızalarınızı, hatırala-
rınızı tazelemek için (Muhakkak okuduğunuz bir me
tindir) bu bölümü size sunuyorum: 

«Komisyonumuz, hak ve özgürlüklerin sınırlarını 
tespit eden ve aynı zamanda kullanılmalarının tabi 
olduğu kayıtları gösteren bir genel hükme yeni Ana
yasada yer verilip, verilmemesi ve eğer böyle bir dü
zenlemeye gidilecekse, bunun hak ve özgürlüklere 
tahsis edilmiş bulunan özel hükümlerle üişkisinin 
nasıl kurulması gerektiği sorununu incelemiş ve tar
tışmıştır. Yeni Anayasada genel hüküm muhakkak 
yer almalı ve ayrıca her hak ve hürriyete özgü sınır
lar, o hak ve hürriyeti düzenleyen maddede de gös
terilmelidir. Bir genel hüküm bulunmayıp, her madde
de ayrıca sınırların tekrar ve tekrar gösterilmesi tar
zındaki bir uygulamanın sakıncası, sadece yasama 
ekonomisine aykırılıktan doğmamakta, bu çözüm 
Anayasada yer almayan hak ve hürriyetleri sınırsız 

i bırakmaktadır. Oysa, genel hüküm, bir taraftan Ana
yasada bulunan, diğer taraftan da Anayasada öngö
rülmemiş bulunan hakları sınırlandıracak ve kötüye 

I kullanılmalarını önleyecektir.» 
Pasaj budur. Belirtilen amaçla, belirtilen zihniyet

le bu metodu benimsedik ve Tasarının sınırlamalara 
ilişkin üç maddesini kaleme aldık. 

Genel sınırlamalar, özel sınırlamalar ayrımı 12 nci 
maddede yer alıyor. Maddenin birinci fıkrası bildiği
niz gibi, «Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın, genel sağ
lığın ve başkalarının hak ve özgürlükle'rlinin Jeorunması 
amacıyla (Genel sebeplerdir bunlar) ve ayrıca Anaya
sanın diğer maddelerinde öngörülen özel sebeplerle 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. Öngörülen özel se-

j bepler kendilerine ait maddede, mesela seyahat hür
riyeti maddesinde, mesela dernek kurma hürriyeti mad
desinde ayrıca gösterilmiştir. Bunları sayarak kıymetli 
zamanınızı almak istemiyorum. 

Bir arkadaşımız bu özel sınırlama sebeplerinin 
ne olduğunu anlayamadığım ifade etti. Zannedersem 
izah etmiş oldum, özel sınırlama sebepleri genel sı-

I nırlama sebeplerinin dışında bulunup, ancak belli bir 
hürriyet, hak konusunda söz konusu olabilecek se
beplerdir. Maddelere geçtiğim zaman bunları size 
örnekleriyle sunacağım. 

I Hak ve hürriyetlerin sınırsız olmadığı konusunda 
ittifak bulunduğunu, itiraz bulunmadığını ifade et
miştim. Hak ve hürriyetler nasıl sınırlanmaktadır? 
Kaç yol vardır bunun sınırlanmasında? Konuşan ar
kadaşlarım da söyledi, basında memnuniyetle ve bü-

I yük yararla izlediğimiz haberlerde ve makalelerde de 
söylendi; «Haklar ve hürriyetler bu Anayasa Tasarı
sıyla katmer katmer, kat kat sınırlanıyor» dendi. Ko
misyonumuz bu iddiaya katılmamaktadır. Kat kat, 
katmer katmer, düğüm düğüm sınırlama söz konusu 
değildir. İçerik belirtme ve sınırlama bir bütündür. Bu 
bütünün içinde yer alan unsurlar vardır. İlk içerik, 
belirtme, sınırlama unsuru, biraz önce değindiğim gibi, 
hak ve hürriyetin içeriğinin ne olduğunun ne olma
dığınım belirtilmesidir. Bizim, hayat hakkı konusun
daki maddede yapıldığı gibi, zorla çalıştırma ve an
garya yasağı maddesıinde yapıldığı gibi, kişi hürri
yeti ve güvenliği maddesinde yapıldığı gibi; yani kişi 
hangi sebeplerle kişi hürriyetinden mahrum edilebilir, 
bunun belirtilmesi gibi. Bu birinci yoldur. Bu, 'jir 

I katmer, bir tabaka bir düğüm değil. İkinci yol, (Bu-
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nun mümkün olmadığı hallerde, her hürriyet konu
sunda bunu yapmak mümkün değildir) bazı kamusal 
nedenlerle hürriyetlerin sınırlanabileceğinin, bu hür
riyetlerin kayıtlanabileceğinin belirtilmesidir. Avrupa 
Sözleşmesinin okuduğum maddeleri gibi, biraz önce 
okuduğum bizim genel hüküm teşkil eden 12 neti mad
de gibi. 

Bu halde ne yapılmıştır? Millî güvenlik, Devlet 
ve millet bütünlüğü, genel asayiş, kamu sağlığı, kama 
güvenliği vesaire. Bunlar kamusal değerlerdir, bun
ları korumak gerekir. Bunlara zarar vermeyecek şe
kilde hakların ve hürriyetlerin kullanılması lazımdır. 
Şu halde, bu kamusal değerleri korumak amacıyla 
haklar ve hürriyetler sınırlanabilecektir. Birleşmiş Mil
letler Beyannamesinin, Medenî Siyasî Haklar Antlaş
masının, Avrupa Sözleşmesinin kabul ettiği husus
tur, Tasarının benimsediği husustur; okuduğum ge
nel madde olan 12 nci maddenin birinci fıkrasında 
sayılmıştır. 

Bunlara hukuk dilinde, biz «Sınırlama» dedik Ta
sarıda. Belki tabiri iyi seçmedik; ama Türkçe'de «Sı
nırlama» teknik tabir de içeren bir anlama sahip. 
Bunlara, bu tür hükümlere, sınırların belirtilmesi hü

kümlerine hukuk dilinde «Daraltma» deniliyoı, «Res-
triction» deniliyor, İngilizcede de «clavvback clavses» 
diyorlar yani bir parçayı almak, bir parçayı geri al
mak tanınan serbest alandan. Bir arkadaşımız, «Bir 
elle verilen öteki elle geri alınmış», bir diğer arkada
şımız, «Kaşıkla verilmiş, sapıyla çıkarılmış» dediler. 
Böyle yapılmadı. Verilenin tamamı alınmadı. Tama
mı da zaten verilmemişti. Belli bir alan vardır denili
yor; ama bu alanın sınırları şudur deniliyor. «Daralt
ma» tabiri, bunun hukuk dilindeki tabiridir. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, konuşmanız ne ka
dar sürer. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Konuş
mam, izninizle bir saat daha sürebilir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir 15 dakika ara 
vermek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Hay hay efendim. Çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 1145 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 12.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 127 nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
Anayasa Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam 

ediyoruz. 
Sayın Gölcüklü söz sizin. Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu kısa dinlenmeden sonra açıklamalarımıza, cevap
larımıza devam edeyim. Tekrar özür dilerim, bu bö

lümü bütün açıklığı ile izah etmek zorundaydık; yan
lış anlamaların, hatalı yorumların ancak bu suretle gi
derilebileceğini sandığımız için. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
20 nci Yüzyılın son çeyreğinde Amerika'yı yeniden 

keşfeder durumda değiliz. Komisyonunuzun, insan hak
ları ve temel hürriyetleri konusunda getirdiği hüküm
leri nereden çıkardığı, nerelerden bulup getirdiği hay
retle söylenmektedir. Bu sebeple genel çizgide, Batı 
dünyasının kabul ettiği çizgide kaldığımızı kanıtla
mak zorundayız. 
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«Daraltmalar» dediğimiz sınırlama sebeplerinden 
söz ediyordum. Bu sınırlama sebeplerinin genellerini 
biraz önce 12 nci maddenin ilk fıkrasından okudum. 

Avrupa Sözleşmesinin haklara, hürriyetlere ilişkin 
birkaç maddesini daha okumak istiyorum : 

8 inci madde, «Her şahıs hususi ve ailevî hayatına, 
meskenine ve muhaberatına hürmet edilmesi hakkına 
maliktir.» 

Tasarımızda ayrı ayrı düzenlediğimiz, özel ve aile 
hayatının korunması, konut dokunulmazlığı, haber
leşme, yazışma, muhaberat hürriyeti, dediğimiz hu
suslar. Maddenin birinci fıkrası bu hakları, hürriyet
leri, belirliyor, ikinci fıkrasında : 

«Bu hakların kullanılmasına resmî bir makamın 
müdahalesi...» («Resmî makam» tabiri Tasarımızda-
da geçmektedir, büyük eleştirilere sebep olmuştur; o 
noktaya döneceğiz.) «demokratik bir cemiyette an
cak millî güvenlik, amme emniyeti, memleketin ikti-
tisadî refahı, nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, 
sağlığın veya ahlâkın, başkasının hak ve hürriyetleri
nin korunması için zarurî bulunduğu derecede ve ka
nunla derpiş edilmesi şartı ile vuku bulabilir.» 

Düşünce, vicdan, kanaat, din hürriyetiyle ilgili 
maddede birinci fıkra bu hürriyetlerin kabulünü be
lirtiyor, ikinci fıkra ; 

«Din ve kanaatları izhar etmek hürriyeti, de
mokratik bir cemiyette ancak amme güvenliğinin, am
me nizamının, genel sağlığın veya umumî ahlâkın ya
hut başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması 
için zarurî olan tedbirlerle ve kanunla tahdit edilebilir.» 

10 uncu madde, «Düşünceyi açıklama ve basın hür
riyeti.» Biraz önce okuduğum için tekrar etmeyece
ğim. 

11 inci madde; dernek kurma, toplantı, gösteri 
yürüyüşleri hak ve hürriyetlerini teminat altına alan 
madde; «Her şahıs, asayişi ihlal etmeyen toplantılara 
katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis et
mek ve kendi menfaatlerini korumak üzere dernek 
kurmak hakkını haizdir...» 

İkinci fıkra : «Bu hakların kullanılması, demokra
tik bir toplulukta zarurî tedbirler mahiyetinde olarak 
millî güvenliğin, amme emniyetinin, nizamı muhafa
zanın, suçun önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın ve
ya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için 
ve ancak kanunla tahdide tabi tutulabilir.» 

ıSayın ark ad aşlarım; 
Bizim 12 noi maddenin 'birinci fıkrasında say

dığımız genel sınırlama nedenleri, genel daraltma ne
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" demleri bunlardan farfclı değildir, tabirler aynen alın
mış durumdadır, kaynağımız Batı dünyasının temel 
çizgisidir. 

«... ve ayrıca maddelerinde gösterilen özel se
beplerle» deniliyor. Özel sebepler ,20 nci maddede 
seyahat hürriyeti konusunda, suç soruşturma yahut 
kovuşturması gereği, suç işlenmesinin önlenmesi 
amaçları, yerleşme hürriyeti konusunda keza suçların 
önlenmesi, suçlunun cezalandırılması amacı, başka
larınım şöhret veya halklarının, özel ve aile hayatla
rının korunması, meslek sırrının (korunmasıdır. Keza, 
bu özel sebeplerde hık az önce okuduğum Avrupa 
Sözleşmesi maddelerinde her hürriyete mahsus ol
mak üzere, tekrar edilmek suretiyle verilmiştir. 

Şu halde bizim yaptığımız şey görülmemiş, du
yulmamış, emsalli bulunmayan bir şey değildir. Bu 
kavramların iner birinin neyi ifade ettiğini, maddele
rin müzakeresine geçilmesi ikararını aldığınız takdir
de, ayrı ayrı 'buradan sizlere sunmayı vazife biliyo
ruz. 

Kavramların anlamına şimdi geçmeyeceğim. Yal
nız, bu Ikonu (ile ilgili bir-ilkıi no'fctaya değinmekle 
yetineceğim.. 

Biraz önceki holümde sizlere arz ettim; «Sosyal 
bilimlerin kavramı 'böyledir» dedim. Bu itirazı ya
pan arkadaşımızın kanaatına, «Müphemidir, muğlak
tır, her tarafa çekilebilir, tehlikelidir» diyen arkada
şımızın kanaatına bu sebeple katılamıyoruz. Şayet 
Meclislimiz kamu düzeni, millî güvenlik, ülke bütün
lüğü ve henzeri kavramların yerline matematik ke
sinlik ifade eden kavramları 'bulup tdklif ederse, bun
ları sevinçle kabul etmememiz için hiçbir sebep yok
tur. 

Diğer bir noktaya önemi sebebiyle değinmek iş
itiyorum; geçen hafta'ki kısa müdahalemde belirtmiş 
olmama rağmen. Arkadaşlarımızdan bazıları; «Baş
kalarının hak ve hürriyetlerini korumak için ikisinin 
hürriyeti, halkkı nasıl sınırlanabilir?» dediler. Bu 'baş
kaları, o zaman da «ifade ettiğim •gibi, bizden ayrı, 
'imtiyazlı kişiler değil; fakat bizim dışımızda bulunan 
Ikişilerdiir, bizden gayrisi. Benim bahçemde serbest 
hareket imkânım, ikomşunun (bahçesi ısınırında son 
'bulur. İşte başkalarının halk ve hürriyeti budur. Hak
kımı, hürriyetimi 'kuHanıyoruım, diye başkalarının hak 
ve hürriyetini ihlal edemeyiz. Esasında hepimizin bil
diği hukukum genel kuralıdır : Herikesin hakkı baş
kalarının haklarıyla sınırlıdır. Bu ndktayı da tekrar 
belirtmeikte yarar görüyorum tehlikeli bdr yoruma se
bep olabileceği düşüncesiyle. 
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Gene o günkü 'müdahalemde, '1789'dan beri bu I 
sınırın ifade edildiğin, 19124 Anayasasının bunu ay
nen tekrarladığını, 'Birleşmiş Milletler Evrensel Be
yannamesinde, Medenî Siyasî Haklar Antlaşmasında 
ve feiraz önce okuduğum, hep başkalarının ihak ve 
hürriyeti, şöhreti, özel hayatı, diye geçiyor, hepsinde I 
kabul edilmiş genel bir sınırlama sebebidir. 

Bu «ikinci düğüm» denilen şey, görüyorsunuz 
halkların, 'hürriyetlerin •belirlenmesinde -ikinci 'bir dü
ğüm değil; meşru sınırların belirtilmesi yoludur. I 

«Üçüncü düğüımı» diye 'kötü adlandırılan, «üçün- I 
cü cendere» diye ifade edilen diğer bir sınırlama hali, I 
haklar ve hürriyetlerin suiistimalindin önlenmesi için 
getirilen hükümdür. Yıiıne hukukun genel kuralıdır; 
«Bir 'hakkın gayrı ızrar eden suiistimalini kanun hi
maye etmez.» Yani 'hakikinizi suiistimal ederekten o 
hakkı kullanmanıza kanun imkân vermez. Hakkın 
suiistimali kanun tarafından korunmaz. Tasarımızın 
lı3 üncü maddesinde bu kavrama yer verdik; halk- I 
ların 'hangi kasıtlarla kullanılamayacağı. 

Suiistimalin önlenmesıi hükmü, evrensel olan bu 
hüküm, 'Birleşmiş Milletler Evrensel 'Beyannamesinde, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ifade edilmiş
tir. 

(Sözleşmenin 17 nci maddesini okumak istiyo
rum : I 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerde söz 
alan 'iki arkadaşımız (Sayın Bayer ve Sayın Soyer) 
gayet (isabetli şekilde, taahhüdümüz altında bulunan 
Avrupa Sözleşmesinin kapısını araladılar. Kendilerine 
müteşekkirim, Aynı kapıyı açmak niyetiyle bu mad
deleri okuyorum . 

iSözleşmenıin 17 noi maddesi : «Bu sözleşme hü- I 
kümlerinden- hiçbiri, bir devlete, topluluğa veya ferde, 
işbu Sözleşmede tanınan halk ve hürriyetlerin yok 
edilmesini veya mezkûr Sözleşmede derpiş edildiğin- I 
den daha geniş ölçüde tahditlere tabi tutulmasını is- I 
tihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya 'harekette bu
lunmaya matuf (herhangi bir hak sağladığı şeklinde 
tefsir olunamaz.» I 

Hukukta, «Suiistimalin Önlenmesi Teorisi» diye I 
adlandırılan hükmün maddî ifadesidir. Biz de Tasa
rının 1113 üncü maddesinde, ı«ıHalkların ve hürriyetle
rin kötü kasıtla kullanılmayacağını» ifade ettik. 

Kullanılan kavramlar, kullanılan terimler gayet ta
biî değiştirilebilecektir; ama 13 üncü madde ile güdü
len amaç, suiistimalin önlenmesidir. Hangi kasıtlarla 
kullanılamayacağı 13 üncü maddenin birinci fıkrasın
da belirtildikten sonra, ikinci fıkrada da, biraz önce J 
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Avrupa Sözleşmesinden okuduğum maddenin hemen 
hemen aynı ifadesiyle, «Bir hakka ve hürriyete sahip 
olmak, o hakkın ve hürriyetin suiistimaline imkân ve
rir şekilde yorumlanamayacağı» hükmünü getirdik. 

Anayasanın hiçbir hükmü, herhangi bir kişiye ve
ya topluluğa, bu Anayasada yer alan hak ve özgür
lükleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hak
kını verir şekilde yorumlanamaz. Suiistimalin önlen
mesi teorisinin hüküm haline getirilmiş şeklidir. 

Dördüncü sınırlama sebebi; «Olağanüstü durum-
lar.»ı 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Dünyamızın çok buhranlı bir hayat yaşadığını he

pimiz biliyoruz. Bu buhran her safhada, her kesimde, 
her alanda hemen hemen mevcut. Ekonomik buhran
lar, siyasal buhranlar, iç buhranlar, terörizm. Bunlar, 
dünyamızın hayatını, toplumların hayatını, devlet dü
zenini tehdit eden olaylardır. 

Olağanüstü durumların üstesinden gelmek, ancak 
olağanüstü tedbirlerle mümkündür. Savaş eşit silahlar
la mümkündür. Bu sebeple Tasarımız, yine uluslararası 
standarda uygun kalmak üzere, olağanüstü hallerde 
olağanüstü çarelere başvurabileceğini, olağanüstü yet
kilerin kullanılabileceğini kabul etmiştir. Eğer olağan
üstü haller rejimini kabul etmezsek, tehlikelerin üste
sinden gelmeyeceğimizi peşinen bilmemiz gerekir. 
Olağanüstü durumlar da savaş, sıkıyönetim, olağanüs
tü hal; üç ayrı kavramdır ve Tasarıda belirtilmiştir. 
Biraz sonra kısa izahına geçeceğim. Bunun kabulü
nün normal olduğunu, olağan olduğunu kabul et
mek zorundayız. 

Bilgisine, şahsiyetine çok büyük hürmetim olan 
bir arkadaşımız, «Anayasa Tasarısında olağanüstü hal 
rejiminin kabulünün tehlikeli bulunduğunu» söyledi. 
Bu görüşe üzülerek katılmadığımızı beyan etmek is
terim. Temennim odur ki, toplum hayatı, olağan ce
reyan etsin, olağan şekilde yoluna devam etsin; dai
ma bir istisna olarak telakki edilen ve bir istisna ola
rak tatbik edilecek olan olağanüstü hal hükümleri 
hiçbir zaman uygulanmasın. 

Kesinlikle belirtmekte yarar görürüm ki, bu ola
ğanüstü hal yetkileri rejimi, devamlı yetkiler, rejimler 
değildir. Şayet yanlış anlamadıysam bir arkadaşımız, 
«Olağan rejim haline getirilmiş olağanüstü haller re
jimi» dedi; ümit ederim yanlış anlamışımdır. Ben 
Tasarı maddelerinin hiçbirisinde olağanüstü hali, nor
mal rejim şekline getiren bir ibareye rastlamadım; bü
tün titiz araştırmama rağmen. 
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Avrupa Sözleşmesinin 15 inci maddesi : «Harp ve
ya milletin varlığını tehdit eden diğer umumî bir 
tehlike halinde, her yüksek âkit taraf ancak durumun 
iktiza ettiği nispette ve devletler hukukundan doğan 
diğer mükellefiyetlerle tezat teşkil eylememek şartı ile 
işbu Sözleşmede derpiş olunan mükellefiyetlere aykırı 
tedbirleri alabilir.» 

«işbu Sözleşmede» ibaresini çıkarıp, «Bu Anaya
sada» ibaresini koyduğumuz zaman, bizim olağanüs
tü durumlarda kabul ettiğimiz hüküm ortaya çıkacak
tır. 

Kaldı ki, Tasarının olağanüstü durumlardaki ola
ğanüstü rejim yetkileriyle ilişkili olan hükmü sınırsız 
da değildir. Hüküm dikkatle okunduğu takdirde, bi
raz evvel okuduğum Sözleşmenin 15 inci maddesine 
uygun olarak, «Durumun zorunlu kıldığı ölçüde, kıs
men veya tamamen durdurulabilir, askıya alınabilir 
haklar, hürriyetler» deniliyor. «Öngörülen teminat
lara aykırı tedbirler alınabilir» deniliyor. 

Şimdi burada olağanüstü bir halin meşru kıldığı 
ve sınırını da belirttiği durumun gerektirdiği ölçüde, 
sınırsız da değildir, bunu tehlikeli bir hâl sayıp teh
likeye prim vermeyi; yani milletin varlığını tehdit eden 
tehlikeye prim vermeyi kabul edemiyoruz. 

Aynı hüküm; yani milletin varlığını tehlikeye 
koyan bir tehlike halinde hak ve hürriyetlerin kul
lanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği, 
askıya alınabileceği (Hukuk dilinde istisnalar yahut 
durdurma, askıya alma, eksepsiyon yahut süspansi
yon olarak adlandırılmaktadır.) Kanaatimizce, ümit 
ederim sizin de kanaatiniz öyledir, meşru bir sınırlama 
sebebidir. Aynı hükümler İspanya Anayasasının 59 un
cu, Portekiz Anayasasının 39 uncu maddesinde yer al
maktadır. 

Bu olağanüstü hallerde dahi durdurulamayacak, 
askıya alınamayacak, kendisine istisna getirilemeyecek 
haklar, hürriyetler vardır. Bunlar da, Tasarının 14 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında sayılmıştır. Yani bazı 
haklarımız ve hürriyetlerimiz vardır ki, bunlara is
tisna getirmeyi, bunların askıya alınmasını olağanüstü 
durumlarda dahi kabul etmiyoruz, diyoruz. 

Olağanüstü hâl rejimlerini kabul eden uluslararası 
belgelerde keza aynı şekilde mutlak olarak saklı tu
tulmuş olağanüstü hallerde dahi ihlâl edilmeyecek hak
lar ve hürriyetler mevcuttur. 

Olağanüstü hallerin neler olabileceği Tasarının 
135, 136, 137 ve 138 inci maddelerinde açıklıkla, un
surlarıyla belirtilmiştir, keyfiliğe yer bırakılmamıştır, 
olağanüstü hal ilan edecek organın takdiri serbest bı
rakılmamıştır, unsurları mevcuttur. 

Bu yetkiler neler olacaktır? Bu yetkiler Anayasa
da sayılmaz. Bugün olağan dönemi toplumun normal 
hayatı sayam ülkelerde; yanıi devamlı olağanüstü hal 
rejimi uygulamayan ülkelerde, demokratik ülkelerde 
bizim Tasarımızda bulunan hükme benzer bir hükme 
dayanarak olağanüstü haller kanunları yapmışlardır, 
İngiltere'de vardır, Almanya'da vardır, İtalya'da var
dır. Bu kanunlar olağanüstü hallerde hak ve hürriyet
lerin ne ölçüde, ne şekilde, hangi hal ve şartlar alttın-
tında sınırlanabileceğini, bu yetkilerin neler olduğunu 
göstermektedirler somut olarak, düzenlemeyi yapmak
tadırlar ve uygulanmaktadır. Vaktimiz olsaydı size 
bu kanunlardan pasajlar, maddeler okumayı arzu 
ederdim, zamanınızı almak istemiyorum. 

Şu halde, getirilen Anayasa Tasarısı hakları ve 
hürriyetleri kademe kademe, katmer, katmer, kuşak 
kuşak, düğüm düğüm ipotek altına almıştır, vaıtan-
daşa bir şey bırakılmamıştır, iddialarına katılmadığı
mızı izah edebildiğimi ümit ediyorum. 

Bu konuyu böylece tamamladıktan sonra, aynı 
önemde olan diğer bir noktaya geçiyoruz. Bu da sı
nırlamaların, daraltmaların diyelim, sınırsız olmadığı; 
daraltmaların da, istisnaların da bir sınırının bulundu
ğudur. Bu konuda iki kriter kullanılmaktadır, Hak
kın, hürriyetin özüne dokunmama kriteri birincisi. 
1961 Anayasamız kabul etmişti, bunu kabul eden baş
ka anayasalar da vardır. Alman Anayasası gibi, bu 
bir kriterdir. 1961 Anayasasının 11 inci maddesi, bi
raz önce okudum, «Özüne dokunulamaz» diyor kısa 
olarak. 

Öz ne demektir; hakkın, hürriyetin özü ne de
mektir: 

Öz kavramı, kabul ediyorum, arkadaşlarım da ileri 
sürdüler; hürriyetin dokunulamayacak çekirdeğini teş
kil etmektedir. Evet, buraya girmek mümkün değildir, 
daraltabiliriz, fakat bir noktada durmamız lazımdır, 
kabul ediyorum. Fakat öz kavramı Komisyonumuz
ca müphem bulunmuştur. Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarında bunun tarifi verilmek istenmiştir. «Bir hür
riyetin kullanılmasını imkânsız kılan veyahut kullanıl
mayacak derecede güçleştiren tahditler, takyitler öze 
dokunmuş sayılır.» 

Ne demek bir hürriyetin kullanılmasını imkânsız 
kılan yahut fevkalade güçleştiren? Bu tarif dahi öz 
kavramı gibi müphem bulunmuştur Komisyonumuz
ca. Size birkaç örnekle izah edeyim; ephemin müp
hemle izah edilmesi gibi bulduk Anayasa Mahkemesi
nin koyduğu kriteri: 
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Anayasa Mahkememiz Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Hakkındaki Kanunun 2 maddesini iptal et
miş. İptal edilen maddeler, toplantıda sözlü ve fiilî 
saldırı halinde yetkili memura toplantıyı dağıtma yet
kisi veren bir hüküm. Dir diğeri de, mülkî amire belli 
sebeplerle gösteriyi erteleme; o anın şartlarını, somut 
şartlarını, müşahhas durumu nazarı itibare alarak top
lantıyı erteleme yetkisi veren hükmü iptal etmişt'iı. 
1932 sayıli Kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri. 

Anayasa Mahkemesine göre toplantının dağıtılma
sı bu hürriyetin amacına ulaşmasını engellemekte, et
kisini ortadan kaldırmaktadır. Toplantının ertelen
mesi, gösterinin ıdüzenleyicilerinin istedikleri zaman 
değil, idarenin istediği zamanda yapılmasına olanak 
sağlamaktadır, üstelik erteleme süresi sonunda da 
bunları örtülü biçimde yapılamaz hale koymaktadır, 
bunlar ise hakkın özüne dokunmaktadır. Bu izahatı 
başka örneklere tatbik edelim: 

Aslında sınırlama demek, bir hakkın kullanılma
sını, hürriyetin kullanılmasını ortadan kaldırmak de
mektir. Bir yayın yasağı kararı verildiği zaman, (Ya
yın yasağı kararı 1961 Anayasamızda mevcut olan bir 
hükümdür; mahkemede görülmekte olan bir olay 
hakkında hâkim yayın yasağı koyabilir.) yayın yasağı 
kararı verilmesi yahut bir grevin ertelenmesi, (Grev 
ertelemesi kanunlarımızda mevcuttur.) Millî güvenilik 
gerekçesiyle mektupların açılması yahut telefonların 
dinlenmesi halinde, bir suç sebebiyle konutta arama 
yapılması yahut sanığın tutulması halinde, bulaşıcı 
hastalığın önlenmesi için bir bölgenin karantina al
tına alınarak o bölgede bulunanların yer değiştirme, 
seyahat hürriyetlerinin kısıtlanması halinde kanaatim
ce bir hürriyetin kullanılması önlenmiştir ve bu öze 
dokunmaktır. Bunlar benim tespit ettiğim örneklerdir. 

Şu halde, öze dokunmama kıstası meşru saydığım; 
bunların meşruluğu konusunda tereddüt yoktur zan
nederim, kabul edilmiştir Hukukumuzda bu haller, 
mevcuttur; bunların da özel dokunma sayılarak im
kânsız kılınması gerekir. Bu sebeple biz, öze dokun
mama kriterini değil, yine uluslararası standartta, çiz
gide, yeni belirmiş ve uluslararası belgelerce bazı ana
yasalarda kabul edilmiş ikinci kriteri tercih ettik. Gö
rüyorsunuz Komisyonunuzda meseleler, sorunlar tar
tışılmıştır. 

İkinci kriter nedir? İkinci kriter; demokratik bir 
toplumda caiz, zorunlu tedbirler kriteridir. Biraz evvel 
Avrupa Sözleşmesinin okuduğum maddelerinde- her 
halde dikkatinizi çekmiştir; «Bu hürriyet demokratik 

bir toplumda alınması gerekli zorunlu tedbirlerden 
olmak üzere şu şu şu sebeplerle sınırlanabilir» diyor. 
Aynı kriteri bugün insan hakları ve temel hürriyetler 
konusunda en yeni ve en ileri metin sayılan, medenî 
ve siyasî hakların korunmasına ilişkin Uluslararası 
Birleşmiş Milletler Paktında da yer almaktadır. Hat
ta, bu Paktın bazı hükümleri vardır ki «Demokratik 
toplum gereklerine uygun» tabirini bile kullanmadan, 
«Zorunlu tedbir olmak üzere» diyor. 

İsveç Anayasasının 1976 - 1977 değişikliği ile ge
tirilen, kabul edilen kıstas da budur. İsveç Anayasa
sının ikinci bölümünün 12 nci maddesinin 2 noi fık
rasında, «Demokratik bir toplumda caiz görülecek bir 
amaca yönelik olmak üzere» deniliyor; demokratik 
bir toplumda caiz görülebilecek bir amaca yönelik 
olmak üzere, hak ve hürriyetler^u ju şu sebeplerle sı
nırlanabilir.,.. 

Demokratik toplumun, bizim* anladığımız demok
ratik toplumun ne olduğu, özden, kanaatımızca daha 
belirgin olduğu için, alınan tedbiri demokratik reji
min, demokratik hayatın caiz görüp görmediği mi
henk taşı, kriteri Komisyonunuzca daha uygun gö
rülmüş, hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına getirilen 
sınırlamada bu kriter benimsenmiştir. Arkadaşlarımı
zın maddeyi dikkatle incelediklerinden eminim. Sı
nırlamalarda hiçbir sınırlama getirilmemiş değil; öze 
dokunmama kriteri yerine bu kriter kabul edilmiştir. 
Bu bir kat daha artırılarak kabul edilmiştir. O artırma 
hükmü de yine Birleşmiş Milletler Beyannamesinden 
ve Avrupa Sözleşmesinden alınmıştır. Ancak, öngörül
düğü amaca uygun surette uygulanmak şartı ile; ben 
falan hakkı, falan hürriyeti şu kamusal yarar üe sı-
nırlamışsam ve bu sınırlama demokratik toplum ge
reklerine uygun düşüyorsa, demokratik rejim tarafın
dan caiz görülüyorsa, ancak o amaçla kullanılabilecek
tir; yetki saptırması suiistimaline de açık kapı bıra
kılmayacaktır. 

Kabul ettiğimiz 'kıstas da budur. Zannederim öz
den vazgeçilip, öze dokunmaktan vazgeçilip bu kısta
sın kabul edilmiş olması ne Komisyonumuzun yeni 
bir icadıdır, ne de tehlikeli bir kriterdir. Amaç» de
mokratik toplumu, demokratik rejimi yaşatmaktır. 
Buna uygun tedbirler olmak şartı ile yapılan sınırla
maları caiz görmemek mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu genel izahatımdan sonra, genel cevap

lardan sonra, arkadaşlarımın değindiği bazı özel nok-
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taJlara kısaca değinmek istiyorum. Maddelerin görüşül- < 
meşine geçildiği takdirde bu konularda çok ayrıntılı t 
bilgi vermek boynumuzun borcudur; ama burada ce
vapsız soru kalmasın arzusu ile kısaca değinmek is
terim. 

Bir arkadaşımız, Tasarıda hayat hakkının içeriği
nin belirtildiği fıkrada; adam öldürmeye yeşil ışık 
yakan fıkrada değil, içeriğinin ne olup, ne olmadığı
nın belirtildiği fıkrada geçen «Meşru müdafaa» tabiri
ni anlayamadığını söyledi. Meşru müdafaa, Ceza Ka
nunumuzda mevcuttur, unsurlarıyla belirtilmiştir. Bu 
hükmü alırken esinlendiğimiz Avrupa Sözleşmesinin 
2 nci maddesi, «Meşru Müdafaa» tabirini kullanmı
yor, doğrudan doğruya bunun tarifini veriyor. Ben, 
Komisyonumuz tercih ederdi, kısa tutmuş olmak için 
«Meşru müdafaa» dedik; «Her ferdin gayrî meşru 
cebir ve şiddete karşı korunmasını sağlamak için....» 
Sözleşmenin 2 nci maddesi, bu «Meşru müdafaa» 
oluyor. ' 

Diğer bir husus, yine yaşama hakkı ile ilgili mad
denin son fıkrasına yöneltilen eleştirilerdir. «Tasarı
da adam öldürmeye yeşil ışık yakılmış, Devlet terö
rüne kapı açılmış, insan öldürme meşru gösterilmek 
istenmiş» deniliyor, Değil sayın arkadaşlarım. Tasa-
sarıda yapılmak istenen; bu haller zikredilmek su
retiyle meşru müdafaa, kaçanın tutuklanması, isyan vs. 
maddeyi okuyup zamanınızı almak istemiyorum, bu
nunla söylenmek istenen, silah kullanma hakkının han
gi hallerde mümkün olabileceğini göstermektedir. 
Bu hükme dayanaraktan herhangi bir Devlet 
memuru adam öldüremeyecektir. Bir arkadaşı
mızın dediği gibi; polis kapıya güdecek zili ça
lacak, kapı açılacak, içeriden birisi çıkacak, 
«Ben seni tutukluyorum» diyecek polis, adam «Ha
yır tutuklanmayacağım» diyecek, polis tabancasını 
çekip vuracak.... Bu değil, «Kırsal kesimlerde tehli
keli olunur» dedi. Bu değil. Bu hükümler, Devlet 
mercî ve makamlarının, memurların, kişilerin doğru
dan doğruya uygulayacağı hükümler değillerdir. Bun
lar liilke, kavram niteliğinde hükümlerdir. Amaç, han
gi hallerde silah kullanılabilirin sınırlarını çizmektir; 
bu sınırların dışında silah kullanmayı yasaklamaktır. 
Hangi hallerde silah kullanılacağını kavram olarak 
Anayasa göstermiştir. Bunun uygulaması, uygulama 
kanunlarıyla yapılacaktır. Nitekim, Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanununda, Jandarma Kanununda bu tür 
hükümler vardır. Kıişi yetkili memur kim ise, kanu
nu gösterir yetkili memuru, hangi hal ve şartlarda o 
yetkiyi kullanacak belirler. Bunun dışında silah kul-
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lanmak yasaktır. Bu hükmü kaldıralım, Tasarıdan ta
mamen çıkaralım, yarından sonra silah kullanmanın 
zorunlu bulunduğu hallerde o kişinin, zabıtanın ya
hut jandarmanın veyahut başka kişinin, kanunun be
lirttiği kişinin, silah kullanma hakkı var mıdır, yok 
mudur, tartışması başlayabilir. Hayat hakkı gibi önem
li bir hakkın bu teminat altında bulunmasında yarar 
vardır. 

Bir arkadaşımız, «Silah kullanma hakkının bura
da Ikavram olarak dahi belirtilmesine gerek yoktur. 
Bunları tüzükler, yönetmelikler gösterir» dedi. Müm
kün .değil arkadaşlarım; hayat hakkına müdahaleyi 
bir tüzükle, yönetmelikle kabul edemeyiz. Bunun te
melinin Anayasada bulunması gerekir. 

Hemen müteakip madde, zorla çalıştırma ve an
garya yasağı; hangi hallerin zorla çalıştırma ve angar
ya sayılmayacağını gösteriyor ikinci fıkrada. Acaba 
bu fıkranın anlamı zorla çalıştırmaya ve angaryaya 
kapı açmak mıdır, yeşil ışı'k yakmak mıdır, devletin 
vatandaşlarım esir gibi çalışmasını körüklemek mi
dir?. Zannetmiyorum. Takdir sizlere aittir. 

Diğer bir önemli konu; tasarının birkaç madde
sinde geçen, acele hallerde yetkili merciin şu, şu, şu 
işleri yapabileceği,... Saymıyorum, zamanımız çok 
sınırlı. 

Muhakeme hukukunda bilhassa «Acele Haller 
Teorisi» denen bir husus vardır. Acele hallerde ya
pılabilmesi caiz olan bazı işlemler vardır. Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda bunları görüyoruz. 
Savcının şahitlere yemin verebilmesi, savcının bilirkişi 
tayini, savcının keşif yapması, savcının otopside bu
lunması, savcı ve zabıtanın eşyayı zapt yetkisi, savcının 
mektup, telgraf vesair mersuleleri zapt yetkisi, savcı
nın ve zabıtanın evlerde arama yetkisi, zabıtanın tevkif 
müzekkeresi olmadan yakalama yetkisi.... Bunlar hep 
acele hallerde verilen yetkilerdir. Acele hallerde bu 
yetkiler tanınmadığı takdirde iş bitmiştir. Onun için 
acele haller teorisini kabul etmemek mümkün değil
dir, hukukumuzda .mevcut bir husustur; acele haller
de,... 

Bunlarda yine Anayasa Tasarısını eline alıp bir 
zabıta memurunun veyahut bir polisin veyahut her
hangi bir memurun; sen şunu yapabilirsin, ben bunu 
yapabilirim; «yetkili mercî» diyor, «Ben yetkili mercî 
sayıyorum kendimi», şunu yaptım, bunu yaptım, de
mesine imkân vermez. Acele hallerde kullanılacak 
yetkinin ne olduğu; temeli, «yetkili mercî şunu yapa
bilir» denmiştir, gazetelerin, kitapların toplanmasın
da veyahut tutuklamada, yakalamada (Tutuklama de-
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meyelim) temeli, kavramı belirtilmiştir. Yetkili ma
kamın kim olduğunu, bu yetkinin hangi haller ve 
şartlarla kullanılacağını uygulama kanunu göstermek
tedir. Şu halde, bu ana kavramların Anayasada yer 
alması keyfiliği önlemek içindir; yoksa keyfiliği kö
rüklemek için değil. 

Biraz önce unuttuğum bir noktaya döneyim; hep 
silah kullanma yetkisini öngören hüküm; oraya çok 
eleştiri oldu. Kapıyı açıp tutuklanmak istemeyen ada
mı polisin vurması mümkün değil. Çünkü, hükümde 
derüiiyor ki, «Zorunlu, silahtan başka çarenin bulun
madığı hallerde....» Zorunlu; başka çare yok, mecbur
sunuz o şartlar altında silahı kullanmaya. Hangi şart
lar, hangi haller?.. Bunları uygulama kanunu göstere
cektir. Yoksa sınırsız bir yetki tanıması mevcut de
ğildir. 

«Devlete ait gizli bilgilerin korunması.» Devlete 
ait gizli bilgilerin korunması Avrupa Sözleşmesinin 
maddelerinde mevcuttur; düşünceyi açıklama, haber 
alma hürriyeti konusunda. «Gizli haberlerin yayınlan
masının önlenmesi» diyor. Bu, devlete ait her bilgi
nin gizli haber sayılması demek değildir. Devlete ait 
bilgiler gizli değildir. Devlete ait, devletin elindeki 
bilgilerin gizlilik talimatı vardır. Hangileri gizlidir, 
hangileri değildir, bu talimata göre tespit edilir. Key
filik yoktur bunda. Bir kooperatiften İmar ve İskân 
Bakanlığına gelen yazıya İmar ve İskân Bakanlığının 
verdiği cevap gizli haber değildir, bunu neşredemeye-
cek miyiz?.. Mümkün değildir. Gizli haberin, gizli 
bilginin ne olduğu yönetmeliğiyle, tüzüğüyle belirtil
miştir. Hiç kimse, hiç bir devlet memuru keyfî şe
kilde bir bilgiyi gizli kılmak imkânına sahip değildir. 

Zamanımız çok kısaldı, bir kısmını atlıyorum. Öğ-
, leden evvel bitirmemi arzu edeceksiniz. Arzu ederse

niz öğleden sonra da devam edebilirim. Çok daha 
söylenecek şeyler vardır, onları atlıyorum. İmkân 
bulduğumuz, maddelere geçildiği takdirde bilgi ve
receğim. 

Mesela «Basın araçlarının korunması değil, ko
runmaması hüküm altına alınmış» dendi. Hayır efen
dim, basın araçları korunacaktır. Korunmayan basın 
araçları, kaçak kurulmuş matbaa; falan müesseseden 
çalınmış üç teksir makinesiyle filan yerde çoğaltılıp 
broşür, gazete dağıtılıyor, falan merdiven altında ka
çak kurulan matbaada gazete basılıp dağıtılıyor.... 
Bunları isterseniz işletmekten alıkoymayalım, isterse
niz zaptetmeyelim, müsadere etmeyelim?.. Devletin 
bütünlüğüne, cumhuriyete tehlike iras etmekten mah
kûm olmuş, mahkûmiyet halinde bir basın işletmesini 
isterseniz koruyalım?..: 

ı Özel hukuk ilişkilerinden dolayı hürriyetin kısıt-
I lanmaması, hapis cezasının verilmemesi: 
I Arkadaşlarım; 

Hürriyetin kısıtlanması bir ceza müeyyidesidir. 
I Özel hukuk müeyyidesi tamir, tazmin ve telafidir. Bu, 
I sözleşmenin ihlali ve haksız fiilden doğar. Bu hallerde 
I hürriyetin kısıtlanmasına müsaade etmek; yani ceza 
I müeyyidesi uygulamak kanaatımızca doğru değildir. 
I Arkadaşlarımızın özel hukuk ilişkisi diye verdikleri 
I izahatın, örneklerin hiç birisi özel hukuk ilişkisi 
I değildir. Dolandırıcılık suçtur, özel hukuk ilişkisi de-
I ğildir. Karşılıksız çek vermek suçtur, özel hukuk 
I ilişkisi değildir. Özel hukuk ilişkisi, suç niteliğinde 
I olmayıp tarafların karşılıklı taahhüdüyle ortaya çı-
I kan ilişkidir. Para dolandıran bankerin müşterisiyle 
I ilişkisi özel hukuk ilişkisi değildir, dolandırıcılıktır. 
I Bunlar da gayet tabiî ceza müeyyidesi dan hürri

yetin kısıtlanması; hapse cevaz vardır. 

I Özel hayatın korunması.... (Madem özelden konu-
I şuyoruz) «Özel hayatın korunması sebebiyle hürri-
I yetlerin, hakların sınırlanmasında büyük tehlike gö-
I rütmüştür» deniliyor. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
I Özel hayat, kişinin aile hayatı, özel hayatı yaşa-
I ma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Kişiden özel 

hayatını ayırdığınız, onun özelliğini yok ettiğiniz za-
I man kişiyi de yok etmiş olursunuz. Özel hayatı ko-
I rumayı amaçlamamız gerekir, bilmemiz gerekir, sağ-
I lamamız gerekir. Kişinin kendi alemidir. Arkadaşlarım 
I özel hayat konusunda örnek verdiler; «Rüşvet alan 

memur açıklanmayacak mı, görevini suiistimal eden 
Bakan hakkında bir şey söylenmeyecek mi?». 

Arkadaşlar; 
I Bunların, verilen örneklerin hiç birisinin özel ha

yatla alakası yoktur. Bunlar kamu hayatıdır. Özel 
hayat, vatandaş Mehmet efendinin, vatandaş Süley-

I man efendinin evdeki huysuzluğu yahut düşkünlüğü 
veyahut ne tür şeylerden hoşlandığı, hoşlanmadığı.... 
Özel hayat budur. Kamu hayatı özel hayat değildir. 

Bir hususu daha burada belirtmekte yarar görü
yorum. «Kamu hayatına girmiş •kişilerin özel hayatı 
yoktur» hükmüne katılmıyorum. Kamu görevi gö
renlerin de herkes gibi özel hayatı vardır; ama ka
mu göreviyle ilgili hususlar özel hayata dahil değil
dir. 

Bu mesele bizde 1946'larda demokrasiye ilk adım 
attığımız zaman verilen sarhoşlukla ortaya çıkmış
tır. Nasıl ki, demokrasi vardır diye otobüse binip pa-

I rasını ödemek istemeyen vatandaş örneğine rastlamış-
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sak, o zaman ıda bazı kamu görevlilerimiz, kamu gö
revi gören kişinin özel hayatı olmayacağı, yatak odala
rına dahi gazetelerin gireceğini söylediler. Buradan baş
latılan bir yanlışlık hâlâ devam edebilmektedir. Yapı
lan bir yuvarlak masa toplantısında, geçen hafta; 
«Kamu hayatı yaşayanların, kamu görevi görenlerin 
özel (hayatı bulunmayacağı» hükmü, iddiası hâlâ ileri 
sürülebilmektedir. Katılmadığımızı beyan ederim. 

Basın hürriyeti konusuna geliyorum, çok önemli. 
Sayın Başkanımın izin verip vermeyeceğini bilmiyo
rum. Eleştirilerinizde konunun can damarım teşkil 
eden noktalardan birisidir. O konuda da Komisyonu
muzun sıize vermek istediği hesap vardır. 

Başlayıp bitirmem normal birleşim saatimizin bi
raz aşmasına sebep olabilir. Eğer uygun görülürse 
saat ikide yapacağımız toplantıda bu konuya layık 
olduğu genişlikle, titizlikle değinebilirim. Bilmiyorum; 
takdiri sizlere ve Sayın Başkanıma bırakıyorum. («Öğ
leden sonraya kailsin» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, öğleden evvelki ça
lışmalarımız saat 13.00'te sona ermektedir. O saate 
kadar devam etmenizi rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Basın hürriyeti, özellik
le hepimizi ve rejimi ilgilendiren bir hürriyettir. Her 
rejimde üç kuvvet vardır; yasama, yürütme, yargıla
ma. Demokratik rejimde dördüncü kuvvet olarak ad
landırılan bir kuvvet vardır; bu da, kütle haberleş
mesi basındır. Basın tabirimi geniş anlamında kulla
nıyorum. 

Dördüncü kuvvet basın, kamuoyunun yönetenlere 
yansıtılması, denetim görevinin görülmesini yerine ge
tirmektedir, kısaca. Bu hususa değinmeyeceğim. 

Bu kütle haberleşmesi konusu iki hürriyeti, hak
kı ilgilendirmektedir. Birincisi; düşünce, kanaat hür
riyeti. İkincisi; düşünce ve kanaati açıklama hürriyeti. 

Bir arkadaşımız, bu iki hürriyetin birbirinden ay
rılmasının mümkün olmadığını söyledi. «İfade edil
meyen düşünce neye yarar?» dendi. Yarar; birşeye 
yarar ifade edilmeyen düşünce. Düşünce ve kanaat 
hürriyeti, Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; şudur: 

Tasarıda da ifade edildiği gibi; hiç kimsenin dü
şüncesini açıklamaya zorlanamaması, düşünce ve ka
naatleri sebebiyle suçlanamaması, kınanamaması. Ana
yasa Mahkemesinin daha önoe okuduğum kararında, 
insanın içinde kaldığı sürece zararsız olan vs. den
miş; orada da ayrılmıştır düşünce hürriyetiyle, dü
şünceyi ifade hürriyeti. Bunun önemi şuradadır. «Ben 
şu kanaatte bir insanım. Bilinmesi halinde bu ka-
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naatim sebebiyle hiçbir kınamaya, suçlamaya ma
ruz kalamayacağım.» Bu, kişi için önemli bir temi
nattır. Benim hangi doktrine ait olduğumu öğrenmek 
için benim üstümde zor kullanılamayacaktır. Bu 
önemli bdr teminattır. Düşünce hürriyeti budur, mü
eyyidesi, korunması da budur. 

Düşünceyi açıklama hürriyeti; kanaatin, düşün
cenin umuma sunulmasıdır. Bunun neticeleri başka
dır. Başka olduğu için de iki hürriyeti tasarıda ayrı 
kaleme aldik. Uygun görürseniz her ikisi bir mad
dede birleştirilebilir; fakat hiçbir şey değişmez madde 
uzar. Belkü yanlış anlamalara da sebep olabilir. Onun 
için, düşünce hürriyetiyle, kanaati, düşünceyi açıkla
ma hürriyeti ayrı maddelerde ifadesini bulmuştur. 

Düşünceyi açıklama hürriyeti tasarıda müstakil 
bir madde teşkil ediyor. Ayrıca, müteakiben basın 
hürriyeti maddesi geliyor. Niye bu ikisi birbirinden 
ayrıldı?.. Kısaca onu da söyleyeyim. Bugünkü toplum
da, bugünkü teknikte düşünceyi açıklama hürriyeti
nin yaygın aracı basındır, yazılı basındır. Onun için, 
1961 Anayasasında olduğu gibi, diğer bazı anayasa
larda da olduğu gibi, basın hürriyeti konusunda, dü
şünceyi açıklama hürriyetine dahil bulunan bir hür
riyet konusunda Anayasa içinde bir parantez açılmış 
ve basın hürriyetinin teminatı için, içeriği ve sınır
ları için bu hürriyet de, gayet tabiî diğer hürriyetler 
gibi sınırlıdır. Pek çok kanun, bahusus ceza kanun
ları bu hürriyeti de sınırlamaktadır. Düzenlenmek
tedir; sınırsız değildir. Parantez açılmış ve basın hür
riyetine ait hükümler getirilmiştir. 

Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü hük
münden başlayalım. 

«Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim 
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açık
lama ve yayma hakkına sahiptir.» Bu özgürlük res
mî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 
fikir almak ya da vermek serbestisini de içerir. Ha
berleşme hürriyetinin tarifini yaptım. Bu fıkra hük
mü, radyo, televizyon veya sinema yoluyla yayın
ların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 
Bu hüküm, son hüküm konusunda küçük bir açık
lama yapmak istiyorum. Haberleşme araçları çeşitli
dir : Yazılı basın; kısaca basın dediğimiz dar an
lamda. Radyo, televizyon, sinema. Hepsinin ayrı 
özelliği vardır. Bu özellikleri nedeniyledir ki, radyo, 
televizyon ve sinemada izin sistemi kabul edilmekte
dir. Dikkat ettiyseniz, Avrupa Sözleşmesinin biraz 
Önce okuduğum 10 uncu maddesinde de aynı hü
küm, aynı cümle yer almaktadır, tzin sistemi şu de-
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mektir : Bu kütle haberleşmesi aracını kullanmak için 
Devletten izin almak zorundasınızdır. İzin sistemi hür
riyet kavramıyla çok güç bağdaşan bir sistemdir. Der
nek kurmanın izne tabi tutulması, gösteri yürüyüşü 
yapmanın izne tabi tutulması vs. gibi. izin sistemi 
kabul edilmemiştir Anayasa Tasarısında. Beyan, ser
besti sistemi kabul edilmiştir. 

Şimdi, radyo, televizyon ve sinema konusunda 
izin sistemine gidilebileceği hükmü mahfuz tutulmuş
tur; gidilebilir. Zamanı gelirse serbest radyo, tele
vizyon istasyonları kurmak gerekirse. Bu saklı tut
manın da bizim tarafımızdan keşfedilmiş bir icat ol
madığına inanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 127 nci Birleşiminin 3 üncü 

Oturumunu açıyorum. 
Konu ile ilgili açıklamalarına devam etmek üze

re Sayın Gölcüklü'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sabır, müsamaha ve tahammülünüze minnettarım. 
Bundan sonra söyleyeceklerim kısa olacak. Haklan 
ve hürriyetleri savunan bir kişinin başkalarının hak
larına da tecavüz etmemesini bilmesi lazım; benden 
sonra konuşacak arkadaşlarım da var. 

Basın özgürlüğüne gelmiştim, konunun önemi 
sebebiyle. Esasen, birçok arkadaşımız genel görüşme 
sırasında maddeler konusunda da bize eleştirilerini 
ulaştırdılar. Tabiî bütünü içinde bir anlam ifade edi
yordu; fakat bunlara en ayrıntılı ve etraflı bilgiyi 
maddelere geçildiği takdirde, o maddeler konusunda 
yapılan görüşmeler sırasında verileceğini biliyoruz; 
daha uygun olacaktır. Şimdi geneli üzerinde ve önemi 
sebebiyle basın özgürlüğü konusuna gelmiştim, de
vam ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bir başka konuya 
geçiliyor ise... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Öğleden sonra devam 
edeyim. 

BAŞKAN — Öğleden sonra devam etmek isti
yorsunuz. 

Sayın üyeler; çalışma süremiz sona ermiştir. Saat 
14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

Malumunuz olduğu veçhile, tasarının 28 inci 
maddesi basın özgürlüğünü konu alıyor ve bu mad
deyle «Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü» 
maddesi arasında, 26 ncı madde arasında bir bağlantı 
kuruluyor. 

Basın özgürlüğünün tarifini vererek sözümü uzat
mak istemiyorum, basın özgürlüğünün, basın hürri
yetinin sınırlamalarının bir sınıflamasını yapmak su
retiyle neler olduğunu belirterek her bölüme müda
halenin neler olabileceğini söylemeyi de şimdilik ge
reksiz görüyorum. Doğrudan doğruya madde ko
nusunda, genellikle bu basın hürriyetinin anlamı ko
nusunda kısa maruzatta bulunacağım. 

Maddenin birinci fıkrasında basın hürriyetinin 
benimsendiği, kabul edildiği, basının sansür edileme
yeceği hükmü yer alıyor. Sansür, diğer bazı tedbir
lerle birlikte, önleyici bir tedbirdir; yani haklar ve 
hürriyetler konusunda önleyici tedbirden kasıt, bir 
hak ve hürriyetin kullanılmadan evvel önlenmesidir. 
Sansür bir önleyici tedbir olduğu için kabulü müm
kün görülmemiş ve eskiden beri, 1924 Anayasamız
dan beri gelen bir gelenek uyarınca burada belirtil
miştir. 

-#•» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELÎ 

KÂTİP ÜYELER : imren AYKUT, Kamer GENÇ 
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'Bu fıkraya Tasarı ile bir ilâve daha yapılmıştır; 
«Matbaa hürriyeti» getirilmiştir. Eski tasarılarda, ya
ni matbaa hürriyetinin mevcut olmadığı bir düzen
lemede, basın hürriyetinin mevcudiyetinden söz edi
lemeyeceği için bu yola gidilmiştir. 

Devlet, basın ve yayma özgürlüklerini sağlaya
cak önlemleri alır. Kısaca söyleyeyim, bu hürriyetin 
bütün kemaliyle kullanılması gereklerini sağlar, de
mek istiyor hüküm. Özellikle basında yoğunlaşma 
ve tekelleşme, basın hürriyetini boğan, öldüren bir 
hareket olduğu için, burada kastedilen husus diğer 
basın hürriyetinin tahribine yol açabilecek tedbir
ler yanında, bilhassa yoğunlaşma ve tekelleşmenin 
önlenmesi demektir. Unutmamamız gerekir ki, ba
sın hürriyeti' gazete sahibinin, gazetede yazı yazmak 
imkânına sahip olan kimsenin hürriyeti değil, bütün 
vatandaşların, herkesin hürriyetidir. Bu hürriyetin 
yoğunlaşma ve tekelleşme gibi yollardan daraltılma
sını, inhisar altında tutulmasını kabul etmek müm
kün değildir. 

Üçüncü fıkra hükmünde, Tasarının 26 nc"ı mad
desi ile kurulan bağlantı geliyor; yani 'bu hürriyetin 
hangi sebeplerle (Genel sebepler bunlar için de ge
çerli ve özel sebepler 26 ncı maddede öngörülmüş
tür) sınırlanabileceğini gösteriyor. 26 ncı maddede 
kullanılan kavramlar burada da geçerlidir. Daha ev
vel okuduğum, tekrar okumakta yarar gördüğüm; fa
kat zamanımız olmadığı için okumaktan vazgeçece
ğim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu 
maddesinde kabul edilen sebeplerdir. En fazla eleş
tiriyi üstüne çeken bir kavram; «Ekonomik hayatı 
etkileyecek gerçek dışı ve zamansız haberlerin önlen
mesi, gençliğin zararlı akım ve davranışlardan ko
runması» kavramları oluyor. Diğerleri de tenkide 
uğradı; Avrupa Sözleşmesinde sadece ekonomik ha
yattan bahsediliyor, 'Komisyonumuz bunu daha sı
nırlı kılmak için bu kavramı kullandı. Bu kavram
lar, basın hürriyetinin sınırlanmasına gerekçe teşkil 
edecek olan kavramlar her zaman tartışılabilir, de
ğiştirilebilir'. Komisyonumuz, Anayasanın bütün di
ğer maddelerinde olduğu gibi, iyileştirme tekliflerine 
açıktır. 

Esasında Başkanımız da müteaddit defalar ifade 
etti; Komisyon hiçbir zaman katı tutum içinde de
ğildir, sizlerden gelecek her türlü iyileştirme öneri
lerine açıktır. Şayet bu kavramlarda tehlikeli alâmet
ler, emareler görülüyorsa, maddelerin görüşülmesi 

sırasında yapılacak iyileştirme tekliflerini Komisyo
numuz (Komisyonunuz demem daha doğru) pek ta
biî olarak kabul edecektir. 

Üçüncü fıkrada; yayından önce, neşirden önce 
bazı yazılara el konabilmesi, yani neşrin önlenme
si söz konusudur. Gerçekten yayın, basın yoluyla iş
lenen suçlarda neşir unsuru suçun bir unsurudur. 
Burada Komisyonumuzun düşüncesi şudur : Ülke, 
Devlet, Millet, Cumhuriyet için tehlike arz edebilecek 
yayınların fikir muhtevalarını, yayımını bekleyip za
rar ika etmelerinden sonra bunların toplatılması ya
hut engellenmesi bir fayda sağlamayacaktır, onun 
için bu gibi belirtilen tehlikeli hallerde yayımdan ev
vel bu işe elkonulabilsin, yani yayım önlensin den
mektedir. Komisyonumuzun düşüncesi budur. 

Esasında yayımdan önce elkoyma, yayımı önle
me halleri birkaç madde halinde Türk Ceza Kanu
nunda da mevcuttur. Hukukumuzda bulunmayan bir 
şey değildir. Bunun doğru olup olmadığına sizler ka
rar vereceksiniz. 

Ceza Kanununun müstehcen yayından bahseden 
426 ncı maddesi, müstehcen muhtevanın yayımından 
evvel engellenmesine müsaade ediyor. Keza, 154 
üncü maddede de gene, yayımdan önce engellemeyi 
öngören bir hüküm var. Bunlar hukukumuzda mev
cut tek tip hükümlerdir. Emsal teşkil etmez denilir; 
ama bir örnek olmak üzere sizlere sunmayı vazife 
bildim. 154 üncü maddede «Geçen maddelerde yazılı 
olan cürümleri işlemeye halkı teşvik etmek üzere (Ge
çen maddelerdeki cürümler devlet kuvveti aleyhin
deki cürümler) basılmış veya basılmamış evrak ve ri
saleleri fesat kastıyla veya münderecatını bilerek neş
retmek üzere iken ele geçirilen kimse (yani neşirden 
önce) bir seneden üç seneye kadar hapsolunur.» di-
yoi'. 

Emsali bulunan bir şeydir, takdir Yüce Meclisi-
n izdir. Bütün bu nazik meseleler üzerinde maddelere 
geçtiğimiz zaman konuşmak fırsatını bulacağız. 

Yayın yasağı koymak bir tek hale inhisar etti
rilmiştir; (Yayın yasağı da önleyici tedbirdir, ağır 
bir tedbirdir basın için.) yargılama görevinin etki
lenmeden yerine getirilmesi amacı ile gazetelerde, 
broşürlerde yapılan yayımla, mahkemenin yanıltıl-
masını önlemek amacı ile hâkimlerin etki altında kal
masını önlemek amacı ile yayın yasağı konulabile
cek, bunun dışında hiçbir olay hakkında yayın ya
sağı, önleyici tedbir konulamayacaktır. Zanneder
sem bu hüküm de Evrensel Beyannamede, Avrupa 
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Sözleşmesinde açıklıkla ifade edilmiştir. Başka ifa
de ile «Yargılama görevinin gereği gibi yerine geti
rilmesi amacıyla» deniliyor veyahut «Yargı kuvve
tinin tarafsızlığını veya otoritesini sağlamak amacıy
la» deniliyor. Diğer fıkrada toplatma söz konusu
dur,. Yayından sonra, neşirden sonra basılı eserin 
toplatılması söz konusudur. Ana kural, hâkimin buna 
karar vermesidir. Acele hallerde yetkili merci, bu 
acele hallerin nasıl olduğunu, hangi suçlarda ve han
gi hal ve şartta, hangi merci bu toplamaya karar ve
recek, bunu uygulama kanunu tespit edecektir. Yok
sa, bu hükmü eline alarak; emniyet amiri, emniyet 
müdürü, savcı, vali, kaymakam bir basılı eseri toplat
maya yetkili değildir. O yetkili mercii uygulama ka
nunu tespit edecektir. Bu hususun tespitini önemli 
gördüm. 

Son fıkrada gazete kapatmak meselesi, süreli ya
yının kapatılması meselesi hükme bağlanmış. Bu ga
zete kapama meselesi de, hâkimin, mahkemenin kont-
ıolündedir ve mahkûmiyet kararı halindedir. 1961 
Anayasasında da mevcut olan bir durumdur bu ka
patma. Ama Tasanda, 28 inci maddenin son fıkra
sında, çeşitli, değişik ihtimaller öngörülerek, süreli 
kapatma, süresiz kapatma gibi değişik formüller ge
tirilmiştir. Bunların yerinde olup olmadığı, iyileşti
rilmesi için tarafınızdan yapılacak her teşebbüs Ko-
misyonunuzca kabul görecektir. 

Basın araçlarının korunması meselesi de basın 
hürriyetinin önemli bir meselesidir. Bu meseleye da
ha evvel, sabahleyin değindiğim için tekrar değinme
yeceğim. Basın araçları korunmaktadır; yeter ki, is
tisna dışında tutulan hâllere düşmüş basın aracı ol
masın. Bunların da neler olduğunu sabahki açıkla
malarımda bilginize sunmuştum. 

Basın konusunda, maddesi geldiğinde çok daha 
ayrıntılı şekilde muhakkak konuşacağız, konuşulma
sı lazım. Dördüncü kuvvet olan basın, demokrasi
nin işlemesi için bir şarttır. 

Basın hürriyeti konusundaki sözlerime, bir gaze
tenin tertiplediği açık oturumda, bir hocamın beyanı 
ile son vermek istiyorum. Bilgisine, yeteneğine, şah
siyetine büyük saygı duyduğum, kendisinden feyiz al
dığım ve almakta devam ettiğim bir hocamın beya
nıdır bu. 

Bu açık oturumda kendileri, Tasarı maddelerin
den bazılarını tenkit etmişlerdir. 'Katıldıklarımız var
dır, katılmadıklarımız vardır. Bilirsiniz, «İki hukuk
çunun bulunduğu yerde üç ayrı görüş vardır» derler; 

ama her zaman doğru değildir bu görüş. Katıldıkla
rımız, katılmadıklarımız vardır; fakat hocamız bu 
toplantının sonunda şunu ifade etmiştir : 

«Bir yanlış anlamaya mahal vermemek için şu
nu açıklamak istiyorum : Ben 1961 Anayasasını, 
yalnız basın özgürlüğü bakımından yeterli görüyo
rum. Yoksa, 1961 Anayasasının birçok hükmünde 
değişiklik yapılması görüşündeyim. Türkiye'de talih
sizlik, Anayasadaki basın özgürlüğünden yararlanan 
birtakım mihrakların ortaya çıkması olmuştur. Yeni 
Tasarıda da bunları önlemek için hükümler getiril
miştir; ama bu hükümler ciddî basın için de sorun 
olacaktır.» 

Kendisine soru yöneltiliyor : «Anayasa tekniği 
itibarıyla bu ayırımı yapmak mümkün müdür?..» 

Cevap : «Mümkün değildir; fakat bu fesatçı ha
reketleri önlemenin yolu, adlî mekanizmanın süratle 
işlemesi ve Türk Ceza Kanununda yapılacak deği
şikler olabilir.» 

Hocamız da kabul ediyor ki, bir kısım basın, 
Anayasadaki basın hürriyetine ilişkin maddelerin 
açıklıklarından istifade etmek suretiyle bir anarşi ya
ratmıştır. Herkes bunu kabul etmektedir. Anayasa
da, «İyi basın, kötü basın» diye ayırım yapmak 
mümkün değildir, kendileri de öyle söylüyorlar. Bun
ların ceza kanunlarıyla önlenebileceğini söylüyorlar. 
Niçin ceza kanunlarıyla?.. Suçların önlenmesinde ce
za kanunları, öngörülen araçlardan, çarelerden yal
nız bir tanesidir. Cezalandırmak suretiyle her şevi 
önlemek mümkün değildir. Bu konuya da ileride ge
leceğiz. 

Ceza kanunlarının yanında, diğer uygulama ka
nunlarıyla, bilhassa, Basın Kanunu ile basının, (ço
ğunluğu öyledir basınımızın, öyle kabul ediyorum.) 
demokrasiye yardımcı hale getirilmesi için tedbirler 
alınacaktır. Ceza kanunlarıyla bu hususun düzenle
neceği söyleniyor; diğer kanunlarda da vardır; ama 
bu ceza kanunlarına veyahut basın konusundaki, 
bilhassa Basın Kanununda bu amaçla, iyileştirme 
amacıyla, dürüst, vatanperver, görevini gereği gibi 
yerine getiren basına yardımcı olmak için kullanıla
cak, getirilecek hükümlerin, temel yasada, Anayasa
da yer almasında ne sakınca vardır; bilemiyorum, 
sizin takdirlerinize sunuyorum. 

Bir düzeltme yapılmak gerekiyorsa (ki, kabul edil
miştir, ehliyetinden hiç şüphemiz olmayan bir hoca
mız tarafından) bunun temellerinin Anayasada yer 
almasında yarar vardır. Konuşmamın başında da söy
lediğim gibi, temel kavramlar, temel hükümler, di
ğer kanunlarda geçse bile, Anayasada yerlerini bul-
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mak zorundadırlar. Bu, kişi için de, Devlet için de 
büyük öneme sahiptir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşladım; 
Konuşmamı burada kesiyorum. Maddeler konu

sundaki arkadaşlarımın ileri sürdüğü eleştirilere gir 
meyeceğim, vaktimiz çok daralmıştır. 

Fert hak ve hürriyetlerinin somut duruma geti
rilmesi, dolaylı olarak, teşkilâtlanmış toplum, devle
tin de yetkilerinin ve haklarının belirlenmesi demek
tir. Somut duruma getirilen hak ve hürriyetler, bun
ların içeriğini, sınırını göstermektedir. 

Bu böyle olunca, acaba bu işi yapmak fert ile 
Devleti karşı karşıya getirmek, ferdi ezmek midir?.. 
Takdirini sizlere bırakıyorum. 

'Konuşmamın özlü olup olmadığını bilmiyorum. 
En kısa şekilde size, Tasarının bu bölümünde benim
sediğimiz düşünceleri izah etmek istedim. Belki ifade 
zaafım olmuştur, özür dilerim. Eğer iyi ifa.de edeme
diğim hususlar varsa, her zaman arkadaşlarımızın 
emrindeyiz, içerideki veya dışarıdaki bütün sorularına 
amadeyiz. 

Sabrınız ve tahammülünüz için tekrar tekrar te
şekkürler ederim, özür dilerim, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, sizin açıklamaları
nızla ilgili olarak değerli üyelerin soruları olacak. 
Müsaade ederseniz kürsüden ayrılmadan arkadaşla
rımızın sorularına cevap verme imkânını da bulalım. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Benim yöneltmek istediğim soru şudur : Sayın 
Gölcüklü, hak ve özgürlüklerin sınırlarının tayininde 
iki ayrı sistem bulunduğunu; yalnız Komisyonu
muzun bu sistemlerden bir tanesini tercih ettiğini ifa
de buyurdular. Diyebilirler mi, «Anayasanın 200 
maddesi üzerinde de bu sistem egemendir?». Bunun 
cevabını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz edeyim Sayın Baş
kanım : 

'Malumunuz anayasaların başlıca iki bölümü var
dır. «Siyasî bölüm» diyeceğimiz devlet teşkilatı kıs
mı, «Hak ve hürriyetler» dediğimiz kişilerin duru
munu tespit eden kısmı. Bu iki bölüm birbirinden 
ayrılmaktadır. Bu sebeple, temel felsefenin ayniyeti
ne rağmen kabul edilen sistemler, hükümlerin oluş

masında benimsenen sistemler birbirinden farklı ola
bilmektedir- Komisyonumuz o kanaattedir ki, «Siya
sî teşkilatlanma» bölümüyle «Temel haklar ve hür
riyetler» bölümü arasında ferdin mutluluğu için dev
letin bekasını sağlama köprüsü kurulmak istenmiş
tir. Kurulup kurulmadığına sizler karar vereceksiniz. 
Biraz önce de beyan ettiğim gibi, Meclisinizin iyile^ 
tirici tekliflerini, ıkurduğumuzu sandığımız bu köprü
nün kurulmasına yardımcı olacak tekliflerini memnu
niyetle karşılayacağız. Verebileceğim cevap bundan 
ibaret. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, sorunuzu sorunuz. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan; 
Muhterem Komisyon üyemiz, temel hak ve hür

riyetlerin kısıtlanmasında yetkili merci getirildiğini 
ve bunun kanunla düzenleneceğini ve endişe duyul-
mamasını belirttiler; yanlış anlamadıysam. Kanunla 
düzenlense bile, getirilecek kanunla bu yetkili merci 
mahkeme ve hâkim dışında bir merci olacağına göre. 
bunu hukuk devletiyle ve hukukun üstünlüğüyle na
sıl bağdaştırabileceğiz? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANANASA KOMİSYONU -BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Teşekkür ederim efen
dim. 

Esasında haklar ve özgürlükler yargı kuvvetinin 
teminatı altındadır. Normal yol, hâkim kararıyla, 
mahkeme kararıyla yapılan işlemlerdir; bağımsız, ta
rafsız yargı kuvvetine tevdi edilmiştir. Bunun ya
nında, sabahki konuşmamda arz ettiğim gibi, acele 
hallerde hâkimden gayri makamlara bazı yetkiler ve
rilmiştir. Bu yetkilerin gerekçesi acele hale dayan
maktadır. Örneklerini de verdim. Kanunun yetki1! 
makamı belirleyeceğini söyledim. Kanun belirleme
den hiçbir makam kendini yetkili sayamaz. Devlet 
mekanizması içinde makamların yetkileri kanunlarla 
belirlenmektedir. 

Acele hallerde yayının toplanması, acele hallerde 
yakalanma, «Zabıtanın geçici yakalaması» dediğimiz 
şeyler de Kanun bunun halini, şartını, durumunu; 
yani bu yetkinin hangi hallerde kullanılacağını ta
yin etmiş, kullanacak makamı tayin etmiş. Yetki 
kullanan devlet makamlarının hepsi kanun tarafın
dan yetkilendirilmiştir. Hâkim dışında yetki kulla
nan bir makamın hukuk devletine ihanet anlamı :a 
geleceğini kabul edemiyoruz. Hali, kullanılma şartı, 
makamı kanun tarafından belirtildiği takdirde, ace-
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le hale dayanan bu geçici yetkiler sonunda gene hâ
kimin, yargı organının kontrolü altındadır. «Üç gün 
içinde tasdik edilir, ettirir, şunu yapar, bunu yapar» 
diye vardır, teferruatına girmem mümkün •'eŞ'I; hâ
kimin kontrolü altındadır. 

Şu halde, objektif surette kanun tarafından tayin 
edilen yetkilerin zorunluluk sebebiyle gecikmesin;'e 
sakınca bulunan hallerde diyoruz; hal ve şartlan da 
belirtilmek suretiyle kabulünde hukuk devlerine ay
kırı bir husus görmediğim'"/' beyan etmeV isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Gölcüklü. 
Sayın Hamitoğulları, buyuran efen J im. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım; Sayın Gölcüklü'nün cevaplan
dırmasını temenni ettiğim şu soruyu arz ediyorum : 

Basın, demokratik rejimlerde yasama, yürütme 
ve yargıdan sonra dördüncü kuvvettir. Türkiye'de 
güçlü devletin kurulması özleminin egemen olduğu 
bir dönemde, güçlü bir basın olmadan özgür bir ba
sın oluşturmadan, bu güçlü devletin oluşmasını sağ
layacak temel direklerden biri, getirilen 26, 27 ve 
28 inci maddelerdeki içeriklerle yok edilmiş olmu 
yor mu? Bu maddelerde ortaya çıkacak uygulama
lar en iyi basına göre değil, basın özgürlüğünü sö-
mürebileceklere göre biçimlenmiş değil midir? Oy
sa, bugün Türkiye'de, geçmişte kalan son 20 yılın 
özgürlükçü havası sonucunda dünya çapında övüne
bileceğimiz gazetecilerimiz bu nedenle yetişmiştir. O 
yolun tıkanması tersine bir gelişime yol açmayacak 
mıdır? 

'Basın özgürlüğünü özetlerken şunu belirttiler : 
«Demokrasiye yardımcı olması için bu tedbirler alın
mıştır.» dediler. Kısaca arz ettiklerimden de anlaşı
lacağı gibi, bu tedbirler basını demokrasiye yardımcı 
değil, demokrasiyi beslemesi gereken, besleyebile
cek güçte bir kuvvet olan basını çok zayıflatmaz mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları 

Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ Sayın Başkanım, sayın ar-
daşlarım; 

rak telakki ediyoruz. Çare aranırken de belli niren
gileri göz önünde tutmak gereği vardır. 

İfade edildiği gibi, kötü basını önleyecek çarele
rin iyi basına uygulanması düşünülemez. Aşırı yo
rumlarla, mutat olmayan bir yorumla «Şu da yapıla
bilir, bu da yapılabilir» denildiği takdirde, mutat ol
mayan bir alan konusunda mütalaada bulunuluyor 
demektir. 

Ceza kanunları suçlular için yapılır; peki hepi-
miz suçlu muyuz?.. Suç işlemek durumunda olma
yan kişilerin ceza kanunlarından korkacak hiç bir 
şeyleri yoktur. Getirilen hükümler iyi basını teş
vik, kötü basını ayırmak amacıyla getirilmiştir. Şa
yet bu ayırımın yapılabilmesi için, iyi basın için de 
tehlikeli olabilecek, uygulayıcının kastına göre ve 
demokrasiyi hakikaten benimsemiş, içine sindirmiş 
milletimizde iyi basını susturmak niyetinde olacak 
idareciler çıkacağını zannetmiyorum. Şayet getirilen 
hükümlerde istemeyerek iyi basının gelişmesine en
gel olabilecekler var ise, onları burada tartışıp kabul 
etmememizde hiç bir sebep yoktur. 

Beyanım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, hakların 

sınırlandırılmasında, özellikle genel nedenler ve özel 
nedenler ayırımında İstanbul Hukuk Fakültesi Fa
külte Kurulunun görüşünün benimsendiğini belirtti
ler. Bildiğim kadarıyla genel nedenlerin tüm temel 
hakların sınırlandırılmasında da geçerli olduğuna da
ir bir ıilke kararı olduğunu biliyorum. Ancak, genel 
neden sınırlandırma nedenleriyle özel maddelerdeki 
sınırlandırma nedenlerinin birbiriyle ilişkilendirilme-
sinde farklı bir görüş ileri sürdüler. Acaba, yanlış 
bir anlamaya meydan vermemek için bu hususu tav
zih buyururlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun 'Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Cahit Tutum arkadaşımız yanlış anlamamış, çok 
doğru anlamış; doğru anlaması da kendisi için gayet 
tabiîdir. 

Ben, sözü uzatmamak için o teklifin devamını 
okumadım. Teklifin altında şöyle deniliyor bu öneriyi 
açıklama babında : Şayet özel maddelerde, özel se
bepler arasında genel sebeplerden birkaçı yer almış 
ise, artık o hak yahut özgürlük konusunda yalnız o 

Anayasa Tasarısıyla getirilen formüller çareler 
formülleridir. Onun İçin tepki anayasasını, «Hisse 
dayanan tepki anayasası» deyimini kabul etmiyoruz. 
Akla, mantığa dayanan çareler Anayasa Tasarısı ola- ! 
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genel sebeplerle o özel sebepler uygulanır. Şayet ge
nel sebeplerden hiçbirisi özel maddede özel sebeplere 
ilave edilmemiş ise, o genel sebeplerin tümü uygula
nır.. 

Biz böyle bir ayırım yapmadık. Genel sebeplerin 
esasında bütün hak ve hürriyetler için geçerli se
bepler olabileceğini düşündük, öyle olup olmadığım 
siz takdir edeceksiniz. Bu sebeple, özel maddelerde 
özel sebepler arasına genel sebepleri ithal etmedik. 

Arzım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
«Temel haklar ve ödevler» başlığı var ve yine 

bazı başlıklarda temel hak ve özgürlüklerin nitelikleri, 
sınırlandırılması, kullanılması ve durdurulması gibi 
başlıklar var ve maddelerde açıklamalar var. Ana
yasa içerisinde bu temel hak ve özgürlüklerin neler 
olduğu belli değil. Tüm haklar ve özgürlükler temel 
haklar içerisinde midir?... Çünkü, yüksek malumları
nız olduğu gibi, madde bu temel hakların dokunul
maz, devredilmez, vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. 
Tüm haklan bunun içerisine alabilecek miyiz?... 

Yine bir başka maddede, 13 üncü maddede «Te
mel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması» başlığı 
var. Altında, madde başlarken «Bu Anayasa'da yer 
alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri...» deniyor. Tüm 
hak ve özgürlükleri içermiş. Temel hak ve özgürlükler
den ne anlayacağımızı sıralayabilir miyiz?... Çünkü 
1961 Anayasasında da bunu bulamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, 

Arkadaşımın sorusuna vereceğim kısa cevap şöy
le olacaktır : Müteakip maddelerde temel haklar ve 
özgürlükler (Bazen hak, bazen hürriyet; niye hak, 
niye hürriyet izaha zamanım kalmadı.) teker teker sa
yılmıştır. Yaşama hakkı, vücut bütünlüğü, konut do
kunulmazlığı, haberleşme, basın, düşünceyi açıklama, 
düşünce, kanaat, din, vicdan, dernek kurma, toplantı, 
gösteri yürüyüşü ve saire., İşte bunlar Anayasada yer 
alan temel haklar ve hürriyetlerdir. Temel haklar ve 
hürriyetlerin tamamı bundan mı ibaret?... Hayır. Bun
lar klasikleşmiş, her anayasada muhakkak yer alması 
uygun görülmüş, gerekli görülmüş, zorunlu görülmüş 
hak ve hürriyetlerdir. Bu liste tercihe göre artırılabil-
mektedir. Her anayasada değişiklik olmaktadır. Yal

nız şu hususu belirtmekte yarar vardır ki, bir millî 
mevzuatta temel hak ve hürriyetler dediğimiz şeyler 
yalnız anayasada belirtilenler değildir. Bunlar uygu
lama kanunlarıyla, diğer kanunlarla da benimsenebi-
lir. Anayasada en önemli olanları, en temel görülenleri 
yer almıştır. 

Sabahleyin arz ettim, İstanbul Hukuk Fakültesinin 
raporunda genel sınırlama sebeplerine yer verilmesinin 
bir gerekçesi olarak da, bu genel sınırlama sebepleri, 
anayasa dışındaki bir metinle tanınmış bir hak ve 
hürriyetin sınırlanmasında da geçerli olabilmesi için 
genel bir sınırlama sebebi kabulüne gerek vardır, de
niliyor. 

Şu halde, raı'illî mevzuatımızda mevcut halk ve 
hürriyetler, yalnız bu Anaaysada mevcut olanlar de
ğil, diğer kanunlarla da kabul edilebilecek olanlardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Efendim, «Kişinin doku

nulmazlığı, maddî ve manevî varlığı» başlıklı 16 ncı 
maddenin son fıkrasındaki öldürme fiilinin meydana 
gelişiyle ilgili kuşkularımı ben arz etmiştim. Sayın Ho
camız bunun uygulama yasalarında, yani kanunlarında 
açıklığa çıkartılacağını ifade buyurdular; yanlış anla
madıysam. Buradaki ifade ile acaba o anlam çıkarı
labilir mi?... Yoksa, buradaki ifadelere göre bu yetki 
güvenlik yetkililerine tanınmış olmuyor mu?... Ben bu
rada aynı kuşkuyu duyuyorum. 

Bunu arz etmek istedim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Salyın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım. 

Buradaki ifadede bir ifade noksanlığı var ise, pek 
tabiî olarak hep beraber düzeltiriz; fakat söylemiş olan 
şey, güvenlik yetkililerine bu yetkinin tanınmış oldu
ğu değildir; bunu söylemiyoruz. Silah kullanma hak
kı dediğimiz şey, hangi hallerde mümkündür, hangi 
şartlarda mümkündür, kim tarafından kullanılır?... Bu
nu uygulama kanunu gösterecektir. Maddenin, arka
daşımızın belirttiği fıkrasında öngörülen husus, «Kuv
vete başvurmadan başka çare kalmadığı hallerde şu, 
şu, şu sebeple silah kullanılabilir, öldürme fiilî ika edi
lebilir,» deniliyor ve silah kullanma yetkisinin neler 
olduğunu belirliyor. 

Bu fıkra konusunda, ileride maddelere geçildiği 
takdirde, tahmin ederim, çok daha geniş izahat ver
mek mümkündür. Madde bizim icat ettiğimiz, adam 
öldürmeye ışık yakan madde değildir, Avrupa Sözleş-
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meşinin 2 nci maddesi hükmüdür. Ancak bu hallerde 
silah kullanmanın meşru olabileceğini, bunun dışında 
hiç bir şekilde silah kullanmanın mümkün olmayaca
ğını belirtmek amacıyla konulmuştur. Şayet arkada
şımız bu belirttiğim hususu daha belirgin ifade ede
cek bir yazım teklif ederse memnuniyetle kabul ede
riz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Yücel, buyurun efendim. 
MUSTAFA YÜCEL — Efendim, Tasarıda ba

sınla ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili hususlar daha 
ziyade 26 ve 28 inci maddelerde yer almış bulunu
yor. Biraz evvel Sayın Gölcüklü 28 inci maddenin 
ayrıntılarından biri üzerinde durarak, yani ekonomi
ye zarar verecek haberler konusunda, bunu kendi an
layışıma göre, Komisyonun daha ılımlı bir şekilde ele 
aldığını ve değiştirebileceği hükmünü çıkardım yanıl
mıyorsam. Ancak, buradaki kısıtlayıcı hükümler ara
sında diğer ayrıntılar da vardır : Zararlı akımlar vesai
re üzerinde tartışılabilecek hususlardır. Acaba, bu di
ğer ayrıntılar üzerinde de Sayın Komisyon aynı ılımlı 
görüşte midir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Komis
yonunuz her hususta gayet ılımlı tutum içindedir. Za
manımız dar olduğu için muhterem arkadaşımız Yü-
cel'in beklediği bilgilerin yahut açıklamaların tamamı
nı veremedim. Şunu söyledim : «Bu maddenin konu
şulmasına sıra geldiği takdirde, buradaki kavramların 
şüphe, tereddüt uyandıracak şekilde olmaması için 
hep beraber çalışırız.» dedim ve Komisyonumuzun 
görüşünü arz ettim. Fazla takdire yer bırakmak, ka
nun koyucunun takdirine fazla yer bırakmak keyfili
ğe biraz imkân hazırlamak olur, bunu yapmayacağız; 
ama böyle şeyler vardır, biz önlemeye çalışalım. Ba
kın İsveç'in üç Anayasası vardır : Anayasa, Basın 
Kanunu ve Tahta Geçme Kanunu; tahta varis tayini 
vesaire. Üçü de Anayasa değerindedir. İsveç'te Basın 
Kanunu Anayasa hükmüdür. Orada ifade ve haber al
ma hürriyetinin şu sebeplerle sınırlanabileceğini söy
lüyor : Millî güvenlik ulusun ihtiyaç maddelerinin sağ
lanması. Fevkalade geniş bir hüküm; ulusun ihtiyaç 
maddelerinin sağlanması. Kamu düzeni, kamu güven
liği, kişilere ve özel hayata saygı; suçların önlenmesi 
ve cezalandırılması amacıyla. Malumunuz, İsveç basın 
hürriyetine en fazla önem veren ve Basın Kanununu 
Anayasa seviyesine çıkarmış bir ülkedir. 

Söyleyeceğim şu ki : İyileştirme teşebbüslerine dai
ma Komisyonunuz açıktır ve hep beraberiz, «Genel 
Kurul ve Komisyon» diye bir ayırım yapmıyoruz, 
hepimiz her şeyin en iyi şekilde olmasına gayret ede
ceğiz. Şimdilik arzım bundan ibaret. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, özel 

hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme 
özgürlüğü maddelerinde «Gecikmesinde sakınca bu
lunan haller» diye bir tanım yer alıyor. Bu bir özel 
sınırlama nedeni midir ve öyle ise, genel sınırlama ne
denlerinin herhangi birisi bakımından gecikmesinde sa
kınca bulunan hal diye bir şey mi?... Yoksa, gecikme
sinde sakınca bulunan hal, müstakil bir neden olarak 
mı yer alacaktır?... Başka maddelerde, dernek ile ilgi
li maddede gecikmesinde sakınca bulunan hal sayılı
yor, şu, şu bakımdan diye. Basın hürriyetinde de var 
bir fıkrasında; gecikmesinde sakınca bulunan hal, yi
ne birtakım nedenlere dayalı olarak gösteriliyor; mil
lî güvenlik, kamu düzeni bakımından gibi. Ancak, 13 
üncü maddede, sadece gecikmesinde sakınca bulunan 
hal bağımsız olarak yer almış. Genel nedenlerden her
hangi birisi bakımından gecikmesinde sakınca bulu
nan hal mi gelişecektir, onu öğrenmek istiyorum?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

İzah imkânını zaman darlığı nedeniyle bulamadım 
bu genel sınırlama nedenleri konusunda. Gerçek du
rum şudur : Genel sınırlama nedenleri arasında pek 
çok sebep sayılmıştır, neden sayılmıştır genel sınırla
maya. Bunlardan bazıları vardır ki, belli bir hürriyet 
konusunda uygulanmaları imkânsızdır. Artık o genel 
sınırlama sebebinin o hak yahut hürriyet konusunda 
uygulanması düşünülemez, çünkü hürriyetin, hakkın 
niteliği ona müsait değildir. 

Şimdi, arkadaşımız Yarkın'ın söylediği hususlarda, 
o hak ve hürriyetlerin (Konut dokunulmazlığı, seya
hat vesaire) bünyesi genel sebeplerden hangisinin uy
gulanmasına müsaade ediyorsa, o uygulanacaktır. O 
hak ve hürriyetin bünyesi hepsine müsaitse, hepsi uy
gulanabilecektir. Böyle bir seleksiyon, böyle bir seçim, 
genel sebeplerden hangisi belli hak ve hürriyet mad
delerinde uygulanacak, o hak ve hürriyetin bünyesi, ni
teliğiyle ilgilidir. 
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Arz ediyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Zannediyorum bir başka sual yok. Tekrar teşek

kür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU <BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Çok çok teşekkürler eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, değerli üyelerin görüş
lerinin, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, meslek 
kuruluşları ve tabiî servetlerle ilgili kısmına cevap ver
mek üzere Sayın Şener Akyol'u kürsüye davet ediyo
rum. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde görüşlerini 
açıklayan değerli üyelerimiz, insan aklının, irfanının, 
hatta izanının mümkün görebileceği her noktadan aşa
ğı yukarı Tasarıyı eleştirmişlerdir. Arkadaşlarımızın 
gösterdikleri bu ilgiye, eleştirilerine, ürettikleri fikre 
ve bu fikirlerin ileride Anayasa Tasarısının mükem-
melleşmesinde oynayacağı role şükranlarımı arz ede
rim. Ben de, Sayın Başkanım ve Sayın Başkan Yar
dımcım gibi bu eleştirilerin bünyesinde iyiyi yapmak, 
mükemmeli yaratmak çabasının olduğuna inanmakta
yım. Pek tabiî olarak, özellikle sosyal ve ekonomik 
haklar konusunda bazı arkadaşlarımız sert eleştirilerde 
bulunmuşlardır; ama ben inanıyorum ki, zerafetleri 
hepimizce müsellem olan bu arkadaşlarımız, olsa ol
sa kendi zerafet sınırlarını zorlamış olabilirler, bunu 
da dostlukla, anlayışla ve burada hâkim olan barış 
havasının genel ortalaması içinde ve memnuniyetle ka
bul ediyorum. 

Esasen ve doğrusu, Hacı Bayram Veli'nin toprak
larında başka türlü bir müsamaha anlayışına yer ola
cağını da zannetmiyorum. Bu dualı topraklarda ya
pılacak eserlerin, inanıyorum ki, gelecek kuşaklara, 
gelecek insanlarımıza saadet getireceği, mutluluk geti
receği, barış getireceği, ekmek getireceği inancını bu
günden ve hemen ve peşinen vurgulamak zorundayız. 

özellikle Genel Kurulumuza hâkim olan bu barışçı, 
yumuşak, hoşgörülü anlayışın bundan sonraki müza
kerelerde de, maddelerin hepimizin ortak müşterekle
rine erişmesinde bize yol göstereceğinden şahsen emin 
bulunm'alktayım. Bu ianiayış içinde ve bu Ikarar içinde 
toplantılarımızın en yararlı şekilde geçmesi için elin
den gelen her türlü gayreti gösteren Başkanlık Diva

nımıza şükran borcumuzu özellikle arz etmeyi vaz
geçilmez bir ödev sayıyorum, hepsine, bütün yetkilile
rine ayrı ayrı şükranlar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ekonomik ve sosyal haklar, Anayasa Tasarısının 

tümü içinde bir bütünün parçasını oluşturduğu için, 
Anayasa Tasarısının genel felsefesi, eğer tabiri ma
zur görürseniz, genel dozu içinde zannediyorum di
ğer hükümlerle paralellik arz eder ve arz etmektedir. 
tşte bu paralellik duygusu ekonomik ve sosyal haklar 
açısından da daha önceki hükümlerle ilgili yapacağı
mız mukayeselerde bize daima yardım edecektir. 

Sorun, 12 Eylül'de ortaya çıkmış gözükmektedir. 
Ne var ki, sorun 12 Eylül'den önce de vardı. 

Sayın üyeler; 
Burada, bu kürsüde halen yürürlükte olan bir Ana

yasa hakkında şu veya bu şekilde bir değerlendirme 
yapmanın gereksiz olduğuna inanmaktayım ve Komis
yonumuz bu değerlendirmeyi daima teenniyle, dü
şünerek ve ölçüyle yapmıştır; çünkü 20 yıla yakın za
man 1961 Anayasası yürürlükte kalmıştır vevbu Ana
yasa Devletimizin temel teşkilâtını yönetmiştir. 

Şüphesiz, özellikle ekonomik ve sosyal haklar ba
kımından 1961 Anayasasının mükemmel olduğundan 
hareket edenler bulunmuştur. Bir an için 1961 Ana
yasasının mükemmel olduğunu kabul etsek bile, olay
ların bizi getirdiği yerde artık o Anayasanın mükem
mel olup olmadığını tartışmaya yer olmaksızın ye
ni bir düzenlemeye ve özellikle sosyal ve ekonomik 
haklar bakımından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç or
taya çıkmıştır. Demiyorum ki, 1961 Anayasalı döne 
miride, bundan tevakki etmek isterim; ama hemen 12 
Eylül 1980 öncesinde ülkemizde barış yoktu, siyasi 
mekanizma işlemiyordu ve bu iki olgunun tabiî sonu
cu olarak gayri safî millî hâsılamız kişi başına düşme 
tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Herkesin ve hepimizin 
anlayacağı deyişle buihıran faikrü zarurete bizi itmek
teydi. 

İşte, sokaktaki barışın, yönetimdeki barışın ve üre
timdeki barışın temini bir zorunluluktu, ister elimizde 
mükemmel bir Anayasa olsun, ister tenkidi mucip bir 
Anayasa olsun, 12 Eylül karanlığına yeni bir ışık ge
rekliydi. İşte bu Anayasa bu ışığı sağlamak zorunda
dır. Milletin bizden beklediği o karanlık güne, geceye 
mutlaka yeni bir ışık, yüksek dozda, yüksek voltajda 
bir ışık istemektedir. Bunu Heyetimiz mutlaka verecek
tir ve bunu söylerken sizden kopuk bir Komisyonun 
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değil, sizin Komisyonunuzun bir Sözcüsü ve sizin öz 
bir Sözcünüz olarak bunu arz etmek ve beyan etmek 
istiyorum. 

Benden önce konuşan Sayın Başkanım ve Sayın 
Başkan Yardımcım anlattılar, tepki bir Anayasayla, 
beyazın üzerindeki satırlarla gösterilmez; ama herhal
de hiç kimse, Türk toplumuna, Türk milletine 12 Ey
lülden önce geçen olaylara tepki duyduğundan dolayı 
ta'ânda bulunamaz, bühtanda bulunamaz, onu eleş-
tiremez. Hangi millet, herhangi bir ilan edilmiş sa
vaş olmadan 5-6 bin ölü verdikten sonra tepki duy
mazdı, duymamıştı, duyması düşünülmemiştir. İşte ül
kemizdeki halkımızın, milletimizin duyduğu bazı tep
kiler vardır. Bunlar bizim için tepki Anayasası yapmak 
yolunda değil; ama o sıkıntılara çareler aramak için 
yeni bir Anayasa yapma direktifi anlamına gelmiştir. 

Komisyonumuzun sosyal ve ekonomik haklar ba
kımından düşündüğü ölçek ve ölçü daima Anayasanın 
bütününde izlediği ölçü ve ölçekle aynı olmuştur. Kö
tüye kullanmaları önleyelim. Belki bu kötüye kullan
maları bu suiistimalleri önlemek için doz hatası ya
pılmış olabilir; ama biz biliyoruz ki, Yüksek Heyetiniz
den, yaptığımız hatayı düzeltecek fikirler doğacaktır 
ve Komisyonumuz bir komisyon fanatizmi içinde 
değil, anlayışla ve ılımlı olarak bu meselelere yana
şacaktır. 

özetlemek gerekirse : 
Anayasanın temeline hâkim olan görüş, birtakım 

hak ve hürriyetlerin, birtakım anayasal imkân ve ça
relerin kötüye kullanılmasına engel olmaktır. Anayasal 
halkların ve özgürlüklerin ikötüye Ikullanıknasına, sa
dece ikötüye (kullanılmasına ©ngel olucu hükümlerse 
zannediyoırum milletimizin çoğunluğu karşısında, ço
ğunluğu nezdinde itibar (bulmuştur, itibar bulacaktır. 

Ne var ki, eğer geçmişte bu hak ve özgürlükleri 
bilerek, isteyerek ya da yanlışlıkla yahut modaya uya
rak kötüye kullanmış olanlar varsa, belki bugün vic
dan muhasebesi sonucunda rahatsızdırlar, ileride bu 
hakları kötüye kullanmak isteyecek olanlar varsa 
Heyetiniz önünde söylemek istiyorum ki, mutlaka 
korkmalıdırlar. Ülkemizin emniyetini birkaç macera
cının, birkaç hakları kötüye kullanma profesyonelinin 
emrine, isteğine bırakmayız. 

Biz, millet olarak emniyetimizi ve ekmeğimizi mut
laka sağlama bağlamak zorundayız. İşte bu Anayasa 
bu endişelerle yola çıkan, sizin seçtiğiniz, büyük gü
veninize layık olmuş olan, daima desteklediğiniz, her 

zaman gelip teftiş ettiğiniz, fikirlerinizle yönlendirdi
ğiniz Komisyonumuzun yaptırdığı, yaptığı iş budur. 
Yani emniyetinizi ve ekmeğinizi sağlam bir güvenceye 
bağlamak endişesi, kaygısız hâkim olmuştur. 

Pek tabiî olarak, bazı arkadaşlarımızın bu Tasarı
daki hükümler bütünlükten yoksundur yolundaki eleş
tirileri zannediyorum işte bu paralelizmi, bu karşılıklılı
ğı biraz dikkate almamaktan doğmuştur. 

Sayın Başkanım, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Düşündüğümüzde, büyük çoğunluğuyla milletimiz 
bizden, Heyetinizden, Kurucu Meclisin tümünden, 
özellikle şu noktaların, şu isteklerinin gerçekleşmesini 
beklemektedir. Barış ve güven istemektedir. Barış için 
barışa hizmet edenlerin güvencelerinin genişletilmesini 
istemektedir. 

Müesseseler içinde demokrasinin birer mikroorga
nizmaları olan ve makroorganizmaları olan bütün ku
ruluşlar içinde bir iç denetim ve iç demokrasi istemek
tedir; azınlığın bu mikro ve makroorganizmalarda ço
ğunluğa hükmetmesini, hele zulmetmesini asla tasvip 
etmemektedir. 

Millî ekonominin tahribi prosesine son verilmesini 
istemektedir. Bacalarının tütmesini, çalışanlarının doy
masını istemektedir. 

Devletin dışında cereyan eden birtakım anlaşmalar, 
konsensuslar ve birtakım sözleşmelerle millet hayatı
nın tehlikeye düşürülmesinin önlenmesini istemekte, 
bunlara devletin yapıcı, kurucu, barıştırıcı müdahale
sini istemektedir. 

İşte ekonomik ve sosyal haklar bölümündeki ana-
şablon bu arzulardır; barıştır, güvencedir, demokrasi
dir ve devlet denetimidir. Düşününüz ki, yedi kurucu
sundan başka hiç üyesi olmayan yerlere devletin dene
timi, anayasal himayeden yararlanan şerirlerin bu id
diaları üzerine girememiştir; işte bu Anayasa bunu 
sağlamakla yükümlüdür. 

Milletin bizden istediği barıştır, emniyettir ve ek
mektir; bu üç şeyi sağlamak zorundayız. Pek tabiî 
olarak siyaset mekanizmasının da sorumlu siyasetçi
ler eliyle asla siyasetçi düşmanlığı yapmaksızın, onlar 
tarafından da büyük çarkın ehil ellerde döndürülmesi-
ni istemektedir. Bu bölümü benden sonra görüşecek 
olan arkadaşlarım sizlere nakledecektir. 

Sayın üyeler; 
Sizi belki bir noktada şaşırtmış olmamak için, 

sanki Anayasa bir üretim mekanizması şeklindeki bu 
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sözlerim yanlış yere oturmasın diye, arkadaşlarımız
dan 'birçoğumun 'da işaret ettikleri gibi, anayasa ek-
mek üretmez, fakat ekmek üretenlerin güvenliğini 
sağlarsa; anayasa üretim yapmaz, fakat üretenlerin 
her seviyede, her gruptaki üretenlerin güvencesini 
sağlarsa o anayasa, arkadaşlarımızın deyimiyle pas
tanın büyümesine 'birazcık da olsun yardım eder. 
Pastanın ağız tadıyla yenilmesine mutlaka yardım 
eder ve sayın üyeler, o pastanın tahrip edilmesine, 
yok edilmesine mutlaka ve kesimlikle yardım edecek, 
imlkân sağlayacak çareler ve imkânlar getirmek zo
rundadır. 

Sayın üyeler; 
İşte bu amaçla üretime yönelik iher türlü gayret, 

ama ister emek olsun ister sermaye olsun mutlaka 
güvenceye kavuşturulmuştur ve (bir türlü arkadaşları
mızdan eleştiri yapanların kabul etmedikleri kadar 
çok madde üretimin, üreticinin güvenliğini, güven
cesini! sağlamaya yönelmiştir. 

Tarımdan ve orman köylüsünden başlayarak iş
çiden işverene kadar her üretici kesime hiçbir başka 
düşünce altında kalmaksızın, gayri safî millî hâsılayı 
yükseltecek herkese en geniş hatta bazı üye arka
daşlarımızı belki rahatsız edecek ölçüde özgürlük, 
güvence, teminat sağlanmıştır ve buna özel bir özen 
gösterilmiştir. 

(Sayın üyeler; 
;Pe!k tabiî olarak birtakım menfaat gruplarının ana-

listakleni Anayasamızın bu «Sosyal ve ekonomik hak
lar» la ilgili bölümünde teşahhus etmektedir, orada 
görülmektedir. İşte bu yüzden en fazla gürültü, en 
fazla fırtına burada kopmaktadır; işverenler bu bö
lümle ilgilidir; işçiler bu bölümle ilgilidir, sendika
lar bu (bölümle çok ilgilidir. Tarımcılar, orman köylü
leri hatta hayvancılıkla uğraşanlar bu bölümle ilgi
lidir. 

Bir dostumuz söyledi, «Meraları niçin korumu
yorsunuz?..» Yanlış ve eksik yapmışız korumalıyız, 
mutlaka koruyalım, çünkü meralarımızın üretime olan 
katkısını mutlaka gayri safî millî hâsılaya, Türk milleti
nin zenginliğine katmak zorundayız, eksik yaptığımı
zı kabul ederiz; ama korunmamış bir alanı gösterir
seniz İlave edelim, koruduğumuz için, üretimi koru
duğumuz için yöneltilen eleştirileri burada beraber 
değerlenderiiMm. 

Daha beş on yıl önce bizimle aynı miktar gayri 
safî millî hâsıla üreten komşularımız, bizim üç mislimizi 
üretmeye başladılar, Türkiyeden üç misli zengin ol
dular. Biz 600 dolarlarda iken bizim gerimizde olan

lar, biz 13O0I dolara zor ulaşmışken 4000 dolara ulaş
tılar. İç kavgayı bitirelim, dışarıdaki bu dış kav
gayla, bu medeniyet savaşıyla kendimizi sorumlu 
sayalım, onun savaşçısı sayalım; işte bunları istedik. 
Bunları (isterken belki ıbazı dostlarımızı, bazı çev
releri rahatsız edecek demeyeyim, ama eski rahat
lıklarından ayıracak ve uyaracak tedbirler getirdik; 
kötü niyetle yapmadık, ülkemiz zengin olsun diye 
yaptık. (Alkışlar) 

Türk insanını 1300 dolardan 2000 dolar civarına 
çekelim diye yaptık. Bunun için her türlü fedakâr
lığı, yarınlarımız için zorunlu olan madenlerimizi bi
le herkesin istifadesine, işletmesine açalım; 2000'li 
yıllarda Türkiye Avrupanın seviyesine çıksın dedik. 
Bunu derken hiç kimsenin kulu, kölesi hiç kimsenin 
adamı, hiç kimsenin sözcüsü olmadık. 

Bu zenginlikten en çok yararlanacak olanlar iş
çilerdir, esnaflardır, köylülerdir; bunun bilimci için
deyiz. Eın büyük tabana zenginlik yayılsın diye her 
türlü tedbiri aldık. Bordro mahkûmu olan memur
larımızı kurtarmak için tedbir aldık, ama yazık ki, 
çok sevgili basınımız bunu onlara müjdelemedi, ben 
müjdeliyorum : Bordro mahkûmları (bundan sonra 
çalıştılkları aynı yerdeki diğer kişilere 'nazaran daha 
az ücret almasınlar istedik, devlete bunu ıbir direktif 
olarak verdik, eğer siz de ve Kurucu Meclisin di
ğer kanalı da bunu kabul ederse, böylece çalışanlar 
arasında ister memur, ister işçi ıbir denge olacaktır. 

Sayın üyeler; 
Tekrar ediyorum bütün bunların arasında şu iddia 

bulunmamalıdır; bu Tasarı Türkleri zengin edecek 
değildir, ama bu Tasarı Türklerin daha zengin ol
ması için bütün ıkaynaiklarını engelsiz kullanmasına 
imlkân verecektir. İşte bunu sağladık, bunu istiyo
ruz ve bunu istemeyenim mevcudiyetine inanmak is
temiyoruz. Çünkü herkes ulusunun, her kişi ulu
sunun zengin olmasını, mutlu olmasını, müreffeh ol
masını 'ister. 

İşte bu nedenle zannediyorum, herkesi uyaracak 
ve rahatından edecek olan bu hükümler arasında bu-
labildiğimıiz en iyi atmosfer, en iyi çiçek şu olmalı
dır : Bu Anayasa Tasarısıyla daha çok barış, daha 
çok ekmek, daha çok barış daha çok üretim, kısa
cası mutlak barış ve müreffeh bir millet yaratmak 
için gerekli çareler ve tedbirler olacaktır. Bunun için 
bütün çevreler kendilerini yeni bir dönemde, yeni 
bir düzende, yeni bir düzenlemede hazır hissetmeli
dirler. 
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(Bekliyordum Ikıi, doğrusu, özellikle çalışanlar ke
siminden işverenler için getirilmiş çok acı çareler, çok 
acı reçeteler için takdir duyguları belirlensin. Zanne
diyorum dikkat çekmedi. Ülkemizde yıllardır çalışan
ları temsil edenler ve en az gelirlileri temsil edenler 
ve onlar namına konuştuklarını söyleyenler, tekel
lere karşı, kartellere karşı, tröstlere karşı ve özel 
teşebbüslerin suiistimıalleriıne Ikaırşı mücadele vereme
mişler, tüketicinin korunmasını sağlayacak yasaların 
çıkmasına bite öncülük etmemişlerdir. îşte bu Ana
yasa Tasarısı, sessiz, iddiasız, çalışanlarımıza ve bü
tün tabana bu imkânları vermiştir. Sağlıklı bir de
mokrasi için en büyük tehlikelerin neler olduğuna 
dair teşhisimiz bunların düzenlenmesine, sınırlanma
sına varmıştır ve mutlaka ve kesinlikle bu sınırlama 
yapılmalıdır, ancak o takdirde, ancak o şartla refahı 
tabana indirebiliriz. Refahı ıtâbana indirmeye engel 
olan ne varsa onları ortadan kaldırmak ıbir Anayasanın 
görevi olmalıdır, 'hiç olmazsa Anayasa bu ödevini, 
bu vazifesini direktifler halinde ihtiva etmelidir. 

Onun için, çalışanlar adına ve onlara yakınlıkla, 
şevkaitle yanaşan üye arkadaşlarımdan, bu meseleye 
yakından, bilgili, tarafsız, cesur yanaşmak önerisıini 
kabul etmelerini rica ediyorum. Hoşa gidecek, ıbir gün 
için işe yarayacak; fakat yarın sönecek yanlışlardan 
kendimizi koruyalım. 

Sayın üyeler; özellikle bu Tasarının genelinde iş
çilerimize karşı olduğu yolunda bir inanç devamlı 
itelkrarianagelmıelktedir. Bunlara daha 17 Temmuzdan 
itibaren cevap vermek, bu hızı kesmek 'imkânı vardı; 
çünkü inanıyorum iki, bir tasarının tümü okunma
dan varılacak münferit yargılar bazen yanlışlar do
ğurur ve yanlışlar zaman içinde büyür; ama yanlış
lar büyüdükçe güçlerini kaybederler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
itşçileriımizden bu Anayasa ile 'hiçbir fedakârlık 

istemiyoruz. Bunu açıkyürelklilikle, içtenlikle ve yi
ğitçe söylüyoruz. Anlatıldığı zaman göreceksiniz ki, 
ilki noktada gelmiş olan sınırlama, hiçbir zaman işçi 
topluluğumuz tarafından kınanmayacak, benimsen
meyecek tedbirler değildir. 

iSayın Başkanım, sayın üyeler; 
İşçi halklarıyla ilgili sınırlama olarak gözüken iki 

nokta var; bunları biliyoruz ve şimdi bunları söy
leyeceğim : 

'1. Halk grevini yapmayahm dedik. Bunu derken, 
yanlış uygulamalarla ülkemizin geçirdiği badire son
rasında bir nebze, hiç olmazsa yüzde birlik bir alanı 
barışa çevirelim dedik. Nedir halk grevi?.. 

Sayın üyeler, hak grevi, işçi kuruluşuyla işveren 
arasında yapılan toplu iş sözleşmesinin, diyelim iki 
ilkıi yıl içinde işveren bir işçiye ücretlini vermedi, yan
lış yorumladı, kıdem tazminatını eksik verdi. Bunun 
hal yeri neresi olmak lazımdır? Mahkemeler olmak 
lazımdır. Bizim Sendikalar ıKanunumuz var. 14 üncü 
maddesinin (e) bendinde sendikalara o işçiyi koruma 
ödevi vermiştir. îşte sayın üyeler, zannediyorum 
mahkemenin haliedeoeği işi ve belki de bir işçiye 'ait 
bir işi, bir işkolundaki greve çevirmek bize, Ülke
mizin bugünkü şartları içinde çok yararlı gelmedi. 
Birinci sınırlamamız budur. 

IBu nedenle gelecekteki her ıtürlü görevliye, her 
türlü ilgiliye sesleniyorum : İşçilerimizin toplu söz
leşmelerle doğmuş halklarında ihtilaf çıkmamasını, 
çıkarsa en kısa süre içinde halledilmesini bu kürsü
den hepiniz namına talep ediyorum. Düşününüz bir 
yanlış ödeme, bir muhasebecinin 'hatası bazen büyük 
grevlere, büyük olaylara sebebiyet verir. Bunu, doğ
rusu, eğer Heyetiniz sindirebilıirse biz bundan vaz
geçmeye amadeyiz; ama durum, olay budur, bu fır
tına bundan ibarettir, 

iSayın üyeler; bundan daha vüsatti, daha ağır bir 
noktada işçilerimizin belki bir hakkını daha sınırla
mış gözüküyoruz, o da grev ve lokavt sürelerinin 60 
günle sınırlanması olayıdır. Bunun bir hukukî sınır
lama olduğunu biliyoruz. Sayın üyeler, hepinizin şu 
rakamlar üzerindeki dikkatini rica ediyorum : Tür
kiye 300 binli ve '1 milyon işgünü kaybettiği yıl
larda belki bu grevleri kaldırmıştır. 4 milyon gün 
iş kaybına sebebiyet veren son 1980 yılındaki eko
nomimizin durumunu tekrar hatırlamanızı rica edi
yorum; çünkü zaman çok kötü etkilerde bulunmak
tadır; çünkü zaman unutturuyor. Bık karayolumuzun 
etrafındaki bütün işyerlerinin kapalı olduğunu, bizim 
millî servetimiz olan bütün bacalarımızın 8 ay, 9 ay, 
15 ay tütmediğini. görmek, hangimize ne ölçüde zevk 
vermiştir ve bunlarla nereye geldiğimizi rakamlarla 
hepiniz 'bildiğiniz için ben bunları tekrarla zamanı
nızı ve sabrınızı alimak istemiyorum. 

Sayın üyeler; Türkiyede gördüğünüz en uzun grev
li yıl içinde yapılan 4 milyon gün toplam grevdir. 
Şimdi biz '60 gün içinde sınırlayalım diyoruz. Türki-
yedeki sendikalı işçi sayısı 2 milyondur. Eğer baş-
vurulursa, kullanılırsa bakınız o sınırlamayla hangi 
noiktaya geliriz? Eğer 2 milyon işçi grev yaparsa 120 
rnıilyon gün grev yapılmış olur Türkiyede. İşte hepi
nizin müsamahasına, işçilerimizin anlayışına sığına
rak 4 milyon işgünü grev yapılmış olan bir ülkede 

— 565 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 3 

li2Q milyon işgünü grev yapılabilecek sekilide ıbir sı
nırlama getirmiş 'bulunuyoruz. Bunu yapmaktan haz 
duymuyoruz; ama kötüye kullanılmış olan grev hak
kının, lokavt hakikinin Türkıiyeyıi nereye getirdiğinin 
bilançosuna dayandırıyoruz bu görüşümüzü, hayale 
değil, 4 milyon lişgününde çökmüş bir Türkiyeyi 1,20 
milyon lişgününde mutlaka çökertmek ve daha da 
çolk çökertmek (imkânı vardır. Bu noktayı geleceğin 
işçi liderlerine, işverenlerine, işçilerine, yöneticilerinle 
arz etmek işitiyorum. Bu sınırlamayı bilerek, isteye
rek, hesaplayarak, sonuçlarını ıtartarak yaptılk. Eğer, 
Heyetinizce kabul edilmeyecekse peşinen, faile bile 
yaptığımız bu sınırlamadan dolayı özür diliyoruz. 

Sayın üyeler; 
Bir buhranın sonunda mutlaka ve her alanda dü

zenlemeler, bazen acı reçeteler, acı ilaçlar sunulmuş
tur., 

ıBen, çalışma hayatımıza hâkıim olan kişilerin sı
fatları ne olursa olsun; işçi, işveren... Aralarındaki 
uyuşmazlıkları isterlerse 'barışçı yollardan çözebile
ceklerine inanmak ve ıbu iyimserliği ifade etmek is
tiyorum. 

Bakınız buna benzer bir-iki olay dünyada cere
yan etmiştir; belki başkaları da etmektedir; Türkıiye-
de de denenmiştir, 

Sayın üyeler; 

(İkinci Dünya Savaşı bittiği zaman, 'bildiğiniz üze
re Almanya ve Fransa fevkalade tahrip edilmişlerdi. 
O dönemde, hemen harp sonunda ve bu bahsede
ceğim olayların geçtiği yıllarda bir Türk lirası iki 
marik civarında idi. 'Eğer hatırlatmama müsaade eder
lerse, şimdi de bir Türk lirası markın 80'de biridir 
ve Almanyanım gayri safî millî hâsılası kişi 'başına 
10 bin doların çoik üzerindedir. Denebilir kıi, efen
dim orası Almanya burası Türkiye; şartlar benzemez. 

Almanyadaki işçi grubu, Federal Sendikalar Bir
liği hükümetle bir «Getlemen agreement» yaptı, 'bir 
«Dostluk sözleşmesi» yaptı. Belki bunu yazmadılar 
bile; ama bu ilmen sabit, fikren sabit bir olaydır. 
Dediler iki, «Almanyayı yenliden Ikurmalk için biz de 
fedekârlık edeceğiz.» 

Sayın üyeler; 
Bu fedâkârlık 1940'lı yıllardan 196Wh yılların or

tasına kadar devam etti. Aşağı yukarı 20 yıldan fazla. 
Benzer bir olayı bir otantik kaynaktan naklet

mek istiyorum. Fransa'da düşünebüeceğiniz kadar 
solda olan bir işçıi liderinin başında bulunduğu SJP, 
yani Genel İşçi Konfederasyonu, Harp sonunda bu
na benzer bir anlaşma yaptı 'hükümetle. Dedi (ki, «Biz 

eğer Fransa'da maksimumu üretmezsek yeniden kom
şumuzun esiri haline geliriz.» Bu zatın «Ma Lutfce 
(Savaşım)» adlı 'kitabında bu olayın uzun uzun tah
lilleri yapılmakta ve ı«lBunun ıbir vatanseverlik oldu
ğu» ifade edilmektedir. 

Sayın üyeler; 
Hiçbir şekilde, grev yapılmadığı zaman mutluluk 

doğar demek istemi yorum; ama bazen mutluluk liçin, 
toplumun mutluluğu için grevde bir nispet sınırlamıa 
olursa bunu Heyetinizin ve ilgililerin yumuşak yak
laşımlarla, dostça yaklaşımlarla, bu toplum içindeki 
yerlerine ve inandıkları yerlerine uygun düşecek me
totlarla düzeltilmesi, anlayışla karşılanması ve böyle 
düzenlenmesindeki yarara dikkat çekmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Bundan sonra zamanlarınızı çok almamak, fakat 

arkadaşlarımızın eleştirilerini atlamamak için ana ba
zı meselelerde, .«Sosyal ve 'Ekonomik Haklar» bölü
münün dayandığı felsefeyi, yeni felsefenin pıilonları-
nı, 'direklerini size açıklamak işitiyorum. 

Bütün maddelerde, kesinlikle korunmamış, bir 
alan bırakmamak ve mutlaka bir barış havasının ege
men olmasını istedik. Bu 'korunmuş çevrelerin barış 
içindeki hedeflerinin daha çok üretim olacağını bil
mekteyiz., 

(En' fazla eleştiri çeken noktalar, kamulaştırma, 
devletleştirme, sendikal faaliyetler ve meslek kuru
luşlarıyla ilgilidir. 

Sizleri ve sabrınızı kö'tüye kullanmadan bu nok
taları kısaca anlatmak, açıklamak istiyorum. 

Bütün arkadaşlarımızın eleştirlerini bir kompitür 
hassasiyetiyle tespit öttük. Onlara, eğer uygum görür
lerse maddeler görüşülürken detaylı olarak cevap ve
receğiz. Onun için salkın atladığımız ya da dikkate 
almadığımız kanaati doğmasın. 

Sayın Başkan; sayın üyeler; 
Mülkiyet, toprak mülkiyeti ve tarımla uğraşan

ların korunması konularından (Değerli arkadaşımız 
Sayın Meriç üzerimde duracağı için ben genel çizgi
leriyle ıbeürtmek istiyorum) hedeflediğimiz nokta şu
dur : Bir defa bu Anayasada bir felsefenin hiçbir te
reddüde yer 'vermeyecek şekilde ifadesine yer veril
miştir. Denilmiştir ki, şu şu şu işler yasaktır. O alan
ları kapatınca, o zaman o kapalı alanın içini tahkim 
etmek ve onu da güvenceye almak lazımdır. îşte mül
kiyet 'hakkının Anayasa güvencesii altında olduğunun 

, altının çizilmesind'e'kıi 'amaç, temel amaç budur. 
Sayın üyeler; 
Bu kürsüden konuşan arkadaşlarım; «Tasarı iş

sizlerle ilgilenmiyor» dediler; 'haklıdırlar. Yalnız, iş-
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sizlere nasıl iş bulunacağının mutlaka bir metodu ol
malıdır. Ya Devlet yatırım yapacak {Son sağlıklaş
tırma tedbirleri yüzünden Devletin yatırım imkânla
rının ne derece kısıtlandığını hepimiz bilmekteyiz, 
böyle dönemler olabilir) veya özel teşebbüs iş alan
ları açacaktır ya da kişiler kendi kendilerine İş üre
teceklerdir, yani tarımda çalışacaklardır, ıküçük esnaf 
ve sanatkâr olacaklardır. 

llşte ıbu nedenle işverenlere güvence gelmesi la
zımdır. Bugün yatır yarın ben senden eline vurup alı
rım derseniz, 'işsizleriniz çoğalır; çoğalacaktır. Buna 
göz yumamayız. Bu güvenceyi vermek zorundayız. 
Hem özel teşebbüsü ortadan kaldıran rejimi yaısalk 
edeceksiniz hem de korumak istediğiniz özel teşebbüs 
için açık garanti vermekten kaçınacaksınız... Bu ka
çak güreş olur. Belki güreşene zevk verir; ama fcar-
şısındakinıi kandırmaz. 

İki; tarıma güvence verdik. Kim toprağını eki
yorsa eksin, emin olsun yarınından. 25 milyonu, 30 
milyonu köye dayalı olan, tarıma dayalı olan bir ül
kede, toprak sahibine verilen güvencenin kötü hangi 
yanı olabilir? Bir gün elinden alacağınız o tpprağa 
niçin yatırım yapsın, niçin o toprağı daha iyi hale 
getirsin? Merak ediyoruz niçin komşumuz üç misli 
ileriye fırladı bizden? Hiçbir kesimi güvencesiz bırak
mayalım. Hiçbir kesimi yarınından endişeli kılmaya
lım. Komisyonunuz eksik yaptıysa sizler tamamlayın. 
Sıkamamışsak ricamdır siz sıkınız, bu güvenceler tam 
olsun, yarınımızdan emin olalım. 

İşçilerimiz, esnaf ve küçük sanatkârımız yarının
dan emin olsunlar, bu güvenceleri geliştirelim, akılcı 
olalım, bunlar için ufak tefek acı reçetelerden kaçın
mayalım. Bugün hoşa gideriz, yarın hesabı biz öde
riz. Bütün ulusumuza eksiksiz bir güvence. Bunu 
verirsek kalkınırız, bunu verirsek daha hür oluruz. 
Sizi akademik bazı tartışmalarla ve görüşlerle yor
mak istemiyorum, ama söyleniyor, zengin milletler 
daha hürdür diyorlar. Galiba bizim Almanya'daki 
işçiler bize göre biraz daha hürdür, hemen hemen 
her ailenin bir arabası var, belki iki tane, seyahat öz
gürlüğünden onlar bizden daha fazla yararlanıyorlar. 

BEŞÎR HAMÎTOĞULLARI — Vize olmazsa. 
§ENER AKYOL — Biz içeride bürokrat birta

kım anlayışlarla kendi yurttaşlarımıza vize koymaz
sak. Hiçbir şekilde Türk çocuklarının Avrupa piya
salarında cevelan etmesini engelleyecek tedbirler ol
masın istedik. O da Sayın Hocamız Gölcüklü'nün 
bölümündeydi, seyahat serbest olsun. İstatistiklere ba
kınız, yurt dışına gidip Türkiye'ye en fazla para gön

deren, en büyük dış yardımdan daha fazla para gön
deren çocuklarımız dışarıya kaçak gidenlerdir. 

İşte sayın üyeler; ister işletme olsun, ister toprak 
olsun bilfiil onu işletene güvence sağladık. Bilfiil iş
letmiyorsa toprağını onu toprağını bizzat işletmeye 
teşvik edecek anayasal bir tedbir getirdik. Toprağını 
işletmezsen senden başlayacağım. Arkadaşlarımız ten
kit ediyorlar, 100 yıldan ve üç nesilden, dört nesil
den beri topraklarını humuslandırmış, verimlileştir-
mişlerden mi başlamak, yoksa toprağını hiç işletme
yenlerden mi başlamak bir anayasanın görevi olma
lıdır. Bir anayasa, bir temel kanun kendi mantığında 
namuslu olmalıdır, dürüst olmalıdır ve biz bunu bu 
tasarıya getirmeye çalıştık. Söylediğinizi açık söyledik, 
verdiğimiz güvenceyi açık verdik, yaptığımız sınırla
mayı açık yaptık ve açıkça söyledik. İşte bunun için 
detaylı yaptık, ayrıntılı yaptık eleştirisine maruz kal
dık. 

Sayın üyeler; 
Ne yaptıksa sizin emrinizle yaptık, ne yaptıksa 

sizden gelen görüşler ve temayüllerle yaptık bizi bu 
noktada anlayacağınızı ümit ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde de dost

luklarımızı ipotek altına alacak ağır eleştirilerle kar
şılaştık, ama oraya geçmeden önce hemen ifade ede
yim ki, aileyi korurken ailenin bütün fertlerini koru
mak istedik. Çocuğu da, anayı da, babayı da. Bu 
noktadaki mevcut sürçülisanı bir lâtif espri olarak 
kabul ediyorum. Bizim kastettiğimiz, bizim öz ba-
balarımızdır, dualarını aldığımız babalarımız, onları 
da korumakta bir sakınca görmüyoruz. 

Sayın üyeler; 
Çalışma hayatıyla ilgili noktaya dönerken bu nok

tada da bakınız izlediğimiz yöntem nedir, nereye var
mak istedik bunu size açıklıkla anlatmak istiyorum : 

Tasarının dilindeki arızalar sebebiyle belki bun
lar çok iyi anlatılamamıştır, bu tenkide gönülden ka
tılıyorum, ama hepinizin katkısıyla bu yeni yazım 
işini inşallah herkesin anlayabileceği şekle getirece
ğiz ve o zaman da sayın üyeler bizim niyetlerimizin 
kötü olmadığı bütün millet indinde ve inşallah indi 
ilahide belli olacaktır. 

Çalışma bakımından özlediğimiz şablon, mekaniz
ma şudur; bir defa fiilen çalışılsın, çalışmayan para 
almasın. 

Bir küçük eleştiri var diyorlar ki, peki sendikal 
faaliyette bulunmak çalışmamayı gerektirmez demiş
siniz. Elbette gerektirmez, şimdi açıklayınca anlaya-
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caklardır; ama kelimelerin üzerine basa basa söylü
yorum, bir sendikacı bir işyerinde bordroda çalışmı
yorsa sendikacılığını yapacaktır, onun işyeri ile bir 
ilgisi yok. Bir de işyerinde sendika tarafından tayin 
edilen temsilciler var. îşte şimdi iki sınıf) insan var. 
Birisi profesyoneller, onlar işçi de olsalar seçilince 
hizmet akitleri askıda kalıyor. Ne demek? Seçilemez-
lerse işyerinde yeri hazır gelip başlayacak demek. 
Demek ki, sendikacılığı öldürüyoruz, profesyonel sen
dikacılık ne olacak, hiç o konuyu düzenlemedik, o 
düzenlenmiş mevcut bir hükümdür. 

Bizim düzenlediğimiz; ümit eder ve beklerdim ki, 
bu konuya beraber ve ilgililerle birlikte sahip çıka
lım. O şudur; eli arkasında işyerlerinde dolaşan bir
takım adamlar. Burada konuşan arkadaşlar tasvip 
etmezler inanıyorum, işte onlar sonra bindirilmiş kı
talar oldular, minibüslerle Anadolu'yu geziverdiler, 
her gittikleri yeri kana boyadılar. Buna mani olaca
ğız. Bir anda bunlar sendika temsilcisi diye sokağa 
fırlayabilirler. Buna engel olmak bizim ödevimiz. 
«Efendim, bu konu belki yönetmelikle düzenlenebi
lir. Bu konu benim şehirlerimi aleve verdi, ateşe ver
di, bu konuyu yarına değil, elimdeyken şimdi hallet
mek istiyorum. 

Şüphesiz ki, bu konuda bütün çalışanlarla aynı 
görüşteyim. İnanıyorum ki, bu açıklamalarımdan son
ra onlar da bu tufeylilerle mücadele ettiklerinden bu 
sözlerimi huzuru kalple dinliyorlardır. 

İşyerlerimizde devamsız işçi sayısı çoktur, çoğal
maktadır, çeşitli nedenlerle çoğalmaktadır. Bu ise 
alın teriyle, işçilerimizin kazandığı dövizle, binbir 
zahmetle yaptığımız ihracatla elde ettiğimiz dövizler
le aldığımız makineleri işlemez hale getiriyor. Hiç
bir suçlama olmadan tıpkı milattan önceki bir olay
dan bahseder gibi anlatmak istiyorum. Hatırlatmak 
istemiyorum, ama Bakanı aramızda, tekel işyerlerinde 
biliyorsunuz; iki komşu ülkeye milyonlarca dolar 
ödemekte fason ücreti, tütünü bizden, her şeyi biz
den, milyonlarca, yüzmilyonlarca para ödemekte ve 
Tekel için yeni fabrikalar kurmayı tasarlamaktaydık, 
devamsızlıktan direnişten şundan bundan. Bunları ön-
lemezsek millet adına nasıl davrandığımızı söyleyebi
liriz. Fason sigara için verdiğimiz parayı da hadi 
affedelim, hoş görelim; ya piyasadaki sigara boşlu
ğunu dolduran kaçak sigaralar, Türk milletinin siga
ra içenlerini yeni bir sigara tipine alıştırmalar. Bun
lar, o günkü olayların şu veya bu şekilde ilgilileri de 

mücadele etmeliydiler, gelecekte mutlaka unutmaya
lım, etmelidirler. "'Yoksa, bu işin önünü alamayız; 
kötülerle, birbirlerine daha çok tesanütle bağlı olan 
kötülerle başka türlü başedemeyiz. 

Aramızda temsilcileri olmamakla beraber küçük 
esnaflarımız ve sanatkârlarımız, kendilerine bu koca 
200 madde içinde bir yer verilmemiş olmasından kay
gılarını, hatta gücenikliklerini ifade ettiler. Bazı arka
daşlarımız da onlar adına burada ifadede bulundu
lar. 

Esnaf ve sanatkârlarımız dahi korunmuştur. İsmen 
zikretmedikse, etmekte yarar vardır, edelim. Önce 
mülklerini emniyete aldık açıkça, rayiç bedel getir-
dikf Hemen paranın verilmesi esasını getirdik. Birta
kım bürokratların, birtakım mevhum kesintiler yapma
sının önüne geçmek istedik. Bir taşınmazın yansım 
istimlak edin, deyiniz ki burasının değeri diyelim ki 
tamamı 1 milyon lira ederdi, 500 bin lira borcum 
var; ama kalan yarı, gayri menkul (Taşınmaz) şere
fiye sebebiyle 5 milyon borçludur, yani hem arsanın 
yarısını alalım, hem 4,5 milyon lira yurttaşı borçlu 
kılalım. İşte, bunları önlemek için aldığımız tedbir 
zannediyorum en yakından esnafımızı da ilgilendir
mektedir. 

Yine esnaf ve sanatkârlarımız için bir başka ted
bir getirdik. Dedik ki, «10 işçiye kadar işçi çalıştı
ran işyerlerinde grev ve lokavt olmasın» 

Sayın üyeler; 
Arz etmeme müsaade ediniz ki, 10 işçiye kadar 

işçi çalıştıran işyerlerinde grev ve lokavt uygulamak 
fevkalade zordur. Bunu, uzman arkadaşlarımız tes
lim edeceklerdir, 275 sayılı Kanunda zannediyorum 
bir 23 üncü madde var. Diyor ki «Grev ve lokavt 
sırasında korumaya, bakıma ve üretimin devamına ya
rayacak işleri yapmak için, satış için olmayacak, üre
tim için olmayacak birtakım kişiler bulunacak» bun
lara greve katılamayacak kişiler diyoruz. Bazan yan
lış olarak «Kapsam dışı personel» diyoruz. Bunlar, 
aşağı yukarı 10 ila 14 kişi arasında, Komisyonda tar
tıştık, uygulaması yok, zor ve çeşitli sürtüşmelere se
bebiyet veriyor. Bu nedenle de haklı olarak bazan 
esnaf ve küçük sanatkârlar, büyük sendikalar da bu 
alana girmedikleri için yeni bir sendikacılık ile kar
şı karşıya kaldılar. 

Sayın üyeler; 
Özellikle küçük esnafın ve küçük sanatkârlarımı

zın militan sendikalarla karşı karşıya gelmesinden 

— 568 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 3 

doğan olaylar acıdır. Rakamlar ve birtakım maddî 
delillerle bu meseleye girmek istemiyorum. Ama, 
maddelerine geçildiği zaman kaç tane 10 işçi çalıştı
ran yerlerde toplu iş sözleşmesi yapıldığını tespit ede
biliriz. Yüksek Hakem Kuruluna kaç tane böyle iş
letme gelmiştir, tespit edebiliriz. Bunlar bir elin 5 - 1 0 
parmağını geçmez. Yani bu alan, hem himayesizdir, 
hem tehlikeli bir alandır. 

Bir arkadaşımız ifade etti dedi ki, «Esnaf ve sa
natkârlar, Türkiye'deki işçi deposudur, vasıflı işçi 
yetiştirir bunlar.» 

îşte buralarda huzuru sağlamak suretiyle, esnaf 
ve sanatkârlarımızı doğrusu büyük bir güvenceye ka
vuşturmak istemekteyiz. 

Oradaki işçiler ne olacak?.. 20 yıllık uygulama
da asla korunmamış olan küçük işyerlerinde çalışan 
genç işçileri Devlet koruyacaktır. Diyecektir ki, me
sela (x) iş kolunda, şu iş kolunda bir toplusözleş
me yapıldı, bu toplusözleşmeden verilen zam ne ka
dar % 50, % 20 esnaf kuruluşu bunun yüzde ka
çını kaldırır? Bu çok önemlidir sayın üyeler. Biz te
kel yasağı getirdik. Eğer, büyük holdinglere, büyük 
tekellere verilen zamları esnafta çalışan işçiye de ve
rirseniz, onları batırırsınız. Esnaf, küçük sanatkârlar 
bir toplumun orta tabakasıdır. Onlar, demokrasinin 
tabanıdırlar. Onun için onları yok etmemek, ortadan 
kaldırmamak lazımdır. Bizim yaptığımız işte o tip
te, o ölçekteki esnafımızı ve sanatkârlarımızı mem
nun etmek, işçilerini kesinlikle korumak ve onları 
militan sendikaların, levha sendikalarının, silahlı sen
dikal muhalefetlerin, korsan sendikaların tasallutun
dan korumaktır. Yoksa, sorumlu sendikalarımız za
ten bu meseleye aydınlık getireceklerdir. Çare vardır. 

Bunun zaten çaresi bizim kanunlarımızda var, 
diyor ki «Bakanlar Kurulu bir işkolunda yapılmış 
olan en fazla veya yarıdan fazla işçiyi kapsayan top
lu iş sözleşmesini, o iş kolunda teşmil eder» diyor, 
bu müessese var. 274 sayılı Kanunun ya 6 ncı, ya 
7 nci maddesinde de böyle bir düzenleme vardır. 
işte, biz o düzenlemeyi himayesiz insanlar var; oto
mobilini tamire götürmüş olanlarınıza hitap ediyo
rum, oradaki küçük çocuklar sigortalı mı, ücret alı
yorlar mı? işte, o çocukları korumak zorundayız. 
Toplumun tabanındaki bu gayrimemnunları, bu ta
banı desteklemek zorundayız. 

Efendim, acaba başka kanaldan desteklenebilir mi? 
Tarttık, ölçtük, biçtik, sorduk 20 yılda olmamış, şim
di heyetinize ve huzurunuza bunu getirmekteyiz. 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Sabrınızı taşırmadan, fevkalade heyecanlı bir ko

nuya girerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu konu 
da, bu tasarı ile Türk sendikacılığının ve sorumlu 
sendikacılık anlayışının sona erdirilmek istendiği yo
lundaki eleştirilere cevap vermek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Sendikacılık, sorumlu sendikacılık, işçilerimizle 

toplum arasında bir köprüdür. Sendikalar işçileri eği
tirler, meslekî bakımdan eğitirler. Sokakta nümayiş 
için eğitim vermezler, onları daha vasıflı işçi haline 
getirirler, işçiliklerinin mürüvveti olan ücretin artma
sı için çalışırlar. Mesela; Tüketicinin korunması ha
reketine öncülük ederler. Tekellerle mücadele eder
ler. Bir iki grubun hakimiyetindeki finans olayı ile 
mücadele ederler. Tröstleri, kartelleri ortadan kaldır
mak isterler, işverenlerin haklarını kötüye kullanma
larını önlemek isterler. Bunların hiç birinin siyasetle 
ilgisi yoktur. Bunlar sendikanın meslekî faaliyetle
ridir. 

işte sayın üyeler; bu tür faaliyette bulunan sendi
kacılık ülkemiz için fevkalâde yararlıdır. Biz arkadaş
larımızın, sendikacı arkadaşlarımızın ve Türk sendi
kacılığının toplumumuzda büyük bir işlev gördüğüne 
inanıyoruz; ama tünelden geçerken elele ve barış için
de geçeceğiz. Birbirimizi millete şikayet etmekte çok 
büyük yarar olmadığına dikkat çekmek istiyorum. 
Millet, bizim milletimiz. Hepimizi daha şikayet et
meden de tanımakta ve inanıyorum ki, sevmektedir. 

Elele ilerlerken bu tünelin şartlarına birlikte uy
mak zorundayız. Anlattım; bilerek, isteyerek, hak 
grevini kaldırarak barışı yaymak istedik, grev ve lo
kavtları 60 günle sınırlayarak arkadaşlarımıza vere
bileceğimiz bir hesabın altına imzamızı attık; ama iyi 
niyetle ve ülke çıkarları, millet menfaatleri açısın
dan bunları yaptık. 

Bir defa ve genelde ilan ediyorum ki, hazırladığı
mız tasarı sendika özgürlüğününü en geniş şekilde 
vurgulamakta ve vermektedir; giriş serbest, çıkış ser
best, kuruluş serbest, yaşama serbest. 

Biliyorum, sendikacılık faaliyeti içinde yapılma
mış ve içimizde uhde kalmış millet yararına bazı 
faaliyetler var. Bunları ben ilerinin, geleceğin sorum
lu sendikacılığının gerçekleştireceğine yüzde yüz ina
nıyorum. Hiç kimse hizmetten kaçmasın; millet 20 
yıldır yapılmayanın gelecek yıllarda yapılmasını 
beklemektedir, işçilerimiz de beklemektedir; ama 
bir üniversite hocası olarak nasıl ben üniversitenin 

— 569 — 



Danışma Meclisi B : 127 1 6 8 . 1982 O : 3 

yapamadıklarını söylüyorsam, söyleyeceksem, bu hakkı-
ımı salklı tutuyorsam, her kesini gelsin hatasını, sevabını 
burada konuşsun. Ben ıbdklerdim iki, arkadaşlarımız; 
«Bu konuda bazı suiistimal kapıları var ey hocalar! 
Siz üniversiteden 'bunları göremezsiniz, gelin, biz size 
gösterelim. Sayın Danışma Meclislinin üyeleri, sizler 
bunları bilmezsiniz, biz size gösterelim...» 

Bu ıkürsüdie sendika ağalığının nasıl önleneceğini 
öğrenmek, bu kürsüden korsan sendikalara nasıl mü
cadele vereceğimizi bilmek isterdim. Sora sora, çala 
çala öğrenmeye çalıştık ve bu sakıncaları, ıbu mah
zurları ortadan kaldırmak için tedbirler getirdik. 112 
Eylül Beyannamesinde ve daha sonraki ihtilal karar
larında ıbu konudaki tedbirlerin neler olması lazım 
geldiğine dair mevcut çizgiler hepimizin faatırındadır. 

Talep var; check-off üzerinde durulması {isteni
yor. Pek tabiî duracağım; ama daha önce «Sendika
lar siyaset yapmasın» dedik. Eğer 'bunu kaldırırsak 
dernekler de siyaset yapar, meslek kuruluşları da 
yapar, vakıflar da yapar, mani olamazsınız. Ya siya
set yasağını genel getirebiliriz bu kuruluşlara ya si
yaset serbestisini genel kabul edebiliriz. Takdir He
yetlinizin olacaktır; ama bizim en sorumlu sendikal 
teşkilatımız ı«Partilerüstü» derken siyaset yapmayaca
ğını zaten genel kurul kararlarıyla ilkeye ıbağlama-
mış mıdır? «Partilerüstü» denmek, ben siyasetin dışın-
dayım demek. Binaenaleyh, bu noktada Anayasa Ta
sarısına tarizde bulunmak iımlkânı Ihiç olmazsa bu 
kesim arkadaşlarımız için biraz zayıftır. 

İSayın Başkanım, sayın üyeler; 
ı«'Sendi!kacılı!k güçsüzlendirilliyor» deniyor. Bıiır şe

yin samimi olarak altını çizelim : Türkiye'de sendi
kacılık ıbu tasarıyla zayıflamıyor; ama ihirtakım kor
san sendikalar, işçi topluluğunu 1960'lara kadar bö
len sendikalar önlenmek isteniyor, işçi topluluğunun 
gücünü bölmek isteyen tedbirler ortadan kaldırılıyor. 

ıBir tek noktası işimize gelmediği için tamamını 
karalamak istediğimiz 'bu tasarının Türk sendikacılı
ğı içlin dönüm noktası olacak tedbirleri vardın Bir 
işçinin birden fazla sendikaya üye olması Türk sen
dikacılığının en faüyük meselelerinden biridir. Sendi
kalar, işverenlerle mücadele edecek yerde kendi ara
larında vuruşmaya 'başlamışlardır. Çok kısa önceki 
olayları hatırlamanızı istiyorum. Eğer isteniyorsa ne 
kadar ihtilafın sendikalar arası çatışmadan, ne ka
darının işverenle sendika arasındaki çatışmadan doğ
duğunu da ifadeye çalışırız. Onun için ben hiç ol
mazsa ıbeiklerdim ki, ıbu hükümler arasında birden 
fazla sendikaya girmeyi önlemek hayırlı olmuştur 

duasını böklerdtim. Bir işyerinde birden fazla sen
dika yaşatmaya yarayan, birden fazla toplu işsözleş-
mesi... Bunu kaldırdık. Eğer aralarında olmasaydım 
ömrüm boyunca yazanlarına dua ederdim; o kadar 
hayırlı, o kadar iyi bir hüküm, 'beklenen bir hüküm. 
Esikıi 'beyanlarımızı, eski istekleriımizi, eski talepleni-
mıizi unutmayalım. Türk işçisinin 960i bölük olma
sından kimler yararlandı ise, faiz şimdi onlara karşı 
tedbir getirdik. 960 ıböiük olmuş Türk işçisini bir
leştirmek, ciddî bir teşkilatlanımaya kavuşturmak bir 
Anayasa yapıcısının temel görevi olmalıdır. 

Sayın üyeler; 
Yabancı bir ülkeden örnek vererek antipatik ol

mak işitemiyorum; ama meselâ, Almanya'da ana iş
kollarında 'birer sendika vardır ve işkolu sayısı 116'dir. 
Bizde 960 bölük olmuş olan işçilerimiz toplu müza
kerelerde de etkinliiklerinıi gösterememişler ve acıyla 
söylememe müsaade ediniz; her türlü imkân verile 
verile Türk işçisinin 1964 İterdeki reel alım gücüyle 
19180 ilerdeki reel alım gücü gelişmemiştir. Şimdi ge
liyorum; ckee-koff'suz sendikacıhk batar, denilecek
tir... Ghec-koff'lu sendikacılık il 9614 tila 1980 arasında 
Türk işçisinin reel alım gücünü gerçeklıeştirmedi iki, 
chec-koff'suz olunca bunda bir arıza versin. Ama 
tekrar ediyorum, bunları sempatiyle söylüyorum, ba
rışla söylüyorum, tedbirleri var diye söylüyorum, hiç 
bir sendikanın geliri azalacak diye söylemi yorum; fau 
geliri sağlayacak tedbirler hukukun içinde olduğu 
için, 'ben o hukuku bildiğim için, Komisyon da buna 
inandığı için hep beraber karar verdiğimiz için 
check-off'u kaldırdık. Belki bazı dostlarımız bunu 
yanlış değerlendireceklerdir. «Check-off gitti sendi
kacılık battı.» Hemen örnek vereyim; Check-off 1965 
terden itibaren uygulanıyor. Eh, büyük işçi kurulu
şumuzun ömrü 3û'u bulduğuna göre, demek ki, 15 
yıl cheok-off'suz yaşamışız. 15 yıl da cheek-off'lu 
yaşamışız. Şimdi, getirilen fau tedbirle batacak iddia
sını doğrusu kötü habercilik olarak yorumluyorum 
müsaade ederlerse. 

Tedbiri anlatacağım, neye hizmet edeceğini anla
tacağım, hiçbir kötü niyete makrun olmadığım an
latacağım ve ilerdeki sendikal çalışmanın hangi baz 
üzerine oturması lazım geldiğini anlattığım zaman 
göreceklerdir ki, gerçek işçi dostlarıda mutlaka ve 
mutlaka kendi dışlarında da vardır; ama yeter ki, 
acı da olsa doğru söyleyelim, acı da olsa yiğitçe söy
leyelim; burada söyleyelim, bütün taşlarımızı etekle
rimizden burada boşaltalım. Dostça, yiğitçe, açıkça, 
mertçe; arkadan değil, yüzyüze. Hiç kimsenin men-
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faatoine dayalı Anayasa yapılmaz; ama onu sınırla, 
bunu bırak, öbürünü tutma; bu da Anayasa olmaz. 
Ancaîk, bir bölümün tepkjisıine ıışaret eder. 

Sayın üyeler; 
Hemen arz ©tmek «istiyorum; clheck-off nedir? Artık 

'bu ç'irlk'in ingilizce ikelime dilimize girdü, kürsülerimize 
geldli. «Oheok-off : Sendika üyesi işçinin sendikaya 
ödeyeceği aidatı 'işverenin bordrodan kesip bir çekle 
işçi sendikasına ödemesıidıir.» Bu çekin ara-sıra sarar
ması tehlikesini herşeyin önünde söylemek istiyorum; 
bu çek bazan sararabilir. Bu çek sarardığı zaman da 
sendikacılık yara alır. Buna müsaade etmemeliyiz. 

Sendikacılık, ifade edildiği gibi, böyle kolay top
lanmış parayla da olmaz. Bu noktaya varacak eleş
tirileri kabul etmiyorum. Sendikacılık işçi topluluğu
nun liderliğidir. Bu liderlik parayla olmaz. Parasız 
da olur. Para kesin bir kurucu şartı değildir, sendi
kacılığın. Kaldı ki, sendikalarımızın halihazır güçleri 
kendilerini hiçbir zaman parasızlık güçsüzlüğüne dü
şürmeyecek noktadadır ve bundan iftihar etmemiz la
zımdır. 

Denilmektedir ki, «Niçin karışıyorsunuz işçinin 
sendikasına ödeyeceği aidata?» Bu sözün altını çizi
yorum. Yorum yapmıyorum; işçi sendikasına öde
sin. Örnekler veriliyor, deniyor ki; «Derneklerde öden
miyor aidatlar, sendikada da ödenmez...» Sayın üye
ler; sabrınızı taşırdığımı bile bile bir noktanın altını 
bir defa daha çizmek istiyorum. Bu meselenin der
neklerle ilgisi yok. Bu alan sendikalar alanıdır. Sen
dikaya aidat ödemeyen işçi sendikanın sağladığı top
lu iş sözleşmesi zammını alamaz. Mesela diyelim ki, 
sendika ayda 7 bin liralık bir artış sağlamışsa, o, bir 
arkadaşımızın burada söylediği gibi, 70 liralık aidatı 
ödemezse, o 7 bin lirayı ay sonunda alamaz. Türk 
işçisinin 7 bin lirayı almak için 70 lirayı ödemeye
cek kadar çok çağın gerilerinde olarak vasıflandırıl-
masına hayret ettiğimi belirtmek istiyorum; ama he
men arkasından söyleyeyim: Eğer bu işin arkasını al
mazsak 70 liralar giderek 10 bin liralara, 20 bin lira
lara, 30 bin liralara mal olur. Tıpkı, Emekli Sandığın
da birinci ay artımı gibi, sendikalara giden ölçüsüz, 
haksız paraların da alınmasına sebebiyet verir. Yar-
gıtayımızın bu noktayı düzeltmemiş olması bu mese
leyi kökünde, ifade edeyim ki, dejenere etmiştir. 

Örnekler rahatsız edici boyutlara varabilir. Ben, 
bugüne kadar olan dönemin sendikacılığın yeşerip 
boy atması dönemi olduğunu ve toplumun katlan
dığı bu külfeti, bu yıllık büyük bütçeyi yeni bir sen
dikacılık nesli yetiştirmek için göze aldığını kabul 

ediyor; ama bundan sonra beraberce, akıllıca, dürüst
çe bunu düzenlemekten yana olduğumu belirtmek is
tiyorum Komisyonum adına. 

Sayın üyeler; 
tşçi sendikaya aidatını öder; çünkü, ödediği her 

aidat karşılığında toplusözleşmeden yararlanacaktır. 
Bu sistem tartışılmaz şekilde benimsenmiştir, benim
senmelidir; ama işçi sendikaya ne kadar aidat verdi
ğini bile bilmeyecek hale gelmişse, onun çözümünü 
burada mutlaka sendikalarımızın da yol gösterici 
açıklamalarıyla yapmak zorundayız. 

Eleştiriler arasında hayretime mucip olan bir baş
ka nokta da eskiden beri tevatür olunan sendikala
rın malî denetiminin yapılamayacağı yolundaki id-
diların bu kürsüden de tekrarlanmakta olmasıdır. Ya
ni Devlet, Yardım Sevenler Derneğinin yıllık 10 bin 
lira olan bütçesi içinde gönderilen posta pullarının 
nereye postalandığını soracak; ama sendikalardan 
hesap sormayacak... Ben yanlış duyduğuma, yanlış 
anladığıma ve bu meseleyi yanlış kotardığıma (Bu 
konuda) inanmak istiyorum. Herkes emin olsun, yeni 
Anayasa her türlü mikro ve makro organizmayı ço
ğulcu demokrasinin sağlığı için destekleyecektir; iç 
bünyesinin demokratik olmasını sağlayacaktır. Aksi 
takdirde bu mikro organizmalar birtakım oligarşik 
bünyelere dönüşürler, toplum için ve bizzat o orga- . 
nizmaların üyeleri için fevkalade tehlikeli olur. 

Sayın üyeler; 
Pek tabiî olarak bazı rakamları görüyorum bura

da. Mesela, sizlerce de okunmuş olan bir gazetemiz
de «Kayyım yönetimindeki bir sendikanın 8,5 ayda 
bir milyar lirasının biriktiği» söylenmiş. Doğrusu, 
bu kadar paranın daha önceki yıllardaki sarf mahal
lini, sarf edildiği yerleri şimdi şimdi merak etmek
teyim ve bütün Türk toplumu bunu merak eder hale 
gelmiştir ve biz belki kötü yaptık, yanlış yaptık, yan
lış anladık; check-off'u savunanlar, check-off'la top
lanan az veya çok paranın 20 yıldan beri hangi yön
lerde ne gibi faydalar sağlamış olduğunu Heyetinize, 
bize değil, biz zaten anlayamıyoruz bazı şeyleri; ama 
Heyetiniz bunu her halde merakla beklemektedir. Bi
zim maliyecilerimiz toplamadaki 1 kuruş hata için 
cezayı bastırmaktadırlar. Diğer kesimler 1 kuruşun 
hesabını vermektedir. Her kesim hesabını verecektir; 
vergi öderken de, aidat toplarken de, sarf ederken 

x de, bütçelerden sarfiyat yaparken de vesaire. 
Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Bu meseleyle ne çok ilgilendiğinizi bildiğim için, 

sabrınızı biraz da zorlayarak bu meseleyi kapatıyo-
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rum; ama tekrar ediyorum : 20 yıldan beri ve daha 
eskilerden beri Türkiye'de işveren çevrelerine ve ser
maye çevrelerine karşı tenkit olarak dahi ileri sür
meye cesaret edilemeyen birtakım hususlar anayasal 
tedbir haline getirilmiştir. Sloganlardan ilmî gerçek 
haline getirdiğimiz tröst, kartel ve tekel yasağının al
tını bir defa daha çiziyorum. Bunun ne demek oldu
ğunu bütün toplum en alt, en gençlerine kadar anla
maktadır; ama bir küçük gazetemizde yaşlı bir hoca
mızın yazdığı küçük makale dışında bunun üzerinde 
kimse durmadı. 

Bu Anayasa tekelsiz bir dönem açmaktadır. Bu
nu kimlerin selamlaması lazım geldiğine Heyetiniz 
mutlaka karar verecektir; zihnî bir karar verecektir. 

25 milyonluk bir tarım kesimini her türlü ihti
yacıyla himaye eden tedbirler arasında şüphesiz ki, 
milletin» sevmek yazmaktadır. Arkadaşlarımız bu tek 
lifleri eksik buldular. Dediler ki, «Meraları koyun, 
hayvancılığı koyun, diğer girdilerin garantisini ko
yun; çünkü eşitliği bozar. İleride binisi gelir, der ki, 
«Efendim köylüye yardım ediliyor, eşitliği bozuyor
sunuz» diyebilir. Koymak lazım. Bütün tarımcı 
arkadaşlarımızın itam desteğiyle 25 milyonluk, 30 
milyonluk tarım ailelerinin dertlerinin ve devlet des
teğinin bu Anayasada yer almasına daha geniş ölçüde 
yer vereceğinize eminim. 

Sayın üyeler; 
Tüketicinin korunmasını bir narh meselesi olmak

tan çıkarıp ilmî bir düzenlemeyle Türk Milletlinin 
aşağı yukarı tamamını kapsayan tüketici ordusunun 
himayesini sağlamak bu Anayasayla kanun vazıına di
rektif olarak verilmiştir ve bundan en fazla rahatsız 
olanlar kalite kontrolü yapmayanlar, kalite sigortası 
yapmayanlar, kötü mal üretenler olmalıdır. Kimlerdir 
bunlar?.. Biz onlara da karşı mıyız?.. Hiç kimseye kar
şı değil, hiç kimseyi karşımıza almıyor, hiç kimseye 
düşmanlık duymuyor, dostluk duyuyoruz. Her getir
diğimiz reçete hasta bünyenin iyileşmesi içindir. Ki
misi midesinden rahatsızdır, kimisi hazımsızdır, ver
diğimiz ilaçlar bunlar içindir; ama bu ilaçları bu top
lum er - geç bu kesimlere beraberce, adilce vermek 
zorundadır. Vermeliyiz ve kalkınmalıyız. İç kavga bir 
işe yaramamıştır. 20 yıldan beri yapılan birtakım an
lamsız sürtüşmeler bir işe yaramamıştır. Ben şimdi sos
yal tarafların bu, Anayasa çerçevesinde anlayışla, el 
ele vermelerinden yanayım; verilebileceğini zannedi
yorum. Bu olursa check - off'un kalkmasının hiçbir 
zorluğu, hiçbir önemi kalmaz ve hepiniz huzurunda 
"bütün işçilerimizi, bütün sorumlu sendikacılarımızı 

[ temin ediyorum; hiçbir sorumlu sendikanın, hiçbir gö
revini tam yapan sendikanın, hiçbir grev ve lokavt sı
rasında işçisinin hakkını tam olarak veren sendikacı-

I nın bu sistemde burnu kanamaz ve ona zarar gelmez. 
I Berayi malumat arz etmek istiyorum: Uzun süren 

grevlerde işçilerimizin bir bölümü, şimdi haydi ge
nelde söyleyelim, aşağı yukarı ayda bir - iki bin lira 
almakla yetinmiştir; o da bir - iki ay veya bir - iki 

I hafta devam etmiştir. Bunu önlemek için de tedbir 
getirilmiş, fonları göreceğiz. Açıklık ilkesi daima bir 
toplumda yararlar üretir. 

Sanıyorum ki, bütün bu açıklamalarımdan sonra 
bizi Komisyon olarak ve Danışma Meclisi olarak dış 

I mihrakların genelde küçümseme ve küçültme gayret-
I lerini durduran basınımız, yazılı ve sözlü basınımız, 

bütün bu açıklamalardan sonra şimdi artık bu sosyal 
I partnerler arasında kurmak istediğimiz dengeyi tam 
I olarak açıklamak fırsatını bulacaktır. Çünkü bunlar 
I açıklanmadıkça, hele sözlü açıklanmadıkça zannedi-
I yorum zevkine varılmayan bazı hükümder olarak kal

maktadır. 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Arz ettiğim gibi, son maddelerde meslek kuruluş-

I lan için de aynı ilkeleri getirdik. Burada, genelde ten-
I kit edilen iki nokta var; ama tenkit edilmeyen bir 
I nokta var, ben ondan başlamak istiyorum. Bunu kim-
I se tenkit etmiyor; çünkü seçimler bile hâkim yöne-
I timinde. Şimdi diyoruz ki, «Meslek kuruluşlarının yö-
I netimleri hâkim yönetiminde, hâkim nezaretinde se

çilsin.» Bu yargı yönetiminden rahatsız olanlar var
dır. Bunu hem sizler, hem de millet bilmektedir. An-

I cak getirdiğimiz bir küçük sınırlama var: Siyaset 
I yapmayınız.... Rica ediyorum iyi anlaşılsın. Kendi 

meslek menfaatlerinizi politik organ önünde konuş
mayın demiyoruz, birbirinizin içine girip akı karaya 

I karıştırıp sokakları kana bulamayın, diyoruz. Bunu 
I demek millet adına bir anayasa komisyonunun ilk 

vazifesi olmalıdır. Bu Anayasa Tasarısı düğün şenli-
I liginden çıkılarak yapılmış bir anayasa tasarısı de

ğildir. 6 bine yaklaşan ölünün, ölü evinden gelinerek 
I yapılmış bir anayasadır. Buna imkân ve fırsat veril-
I meşinin eleştirilmesinii doğrusu anlamakta güçlük çek

mekteyim. 

Sayın üyeler; 
I Bir başka nokta da meslek kuruluşlarının mahi

yetlerinden gelmektedir. Meslek kuruluşu niçin var
dır?.. Esnafın derneği vardır; tarımın ziraat dernek-

I leri, odaları vardır; taciranın, sanayicinin odası var-
I dır; memurların devleti vardır; işçinin sendikası var-
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dır. Peki, serbest çalışanların?.. Odaları vardır, baro
ları vardır. Şimdi, hiç serbest çalışmayanlar var. Dev
letin bordrosunda; yazıhanesi yok, muayenehanesi yok, 
bürosu yok. Odaya girecek mi?.. Hayır girmeyecek. 
Çünkü, o zaman çifte aidiyet, ilmî tabirle söylersek 
sevmiyorum, ama double apportenance olur. Buna 
müsaade edemeyiz. Gördüğümüz olaylardan dolayı 
edemeyiz. Devletin odalardan yönlendirilmesine im
kân veremeyiz. Bilerek, isteyerek, altını çizerek ya
pıyoruz. Gizleyerek değil, bunun için gelmektedir bu 
tedbir ve umut ederim ki, ileride de sapmalar olmak
sızın ciddiyetle yürüyecektir. 

Sayın üyeler; 
Küçük bir nokta, anlattım; ama tamamlamak için 

söyleyeyim, tabiî servetlerimiz, Üzerinde fütursuz do
laştığımız bu servetler ne olacak?.. Kim arayacak, kim 
bulacak, kim işletecek?. 

Sayın üyeler; 
Her şeyi yok özel teşebbüs, yok devlet teşebbüsü, 

yok kamu teşebbüsü, yok KlT'çilik, yok hür teşeb-
büsçülük diye açıklamak kolay yollardır. Şimdi dün- } 
yanın büyük üniversitelerinde az gelişmiş veya geliş
mekte olan ülkelerin tabiî kaynaklarının işletilmesin-
deki bu kavgaların dışarıdaki büyük şirketler ta
rafından nasıl yönlendirildiğine dair Mimler yapılmak
ta, tezler çıkmaktadır. Sakın ola ki, biz de bu bü
yük oyunun küçük bir bölümünde bulunmayalım, di
ye açıkça hüküm getirdik. Tabiî servetlerimizin temel 
hâkimi, kendi hüküm ve tasarrufu altında bulundu
ran Devlettir. Devletin olan bu servetlerin işletilmesi 
yine Devlete mevdudur; ama işte arkadaşlarımız bu 
noktada devlet biter. O işletme kararını vermek için 
para lazımdır, yok; o işletme kararını vermek için 
teknik personel lazımdır, yok; plan lazımdır, yok; pro
je lazımdır, yok. Nihayet, bürokratik bir engel var
dır ve bu yüzden bunlar işletilemez. İşte sizin daha 
iyi düşünüp, daha iyi görebileceğiniz bu alanda bu 
servetlerin işletilmesinde bir yarışma, bir rekabet ha
vasını egemen kılmaya çalıştık. 

Esasen bu yarışmayı, bu üretim için yarışmayı 
yukarıdan beri anlattığım gibi bütün alanlar için yap
maya çalıştık. Bu nedenle bir sıra koyduk; «Devlet 
arasın, bulsun.» Aramıyor, bulmuyor.... E, müsaade 
edelim bir başkası arasın, bulsun, Millî gelirimizin 
içinde maden gelirlerinin gittikçe düşmekte olduğu 
olgusuna dikkatinizi çekerim. Bunun için bir yarış

mayı açıyoruz, hep beraber açalım; ama tekrar edi
yorum, 6309 sayılı Maden Kanunundaki ağır hüküm
leri ciddiyetle işletelim. Eğer bu konuda Anayasal bir 
tedbir istiyorsanız onu da koymaya amadeyiz. Servet
lerimizi işletelim, ülkemizi zengin edelim. Yoksa o 
servetler 50 yü sonra, 100 yıl sonra stratejiktir, şudur, 
budur, diye beklersek, bu fakru zaruret devam eder. 
Milletimize, kendimize, geleceğimize kıymaya hakkı
mız yok. 

Bu konuda açık olalım, dürüst olalım şu veya bu 
açıdan değil üretim açısından meseleye bakalım ve 
öylece bu meseleyi halledelim. 

Sayın üyeler; 
Büyük menfaat çevreleri bulunabilir. Bunların di

lekleri de olabilir; ama sizin Komisyonunuz, sizin 
arzunuz dışında bir fıkra dahi tedvine kendisini ne 
ehil görmüştür, ne yetkili saymıştır. Bu Komisyon, 
bu eser sizindir. Yalnız bu (Tasarının kusurları varsa 
Komisyonundur, şerefi Danışma Meclisinindir. Eksik 
olan başlangıç kısmıdır. Bu barış belgesinin, bu üre
tim belgesinin, bu Anayasanın eksik yanı belki de 
gerçekten başlangıcı, başlangıcındaki küçücük bir iba
redir. Ben de hepinizin önünde o başlangıç hükmüne 
küçük bir noktanın koyularak ülkemizdeki barışın 
ebedieştirilmesimi önermekteyim, bunu ifade etmek is
tiyorum. 

O başlangıç hükmüne, bu barış temelli, bu ekmek 
temelli Anayasanın başlangıç kısmına Yüce Tanrının, 
Büyük Allah'ın adını koyalım ve millet ve devletin 
de barışını böylece sağlayaım istiyorum, işte bunlarla 
bu barış, bu barış havası tamamlanmış olacaktır. 

Hepinizi en içten saygılarla ve müsamahanız için 
teşekkürlerle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Sürekli alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Kürsüden ayrılmamanızı rica edeceğim, birkaç ar

kadaşımızın zannediyorum soru sormak ihtiyacı var. 
Onlara imkân vermenizi rica ediyorum. 

Yalnız daha önce Sayın Akyol'dan soru sormak 
isteyen kaç arkadaşımızın bulunduğunu öğrenmek is
tiyorum.... 

Efendim fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.45 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.05 

BAŞKAN : BaşkamvetoilS Fenni ÎSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN •— Sayın üyeler, Danışma Meclisimin 
127 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın A'kyoTu kürsüye davet ediyorum. 
Soru sormak için tespit edebildiğim isimler; Sa

yın Hamitoğulları, Sayın Alpdündar, Sayın Murat-
oğlu, Sayın Akkılıç, Sayın Güvenç'tir. 

Bir hususu, arkadaşlarımın da hislerine tercüman 
olarak, soru sormak isteyen arkadaşlarımıza naklet
mek istiyorum. Sorular, izahatı kapsamasın. Lütfen 
ve münhasıran soru ile hudutlu kailsin. Böylece za-
ımıandan tasarruf etmek, imkân dahiline gelecektir. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Çok teşekkür 

ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlaırım. Çok kısa bir 
iki soru sormakla yetineceğim. Onlarla 'ilişkili olarak 
çok kısa noktalara değinmek 'istiyorum. Bu sorular 
hakkında... 

BAŞKAN — Biraz yüksek sesle konuşmanızı ri
ca ediyorum Sayın Hamıitoğulları. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
değerli konuşmacı Akyol, «Milletin bizden istediği 
barıştır, emniyettir, ekmektir.» dediler. Doğrudur, 
bunlara katılıyorum. Yalnız, 'bu dizimin, burada yer 
'alan bu kutlsal kavramların yerlini değiştirmek şar
tıyla. Ben inanıyorum ki, Yüce Miılieıtimiz bizden öz
gürlük istenmektedir. Özgürlüğün olmadığı yerde ek
mek sağlanamaz, ekmeğin sağlanamadığı yerde ise 
baırışın oluşması olanaksızdır. 

Sayın Başkan, bunun için, hiç kuşkum yok ki, ül
kenin iktisadî kaynaklarının yeterince harekete geçi
rilmesi lazımdır, bunun için Türkiye'nin Isıverenlerin 
sayısının çoğalması lazımdır, bunun için çalışanların 
sayısının çoğalması lazımdır, bunun için üretim güç
lerini oluşturan sermaye 'ile ürünü yetiştiren, yönlen
diren, alınteri ile yoğuran emek kesimi arasında ya
şayan dengelerin kurulması lazımdır. 

Bu nedenlerle sorularıma geçiyorum. (Gürültü
ler...) 

AHMET SENVAR DOĞU — Soru, soru... 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın konuşma

cıya arz edeceğim sorular bununla ilgilidir. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen yalnız soru

lara imkân veriyoruz. Buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın konuşma

cıdan istirham ediyorum; grev ve toplu sözleşmele
rin, 10 kişinin çalıştırılması koşuluna bağlı olması, 

gelişmekte ve hızla dönüşmekte olan ekonomik ya
pısında Türkiye'nin, işletmelerin büyümesini ve gel
meleri gereken büyük boyutlara varmasını engelle
meyecek midir? Bunu vurgulayarak soruyorum. 

Yine, grev ve lokavtın 60 günle sınırlanmış olma
sı (ki, bunu bir sınırlama olarak açıkladılar) bütün 
grevleri mecburen; sözgelimi 10 günde, 15 günde, 3 
günde bitebilecek bir grevi bile 60 günlük bir süreye 
çıkartmaz mı? Orada büyük bir tehlike yok mudur? 

İkinci soruya geçiyorum Sayın Başkanım. 
Gerçekten, üretim ve verimi çoğaltmadan Türki

ye'nin kalkınması mümkün değildir. Bunun için ise, 
üretimi ve verimi çoğaltmanın koşullarını yaratmak 
lazımdır. Çünkü, haklı olarak, ben de katılıyorum; 
isürekli bunu vurguladılar efendim. 

Şimdi, işçinin işyerinde verimini çoğaltacak ko
şular var; geçmiş dönemde cereyan etmiş vahşi 
grevler var, rakamlar verdiler. Bunun kadar Türki
ye'nin başka kayıpları da var; 'iş kazaları, isterdim 
ki, tasvip etmediğimiz ve Türkiye'ye yılda 1. milyon 
günlük iş çalışma kaybı verdirten grevler kadar bu 
iş kazalarının da giderilmesiini sağlayacak, işçilerin 
insancıl koşullarda çalışmasını sağlayacak koşullara 
değinmek ve verimi... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, size bu imkâ
nı vermeden evvel, arkadaşlarımın hissiyatına da ter
cüman olarak soruların izahatı kapsamamasını, bu 
geniş açıklamalardan sonra yalnız ve münhasıran 
soru şeklinde görüşlerinizin tevcih edilmesini ifade 
ve rica etmiştim. Lütfen, münhasıran soru şeklinde 
düşüncelerinizi naklediniz ve zamandan tasarrufa 
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imkân verimiz, lütfen efendim:. Bu görüşleri esasen 
daha evvel gene görüşme sırasında naklettiniz efen
dim. 

Buyurun efendim. 
iBEŞlR HAMlTOĞULLARI — Peki Sayın Baş

kanım, buyurduğunuz şekilde soruyorum : 
Verimi ve ürünü artırmanın çağdaş, önemli bir 

öğesi var; işçinin işyerinde yönetime katılması. Ürü
nü ve verimi artırmada bu öğenin önemi hakkında 
düşüncelerini açıklarlar mı? Bir. 

Yine, ürünü ve velimi artırmada işçinin siyasal 
katılması hakkında ne düşünürler? 

Üçüncü soru efendim: «Çalışanların doyması la
zım^ dediler, katılıyorum; ama nasıl sağlanacaktır 
ıbu? Sözgelimi, 'soruyorum, işçilerin dbyalbilmesi, me
murların insanca yaşayabilmesi için ücretlerin, aylık
ların Anayasada müesseseleşmesi lazım. Sözgelimi, 
enflasyon hızı oranında otomatik olarak ücret artışı 
sağlanmadan işçiler, memurlar nasıl doyacaktır? Bu
nun açıklanmasını istiyorum. 

Son soruya geçiyorum Sayın Başkanım; işsizlik 
Türkiye'de ürünü ve verimi artırmak gerekir. Türki
ye'nin en bol şekilde sahip olduğu üretim unsurların
dan birisi emciktir. Bütün üretim süreçlerinde eme
ğin kullanılmasına öncelik veren, 'bir model var mı
dır Anayasamızda? Bu konuda ne düşünürler efen
dim? 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitbğul-

ları, 
Buyurun Saym Afcyoî. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Değerli arkadaşımızın ben, 'kendileri «Üç»' dedi

ler, ama altı sorusunu zaptettim; izin verirlerse altı 
soru üzerinden cevap vereyim. 

Efendim, grev ve toplusözleşme faaliyetini 10 iş
çi çalıştıran (küçük esnaf ve sanatkârdan alınca, bu 
işletmelerin dışına çekince büyük işletmeler küçül-
mez mi?.. Kendileri yerden göğe kadar haklıdırlar. 
Esasen Türkiye'nin ekonomisi hakkındaki görüşlerini 
de bildiğim için, bu soruyu ben de her şeyden önce 
kendisinden bekliyordum. 

Efendim, bir işveren, diyelim iki 15 işçisi varken 
işletmesini bölmeye kalktı. 'Biz o işverene yine grev, 
toplusözleşme hükümlerini! uygulayacağız. Bu hak-
'km kötüye kullanılmasıdır. Bizim çok gelişmiş bir 
hukuk telakkimiz vardır. Bizim normal hukuk düze
nimizde böyle bir kötüye kullanma daima önlenmiş

tir. Bunun iş Hukukunda da örnekleri vardır. Kendi
lerini temin ediyorum ki, bu hüküm iyi niyetli ve 
gerçek küçüklükteki işletmeleri militan tasallutundan 
(kurtarmayı amaçlamaktadır. Anlattım; teknik olarak 
buralarda zaten ve halen uygulanamamaktdır; grev 
sırasında (Gece vardiyaları dahil) üç vardiya bekçi 
lazım, bakım işçisi lazım, makinelerin üretime hazır 
halde bulundurulması için volan ekipleri lazım. Bun
lar bugüne kadarki uygulamamızda sayıları 10'un 
üzerindeki işçilerdir. Eğer ileride bir suiistimal olur
sa, bununla şüphesiz ki her türlü makam arasında; 
bölge çalışma müdürlükleri, yargı organları, bizatihi 
sendikalar mücadele edeceklerdir. Ben, büyüme ar
zusunda olan hiçbir işletmenin, «10 işçiden fazla ça-
lıştırırsam grev olur» korkusuyla hareket edeceğini 
zannetmiyorum. Çünkü, bunun tedbiri de hemen mad
dede vardır. Ne deniyor?.. O grev, lokavt olmaya-
calk; ama işçisi ezilmeyecek. Nasıl, 12 Eylül tarihin
den sonra Millî Güvenlik Konseyi ücretlerde seyya
nen % 70 zam yapmışsa buna benzer şekilde; fakat 
pek talbiî olarak bu kuruluşların kapanmasına mey
dan verecek ölçüde ve ölçekte değil diyorum. Diye
lim ki, bir toplu iş sözleşmesinde bant usulü ücret 
düzenlendi; bu ücret küçük işyerine uygulanmaz; 
çünkü küçük işyerinde bant olmaz. Ne yapacaktır 
Bakanlar Kurulu?.. O işyerinde yapılmış olan bu top
lusözleşmeyi, 10 işçi ve daha az çalıştıran işyerlerine 
uygun hükümlerle teşmil edecektir. Teşmil hükmü
nü anlattım, 275 sayılı Kanunda var. Her nasılsa ve 
her nedense uygulanmadı; ama mutlaka uygulanma
lıdır. Küçük işyerlerinde çalışan işçileri himaye dışın
da bırakamayız. Binaenaleyh, büyümeyi engellemez 
ve hiç kimse sanayicilikten küçük sanatkârlığa inmek 
istemez. 

ikinci soru; 60 günlük sınırlama acaba bir yarı
şa neden olmaz mı?.. 60 ipini göğüslemek için bütün 
sendikalar 60, günlük greve doğru koşmak istemez
ler mi?.. 

Ben ömrümü Sendika Hulkükuna, İş Hukukuna 
verdim. Ben, böyle hırslı sendikacı talkımının arada 
bir rüzgâr gibi geçtiğini belki yaşımdan dolayı hisset-
memişimıdir; ama genellikle sendikacılarımız bu ko
nuda sorumluluk taşımaktadırlar ve böyle gereksiz 
bir grev uzatmasına başvurmayacaklardır. Zaten bu 
'bir insan meselesidir. Böyle olunca, sendikacılarımız 
en iyisini yapacaklardır. 

iş kazaları için, ülkemizde iş kazası sorunu bir 
eğitim sorunudur ve işverenlerin de direkt kusursuz 
olsalar bite sorumlu oldukları bir alandır. Bu konu
da hiçbir müsamahanın olmayacağı açıktır. 
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Yönetime katılıma, güderek bir sistem meselesidir; 
bu konunun düzenlenme yeri (bizce Anayasa değil
dir. Mevcut denemenin sonuçları üzerinde fikir yo
racak olan uzman arkadaşlarımız ileride bunu Tür
kiye'nin kamuoyuna getireceklerdir. 

Ben, belki en fazla soru yöneltilecek bir noktaya 
teksif etmek istiyorum cevabımı; o da enflasyonla 
mücadele. Bu konuyu içtenlikle istedik, Sayrn Hoca
mız Prol. Ergin Komisyonda majistral müdahalele
riyle bizi bu konuda uyarmıştır; genel dengeyi kurun
ca enflasyonu önleyebileceğimiz kanısındayız. Zarina-
diyorum ileride 62 nci maddede, bütün çalışanların 
her türlü aldıkları paralar arasında hakkaniyet ve 
denge olursa, bu enflasyonu yukarıya çeken faktör
lerden biri olan ücretlerin yükselmesi olgusunu ön
leyecektir. ileride malî hükümler arasında Merkez 
Bankasının açık finansman konusundaki tutumunu 
sınırlamak istememiz de, enflasyonla olabildiğince 
mücadele içindir ve bu konuda belki ortaya (koydu
ğumuz model eleştirilmiştir; ama iyi niyetimizin ne 
kadar zorunlu olduğuna işaret eden Sayın Hamıiıto-
ğulları'na ben şükranlarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Alipdündar, buyurunuz efendim. 
IMUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben sorularıma yorum yapmayacağım; ama ben

den önce soru soran arkadaşımın sorduğu 1 - 2 ko
nuda tatmin oynadığım için aynı soruyu belki de tek
rarlamış olacağım; peşinen beni bağışlamanızı dile
rim, 

Önce, Şener Hoca bu Tasarı ile işçilerden bir fe
dakârlık istemediğini vurguladılar. Bu konuya cevap 
verip vermemekte serbesttirler. İşçiler bu Anayasay
la kendilerinden bir şey, yeni bir hak mı istiyorlar? 
Açıklayıp açıklamamakta serbesttirler; ki bu kadar 
huzursuz olmuşlardır. 

Cevabını mutlak istediğim bir soru; birinci sıra
lama olarak hak grevi yerine ne gerek var? «Eğer 
işverenlerimiz sözleşmeleri uygulamazlarsa, buyur
sunlar, mahkemeye gitsinler.»; diye fetva vermişlerdir. 
Ben kendilerinden güçsüz işçilerin, bir an için grevin 
ortadan kaldırılması için işverenler tarafından söz
leşmeye evet dedikten sonra uygulamadığı o haklar
da greve başladıklarında, grevin haksız olduğu iddi
asıyla muhterem işverenlerimizin belli güçleriyle mah

kemeye gidip grevi durdurmaları yönünün önlenme
sini nasıl buluyorlar? Daha haklı bulmuyorlar mı; 
onu soruyorum, onun cevabını istiyorum. 

İkinci sorum: Hiç doğru olduğuna inanmadığım, 
yarın istatistikleri getireceğim maddelerde, 4 milyon 
işgününün grevlerde kaybolduğu söylenmektedir. Tür
kiye'de bilimsel araştırmalar vardır, bu kesinlikle 
doğru değildir; ama ona yakın iş kazası ve meslek 
hastalığımdan on binlerin üstünde hayatını kaybetmiş 
işçiler de vardır. Hayatından olmuş; iş emniyeti, iş 
güvenliği, iş kazalarına uymamaları nedeniyle kay
bolan günleri de, hayatını çalışma hayatına vakfetti
ği Hocamın bilmesi lazım. Hayatını yitirenleri bir 
kenara bırakıyorum, acaba bu yönde kaç işgünü, 
sakatlanmalarla, kazalarla ziyan olmuştur? Onun da 
açıklamasıını bekliyorum. 

Hemen akabinde, 2 ay süreli ve önceden tarihi 
belli olan, 2 ay sonra kesin olarak önerdikleri bu
günkü sistemde grevin Yüksek Hâkime gideceği, na
sılsa 2 ay sonra sendikalardan, müzakerelerden kur
tulmak isteyecek işverenler sendikal hayatı bir kena
ra iterek Yüksek Hâkime gitme yolunu seçmeyecek
ler midir? Bu yasal yol, sendikacılığı, demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru saydığı sendikacılığı tamamen or
tadan kaldırmayacak mıdır? Bunun açıklanmasını 
bekliyorum. 

Yine, Sayın Hocamın değinmediği, etrafında dö
nüp değinmediği bir hususu vurgulamak istiyorum 
ve sormak istiyorum. Bu Tasarıyla önerilen hüküm
lerde sözleşmelere, kanunlara uygun olmayan hüküm
ler konmayacaktır. Eğer sözleşmelere, kanunlara rağ
men lehte hükümler konamayacaksa, sözleşme yap
maya ne gerek var? Bunu ortaya koysunlar; sözleş
melerin, bir prosedür gereği geçeceğimiz demokrasi
de kâğıt üzerimde kalmayacak olduğunu söylesinler. 
Yani sözleşmelerde işveren bizi tanıyacak, biz de iş
vereni tanıyacak hükümlerini mi yazacağız Hocam? 
Bunun cevabını bekliyorum. 

Hemen bilimsel olarak çok ustaca getirilmiş «10 
kişilik işyeri»' tabirinden; herkese, bütün hukukçula
ra olmakla beraber, Hocama soruyorum : işletme bir 
bütündür, bir tanedir. Sahibi (A) işveren, (B) işve
rendir; ama üniteleri?.. Bugünkü mevzuatımıza gö
re, kökleşmiş mevzuatımıza göre ayrı ayrı numara
larla işyeri tescil etmek mümkündür. Bunu önleyecek 
hiçbir hüküm yoktur. Anayasada da önlenmemekte-
dir, önerilmemektedir. Böylece on binlerce, bir işlet-
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menin Türkiye çapındaki bütün fabrikalarda bölüm 
bölüm ayrı işyeri tescil edilmek suretiyle milyonlara 
varan işçiyi demokrasimizde grevli, toplusözleşmeli 
•sistemin dışında tutmayı ve bu muvazaayı nasıl ka
patacaksınız? Bunu ayrıntılarıyla açıklar mısınız 
Muhterem Hocam? 

Hemen, ıbir açıklama dediğim hususu vurgulaya
cağım : «Check-off» un bir anayasa meselesi olma
dığını herkes biliyor, ilkokul mezunu, işçi olacaklar 
da biliyor; ama bir gerçeği açıklamadınız; Sendikal 
hayatta, sendika üyelerinin alınteniyle gerçekleşen 
sözleşmelerden milyonlarca sendika üyesi olmayan
lar da, geçmiş politik hayatta bilerek, mahsus fay
dalandırılmışlardır. Türkiye'nin şartları karşısında 
bir kısım idealist üyelerin ödeyecekleri aidatlarla 
oluşacak sözleşmenin herkese uygulanmayacağını 
Anayasaya neden yazmadınız? Yazmak ihtiyacını ne
den görmediniz? Onu da açıklar mısınız lütfen? 

Bunun ötesinde, ısrarla üzerinde durduğunuz 
«Check-off»! un kaldırılmasından kimin yararı var
dır? Bir kamu yararı mı var ki, illa ki Anayasa me
selesi yaptınız? Sendikaları bu konu, Türkiye şartla
rıyla (maddeler üzerinde 'söyleyeceğim, şimdi yoru
ma girmiyorum) tümüyle ortadan kaldıracağını bir 
Hukuk Profesörü olarak çok iyi 'bilmek durumunda
sınız. Bu konuyu biraz açmanızı istiyorum. 

Yine Muhterem Hocam, ısrarla Anayasaya koy
mak istediğiniz esasen var olan lokavt; insanlık için 
suç sayılan bu husus, demokrasi İddiasıyla yola çık
mış kaç ülkede vardır? Anayasal hak olarak lokavtın 
kaç ve hangi ülkelerde olduğunu lütfen açıklar mı
sınız? 

Son soruma geliyorum. Siyaset yasak... Buna hiç 
kimse inanmaz. Biz bir siyasetin temelini yapıyoruz 
burada. Milyonlarca işçiyi temsil eden, onun eş ve 
çocuklarını temsil ettiği iddiasında olan sendikalar, 
siyasî iktidarlara demokrasilerde nasıl baskı unsuru 
olacaklardır? Hemen soruma geçiyorum : 

Bir sendika başkanı olarak, devamlı surette ser
maye ile işbirliği haline hiç arzu etmediğim halde 
oluşan bir iktidara karşı, «İşçilerin, işçi haklarının 
üzerine daha fazla gelirseniz size oy vermeyeceğim, 
verdirtmeyeceğim» demek, siyaset olacak mıdır?.. O 
zaman bizler karanlık odalara aımabilecekmiyiz?.. 
Son olarak ıbu açıklamayı da bilimsel yönden ortaya 
koymanızı istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün-

dar. 
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Buyurun Sayın Akyel. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
iEğer izniniz olursa, zannediyorum ki Sayın Alp-

dündar'ın bu kapsamlı sorularına temas etmemiş ol
mam sebebiyle de birazcık daha geniş cevap verme
yi bir ödev saymaktayım. 

Sayın üyeler; 
Sabırla uzun konuşmamı dinlediniz. Tekrar edi

yorum, Türk İşçisinden bu Anayasa hiç bir fedakâr
lık beklememektedir; ama yöneticilerinden belki bek
lemektedir, geçici bir süre için., 

Hak grevi üzerinde durmuyorum, anlattım. Hak 
grevi durdurulabilir; durdurulunca (Sayın Alpdün-
dar da belirttiler) bu sefer gergin sinirler nedeniyle 
başka yönlere akıtılabilir. Esasen fevkalade istisnai 
bir yoldur, fevkalade az başvurulmuştur, bu nedenle 
bu bir hak olmak yerine; tabiri 'bilerek, geri alma
mak niyetiyle söylüyorum, pürüz haline gelmiştir. 
Bunun yerine sendikaların 14-e maddesindeki işve
reni takip hükmünü geliştirelim. Sendikaları güçlen
direceğiz, işverenlerin kredilerine bile tedbir koya
cağız; ama yeter ki bunun için elimizdeki hukuki 
araçları tam, kâmil, bilinçle ve mutlak olarak işçiye 
verme, kullanma kararında olalım. 

İş kazalarından dolayı gençlerimizin çektiği ıstı
rabı, toplumumuzun kazandığı sakatların ve verdi
ğimiz İş Hukuku şehitlerinin hepsini huzurunuzda 
tazimle anmaktayım. Bu, hiç bir insana, insanlıktan 
haberdar hiç kimseye zevk vermeyecek acı bir ko
nudur. Yeri gelmişken, burada bunu da açıkça tartı
şalım. İşletmelerimiz teknolojinin gelişmesi için ge
rekli olan ortalama kıdem 20 yılın on misli gerisin
dedir. Yani, arabalarıyla ünlü Bay Honda'nın ülke
sinde yazdığı kitapta, teknolojinin hamle yapabilmesi 
için, fabrikadaki, işyerindeki ortalama kıdemin 20 
yıl olmasını istiyorlar. Bizim işyerlerimizde bu yok. 
Sebepleri üzerine girmiyorum; ama bir tanesini söy-
liyeyim efendim. Kıdem tazminatı yükü şiddetle art
makta olduğu için, maalesef işverenler İşçilerimizi, 
o işyerindeki tecrübesi, vesairesini dikkate almadan 
çıkarmak zorunda kaldılar. Bunu tasvip ediyor de
ğilim; ama buna çare bulmak zorundayız. Açıklandı, 
yazıldı; 100 milyon sarfediîerek bir işletme açılınca, 
ıbirkaç yıl sonra bu işletmenin kıdem tazminatı borcu 
emek yoğun fabrikalarda, işyerlerinde 100 milyon 
sermayeli bir işletmenin kıdem tazminatı borcu 5 
yılın üzerindeki herhangi bir parabolde 100 milyon 
olmaktadır. Yani, bir işveren olacak, bir işyeri aça-
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cak, 1QQ milyon lira yatıracak, 5 yıl sonra 100 mil
yon lira 'kıdem tazminatı borcu olacak, işte bu ge
nel meselelerimizi açık yüreklilikle tartışamadık. Bu 
nedenle, günlük, hoşa giden beyanları, her zaman 
olduğu gibi, öne aldık. > Gerçek, ilme dayalı,, istatis
tiğe dayalı, bilgiye dayalı olan ve 'işçinin gerçek men
faatlerine, uzun vadeli menfaatlerine yönelik tedbir
leri almakta belki bizler, 'iş hukukçuları tekâsüi et
tik, eksiklik gösterdik. Bundan dolayı, Türk teknolo
jisinin çektiği bu ıstıraptan dolayı en fazla mustarip 
olanlardan birisi de şahsen benim. 

işçilerimizi hiç 'bir işveren işten çıkarmak istemez. 
Biliyorsunuz teknolojiler geliştikçe, işletmeler büyü
dükçe zaten işveren işçisini tanımaz bile; genel mü
dürünü tanımamaya başladı, işte bu mesele, aslında 
bir işyerinde maksimum süre olan, tekrar ediyorum 
Japon teknolojisinin deyimiyle, 20 yıl kıdemli olmak
la kabildir. 20 yıllık eğitimden geçmiş bir presçi 
elini prese kaptırmaz, ayağını prese kaptırmaz. Ben 
ıbu konuyu 'biliyorum, ıstırabını da yaşıyorum. 

Çaresi : 
1. Şu kıdem tazminatına adil, namuslu bir çö

züm bulalım. (Sonraki iş) 
2. Sendikalarımız dahil, bütün işyerlerinde mes

lekî eğitimi geliştirelim. 
12 EylüıFden sonra gelişmekte olan okul ve sa

nayi işbirliği Osanor Programını gönülden bütün 
aydınlar ve bütün basın desteklesin. 

Bir nokta daha kalıyor : Bu meseleleri en fazla 
anlatabileceğimiz genç mühendisler ve genç işletme
ciler için üniversite ve endüstri ilişkilerini geliştire
lim, bunun için başlamış olan teşebbüsleri destekle
yelim, bu şekilde iş kazalarının ve felaketlerin önü
nü alırız. Bu noktada kendisine yerden göğe kadar 
hak vermekteyim ve sorumlu ve mustarip hissetmek
teyim şahsen kendimi. 

60 gün grev devam edince, işverenler müzakere
yi uzatırlar, bundan sonuç alırlar... 

Çok tecrübeli Türk sendikacılığına strateji dersi 
vermek benim gibi bir mübtedinin harcı olmamalı
dır; ama 60 gün grevin ne anlama geldiğini sözlerim
de açıkladım, tekrar etmiyorum, başkaları da du
yar diye. 

Yüksek Hakem Kuruluna gelince : 
Sayın üyeler; 
Bu noktada da sizin sözcünüz olarak, yani Ko

misyon üzerinden bu Meclisin sözcüsü olarak bir 
noktayı bu Meclisin önünde açıklamak istiyorum. 

| Yüksek Hakem Kurulu olmazsa kim olacak?.. 
Sorumsuz, birbirinden habersiz, birbirinden irtibat
sız, her türlü temayülde, şahsen etkilenebilir veya 
etkilenemez 200 civarında özel hakemler. Devlet ne
rede olacak? Bu mekanizmanın dışında. Bu devri ka
patalım. % 150'nin üzerinde zam verilen bir işyeri
nin bitişiğinde zavallı bir işyerinde '% 10, % 20 zam 
verilirse, Türkiye'de başka bir dengesizlik, hakkani
yetin terazisinin bozulmasından başka bir; izninizle 
söyleyeyim, felaketle karşı karşıya kalırız; o da, sen-

I dikalı işçiler arasındaki kıyasıya mücadeledir. Buna 
yer vermemek için, henüz neşvünema halindeki, fi
lizlenme halindeki bu meseleyi kapamak için anaya
sal tedbir getiriyoruz. Dostlarımız emin olsunlar, ne 
onların ideallerine, ne Türk işçisinin menfaatlerine 
el sürmek, dil uzatmak niyetinde değiliz; «Ama bu 
denge olursa, hiçbir işçinin gözü diğerinin kazanın
da olmamalıdır.» diyoruz. Bunu sağlamaksa bir Ana-

I yasa yapıcısı için güzel bir ödevdir, kutsal bir ödev
dir, barışçıl bir ödevdir. İşte bunu beraberce ger
çekleştireceğiz. 

Yüksek Hakem Kurulu; Devletin katılmasıyla 
belki, Sanki işçiler aleyhine bazı tutumlar alabilir-
miş görüntüsü doğabilir; ama bu geçici dönemden 
sonra zannediyorum Türk insanı, emsalsiz zekâsıy
la, Yüksek Hakem Kurulundan başka ülkelerdeki ara
cıların fonksiyonunu çıkaracaktır, uygulayacaktır. 
Ben iyimserim, hiçbir tehlike görmüyorum. Tehlike 
gördüğüm yet de söyleyeceğim ve düzenlemelerde 
daima işçinin yararını, işçinin temsilcisi olan sendika
ların gerçek yararını, onu suçlamalardan kurtaracak 
gerçek bir sistemin daima savunucusu, daima öncüsü 
olmaya çalışacağız. Zannediyorum bu görüş Danış
ma Meclisimizde kabul edilmiş bir görüştür. 

«Sözleşmelerde kanunlara aykırı hükümler konul
masın.» sözü, açık. O atfettiğimiz kanunlar diyecek 
ki, «benim bu düzenlememe aykırı bir hüküm ge
tirmeyin.» Yani emredici hükümler olacak. Herkes 
ve Umumî Heyetiniz bilmektedir ki, Türkiye'de biz 
bayram günlerimizi, Bayrağımızı, istiklal Marşımı
zı şaşırır olmuştuk. İşte amacımız, yanlış anlaşıl
mışsa budur. Emredici hükümlerin dışına çıkmak 
olmayacaktır. Kanun emredecek; dİ5'elim ki, (Şim
di biraz da işverenlere dönelim) o andaki menfaati
ni yürütmek isteyen bir işveren böyle bir hükmü 
kabul edecek... O işverene de mani olmak, o işçi 
sendikasına da mani olmak Devletin ödevidir. Devlet 
emredici kuralı kendi koyar, kendi bozar. Devlet 

1 yerine kaim olmak hiçbir mikro organizmanın, hiçbir 
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baskı grubunun yetkisinde değildir. Onun işi, kendi I 
menfaatini, kendi meslekî menfaatini gidebildiğince 
ileriye götürmektir. Bunda sınır yoktur, bunda tahdit 
yoktur, bundan fedakârlık istenmiyor; düzen, barış, 
daha çok ekmek ve daha çok güvence isteniyor. 

Geliyorum check - of fa.. İşverenleri tahsildar 
olarak düşünmeyiniz. «İlişkilerinizi mümkün olduğu 
kadar işverenlerden azaltınız.» diyor bu Tasarı. He
pimizin müşteki olması lazım gelen; vardır, yoktur, 
ama eğer sarı sendikacılık varsa, check - off bela
sından gedmiiştıir. Türkiye'nin başıma, eğer militan 
sendikacılık varsa check - off belasından gelmiştir 
Türkiye'nin başına, eğer tabela sendikacılığı, mili
tan sendikacılık, katil sendikacılık varsa; (Var de
miyorum, işçi topluluğunu onore etmektir, onurlan
dırmaktır, şereflendirmektir ödevimiz) eğer varsa, bu 
kanaldan, bu ince çatlaktan, bu hissedilmeyen yerden 
girer. Bıraksak, belki işverenler zaman zaman buna 
da razı olurlar; ama biz yasaklamak istiyoruz., Yasak
layan ülkeler var, amaçları da aynen bizimki gibidir. 
Sendikacılık yapısını kaybeder ve sizi temin ediyo
rum, bütün sendikacıları tenzih ediyorum, eğer sen
dika ağalığı varsa sebebi check - off'tur. Başka bir 
sorumlu bulabilirseniz ben tartışmaya amadeyim. 
Yoktur. Ucuz para, kolay para, sular gibi akan pa
ra; bunu durdurmak, bunu işçinin bizzat denetimi
ne vermek lazım. Aramızda eski bir PTT Genel Mü
dürü var, «Bu iş zor» diyorlar. Oldukça kolay. Pos
ta çekiyle işçi parasını aldığı anda derhal herhangi I 
bir yerden öder. Her türlü başka kolaylığı; fikri yar
dımı, fikir üretimini bu konuda yapmak her Türk 
aydınının ödevidir. 600'e, 900'e bölünmüş olan ai
datlar, toplu olarak işçinin gerçek temsilcileri sendi
kalarda toplanacaktır. Öngördüğümüz sistemde, işçi 
bilecek ki, grev yaparsa bankada fonu var. Birçok 
grev amacına bu yüzden ulaşmadı. Gerçek grev kırı
cılığı; grevde her ay 10 milyon lira ödemesi lazım
ken kasasında 10 bin lira olmayan sendikacılıktan 
doğar. I 

Biz, grevlerin kırıtmamasından yanayız. Biz, lo- I 
kavtların karşısında işçimin onurlu direnişinden ya
nayız; ancak o zaman bu denge kurulur. Sendikanın 
geliri; söylemiyorum ama, greve gittiği anda kasası 
boşsa 12 Eylül'den evvelki (Allahtan aramızda on
lardan biç kimse yok) o feci durumda sendikanın ka-
sasındaki 10-15 bin lira parayla greve giderseniz so
nunda ideolojik sendikacılık ve silahlı sendikacılık yap
mak zorunda kalırsınız. Dostlarım bunu benim kadar 
iyi biliyorlar. Bu acıları 20 yıl bütün aydınlar, bütün | 

millet, bütün işçi, bütün sendikacılar ve bütün basın 
beraberce yaşadık: Aym tuzağa düşmekten kendimizi 
koruyalım, bunun altında kötü niyet aramayalım. Sen
dikalarımızı ayakta tutacak mekanizmaları yaşataca
ğız. Bu konuda' hiç kimsenin ters fikri olmamalıdır; 
ama pek tabiî olarak, fevkalade çirkin anlamlara ge
lebilecek ve uygulanmış olan, böyle, grev yap, grev
deki işçiye verilmesi lazım gelen fonu sendikaya aktar, 
toplusözleşme yap, ilk aylık farklıdır diye 20 bin lira, 
10 bin lira, 19 bin lira her işçiden sendika kasasına ak
tar; çarparsanız bunu, bu olayları, greve katılmış veya 
toplusözleşmeden yararlanmış işçilerle, bu mesele, niçin 
böyle davrandığımızı daha iyi ortaya koyar. Kesinlikle 
söylüyorum; yurtsever ve sorumlu sendikacılıkla hiçbir 
rahatsızlık doğacak hüküm düşünmedik, söz konusu 
değildir. 

Kim yararlanacak bundan?.. Her Türk ailesinde 
bir asker mutlaka vardır, bir işçi de mutlaka vardır. 
Bu tedbirlerden bütün Türk Milleti yararlanacak. 

Bir gün kendi aramızda, ileride veya kısa sürede 
bu işin bilançosunu çıkardığımız zaman zararımız or
taya çıkacaktır. Bu meseleyi düzeltmek gerekir. Her
kes yararlanacaktır, ama daha çok idealist sendika
cılar yararlanacaktır, dürüst sendikacılar yararlana
caktır ve lügatlarımızdan, zihinlerimizden, politik ve 
toplumsal hayatımızdan şu çirkin «Sendika ağası» sözü 
silinecektir. Bundan kimin yararlanacağını yoruma 
ihtiyaç hissetmiyorum. 

Lokavta gelince.... önce çeşitli vesilelerle bu kür
süden de «Lokavt bir insanlık suçudur» cümlesinin 
telaffuz edilmiş olmasını bir kanun adamı olarak 
üzüntüyle karşılıyorum. Lokavt, 275 sayılı Yasamızda 
düzenlenmiştir ve kanunun adı Grev - Lokavt Kanu
nudur. Türkiye Cumhuriyetinin kanun koyucuları ne 
zamandır insanlık suçunu kanunlarla düzenlemektedir
ler?.. Yasalar karşısında Baldıran zebiri içen füozofu 
düşünün. Bugün yasada var lokavt. Bu müesseselerin 
üzerine böyle gidemeyiz. Kanunlar karşısındaki tutu
mumuz böyle olmamalıdır. Belki bize karşıdır bazı
ları; ama bu ağırlıkta, hele de insanlık suçu suçlama
sıyla bir yasanın suçlanmasına asla müsaade etmeme
liyiz hep beraber. 

Lokavt yasal olarak düzenlenmiştir, Anayasa Mah
kemesi müteaddit defa «Lokavt vardır, Anayasaya 
aykırı değildir.» demiştir. İşte görüyorsunuz, ne boş 
şeyi münakaşa ediyoruz; Anayasada lokavt olsun mu 
olmasın mı?.. Var. Yazsak ne olur, kıyamet mi ko
par?.. Hayır kopmaz, işte bu tartışmanın, işçi toplu
luğunun boşuna meselelerle uğraştırılmasının önüne 
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geçmek istiyoruz ve şunu da söyleyeyim ki, lokavtın 
olduğu kanunlardan lokavt kalkarken, grev de kalktı, 

Meseleyi başka ülkelerin meselesi haline getir
meyelim. Bizim ülkemizde tek başına işçiyi işverene 
karşı bütün gücümüzle koruyacağız. Burada da var; 
ama bir işçi topluluğu teşkilatlanıp sendikasını kurun
ca, «Sendika mı kuvvetli, bir işveren rni kuvvetli?» de
diniz mi, meseleyi yanlış olarak ortaya koyuyorsunuz 
demektir. Asla bir işveren bir sendika karşısında, grev 
karşısında himaye edilmezse bu denge bozulur, bu tan-
bur bu darbeden delinebilir. Biz, bu tanburun mutlu 
şarkılar çalmasından yanayız; işbirliğinden yanayız, 
elbirliğinden yanayız; işverenleri de düşman görmü
yoruz, işçilerin de onlara düşman olduğunu farzetmi-
yoruz. Her bacanın, her işyerinin birçok Türk çocu
ğunu doyurduğundan hareket ediyoruz. İşte, bizim 
barışımız budur, bizim barışımız elele barıştır; ne ar
kadan ne yüze karşı birbirini çelme barışı değildir, 
gerçek barıştır, gerçek anlayışa dayanan barıştır. Bunu 
gerçekleştirirsek, üretim artacak ve çocuklarımızı ya
bancı yadellere göndermekten kurtulacağız. 

Sendikaların baskı grubu olmasıyla siyaset yapma
maları arasındaki çelişkiye gelince.... İtiraf ediyorum 
ki, bir baskı grubu kitabı yazmış hocanın öğrencisi, 
bir baskı grubu hakkında kitap yazmış olan bir başka 
hocanım hocası olarak ben bu meselede bir aydınlığa 
varmamız lazım geldiğine inanıyorum. 

Sendikalar baskı grubu olarak meslekî menfaatle
rini sonuna kadar koruyacaklardır; ama siyaset ya
pınca sendikaların içine giren, sızan değişik eğilimleri 
nasıl denetim altına alacağız?.. Alabilir miyiz?.. Bir 
iki sorumlu örgütümüz, teşkilatımız belki almıştır, 
alamayanların açtığı yara daha 10'larla yıl kapanma
yacağa benzer. Ülkemizin gençlerini düşününüz, 12 
Eylül'den önceki sokakları düşününüz, o toplantılarda, 
yürüyüşler deki pankartları düşününüz.... Biz sendika
larımızı burdan almak istiyoruz; yoksa sendikal mes
lekî menfaati izlemekte özgürlüklerinin kısıtlanacağına 
inanmıyorum. O kadar inanmıyorum ki, her zaman 
Türkiye'de sorumlu sendikacılar siyasetçilere yol gös
termişlerdir. O kadar inanmıyorum ki, zaten ana Türk 
sendikacılığının temel hedefi partilerüstü olmaktır. Ne 
demektir partilerüstü olmak?.. «Ben siyaset yapma
yacağım, ben siyasete bulaşmayacağım.» demektir. 
İşte, bir taraftan daha aksine karar alınmamış bir 
ilke kararı partilerüstülük, diğer taraftan yaşadığımız 
siyasete karışmış mikroorganizmalar, yani baskı grup
ları; dernekler, odalar, barolar, sendikalar ve sonu 
gelmez mitingler.... 

Bu Anayasanın çağrısı, miting çağrısı değil, bu 
Anayasanın çağrısı, üretim çağrısıdır, işbaşı kampa-
nasıdır. Bunu böyle bilmek, buna böyle sarılmak la
zım; bunu içten söylüyorum. 1300 dolar üreten bir 
ülkenin çocuğu olarak böyle söylüyorum. Daha çok 
üretim için; bırakalım bu küçük meseleleri, günü ge
lende siyaset de yapılır, ama daha çok üretip daha 
çok mutlu olmak için önümüzdeki küçük, kaynakları 
meçhul, niyetleri malum engelleri aşalım. Burayı elele 
aşalım, birbirimize destek olalım; işçisiyle, işvereniyle, 
esnafıyla, tarımcısıyla, üniversitelisiyle, askeriyle hep 
beraber; ama ne olur küçük meselelerden büyük kı
yametlere niyetlenmeyelim. Başka türlü çıkamayız. 
«Siyasetle uğraşma» dediğimiz sendikayı biz Yüksek 
Hâkem Kurulunun baş tacı olarak, Ekonomik Sosyal 
Konseyin baş tacı olarak düzenledik. Oralarda politika 
var, ama işte onlar sınırlı, belli, etkin politik yerlerdir. 

Zannediyorum beni hoşgördünüz bu özel se
bepten dolayı. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar'ın soruları cevap
landı. zannediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Burada bitiyor ef endim* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muratoğlu buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. Efendim sormak istediğim şudur: 
Demokrasilerde sendikalizmi kabul etmeyen ülke 

var mıdır?.. Bu sualin devamı olarak şu hususun 
açıklığa kavuşturulmasını istirham edeceğim. Sendika
lizmi kabul etmiş olan memleketler arasında check-
off'u reddeden ülke var mıdır, varsa isimlerini lütfe
diniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın üyeler; 

Kusur bende değil, dışarıdan örnek isteniyor, ira
deme rağmen bu soruyu cevaplandırıyorum. 

Zarif arkadaşımın sorusu haklıdır; demokrasi an
cak sendikacılıkla mümkündür. Onun için başa yaz
dık. «Sendikaların kuruluşu özgürdür.» Sakıncaları var, 
yani bir işçi temeli arayabilirdik, aramadık; kurulsun. 
Check - off'suz sendikacılık gittikçe yaygınlaşmakta
dır. Birleşik Amerika'da kaynağını tarihten hepimizin 
bildiği bazı özel nedenlerden dolayı bazı şartlarla de
vam ediyor, kuvvetli bir check-off'çuluk var; ama he
men Avrupa'ya gelelim, check-off sistemi artık terkedil-
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mistir. Çok bizim doğumuzda birtakım ülkede kaldı 
ve en açık örneğini; de bizim t§ Hukuku modelimizi 
âdeta transfer ettiğimiz Fransa'da açıkça yasaklandı. 
Gerekçe : Check - off sendikacıyı kolay sendikacılığa 
iter, tabanından koparır ve bu da sendikacılığı strük-
türel olarak, yapısal olarak bozar; bozunca sendikacı 
bir tarafa gider, işçi bir tarafa gider ve bu mekaniz
ma bozulur. Olay budur, bağışlamanızı diliyorum bu 
yabancı örneklerden dolayı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akkılıç, sorunuzu sorunuz, buyurunuz efen

dim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Sözcüye 

çok teşekkür ederim. Türkiye hayvancılığı ve meralar 
konusuna katıldıklarını belirttiler; cidden beni çok 
memnun etti ve Sayın Akyol'un vurguladığı çok 
önemli bir nokta var; Bu Anayasanın üretim ve işbaşı 
kampanası olması; ona da gönülden katılıyorum, an
cak.... 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, sorunuzu lütfen yo
rum yapmadan sorunuz. Siz onu kolaylıkla yapacak 
durumdasınız lütfen efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tamam efendim, geli
yorum. 10 dakika dinlediniz, yarım dakikada bana 
tanıyınız. 

Üretimi gerçekleştirecek kooperatiflere değinme
diler. 1961 Anayasasından öndedir bizim bu Anayasa 
Tasarısındaki madde, ancak bununla da kooperatifçilik 
geliştirilemez. Acaba bazı ayrıcalıklar tanınmasından 
yana mıdırlar? Bir. 

İkincisi : Yine meslekî kuruluşlara geleceğim. 
Siyaset yapmalarından yana değilim, haşa, yargıç 
önünde de seçimlerini yapmasından yanayım, 'ancak 
kamuda çalışan meslek mensuplarının odalarıma ya 
da derneklerine üye olamamaları halinde birçok bir
liğin ve meslekî kuruluşun kapanması tehlikesi var
dır, bundan yana mıdırlar? Bu ilki. Siyaset yapma
maları ve yargı önünde seçim yapmaları koşullarına 
rağmen ondan da yararlanırlar. Onu nica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür «defim Sayın Akkılıç. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Zabıtnameye geçmesi için söylüyorum : 
Sayın Akkılıç'ın ikazları, bizi Ülkemizin çok 'büyük 
'bir bölümüyle iMgüendirıneye seVketmiştir, bu konu
da tarım için, hayvancılık âçin, tabiat için, orman 

için, toprak için yapabileceğimizin maksimumunu 
yapmaya ve Genel Kurulumuzun emirlerini telakki
ye, ahza açığız, 'amadeyiz. (Alkışlar) 

Bizim tabanımız ziraattir, tarımdır, köydür. Biz
den sanayi toplumu oluncaya kadar, bu sanayi me
seleleriyle zaman kaybedinceye kadar çok şey kaybe
deriz, lBu konuda açığım, kooperatifçilik konusunda 
da Komisyonumuz ileriye adım atmak •istemiştir, ye
terli değilse yine de Genel Kurulumuzun emrine 
amadeyiz. Her şeyi yapmaya; ama asla taviz ver
meden politika için, asla sokağa inmek için taviz 
vermeden, her türlü düzenlemeyi Komisyonumuz, 
Genel Kurulumuzun emri ve direktifi çerçevesinde 
yapmaya hazırdır^ 

'Meslek kuruluşlarına gelince; meslek kuruluşla-
>rında Devletin bordrosunda çalışanların mabiyeten 
meslek kuruluşunda yeri yok, mahiyeten serbest ça
lışanlar için meslek odası... ıBunun çaresi yok; ama 
bir hekim Devlette çalışıyor; ama Devlet ona mü
saade etmiş, «3'ten sonra git muayenehaneni aç.» 
Muayenehanesindeki menfaatini koruyabilir. Bunları 
yaparız; ama hiç muayenehanesi yok, mesela bir 
tarım kürsüsünde, hayvancılık kürsüsünde hoca; o, 
oranın onur üyesidir, rey üyesi değildir, oranın şe
ref üyesidir, orada her zaman ağırlanır, oraya her za
man yararlı olur, oradan her zaman yararlanır; ama 
Devleti ele. geçinmeye niyetli olan bazı insanların 
amali için bu 'tedbiri almak zannediyorum Genel Ku
rulumuz için tarihe geçecek bir şeref olacaktır. Ge
rekçesi budur, sağlamdır. İlmen gerekçesi sağlamdır; 
ama bu noktada zannediyorum Genel Kurulumuz 
taviz vermezse bu Anayasanın temel felsefesini kay-
ıbetaıemiş oluruz. Sayın Akkılıç'ın da anlayış göste
receğini ileride ümit ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol, 
,Saym Güvenç buyurunuz efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayjn Başkanım, hak gre

vi kazanılmış parasal bir hakkın verilmemesi nede
niyle yapılmaktadır. Sayın sözcünün de çok iyi bil
diği gibi, bu da bir prosedürü gerektirmektedir, yani 
ücretini her alamayan işçi için hak grevi yapılması 
bir prosedür yaşanmadıkça mümkün değildir. Toplu
sözleşmelere konulmuş maddelerle kazanılmış maddî 
bir hakikin ödenmemesi halinde, iş ihtilafı çıkarılarak 
özel hakeme gidilmekte, özel hakemin vermiş oldu
ğu kararı işveren yerine getirmediği takdirde hak gre
vi hakkı doğmakta ve greve gidilmektedir. Acaba, 
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•halk grevini yasaklamakla ıbu ıtür inatçı, işçinin hak
kını gasp eden, zamanında ödemeyen, özel 'hakem 
kanarı bulunmasına rağmen vermeyen (işverenleri ko
rumuş olmaz mıyız? Yani, 2 senelik toplusözleşme 
müddeti içerisinde bu hakkı vermemekte ısrar eder
se işveren, ıbu işvereni korumuş otaaz mıyız? 

©una bir misal daha vermek istiyorum sualimi 
tamamlamış olmak için Sayın 'Başkanım : Yasa böy
lece yasalaşırsa, bu madde Anayasanın maddesi ha
line gelirse, bin kişilik 'bir işyerinde yapılan ıbir top
lusözleşmede işveren, sendikanın tüm taleplerini ka
bul eder, toplusözleşmeyi imza ettikten sonra parasal 
bir maddesini uygulamazsa, bu 'da ücret maddesi ol
sa, herkesin ücreti ayrı ayrı, çalışma süreleri ayrı ayrı 
olduğuna göre, her ay işçiler, teker teker mahkemeye 
mi başvuracaklardır? Bu ikinci sualim. 

'Bir ide, sendikalar ve siyasetle ilgili bir sualim 
var Sayın Başkanım : İşçilerin tek güvencesi, /hıakla-
rınını korunacağı, yeni menfaatlarımın elde edileceği 
bir sendika... Sendikalar sadece toplu (Sözleşmelerle 
halk elde etmezler, menfaat elde etmezler. Sendi
kalar, tüm dünyada örnekleri olduğu gibi siyaset yo
luyla da, kanunlar yoluyla da işçilere haklar temin 
edegelmişlerdir. Siyaset yapma hakiki sendikaların 
elinden alınacağına göre, kanun yolu ile işçilere hak 
getirilme yolu tıkanmakta mıdır? Bu hakkı isçiler 
hangi yoldan kullanacaklardır? Partilere köle mi ola
caklardır? 

Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
iSayın Akyol cevaplamadan evvel müsaade eder

seniz bir hususu ifade etmek istiyorum : özellikle 
Genel Kuruldan gelen temennileri de dikkate alarak 
soruların ve cevapların mümkün olduğu kadar kısa 
olmasını 'hassaten rica ediyorum. 

İkinci bir nokta : Daha evvel cevaplanmış olan 
soruların tekrar cevaplanmasına mahal olmadığı hu
susudur. Lütfen hu istikamette cevaplamanıza rica 
ediyorum.. 

Teşekkür ©derim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanımın bu ikaz ve temennisi 
üzerine hak grevini anlattım. Mahkemeye güdeceğiz; 
teker teker mi? Bu kadar kötümser olmayalım, Siya
set mi yapacağız? Baskı gruplarının etkileri bu Ana
yasadaki siyaset olmadan ve yapılmadan da vardır; 
ıbu mamada 'bejki daha etkili olacaklardır, daha çok 
sözleri dinlenecektir. 

I Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Cebeci buyurunuz efendim,. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım, Ko

misyonun Sayın Sözcüsü «Tasaoda grev ve lokavtın 
I (60 günle kısıtlandığımı» söylediler. Ayrıca «Türkiyede 
[ ilki milyon sendikalı işçi (bulunduğunu ve bu duruma 

göre ı60 gün yapılacak grevle 1301 milyon işgününün 
kaybedileceğimi» ıbeyan ettiler. «Buna da gerçekten 
ımemleket ekonomisinin gücünün yetmeyeceğini» 'açık
ladılar. Bu durum ancak genel grev ile mümkündür. 
Halbuki genel grev eski hukukumuza göre yasak ol
duğu gibi, yemi Anayasa Tasarımıza göre de yasak 
değil midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Buyurunuz Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın üyeler; 

I İşgününü kaybetmek için, grevlerin genel olma
sına gerek yok. Her bir grev 60 gün sürerse, o işyılı 
içinde, o toplusözleşme yılı içinde toplam 1120 mil
yon Pek tabiî olarak Sayın Cebeci haklılar. Bu bir
den 1120 milyon olmaz; ama 4 milyon işgünü kaybı
nın Türkiyeyi getirdiği yer ıbelli iken, 4 milyonla 
1120i milyonu mukayese ediyorsak, maazallah ülke
mizi dememek için, ekonomimizi diyeyim, yıkmak 

I için 4 milyonu biraz taşmak, bir-iki ımisüne taşmak 
ıhile kafidir. Binaenaleyh, bir mübalağa yoktur. Çok 
tehlikeli 'bir ortam da doğabilir. 

I IBen ıbu noktaya Türk sendikacılığının ülkemizi 
götürmeyeceğine; bir daha getirmeyeceğine inanıyo
rum. 

I Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Akyol. 

I İSayın Civelek buyurunuz efendim. 
ORHAN OİVBLHK — Sayın Başkan, değerli 

I üyeler; 

I Sayın Konuşmacı Akyol, «'Biz bütün kesimlerin 
I temel hak ve menfaatlerini teminat altına almaya, bu 
I konuda açık kapı bırakmamaya çalıştık. Şayet bu 
I konuda açık bıraktığımız 'bir yer varsa, bunu da siz

lerin kapatmasını bekliyoruz» (buyurdular. 

I Ben Anayasanın kişi hak 've menfaatlerini temi-
I mat altına alan maddelerinin pratikte fazla bir ga-
I ranıti ve teminat getirdiği kanaatinde değilim. Ana-
I yasanın maddelerini, kötü niyetli ve başarısız iktidar-
I 1ar dönemimde işlemeyecek ölü maddeler olarak gör-
| mekteyim.! 
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Daha önceki Anayasalarımızda ve bugünkü Tasa
nda, devlete sosyal devlet oluna «belliğinden dolayı 
pek çak görevler verildiği ıhailde, 'bu görevlerin işle
mediğinde, Anayasanın bu görevlerin ve teminatların 
yerine getirilmesi liçin getirdiği garantilerin ne oldu
ğunu sormak isterim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol'. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
1991 Anayasası için de sanıyorum oradaki 52 nci 

maddenin, «Devlet sosyal ve ekonomik; hak ve ödev
leri malî imkânları ölçüsünde yerine getirir» hükmü, 
bizde de 74 üncü maddede «Malî kaynaklarının ye
terliği ölçüsünde yerine getirir» şeklinde söylen
miştir. 

[Kaldı İki biz, hu arada bk genel sağlık sigortası, 
çevreniin korunması, konut hakkı, sakatların korun
ması, yaşlıların korunması, yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçilerinin ve vatandaşların korunması, gençli
ğin korunması, sporun geliştirilmesi, sanatın ve sa
natçının korunması gibi ilaveler de yaptık. 

Bu 'ilaveleri yapanken, 714 üncü maddeye yazdığı
mız «Malî imkânlarınım yeterliğini» de artıracak ön
lemler aldık. Anlattım, 1300 dolarlık Türkiye bunları 
gerçekleştiremez. Yanıi, kişi başına 11300 dolarla bun
lar, demiyorum hayal; ama platonik kalabilir. Her 
alanda ve her yerde çalışmayı, üretimi, verimi, zen
ginleşmeyi, refahı teşvik ederek, asıl güvenceyi bu 
noktalara kaydırdık. Bunu arz etmek istiyorum. Bu 
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdemir, sorunuzu sormak üzere buyuru

nuz. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, mü

saadenizle, gelecekteki sosyal barışın devamı bakı
mından Sayın Hocam Tasarının 54 üncü maddesi 
ile 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümler 
hakkında iki sorum olacak. 

Birincisi; 1%1 Anayasasının 44 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında «Ücretli hafta ve bayıam tatili ve 
ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzenlenir» denil
mekteyken, 20 sene sonra hazırlanmış olan Tasarıda 
«Ücretli» kelimesi çıkarılarak, «Tatiller ve yıllık izin 
hakları ve şartları kanunla düzenlenir» denilmekte
dir.' 

«Ücretli» kelimesi niçin çıkarılmıştır? Anayasal 
olarak verilmiş olan hakkın «Kanunla düzenlenir» şek 
üne çevrilmesinin yararları nedir? Gerekçede de tat

minkâr bir cevap bulamadığım için sormak ihtiyacı
nı duydum; sorumun birisi budur. 

İkinci sorum; Tasarının 57 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında (Anlayamadığım için sormak istiyorum, 
açıklık getirilmesi bakımından sormak istiyorum) 
«Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine aykırı 
bunları değiştiren veya kaldıran hükümler konamaz» 
denilmektedir. 

Kanun hükümlerine aykırı her türlü eyleme razı 
olmak mümkün değil; ama bugün yürürlükte olan 
kanuna göre yapılan sözleşmeler 5-10 sene sonra da 
bugün yürürlükte olan kanunla mı yapılacaktır? Şa
yet böyle olursa ücretlerde, ilgili kanun değişmediği 
takdirde artma olmayacak mıdır? Yoksa bu husus
taki kanun her toplu iş sözleşmesi devrinde yeniden 
mi düzenlenecektir? Gerekçede bunun için de tatmin 
edici bir şey bulamadım. Yanlış anlamaya mani olun
ması yönünden, açıklanırsa memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Akyol (buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
54 üncü maddede yaptığımız düzenleme, 62 nci 

maddede yaptığımız düzenleme ile paraleldir. Sayın 
üyelerimiz müsterih ve mutmain olsunlar; bir tek iş
çi kuruşunun kesilmesi ne amaçlanmıştır, (haklı ola
rak söylediler) ne de amaçlanabilir. 

Ücret ve aylıklar emek karşılığıdır. Çalıştığımız 
kadar para alacağız. 

54 üncü maddedeki ücretli tatil.. Efendim biz, 
her hafta ikişer gün tatil yapıyorduk; ayda toplam 
brüt 30 bin lira alıyorduk. Yine onu alacaksınız. 
Ayda toplam yine 30 bin lira alacaksınız; ama kaç 
saat çalışıyorsanız o saatlerin ücreti olarak alacaksı
nız. Böylece, birtakım maniplasyonlarla işyerine gel
meyip, gerçek çalışan işçinin sırtından, başka işler de 
tutarak ücret almak mümkün olmayacaktır. Amaçla
dığımız, adil ve dürüst bir hükümdür. Yani çalıştığı
mız kadar alacağız. 

Efendim, yıllık ücretli izin kalkıyor mu?.. Hayır 
kalkmıyor; ama teknik olarak, yıllık ücretli izin kalı
yor, bayram tatili kalıyor; fakat hafta tatilini birleş
tirip, bugün alınan parayı yine vereceğiz, ama bunu 
fiilen çalışılan saate bindirerek, çalışmayanların ça
lışmamalarını ve çalışanların durumunu daha da 
ağırlaştırmalarını önlemek istiyoruz. Direktif 62 nci 
maddededir: Denge olacak, hakkaniyet olacak ve 
•(cesurca söyledik) alınan paralar emek karşılığında 
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olacak; çalışma karşılığında değil, emek karşılığında 
olacak. Bunun altını çizerek, vurgulayarak zabıtna
meye intikal ettirmek istiyorum. 

57 nci maddenin üçüncü fıkrasına temas etmiş
tim; Sayın Akdemir her halde burada yoktular. 
«Kanunun emredici hükümlerine...» Yani kendisine 
göre bayram, kendisine göre tatil, kendisine göre ka
nunun yapma dediğini yapma... Artık işverenleri de 
(Müsaade ederseniz söyleyeyim) kendi amaline geti
rip böyle hükümler yapmak, hele de devlete ait Ka
mu İktisadî Teşebbüslerinde seçimler öncesinde bü
tün yasaları, hatta Anayasanın koyduğu temel nizamı 
bertaraf ederek toplusözleşme yapma imkânını kısıt
lamak ve kapatmak için bu hükmü koyduk. Zabıt
namenin açıklığa kavuşması için verdiğiniz fırsata 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Ersek... 
StYA'Mİ ERSEK •— Temas edildi efendim istin-

kâf ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, soru buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, evvela 

bir temennimi dile getirerek soruma geçmek istiyo
rum. 

Anayasa müzakeresinde yeni kelimelere yer ver
meyelim yabancı kaynaklı. Yerli ve kendi kelimele
rimizi bulalım. Dil konusunda Genel Kurulumuzun 
gösterdiği taassup karşısında yeni bir kelime literatü
rümüze girmek üzeredir, bunun kaynakta kesim mi, 
bordroda kesim mi neyse onun adını vererek check-
off kelimesinden sarfınazar etmenin çarelerini araya
lım temennim budur. 

İkincisi, her işkolunda tek sendika, giriş ve çıkış
lar serbest, adlî ve malî denetim her an çalışacak. 
Alışkın olduğumuz bir özgürlükten, yani sendikala
rın tahsildar kullanarak aidat toplama mükellefiye
tinden Komisyon sarfı nazar edemez. Aksi halde 
malî kaynakların kuruyacağı inancını taşıyorum. Bu 
hususun aydınlatılmasını aracılığınızla istirham edi
nim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Akyol buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Aynen katılıyorum, ama check-off Türkiye'ye bu 

adla geldi, durumu bile bile söylediğimi açıklamış
tım. 

Yeni düzenlemenin âdeta bir çeşit müktesep hak
ları ihlal ettiği şeklindeki görüşe ise temelden katıl
mıyorum. İzah ettim, Heyetimiz buraya güç şartlar
dan ve kötü şartlardan geldi. Müktesep olsaydı bile 
hepimiz gönüllü verirdik haklarımızı, eğer bugünkü 
huzura erişmek istiyor idiysek. Bunun için hiç bir ge
rileme olmadığını arz ettim. Sendikacılık her zaman 
aynı çizgide yürümez, örnek de verdim, ben Türk 
Sendikacısının, Türk İşçisinin dar günlerde fedakâr
lık etmiş olan başka yabancı ülkeler işçileri ve sendi
kacıları kadar yurtsever olduğuna kesinlikle inanıyo
rum, bunu saklamadan söylüyorum, acısını da, tatlısı
nı da açık konuşursak birbirimizi daha iyi anlarız. 

Hoşa gidecek şekilde değil, açıkça söylüyorum; 
bazı sınırlamalar vardır söyledim. Bu sınırlamalar 
tashih edilir zamanla, bunu da söylüyorum, ama ba
kiyesi ve sakıncaları hakkında Genel Kurulunuzu ay
dınlattığımı zannediyorum. 

. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Efendim, sendikaların siyasî 

faaliyette bulunmaması kuralı geliyor. Bu kural bir 
sendika yöneticisi veya sendikaya kayıtlı bir işçinin 
şahsen herhangi bir siyasî partiye kaydolmasına veya 
partide çalışmasına engel midir? Bunu sormak isti
yorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Çok teşekkür ederim, notlarımın arasın
da vardı, işçi politika yapabilir, partiye girebilir, is
tiyorsa propaganda da yapabilir. Sendikacı partiye 
girebilir, o partinin propagandasını da yapabilir, ama 
her ikisi de sendikalarını siyaset platformuna götür-
mesinler. Sanıyorum, partilerüstü sendikacılık deyimi 
Türk sendikacıları tarafından böyle anlaşılmıştır. 

Sendikacı siyaset yapmıştır, Millet Meclisine veya 
Senatoya gelmiştir, fikrini söylemiştir teşrii masuni
yet çerçevesinde, hiç kimse ona sen anaçatı sendika
nın ilkelerini ihlal ediyorsun dememiştir, yine deme
yecektir; ama sendikayı alır politikaya çekerseniz, o 
zaman o yolu açarsanız devlet memurlarının da siya
set yapması yolunu böylece sendikalardan başlaya
rak devlet dairelerinin ve sonuçta bütün mikro - mak-
ro organizmaların politikanın içine çekilmesini, bir
birlerini bağışlarsanız bu noktada söyleyeyim, kul-
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lanmaya kalkmalarına mani olamazsınız ve bu kul
lanmalarda kimin kime hangi zararı verdiğini de mü
şahedelerimizle biliyoruz, bu bir koruma tedbiridir, 
kötü niyeti yok. 

Politik alanı daraltmakta hiç kimsenin yararı yok. 
Biz daima politik alanın geniş bir tabana yayılması 
için en güç şartlarda bile fikirlerimizi açıkladık, bu
nu biliyorsunuz. Hele özgürlükçü, daha doğrusu bu 
ara rejimin sonraki rejimde siyaseti daraltmak iste
miyoruz; ama ben inanıyorum ki, Türk sendikacısı 
zaten partilerüstü kalmak istiyor. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, ben konuşmamda bahsetmiştim, bir kaç milyo
na varan öğrenim yapamayan kişilerin durumu. Bun
ların meslek edinmesi için acaba Anayasada yeri bu
lunabilir mi diye bir soru sormuştum. 42 nci madde
nin sonuna şöyle bir şey alınmış, zabıtlara geçsin diye 
de soruyorum? ' 

Deniyor ki, «Devlet, meslekî eğitimi, millî ekono
minin, sanayi, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçları
na uygun olarak düzenler ve denetler.» diyor ve bu 
maddenin gerekçesinde de fazla bir şey yok. 

Sorum şu; bu milyonlara yaklaşan işsizlerin or
tada kalmasını önlemek için Anayasadaki bu fıkra 
bunların öğrenim dışında kitle halinde sanat veya 
meslek edinmelerini temin edecek durumda mıdır? 
Bu fıkra genişletilebilir mi? Bu konuyu ben sormuş
tum, burası mıdır yeri, acaba ayrı bir madde halin
de yapılabilir mi diye düşünmüştüm. Görüşleri ne
dir bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Narlıoğlu'na Heyetiniz önünde teşekkür 

ediyorum, öğrenim hakkı ile ilgili bu maddenin biraz 
daha geliştirilmesinde ve memleketimizin ihtiyaçları
na biraz daha intibak ettirilmesinde yarar var; ama 
bir başka noktayı daha ifade etmek istiyorum : 

Şimdi, sendikalarımızın malî kaynaklarını emni
yet altına aldık, fonlar oluşturacaklar, o fonlarla işçi
lerin eğitimi için çalışacaklar, toplusözleşmelere işçi
lerin eğitimi için maddeler koyduracaklar. Devlet 
okul sanayi işbirliği için tedbir aldı, bütün bunları 
kapsayacak ve Anayasa maddesi olarak tedvin edile

bilecek bir öneri gelirse bunu bir hoca olarak, bir eği
timci olarak şevkle karşılarım, kendisine şükran arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Devrimsel, soru. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Sayın 

Sözcü konuşmalarının başından beri gayet dürüstçe, 
mertçe, yiğitçe konuları ortaya koymaktan bahsetti
ler, ben de bu açıdan söylemek istiyorum, fakat sen
dikaların siyasetle uğraşmaları konusunda sanıyorum 
ki, biraz evvel söylediği ilkelere uygun bir açıklık 
getirmediler. 

Demin Sayın Banaz arkadaşımızın «Bir sendika
nın siyasetle uğraşması yasaklanıyor mu?» sorusuna, 
«Bir sendikacı bir partiye girebilir, propagandasını 
yapabilir, sendikayı buna alet etmemek kaydıyla» de
diler, 

Şimdi, çok açık söylemek lazım. Bugün bir büyük 
işçi sendikasının genel başkam, bir partiye girdiği 
zaman, partiden aday olunca, propaganda yaparken bir 
adlî organ Anayasada tabiî .sendikanın siyasetle uğ
raşmasının müeyyidesi ypktur. Tabiî, bu Sendikalar 
Kanununa göre de,Jusıtlanıyorsa, buraya hüküm 
konacaktır. 

Şimdi, bu büyük işçi teşekkülünün başındaki şa
hıs, aday olduğu zaman kürsüye çıkıp konuşursa, adlî 
organ veya zabıta makamları onu çağırıp «Sen han
gi sıfatla konuştun, işçi sendikasının genel baş
kanı olarak mı konuştun, yoksa bu partinin sade 
vatandaşı, adayı olarak mı konuştun?» diye mi sora
cak. Bu nasıl yorumlanıp, nasıl açıklanacak? 

Onun için, ben Sayın Sözcüden şunu öğrenmek 
isterdim. Açık açık «Bundan sonra artık hiçbir işçi 
temsilcisi, sendika başında bulunan şahıs, herhangi 
bir şekilde partiye gelip aday olamaz, bunu yasakla
dık» demesini beklerdim. Bu konuda açıkça fikirlerini 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür.ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Akyol buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Olabildiğince açık söylüyorum; sendikacı bir par

tiye girer, seçime girer. Sendikanın politikaya çekil
mesinin ne olduğu açıktır. Tıpkı, dernekler siyaset 
yapamaz; ama o derneğe mensup olan bir yığın insan 
politika yapabilir. Sendika siyaset yapamaz, sendika 
siyaset yapamayacağının ölçüleri de var. Anayasa 
Tasarısı o kadar iç ahenktenı yoksun değil iddia edil
diği gibi. Sokağa şu şu şu kuruluşlarla inmeyeceksin; 
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hem ineceksin, hem politik ortama katılacaksın, hem j 
siyaset yapmayacaksın, tşte, bunu önlemek istiyoruz. 
Yoksa biz sendikacılar millet iradesinin tahakkuk et
tiği yere gelirler, bundan millet zarar görür, sendika 
zarar görür kanaatında değiliz. 

Açıkça söylüyorum, gelecek meclislerde de işçile
rimizden temsilci bulunacaktır. Oradaki tehlike, belki 
o sekiz yıil eğitim engelidir. Bunu» bu içtenlikle söy
lüyorum. Tehlike burada değil, sekiz yıllık eğitimde
dir. Onu da günü gelende beraberce Genel Kuru
lumuzun direktifleri tahtında, altında halledeceğiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Akyol. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan bk so

ru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın bir kısmını da mad

delerde sormamız mümkündür. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Çok kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan; şu 

ana kadar hâlâ sendikanın siyasî faaliyet yasağı açık
lığa kavuşamadı. Dernekler Kanununda çok açık bir 
hüküm var, «Dernekler, herhangi bir siyasî partiyi des
teklemek veya desteklememek gibi bir faaliyette bu
lunamazlar. Herhangi bir kişinin seçilmesi veya se-
çümemesi yömünde faaliyette bulunamazlar» diye 
açıklığa kavuşturulmuştur. Sendikalar Kanununda da 
çok açık bir hüküm vardır «Maddî yardımda buluna
mazlar, maddî yardım kabul edemezler» diye. 

Şimdi, sendikalar her hangi bir siyasî partiyi, o 
siyasî partinin programında çok açık olarak sendika
ların haklan, ile ilgili programında daha geniş yer 
vermişlerse, bu partilerden bir tanesi, yani bu ağır
lığı veren partiyi destekleyip desteklememe yönünde 
karar alamayacak mıdır veya bu yöndeki kararı, bir 
siyasî faaliyet yasağı mıdır? Bunu öğrenmek isti
yorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sendikaların bir siyasî partiyi desteklemesi için 

karar almalarının açık tutulmasındaki eski tecrübe 
ve hatıralarınıza müracaat ediyorum. Bütün partiler, 
böyle bir desteği almak için her türlü tavizi vermiş- I 
lerdir ve bu tavizler sonucunda 38 yaşındaki Türk in
sanına «Emekli» dedik ve çalışanlarımız, gelirleri
nin % 66 sini Sigortaya ve Emekli Sandıklarına 
öder oldular. Görülmemiş bir olaydır, % 66'ya va
ran kesintilerle çalışanın eline hak ettiğiniri 1/3'i ge- | 
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çer olmuştur. Bu yollara acı tecrübelerden ve günlük 
memnuniyet verici sözlerden ve vaatlerden geçerek 
geldik. Benim anlayışım, eğer yanlış yorumlamıyor-
sam, Sayın Yarkın'ın söylediği husus, yasağın kap
samındadır. O partiyi destekliyeceğim, bu partiyi 
destekleyeceğim, ya çatıda veya tabanda ortadan ya
rılma olursa, o sendikal birlik ne hale gelecektir. O 
zaman işi gücü bırakır, sendikalar.. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Siyasî parti olurlar. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Bir arkadaşım söylüyor, siyasî parti ha
line gelirler. Şu anda bunu gerekli görmüyoruz. He
yetinizin de gerekli görmeyeceğine dair elimizde kuv
vetli emareler var, hatta deliller var, beyanlar var. 
Bu Meclis çatısı altında ifade edilmiş her türlü dü
şünceyi, Genel Kurulumuzun her türlü iradesini bir 
yere zaptettik duruyor ve o genel iradenin dışına 
düşmemeye azamî gayret gösterdiğimizi bu vesile ile ve 
son sorunun da sorulmuş olduğu inancı ile hepinize 
gösterdiğiniz sabır, bu müptedi hukukçu için gösteri
lebilecek en büyük iltifat olan bu sabrınız için teşek
kür ediyorum ve... (Alkışlar) ilgili herkese, sevgili 
basınımıza, milletimize mesajımızdır : Hiç kimseyi 
kollamadık, herkesi kolladık; hiç kimseyi koltukla-
madık ayrıca, herkese sahip çıktık, Türk insanına sa
hip çıktık, en antipatik olacak koşullarda, en az mü
sait şartlarda milletimize doğrusunu söylemeye ça
lıştık. Bu doğru bizim doğrumuz değildir. Bu doğru, 
sizin iradelerinizden, bize yansıyan milletin doğru
sudur. İnanıyorum ki, milletin doğrularını yanlış an-
lamışsak, onun önünde hep beraber düzeltiriz. 

'Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; çalışmaların bu gece de sürdürül

mesi hakkında bir önerge gelmiş bulunuyor. Çalış
malarımızı ona göre ayarlamak ve aynı zamanda ge
rekli tedbirleri almak üzere önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Meclisimizin genel çalışma saatlerini, bugünkü ko

nuşmaların uzaması karşısında saat 20.00'de ara ve
rilerek, saat 21.00'den itibaren bitirilinceye kadar 
sürdürebilecek şekilde değiştirilmesini ve Anayasanın 
tümü üzerindeki görüşmelerle, maddelere geçilmesi
ni oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali DİKMEN Hayri SEÇKİN 
Fehmi KUZUOĞLU Selçuk KANTARCIOĞLU 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Çalışmaların 
20.00'den sonra da sürdürülmesiyle ilgili önerge ka
bul edilmiştir. 
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Komisyon adına siyasal haklar ve yasamayla il
gili görüşmeleri cevaplandırmak üzere Sayın Dal, bu
yurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Ben, benden önce konuşan arkadaşım kadar ye
tenekli bir hatip değilim. Onun için konuşmalarımla 
sıkılırsanız özür dilerim. Mümkün olduğu kadar esa
sa dokunmak suretiyle Anayasanın tümüyle ilgili ko
nuşmalarınızda tereddütlü yerler hakkında cevap 
vermeye çalışacağım. 

Esasa geçmeden önce açıklığa kavuşturulmasını 
lüzumlu gördüğüm 'bir noktaya değineceğim. Ana
yasa Komisyonu üyeliğine beni layık gördüğünüz 
için teşekkür ederim. Bu layık görmenin sonucu bu 
çalışmalara şimdiye kadar katıldım ve tasarı bittik
ten sonra tasarıyla ilgili görüşlerimi ve katılmadığım 
hususları tasarıya ek olarak açıkladım. Basında ya
yınlandı bu, ayrıca bir açıklama yapmış değildim. 
Sadece bugün elinizde bulunan tasarının eki olarak 
muhalefet şerhiyle ilgili metinlerdir ve basına bura
dan intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Dal, zannediyorum Komis
yon adına söz aldınız ve Komisyon adına yine sos
yal haklar ve yasamayla ilgili bölümleri cevaplandı
racaksınız. Bu itibarla şahsınızla ilgili muhalefeti il
gili maddelerde açıklamak imkânını bulacaksınız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, bir yanlış anlamaya işaret için 
buraya dokundum, özür dilerim. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Bu açıklamalar Komisyonun ortaya koydu
ğu tasarı için, tasarıya karşı olduğum şeklinde yan
sıdı da onu belirtmek için buraya dokunmak iste
dim... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sadece tasarıda aynı fikirde olmadığım nok
taları belirttim. Yoksa tasarının bütün yapılışına ka
tıldım ve tasarıyı tasvip ediyorum. 

Ayrıca şunu da belirteyim; Komisyonumuz ku
rulduğundan beri yanlış bir değerlendirme yahutta 
isimlendirme oldu, devamlı olarak bu Komisyona 
«Aldıkaçtı Komisyonu» dendi ve tasarıya da «Aldı-
kaçtı tasarısı» denmeye başlandı. Bu da yanlıştır ka
nımca. Sayın Aldıkaçtı, Komisyonumuzun Başkanı
dır; fakat bu Komisyon, Danışma Meclisinin Ana-
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yasa Komisyonudur ve tasarı da, Danışma Meclisinin 
Anayasa Komisyonunun hazırlamış olduğu bir tasa
rıdır. Bunu da belirtmekte yarar gördüm, teşekkür 
ederim. 

Şimdi, huzurunuzda hazırlanmasında katkıda bu
lunduğum ve huzurunuzda sözcülüğünü yapmaya ça
lıştığım kesimlerle ilgili cevapları Komisyon adına 
arz ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Takdir edersiniz, bir ihtilalin içinden geliyoruz ve 

bu organ milletin içinden gelen, içinden yansıyan dü
şünceleri ortaya koymaya çalışmıştır, çalışmaktadır 
ve bunun için kurulmuştur. Aynı zamanda şunu da 
belirteyim, bu, geçici dönemin bir organıdır. Bundan 
önce mevcut Anayasanın ihtiyaçları karşılamadığı, 
iyi veya kötü ihtiyaçları karşılamadığı tespit edilmiş
tir, bütün yönleriyle ispat edilmiştir. Tespit edilmese, 
ispat edilmese dahi bir devir kapanmış, bir başka de
vir açılmaktadır ve bu yeni açılan devir kendisine 
yeni bir Anayasa yapmakla başlayacaktır. Biz bunun 
için buradayız. Bu da gayet normaldir. Bundan dola
yı iyi veya kötü eski 1961 Anayasasının iyi Anaya
saydı, kötü Anayasaydı gibi birtakım tartışmalara 
girmeyi ben pek yararlı görmüyorum. 

Hazırladığımız tasarıda, 75 inci maddeden itiba
ren 109 uncu maddeye kadar düzenlenen kısım si
yasî haklar, ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili 
kısımdır. Siyasî haklar doğrudan doğruya vatandaş
larla ilgili haklardır. Yabancıların bu haklardan ya
rarlanamayacağını gayet tabiî hepiniz biliyorsunuz, 
malumunuzdur. Bu bakımdan siyasî haklar evvela va
tandaşı ele almakla başlamaktadır. Komisyonumuzda 
bu 75 inci maddenin ele aldığı siyasî hakların konu
suna giren yahutta yararlanan vatandaşın genel hü
kümler arasında düzenlenebileceği de tartışılmıştır. 
Ama yine eski yerinde bırakılması uygun görülmüş
tür. 

«Vatandaş» Türkçede, «Vatan»dan üretilerek mey
dana getirilmiş bir terimdir. Başka dillerde de «Va
tandaş» anlamında «Nasyonalite, sitvayen» deyimleri 
vardır. Genellikle yabancı, Batı Avrupa dillerindeki 
«Nasyonalite» daha çok toplumdan yararlanılarak 
bir devletin tabiyeti, tabi olduğu kimseyi ifade et
mek istemiştir. Bizde doğrudan doğruya topraktan, 
vatandan yararlanılarak «Vatandaş» deyimi, terimi 
üretilmiştir. Bu bakımdan Komisyonda uzun uzun tar
tışıldı bu mesele; vatandaş, her vatandaş Türk olur 
mu, olmaz mı meselesi üzerinde duruldu. Bu neden
le 1961 Anayasasının «Vatandaşlık» deyiminin yerine 
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«Türk vatandaşlığı» deyimi bundan dolayı tercih 
edildi. 1961 Anayasasının 54 üncü maddesindeki «Va
tandaşlık» bu suretle «Türk vatandaşlığı» haline ge
tirilirken bu maddede büyük bir değişiklik yapılmış 
değildir. Zaten büyük bir problem yaratacak bir mad
de de değildir. Ancak meydana getirilen bir başka 
değişiklik, daha önce vatana bağlılıkla bağdaşmayan 
eylemden dolayı bir kimsenin vatandaşlıktan atılabi
leceği şeklinde ifade edilen husus. «Vatana ve devle
te bağlılıkla bağdaşmayan» şekline dönüştürülmüştür. 

Burada yapılan konuşmalarda Türk anadan ve 
Türk babadan doğan çocuğun Türk olduğunu; ya
bancı babadan ve Türk anadan doğan çocuğun va
tandaşlığının kanunla düzenleneceğine ilişkin hük
mün ne anlama geldiği? Neden bütün Türk anaları
nın doğurduğu çocukların Türk vatandaşı sayılmadığı 
da kanuna bırakıldığı konusu üzerinde duruldu? 

Bunun nedeni gayet açıktır. Burada söz konusu 
olan çocuklar evlilik içerisinde doğan çocuklardır. 
Bir Türk anadan evlilik dışında doğan çocuk otoma-
tikman Türktür; ama evlilik içerisinde doğan çocuk
ların vatandaşlığının kanuna bırakılmasının nedeni; 
bu gibi çocukların babalarından dolayı, babalarının 
tabi olduğu devletin kanununun icabı onun vatandaş
lığını kazanmasıdır. Eğer, otomatikman bu gibi ço
cuklara Türk vatandaşlığını verdiğimiz takdirde, ço
cuk Anayasadan kaynaklanmak suretiyle doğar doğ
maz çifte tabiyetli olarak dünyaya gelecektir. 

tşte, bunun durumunu ilerde kanun koyucu tara
fından tayin edilmesinin daha uygun olacağı düşün
cesiyle düzenleme bu şekilde muhafaza edilmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Siyasî haklar 1961 Anayasasında olduğu gibi, va

tandaşlıktan itibaren devam etmiştir. Bu hazırladığı
mız tasarıda da devam etmektedir. Seçme, seçilme 
hakkı aşağı yukarı aynen muhafaza edilmiştir. Bu
na ilaveten 1961 Anayâsasitida mevcut olmayan 
«Kişinin tek başına siyasetle uğraşması, siyasî hakka 
sahip olması ve bir parti içerisinde veyahutta tek 
başına siyasî faaliyette bulunması» esası getirilmiş
tir. 1961 Anayasası için bu bir noksanlıktı. Bu neden
le, 1961 Anayasasında bir siyasî partiye mensup ol
mak suretiyle politika yapanlar daima daha avan
tajlı durumda bulunmuşlardır. Tek başına aday olan
lar, tek başına bir siyasî düşünceyi savunanlar 1961 
Anayasası döneminde pek himaye görmemişlerdir. 
Bu nedenle, seçme ve seçilmenin yanına siyasî faali
yette bulunma hakkı ilave edilmiştir. 

1961 Anayasasının uygulandığı dönemlerde, dik
kat ederseniz mesela; seçmen listelerine dahil olan, 
siyasî partilerin seçmen listesine dahil olan kimseler
den veya bağımsız adaylardan birine oy kullanmak 
istediğiniz takdirde, düzenlemeye göre ya bir siyasî 
partiye tercih edeceksiniz veya bir tek kişiyi tercih 
edeceksiniz, ya kişinin ismini ihtiva eden oy pusula
sını sandığa atacaksınız. Bu suretle 10 kişiden vaz" 
geçmek suretiyle bir kişiyi tercih etmek durumunda 
kalıyordunuz. Bu da, tek başına aday olan kimsenin 
aleyhine oluyordu. Gayet tabiî, bir kişi yerine 10 kişi 
için oy kullanmak daha avantajlı idi seçmen için. 
Bu hüküm, ümit ediyoruz ki, bu sakıncaları ortadan 
kaldıracaktır. 

Burada üzerinde önemle durulması icap eden bir 
başka yenilik şu olmuştur : Seçmen yaşının Anaya
saya girmesidir. Seçmen yaşının Anayasaya girmesi
nin uygun olmadığı hususuna burada konuşma yapan 
arkadaşlarımızdan zannediyorum bir kişi temas etti, 
diğerleri genellikle seçmen yaşının Anayasaya girme
sine karşı olmadıklarını; fakat sadece yaş konusunda 
tereddütleri olduğunu belirttiler. 

Biz komisyonda, seçmen yaşının 21 olarak Ana
yasaya girmesinin uygun olduğu sonucuna vardık. 
1924 Anayasasında 22 idi bu ve Anayasada yer alı
yordu. Komisyon 18, 19, 20, 21, 22 bütün bunları 
ayrı ayrı oya koymuştur sonunda 21, bugün yani hali
hazırda seçmen yaşı olarak kabul edilen yaş Komis
yonda çoğunluk kazanmıştır ve buraya girmiştir. 

18 yaşın tercih edilmemesinin bazı sebepleri var
dır. 18 yaş erginlik yaşıdır, ama gönül ister ki, ergin 
olan kimseler ülkenin siyasî faaliyetlerine katılsınlar, 
oy kullansınlar. Yalnız, erginlik yaşıyla siyasî yaş bir 
dereceye kadar birbirinden farklı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Erginlik yaşında, oy kullanmadan önce, 
özellikle bir kimsenin üniversiteyi bitirmesi, askerli
ğini yapması ona birtakım bilgiler kazandıracaktır 
ve memleket hakkında oy kullanırken bu bilgilerin 
zannediyorum çok yararı olacağı düşüncesiyle Ko
misyonumuz 21 yaşı tercih etmiştir. 

Siyasî partilerin kurulması ve siyasî partilerin faa
liyetleriyle ilgili düzenlemelere gelince : Tasarıda gör
düğünüz gibi, burada 1961 Anayasasına kıyasla da
ha başka yenilikler getirilmiştir. Biraz önce sayın ar
kadaşımız Şener Akyol'a sorulan sorular suretiyle 
ortaya çıkan hususlar az çok siyasî partilerin faali
yetlerinde ve kuruluşlarında da kendisini gösteren 
düzenlemede mevcuttur. Yani, bu tasarının 77, 78 inci 
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maddelerinde kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili düzen
lemeler yeni birtakım unsurlar getirmek zorunda kal
mıştır. 

Bu getirilen yeniliklerin sebebi gayet açıktır. Tür
kiye 1960 - 1980 arasında öyle partilere şahit olmuş
tur ki, öyle siyasî partilerin faaliyetlerine şahit ol
muştur ki, özellikle 1968 ve 1980 arasında cereyan 
eden siyasî olaylarda partilerimizin her vesileyle sen
dikalardan, derneklerden, çeşitli meslekî kuruluşlar
dan yararlanmak amacıyla her türlü manevraya baş
vurduğu görülmüştür. Türkiye'de maalesef birçok 
illerde bazı partilerin adaylarını tespit etmesi, bazı 
partilerin adayı olabilmek için mutlak surette bir 
derneğin süzgecinden geçtiği görülmüştür ve bu da 
tam manasıyla partinin siyasî düşüncesinde derneğin 
siyasî düşüncesinin mi geçerli olduğunu seçmenler 
arasında birtakım tereddütlere meydan vermektedir 
ve ister istemez partilerde siyasî faaliyete katılmak 
isteyenler, partilere siyasî yardımda bulunmak veya
hut da aday olmak isteyenler, ister istemez dernek
lerin, sendikaların emirlerine boyun eğmek durumun
da kalmışlardır. Bunların hepsi Türkiye'de 1968 -
1980 arası yaşanmış olaylardır. Bu nedenle gerek ku
ruluşta, gerek faaliyette siyasî partilerimizin sendika
lardan, derneklerden ve meslekî kuruluşlardan, vakıf
lardan yararlanamayacakları, hatta kendilerine birta
kım paravan dernekler kurmak suretiyle siyasî faali
yetlerde bulunamayacakları bir zorunluğun sonucu 
getirilmiştir. Bu maddeler bu şekilde düzenlenmiştir. 

Ayrıca, partilerin kuruluşunda açıkça ve yüreklilik
le şunu ortaya koyduk; öteden beri bir problem ola
rak karşımızda duran bir meseleye açıkça neşter vur
duk, parmak bastık : Hiçbir şekilde artık Türkiye'de 
siyasî partiler komünizme, faşizme, teokrasiye ve her 
çeşit diktatoryaya dayanacak şekilde fikir ve düşün
ce savunamayacaklardır, sınıf esasına dayanan parti
ler, zümre esasına dayanan partiler kurulamayacak
tır. Bu hükümleri biz Komisyonunuz olarak yaptığı
mız Tasarıda getirdik; tasvibinize mazhar olur zan
nediyoruz. Çünkü, bunları getirmek bir bakıma zo
runlu idi. Özellikle 1968 - 1980 arası olaylarda siyasî 
partilerin açıkça Türkiye'nin radyosundan, televizyo
nundan parti konuşmacılarının açıkça komünizm 
propagandası yaptıkları, açıkça laikliğe aykırı davran
dıkları defalarca görülmüştür ve hiçbir şekilde bun
lar hakkında ciddî bir takibat da yapılmamıştır, 
bir sonuç da alınamamıştır. Bu nedenle bu hüküm
ler keşlin ve açık olarak getirilmiştir, bunlarda zo
runluluk duyulmuştur, 

Ayrıca, bu şekilde davranan; yanlı komünizmi» 
faşizmi, teokrasiyi temel düşünce olarak kaibul etmek 
suretiyle siyasî faaliyette bulunan partüerin başıboş 
bırakılmaması esası da kabul edilmiştir. Bunların faa
liyetlerini izlemek için Cumhuriyet Başsavcısı görev
lendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcısı bu görevle gö
revlendirilmiştir ve bunların kapatılmasıyla ilgili hu
suslarda Cumhuriyet Başsavcısı yetkili kılınmıştır. Da
vayı Anayasa Mahkemesinle Cumhuriyet Başsavcısı 
açacaktır. Zannediyorum daha etkin bir denetleme 
yolu getirilmiştir kanısındayız. 

Ayrıca, (Daha sonra da belirteceğiz) kapatılan si
yasî partilerin kurucularının; yani kapatılmaya sebep 
olan, sorumlu olan siyasî partilerin kurucularının' ve 
yöneticilerinin artık parti kuramaması ve kurulmuş 
bir partide siyasî faaliyette bulunmaması esası da bir 
müeyyide olarak getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasî haklarla ilgili düzenlemelerde vatandaşlık, 

seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma, siyasî 
partilerin kuruluşu ve faaliyetlerinde siyasî haklar ala
nında düzenlemede bu hükümleri getirirken bunun dı
şındaki siyasî haklarda pek büyük bir değişiklik yap
mış değiliz; 1961 Anayasası ile kıyaslandığı takdirde 
büyük bir değişiklik yapmış değiliz. Sadece bu sıra
lamada vergi, siyasî haklar arasından çıkarılmıştır. 
Malumunuz olduğu üzere siyasî hak, vatandaşların 
yararlandığı bir haktır. Bu hakkın karşılığı birtakım 
görevler de vardır; ama vergi bir mükellefiyettir. Sa
dece vatandaş değil, yabancılar da, Türkiye'de çalı
şan yabancılar da, kazanç sağlayan yabancılar da 
vergi öder. Bu bakımdan, bu anlayışla bağdaşmayan 
vergiyi siyasî hak düzenlemesinin dışında bırakmayı 
uygun gördük. 

Temel organlara gelince: 
Anayasa Tasarısında yasama organı olarak Türki

ye Büyük Millet Meclisi ismi aynen muhafaza edil
miştir. Burada sayın arkadaşlarımızdan birinin değin
diği bir önemli; yani gözümüzden kaçan bir durum: 
Gerekçede «Yasama organı» dendiği halde, Tasarıda 
sadece «Yasama» şeklinde geçmiştir. Sayın Turhan 
Güven buna işaret etmişlerdi. Haklıdırlar. Bu düzelt
meyi yapacağız. Gerekçeyle başlık bakımından ik'si 
arasında bir paralellik meydana gelecektir. 

Yasama organına 1961 Anayasasına göre daha 
büyük bir güçlülük kazandırılmak suretiyle yasama 
organının düzenlenmesi yapılmaya çalışılmıştır. Aşağı 
yukarı 1924 Anayasasındaki güçlü Türkiye Büyük 
Millet Meclisini yaratmak için yeniden gayret sarf et-
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meye çalıştık. Bilmiyorum, bunda başarılı olabildik mi, 
olamadık mı? Daha sonra, maddelere geçildiği za
man tasvipleriniz bunu gösterecektir. 

«Gücü 1924 Anayasasındaki kadar olsun» derken, 
organın kuruluşunda da bir değişiklik yapma lüzu
munu duyduk. 1961 Anayasasında çift meclis oları 
yasama organı bizim düzenlememizde tek meclis ola
rak kurulmuştur. Yani, Türkiye Büyük Millet Metlisi 
Tasarımızda bir tek meclisten meydana gelen b.'r ya
sama organıdır. 

Gayet tabiî burada konuşan arkadaşlarımızın be
lirttiği gibi, acaba Senato neden kaldırıldı?.. Birçok 
arkadaşlarımız bunu sordular. Evvela şu hususu be
lirtmek isterim, gerekçede de açıklamıştık: «Anayasa
nın siyasî organizasyonda yasama ve yürütme ilişkisin
de teoride çift meclis parlamenter sistem için lüzum
ludur.» diye öne sürülmekle beraber, bu lüzuma bir. 
kani değiliz. Tek meclisli bir parlamenter sistem de 
mümkündür ve diğer Batı ülkelerinde tek meclisli par
lamenter sistem uygulayan ülkeler vardır. Genellikle 
teoride «Meclisin parlamenter demokraside çift ol
masının nedeni, yürütme organı karşısında meclislin 
çok kuvvetli olmasını önlemek amacıyla yürütmenin 
gücünün ikiye ayrılması yarar sağlar ve bu suretle 
yürütme ile yasama arasında denge meydana getiri
lir» denirse de, bu her zaman doğru ve isabetli bir 
düşünce değildir. 

Ayrıca bizim Türkiye gerçeklerine de çift mecli
sin tam olarak uyduğu düşüncesinde değiliz, Komis
yon bu sonuca varmıştır. Bir defa batı ülkelerinde 
çift meclislere baktığımız zaman öteden beri tarihî 
gelişim içerisinde genellikle monarşiden bozma de
mokrasilerde çift meclis, ikinci meclis veraset yoluy
la üyelerinin tayin edilmek üzere kurulduğu bir mec
lis olarak görülmektedir. İngiltere'de Lordlar Kama
rası, Fransa'da restorasyon döneminde; yani 1814'ler-
de Napolyon'un mağlubiyetinden sonra yapılan ana
yasada veraset yoluyla meclis üyeleri tayin edilmiştir. 

Bizde böyle bir şeye ihtiyaç yok. Geleneklerimiz
de de böyle bir durum söz konusu değildir. Hatta Os
manlı Devletinde meydana getirilen meclislerin hiç
birinde (yani sadece Divan-ı Humayun'u kastediyo
rum) veraset yoluyla intikal eden bir üyelik söz ko
nusu değildir. Tayinle kurulan ikinci meclisler var
dır. Bizde 1876 Anayasasında ikinci meclis tayinle 
kurulmuştur. Avrupa ülkelerinde de tayinle kurulan 
ikinci meclis vardır. Bu da pek tatmin edici değildir. 
Fransa'da Birinci Napolyon'un kurduğu meclis buna 
bir örnektir; Senate Conservateur. 

I Nihayet seçimle kurulan senatolar bugün revaç
tadır; fakat bunlar hakkında genellikle yapılan şika
yetler şudur : Zamanla ikinci meclise seçilen üyeler, 
uzun yıllar ülkeye hizmet etmiş ve emekli olmuş ve 
bunun karşılığını dinlenmek için meclise atanmak su-

j retiyle biraz dinlensin, bu arada hizmet etsin, şeklin
de düşünce hâkim olduğu ileri sürülür. Gayet tabiî 
ülkemizde Cumhuriyet Senatosunun kurulmasında 
bu usulün uygulandığını iddia etmiyorum. 

Bir de meslekî esaslara göre meydana getirilmiş 
senatolar var. Bugün 1958 Fransız Anayasasının de
ğişmesinden sonra senatoda bazı meslek mensupları
nın temsilci olarak girdiği görülmektedir. Yugoslavya' 
da ikinci meclis meslek teşekküllerinin temsilcilerin
den oluşmaktadır. İkinci meclisi nasıl meydana geti
rirseniz getirin, memleketin bünyesine uymuyorsa 
daima iyi sonuçlar vermez. Bizde Cumhuriyet Sena
tosunun bir ilave gibi (Küçümsemek için söylemiyo
rum) meydana getirdiği fonksiyon bakımından tam 
bir fonksiyon yapmadığını söylemek mümkündür. 

Evvela, bünye itibariyle ikinci meclisi muhafaza 
eden ülkeler genellikle federal bir bünyeye sahip olan 
ülkelerdir. Bizim ülkemiz basit yapıya sahip bir dev
let olması bakımından ikinci meclisin pek lüzumlu 
olduğu kanısında değiliz. 

Tek meclisli parlamentoya sahip ülkeler vardır, 
dedik. Mesela, Danimarka çift meclisten vazgeçmiş
tir, tek meclisli yasama organına sahiptir. Finlandiya, 
Lüksemburg, Yeni Zelenda, İsrail bütün bu ülkeler 
tek meclisli yasama organına sahip olan ülkelerdir; 
yani tek meclisli parlamenter sistem olmaz, yahutta 
yasama organı zayıf olur gibi iddialar pek isabetli 
değildir. 

Bazı ülkelerde tek meclise sahip olmakla beraber, 
uygulamada bu meclis üyelerinden 1/4'ünün bir ikin
ci meclis görevi yapmak, üzere ayrıldığı veya bazı
sında 1/3'ünün ikinci bir meclis görevini yapmak 
üzere meclis tarafından seçilerek ayrıldığı ülkeler de 

[ vardır. Bunlardan da miıfeal göstermek mümkündür. 
Mesela; Norveç bunlar arasındadır, İzlanda bunlar 
arasındadır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, çift meclis yasama 
organı için zorunlu bir meclis değildir. 

Ayrıca, bizim Cumhuriyet Senatosunun meydana 
getirdiği fonksiyon bakımından tutarsızlığını ortaya 
koyacak bazı gerekçelerimiz de vardı. Evvela, Meclis 
üyelerinden bir kısmı doğrudan doğruya seçim yo
luyla değil de, kaydı hayat şartıyla veyahutta Cum-

I hurbaşkanı tarafından atanmak suretiyle Meclis üye-

590 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 4 

ligi sıfatını kazanmaktaydı. Bu da cumhuriyet düşün
cesi ile pek bağdaşır değildir; yani hem Cumhuriyet 
diyeceksiniz, hem de kanunların yapılmasına seçim 
yoluyla gelmeyen kimselerin katılmasını sağlayacaksı
nız... Cumhuriyet düşüncesi ile bağdaşmayan bir du
rumu, bir kompozisyonu vardı. 

Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu fonksiyonu bakı
mından da sunî birtakım görevlerle süslenmişti. Me
sela, ne hükümetin kuruluşunda söz sahibi idi, ne dü
şürülmesinde söz sahibi idi. Sadece Cumhurbaşkanı
nın seçiminde önemli rol oynamıştır. Bir önemli rol 
oynamıştır; fakat bir sakıncası da olmuştur 1961 
Anayasası rejiminin uygulanmasına. Daima Cumhur
başkanları seçim yoluyla değil de tayin yoluyla ge
lenlerden seçilmiştir. Bu da bir rejim için bir zafiyet
tir denebilir; yani tayin yoluyla Cumhuriyet Senato
su üyeliğini kazanıp oradan cumhurbaşkanı seçilme 
yolu birtakım uyuşmazlıkların çözümü bakımından 
hep tercih edilegelmiştir, sakıncalı bir yoldur. 

Evet, bütün bu nedenleri gözönünde tutarak Ko
misyonunuz olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
tek meclisli bir Yasama Organı olarak kurmayı uy
gun gördük ve bu Meclisi 400 milletvekilinden mey
dana getirdik.» 400 üyeyi tespit ederken bir kriteriniz 
olmuş mudur?..» diye soran arkadaşlarımız oldu. 
Bunda bir kriter uyguladığımızı iddia etmeyiz, etmi
yoruz. Genellikle bize gelen cevapların çoğunluğu 
300 civarında idi. Hatta buradan değerli düşünceleri
ni bize bildirmek için gelen arkadaşlarımızın çoğunun 
da, «Aman Meclisin üye sayısı fazla olmasın» gibi 
telkinlerde bulunduklarını hatırlıyorum. 

Kuruluşlardan, kişilerden gelen cevapların hemen 
çoğunluğu «Aman Meclisin üye sayısı fazla olmasın» 
şeklinde idi ve bu aşağı yukarı 250 - 300 arasında oy
nuyordu. Biz bunu 100 artırmak suretiyle 400 yaptık. 
Mamafih bu rakamda ısrarlı değiliz, tasvipleriniz 
hangi istikamette gerçekleşirse biz onu benimsemeye 
hazırız Komisyon olarak. 

Ayrıca, Meclisin kurulmasında seçilecek; yani üye 
olmayı kazanabilmek: içtin seçilme hakkına sahip ol
mada 19(611 Anayasasının •kriteri olan «Okuma-yazma 
bilme» şartını biz seksiz yıllık bir tahsile bağladık. 
Bunda dayandığımız mesnet şu idi : Türkiye devamlı 
olarak okuyan, tahsil yapan bir ülkedir; genç, dina
mik ve devamlı okuyan bir ülkedir. Devamlı mektep 
açan, okutan bir ülkedir ve yeni yönetimin kabul et
tiği bazı esaslar da göz önünde tutulmak suretiyle; 
yani 8 yıllık bir temel eğitim, öğretim, prensip ola
rak kabul edildiğine göre, bu prensipten hareket et

meyi uygun bulduk. Ancak, sonu belirtelim, müm
kün olduğu kadar çok sayıda vatandaşlarımızın tem
sil edilmelerine ve temsil etmesine taraftarız, kaçın
mıyoruz. Bunda da ısrarlı olmamakla beraber, bu 8 
yıllık temel öğretim tasvibinizi gördüğü takdirde, bun
dan önce ilkokulu bitirmiş olan bütün vatandaşları
mızın üye seçilme haklarının mahfuz olduğunu bu
rada belirtmekte yarar görüyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yet
kileriyle ilgili düzenlemelere gelince : 

Her şeyden önce, 1924 Anayasasına baktığımız 
zaman şu ifade yer almaktadır : «Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Türk Milletlinin yegâne temsilcisidir.» Gücü
nü Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşundan beri 
bu ifadeden almıştır. Türk 'Milletinin tek ve yegâne 
temsilcisi olmasından dolayı güçlüdür. O kadar güç
lüdür ki, 11924 Anayasasının yapılması sırasında Mec
lisi feshetme yetkisi, Cumhurbaşkanına tanınması 
teklif edildiği zaman, «Milleti temsil eden bir Mec
lisi Cumhurbaşkanı fesihedemez» cevabı ile karşıla
şılmıştı. Gayet makul ve normaldi. 

1924 Anayasasının bu prensibi, 1961 'de ortadan 
kalkmıştır, il9)61'de artık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Türk Milletinin yegâne temsilcisi olma vas
fını kaybetmiştir. Buna üzülüyoruz şahsen. 1961 Ana
yasasının getirmiş olduğu çözüm, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Türk Milletinden kaynaklanan gücü
nü ve ondan aldığı güce dayanarak meselelerin üze
rine tam ve güçlü olarak gitmesini de bir bakıma 
önlemiştir. Ayrıca, ikinci bir organ sahibi olmuştur 
ve bu suretle belki yetkiler bu iki organ arasında 
taksini edilmek istenmişti; ama bunda da tam başarılı 
olmuştur denilemez, 

il 961 Anayasasının sisteminde, yasama ve yürütme 
arasında bir işbirliği, bir denge; yasamanın yürüt
meye, yürütmenin yasama üzerine kullandığı, kulla
nacağı birtakım manivelaların bulunması, sözde Ana
yasadaki hükümlerle temin edilmeye çalışılmış ise de 
bu, uygulamada işlememiştir. Yapılışından bugüne 
kadar bir defa olsun Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini feslhedememiştir. Bu denge bir 
defa sağlanamamıştır. Evvela, tam manasıyla Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, Türk Milletinin temsil
cisi olup olmadığı hususunda tereddütler uyanmıştır. 

Biz, getirdiğimiz düzenlemede, bu tereddütleri 
ortadan kaldıracak birtakımı çözümler getirmeye ça
lıştık. 1961 Anayasasının uygulanması döneminde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, birtakım engelleme-
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ler dölayısı ile zaman zaman asıl görevi olan kanun 
yapma yerine, kanun yapamıaz hale gelmişti. Bütün 
-bu engelleri ortadan kaldırmak suretiyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, tamyetkisini kullanacak bir 
Meclis haline getirmeye çalıştık. 1961 Anayasasında 
64 üncü maddede mevcut genel görev ve yetkileri 
aynen muhafaza etmekle beraber, dağınık olarak çe
şitli maddelerde yer almış olan birtakım görev ve 
yetkileri de, Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışa
cak şekilde bir defa daha tekrar etmeyi uygun bul
duk; 64 üncü maddenin yerine düzenlediğimiz $5 inci 
maddede. 

^Burada arkadaşlarımız, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi artık af çıkaramayacak mı?..» dediler. Bu 
yeni düzenlemede, Türkiye Büyük Millet Meclisi af 
yetkisine sahiptir. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dayandığı temelleri korumak için Any asanın; yani 
Tasarının 13 üncü maddesinde zikredildiği üzere, hak 
kaybı suretiyle seçme, seçilme hakkını kaybeden 
kimseler için af getirme, affetme yetkisini uygun 
görmedik. Her halde bundan dolayıdır ki, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bundan sonra af yapamaya
cak mıdır?..» diye, zannediyorum Sayın Genç bu 
isitikamette 'bir soru sordular. Onu cevaplandırmak 
için belirttim. 

Şunu belirteyim; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 191611 Anayasasında mevcut olan ve bizim çı
kardığımız bir tek husus vardır, o da ölüm cezala
rının onaylanması ile ilgili husustur. Yani, mahke
meler tarafından verilen ve kesinleşen ölüm cezala
rının uygun bulunmasına dair kararı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasından 
çıkardık ve bunu doğrudan doğruya Cumhurbaşka
nının yerine getirmesini daha uygun gördük. Neden 
böyle yaptık?.. Şu sebepten dolayı oldu : Bir defa, 
mahkeme tarafından kesinleşmiş bir cezanın, ölüm 
cezasının, yenliden bir yasama organında tartışılma
sını uygun görmedik. Yeniden bunun hakkında bir 
karar verilmesini uygun görmedik. Sadece bir onay 
makamı durumunda olmayı, Türkiye Büyük Millet 
MıecMsinıin bir onay makamında olmasını uygun gör
medik. Bu bakımdan, bu görevin Cumhurbaşkanı ta
rafından yerine getirilmesinin daha uygun olacağı 
sonucuna vardık. Zannediyorum tasvipleriniz ola
caktır. 

Ayrıca, açıklığa kavuşturduğumuz bir başka nok
ta oldu; 'Kanun kuvvetinde kararname. 1961 Anaya

sasına sonradan giren, 19İ71 değişikliği ile giren ve 
bazı arkadaşlarımız bazı hukukçular tarafından mi
safir olarak geldiği iddia edilen; fakat Avrupa par
lamentolarında ve anayasalarında yer alan kanun 
kuvvetinde kararname, daha açıklığa kavuşturuldu; 
bu yeni getirdiğimiz düzenlemelerde daha açıklığa 
kavuşturuldu. Bu açıklığa kavuşma şu noktalarda 
oldu: 

Bir defa, bazı tereddütler var idi. Kanun kuvve
tinde kararnameyi getiren hükümet düştüğü takdirde 
ne olur?.. Devam eder; kanun kuvvetinde kararname. 
Hükümetin düşmesi veya balkanın düşmesi kanun kuv
vetinde kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına se
bep olmaz. 

ıKanun kuvvetinde kararname Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından reddedildiği takdirde ne 
olur? Sayın Güven zannediyorum böyle bir soru yö
neltmişti. 

Açık; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
reddedilen kanun kuvvetinde kararname Resmî Ga
zetede yayınlanmak suretiyle yürürlükten kalkar. 

Ayrıca, 19611 Anayasasının 64 üncü (maddesinde, 
kanun kuvvetinde kararnamenin bazı alanlarda çıka
rılamayacağı esası vardı. Bu alana da kanun kuvve
tinde kararnameyi soktuk. «Temel halk ve hürriyet
ler alanında kanun kuvvetinde kararname çıkan-
lamıaz.» şeklindeki bir engellemeyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önünden kaldırdık. Türkiyenin ve 
toplumun huzuru için ne lazımsa onun yapılmasının 
daha uygun olacağı kanısındayız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temel hak ve hürriyetler alanında ka
nun çıkarıyor da neden acaba kanun kuvvetinde ka
rarname çıkarmasın?.. Gayet tabiî, kanun kuvvetin
de kararnameyi Türkiye Büyük Millet Meclisi onay
larken Anayasaya uygun mu değil mi, bu açıdan 
inceleyecektir; yani mutlak surette hükümetin getir
diği şekillide, bir taraftan gelip bir taraftan gidecek an
lamı çıkarılmamalıdır. 

Getirdiğimiz düzenlemede Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama süresi beş yıldır, her beş yılda 
bir seçim yapılır. Zannediyorum bu hüküm birçok 
arkadaşımız tarafından pek benimsenmemiş görün
mektedir. Biz bu hükmü getirirken şu düşünceden 
hareket ettik : Elğer (Ki, onu sağlamaya çalışacağız); 
yani getirdiğimiz düzenleme ile daha çok siyasî par
tiler kanunu ve seçim kanunu eğer bu isitikamette çı
karılır ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinde daima 
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çoğunluğu olan 'bir siyasî parti ve istikrarlı hükü
metler (kurulduğu takdirde tartışmasız bir »beş yıl ça-
lışılabilsin, bir beş yıl 'hükümet hizmet görsün dü
şüncesinden hareket ettik; ama tasvip görmediği tak
dirde beş yılda ısrarlı olmadığımızı, sizin uygun gör7 

düğünüz süre ne ise ona uyahileceğimıizi burada be
lirtmek isteri#n; takdir Yüce Heyetindir. 

Ayrıca, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin seçim
lerde olsun, bu seçimlerde hâkim güvencesi, yargı 
güvencesi bir genel hüküm 'haline getirilmişti, Tasa
rının 75 indi maddesinde, yapılan seçimlerin Ihâikim 
güvencesi atomda olacağı... Bu, 1950'den beri Türk 
siyasî hayatımda seçimlerin hâkim güvencesi altında 
yapılması çolk iyi işleyen bir düzenlemedir. Bu dü
zenlemeyi bozmadık, aynen muhafaza ettik. Zannedi
yorum Sayın Bayazıt'ın bu hususta, «Yüksek Seçim 
Kurulunun aldığı kararlar mecburî, uyulması zorun
lu kararlar haline getirilsin» şeklinde bir önerileri 
var. Biz buna karşı değiliz. Uyulması zorunlu ku
rallar niteliğindedir zannediyoruz. Eğer bu hususta 
tereddütler var ise, bununla ilgili mevzuata hüküm
ler getirilebilir. 

'Bir diğer husus üyeliğin düşmesiyle ilgili düzen
lemede kendisini göstermektedir. Yaptığımız düzen
lemede ıl98'Ö'd!en önceki olaylar daha çok: bize tilham 
kaynağı oldu ve bize bilgi gönderen ve üyelerimizin 
gelip bize yaptığı açılklamalarda özellikle bu nokta 
üzerinde durulmuştu. Biz de bu istikamette düzenle
me yaptık. Bu suretle sıiyasî partilerin üyeleri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bundan sonra bir
takım siyasî parti liderleri tarafından, «kumar borcu 
olmayan üye arıyoirum» veya kendisini satılığa çı
karan birtakım üyeler durumuma düşürülmemesti için 
birtakım hükümler getirdik. Partisinden ayrılan mil-
letvekillerintin yemi bir partiye girdikleri veyahut ku
rulan bir hükümette görev aldıkları takdirde üyelik 
sıfatlarının sona ereceği esasını getirdik. 

Özellikle feshedilen, kapatılan partilerin üyeleri
nin üyelik sıfatının sona ermesi daha çok tenkit edil
di; lama mevcut olmayan, kapatılmış bir partinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir üyesinin, beş 
üyesinin ne durumda kalacağı bizim bu kararı al
makta hareket noktamız oldu. Devamlı olarak eğer 
bir suçtan dolayı itham edilmiş, kapatılmış ise, de
vamlı olarak üyeleri de onunla baskı altında bulun-
durulacaiklard'ır; ama karar Yüce Heyetindir. 

Bazı arkadaşlarımız üyelikle bağdaşmayan husus
larda bazı mesleklerin de buraya dahil edilmesini 
teklif ediyorlar; mesela avukatlık bunlar arasındadır. 

Biz bu hususta getirdiğimiz düzenlemede ısrarlı de
ğiliz. Bağdaşmayan meslek grupları arasında, işler 
arasında bunlar teklif edilirse ısrarlı değiliz. 

ödenek ve yolluklarla ilgili düzenlemede, Tür
kiye Büyük Millet Meclisimi kendisi için alacağı ka
rarım onuruna yakışır bir karar olacağı düşüncesiyle 
şu kriteri, bu kriteri uygun görmedik. Bütün milletin 
önünde kendisi hakkında karar verecektir. Kendi ka
rarıyla kendi üyelerini ne tür bağlayacaksa o şekilde 
başlasın düşüncesinden hareket ettik. Eğer başka bir 
kriter; yani mevcut 1961 Anayasasının düzenlemesi 
uygun görülürse karşı değiliz. 

Sonra, Meclisin tatilinin biz üç ay uygun olacağı 
kanısına vardık. Bazı arkadaşlarımız bunun fazla ol
duğu görüşündüler. Meclis sadece toplamtı halinde 
çalışmaz, tatilde iken de çalışır. Üyeler tatilde iken 
parlamenter yasama faaliyetleriyle ilgili çalışmalar 
yapmak durumundadırlar. Tatile ihtiyaçları olacaktır. 
Bunu daha önceki gibi beş ay veyahut altı ay veyahut 
dört ay şeklinde düşünmedik. Üç ayın yeterli olacağı 
kanısına vardık. 

Meclis çalışmalarının engellenmeden ve sürekli 
olarak çalışmasının sağlanması düşüncesinden hareket 
ederek Meclis Başkanlarının da Meclisin ömrüyle; 
yani yasama dönemiyle aynı sürede olmasının uygun 
olduğu sonucuna vardık. Bu bakımdan, Başkanların 
süresi beş yıl olarak, Meclisin süresiyle aynı sürede 
kabul edildi. Arkadaşlarımız, üyelerin birbirini tanı
madığını bu nedenle kimin başkan olacağını, kimin 
başkan olamayacağını iyice ölçemeyecekleri hususun
da tenkitleri oldu. Pek bu tenkitlere katılamıyoruz. 
Belki bu sakınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
kuruluşumda söz konusu olabilir. Danışma Meclisinin 
ilk kurulduğu zaman kimse birbirini tanımıyordu; 
ama birkaç yasama dönemi geçirildikten sonra parti 
üyeleri artık birbirini tanıyacaklardır ve bu büyük 
bir sakınca değildir kanısındayız. 5 yıl veya Meclisin 
süresi 4 yıla indirilirse, 4 yılın uygun olacağı kanı
sındayız. 

Burada yaptığımız bir başka değişiklik de şu ol
muştur: Normal olarak çalışma düzeninde, toplan
ma sayısı ve karar yeter sayısı. Eğer özel bir hüküm 
mevcut değilse anayasada toplanma sayısının üye sa
yısının üçte birinin yeterli olacağı sonucuna vardık; 
toplanmaların daha kolay olması ve karar sayısının 
da meclis salt çoğunluğunun yarısından bir fazlası
nın normal çoğunluk olduğu düşüncesinden hareket 
ettik. Yani en son millî iradeyi ortaya koyabilmek 
için gerekli oy çoğunluğu, yani karar çoğunluğu ne 
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ise ondan feragat etmiş değiliz. Ancak toplanma ço
ğunluğunda feragat ettik. Salt çoğunluktan vazgeç 
mek suretiyle üçte bir çoğunluğu yeterli gördük. 

Zannediyorum bu düzenleme Meclise devamı teş
vik edecektir. Siyasî partiler birbirinin haberi olma
dan karar aldırmama düşüncesinden hareket ederek 
kendi üyelerinin meclise devamını sağlayacak teşviki 
getirecektir; öyle zannediyoruz. 

Burada defalarca söylendi; kanunların cumhur
başkanı tarafından yayınlanmasıyla ilgili bir düzenle
me. Devlet Danışma Konseyince inceleme süresinin 
mevcut olmadığını değerli arkadaşlarımız belirttiler. 
Haklılar, bu süre düzeltilecektir. 10 günlük süreyi on
lar için de uygun görüyoruz. Bu düzenlemeler getiri
lecektir, kabul ediyoruz. 

Efendim, 'beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür 
ederim. Eğer tatmin edilmeyen veyahut da cevap
landırılmayan hususlar varsa cevaplandırmaya hazı
rım. 

Ben konuşmamda şu yolu uyguladım: Sadece ge
nel görüşmelerde üzerinde durulan maddeler itibariyle 
cevaplarını de aldım ve o şekilde vermeye çalıştım. 
Bu nedenle birtakım maddeler üzerinde durmadım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sorularla (ilgili olarak Sayın Atalay Peköz ve 10 

arkadaşının bir önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Anayasanın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde 

soru yolu açık idi. Bu hakkı kullanmayanların bu 
kere soru yoluyla görüşme yaptıkları ve bunda ısrar 
gösterdikleri görüldüğünden, soru sorma usulünden 
vazgeçilerek, soruların ilgili maddelerde soru halinde 
değerlendirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Atalay PEKÖZ 

Doğan GÜRBÜZ 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Feridun GÜRAY 

Turhan GÜVEN 

Fahri ÖZTÜRK 

Osman YAVUZ Nermin ÖZTUŞ 

Selçuk KANTARCIOĞLU Adnan OREL 

Cevdet KARSLI 

BAŞKAN — Efendim, önerge anlaşılacağı veçhi
le soruların ilgili maddelerde sorulmasını önermek
tedir. 

Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Dal, teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu önerge 
bazı müphem konularda arkadaşlarıma daha geniş 
açıklamada bulunmamı önledi. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Efendim, onu maddelerde yapmak 
imkân ve fırsatına sahipsiniz Sayın Dal. 

Sayın Tan, görüşmeniz 10 dakika mı sürecek?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TURGUT 

TAN — Evet efendim, 10 dakika. 
BAŞKAN — Evet. Sayın Turgut Tan, idare ile 

ilgili görüşlere cevap vermek üzere kürsüye teşrifi
nizi rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA TURGUT 
TAN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Anayasa Tasarısının «Yürütme» bölümünün bir 
kesimini oluşturan «İdare» ile ilgili hükümler konu
sunda sayın üyelerimizin Tasarının tümü üzerinde 
yaptıkları görüşmeler sırasında ileri sürdükleri bazı 
tereddütleri ve soruları cevaplandırmak üzere Ko
misyon adına söz almış bulunuyorum. Bu tereddüt
leri ve açıklamaları 10 dakika çerçevesinde sizlere 
sunmaya çalışacağım. 

Söz konusu bölümde yer alan; aslında 3 anakonu 
vardır birbirinden farklı : Biri idarenin kuruluşu ve 
işleyişine ilişkin hükümler, diğeri idarenin canlı un
surunu meydana getiren kamu görevlilerine ilişkin 
hükümler ve bir de 160 mcı maddede planlama ile 
ilgili hüküm. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan değerli üyele
rimizin bazıları tasarının güçlü bir merkeziyetçi ida
re sistemi getirdiği yönünde eleştiride bulundular ve 
buna bazı örnekler de verdiler. 

Sayın üyeler; 
Tasarı güçlü bir merkeziyetçi sistem getirmemiş

tir sanıyoruz. Çünkü, idarenin kuruluşuna hâkim olan 
ilkeler Türk idare geleneğinde bugüne kadar olduğu 
gibi merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkele
rinin bir arada bulunması şeklinde korunmuştur. Mer
kezî idare yanında mahallî idareler de yine varlıkla
rını sürdürmektedirler. 

Merkezî idare katı bir merkezci idare olmaktan, 
yetki genişliği ilkesine dayanan taşra yönetimi kabul 
edilmek suretiyle çıkarılmıştır. Yine eskiden olduğu 
gibi taşra yönetiminde il sistemi korunmuştur ve il 
sisteminin yetki genişliği esasına dayandığı yine tek
rarlanmıştır bu Tasarıda da. Hatta gerekçemizde, il
gili maddenin gerekçesinde belirttiğimiz gibi, il sis
teminin gerçek anlamda yetki genişliğine sahip olma-
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sı gereğine inandığımızı vurguladık. Yani taşra yöne
ticilerimize, valilerimize gereği kadar yetki tanınma
sından yana olduğumuzu gerekçemizde belirttik. 

Bölge kuruluşları açısından belli kamu hizmetle
riyle sınırlı tutmadık. Kamu hizmetleri açısından ge
nel bir düzenleme getirdik ve bu kuruluşlara gidilirken 
de dikkate alınması gereken ilkeleri, verim ve uyum 
olarak belirledik. Bu iki ilkenin bölge örgütlenmesin
de bölge kuruluşlarına gidilirken göz önünde tutul
ması gereğini belirttik. 

Dedim ki, mahallî idareler muhafaza edilmiştir, 
yerinden yönetim ilkesinin korunmasının bir sonucu 
olarak. Burada sayın üyelerimizden bir kısmının 
tüm üzerinde yaptıkları görüşmeler sırasında değindik
leri bir konu vardır. O da, 155 inci maddede, 5 inci 
fıkrasında bulunan mahallî idare organlarının ve bu 
organların üyelerinin görevleriyle ilgili bir suç sebe
biyle içişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir ola
rak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılması il
kesi. Bu ilke söz alan üyelerimiz tarafından aslında 
maddî açıdan uygulama güçlüğü ile karşılaşabileceği 
endişesi belirtilmek suretiyle eleştirilmiştir. Bu eleşti
rilerde, büyük ölçüde mahallî idarelerimizin Türki
ye'deki yaygınlığı dikkate alınırsa, köyden, il özel 
idarelerine kadar gelen idarelerin ve bunların organ
ları ve bu organlardaki üyelerin sayılan dikkate alı
nırsa, gerçekten İçişleri Bakanına verilen bu yetkinin 
uygulamadaki başarısı, uygulanabilirliği, maddî im
kânlar açısından tartışılabilir niteliktedir. Komisyonu
muz da, burada üyelerimiz tarafından dile getirilen 
endişelerin gerçekten göz önünde bulundurulması ge
reken endişeler olduğu kanısına vardığı için, bu mad
denin görüşülmesi şırasında, bu endişeleri dikkate 
alan bir yaklaşım içine gireceğini buradan ifade et
mek istiyorum Komisyonumuz adına. 

Kamu görevlileriyle ilgili düzenleme, 1961 Ana
yasasından farklı bir düzenleme niteliğindedir. Bura
da yeni getirilen düzenlemede, dolaylı biçimde de 
olsa Anayasada memur tanımının verilmesinden ka
çınılmıştır. Bu kaçınmanın sonucu bir kamu görev
lisi ve memur düzenlemesi getirilmiş, genel ilke ha
linde konulduktan sonra, kamu görevinde çalışacak 
olan kişilerin çalıştırılma biçimlerinin, çalıştırılma 
statülerinin belirlenmesi konusu kanun koyucuya bı
rakılmıştır. Bu konuda getirdiğimiz düzenlemenin 
isabeti konusunda, konunun uzmanı olarak görüşle
rine çok değer verdiğimiz bir üyemizin teşekkürleri
ni bildirmesini de Komisyonumuz adına tekrar biz 
teşekkürle karşılıyoruz. 

Kamu görevlileriyle ilgili olarak yalnız tümü üze
rinde yapılan konuşmalar sırasında eleştirilen bir nok
ta, idare ile kamu görevlisi arasındaki görev ve yer 
değiştirme işlemlerine ilişkin ortaya çıkacak uyuş
mazlıklarda yürütmenin durdurulması yolunun kapa
tılması ve bu tür davaların da iki ay içinde esastan 
karara bağlanması hükmüdür. 

Demin mahallî idarelere ilişkin olarak yapıdan eleş
tiri konusunda söylediğim benzer düşünce tarzını biz 
Komisyon olarak burada da yine izledik. Gerçekten 
bu konuda sayın üyelerimiz tarafından yapılan eleş
tirinin; yani bu hükmün maddî açıdan uygulanabilir
liğinin bazı yönlerden tartışılabildiği şeklindeki eleş
tiriyi biz de isabetli bulmaktayız. Bu bakımdan bu 
maddenin görüşülmesi sırasında da Komisyon ola
rak, sözü edilen endişeleri göz önünde tutan bir yak
laşım içinde bulunacağımızı yine ifade etmek isterim. 

Yine memurlar hakkında verilecek disiplin ceza
larıyla ilişkin olarak, bu disiplin kararlarına karşı 
yargı denetiminin açık olduğu yönündeki 158 inci 
maddenin fıkrasının bir sayın üyemiz tarafından özel
likle 12 Eylül'den sonra 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda yapılmış olan değişikliği de dikkate 
alarak, uyarma ve kınama cezalarına karşı bu yolun 
kapalı tutulması, bu iki ceza dışında kalan disiplin 
cezalarına karşı yargı yolunun açık tutulması şek
lindeki bir eleştiridir. Bu konu üzerinde gerçekten 
düşünülebilir, tartışılıp değerlendirilebilir. Yalnız, bu
nun acaba Anayasanın 158 inci maddesinde getirile
cek bir formülle mi çözümlenmesi daha uygun olur, 
yoksa 158 inci maddedeki düzenlemeye paralel 657 
sayılı Kanunda getirilecek bir düzenlemeyle 158 ta
mamlanmak suretiyle; yani bu problemin acaba Ana
yasa yerine 657'de çözümlenmesi mi daha uygun olur 
konusu tartışmaya açık olarak ortada durmaktadır? 
Binaenaleyh, yeri geldiğinde bu konunun da tartış-

, maya değer bir konu olduğunu Komisyon olarak 
huzurlarınızda kabul ediyoruz. 

Bu üç ananoktadan sonra, baştan vermiş olduğum 
sürenin çerçevesi içinde kalarak, son bir soruna bu
rada değinmek istiyorum, o da planlamayla ilgili ko
nudur. 

Tümü üzerinde söz alan üyelerimizin pek çoğu, 
Devlet Planlama Teşkilatının 1961 Anayasasında ol
duğu gibi isim olarak «Devlet Planlama Teşkilatı» 
şeklinde korunmamış olmasını yeni Tasarıda eleştir
diler ve âdeta bunu Devlet Planlama Teşkilatının 
reddi, kabul edilmemesi şeklinde yorumladılar ve bu 
yorumlarını kuvvetlendirici bir gerekçe olarak da, 

— 595 — 



Danışma Meclisi B : 127 16 . 8 . 1982 O : 5 

yeni Tasarının «Ekonomik ve Sosyal Konsey» adıy
la yeni bir kuruluş meydana getirmesini gösterdiler. 

Sayın üyeler; 
Ekonomik ve Sosyal Konsey adıyla yeni bir ku

ruluş meydana getirildiği için Devlet Planlama Teş
kilatı Anayasadan çıkarılmış değildir. Devlet Plan
lama Teşkilatının isim olarak Anayasada yer alma
masının tek gerekçesi, bazı idarî kuruluşlara Anaya
sada yer vermemek, böyle bir yola gidilmesinin Ana
yasa tekniği ile güç bağdaşır bir durum göstermesi
ne bağlanabilir. Komisyonumuzun bu konudaki ge
rekçesi budur. Hemen belirteyim ki, Ekonomik ve 
Sosyal Konseye, ismi Ekonomik ve Sosyal Konsey 
olmayabilir; ama getirilen Ekonomik ve Sosyal 
Konseye benzer kuruluşları, hatta anayasalarında 
kabul eden İtalya'da ve Fransa'da devlet planla
ma teşkilatları da varlıklarını sürdürmektedir
ler; Fransa'da Planlama Komiserliği, İtalya'da da 
Bütçe ve Plan Bakanlığı şeklinde. Bunu, planlamay
la görevli kuruluşu isim olarak Anayasada dondur
manın biz, Anayasa tekniğiyle bağdaşır nitelikte ol

madığını düşündük. Belki planlamayla görevli bir 
kuruluş kurulacak, bunun adı Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı olmayabilir, işte İtalya'da örneği
ni verdiğim gibi, planlama bakanlığı kurabilir bir 
siyasî iktidar gelir. Onun için biz, kuruluşu reddet
mek şeklinde değil, ama Anayasa tekniğine uydurmak 
açısından kuruluşu isim olarak Tasarıda zikretme
dik, bunun tek gerekçesi de budur. 

Benim tasarının tümü üzerinde yapılan konuşma
lar sırasında idare kesimine ilişkin olarak tespit ede
bildiğim anakonular bunlar olduğu için, bunlara de
ğinmekle yetindim; ama maddeler geldiğinde, yan 
ve ayrıntılı konular ortaya çıktığında her zaman için 
Yüce Meclise bilgi vermeye, soruları cevaplandır
maya hazır olduğumuzu bildirmek isterim ve hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Birleşime saat 21.00'de toplanmak üzere ara ve

riyorum. 

Kapanma saati : 20.00 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkaııvekifli Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
1(27 nci Birleşıimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Sayın Ergin'i, malî hükümlerle ilgili görüşlere 
cevap vermek üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim, buyurunuz Sayın Ergin. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
12 saatten beri toplantı nalindeyiz, sizleri uzun 

zaman işgal etmemeye çalışacağım. Malî hükümler 
hakkında Anayasa Komisyonunun yaklaşımını açık-, 
kırnakla yetıineceğim ve eksik bırakılan, eleştirilen 
noktalar hakkında sizlere maddeler gelince ayrıntılı 
yanıtlar verileceğinden kuşkum yoktur. 

İktisat politikalarının hedefleri değişiktir. Bu he
defler kalkınma bizi olabilir, sosyal güven ve ada
letin ikurıılması olabilir, fiyat istikrarı olabilir, dış 
ödemeler dengesi olabilir. Ancak, >bu hedefler arasın
da çoğu zaman bir bağdaşmazlıkla (karşılaşılmak ih
timali vardır. Örneğin; kalkınmaya ön planda ehem
miyet verdiğiniz takdirde, öbür hedeflerden fedakâr
lık etmek meoburıi yemindesiniz. Eğer hem hızlı kal-
kınakm, ıhem sosyal adalet ilkelerini gerçekleştirelim, 
hem sosyal güvenlik temin edelim derseniz, belki 
aşırı harcamaların baskısı altında kalırsınız ve bu 
sizi fiyat istikrarından feragat etmeye, dış ödemeler 
dengesinde zorluklarla karşılaşmaya mecbur bıraka
bilir. Nitekim, Türkıiyenin son 30 yılda geçirdiği ik
tisadî sılkıntılar, bazı hedefler üzerine verilen ağırlı-
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ğın öbür cephelerde açtığı gediklerden ve dengesiz
liklerden ileri gelmiştir. 

Anayasa Komisyonunda konu birkaç defa derin
liğine tartışılmıştır. Sizlere de geçen gün, yarım ka
lan konuşmamda kısmen anlatmaya çalıştım; iktisadî 
hedeflere verilen ağırlıkların, hedef seçimlinde yapı
lan hataların yol açtığı dengesizlikler dolayısıyla Tür-
kiyede ekonomi ve politika etkileşmesinin memleketi 
periyodik rejim bunalımlarına sürükledıiğıini anlatma
ya çalıştım. Anayasa Komisyonu, eğer izlenimle
rimde yanılmıyorsam, çoğunluk itibarıyla bu yak
laşımlı esas tutmuştur ve ekonomiyi istikrar halinde 
geliştirmek için malî hükümlere verilmesi gereken şe
killer üzerine eğilmiştir ve ha çalışmalar yalnız Ko
misyonun kendi bünyesi içinde yapılmamıştır, Danış
ma 'Meclisinde Sayın Ahmet Senvar Doğu gibi, Sayın 
ismail Şengün gibi, Sayın Akif Brginay gibi arkadaş
larımızın ve Danışma Meclisi dışında yine Komisyon 
olarak tanıdığımız, saygı beslediğimiz, otorite saydı
ğımız birkaç 'kişinin düşüncelerinden yararlanılmıştır 
ve bu espri altında hazırlanan 'ilik öneriler Komisyona 
sevlk edilmiştir. Yalnız, derhal kaydedeyim; hazırla
nan bu önerilerde tam bir fikir birliği yoktur. Yardım 
eden arkadaşlarımızın, benim ve Komisyon arkadaş
larımın görüşleri birbirinden ayrılmaktaydı. Bu iti
barla huzurunuza gelen maddeler bir uzlaşma (karak
terini taşımaktadır. Uzlaşma karakterini taşıyan bu 
maddeler arasında tartışmalara açık olanlar vardır 
ve kuvvetli delillere dayanarak savunulabilecek hü
kümler bulunmaktadır. Vergiler konusunda, Merkez 
Bankası konusunda, borçlanmalar konusunda, Sayış
tay ve bütçe konularında maddeler geldikçe sizlere 
ayrıntılı olarak zamanımızı belki de esirgemek mec
buriyetinde kalmaksızın icap eden açıklamalar yapı
lacaktır. 

iŞu ana kadar sizlere belirtmeye çalıştığım; Ko
misyonun, hedef olarak iktisat politikalarına verile-
'hileoek yönle alakalı malî hükümlerin dengesini ara
maya önem verdiğidir. Bunda ne dereceye kadar ba
şarı gösterildiğini, hangi noktalarda tartışmalar 
yapmak gerekeceğini ve ne gibi düzeltmelerin yararlı 
olacağı birkaç güne kadar hep beraber değerlendlir-
nıek fırsatını bulacağımızı sanmaktayım. 

Eğer, sorulacak sorular varsa hazırım, bekliyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Ergin, Genel Kurulca mad

delerde soru sorulması esası kabul edilmiş vaziyet
tedir. Bir başka açıklama yapılmayacaksa... 

IBERÎDUN ERGÎN — Sayın Başkan, o halde, 
müsaadenizle size ve arkadaşlarıma teşekkür edeyim. 
(Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın Alpaslan, millî savunma konusunda açık

lanan görüşlere cevap vermek üzere kürsüye rica 
ediyorum. 

, 'Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TEVFlK 

FlKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin kıymetli üyeleri; 

Vatan, biz Türkler için en kutsal varlıklardan biri
sidir. Onun için vatan hizmeti her Türk'ün hem hak
kı, hem de ödevidir. 

Malumunuz olduğu üzere, ülkemizin nüfusu her 
yıl artmaktadır, dolayısıyla askerlik çağına giren 
kimselerin sayısı da artmaktadır. Bu ise Süahlı Kuv
vetlerimizin mevcudunun her gün biraz daha kadrosu
nun da üzerinde artışına sebep olmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacının üzerinde insan 
kullanmasını engellemek, devlet için büyük malî kül
fetlere engel olmak bakımından askerlik çağına gel
miş olan gençlerin insangücü olarak enerjisinden ya
rarlanmak maksadıyla, devlete vatan hizmetini askerlik 
veya başka kamu hizmetleri şeklinde yerine getirmesi 
imkânım vermek için Kanunda yetki vardır. 

Bir diğer husus, milletlerarası hukukun meşru say
dığı hallerde silahlı kuvvet kullanılmasına izin ver
mektir. Bizim durumumuz, hudutlarımız Misakı Millî 
ile tespit edilmiştir. Türkiye'nin dış politikası da, Ata
türk'ün belirttiği gibi, «Yurtta sulh cihanda sulh» 
olarak belirtmiştir. O halde Türkiye için savaş mut
laka meşru olmalıdır; haklarımızın savunulması, çı
karlarımızın savunulması istikametinde olmalıdır. 

«Savaş hali ilanına» diyoruz, savaş ilam denilmi
yor; çünkü bazı hallerde savaş ilan edilir, ama fiilî 
çatışma, yani savaş olmaz; ikinci Dünya Harbinde 
Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya savaş hali ilan 
ettiği gibi. 

Bir diğer husus, Türkiye'nin taraf olduğu millet
lerarası anlaşmaların veya milletlerarası nezaket ku
rallarının getirdiği haller dışında; bunlar da şunlar 
olabilir: Anlaşmaların bize yüklemiş olduğu hususlar
dan dolayı tatbikatlara katılmak, NATO karargâhla
rında subay, astsubay ve erlerimizi bulundurmak, 
dost filoların ülkemizi ziyaretini temin; gene bizim 
gemilerimizin diğer dost ülkeleri ziyareti gibi. Bu du
rumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisinden izin al
maya ihtiyaç yoktur. Çünkü, anlaşmalar daha önce 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından geçmiş
tir. Madde, millî egemenlik ilkesine uygun olarak tan
zim edilmiştir. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön
derilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerinin Tür
kiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. Bu maddeye (Ki, kıymetli 
arkadaşlarım üzerinde gayet hassasiyetle durdular) 
bir fıkra daha lilave edilmiştir. Bunu da şu şekilde 
arz edebilirim: ikinci Dünya Harbinden sonra harp 
silah ve araçlarında teknolojinin meydana getirdiği 
yenilikler olmuş; füze, uçak, denizaltı, tank ve çelik 
birlikler gibi birçok alanlarda gelişmeler sağlanmıştır. 
Dolayısıyla, savaşın ilanı şekli, mahiyeti, şiddeti de
ğişmiştir. 

Savaş, ani bir baskın şeklinde ve önceden haber 
verilmeksizin açılabilir; silahların ateşlenmesiyle he
defleri tahrip etmesi arasındaki süre çok azdır. Bu
gün iki büyük ülke için bile bu süre 20 ila 30 da
kikadır. Tabiî Türkiye bir kuşak ülkesi olması dola
yısıyla, bu süre daha da kısadır. Hatta şöyle söyle
yebiliriz: Giyinmiş vaziyette evde hazır olsak, biz 
Meclise gelip yerimizi alıncaya kadar geçen sürede 
ateşlenen silahlar hedeflerini bulabiilir, hatta ve hatta 
biraz daha ileriye gidebiliriz, toplantı zilleri çaldıktan 
ve biz toplanıncaya kadar geçen süre içerisinde ateş
lenen silahlar hedefleri bulabilir. Acaba bu seçilen 
hedefler nelerdir? Millî kumanda karargâhları, yani 
hükümet merkezleri, meclis, bakanlıklar ve büyük 
askerî karargâhlar bu hedef listesinin önünde yer alır. 
O halde, vatanın ani bir saldırıya uğraması karşı
sında savunma planlarını uygulamaya hazır olan si
lahlı kuvvetlerin silah kullanmasına başkomutan ta
rafından, yani Cumhurbaşkanı tarafından izin veril
mesi gerekir; çünkü safha çok kısadır. 

Normal zamanlarda, yani sürenin olduğu zaman
larda takip edilecek usul ise, Milletlerarası Hukukun 
meşru saydığı hallerde Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin toplanarak savaş hali ilanına karar vermesidir. 
Bu yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
olduğunu daha önce arz etmiştim. Gene aynı du
rumda Türkiye Büyük Millet Meclisinin topla
narak savaş hali ilanına karar verip Silahlı Kuvvet
lerin kullanılma yetkisini yürütmeye devretmesi hali
dir ki, bu da daha önce ülkemizde uygulanmıştır. 

Üçüncü hal ise; ki, daha ziyade o hüküm burası 
için kullanılmıştır, Ülkenin ani bir saldırıya uğraması, 
derhal hareket edilmesini gerektirmesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin anında toplanmasına mani ola
cak engellerin bulunması, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin toplanıp karar verecek durumda bulunmaması 
hallerinde Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin silah kullanmasına karar ve
rebilir. 

Bu husus bünyemize uygundur; çünkü biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, Türkiye kenar kuşak bir ülke
dir, aynı husus (Zamanınızı almıyorum dıştan da kay
nak vermek için) İtalyan Anayasasının 78, Alman 
Anayasasının 115 ve Fransız Anayasasının 16 ncı 
maddesinde buna benzer hükümler yer almıştır. 

İşte bu hüküm, modern zamana, modern savaşa 
cevap verebilmek için 1982 Anayasasının 1961 Ana
yasasına nazaran getirmiş olduğu, zamana ve şartlara 
uygun bir yeniliktir; çünkü mevzubahis olan ülkenin 
bekasıdır. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin artırılma
sı kısmına temas edilirken aym konuya da yer ve
rildi, bu bakımdan biraz evvel belirttiğim hallerde 
«Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kul
lanılmasına karar verebilir.» şekliyle 113 üncü mad
dede de bir husus mevcuttur. 

Yurt savunmasının genel prensiplerini ve siyasetini 
tespit etmek için Cumhurbaşkanının başkanlığında il
gili bakanlardan meydana gelen bir kurul, bütün mo
dern devletlerin anayasalarında muhtelif şekillerde 
yer almıştır. Cumhurbaşkanı başkan olmak üzere, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Dev
let Danışma Konseyi Başkanı.Genelkurmay Başkanı, 
Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Ba
kanı ve Kuvvet Komutanları ve her toplantı için il
gisine göre Cumhurbaşkanınca belirlenecek bakanlar
dan oluşur. 

Burada muhalefet liderinin de Millî Güvenlik Ku
rulunda yer alması ileri sürüldü. Komisyonumuzda 
bu husus geniş şekilde tartışıldı; daha başka üyelerin 
de dahil olması şekli. Fakat sonuçta, yürütmede yer 
almaması ve yürütme sorumluluğunu taşımaması do
layısıyla muhalefet liderinin burada yer alması uygun 
bulunmadı. 

Bir diğer husus da; Bakanlar Kurulu içim uyul
ması gereken tavsiye niteliğindedir bu Kurulun al
dığı kararlar. Bu Kurul karar alınca Bakanlar Kuru
luna ne şekilde bildirecektir? Bir direktif mümkün de
ğil; çünkü her ne kadar bunların üyesinin % 50'si 
veya daha fazlası yürütmeden gelmiş olmasına rağ
men, böyle bir karar alması mümkün değildir. O hal
de, tavsiye şeklinde olsun; gene gördük ki, 20 yıl 
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süresince bu tavsiyeler hiçbir suretle yenine gebirile-
miyor ve dolayısıyla beklenmeyen durumlarla karşı
laşılıyor. O halde her ikisinin ortasında uyulması ge
reken; (yani mutlaka mademki böyle sorumlu bir yük
sek kurul karar veriyor) tavsiye şekli tercih edilmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulumun gündemi Cumhurbaş
kanınca belirlenir. Kurulun aldığı kararları biraz evvel 
belirtmiştim. Kuruldaki iki yenilik; Danışma Konseyi 
Başkanının ve Cumhurbaşkanının belirteceği bakanla
rın katılmış olmasıdır. 

Bir diğeri de; millî güvenlik alarak eskiden ifade 
edilen husus, daha açılarak devletin varlığı, devletin 
bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, top
lumun huzurunun korunması ve toplumun güvenliği 
şeklinde açıklanmıştır, 

mün yer alması gerekli idi. İmkân nispetinde bu ge
reği yerine getirmeye gayret ettik. Arazinin amaç 
dışı kullanılmamasını, millî üretime katkıda bulunacak 
şekilde işletilmesini, gerektiğinde bu araziyi kullanan 
ve işletenlerin tarım alet ve makineleriyle diğer gir
dilerinin temininde Devletin kolaylık göstermesini sağ
layıcı tedbirler almasını da hüküm olarak getirdik. 
Bundan maksat; amaç dışı kullanılan arazileri seya
hatlerinizde görmüşsünüzdür; birinci sınıf topraklar
da sınaî tesisler, fabrikalar, yerleşim merkezleri ya
pılmakta, büyük yolların geçtiği kenarlara şehirler ak
makta, işletilmesi suretiyle büyük gelir sağlanması 
mümkün olan yerler ölü yatırım diyebileceğimiz; bel
ki sanayi bakımından ölü yatırım değil, ama tarım 
bakımından ölü yatırım diyebileceğimiz şekilde 
heder olmaktadır. Bunları engellemek, çiftçinin kal
kınmasını sağlayacak şekilde makine, alet ve gereç
leriyle diğer girdileri; tohumluk, mücadele alet ve 
ilaçları, banka kredileri ve diğer altyapı tesislerine ge
reken kredileri sağlamak bakımından Devletin yar
dımcı olması mutlaka lazımdır. 

Nüfusun % 55'ini teşkil eden tarım kesimindeki 
çalışanların kalkınması, memleketin kalkınması de
mektir. Atatürk; «Memleketin hakiki efendisi, hakiki 
müstahsili olan köylüdür.» derken, bu gerçeğin üze
rine parmak basmıştır. % 55'i kalkınan bir mem
lekette «Gerilemeden kalkınmakta olan ülke» tabirin
den elbette ki kurtulmak gerekir. 

Bu kısa açıklamamdan sonra, yine Sayın Şener 
Akyol'un bu konudaki temennilerine bütün gönlümle 
katılıyorum. Yüce Meclis, tarımın ve tarımla uğra
şanların kalkındırılması, geliştirilmesi için daha uygun, 
daha geliştirici hükümler getirdiği takdirde Komisyon 
adına bütün gönlümüzle katılacağımızı arz etmek is
terim. 

Ormanların korunması ve orman köylülerinin kal
kındırılması konusuna gelince.,.. Doğal kaynaklarımı
zın en önemlilerinden olan ormanların yararlarından 
uzun uzadıya bahsedip bu geç zamanda vaktinizi öl
dürmek istemem. Herkesçe malum olan sayısız yarar
ları yanında, sadece iki yararından bahsedeyim, orma
nın değerini siz takdir edin. Bunlardan biri, su ve 
yağış rejimini düzenlemek, diğeri de her türlü erozyo
nu önlemektir. 

Saym Aydın Tuğ'un bahsettiği gibi, her yıl top
raklarımızın Kıbrıs kadarlık bir kısmının erozyonla 
kaybolduğunu gözönüne alırsak, bu erozyonu önleme
de ormanın değeri kendiliğinden anlaşılır. 

Kıymetli arkadaşlarım; çok şükür sağlığına ka
vuştuğunu öğrendiğimiz çok kıymetli bir arkadaşı
mız konuşmalarında «Başbakanlığa namzet bulmakta 
müşkülatla karşılaşılacağı ve denizciliğin, havacılığın 
geliştirilmesinin Anayasada yer almaması.»na temas 
ettiler; tabiî bunun bizi güldürdüğünü ifade edebi
lirim. Havacılık 20 nci asırda doğmuş, süratle geliş
miştir. Havacılık sanayiinin kurulması diğer sanayileri 
de destekler, havacılık en kısa yoldan ulaştırmayı sağ
layarak uluslararası ilişkileri temin eder. Ayrıca, ül
kenin büyük döviz kaynaklarım temin eden hususlar
dan birisidir. 

Gene bu, diğer ülkelerin modern anayasalarında 
da yer almıştır. Alman Anayasasının 27 ve 87 nci 
maddelerini zikredebiliriz. 

Beni bu saatte sabırla dinlediğiniz için, saygılarımı 
sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Anayasa Tasarısının tarım ve ormanla ilgili olarak 

arkadaşlarımız tarafından serdedilen görüşlere cevap 
vermek üzere Sayın Recep Meric'i kürsüye davet edi
yorum. 

Buyurunuz Sayın Recep Meriç. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP ME

RİÇ — Sayım Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Benden önce toprakla ve arazi mülkiyeti ile ilgili 

olarak konuşan Sayın Akyol'un sözlerine ekleyeceğim 
fazla bir şeyler yok. Yalnız, tarımla uğraşanların ko
runmasıyla ilgili madde hakkında vaktinizi almadan 
çok kısa açıklamalarda bulunacağım. 

Memleket nüfusunun % 55'i, aşağı - yukarı 25 
milyon kişi tarımla uğraşmakta ve tarımdan geçin
mektedirler. Elbetteki Anayasada bu kadar bir nü
fusun kalkındırılması, onların korunması için hük-
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Bir santimetre kalınlığında bir toprak teşekkülü 
için en az yüz yıl gerekir. Yüz ilâ dörtyüz yıla kadar 
uzanan bir süredir; bir santimetre kalınlığında bir 
toprak teşekkülü. Her yıl bir Kıbrıs kadar bu kulla
nılan toprağın aktığını düşünün, bunu önleyen orma
nın memlekete getirdiği yararı ve değerini artık sizler 
takdir buyurun. 

Bu denli önemi ve değeri olan ormanın korun
ması ve genişletilmesiyle ilgili olarak getirilmiş bu
lunan Anayasa maddesinin düzenlenmesiyle, gerek
çesinde de açıklandığı üzere, tahribat, tecavüz ve yan
gınlarla orman sahalarının daraltılmamasını; aksine 
yeni orman alanları tesis edilerek genişletilmesini, 
Devletin gözetiminde tekniğe uygun, verimli bir şekil
de işletilmesini sağlamak amacı güdülmüştür. Or
manlara vaki tecavüzler ve yangınlarla elde edilmek 
istenilen arazinin, zamanaşımı suretiyle bile mülk 
edinilememesi hükmü de, ormanların tahribine ve te
cavüzlere engel teşkil edebilecek hüküm olarak Ana
yasa Tasarısına konulmuş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasında, ormanların korunması, geniş
letilmesiyle, orman köylüsünün korunması tek bir 
madde halinde düzenlenmişken, bu Tasarıda bu kısım
lar 162 ve 163 üncü maddeler olarak iki madde ha
linde düzenlenmiştir. Bundan maksat, konulara da
ha fazla bir. açıklık getirmek, uygulamada görülen ak
saklıkları gidermektir.: 

Türkiye nüfusunun dörtte birine yakın bir kısmı 
da ormaniçi ve civarında oturmaktadır. Bu köylerin 
yerleşimleri sağlıklı olmadığı gibi, bu plansız ve usul
süz yerleşimler sonucu, orman bütünlüğü büyük ölçü
de zarar görmektedir. Arazi yapısının verimsizliği, yer
leşim nüfusunun devamlı artması, zorunlu olarak or
mana tecavüzü artırmakta ve bunun sonunda da or
man büyük zarar görmektedir. 

Sosyoekonomik yapısı içaçıcı düzeyde olmayan 
orman köylüsünün yegâne gelir kaynağı, orman işçili
ği ve genellikle orman aleyhime usulsüz olarak açtığı 
yerlerdeki tarlalarında yapabildikleri tarım ve hay
vancılıktan ibarettir. Arazi yapısı, iklim şartları, bu 
çalışmalardan da bu köylünün yeterli ölçüde yararlan
masına imkân vermemektedir. Yefleşim merkezlerin
den uzaklığı, dağınık oluşları dolayısıyla Devlet lim-
kânlarından yeterince yararlanamayan bu köyler hal
kının bu yaşam ve geçim mücadelesinde onlara yar
dımcı olmak, Devlet desteğinde kalkınmalarını, üre
tici hale getirilip kendi kendilerine yeterliliklerini; kı
sacası insanca yaşamalarını sağlamak, ormanların ko
runmasında ve işletilmesinde, orman - halk - Devlet 
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ilişkilerini özlenen seviyeye çıkarabilmek için, «Or
man köylüsünün korunması» maddesi de düzenlen
miştir. 

Bu madde hükümlerine göre, gelişigüzel yerleşim 
önlenecek, bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tamamen kaybetmiş olan yerler tespit edilerek de
ğerlendirilip, orman içindeki köyler halkının bu yerlere 
yerleştirilmeleri sağlanacak, boş olarak görülen bu 
arazi millî üretime katkıda bulunacak hale getirilecek
tir. 

Halen 6831 sayılı Orman Kanunu içinde orman 
tanımına girmeyen 8 333 376 hektar fundalık ve maki
lik alanlarımız yıllardır boş durmaktadır. 

Bu maki ve fundalık alanlardan 338 931 hektar 
alanın kuru tarıma, bağcılığa, meraya, narenceyi ye
tiştirilmesine müsait olduğu da tahmin edilmekte ve 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yurt ormanlarımızın bazı bölümleri de bo
zuk orman alanlarıdır. Bu alanların orman olarak 
kalmasının ekonomik bir yararı da yoktur. Aksine, 
bu alanların tarım alanına açılmasında Devlet ve halk 
için büyük ekonomik yarar vardır. 

İşte bu alanların tespit edilerek, orman içine plan
sız ve usulsüz yerleşmiş, ekonomik açıdan kendi 
kendisine yeterli olmayan orman köyleri halkının 
yerleşimlini sağlamak, orman köylüsünün kalkınmasına 
yardımcı olacağı gibi, kaybolmuş orman bütünlüğünün 
yeniden doğuşunu da temin edecektir. 

Ormaniçi köyleri halkının yasal bir düzenleme için
de orman rejimi dışına çıkarılacak bu alanlar içine 
yerleştirilmeleri halinde, bu köyler halkına ait terke-
dilen araziler Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandı
rılacağından, orman alanlarının daraltılması da söz 
konusu olmayacaktır. 

Bugün arazi üzerinde bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini kaybetmiş zeytinlik, bağlık, meyvelik 
ve tarla vasfına dönüşmüş birçok orman alanı vardır. 
Orman alanları üzerinde bilhassa şehir merkezlerine 
yakın yerlerde de yeni yerleşim alanları teşekkül et
miştir. Buralarda orman bütünlüğü kaybolmuş, görü
nüm tamamıyla şehirleşmiştir. Zonguldak temsilcile
rimiz bunu çok yakınen ve iyi bilirler. 

Yeni Anayasa düzenlemesi içinde bu yerlerin de 
artık orman rejimi dışında düşünülmesi gerekmiş ve 
madde bu gereğe göre düzenlenmiştir. 

Yanan orman alanlarının hiçbir şekilde tarım ve 
hayvancılık alanlarına dönüştürülemeyeceğinin Anaya
sal bir hüküm olarak bilinmesi, ormandan tarla aç
mak amacıyla ormanların tahribatını önleyecek, ya-
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man alanlar derhal ağaçlandırılacaktır. I 
Bütün bu amaçların, bu arz edilen hususların ta

hakkuku maksadıyla düzenlenen bu maddeler hak
kındaki maruzatım bundan ibarettir. Takdir Yüce He
yetindir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) | 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meriç. I 
Tasarının «Sağlık ve Üniversite lile ilgili bölümle

ri» hakkımda açıklanan görüşleri cevaplamak üzere 
Sayın Hikmet Altuğ'u rica ediyorum. 

Buyurunuz Saym Altuğ. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA HİKMET 

ALTUĞ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri arkadaşlarım; 

Sayın Başkanımızın açıkladıkları gibi, Tasarının 
sağlıkla ilgili 63 üncü maddesi ile yükseköğretim ve 
eğitimimizi tasarlayan 165 inci maddesi ve ayrıca 
yükseköğretim yüksekokullar bölümünü inceleyen, ta
sarlayan 166 ncı maddeleri hakkımda sizlere vaktimizin 
darlığı hasebiyle kısa bilgiler aktarmak istiyor ve üye 
arkadaşlarımdan bazılarını bu şekilde tatmin edeceği
mi ümit ediyorum. Ancak, asıl ümidlim, bu kısa vak
te sığmayacağı ve sual - cevap usulünü terkettiğiniz 
için, maddelere geçildiği zaman daha çok bilgi vere
bileceğimi ve açıklığa kavuşacağımızı zannediyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, 63 üncü madde sağlık 
hizmetlerini ve geliştirilmesini öngörmektedir. 

Kısa bir görüşme ile gerekçe ve temel düşüncesi 
hakkında açıklamayla, bu gerekçeyi genişletmek isti
yorum. 

Aslında bu yıl Haziran ayı içerisinde gündem dışı 
yaptığım maruzatımda belirttiğim gibi, pek yolunda 
cereyan etmeyen sağlık hizmetleri hakkında her gün 
herkes birbirine şikâyetlerde bulunmakta; fakat Dev
let plaınılamalarında güzel cümlelerle belirtilen 
ilkelere ulaşmak mümkün olamamaktadır. 

Dünya ve Türkiye sağlık istatistikleriyle yurdu
muz coğrafyasındaki özellikleri, toplumumuzun gele
nek, görenek ve alışkanlıklarını gözden geçiren Ko
misyonumuz, ayrıca sigorta güvencesinin, tabir caizse, 
şemsiyesinin içinde olmayan 25 milyon kadar nüfu
sumuzu senelerle uygulanacak kademeli bir planla
mayla Genel Sağlık Sigortası kapsamına almayı da 
planlamıştır. Bu durum da, maddede belirtildiği üzere, I 
kanunla düzenlenecektir. 

Komisyonumuz, sigorta uygulamasında altyapı 
yetersizliğine değinen arkadaşların fikirlerine katıl
makla beraber, maddenin düzenlenmesinde zamanla 
bağlayıcı bir durum olmadığından ve bütün dünya | 
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ülkelerinde ve yurdumuzda sosyal devlet gelişmeleri
nin bir belirtisi olan Genel Sağlık Sigortası uygula
ması kararının Sağlık Bakanlığının teşkilat ve altya
pısında bir çeşit teşvik edici etki yapacağı kanaatin
dedir. 

Türkiye'de mevcut sağlık istatistikleri göstermiştir 
ki, düzensiz tertiplerle açılan sağlık ocağı ve evleri, 
hastaneler vatandaşa yardım etmeden çok, belirli bir 
politik araç olarak kullanılmışlar, açılmışlardır. Top
lam yatak sayısı maalesef bazı yerlerde % 40, bazı 
yerlerde % 60 gibi bir açık randımanla çalışmakta
dır. 

Rahmetli Doktor Refik Saydam'ın planlamasıyla 
kurulan sağlık tesislerimiz teşkilatı bugüne cevap ve
recek düzeyde değildir artık. En kötüsü, 1928'lerde 
belirlenen prensip olarak sağlık teşkilatının tek elden 
idaresi bir zaman sonra terk edilmiş, her bakanlık 
sağlık kurumları geliştirmiştir. Münasip bulunursa, 
maddenin tedvininde 63 üncü maddeye bir fıkra ola
rak ilave edilerek bu hususun da düzeltilmesi müna
sip olacak kanaatindeyim. 

Toplum sağlığı ve çevre sağlığında gerekçeye faz
la bir ilave yapılmayacaktır, herkesçe kabul edilen 
bir usul olup, bize danıştığımız bütün kurumlardan 
ve şahıslardan gelen cevapların çoğunda sağlık sigor
tasının öngörüldüğünü de arz etmek istiyorum. 

Teşekkürlerimle. 
Sayın Başkan; 
Şimdi ayrıca yüksek eğitim kurumlarımız ve üni

versite bahsine dönmek istiyorum. 
Yüksek Meclisinize sunduğumuz ,1982 Taslağının 

165 sayı ile belirtilen önemli bir maddesine gelmiş 
bulunuyoruz. Bizce bütün diğer maddelerin tedvini, 
tetkiki, tanzimi ile tertiplerinden çok üstün bir değer 
taşıyan bu maddede Türk milletinin, Devletinin istik
bali yatmaktadır. Bu madde konusu, yapacağınız Ana
yasanın ve gelecek bütün anayasaların esasıdır ve ru
hudur diyoruz; çünkü bu madde Türk Ulusunun 
yüzyıllar boyu mevcudiyetinin temeli olan değerli kül
türü ile ve bu kültürü sürdürecek gençlerimizin, is
tikbalin Atatürk'leri ile alakalıdır. Bu yüzden önce 
uzun süren yorucu genel görüşmeler sırasında bu mad
denin önemini vurgulayan ve üzerinde hassasiyetle 
duran Kurul arkadaşlarıma bilhassa teşekkür etmek 
istiyorum. 

Bu maddeyle ölümsüz Önderimiz Atatürk'ün 
gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetimiz ve demokra
simiz kurtulacak, korunacak ve daha üst düzeyde sü
reklilik kazanacaktır. Muasır medeniyet seviyesine 
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ulaşmaya çalışılacaktır. Türk Ulusu yükselecek, amaç
larını gerçekleştirecek, hatalanmızsa, ne yazık ki aksi 
sonuçlar verecektir. 

Görevimizin zor olduğu aşikârdır. Komisyonu
muz da bu maddenin tedvininde güçlük çekmiştir. 
Komisyon, gerek 27 Mayıs 1960, gerek 12 Mart 1971 
ve gerek 12 Eylül 1980'den önce üniversitelerimiz ve 
gençlik hareketlerini, birçoğunuz tarafından uzun 
görünen süre içerisinde layıkıyla incelemiş, her bir 
dönem için buhran noktasına gelmede gençliğin ve 
üniversitenin oynadığı rolü enine boyuna ve derinli
ğine incelemiştir. Bugün için alınacak tedbirler mü
nakaşa edilmiştir. Aciliyetı dolayısıyla bir an önce 
alınması gerekli kararları ve çok haklı olarak geçen 
Kasım ayında çıkarılan Yükseköğretim Kanunu ve 
Meclisimizde tartışmaları yapılan 2652 sayılı tamam
layıcı Kanun da incelenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu incelemeleri yapan Komisyonumuzda dile ge

tirildiği gibi, sizlerin seçtiğiniz üniversiteden gelme 
üyeler vardı. Azdı, çoktu, fakat vardı. Bu arkadaş
larımın hepsi kürsülerinde uzun yıllar geçirmişler, 
tecrübeliydiler. Her dönemde üniversite çatısı altında 
o gençlerin arasında ve hatta bazan hayatları tehli
kede olarak görev yapmışlardır. Vatanperverlikleri 
söz götürmezdi ve aranıza gelme şerefine nail olmuş
lardı. 

Meclisimizin ve Komisyonunun naçiz bir üyesi, 
bir arkadaşınız olarak ben de, Tıbbiye hariç, 15 yıl 
Orduda, 25 yıl üniversite hayatım vardır. Bunun 10 
yılı üniversite idaresinde komisyonlarda ve üniversi
te senatosunda, dekanlıkta, yönetim kurullarında geç
miştir ve öğrencilerin 1960 olaylarını tetkik için Se
nato raporu veren komisyonun başkanlığını yaptım. 
Bütün bunları Anayasa Komisyonu arkadaşlarıma 
madde hakkında fikir beyan eden bir kısım üyeleri
miz tarafından tevcih edilen «Nalıncı keseri gibi yont
muşlar, bulundukları üniversitelere vefa borcunu öde
mek istemişler» gibi konuşarak itham altında bıra
kan üyelerimize serzenişte bulunmak için söylemiyo
rum. Açıklamalarımla bu kanaatlerini değiştirirler mi 
bilemem, ama bizlerin vefa borcunu ödemek için 
Komisyon üyeliğini araç olarak kullanma yolunu 
seçemeyeceğimizi ve buna ihtiyacımız olmadığı tak
dirde sizlerin ve bu arkadaşlarımın fikrine iştirak ede
ceğinizi sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıymetli vakitlerinizi Osmanlılarda ve Türklerde 

Türk eğitim tarihçesiyle almak istemiyorum. Hele 
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1950 yıllarında, 1960 İhtilalinde «Ordu - Gençlik 
elele» diyerek yapılan yörünge değişikliğini, 1961 
Anayasasından sonra iktidarlar tarafından üniversite 
gençliğinin alet edilerek politize edilmesinden de 
bahsetmek istemiyorum. Vaktimiz kısıtlı, bunları Ana
yasa Komisyonunun altı ay süren toplantılarında hep 
açıkladık, zabıtlara geçirdik. Maksadım, 165 sayılı 
Taslak maddemizin gerekçesini biraz daha genişlet
mek, bu Anayasa maddesi hakkında tereddütleri, 
şüpheleri olan arkadaşlar için, sorular tevcih eden 
arkadaşlarımı aydınlatmaktır. 

Soruna yaklaşım olarak, «Nasıl bir yükseköğre
tim istiyoruz? Üniversitelerimizi savaş alanı haline 
getiren nedenleri görerek yeni üniversite maddesinde 
neler yazmalıyız?» şeklinde gözden geçireceğim ve 
yarının gelecek nesillerini nasıl emin ellere bırakabi
liriz? Sorun, çocuklarımız ve torunlarımızı nasıl eği
tiriz sorunudur. 

Sayın Devlet Başkanımız Kenan Evren'in diliyle 
söylüyorum, «Biz de esasta üniversitelerimiz en de
ğerli kurumlarımız ve en değerli vaklıklarımızdır» di
yor; bilerek, üniversitede çocuklarımızın elinde bom
ba, belinde silahla değil, elinde kalem, kitap ve müs
pet bilim okumasından yanayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Komisyon Tasarımızın genel konuşmasında bir 

kısım üyelerimiz üniversitelerimizi ve üniversiteleri 
yönetenleri miktarı kâfi suçlamışlardır. Varsayım ha
lini alan iddialarında haklıdırlar; çünkü bu arkadaş
larımız Komisyon seminerlerinde, ekspozelerinde hak
lı olarak bulunamamışlardır. «YÖK neden kaldırıl
dı? YÖK'ü görmemezliğe gelmişler» denmiştir. Bir 
arkadaş da, «Gizli idarî özerklik mi getiriyorlar?» 
şüphesine düşmüştür. 

Hepsini sükûnet ve itidalle dinledik; bize hak ve
renleri de, maddeyi beğenenler de olmuştur. Ancak 
bugün de, yarın da ve her yerde ve her zaman geçer
li bir gerçeği açıklamak istiyoruz ki sayın arkadaş
lar, mesele yalnız üniversite, yüksekokul ya da YÖK 
meselesi değildir. Şuna dikkatle parmak basmamız 
gerekiyor; mesele, Türkiye'de eğitim meselesidir. Bu
nu kamuoyumuza vurgulayarak açıklıyoruz ki, bu 
eğitim millî eğitimdir. Ailede başlar, ilkokulda sis-
temleşir, ortaöğretimde temel ilkelerini bulur, yük
seköğretimde karakter kazanır, güvence kazanır ve 
olgunlaşır. Bu gerçeği bilerek saklayanlar, kamuoyu
na açıklamayanlar suçludurlar, haindirler, Türk mil
letinin kalkınmasını istemeyen, Atatürk'ü unuttur
mak isteyen, yurdu bölücü hainlere teslim etmek is
teyenlerdir. 
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Görüldüğü gibi, yükseköğretim sorunu, konuştu
ğumuz, gördüğümüzün bir bölümüdür, bir buzdağı
nın ssu üstündeki belki beştebiridir. Fili tarif eden kör 
durumuna düşmemek için size birkaç kelime ile va
kit müsaadesince bunu açıklamak isterim : 

Her bölümüyle birbirine benzeyen ve birbirine 
sarî olan sorunları olan millî eğitimimizi bir bütün 
olarak ele almayı hareket noktası seçmeliyiz. Sosyal 
adaleti, toplumsal, ekonomik gelişmeyi sağlamada 
etken bir araç olması gereken eğitim, ülkemizde bu 
işlevi kendi dışındaki sınırlamalar ve sistemin kendi 
iç yapısındaki bozukluklar nedeniyle görevini hiçbir 
zaman yerine getirememiştir, kusurlu getirmiştir. 

Kötü ekonomik gelişmeler, nüfus artışı daha ilk
okullardan itibaren eğitim sistemimizi zedelemiştir. 
Politik düşüncelerle sorumsuzca açılan liselerde araç, 
gereç ve öğretmen açığım kapatmak mümkün ola
mamış, değişen iktidar dönemleri öğretmen kadro
larını rahatlıkla politize ederken, bu iktidar ve mu
halefet mensupları bu salonda yalnız birbirlerini suç
lamakla kifayet etmişler, hiçbir tedbir alınmamıştır. 

Kalitesi düşük ve aşırı uçlar ideolojisi ile kafası 
dolu yüzbinlerle öğrenci, liseden üniversite kapıla
rına gönderilmiştir. îlkokullardaki yavrularımızın bile 
ellerinde dövizlerle sokaklara döküldüğü günleri hep 
hatırlıyoruz. 

işte değerli arkadaşlarım, yükseköğretim sorunla
rını tartışmak istiyorsak, önce bu buzdağının altın
daki bölümünü 1960 öncelerinden başlayarak iyi 
inceleyelim ye 12 Eylüldeki durumlarını iyi teşhis 
edelim. 1983'te dönemi bitecek olan Dördüncü Beş 
Yıllık Planın, millî eğitimimiz için koyduğu kötüm
ser teşhisi sizlere aktararak vakitlerinizi almak iste
mem; ancak şunu belirtmek, ne yazık ki hatırlatmak 
gerekli; 12 Eylülden evvel Türkiye'de bozuk düzen
li kamu kuruluşları içinde millî eğitimimiz de var
dı. O eğitim millî değildi, parçalanacak Türkiye'den 
pay almak isteyenlerin oyuncağı olmuş bir kuru
luştu. 

Madde hakkında tenkitleri anlayışla karşılıyoruz. 
Bütün konuşmacılar arasında yalnız ve yalnız bir sa
yın üyemiz, üniversite maddesinin, 165'in çok geniş 
bir perspektif içinde incelenmesini önerdiler ki, bu, 
bizim koyduğumuz teşhisin aynıdır. Evet, üniversite
lerimiz silah deposfu ve talimhane olmamalıdır. On
ların, Atatürk inkilaplarına ve milliyetçiliğine bağlı, 
Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kül
türel değerlerini taşıyan, toplum yararını kişisel çı
karı üstünde tutan Cumhuriyet evladı yetiştirmeleri 

birinci görevleridir. Ancak, bilimsel düşünce ve dün
ya görüşüne sahip olma, insan haklarına sahip ve 
saygılı, en azından toplumda ve hatta Parlamentoda 
uygar diyalog yapabilme kabiliyetine de sahip olma
ları şarttır. 

Böylece, genelde millî eğitimin o günlerdeki duru
munu sergiledikten sonra, bazı konuşmacı arkadaşla
rımızın tenkitlerinin bir kısmı için insafa gelecekleri
ni ümit etmek isterim. Başlangıçta açıkladığım gibi, 
olayların içinde olan bir mensubunuz olarak, alışıl
mış ve ucuz, «Polisi sokmadılar, muhtariyet perdesi
ne saklandılar, depoları gizlediler, bu noktaya onlar 
getirdi, üniversite Anayasaya hiç girmedi ve vicdan 
borcu ödendi» denilmesini istememekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
, Öyle günler yaşandı ki, büyük liderler öğrencilere 

«işgal de, boykot da birdir» mesajı gönderdiler. Genç
lik kollarının kurmayları oldular. Üniversite, hoca 
ve eğitim kadrosunun içinde 12 Eylül suçlularının 
yeri, o günlerde olduğu gibi, bugün de adaletin pen-
çesidir. Adalet mekanizmasının, politikadan arındığı
mız bu günlerde gereğini yapması, varsa elmaların 
çürüğünü sağlamlardan ayırmasını beklemeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir nebze 12 Eylül öncesinde plansız, projesiz 

açılmış; fakat öğretim üyesi gönderilmemiş yüksek 
öğretim müesseseleri sorununa da değinmek istiyo
rum. 

Rotasyon, «Uçan profesörler» adı ile bu haksız 
ve dengesiz cihat sürüp giderken, İstanbul, İzmir ve 
Ankara'ya yüzlerce profesör ve doçent kadrosunu 
gönderen iktidarların mevcudiyetinden haberiniz var 
mı?.. Bu kadrolar, 12 Eylül 1980'lerden birkaç ay ön
ce tertiplenmiş olup, tahsisleri, tarih, numara ve kad
ro sayılarıyla tespit etmek her zaman mümkündür. 
Yüksekeğitim için daha ,12 Eylülden önceleri bir re
form kanunu ve uygulaması gereği vardı, şarttı ve bu 
Kasım 1981'de yapılmıştır. 

İşte, şimdi kısa adı ile anılan YÖK, Yüksek öğ
retim Kanununa değinmek istiyorum. Bu işlerin için
de bulunan naçiz bir arkadaşınız olarak, geçen yıl 
Millî Eğitim Bütçesi görüşülürken bir konuşma ya
parak, bu Kanunun yeni görüşlere dayandığını, uygu
lamalarında makul bir lüre tanıyarak eleştirme ya
pabileceğimizi arz etmiştim. Zamanla bu yeni görüş
lerin merkeziyetçi ve yönetimin gücünü artırıcı oldu
ğunu, karakter taşıdığını görmekteyiz. Kanunun tat
bikatında gecikmeler olduğu, sorumlularca ifade edil-
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meye başlanmıştır. Fakat görüyoruz ki, henüz doğu 
illerimizdeki kadrolarda belirli bir gelişme daha ya
pılamamıştır. 

Kanun uygulanırken, Nisan ayında 2653 sayılı 
yeni bir ek kanun getirilmiş, maddeler eklenmiş, di
siplin işlemlerinde hocalara ceza olarak denenmek 
şartı ile başka üniversitelere uzaklaştırma veya re'sen 
işine son verilme cezaları getirilmiştir. Satınalmada, 
keşifte, projeyi yaptırma, montaj ve kirada Muha
sebeyi Umumiye Kanunu dışı salahiyetler verilmiştir 
ve sonra da Rektörler Kurulu düzenlenmiştir ki, bu 
Kanunda yoktur. 

Yükseköğretim Kurumunun yine 1983 Bütçesi 
tanziminden önce bir çeşit malî özerklik istediğine 
şahit oluyoruz. 140 milyar lira kadar bir ödenek için 
harcama serbestisi istenmektedir. Şimdiye kadar 
Türkiye'de uygulanmamış bu malî özerkliğin ne de
recelerde yararlı olacağı da denenmemiştir. 

Üniversitelere has ve kanaatimizce ilmî, idarî, 
malî diye tavsif edilen özerkliklerin birbirine dayalı 
sacayağı misali mefhumlar olup, birbirinden ayır
mak mümkün değildir. Kanaatimizce YÖK, merkezi 
idareyi yürütebilmek için buna acele olarak lüzum 
görmüştür ve haklıdır. Bu Kanunun tarzı tedvini esa
sen bunu gerektirmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; • 
Aylar süren uzun araştırmalarla hazırlanan Ana

yasa Tasarımızın yeni kuruluşlar getirdiği, eski kuru
luşları şekillendirdiğini hepiniz gördünüz. Amaç, Türk 
toplumunca kabul edilebilecek bir Anayasanın en kı
sa tarifi ile uzun yıllar yaşayabilecek bir Anayasanın 
tedvinidir. O görüşteyiz ki, birtakım kanunlar ve ba
zı haklar, toplumlar tarafından massedilir. Bu bir sa
yın üyemiz tarafından dile getirilmiştir, çok haklıdır
lar. Bazıları ise, daha doğarken zayıf doğarlar, uygu
lanma kabiliyetleri yoktur. Bunun içindir ki anayasa
lar, yeni kanunlar yapılmasında yalnız istikamet gös
terici olurlar. 

Takdim ettiğimiz maddede, tedvininde .1946 Ni
sanında yürürlüğe giren ve özerklik veren Kanun, 
yani 4936'dan bahsedilmiştir, gerekçede incelenmiştir. 
Komisyonumuz, demokrasiye geçiş yılı olan 1950'ler-
den önce Hükümetin böyle bir kanuna lüzum görme
sini manidar bulmuştur. Düşündürücüdür, şöyleki; 
dünya tarihinde demokrasiyi hazırlayanların, üniver
siteler Ve düşünürler olduğu o zaman bir defa daha 
görülmüştür ve ispat edilmiştir. 

193 3'ün 31 Mayısında Atatürk'ün üniversite re
formunda, reformun yapılması Profesör Marsh'a 
emanet edilmişti ve Profesör Marsh'ın teklifi, muvak
kat olarak merkezî idareyi kabul etmekti. Sonradan, 
devamlı yönetimin tespiti kabul edilmiştir. 12 yıllık 
süre kâfi görülerek 1946'da Parlamento zabıtlarına 
geçtiği gibi, «Üniversitelerin Avrupadaki benzerleri 
gibi, müşterek temellere dayandırılması, ayrı bir yö
netime sahip bulunmaları lüzumlu görülmüş, yine 
kanunun gerekçesindeki üniversiteler gibi bilgi ve uz
manlığa ayrılmış kurumların merkezlerden idaresine 
ve bir elden yönetilmesine imkân yoktur» diye zabıt
lara geçmiştir. 

Olaylar, Türkiye'yi 36 yıl sonra aynı noktaya zo
runlu olarak getirmiş bulunuyor. Tasarıda üniversite
lerle ilgili 165 inci maddenin Sayın Genel Kurulumu
zun değerli katkılarıyla Türk millî eğitimi ve hassaten 
Türk milleti istikbali için en hayırlı şekilde tedvin 
edileceği ümidini taşıdığımızı da bildirmek isterim. 

Görüşümüz, bu maddenin çağdaş eğitim, öğretim 
esaslarında Atatürk ilkelerinde araştırıcı, bilimsel bir 
insangücünü, Devletin varlığı, bağımsızlığı, ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini kapsayan, Millî Eğitim 
Bakanlığı gözetiminde olabilen; fakat kendileri ta
rafından seçilen organlar eli ile seçilen ve başkanının 
seçimini kendisine bıraktığımız diğer müesseseler gibi 
bir ilave olarak gösterilen adaylar arasından Devlet 
Başkanınca onanımı kabul edilebilen, merkezî idare
den çok birleşim denetim ve gözetim içinde bir üni
versite düzenlenmesi yönündedir. 

Olağanüstü haller için alınan kararlar ve düzenle
melerin istisna olarak kabulü taraftarıyız; ancak ta
biîdir ki, Anayasamızın hazırlanış felsefesinde ola
ğanüstü hal rejimi düşünülmemiştir. 

Sayın arkadaşlarım; kısaca şimdi yüksekokullarla 
ilgili 166 ncı madde hakkında da bir açıklama yap
mak istiyorum. Yüksek öğretimde yüksek öğretim 
bütünlüğü içinde kabul edilen bu okullar gerekçemiz
de belirtildiği gibi yurdumuzun ihtiyaçları, istih
dam planlaması içinde belirli mesleklere öncelikle 
teknolojik dallarda görülen açıklan kapatmak üzere 
tedvin edilmiş bulunmaktadır. Aslında 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanununun 1 inci maddesinde de 
belirtildiği gibi üniversitelerle bütünleşen bir kurum
lardır. Devletin denetim ve gözetimiyle de adı ge
çen kanunun 20 maddesinde ve müteakip maddeler
de belirtilen organlara sahiptirler. 
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Komisyonumuz, üniversite olayları devrinde yaşa
nan talihsiz dönemdeki acı tecrübelerin özel yüksek
okul açılmasına engel olamayacağı kanaatıyla özel 
yüksekokullar açılmasını da tasviplerinize arz etmiş 
bulunuyor. Devlet kontrolü altında ve maddede zik-
redildiği gibi üniversitelerle işbirliği halinde bütün 
dünyadaki örnekleri gibi vakıflar ve benzeri kuru
luşlarla ticarî maksat gözetilmeksizin bir özel yük
sekokul geleneği getirmeyi, kurmakta olduğumuz is
tikbalin demokrasisinin icaplarından görmüştür. Kö-

I 

tü örneklerin kaide haline gelmesi prensipleri zede
lemem elidir. Karar Yüce Kurulunuzundur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vaktin gecikmesi ve Komisyonumuzun aldığı ka

rarla konuşmalarımız; kısaltılması dolayısıyla, ayrıca 
aldığınız karar gereğince soru - cevap sistemi uygula
masını bırakmamız dolayısıyla bu önemli konularda 
Anayasa taslağımızın genel görüşmelerinde fikir be
yan eden arkadaşlarımızdan bazılarını tatmin etme
miş olabilir. Kendilerinden özür dilerken, bu açığı 
maddelerin müzakeresinde karşılayabileceğimizi ve 
sizlerle birlikte o zaman en iyiyi bulmaya gayret 
edeceğimizi vaat ve arzu eder, hepinizi saygıyla ve 
sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tasarının yargı bölümüyle ilgili olarak açıklanan 

görüşleri cevaplamak üzere Sayın Kavalalı ve Sayın 
Yazar görevli. Önce Sayın Kavalalı'yı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
Sayın Kavalalı, yalnız arkadaşlarımız tarafından 

açıklanan görüşlere cevap mahiyetinde olmasını has
saten rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA A. MÜMÎN 
KAVALALI — Evet efendim. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyele
ri; 

Sözlerime, Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki 
bizlere ışık tutan eleştirilerinden çok yararlandığımız 
Yüce Meclisin saygı değer üyelerine şahsım ve Ko
misyonumuz adına teşekkür ederek başlayacağım. 
Hemen işaret edelim ki, bu değerli görüşler içinde 
yeri geldiğinde açıklanacağı üzere Komisyonumuzca 
kabul edilebilecekler, nedeni gösterilerek kabul edile
meyecekler bulunacaktır. Tabiatiyle son karar Yüce 
Meclisin olacaktır. Amacımız, görüşlerini açıklayan 
değerli arkadaşlarımızın bu katkıları ve Yüce Mec
lisin yön vermesiyle elbirliği ve uyum içinde tasa
rıya Büyük Türk Milletine yaraşır biçimde en mü
kemmel şeklini vermek olacaktır. 
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Bazı arkadaşlarımızın belirttikleri veçhile bu Ana
yasa Tasarısı, bir tepki yasası değildir. Ancak her
halde bu Anayasa Tasarısının hazırlanmasında bizle
ri milletçe 12 Eylül 1980 lere getiren tutum ve yö
nelimler gözden uzak tutulmayarak buna göre mem
leket şartlarının gerektirdiği düzenleme yapılmış bu
lunmaktadır. Değerli arkadaşımız Mehmet Hazer'in 
belirttiği gibi yeni Anayasa Tasarısı bir tepki yasası 
olmayıp, teşhise göre hazırlanmış bir yasa tasarısı
dır. Artık milletçe fert olarak, kurum ve kuruluş ola
rak devletin olmadığı yerde hürriyetlerin de olama
yacağını, hürriyetlerin sonsuz olmadığını ve her bi
rimizin haklarımız kadar vecibelerimizin de bulun
duğunu idrak etmemiz ve bu bilinç ile hareket etme
miz gerektiğini unutmamalıyız. 

Değerli arkadaşlar; 
Zamanın kısıtlı olması nedeniyle konuşmamın 

bir bölümünü kısaltarak arz edeceğimi beyan ile 
konuşmalarıma devam ediyorum. Şimdi sizlere Ko
misyonumuzun tensibiyle yargının sadece bir bölü
müyle, yani Anayasa Mahkemesiyle ilgili olanlar dı
şında kalan, Tasarının 171 den 178 ve 188 den 197 
nci maddelerine kadarki yargıyı ilgilendiren düzenle
meyle ilgili değerli arkadaşlarımızın belirttikleri gö
rüşler nedeniyle Komisyonumuzun mukabil görüşle
rini açıklayacak ve Komisyon adına, yöneltilen eleş
tirileri cevaplandıracağım. 

Tasarının yargı bölümüyle ilgili genel eleştirilerin 
başında, bir arkadaşımızın, yargının işlemesi biçimi
nin 12.9.1980 lere geliş nedeni sayılamayacağı, mah
kemelerin de hatalı kararları olabileceği eleştirisi 
gelmektedir. Hemen arz edelim ki, Tasanda tüm yar
gı ve işleme biçimi hiç bir zaman 12 Eylül'e geliş ne
deni sayılmamış, gösterilmemiştir. Ancak Komisyo
numuzun Sayın Başkanının da açıkladıkları üzere 
bazı yüksek mahkemelerin yasama ve yürütme erkiy-
le çatışan, görevlerine tecavüz niteliği taşıyan ka
rarlar verebildiklerinin iddia edilebilir hale gelme
si gözden uzak tutulmamış, bunun gerçekliliği ve 
nedenleri üzerinde durulmuş, çözüm, yargı bağımsız
lığını ve hakim teminatını zedelemeden bu mahke
melerin kuruluş biçimlerinin ve yetki alanlarının ye
niden düzenlenmesinde ve yargıyla yürütme arasın
daki kopukluğu gidermede bulunmuştur. Bu neden
lerle Komisyonumuz bizce isabetli bir teşhis ile çö
zümü bu mahkemelerin kuruluşlarını ve yetki alan
larını yeniden düzenlemekte 'bulmuştur. 

Yüce Meclis takdir buyurur ki, bu teşhis ve bu
na göre yargı ile ilgili olarak yapılan düzenleme bir 
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tepki niteliğinde sayılamaz. Nitekim Millî Güvenlik I 
Konseyinin 12.9.1980 den sonra kabul ettiği ve yar
gıya taalluk eden kanunları düzenleme ve kabul ne
deni de aynı teşhise varmalarının bir sonucu olarak 
gözükmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi yargıyla ilgili olarak . 
12.9.1980 den sonra sadece Cumhuriyet Başsavcılı
ğı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bazı yüksek 
mahkemelerle ilgili yasal düzenlemeyle yetinmiş bu
lunmaktadır. Yüksek Konsey hiç bir zaman yargı
nın bağımsızlığını zedelemek amacı gütmemiştir. 

Teşhiste bu uyum yargıyla ilgili tasarı maddeleri
nin hazırlanması sırasında kendiliğinden doğmuş, ilke 
olarak yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatının 
zedelenmemesine dikkat edilirken memleket gerçek
leri de gözden uzak tutulmamıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Tasarının Anayasa Mahkemesi dışında kalan yar

gıyla ilgili bölümüne yönelen eleştirilerden bir diğe
ri, hâkimlerin emeklilik yaşının 65'ten 67'ye çıkarıl
ması nedeninin açıklanması istemine yöneliktir. 

Hâkimlerin emeklilik yaşının 65'ten 67'ye çıkarıl
masının nedeni, diğer devlet memurlarına oranla 
kendilerine bir ayrıcalık tanınmasından değil, mes
lekten hâkimlere duyulan büyük gereksinmedendir. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere hâkimler ay
rı bir personel kanununa tabi bulunmaktadırlar. Ha
len 6 bin civarındaki hâkim ve savcılıktan 2 500 ci
varında hâkimlik ve savcılık kadrosu münhal bu
lunmaktadır. 'Bunun nedenleri, 1961 Anayasasının 
134 üncü maddesiyle geçici maddesi hükümlerine 
rağmen yıllardan beri hâkimler personel kanununun 
çıkarılamaması, bu sebeple mesleğin cazip hale ge
tirilememesi, büyük şehirlerdeki yaşam şartlarının 
ağırlaşması, meslektaşların dışarıda daha iyi yaşam 
imkânları bulabilmeleri ve işin ağırlığıdır. Seneler
den beri bölge adalet mahkemelerinin, tasarı Adalet 
Bakanlığında hazır beklediği halde Meclise sevk da
hi edilememesinin nedeni de budur. 

Diğer taraftan, artık yurdumuzda da ortalama 
yaşama süresi artmış bulunduğuna göre tecrübeli bir I 
hâkimin yetişmesi de yıllar aldığından en verimli ça
ğında bu değerli ve tecrübeli arkadaşlarımızdan 'bir 
orada daha istifade edebilmek, hâkim açığının art
masını da önlemek amaçlarıyla öğretim görevlileri
nin emeklilik yaş oranlarına uygun olarak bu düzen
leme yapılmış bulunmaktadır. | 
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'Bir arkadaşımız eleştirisinde; «Hâkimlik mesle
ğinin yaşının 65'den 67'ye çıkarılması sırasında sav
cılar için böyle bir düzenlemeye gidilmediği için, 
Cumhuriyet savcılarının 65 yaşına geldiklerinde 
emekli olmamak için hâkim sınıfına geçmeye çalışa
caklarına da» değindiler. 

Sayın meslekdaşımın bu eleştirisi isabetli değildir. 
Zira, bu değişiklik hâkimlik mesleğiyle ilgili mad
dede yapılmıştır. Aslolan, hâkimlik mesleğidir ve bu 
deyim Cumhuriyet savcılarını de içerir. Bu sebep
le düzenleme, Cumhuriyet savcılarının mesleklerinin 
son yıllarda savcılıktan hâkimliğe geçmelerini ge
rektirmeyecektir. 

Tasarının 173 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasın
da yazılı olduğu üzere, «Hâkimler görevlerinde ve 
özel hayatlarında tarafsızlıkları hakkında çevrenin 
inancını sarsacak davranışlardan kaçınmak zorunda
dırlar» denmesini bir arkadaşımız, «Çevrenin itima-
tını sarsacak deyiminin anlaşılmaz ve sakıncalı ol
duğu; bununla hâkimlerin bir avukatla, bir iş ada
mıyla görüşemez hale geleceği» nedenleriyle eleştir
miş bulunmaktadır. 

Bu fıkrayla güdülen amaç, hâkimleri küçük dü
şürmek, hâkimleri manastır hayatına sokmak ol
mayıp, adetleri pek de az olsa bazı meslekdaşları-
mızın bilinegelen, ve duyulagelen meslekle bağdaş
mayan yönelimlerini önlemek, görevlerinde ve özel 
yaşamlarında belli ilkelere sadık kalarak meslek va-
karıyla uyum içinde davranmalarının gerekliliğini 
vurgulamaktır. Aynı fıkrayla, hâkimlerin davaları 
en az bir giderle en kısa zamanda karara bağlama
ları da önerilmekte ve bu husus kendilerine Ana
yasal bir görev anlayışı olarak yüklenmektedir. Bir 
an için bu fıkrada yazılanların bir Anayasa hükmü 
olarak getirilmesinin gereksiz olduğu düşünülebilir; 
ancak yıllardır yargıdan yakınmaların başında ada
letin geciktiği şikayetlerinin geldiği gözden uzak tu
tulmamalıdır. Bu nedenle, fıkranın bir bütün ola
rak maddede kalması gerektiği görüşündeyiz; ancak 
davaların en kısa sürede sonuçlandırılmasının yar
gının görevi olduğu, Tasarının 173 ve 174 üncü mad
delerinde iki yerde yazılmış bulunduğundan 174 
üncü maddedeki son fıkranın madde metninden çıka
rılması gerektiğini hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Bir sayın arkadaşımız; tasarının 173 üncü mad
desinin birinci fıkrasındaki iş ve çocuk mahkemele
rinde zorunluluk sebebiyle hâkimlik mesleğinden ol
mayanların da görev almasının mümkün görülmesi
nin sakıncalarına değindiler. 
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Her ne kadar çocuk mahkemelerinde çocuk haleti 
ruhiyesinden anlayan hâkimlerin atanması gerekirse 
de temas ettiğimiz meslektaşlarımızın da derhal de
ğindikleri gibi, iş ve çocuk mahkemelerinde mes
lekten olmayanların görev almalarının sakıncaları ve 
iş mahkemelerinde bu hususla ilgili geçmiş tecrübe
lerin iyi netice vermediğini vurgulamalarına göre, bu 
sözcüklerin madde metninde kalıp kalmaması husu
sunu Yüce Meclisin takdirlerine bırakıyoruz. 

Bir sayın arkadaşımız; «istinaf mahkemelerinin 
nasıl kurulacağı konusunda maddede açıklık bulun
madığına» değindiler. Tasarının 175 inci maddesinde 
ilk fıkrada «Mahkemelerin kuruluşu, görev ve işleyiş 
ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği» be
lirtildikten sonra maddeye eklenen ikinci fıkrada 
«Adlî ve idarî yargı devletin imkânları ölçüsünde iki 
dereceli olarak yapılır» hükmüne yer verilmekle ye-
tinilmiştir. 

Adlî yargıya oranla görev alanı, iş kesafeti ve ta-
biyatıyla kadrosu çok dar olan idarî yargıda bölge 
mahkemeleri 2576 sayılı Kanun gereği olarak kurul
dukları ve faaliyete geçtikleri halde ve yine yüksek 
adliye mahkemesi olan Yargıtaya yılda 200 binin 
çok üzerinde sayıda dava dosyası geldiği bir vakıa 
olmasına rağmen, yukarda arz edilen kadro boşluk
ları nedeniyle, 1975 yılından bu yana kuruluş kanun 
tasarısı Adalet Bakanlığında hazır bekletilen istinaf 
mahkemeleri kurulamamaktadır. Bu nedenle, Anaya
sa Tasarısına sözü edilen fıkranın ilavesi zorunlu
luğu duyulmuş, buna işaret edilmekle yetinilmiştir. 
Tabiyatıyla, istinaf mahkemelerinin nasıl kurulacak
ları, çıkarılacak kanunla düzenlenecektir. Öyle tah
min ederiz ki, değerli arkadaşımızın amacı da bu hu
susun vurgulanmasıdır. 

Yeri geldiği için hemen arz edeyim ki, dünyanın 
hiçbir yerinde yılda gelen iş adedi 250 bin civarında 
olan başka bir yüksek mahkeme yoktur, İstinaf mah
kemelerinin kurulamaması, Yargıtayın asıl görevi 
olan içtihat yaratma görevini yeterince yerine getire
memesi gibi bir sonuç yaratmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Değerli arkadaşlarımızdan birçoğu Devlet Gü

venlik Mahkemelerinin kuruluşlarının isabetli ve ter
tibinin yerinde olduğu görüşleriyle bizlere güç ver
dikleri için, Komisyon olarak bu açıklamalarını 
şükranla ve teşekkürlerimizle karşılıyoruz. Hiçbir 
Danışma Meclisi üyesi arkadaşımızın bu mahkemele
rin kuruluşuyla ilgili maddeye karşı çıkmayışı, 12 
Eylüle geliş nedenlerinin idrakini hep birlikte taşıdık-
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larının kıvanç verici bir örneğidir. Hemen arz ede
yim ki, bu mahkemelerin kuruluşu, görev alanları, 
geçmiş tecrübe ve tenkitler de gözetilmek suretiyle 
ve tabiî hâkim ilkesi zedelenmeyecek bir biçimde 
düzenlenmiş, ihtisas mahkemesi olarak normal ve 
olağanüstü hallerde görev yapacakları belirlenmiş 
bulunmaktadır. 

'Bir arkadaşımız; «Devlet Güvenlik Mahkemeleri
min kuruluşuyla ilgili maddenin ikinci fıkrasının 
madde metninden çıkarılması ve kuruluşlarının ka
nuna bırakılmasını» önermekteyse de evvelce 1699 
sayılı Anayasa değişikliğiyle kurulan bu mahkeme
lerin kuruluş kanununun Anayasa Mahkemesince ip
talinden sonra, Anayasanın amir hükmüne rağmen 
bir daha kurulamaması bu mahkemelerin devlet gü
venliğine taalluk eden en mühim davalara bakacak 
olmaları, kuruluşlarının kanuna bırakılmasının yarın 
yaratabileceği Milatlar kuruluş biçimleriyle görev 
alanlarının Anayasa belirlenmesinin daha isabetli ola
cağı intibaını yarattığından Komisyon olarak bu gö
rüşe iştirak edilmemiş düzenleme Anayasada belir
lenmiştir. 

Bir değerli arkadaşımız; «Cumhuriyet savcılığıvla 
ilgili maddeyle bağlantılı olarak polis ve jandarma 
teşkilatının birleştirilmesiyle tevhidi zabıta gereğine» 
değindiler. 

Komisyonumuz, bir Anayasa sorunu olmadığı 
için, zabıtanın birleştirilmesi üzerinde durmamıştır. 
Sadece savcılıkla ilgili maddede ilgili önerileri de 
gözönünde tutarak, adlî zabıtanın kurulması mese
lesi üzerinde durmuş; adlî zabıta ihdasının sakınca
ları görülerek bundan batıda vazgeçildiğini ve ne
denlerini ve yine yurdumuzda zabıta amirleriyle sav
cılar arasında süregelen bazı sürtüşmeleri de dikka
te alarak 177 nci maddeye, «Adlî işlerde zabıta gö
revlileri Cumhuriyet savcısının emrindedir» fıkrasını 
ilave etmekle yetinmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, 
Komisyon olarak bu görüşü benimseyemediğimizi 
belirleyeceğiz. 

Bir sayın arkadaşımız; «Cumhuriyet savcılığıyla 
ilgili maddedeki düzenlemenin Ceza Yargılama Usul 
Kanununun 148 inci maddesine uygun ve yerinde ol
duğu» görüşünü belirlemekle bize güç vermişlerdir, 
kendilerine teşekkür ederiz. 

Tasarının askerî yargıyla ilgili 178 inci maddesi
ne eklenen 6 ncı fıkradaki «Askerî hakim ve savcılar, 
askerî yargı hizmeti dışında kalan askerî hizmetler 
yönünden teşkilatlarında askerî mahkeme bulunan 
komutanın emrindedir» biçimindeki hükmün, esasen 
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Içhizmet Kanununda mevcut olduğunu, bu nedenle 
ve mevcut üst - ast, ast - üst ilişkilerinin esasen 
askerî hizmet gereklerine uygun yürüdüğünü belir
ten bir arkadaşımız bu fıkranın madde metninden çı
karılmasını istemiş bulunmaktadır. 

Bu fıkranın askerî hâkimlerin yargı görevleriyle 
bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yargı dışı askerî hiz
met gereği ve ast - üst ilişkileriyle ilgilidir. Gerek
sinme duyularak maddeye eklenen fıkranın madde
den çıkarılıp çıkarılmayacağını Yüce Meclisin tak
dirlerine arz ile yetineceğiz. 

Tasarıdaki yüksek mahkemelerle ilgili sıralama
nın yeri geldiğinde gözden geçirileceği kuşkusuzdur. 
Buna sadece arkadaşlarımızın değinmesi nedeniyle 
biz de değinmekle yetiniyoruz. 

Değerli arkadaşlarımızın yüksek mahkemelerden 
Yargıtayla ilgili teveccühlerini Komisyon olarak ve 
bendeniz ayrıca bir üyesi olarak şükranla karşıladı
ğımızı belirtmekle yetineceğim. Yargıtayla ilgili mad
denin düzenlenmesi 1961 Anayasasının ilgili madde
si hükmüne sadık kalınarak yapılmış bulunmakta
dır. 1730 sayılı Yargıtay Kanununun ilgili maddele
rinde, birinci başkanın, birinci başkanvekillerinin ve 
ikinci başkanlarının Yargıtay Büyük Genel Kurulu
nun salt çoğunluğunun oylarıyla seçilecekleri açıkça 
belirlendiği halde Danıştayla ilgili maddedeki düzen
lemeye de uygun düşmeyen bir biçimde 188 inci 
maddenin 3 üncü ve sonuncu fıkralarında «Büyük 
Genel Kurul» deyiminin kullanılmaması ve seçim
lerin bir kısmının kanunlara bırakılması arkadaşla
rımızın haklı eleştirilerine neden olmuş bulunmak
tadır. Komisyon olarak maddenin görüşülmesi sıra
sında bu düzeltmenin yapılacağını açıkça beyan edi-
yoruzj 

Bir değerli arkadaşımız da sonu «... tay»la biten 
yüksek mahkeme adlarının, «Yargıtay» yerine «Yük
sek Adalet Mahkemesi», «Danıştay» yerine «Yük
sek İdare Mahkemesi», «'Sayıştay» yerine «Yüksek 
Hesap Mahkemesi», «Askeri Yargıtay» yerine «As
kerî Yüksek Mahkeme» denilmek suretiyle değişti
rilmesiyle yüksek mahkeme adları arasında uyum 
sağlanacağını ve vatandaşın alışamadığı mahkeme ad
larını karıştırmasının da bu yolla önleneceğini belir
terek değiştirilmesini önerdiler. Bizler Komisyon ola
rak Tasarıvı hazırlarken mevcut mahkeme adlarının 
alışılageldiği biçimde aynen muhafazasını tercih et
miş bulunuyoruz. 

Cumhuriyet Başsavcılığıyla ilgili eleştirilere gelin
ce; 1961 Anayasasının 137 ve 139 uncu maddelerin
de adından söz edilmek suretiyle ve siyasî partilerin 
kapatılması ve Yüce Divanla ilgili 57 ve 147 nci mad
delerde de bazı görevleri belirlenmek suretiyle ge
çiştirilen Cumhuriyet Başsavcılığı müessesesi diğer 
yüksek mahkemeler nezdinde de başsavcılıkların bu
lunması, Yüce Divan görevinin Yargıtaya verilme
si, Yargıtay nezdindeki Cumhuriyet Başsavcılığının 
bu Yüce Divanda da başsavcılığı temsil edecek ol
ması, Anayasa Mahkemesinde siyasî partilerin kapa
tılması için açılacak davaları açmakla aynı başsav
cının yükümlü olması, siyasî partilerin denetiminde 
aktif şekilde ve gecikmesiz hareket etmesinin gere-
kirliği gibi nedenlerle ve Millî Güvenlik Konseyinin 
kabul ettiği 2483 sayılı Kanunla sadece Yargıtay 
nezdindeki Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili olarak 
ağırlıklı yeni düzenlemeye gidilmesi, Cumhuriyet 
Başsavcısının Yargıtay bünyesi içinde de birçok gö
revlerinin bulunması ve Hâkimler - Savcılar Yüksek 
Kuruluna da üye olarak dahil edilmesi muvacehe
sinde yeni Tasarıda Yargıtay bünyesi içinde ve an
cak bağımsız bir madde halinde yeniden düzenlen
mesi benimsenmiş, 189 uncu madde bu nedenle ted
vin edilmiş bulunmaktadır. 

Bir arkadaşımız Cumhuriyet Başsavcılığının «Dev
let Savcılığı» biçiminde düzenlenmesi ve başsavcılık
ların bir yerde toplanması önerisinde bulundular. 
Bu husus evvelce Komisyonumuzda da görüşülmüş 
bulunmaktadır; ancak bilhassa Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek İdare mahkemeleri nezdinde de baş
savcılıkların bulunması ve hizmet özelliği ve gereği 
ve idarî yönden bunların bir devlet savcılığı etra
fında toplanmalarının sakıncalar yaratabileceği düşü
nülerek bu düşünceden vazgeçilmiş olduğundan bu 
görüş benimsenememiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığıyla ilgili Tasarı madde
si değerli arkadaşlarımız tarafından birkaç yönden 
eleştirildiği için bunlara ayrı ayrı değinmek iktiza 
etmektedir. 

Bir arkadaşımız Cumhuriyet Başsavcısının Yar
gıtay Genel Kurullarıyla İçtihadı Birleştirme Büyük 
Genel Kuruluna katılabileceğinin de anayasa madde
sinde .belirlenmesini istemektedir. Bu görüşe, bu hu
susun bir anayasa sorunu olmadığı, kanun mevzuu 
olduğu, esasen Yargıtay Kanununda yapılan değişik
likte de gözetildiği nedenleriyle iştirak edilememiş
tir. 
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Bir 'kısım değerli arkadaşlarımız Cumhuriyet Baş- ı 
savcısının ve 2483 sayılı Kanunla İhdas edilen Cum- I 
huriyet Başsavcıvekilinin seçimlerinin Yargıtay Bü- I 
yük Genel Kurulu tarafından yapılması gereğine ve I 
Cumhurbaşkanının adaylar arasından seçim yapma- I 
sının da sakıncalarına, vekilinin gereksizliğine değin- I 
mişlerse de, Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen I 
görevlerin önemi, aktif yönelim içlinde bulunmasının I 
gerekliliği, Yargıtayda da birçok görevlerinin bulun- I 
ması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun top- I 
lantılarına da katılmasının zorunlu olması gibi ne- I 
denler muvacehesinde Komisyon olarak bu görüşlere I 
iştirak edilememiş, bilakis Cumhuriyet Başsavcılığı- I 
nın aktif şekilde görev yapabilir hale gelmesi için ye- I 
niden teşkilatlandırıllması gerektiğinden 189 uncu 
maddeye son fıkrası 'ilave edilmiş bulunmaktadır. Be- I 
lirlenen bu seçim sisteminin yargı bağımsızlığını ze- I 
delemesi de söz konusu edilemeyeceği görüşündeyiz. I 

Değerli arkadaşlar; I 
Burada kıymetli meslektaşlarımız ve arkadaşları

mızın Komisyonumuzca ve sadece ihtisasa hürmet 
ederek bir hizmet anlayışı içinde Yüce Divan göre- I 
vinin Anayasa Mahkemesinden alınarak Yargıtaya I 
verilmesini ve ayrı bir madde halinde düzenlenmesi- I 
ni coşkuyla karşılamalarından dolayı Komisyonumuz I 
adına içten teşekkürlerimizle karşıladığımızı belirtme
yi bir borç bilirim. Yüce Yargıtay bu görevi en iyi I 
şekilde yürütecek güçtedir. Esasen, Anayasa Mahke
mesi üyelerinden kişisel görüş bidirenler arasında da 
Yüce Divan görevinin Yargıtaya verilmesini öneren
ler vardır. 

Burada bir noktaya daha değinmekte yarar gör- | 
mekteyim, İ 

Bazı arkadaşlarımızın Yüce Divan kararlarının J 
kesin olmakla birlikte, hatasız kul olamayacağına gö- I 
re, adaletin tecellisi için karar tashihi yolu ile ince-. 
leneblmesi imkânının maddede belirlenmesi istekle
ri gelen birçok görüşte de haklı olarak önerildiği için, 
bu haklı isteğin maddenin görüşülmesi sırasında gö
zetileceğini arz etmekle yetineceğim. I 

idarenin yargısal denetimli ile ilgili Tasarının 153 
üncü maddesine yönelen eleştiriler konum dışında 
bulunduğundan şimdi sizlere değerli arkadaşlarımızın 
Danıştayla ilgili düzenlemeye yönelik eleştirileri ne
deniyle Kondisyonumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Sayın Devlet Başkanımız Meclis açış konuşmala
rında, «Yargı yönetimi, yönetim yargıyı köstekler 
hale gelemeyecektir»! demektedir. Nitekim, 1961 Ana
yasasının Danıştay ve idarî yargılama usulüyle igili | 

maddeleri Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul 
edilen 2575 ve 2577 sayılı kanunlarla değiştirilmiş 
bulunmaktadır. Yüksek malûmlarınız olduğu için bu
rada bu kanunların Igiİ hükümlerini açılklamayı ge
reksiz görmekteyim. Anayasa Tasarısının 191 inci 
maddesi Komisyonumuzda 2575 sayılı Kanun hü
kümleri benimsenerek düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Bu yönelimlimiz yukarıda arz ettiğimiz gibi aynı teş
hise varmamız nedenine müstenittir. Görüşlerini açık
layan arkadaşlarımızın Danıştayla ilgili görüşlerinde 
bir birlik ve beraberlik bulunmadığı için, görüşleriımi 
belli noktalarda toplamak ve bu suretle cevaplamak 
istiyorum. 

Bazı arkadaşlarımızın eleştirileri Cumhurbaşkanı
nın Danıştayın bazı üyelerini seçmesinin yargı ba
ğımsızlığını bilhassa ileriki dönemlerde zedeleyebile
ceği noktasına yöneliktir. Hemen arz edelim ki, Da
nıştayın bazı üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmesi yargı bağımsızlığını zedeleyemez. Olsa olsa 
Danıştay'ın yürütme ile daha iyi bir uyum içinde ça
lışmasını telif eder. Demokrasinin beşiği sayılan 
Fransa'da, Adalet Bakanının, Danıştayın başkanı ol
duğu hatırlanmalıdır. Nihayet (Cumhurbaşkanının se
çeceği belli orandaki üyeler, idarenin içinden gelecek 
temayüz eden kişiler olacaktır. 

Danıştayla ilgili bir diğer eleştiri de, Danıştay 
üyelerinin 3/4'ünün adlî ve idarî yargı hâkimleri ara
sından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tara
fından seçileceği hükmüdür. Bu konuda bazı arka
daşlarımız düzenlemenin isabetine değinirlerken, bir 
(kısım arkadaşlarımız ise bu düzenleme ile Danışta
yın adlî yargının emrine, vesayetine gireceğini savun
maktadırlar, 

Bizler Komisyon olarak bu madde düzenlemesin
de temelde ayrıcalığa neden bulunmadığı, adlî yargı 
mensuplarının da idare ve idarî usul hukukuna va
kıf ve kamu ve kişi menfaat dengesini takdir edecek 
nitelikte bulunmaları nedeniyle, maddeye «Adlî» söz
cüğünün ilavesinde Komisyon olarak yarar görmüş 
bulunuyoruz. 

Tabiatıyla, bu göreve seçimde de ihtisasa özen 
gösterilecektir. Bu noktada Yüce Mecliste belirecek 
görüş paralelinde maddenin son şeklini alacağını be
yanla yetineceğiz. 

Bir diğer arkadaşımızın yargı birliğine gidilmesi, 
Danıştayın kaldırılması ve görevinin Yargıtaya ilave 
edilecek Dava Dairelerine verilmesi görüşü, yargı 
alanlarının tamamen değişik olması da gözetilerek 
Komisyonumuzca benimsenememiştiı1! 
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fından yürütülmesi gereğine değinirlerken, bazı arka
daşlarımız da makro düzeyde denetimlerinin Sayıştay 
tarafından yapılmasının daha isabetli olacağına de
ğinmiş bulunmaktadırlar. 

Konu ihtisasım dışında olmakla beraber, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun icraya bağlı 
'bir kuruluş olması, denetim biçim ve derecesi, KİT' 
lerim yıllardan beri yeterince denetlenememelerinin 
hatta enflasyonıi&t gidiş nedeni olduğunun söylenmek
te Ibuiunması, nihayet 192 nci maddenin üçüncü fık
rası ile, KİT'lerin denetimi için Sayıştay bünyesin
de özel denetim usuleri getirileceğine işaret edilmiş 
bulunması gibi nedenler ve 1980 Nairobi Konferan
sında da huna işaret edildiğimin anlaşılması karşısın
da ve nihayet Sayıştayın eleman ve teknik imkânları 
da gözönünde tutularak, denetimlerinin Sayıştaya bı
rakılmasının isabetli olacağı görüşümüzü muhafaza 
etmekteyiz. Takdir Yüce Meclisindir. 

Efendim, Askerî Yargıtayla ilgili herhangi bir 
eleştiri olmadığı içtin bu konuyu geçiyorum. 

Bir değerli arkadaşımızın Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu
nun da Anayasada düzenlenmesine mütedair görüşle
ri, kuruluş, biçimleri Komisyonumuzun görüşüne yat
kın görülmediğinden ve kısa bir süre içinde değişti
rilmesi mümkün görüldüğünden, Anayasada detayla
rı ile belMenmemiştir. Ancak, Yüce Meclis Anaya
sada belirlenmesini tensip buyurduğu takdirde Ana
yasada da 'belirlenecektir. 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Şimdi de sizlere Sayıştayla ilgili düzenlemeye yö

nelen eleştiriler nedeniyle, Komisyonumuzun görüş
lerini arz edeceğim. Hemen arz edeyim ki, Anayasa 
Tasarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ke
sin hesaplarla ilgili genel uyumluluk bildlirimi vere
cek olan Sayıştayın, bu bildirimi kesin hesapla ilgili 
147 nci maddesinde düzenlendiği hailde, Sayıştay bu 
yerden alınarak yüksek mahkemeler arasındaki 192 
nci maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Komisyo
numuzu 'buna sevk eden neden, Sayıştayın sorumlu-
(lar hakkında keşlin hüküm veren bir yüksek hesap 
mahkemesi haline getirilmiş, yıllarca süren Danıştay 
vesayetinden kurtarılmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarımızdan bir kısmı Sayıştayın 
yargı bölümünde yer almaması gerektiğini, yüksek 
mahkeme olmadığımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına genel ve katma bütçeli dairelerle, sermayesinin 
yarısı veya daha fazlası bu dairelerce verilerek kuru
lan saibit ve döner sermayeli ya da fon şeklindeki 
idarelerin ve Kamu İktisadî Teşekküllerinin gelir - gi
der ve mallarını denetlemek ve sorumlularının hesap 
ve işlemlerim' kesin hükme bağlamakla yükümlü ol
duğunu belirtmektedirler. Ancak, Sayıştayın Türk 
Milleti adına değil de, onun adına yasama yetkisini 
kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına dene
tim yapmak ve hüküm vermekle yükümlü olması, ke
sin bir hesap ımahkemesli olmasına göre, bir ayrıca
lık yaratmayacağı, nihayet Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de millet adına yasama görevi yaptığı unu
tulmamalıdır. Komisyonumuz Kesin Hesap Mahke
mesi haline getirilmesi nedenliyle, Sayıştaya yüksek 
mahkemeler arasında yer vermeyi tercih etmiştir ve 
bu görüşünde ısrarlıdır. Filhakika, Sayıştayın Kesin 
Hesap Mahkemesi olması dışında da görevleri 'bu
lunmaktaysa da, Danıştayın da idarî yargı dışında 
görevleri bulunduğu gözden uzak tutufcnamalıdır. 
Gerçi kuruluşu ve üyelerinin nitelikleri 'kanunla dü-
zenlenmekteyse de, bu hal görevinin niteliği icabı 
sonuca etkili görülmemelidir. Takdir Yüce Meclisin
dir. 

Sayıştayla İlğilli en mühim eleştiri, KİT'lerin de
netiminin Sayıştay tarafından yapılmaması gerektiği 
noktasında toplanmaktadır. Büyük bir çoğunlukla ar
kadaşlarımız KİT'lerin denetiminin Sayıştaya bırakıl
masının sakıncalı olacağına, klasik Sayıştay deneti
minin KİT'lerin müdebbir bir tüccar gibi hareket et
me özelliklerini engelleyeceğine, ticarî usul ve zihni
yetle yönelme ve çalışmalarını önleyeceğine, denetim
lerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tara-

Yargı bölümü ile ilgili 'eleştirilerin, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili 196 nci maddesine 
eleştirilerin yoğunlaşmış bulunması nedeniyle, hu ko
nu ile ilgili eleştirileri belli noktalarda toplamak su
retiyle Komisyon adına cevaplamak istiyorum. 

Öncelikle arz edeyim ki, 1961 Anayasası ilb geti
rilen ülkelere göre, yargı yürütmenin etkisinden ta
mamen soyutlanmak istenmiş, bu nedenle hâkimle
rin özlük işlerinin Adalet Bakanlığından ayrılarak, 
Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından ve cumhuriyet 
savcılarının özlük işlerinin de kısmen bağlı halde 
Yüksek Savcılar Kurulu tarafından yürütülmesi be
nimsenmişti. Bu uygulama 13.5.1981 tarihine kadar 
sürmüş bulunmaktadır. 

Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 
2461 sayılı Kanun ile her ilki kurul lağvedilmiş, hâ
kim ve cumhuriyet savcılarının özlük işlerinin Ada
let Bakanının başkanlığında kurulan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülmesi be
nimsenmiş 'bulunmaktadır. Buna göre, Kurul Adalet 
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Bakanının başkanlığında toplanacak, Bakanlık müs
teşarı ile özlük işleri müdürü kurulda bulunacak ve 
Kanunun 2 ve 5 inci maddeleri uyarınca Yargıtay 
veya Danıştay genel kurullarının teldi daire başkan 
veya üyeleri arasından gösterecekleri üçer kat aday 
arasından Devlet Başkanının seçeceğfi her yüksek 
mahkeme için iki asıl, iki yedek olmak üzere top
lam tabiî ve seçimle gelen üye olmak üzere yedi 
asıl ve dört yedek üyeden teşekkül edecektir. 

Efendim, zamanın azlığı nedeniyle biraz kısaltı
yorum bağışlayınız. 

Kurulun bu teşekkül tarzında, kurulduğu andan 
itibaren süre gelen eleştiriler nedenliyle, yeni düzen
lemede Komisyonumuz öncelikle, Adalet Bakanlığı 
Özlük İşleri Müdürünün, Hâkimler Savcılar Yüksek 
Kuruluna katılmasını önlemiş, Kurul bünyesine da
hil etmemiştir. Diğer taraftan, seçimle gelen üyeler, 
aslî görevlerine de devam ettiklerinden, kararname
lerin hazırlanmasında çalışamadıkları gibi, sicil dos
yalarının incelenmesi suretiyle, kararnamenin isabet 
derecesini tetkik etmeye imkân bulamadıklarından, 
tasarruflarda daha etkin hale gelmelerinin ve bu su
retle hâkim teminatının zedelenmemesinin temini ve 
yüksek mahkeme üyelerinin seçimlerinin bütün sicil
lerinin bizzat incelenmesi suretiyle yapılmasının sağ
lanması için, bu görevleri süresince başka görev ala
mayacakları vurgulanmış bulunmaktadır. 

Bu sebeple, Komisyon olarak., bir arkadaşımızın, 
Kurul üyelerinin bu görevleri süresince başka görev 
alamayacakları hükmünün teşkilattan kopmalarını 
tevlit edeceği yollu görüşüne katılamıyorum. 

Kurul Başkanının, Cumhurbaşkanı olması gerek-
tiğıine yönelen eleştiriye katılmak mümkün değildir. 
Cumhurbaşkanının, hâkimlerin özlük işlerini tedvin 
eden bir kurula ayıracak zamanı dahi bulunamaya
cağı gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yine bazı arkadaşlarımızın Kurulun, Adalet Ba
kanlığına bağlı hale getirilmemesi, Adalet Balkanının 
'başkanlığında toplanmaması, 'bu halin hâkim temina
tını zedeleyeceği görüşlerine ve bir kısım arkadaşla-
rımiizın, hâkimlerin denetiminin Kurul bünyesinde 
oluşturulacak müfettişler marifetiyle yapılması gerek
liliğine dair görüşlerine katılamamaktayız. 

Sayın Devlet Başkanımızın konuşmalarında be
lirttikleri veçhile, Kurulun kadrosu genişletilmiş, yük
sek yargı organlarından gelen üyeleri adedi artırılmış 
ve Kurulda her an çoğunluğu sağlar hale getirilmiş 
bulunmaları, nihayet, müsteşarın da hâkim sınıfın
dan bir kişi olması ve denetim konusunda yukarıda 

arz edilen nedenler muvacehesinde ve nihayet yapı
lacak denetim sonunda, düzenlenen müfettiş raporu 
üzerine, bizzat Kurulun tasarruf yetkisinin ıbuâunma-
sı ve bu müfettişlerin de meslekten hâkimlerden mü
teşekkil olmaları bir an için Adalet Bakanının mü
fettişler üzerinde etki yapabileceği düşünülse bile, 
bunun sonuçta, Kurul tarafından gözönünde tutula
bileceği nedenlerle, denetimin doğrudan Kurula bağ
lanmasına gerek bulunmadığı sonucuna varmaktayız. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Bir arkadaşımız, Adalet Bakanının veya müste
şarın izinli bulunmaları halinde Kurula vekilinin gi
rip giremeyeceğini sormaktadır. Adalet Bakanının 
yokluğunda yerine vekâlet etmesi tensip buyurulan 
bakanın ve müsteşarın yokluğunda zorunlu olarak 
müsteşarlığa vekâlet eden yardımcısının Kurula ka
tılacakları kuşkusuzdur. 

Bir değerli arkadaşımız, Cumhuriyet Başsavcısı
nın Kurula tabiî üye olarak katılmasının hatalı oldu
ğuna değinmektedirler. Komisyon olarak bu görüşe 
katılamıyoruz. Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuri
yet Başsavcısı Vekili, aslında Yargıtay üyesidir. Yar
gıtay Büyük Genel Kurulunun seçtiği adaylar ara
sından Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek, bu gö
reve getirilmektedirler. Devletin yüksek menfaatle
rini gözetmek ve korumakla yükümlü olan bu değer
li meslektaşlarımızın Kurula katılmalarının, hâkim 
teminatını zedelemeyeceği kanaati ile bu görüşe işti
rak edfflememiştir. Cumhuriyet Başsavcısının evvelce 
mevcut Yüksek Savcılar Kurulunun da tabiî üyesi 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Nihayet, hâkimlerin de görevlerim yaparken bel
li hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekli ve zorun
ludur. Yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatı, hâ
kimlerin tamamen ve her türlü kayıt ve şarttan aza
de hareket edebilecekleri anlamına gelmez. Onların 
da belli bir denetime tabi tutulmaları gerekli ve zo
runludur. Bütün mesele, bu denetimin hâkimlerin te
minatını ve mahkemelerin bağımsızlığını zedeleyici 
bir biçime dökülmemesidir. Bizler Kurul olarak, dü
zenlemenin, bu ilkeleri zedelemediği inancındayız. 
Bu sebeple bir arkadaşımızın, hâkimlerin, Kurulun 
kölesi haline getirildikleri görüşüne katılamıyoruz. 

Tasarının 196 ncı maddesinde, Bakanın, hâkim
leri yettki ile atayabileceği biçiminde bir düzenleme 
mevcut değildir. Bu husus, 2461 sayılı Kanunla dü
zenlenmiştir. Zamanla bu Kanunun değiştirilmesi de 
söz konusu olabilir. Kaldı ki, 2461 sayılı Kanuna gö
re, zorunlu olarak verilecek bu yetki, derhal Kuru-
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lun onayına sunulacaktır. Bu nedenle, bir arkadaşı
mızın, aıesıne vaki görüşüne değinmekle yetınıiyo-
runiî 

İki değerli arkadaşımız da konuşmalarında, Ku
rul kararlarının kesin olmasının sakıncasına değindi
ler. NjiCefcıım, aynı hüküm, 1.961 Anayasasının 144 
üncü maddesinde mevcut bulunmakta idi. Bu hü
kümde «HâKimlıer Kurulu Adiliye mankemelerı hâ-
Kimnefının özlük ışııerı Hakkında kesin karar verir. 
Bu Karar aieynme başuta bir mercie başvurulamaz» 
denmekte idli. Bu hüküm, Anayasaya aykırı olduğu 
nedeniyle, Anayasa Mahkernesıiınin 27.1.1977 gün ve 
43/4 sayılı kararı ile (iptal edilmiş bulunmaktadır. 
Ancak, Kurulun kararları aleyhine Danıştayda dava 
açılması olanağı tanınmasının da bu Yüksek Kurul 
ile Danıştay arasında sürtüşmelere neden olacağı göz
den uzalk tutulmamalıdır. Nitekim, bu geçmişte ol
muştur. Bu nedenli© Komisyonumuz, 196 ncı madde
nin son fıkrasında «Kurul kararlarına karşı kazai 
mercie başvurulamaz. İtirazların Kurul bünyesinde 
inceleme usulü kanunda gösterilir.» hükmüne yer 
vermiş bulunmaktadır. 

Nitekim, 2461 sayılı Kanunun 12 neti maddesinde 
de Kurulun kararlarının itirazen 'incelenmesıinin, İti
razları İnceleme Kurulu tarafından yapılacağı ve bu 
taikdirde Kurulun Adalet Bakanının başkanlığında 
ve ancak müsteşar katılmaksızın ve yine seçimle ge
len asıl ve yedek üyelerin mevcudu ile toplanarak 
karar vereceği belirlenmiş bulunmaktadur. Bizler Ko
misyon olarak, bu hükmün yeterli olduğu, hâkim 
güvencesini zedelemeyeceği inancındayız. Takdir Yü
ce Meclisindir. 

Bir arkadaşımız, Kurul üyelerinin Cumhurbaşka
nı tarafımdan seçilmesinin bilhassa ileriki dönemler
de icranın etkisini artıracağına değindiler. Bu konu
da, Yüksek Kurulun seçimle gelen üyelerinin, önce
likle Yargıtay ve Danıştay büyük genel kurullarının 
kendi üyeleri arasından seçildikleri, Cumhurbaşkanı
nın sadece bu seçilen üçer kat aday arasından üye
leri seçmekte olduğunu, bu düzenlemenin icranın et
kisini artırma gibi bir sonuç yaratmayacağı görü
şünde olduğumuzu beyan etmekle yetineceğiz. 

Son olarak, lika arkadaşımızın, Kurulla seçimle ge
len üyelerin belirlenmesinde Danıştay ve Yargıtay-
dan gelecek üyeler arasında dengenin bozulduğu, bu 
hali ile Danıştayın, adlî yargının vesayeti altına so
kulmuş olacağı biçimindeki eleştirilerini cevaplamak 
istiyorum. 
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Hakikaten 2461 sayılı Kanunda, Kurula, Yargı
tay ve Danıştaydan seçimle gelecek üyelerin sayıları 
eşit tutulduğu halde, madde hazırlanırken oranlar 
farklı hale getirilmişti. Bu husus, Komisyonumuzun 
yüksek mahkemeler arasında bir ayrıcalık gözetme
sinden değil, adlî yargı hâkim ve savcılarına oranla, 
idarî yargı hâkimlerinin sayıca çok az olmalarının, 
Yüksek Kurulda farklı oranda temsil edilmelerini 
gerektireceği görüşünden doğmuştu. Bu arkadaşları
mız kurulun iki bölüm halinde çalışmasını da öneri
yorlar. Kanaatimize göre, «Kurulda iki yüksek mah
kememin temsil dengesi bozulmuştur»ı denmesine gö
re, Yargıtay ve Danıştaydan seçimle gelen üye ade
dinin dengelenmesi suretiyle de bu aksalklığın gide
rilmesi mümkün olacaktır, 

Maddelere geçildiğinde gereken tashihler yapıla
caktır. Yüce Meclisin bilgilerine ve takdirlerine sunu
yorum. 

Sözlerimi bitirirken, 'bendenizi sabırla dinlemek 
lütfunda bulunan Yüce Meclise şahsım ve Komisyon 
adına saygılarımızı ve teşekkürlerimizi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalıalı. 
Aynı konuda Sayın Yazar, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

YAZAR — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Vaktin çok daralmış olması hasebiyle, arz edil
mesi zorunlu olmayan veya zorunlu görmediğim hu
susları çıkaracağım. Bu nedenle hemen konuya ge
çiyorum. 

İşbölümü itibariyle konum Anayasa Mahkemesi
dir. Doğru sonuca varmanın en emin yollarınidan bi
rinin de eleştiri ve eleştiriyi cevaplandırmia olduğu
nun 'bilinci içinde Komisyonumuzun görüşünü arza 
çalışacağım. 

Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarından çok 
yakınan arkadaşlarımız oldu. Ben 19 Eylül 1979 ta
rihinde katıldım Mahkemeye; simidi de emekliyim. 
O kararlar daha önce verilmiş bulunduğundan, açık
lamalarım tarafsız bir raportörün beyanı mahiyetin
de olacaktır. 

Bu yakınmalar daha çok Mahkemenin kaldırıl
ması gereğine yönelik görünmektedir. Bu itibarla, 
önce bunun dışındakd bazı noktalara kısaca değin
dikten sonra bu konuya döneceğim. Eğer Sayın Baş
kanımız tensip buyurursa, bu kısa konuları gayet kı
sa bir surette bitireyim veya Mahkemenin gereklili-
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ğine ilişkin maruzatımdan sonraya bırakayım. Han- I 
gisi zaman 'bakımından tasamla elveriyorsa ben o 
yolu tutacağım; takdir sizindir? I 

BAŞKAN — Sayın Yazar, siz kemdi takdiriniz 
içinde lütfen muhtasar ve müfit şekilde takdim edi
niz konuşmanızı. I 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM
MER YAZAR — Peki efendim. 

Sayın arkadaşlarımızın değindikleri noktaları ga- I 
yet kısa arz etmekle yetineceğim; zira bu bu konular 
tekrar maddelere geçildikten sonra ele alınacaktır. 

İptal kararlarının üçte iki çoğunlukla verilmesi 
önerildi. Bu fikirdir, elbette hürmet edilmeye layıktır 
ve doğru da olabilir; ancak Komisyonun görüşü şu
dur : Anayasa Mahkemesine iptal davası belli ma
kamlar tarafından açılıyor; cumhurbaşkanı, anamu-
halefet partisi başkanı, meclisin belli orandaki üyeleri 
ve bir de hâkimler gönderirler. İş sahipleri anayasaya 
aykırılık iddiasında bulunurlar; bu iddianın doğru
luğuna, bilhassa ciddiliğine hâkim kanaat getirirse 
Anayasa Mahkemesine intikal ettirir, yoksa ettirmez. 
Böyle olunca bir davamn Anayasa Mahkemesine ip- I 
tal zımnında intikal ettirilmesi kamuoyunda onun 
anayasaya aykırı olduğu hususunda bir şüphe de 
uyandırır. Bu şüphe üzerine Anayasa Mahkemesinin 
salt çoğunlukla karar vermemesi, daha büyük 
bir çoğunluk araması, çok sayıdaki üyenin «Ana
yasaya aykırıdır» demesine rağmen az sayı
daki üyenin aykırılığı kabul etmemesi sonu
cu iptal edilmemiş olacaktır ki, bu şüpheyi or
tadan kaldırmaz. Komisyon bu düşünceyle salt 
çoğunluğu kabul etti; ancak takdir Yüce Mec
lisindir. Elbette öyle tensip buyurursa öyle kaleme 
alınır. 

Diğer bir husus iki yıllık tahdidin haksız ve isa- j 
betsiz olduğudur. Bu fikirde büyük bir haklılık var- I 
dır; bunu kabul etmek gerekir. Ancak, Komisyonun 
hareket noktası, böyle bir yüksek mahkemede çalı
şan hâkimlerin belli bir süre (iki yıllık bir süre içinde) 
yine kanunda yazılı yerlerde çalışmamasının memle- I 
ket menfaatine olduğunu düşündü. 

Diğer bir nokta; «9 kişiyle toplanıyor, 5 kişiyle 
karar verebiliyor, bu biraz gariptir» denildi. Aslında 
Tasarıya göre Mahkeme 15 kişidir; ama mahkeme 
olarak kurulması 9 kişidir. Diğer arkadaşların görev 
taksimi vardır; öyle bir iş taksimi yapılacaktır ki, I 
herkes belli bir sıraya göre davaya girebilecek ve 
bunun değiştirilmesi idarece dahi mümkün olmaya- I 
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cak. Düzenleme o şekildedir. Bu itibarla, 9 kişinin 
salt çoğunluğu elbette 5 eder; ama bu 11'de olabilir, 
13'de olabilir; elbette Yüce Meclisin takdiri nasıl te
celli ederse o şekilde tespit edilir. 

«Üniversite üyelerinden fazla hak tanınıyor» de
nildi ve bunun bir haksızlık olduğu ileri sürüldü. Ge
çen tatbikat gösterdi ki, üniversite üyeleri ilk kuru
luşta gelmeleri kanun icabı iken veya kanun bu im
kânı tanımış iken rağbet olmadı. Mahkemeye üniver
site öğretim üyelerinin de rağbetini sağlamak düşün
cesiyle getirildi bu hüküm; işin gerçeği budur. 

67 yaş meselesine temas edildi. Bunu arkadaşım 
Sayın Mümin Kavalah izah etti, bendeniz vakit isra
fına mahal vermemek için geçiyorum. 

«Dava hakkı daralmıştır, genişletilmeli» denildi, 
Dava hakkı iki türlüdür : Bir, doğrudan doğruya ip
tal davası açma; ki, demin arz ettiğim gibi cumhur
başkanına, yasama organının belli orandaki üyeleri
ne, bir de anamuhalafet partisi başkanına tanınmış
tır. Bunun dışında mahkemeler gönderirler ki, çoğu 
da buradan gelir zaten. Çünkü, şimdi arz ettiğim doğ
rudan doğruya dava açma makamlarının dava açma 
süresi muayyendir, 90 günle mahduttur, diğer mah
kemelerden gelen davalarda süre zaten yoktur, çoğu 
da oradan gelir. Bununla beraber Yüce Meclis tensip 
buyurursa elbette bunun sayısı da artırılabilir. 

Bir başka nokta da Anayasa Mahkemesinin Ana
yasada yerine yönelikti. Demin Sayın arkadaşım Ka
valah da temas buyurdular; bunu ileri süren iki ar
kadaşım, hatırladığım doğru ise, Yargıtaydan ayrıl
mış arkadaşlarımdır. Tahmin ediyorum ki bunu bir 
vefa borcu olarak söylediler; eğer Anayasa Mahke
mesi olacaksa yeri yazıldığı gibidir. İki yüksek mah
kemenin sırasını burada tartışmaktan hicap duydu
ğum için hemen geçiyorum. 

Birkaç sayın arkadaşım da Anayasa Mahkeme
sinin yasama organının üzerine çıktığından bahis bu
yurdular. Yasama organının üzerine çıkma hiçbir za
man söz konusu değildir. Eğer Anayasa Mahkemesi 
iptal ettiği bir kanun veya kanun hükmünün yerine 
bir başka hüküm ikame etseydi o zaman bu akla 
gelir ve millet egemenliğinin ihlali olabilirdi; fakat 
Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı olan bir 
kanunu iptal etmekle halkoyuna sunulmuş bulunan 
kanunun, yani anayasanın tatbikini sağlamak ve bu 
suretle halkın iradesinin tecellisine hizmet etmekte
dir. Bu itibarla yasama organının üstüne çıkıyor de
ğildir; bu fikir düzeltilmelidir. 
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Bazı arkadaşlarımız da ret kararlarının kesin ol
madığına göre iptal kararlarının neden kesin olduğu
na temas buyurdular. Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararlarına karşı bir itiraz yolunun olması düşünül
dü. Ancak bir yüksek mahkemenin üzerine bir itiraz 
merciinin getirilmesi, konulması mahzurlu görüldü. 
Bununla beraber ret kararları da üç yıllık bir süre 
için, hemen kesin diyebileceğimiz bir mahiyet veril
di; ret kararlarına üç gün geçmedikçe iptal edici, 
reddedilen bir dava yeniden açılma imkânı kaldırıl
dı. Bu suretle her iki cins karar arasında da bir yak
laşım meydana getirildi. 

Anayasa Mahkemesinin gerekliliği ve yararlı olup 
olmadığı konusuna gelince : Asıl konumuzun önem
li kısmı da budur. Diğerleri üzerindeki tafsilat mad
delere geçildikten sonra da arz edilebilir. Yüce Mec
lisi en çok ilgilendirdiğini sandığım bu konu üzerin
de biraz duracağım, vaktin darlığını da gözden uzak 
tutmamak kaydıyla. 

Toplum yapısı bakımından, bulunduğumuz nok
taya gelinceye kadar vaki olan sosyal olayları ve ge
lişmeleri detaylarıyla arz etmeye vaktimiz elverişli 
değil, arz ediyorum. Ancak mahkemenin gereklili
ğinden söz ederken kuruluş sebeplerine kısaca de
ğinmek de zorunludur. 

Her yerde olduğu gibi bizde de hukuk önceleri 
din kuralları halinde idi. Dar bir yorum dışında bir 
değişime tabi tutulamazlardı. Anayasa fikri de yok
tu. Zamanla kanun koyma zorunluğu ortaya çıkınca 
bu kanunların belli esaslara uygun olması gereği de 
kendiliğinden doğdu. Bunun sonucu olarak anayasa
lar yapıldı. 

Bizim 1924 Anayasamızın 103 üncü maddesi ilk 
kez olarak «Hiçbir kanun Teşkilatı Esasiye Kanunu
na münafi olamaz.» hükmünü getirdi. Bu suretle ko
nulan kanunların Anayasaya aykırı olup olmadıkla
rının aranabileceği, aykırı olmaları halinde bu aykı
rılığın giderilmesinin istenebileceği görüşü ortaya 
sürüldü. 

özellikle 1945'te çok partili hayata geçildikten 
sonra kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı ana
yasal bir hak olarak iddia olundu ve bunun hâkim 
teminatı altına alınması da ısrarla istendi. Bu sıra
larda seçim kanunları değişmiş, seçimlerin bağımsız 
hâkim yönetimi altında yapılması esası kabul edil
mişti. 1950 seçim sonuçları halk iradesini olduğu gibi 
tecelli ettirmede hâkim teminatının en güçlü araç ol-
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duğunu gösterdi. Bunun üzerine kanunların Anaya
saya uygunluğunun yargısal denetime tabi tutulması 
emin bir yol olarak ileri sürüldü. 

Geçen polemikleri, uzun uzun tartışmaları, yazış
maları hep biliyoruz. Onun için onların tekrarından 
vazgeçeceğim. 

Sosyal ve ekonomik gelişmelerle kanunların Ana
yasaya uygunluğunda katkısı olabileceği düşüncesiy
le de ikinci meclis fikri savunuldu. 1961 Anayasası 
ile her iki kurum birden kabul olundu. Bu hususlar
daki polemikler, çekişmeler, kavgalar daha çok siyasî 
partiler arasında cereyan etmekteydi. İkinci meclis, 
yani Senato üyelerinin büyük çoğunluğu siyasî par
tilere mensup olduklarından, Senato Millet Meclisin
den farklı bir görünüm arz edemedi ve kendisinden 
beklenen olumlu katkıları da yeterince tahakkuk etti
remedi. Bu itibarla kanunların Anayasaya uygunluk 
denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıl
masına devam olunması gereği daha kesin olarak or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu tarihî seyri kısa da olsa arz etmekten maksa
dım da şudur : Toplumumuz aşağı yukarı 50 - 60 
yıl önce konulan bir hukuk kuralına mahiyeti ve 
toplumsal değeri ne olursa olsun onu Allah'ın yer
yüzündeki gölgesinin emri bilerek riayeti ibadet sa
yarken, bugün bunun Anayasaya uygunluğunu ara
makta, hatta uygun olmadığı kanısına varınca da 
mahkeme önünde davacı olup iptalini istemektedir. 
50 - 60 yıl gibi kısa bir süreçte bu derece gelişim, 
Atatürk ilkelerine' uygun sosyal bir tekâmülün yarat
tığı hukukî bir inkılaptır. Geri itmemiz doğru de
ğildir. 

Burada ilk akla gelen soru, «Anayasa Mahkeme
si kendisine verilen görevi hakkıyla ifa etti mi?» so
rusudur. Mahkemenin çalışmaya başladığı tarihten 
itibaren 8 - 1 0 yıllık süre içinde görevini hatasız ola
rak yaptığı cesaretle söylenebilir. Türk Ceza Kanu
nunun 142 nci maddesinin iptaline ilişkin davaların 
ilki de bu dönemde reddedilmişti. Sonraları mahkeme 
takdir yetkisini geniş tutmaya yönelmiş, affa ilişkin 
kararlarında olduğu gibi ağır kusurlu, Anayasa de-
ğişikliğindeki şekil noksanlığının yorumunda olduğu 
gibi hatalı ve yanılgılı kararlar maalesef tesis etmiş
tir. 

Etkisinin bütün topluma yaygınlığı nedeniyle ka
rarlar kamunun gözlemi altındadır. Anayasa Mah
kemesi kararlarının doğru olması gereği doğal bulun-
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duğundan, isabetli olanlar dikkati çekmez. 1981 ra- I 
kamlarına göre mahkeme bu tarihe kadar 1738 da
vayı karara bağlamıştır. Bu kararlar arasındaki ku
surlu ve hatalı birkaç kararı pek azdır diye mahke
meyi mazur göstermek niyetinde değilim. Anayasa 
Mahkemesi yüksek bir mahkemedir. Anayasa hâki
miyetinin teminatıdır. En küçük bir hata veya ya
nılgısının mazur görülmesini ummaya hakkı yoktur. 
Hele kusurlu hareketi hiç de affedilemez. Ancak 
müessese bunda masundur, günah kusurlu olanlarda
dır. Bu nedenlerle müesseseyi tahrip etmek kusuru ve 
hatayı ortadan kaldırmak değil, daha kötü olarak 
anayasa hâkimiyetini şüpheye düşürmektir. Anaya
sal yargı isteme hakkını vatandaşın elinden almaktır. 
Vaki kusurun müeyyidesini vatandaşa yüklemektir. 
Çare kusurlu ve hatalı karar verme nedenlerini or
tadan kaldırmaktır. Bu çare düşünülmüştür, vardır. 
Vaktinde Komisyona da arz edilmiştir. 

Şimdi sözü uzatmamak için bunlardan bahsetme
yeceğim, bunlara dokunmuyorum. Zamanı ve sırası 
gelince arz ederim. 

Sayın konuşmacılardan Anayasa Mahkemesinin 
işini diğer adlî veya idarî mahkemelerin de yapabile
ceğini beyan buyuranlar oldu. Bu tutumun hemen gö
ze çarpan iki büyük sakıncası vardır : 

1. Bir davada uygulanacak kanun hükmünü (A) 
mahkemesi Anayasaya aykırı bulur da (B) mahke
mesi bulmaz. Bunun sonucu olarak da memlekette 
birbirine zıt hükümler meydana gelir ve yargı birliği 
gibi çok önemli bir ilke zedelenmiş olur. Yargıtayın 
birlik sağlaması da mümkün olmaz. Çünkü Yargı
tay bugün 24 dairedir. Yarın daha da çoğalabilir. 
Mahkemeler için ileri sürülen sakıncalar bunun için 
de geçerlidir. O halde işi böyle dağınık bir duruma 
düşürmektense, bir mahkemede çözümlemek daha 
mantıkî ve daha doğrudur, işte o mahkeme Ana
yasa Mahkemesidir. 

2. Bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olup I 
olmadığını isabetle tayin edebilmek her zaman kolay 
değildir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi hâkim- I 
lerinin tecrübeli ve yetişkin olmaları gereklidir. Ana
yasal yargı hâkimlerini yetiştirmekte bizzat Anaya- I 
sa Mahkemesi bir okul gibidir. Yetiştirme gücü ve 
etkisi vardır. Genç ve tecrübesiz hâkimlere bir kanu
nun Anayasaya aykırılığını kabul etme yetkisi ver- I 
mek bizi arzuladığımız sağlam sonuca götürmez. I 

Bir kısım sayın üyeler kanunların Anayasaya uy
gunluk denetiminin kurulacak Devlet Konseyi tara- I 
fmdan yapılmasını önerdiler; Fransa'yı da örnek gös- | 
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terdiler. Elime bir kitap geçti, o da şudur : «Louis 
Favoreu et Loic Philip'in Que Sais - Je serisinden Le 
Conseil Constitutionnel» adında bir kitaptır bu. Bu
nun 125 - 126 ncı sayfalarında adlî ve idarî mahke
melerin Anayasaya aykırı buldukları hükümlerin ip
tali için merciine başvurma imkânının sağlanması fik
ri savunulmuştur. Eser 1978'de yayınlanmıştır. O 
tarihten bu yana Fransa'daki Konseyin mahkeme ha
line getirilmesi çalışmalarının bulunduğu sık sık du
yulmaktadır. 

Gerçekten bir kanunun uygulanmadan önce Ana
yasaya aykırılığı ilk bakışta pek görülmez. Hemen gö
ze çarpan, belirgin bir aykırılığı taşıyan kanunun esa
sen yapılmaması asıldır. Anayasaya aykırılığı uygu
lama gösterir. Uygulayan hâkimler ve haklarında uy
gulanacak kimseler daha iyi görür, işi konseye ver
mek, bunların dava hakkını kullanılmaz hale getirir. 

Sayın konuşmacılardan kanunların Anayasaya 
uygunluğunu aramayı gerekli bulmayan pek olmadı. 
Bunda samimî olduğumuza göre, bu denetimin etkili 
olmasını sağlamak gerekir. 

Bir değerli arkadaşımız, Anayasa Mahkemesinde 
kanunun savunucusunun bulunmadığından buranın 
bir mahkeme sayılamayacağını ifade buyurdu. An
cak, Anayasa Mahkemesinin gerekli hallerde ilgili
leri çağırıp, dinlemesi kanun emridir. Bu hüküm ge
reken her halde uygulanmıştır ve uygulanmaktadır, 
örnekleri de pek çoktur. 

Anayasa Mahkemesinin dünyada yaygın olmadı
ğı, 250 küsur devletten 6 - 7'sinde bulunduğu, biz
dekinin kaldırılmasının bir eksiklik yaratmayacağı 
ayrıca belirtildi. Mahkemenin dünyada yaygın olma
dığına ilişkin beyanlar doğrudur. Ancak, Anayasa 
mahkemelerinin kurulmaya başlandığı tarih pek o ka
dar eski de değildir. Hem bu bir seviye meselesidir; 
demokrasiye inanma ve onu sevme sorunudur. Bü
yük Atatürk, bizim toplumumuzu birdenbire yüzyıl
ların ilerisine çekmiştir. Bu mazhariyete ulaşma bir 
mucizedir, Ulu Tanrının lütfudur, her kitleye kolay 
kolay nasip olmaz. Bu alanda nadir toplumlar sevi
yesine çıkmış olmamızın hikmetini burada aramak 
lazımdır. 

Biraz yukarıda arz olunduğu gibi, Anayasal yar
gı yokken, halkımız bunun ihtiyacını duymuş, iste
miş, elde etmiş ve ona alışmış durumdadır. Bireyler 
siyasî görüşü, umdesi ve eğilimi itibariyle arkasına 
katıldıkları lidere güvenmekte ve ona inanmaktadır
lar. Mahkemenin kaldırılması halinde istismar ama
cıyla yapılacak olumsuz propagandalar alıp sürecek, 
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bir ölçüde huzursuzluklar yaratacaktır. Kanunların 
Anayasaya uygun olmadığı iddiasına dayanan ve ön
celeri yasama organına yönelik bulunan hücumları 
mahkemenin varlığı sona erdirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üye arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz; bu noktaya dikkatinizi istir

ham ediyorum, arz etmek istediğim bir husus var : 
Hepimiz biliyoruz gemiler batırıldı, kültür sarayları 
yakıldı, fabrikalar tahrip edildi, alman canlar bin
leri aştı, memleket baştan başa kana bulandı; bütün 
bunlardan yalnız bir iki kaza organını sorumlu tutar 
da, başka sorumlu yoktur, dersek varacağımız karar
da yanılabiliriz. 

Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, tak
dirler Yüce Kurulunuzun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın üyeler, Sayın Aldıkaçtı, yapmak istediği ko

nuşmanın yarına bırakılmasını istemektedir. 
Aynı şekilde bu konuda yapılacak açık oylamanın 

yarına tehir edilmesi konusunda iki önerge vardır, 
okutuyorum. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, her saati
miz önerge ile değiştirilmez ki efendim, çok istirham 
ederim, ben önergenin aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, lütfen oyunuzla his
siyatınızı göstermek imkânına sahipsiniz, ona göre 
hareket ediniz. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, söz al
mak hakkım değil mi efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; söz alma
dan konuşmamanızı hassaten rica ediyorum sizden. 
Önerge üzerinde konuşma fırsatı her zaman vardır 
efendim. 

Önergeleri okutuyorum. 
Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki görüşmele
rin bitiminden sonra, maddelere geçilip, geçilmeme
si hususunun oylanmasının 17 Ağustos 1982 Salı gü
nüne bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

/ 
Turhan GÜVEN Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olmasına ve Tasarının ehemmi

yetine binaen maddelere geçilmesi hususundaki oyla
manın yarına bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 

Enis MURATOĞLU 

I Sayın Başkanlığa 
Vaktin gecikmesi dolayısıyla konuşmamın 17 

Ağustos 1982 saat 09.00'a ertelenmesini ve tümü üze
rindeki yapılacak oylamanın o zamana bırakılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Orhan ALDIKAÇTI 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, önergemi 
bendeniz geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Siz geri alıyorsunuz. 
Sayın Ökte?.. 
ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorlar. (Alkışlar) 
Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner ve Sayın Murat-

oğlu?.. 
RIFAT BAYAZIT — Biz de geri alıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — Geri alıyorlar. (Alkışlar) 
Zannediyorum Sayın Aldıkaçtı da geri alıyor?.. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Kürsüye geliyorum efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, lütfen kısa olması
nı Heyeti Umumiyenin temennisine dayanarak ben 
istirham ediyorum efendim. 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, ben de gereğini 
yapacağına inanmanızı isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerin 
hemen sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gecenin bu geç 
saatinde hemen son sözün bana düşmüş olmasından 
dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğumu da belirt
mek isterim. Çünkü, incelemek istediğim konu da
ha önce arz ettiğim gibi, Anayasanın genel esasları 
ve Türkiye'de üzerinde en fazla tartışılan, daha doğ
rusu belki de temellerine inilmeden tartışılan bir ko
nu olan parlamenter rejim hakkında sizlere bildik
lerimi nakletmekti. Çünkü, bildiğiniz gibi, gerekçe
sinde açıkladığımız gibi, Anayasamız parlamenter 
rejim üzerine kurulmaya çalışılmıştı. Halbuki, arka
daşlarımızdan duyduğumuz yermeler, arkadaşlarımı
zın ileri sürdüğü görüşler parlementer rejimin temel 
ilkeleriyle büyük ölçüde çelişmekteydi. Bunun için-
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dir ki, Yüksek Huzurunuzda sorunu etrafıyla konuş
mak, tartışmak ve bilgilerimi aktarmak istiyordum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Pek bilindiğini sanmıyorum, bu hususta, Anaya

sanın başlangıç kısmıyla ilgili görüşlerimi açıklarken 
sadece yöneltilen tenkitleri cevaplandırmaya çalışaca
ğım ve on maddeden ibaret olan bu kısmı hızla ge
çeceğim. 

Anayasamızın 1 inci maddesi üzerinde hiçbir ten
kit yapılmamıştır. Sadece ikinci fıkranın oradan ay
rılarak, maddeden çıkartılarak ayrı bir madde halin
de Anayasanın 198 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
haline getirilmesi istenmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sunuş konuşmamda ve ondan sonra değerli arka

daşım Gölcüklü ve Şener Akyol sizlere yaptıkları 
açıklamalarda daima tartışmalara açık olduğumuzu 
ve daima gelen teklifleri objektiflikle, hiçbir art dü
şünceye kapılmadan inceleyeceğimizi söylediler. El
bette ki, bu ilkeyi uygulayacağız. Esasen parlamen
tonun amacı da budur, esasen karşılıklı saygı düzeni
nin de temeli budur; fakat bize bir teklif geldiği za
man siz arkadaşlarımdan bir şeyi de dikkate alma
nızı rica edeceğim. O da, sizin ileri sürdüğünüz tek
lif üzerinde bir Komisyonun uzun süre tartıştığı ve 
tartışmasının sonunda bir neticeye vardığı ve bir hü
küm oluşturduğudur. 

Bu sözlerimden, sakın 1 inci maddenin ikinci 
fıkrasıyla ilgili görüşte bir değişiklik yapmak istedi
ğim, karşı çıkmak istediğim sonucu çıkartılmasın. 
Komisyonca karar veririz buna. Hatta sorun hemen 
hemen ortadadır. Belki Komisyonda da bu tartışıl
mıştı, Komisyonun önemli bir kısmı maddenin, 198 
inci maddenin üçüncü fıkrası olarak düzenlenmesi
ni uygun görmüştü. Çoğunlukla buna karar verildi; 
değiştirilebilir bu, problem değil. Bu problem olma
yan değişiklik üzerinden yararlanarak sizin bir nokta 
üzerinde dikkatinizi çekmek istedim. Mesele sadece 
bundan ibarettir. 

Sanıyorum ki; yarın Komisyonumuz bu konuda 
bir karar verecek ve oylamadan evvel, madde sadece, 
«Türkiye Devleti bir (Cumhuriyettir» olarak huzuru
nuza getirilecektir. 

«Cumhuriyetin Temel tikeleri» başlıklı 2 nci mad
de üzerinde, Atatürk milliyetçiliği üzerinde bir tartış
ma oldu; fakat bu tartışmanın büyük bir önemi ol
madığını, 1961 Anayasasının 'Başlangıç Kısmında bu
lunan «Kaderde, tasada, kıvançta ortak Türk Mille
ti» kavramının Atatürk milliyetçiliğini, Atatürk'ün 

Türk milliyetçiliğine verdiği kavramı teşkil ettiği 
inancındayız. Bu da zaten başlangıç kısmına daha 
önce birkaç defa açıkladığımız gibi Atatürk ilkele
riyle birlikte girecekti; fakat yarın arzu edilirse bu 
2 nci maddenin oylamasını ve incelenmesini, eğer 
tabiî maddelere geçilecekse; incelenmesini, başlangıç 
kısmının yazılmasından sonraya bırakırız; ikisi ara
sında bir armoni olur. 

3 üncü madde üzerinde hiçbir değişiklik, bir tek
lifi yoktur. Sadece İmren arkadaşımız belki latife 
yapmak istedi, bazı sözler söyledi, onları cevaplandır
mak istemiyorum. Aslında biraz da söylediği maka
mın ismini unuttum; ondan. 

Arkadaşlarım; 
Buna mukabil Komisyonumuz bir 4 üncü madde 

oluşturdu. Biz öyle sanıyorduk ki, yahut da ben öy
le sanıyordum ki, bu 4 üncü madde burada büyük 
bir olay yaratmasa bile, üzerinde uzun tartışmalara 
yol açacak nitelikte, çünkü, ilk defa olarak bir dev
letin amacı bir maddede belirtilmekteydi ve bu dev
letin amacının da kişileri, toplumu mutlu kılmak, hu
zuru sağlamak olduğu ve Devletin,' kişinin temel hak 
ve özgürlüklerini, hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasal, -ekono-
mik, sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 
manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları sağla
maya çalıştığını Devlete bir görev olarak veriyordu. 
Devletin amacının bu olduğunu belirtiyordu, belirti
yordu ve bunu biz oluştururken, kanaatimize göre 
1961 Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkra
sından daha ileri gidiyorduk. Orada, sosyal devleti 
gerçekleştirmek için devlet bir araçtı, şimdi devlet 
bunu kendisine bir amaç olarak kabul etmektedir ve 
sanıyorum ki, Anayasamızın en inkilâpçı yanı, en ge
lişkin yanı budur. Devlet sistemini temelinden değiş
tiriyorduk; maalesef üzerinde hiç tartışılmadı. 

Anayasanın 5 inci maddesi egemenlik maddesiydi. 
Üzerinde hiçbir tartışma olmadı. Sadece son fıkra
sı üzerinde bazı arkadaşlarımız görüşlerini açıkladı
lar, tereddütlerini izhar ettiler. Bu da; «IMilletlera-
arası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği öngören 
andlaşmalar hükümleri saklıdır.» sözüydü. Bunun 
Millî egemenlik ilkesiyle bağdaşmadığını arkadaşla
rımız ileri sürdüler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hüküm, tipik örneği AET için getirilmiştir. 

AET'ye üye olanlar, onun şartlarını kabul edenler 
AET'nin aldığı bazı kararları memleketlerinde, ken
di parlamentolarından geçirmeden uygulamakla yü-
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de belirttik, yalnız arkadaşlarıma şunu belirtmek is
terim ki, gerekçe belki bazı yanlış anlamalara yol aça
bilecek şekilde kaleme alınmıştır. Orada iki kuvvet 
arasındaki dengeden ve eşitlikten bahsedilmekte ve 
bunun parlamenter rejimin niteliği olduğu söylen
mektedir. Doğrudur bunu sadece bu şekilde anlamak 
lazımdır, yoksa yürütme kuvvetini yasamaya eş hale 
getirdik, diyerek yürütme kuvvetinin istediği zaman 
kanun yapacağı anlamına gelmez. Sadece parlamen
ter rejimin bir tarifi olarak, gerekçedeki cümleyi de
ğerlendirmek ve yorumlamak lazımdır. IBelki yanlış 
anlaşmalara yol açar diye bunu da burada belirttim 
ve bu suretle yasamayla yürütme aynı plana getiril
miş ve diğer taraftan da 1961 Anayasasının eksik ka
lan yanı tamamlanarak parlamenter sistem bütün ge
rekleriyle, uzantılarıyla Anayasaya konmuştur. Bunu 
da görmek için şimdi yürütme kuvvetinin düzenlen
mesine geçiyorum. 

kümlüdürler. Bunun hukukî temellerini sağlamak 
için bu fıkrayı getirmiş bulunuyoruz. Bunun başka 
hiçbir amacı yoktur. 

«Kanun önünde eşitlik» maddesinin son fıkrası da 
bazı tenkitlere yol açtı arkadaşlarımız tarafından. 
Onu da belirtmek isterim ki, gerçekte birinci fıkra
nın başka bir açıdan tekrarıdır bu. Bir prizmanın iki 
yüzü gibidir. Birinci fıkra herkesin kanun önünde 
eşit olduğunu söylemektedir. Son fıkra da, Devlet or
ganlarının, otoritelerin, herkese kanun önünde eşit
lik muamelesine uygun hareket etmekle yükümlü ol
duğunu Anayasa hükmü haline getirmektedir. Bu bir 
tekrardır; fakat bu tekrarın yararlı olduğu kanaa
tine vardık ve burada kullandık. 

Anayasanın 7, 8 ve 9 uncu maddeleri Devlet 
Kuvvetlerini düzenlemekteydi ve bu düzenleyiş sayın 
arkadaşlarım; şu açıdan önemliydi: 1961 Anayasa
sına yöneltilen tenkitler, 1961 Anayasasının yetersiz
liğinin başlıca nedenlerinden biri olarak yürütmenin 
zafiyeti görülüyordu. Yürütmenin yetkisi yoktu. Yü
rütme, 1961 Anayasasının gerekçesinde de belirtildi
ği gibi yasamaya tabi, yasamaya uymak zorunda olan 
bir kuvvet olarak düzenlenmişti. 

Anayasanın yaptığı bu düzenlemenin eşyanın ta
biatına aykırı olduğunu başından itibaren söyleyen
ler çıktı ve nihayet Anayasa Mahkemes'. de 1963 yı
lında verdiği bir kararda yürütme faaliyetinin dar ve 
işlemesi güç bir çerçeve içine sokulmasının Anayasa
ya uygun düşmeyeceğini ileri sürdü ve meşhur Türk 
parasının kıymetini korumayla ilgili hukuk kaidele
rini hukuklaştırdı, Anayasa aykırı olmadıklarını sa
vundu; fakat bundan sonra Anayasa iMahkemesinin 
verdiği iki kararda da yine aynı ilke korundu. Yani 
yürütme kuvvetinin, 1961 Anayasasının kurduğu dü
zene göre hükümet tasarrufları yapmak yetkisi bile 
olmamasına rağmen bu alan genişletildi Kanunların 
dışında, kanunlar, hukuk düzenini ihlal etmeden, 
(Bakın kelime üzerinde oyun yapmaya çalışmıyorum) 
kanunlar, yasama organı kendisine yetki vermese de 
hukuk düzenini ihlal etmeden tasarruflarda buluna
bileceği benimsendi ve uygulanmaya kondu. 

1971 değişiklikleri bu alanda büyük bir yenilik 
getirmedi. Sadece yasamayla ilgili 64 üncü maddede 
kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi veril
di yürütme kuvvetine; fakat bu çok sınırlı alanda idi. 

fşte biz bu maddeleri yeniden düzenlerken yürüt
me kuvvetini yasamaya tabi bir kuvvet olmaktan çı
karttık ve yasama ve yürütme kuvvetini birbirine eş, 
dengeli iki kuvvet halinde getirdik. Bunu gerekçede 

Sayın arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi yürütme kuvveti Cumhurbaşkanın

dan ve bakanlar kurulundan oluşmaktadır ve belitti-
ğimiz gibi parlamenter rejimde Cumhurbaşkanlığı 
iki başlıdır. Evvelâ bu hususta tenkitlere maruz kal
dık; yani iki başlı bir yürütme kuvvetinin olamayaca
ğını ileri süren arkadaşlarımız oldu. Halbuki bütün 
literatürde, bütün batı literatüründe parlamenter hü
kümet sistemi iki başlı bir sistem olarak tarif edilir; 
bir tarafta cumhurbaşkanı vardır, diğer tarafta baş
bakan vardır. Cumhurbaşkanı ile başbakan yürütme 
kuvvetinin iki başını teşkil ederler; cumhurbaşkanı 
tarafsız bir kuvvet olarak devletin başındadır, bakan
lar kurulunun başında ise başbakan vardır. 

Anayasalarımızda şimdiye kadar, özellikle 1961 
Anayasasında 105 inci maddede başbakan şu şekilde 
nitelendiriliyordu: «Başbakan, Bakanlar (Kurulunun 
başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağ
lar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gö
zetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesin
den birlikte sorumludur.» Bundan da anlaşılmakta
dır ki, başbakana bir koordinatör görevi verilmekte 
idi 1961 Anayasasında. Halbuki biz, başbakanın ha
kiki bir lider olmasını İngiliz sisteminde olduğu gi
bi veyahut da 1946 Fransız Anayasasında yapılmak 
istendiği gibi, gerçekte hükümeti alıp götüren, yürü
ten bir lider olmasını istedik ve bunun içindir ki, 
Anayasanın ilgili maddesinde, 129 uncu maddede; 
«Görev ve siyasî sorumluluk» kısmında, «Başbakan, 
Bakanlar Kurulunun genel siyasetini belirler..» yani 
bakanlarla birlikte tayin etmez, tek başına tayin eder 
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«Ve Bakanlarla işbirliği halinde yürütür. Bakanlar 
Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorum
ludur.» Burada eski kollektif sorumluluk ilkesine 
dönmüş bulunuyorduk. 

«Her Bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorum
ludur.» hükmünü de getirdik, bunlar klasik hüküm
ler. Önemli olan başbakanın bakanlar kurulunun ge
nel siyasetini belirlemesiydi. Bu şekilde başbakanın 
üstte olduğunu, bakanların üstünde olduğunu, onla
rın gerçek lideri olduğunu ve onların politikasını ta
yin ettiğini, hükümetin politikasını tayin ettiğini ve 
hükümetin bu politikayı yürütmekle yükümlü oldu
ğunu anlatmak istedik. Tabiîdir ki, parlamenter sis
tem gereği bu program, bu yönetim parlamento önün
de sorumludur. Esasen sorumlu olmasalar işbaşında 
kalamazlar. 

Bu ayırım bir arkadaşımız tarafından tamamen 
aksi şekilde yerildi, dendi ki; «̂ Yeni Anayasa ile baş
bakan bir koordinatör durumuna düşürülmüştür.» 
Hayır arkadaşlarım, tamamen aksine biz başbakana 
belki biraz cüretkârane; fakat İngiliz Başbakanı gi
bi yetkiler vermek istedik. Falkland Adaları hadise
sini hatırlamanızı isterim; Falkland'daki kumandan 
«Taaruza geçmek için Başbakandan emir bekliyorum» 
diye söylüyordu. Genelkurmaydan değil, Başbakan 
yürütüyor her şeyi. Biz de yeni düzenimiz içerisinde 
başbakanın gerçek kuvvetli adam olmasını ve devlet 
faaliyetlerini düzenlemesini sağlamak istedik. Bunun 
içindir ki, bakanları da bizzat başbakanın seçmesini 
ve Devlet Başkanına sunmasını uygun gördük. Bu 
uygunluğun tabiî neticesi olarak da Başbakan isteme
diği, kabul etmediği bir bakanı yahut da kendisiyle 
artık işbirliği yapmak istemediği bakanı Devlet Baş
kanına söyleyerek kolayca azlettirebilir. 

(«Devlet Başkanı aynı zamanda başbakanı da az
ledebilir» Hükmünü getirdik. IBu her iki hükmünde 
millî egemenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü. 
Sanıyorum ki, parlamentonun verdiği güvenoyundan 
hükümetin parlamentoya ait olduğu sonucundan ha
reket edildi ve bu neticeye varıldı; fakat aslında bilin
mesi gereken husus parlamenter hükümet sistemin
de Devlet Başkanının kurduğu bakanlar kurulu ile 
parlamento arasında ilişkilerin olduğudur. Bakanlar 
Kurulu parlamentoya ait değildir, bakanlar kurulu 
Devlet Başkanına aittir. Devlet Başkanı onu tayin 
ettiği gibi, onun görevine de son verebilir. 

Şimdi bu hususta karşı görüşte olan arkadaşların 
bulunduğunu biliyorum. Size karşı görüşte olan ar

kadaşlarımdan birisinin, Sayın IFeyzioğlu'nun dün ak
şam burada refere ettiği ISayın Ali Fuat Başgil'den 
bir parça okuyacağım ve bu parça okunduğu zaman 
da görülecektir ki, Sayın İbrahim Karal'ın geçen gün 
burada majıstral bir şekilde 20 dakikada özetlediği; 
hükümet sistemlerinden meclis hükümetini, parla
menter sistemi ve başkanlık sistemini 20 dakikada 
özetledi, hepimiz de yararla dinledik; fakat orada 
ufak bir hataya düştü, dedi ki; «Bunlar Türkiye'de 
fazla incelenmemiştir, pek bilinmez» Hayır, görecek 
ki, 1946 yılında Profesör Başgil bu konuyu ele al
mıştır. Ondan sonra da (Allah rahmet eylesin) Bü
lent Nuri Esen eline almıştır, karşınızda size hitap 
eden arkadaşınız eline almıştır ve parlamenter rejim, 
meclis hükümeti sistemi ve başkanlık hükümeti sis
temi Türkiye'de etrafıyla incelenmiştir. 

Ancak ne var ki, demokrasiye geçişimiz geç oldu
ğundan ve bu eğitimi görenler henüz daha görev al
madıklarından belki sorun açıkta kalmaktadır Ve uzun 
tartışmalara yol açmaktadır. Bu konuda, hatırlama
nızı isterim, son tartışma 1974 yılı sonbaharında ol
du. Başbakan koalisyonu yürütemeyeceğini anlayınca 
çekildi, istifa etti. Allah rahmet eylesin, Bülent Nu
ri Esen dedi ki; «/Başbakan pekâlâ uyuşamadığı ba
kanları azlettirebilir ve yerine başkalarını tayin 
ettirir, hükümet devam ederdi.» Doğruydu. Hele bi
zim 1961 sistemi içerisinde Bakanlar Kurulunun dü
şürülmesi için 226 oy gerektiğinden bu, Başbakana 
bir imkân veriyordu; fakat o hikâyeyi bir tarafa bı
rakalım, size ISayın Başgil Hocamın 20 Nisan 1947 
yılında Siyasî ilimler Mecmuasında çıkan yazısından 
bir parçayı okuyayım: 

«Azil selahiyeti tayin selahiyetinin mantıki bir 
neticesidir. Çünkü Başbakan ve bakanların Devlet 

Reisi karşısında durumu hukukun ya vekâlet esasına 
ya'hutta memurluk kaidesine tabidir. Vekâlet esası 
kabul edilirse, hukukî bir mütearifedir ki, müvekkil 
gidişini beğenmediği vekilini daima azledebilir. Yok 
eğer Başbakan ve bakanlar Reisicumhur tarafından 
hükümet hizmetine tayin edilmiş birer memur kabul 
edilirse, gene bir hukukî mütearifedir ki, memurlar 
kendilerine tayin edilen makam tarafından ve tayinle
rindeki usule tevfikan azledilebilirler. 

Hülasa....» 
MEHMET HAZER — Azil mülga. 
BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz 'Sayın Al-

dıkaçtı devam ediniz. 
ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim bu, o zamanki dille yazıl-
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mış, anlatabildim mi?.. Değiştirmezse görevine son 
verilir vs.. O zamanki metni okuyorum size. 

«Hülasa, Devlet Reisiyle bakanlar arasındaki mü
nasebette nasıl bir ma'hiyet atfedilirse edilsin, (Anaya
sada azil selahiyetini sarahaten kaldıran bir hüküm 
olmadığına göre, Devlet Reisine bu selahiyeti tanı
mak hukukî ve mantıkî bir zarurettir. Devlet Reisi 
tayin ettiği bakanları icabında istifaya davet eder, 
olmadığı takdirde re'sen azledebilir. Bunun aksini 
iddia etmek hem Devlet Reisliği makamını rolsüz 
ve lüzumsuz bir süsten ibaret görmek, hem de azgın 
bir ekseriyete dayanan hükümet diktatoryasma yol 
açmak demektir.» 

Bu, yalnız Merhum Hocamın kendi görüşü de- ' 
ğildir. Hocam bunu, tabiidir ki, Fransız kaynakların
dan almıştır. Fransız kaynaklarında Horyu ve diğer
leri devlet başkanının bu azil selahiyetini tanımışlar
dır. Ancak daha sonraları yasama meclisinin güve
nini haiz olan bir bakanlar kurulunu ve başbakanı 
azletmenin parlamenter rejimde devlet başkanı için 
mümkün olamayacağını; çünkü devlet başkanının bu 
takdirde parlamentodaki çoğunluğu karşısına alaca
ğın^ çünkü o çoğunluk bakanlar kuruluna güvenoyu 
vermiştir) ve dolayısıyla tarafsızlığını ve o parti nez-
dinde itibarını yitireceğini düşünerek, güvenoyu alan 
bir bakanlar kurulunun azledilemeyeceği hükmüne 
anayasa hukukunda varılmıştır. 

tşte bunu biz Anayasaya koymak istedik ve Bü
yük Fransız Hukukçusu Barthelemy'nin de belirttiği 
gibi, «Bu hal ancak ender olarak işleyebilen bir hal
di. (Gerekçede bildirdik.) Ender olmasına rağmen, 
konması gereklidir; çünkü bu, bir krizin çözümlen
mesini kolaylaştırır» diyordu. Biz de aynını yazdık 
ve tenkitlere maruz kaldık, tenkitleri kabul ettik; 
çünkü bu gerekçeleri oradan çıkartarak maddeye 
koymanın daha yararlı olacağını düşündük. Hata 
etmişiz. Bunu yerine getireceğiz. 

Bunun yanı başında diğer hususta iki önemli nokta 
daha var: Cumhurbaşkanlığının süresi 7 yıldır. Bu
nun Meclisle çatıştığını, Meclisin süresinin 4 veyahut 
5 yıl olmasına göre çatıştığını ileri sürdüler. Arka
daşlarım; bu genel bir kaidedir, bahsedilen çatışma 
görülmemiştir, eğer herkes Anayasa içerisinde yerini 
bilirse bu gibi çatışmalar olmaz. Anayasaya uyuldu -
ğu takdirde, Cumhurbaşkanının 7 sene için seçildiği 
ve 'Meclisin de 4 veyahut 5 sene için seçildiği memle
ketlerde arkadaşlarımın endişe ettiği çatışmalar ol
mamıştır. Bunun da bilinmesinde fayda vardır. 
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Diğer taraftan, başka bir husus: Cumhurbaşka
nının halk tarafından seçilmesidir. 'Size bu hususta 
bir kitaptan dört-beş satırlık bir parça okumak isti
yorum: 

«Cumhurbaşkanının teşriî organa karşı müstakil 
kalmasını temin için halk tarafından seçilmesi en doğ
ru yoldur; fakat demogojiye müsait olan bu sistem 
yerine, bir merhale olarak Cumhurbaşkanının çok 
genişletilmiş bir temsilciler heyetine seçtirilmesi uy
gundur. Temsilciler heyeti de: İşte belediye meclis
leri, vilayet il meclisleri, milletvekilleri, varsa sena
törler v.s..» 

Bu satırları 1960 yılında ben yazdım. (Bu benim 
doçentlik tezimdi. Bugün tamamen aksi görüşteyim. 
Bugün Türkiye'mizin içinde bulunduğu durum do
layısıyla, üzerinde fazla tartışma yapmadan, halk 
tarafından yapılan bir seçimin çok kötü sonuçlara 
yol açabileceğine inanıyorum. /Bu hususta sanıyorum 
ki, Sayın Meclisin her bir üyesi bu mahsuru düşüne
rek bulabilir. Onun içindir ki, Komisyonumuz kesin
likle buna karşı çıkacaktır. Seçimin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından yapılmasını biz zorunlu gö
rüyoruz. Bu da söylediğim gibi Türkiye'mizin içinde 
bulunduğu durum, 12 Eylül öncesi olaylar yaşanırsa, 
mekanizmayı gözünüzün önüne getirmenizi rica edi
yorum; adaylar konacak, oylanacak ve... 

Diğer taraftan, parlamenter rejimıkı /işleyebilmesi 
için yine Başbakanın tayini sorunu çıktı. Başbakan 
genellikle nereden seçilebilirdi? Biz, Başbakanın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dışından da seçilebileceği
ni ileri sürdüğümüz zaman, yine arkadaşlarım büyük 
bir keşifte bulunmuyorduk. Belçika'da, Hollanda'da, 
bütün küçük memleketlerde ve hatta ingiltere'de bu 
kural mevcuttur; lama bazı arkadaşlarımın sandıkları 
gibi, ileni sürdükleri gibi Devlet Başkanı, parlamen
to önünde yahutta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde, birdenbire sokaktan geçen bir adamı yahut
ta dışarıdan geçen tanınmış, büyük bir adamı ala
rak Başbakan yapamaz. Parlamenter sistemin 
temel kuralı, hükümeüin Meclisten güvenoyu alması
dır. Güvenoyunu ise, Mecliste çoğunluğu bulunan 
partinin lideri alır Meclisten en kolay. Onun içindir 
kıi, Devlet Başkanı Parlamentoda kimi Başbakan 
olarak tayin edeceğini, hele o Parlamentoda 'bir par
ti salt çoğunluğa sahipse bilir, mecburdur, başkası
nın dışına çıkamaz. Çıktığı zaman derhal güvensiz
lik oyu alır ve eğer 'bunu 'bile bile yaparsa, güven-
ısizlik oyu alacağını faile !bile bir kişiyi Basbaikan ya
parsa Anayasaya karşı hile yapmış olur, Anayasa 
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dışına çıkar, belki vatana ihanet suçundan da, eğer 
hali tekerrür ederse üst üste, suçlanabilir, Anayasa 
kuralları gereğince. Demek İki, (Devlet Başkanı ya
hut Cumhurbaşkanı her şeyden önce 'Parlamentodan 
güvenoyu alabilecek birisini Başbakan seçmek zorun
dadır. Bunun için de evvelâ, gayet doğal olarak gü
venoyunu Parlamento vereceği için Parlamento için
den liderleri arayacaktır, bu lideri arayacaktır. Eğer 
Parlamento içerisinde 'bir parti tek başına çoğunlu
ğa sahip 'değilse, iki-üç partinin bir araya gelerek bir 
koalisyon oluşturmasına çalışacak, onun başına yine 
Parlamentodan bir lider getirmeye çalışacaktır. An
cak, bütün bunlar tükenir ve belki de siyasî parti
ler : «Biz Parlamentodan bir lider istemiyoruz» der
lerse, dışarıdan bir Başbakan tayin edebilir veyahuıfcta 
olağanüstü durumlarda; yani bu olağanüstü durum
ları tehlikeli durum vs. diye değil, sadece hükümet 
Ikurulmaımıasına ilişkin bir olağanüstü durumda, hü
kümet krizinde belki de yeni seçime kadar geçici 
ıbir düzen olarak, teknisyenlerden kurulu ve başında 
dışarıdan seçtiği bir başbakanla bir süre seçime ka
dar 'bir hükümet görevini, bir bakanlar kuruluna ve
rebilir. İşte, bu imkânı sağlamak için oradan örnek 
aldık ve Anayasaya bu hükmü getirdik. Bu hükmün 
görüldüğü gibi, millî egemenlik ilkesiyle doğrudan 
doğruya bir ilişjkisi yoktur. 

Bazı arkadaşlarımız, «Meclisten olmayan ıbir baş
bakan meclisi feshefctirebilecek.» dediler. Çünkü bu 
hükümet gerçekten, koyduğumuz kurallara göre, 
eğer bir güvensizlik oyuyla düşürülürse, o zaman 
mealisin feshini ıtalep edebilecek. Hukuken doğru, 
fakat praüiıkman bu hiçbir zaman böyle olmaz. Çün
kü unutulmasın iki, kurduğumuz düzen içerisinde, 
parlamentonun feshine karar verebilecek olan Dev
let Başkanıdır. Hangi koşullar altında görevini ye
rine getirdiğini 'bilmektedir ve ona göre hareket ede
cektir. Parlamenter rejimin kurallarına göre hareket 
ediecekJtir ve etmdk zorundadır. 

Arkadaşlarım gayet haklı olarak 1877 Mac-Ma-
hon olayını hatıdattılar. Gerçekte işte, Mac-IMahon 
bütün hu kuralları çiğnemiştir. Mac-Mahon Mecliste 
cumhuriyetçi çoğunluk varken, cumhuriyetçi çoğun
luğun başbakanını azletmiş, adam çekilmiş, yerine 
bir kralcıyı getirmiştir. Tabiî kralcı meclisten gü
venoyu alamayınca bu sefer doğrudan doğruya feshe 
gitmiştir. Fesihten sonraki seçim de ikendi aleyhine 
gelişince, kendi aleyhine sonuç verince çekilmek zo
runda kalmıştır. Biz bu ihtimali de dikkate aldık ve 
bundan dolayıdır ki, göreve başlarken verilen güven-

ı sizlik oyundan dolayı Meclisin feshedilemeyeceğinı 
I hüküm haline koyduk. Meclisin hangi güvensizlik 
I oyu verildiği zaman feshedilebileceği, daha doğrusu 
I seçimlerin yenilenebileceği Anayasamızda bellidir. 
I Hükümetin, ya ıbizzat kendisi güvenoyu isteyecektir 
i veyahutta gensoru neticesinde hükümet düşürülecek -
I *Û\ 

I İşte bu iki takdirde bakanlar kurulu, başbakanı 
I aracılığıyla Devlet Başkanından meclisin feshini iste-
I yecektir ve bu takdirde Devlet Başkanı kararını 
I verecektir. 

I İşte hu fesih ve güvensizlik olayı, biraz evvel 
I bahsettiğim denge ve eşitliği sağlamaktadır. Yani iki 
I tarafın birbirine karşı elinde keskin, birinin diğerine 
I mukavemet edemeyeceği bir silah vardır ve bu silah 
I da meclisin diyelim, hükümete güvensizlik oyu ver-
I meyi düşünen rnıilletvekillerinin makamlarını kaybet-
I meleri Ikorkusu ve diğer taraftan da hükümetin mec-
I lisiin seçimlerini yenileme konusu. Bu parlamenter sis-
I tem, getirmeye çalıştığımız hu sistem, bugün bütün 
I gerekleriyle İngiltere'de, Hollanda'da, Belçika'da, 
I Avusturya'da, İtalya'da; bütün Kuzey Avrupa dev-
I letlerinde ve Fransa'da da yarıbaşkanlık sistemine 
I benzer bir sistem olmasına rağmen, işlemektedir ve 
I uygulanmaktadır. 

I İşte ıbu sistemi getirip, uygulamaya koymak iste-
I dlilk. Arkadaşlarıma ıbunu etrafıyla anlatmayı yararlı 
I gördüm. Esasen, eğer maddelere geçersek, bütün so

run yenliden ortaya çıkacaktır ve o zaman üzerinde 
I belki de daha fazla konuşmak fırsatını bulacağız. 
I Devlet Başkanına verilen yetkilere gelince : Bu 

da bir sorun olmuştur ve ciddî bir sorundur. Ger
çekte Devlet Başkanının tek 'imza ile yapabileceği yet-

I kileri artırdık. Tek başına imza atması demek Dev-
I let Başkanının, tek imza ile yaptığı metnin hukukî ni-
I telik kazanmasıdır. Halbuki, gerek 19&1 Anayasasında, 
I gerekse bugün düzenlediğimiz Tasarıda, Devlet Baş-
I kanının sorumsuzluğu dolayısıyla ibütün kararlarının 
I başbakan veyahut ilgili bir balkana imzalatması ge-
I reğini, zorunluluğunu ileri sürmüştük; çünkü sorum-
I lululk, Devlet Başkanına değil, o kararı imzalayan baş-
I bakana ve bakanlara 'ait olacaktı. 

I Bundan dolayıdır ki, aslında parlamenter rejimde 
I devlet faaliyetlerini yürütmek, devlet başkanına değil, 
I hükümete aittir. Çünkü, o attığı imzadan dolayı par-
I lamento önünde hesap verecek olan o başbakan ve-
I yahut ilgili bakandır. Bundan dolayı, Devlet Başka-
I nının tekliflerini dikkatle dinlerler; bazen kabul eder-
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ler, bazen reddederler, fakat bir zorlama mümkün î 
olamaz; bakanlar kurulu tabiî parlamentonun güveni- I 
ni haiz olduğu sürece. I 

Bu ilkeden hareketle, Devlet Başkanına verdiği- I 
miz yetkilerin tek başına hükümete danışmadan ya- I 
pabiieceği yetkilerin («Danışma» sözcüğünün altını I 
vurgulayarak belirteyim) önemi sanıldığı kadar fazla I 
değildir. Çünkü normal olarak bir devlet hayatı var- I 
dır, onu göreceğiz; ama verdiğimiz yetkilerin sorum- I 
luluk getirmeyecek nitelikte olmasına, fakat önemli I 
olmasına dikkat ettik. Mesela, yargı küvetinde gör- I 
dük, üç aday arasından Devlet Başkanı yargıç seçe- I 
çektir. Anayasa Mahkemesinin üyelerini seçecektir. I 
Bunları seçtikten sonra artık faaliyetlerinde tamamen I 
serbesttirler. Kanunlara, vicdanına göre karar vere- I 
çektir yargıç. Sadece bunu tayin etmek şerefi Devlet I 
Başkanına ait olacaktır. Devlet Başkanı bu onurlu I 
görevi yerine getirecektir; memleketin en yüksek hâ- I 
kimlerini tayin edecektir. I 

Devlet Başkanına verdiğimiz yetkiler içerisinde, I 
gerçekten tartışma konusu olabilecek, Merkez Ban- I 
kası Başkanı ile TRT Genel Müdürlüğü vardır. Bun- I 
lan tartışabiliriz ve bunları tartışmaya da hazırız. I 
Zaten her şeyi tartışacağız, onda hiç şüphe yok; fa- I 
kat bu hususta çeşitli görüşler ileri sürülebilir ve bel- I 
ki de bir sorumluluk sorunu ortaya atılabilir, fakat I 
daha şimdiden kendi şahsî görüşümü açıklayayım ki, I 
TRT idaresinin Devlet Başkanına bağlı, tarafsız Dev- I 
let Başkanına bağlı, tarafsız bir kuvvet olarak çalış- I 
ması daha kolay ve daha mümkün gibi geldi bize; I 
ama bu hususta son söz, daima olduğu gibi, yine size I 
ait olacaktır. I 

Devlet Danışma Konseyi çok tartışmalara yol aç- I 
ti. Yalnız, sayın arkadaşlarıma şunu söylemek iste- I 
rim ki, Devlet Danışma Konseyi; ismi ne olursa ol
sun, bugünün olağanüstü şartlarında (şahsen, sırf I 
kendimi ilgilendirerek söylüyorum) düşündüğüm bir I 
müessese değildi. Bazı gazetelere verdiğim bir - iki I 
ciddî beyanatta, (çünkü diğerleri ayrı) 1975 yılında I 
bu sorunu düşündüğümü belirtmek istedim, yazdım, I 
söyledim. I 

1975 yılında Meydan Dergisinde, Devlet Başka- I 
nının yanında, Devletin yüksek mevkilerine gelmiş I 
yargıçlarının, yüksek memurlarının ona danışmanlık I 
görevi yapmalarının yararlı olabileceği birden aklıma 
geldi. Nereden aklıma geldi?., ingiltere'den esinlen
dim. İngiltere'de Kralın etrafında böyle bir konsey 
vardır. Oradakiler onorefik olarak bu işi yaparlar. I 
Bizde de böyle bir konseyin ağırlığı olabileceğini, | 
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ciddî bir konseyde beraber Devlet Başkanının kuv
vetinin artacağını düşünmüştüm; yanlış - doğru. Se
bebi de, 1974 yılında Anayasa Mahkemesinin verdiği 
meşhur af kararıydı. Af kararını veren Mahkemenin 
Başkanı politikanın içine giriyordu. Benim kanaati
me göre, yargı fonksiyonu devletin en kutsal fonksi
yonudur ve belki de mesleklerin kanaatime göre en 
ulusudur; hocalık yapıyorum diye bunu söylemiyo
rum. Bir yüksek mahkeme başkanının politikanın 
içine bu şekilde girmesi, üzerimde çok kötü tepkiler 
yapmıştı, zaten ondan daha önce de bir, iki yüksek 
mahkeme başkanı da emekli olduktan sonra politika
yı seçmişlerdi, bu bende bir üzüntü kaynağıydı, bir
den bire bir gün aklıma İngiltere'deki Kralın Kon
seyi geldi ve Türkiye'de de bu kurulabilir diye dü
şündüm ve Meydan Dergisinde o zaman iki, üç defa 
bu hususta yazı yazdım. 

Bu bilgiyi size vermekten amacım, günün ihti
yaçlarına göre bir şey düşünmemiş olduğumu anlat
mak içindir. Gerçekten Devlet Danışma Konseyini 
de bugünün ihtiyacını karşılayabilir nitelikte bir ku
ruluş olarak oluşturduk. Çeşitli tenkitler yapıldı, bu 
tenkitlerin hepsine katılıyorum, bir çoğu tamamen 
doğrudur. Hepsine dedimse tabiî bazıları mübalağa
lıdır, ama esasta doğrudur ve Devlet Danışma Kon
seyi eğer fonksiyonunu yapabilirse, Devlet Başkanı
na yardım edebilen olumlu bir heyet olabilir. Bu, 
belki denenmesi gereken bir yoldur, belki değildir, 
bu hususta kararı Yüksek Meclisiniz verecektir; fa
kat Komisyonumuz bunun geçerli bir yol olduğunu 
ve bir çözüm yolu olduğunu düşünmüştür ve bu şe
kilde karar vermiştir. 

Yalnız, Konseyin üyelerinden gerçekte sadece ta
biî üyelerin eski Cumhurbaşkanları olması yeter. Ye
ter olduğu kanaatindeyiz, biz de Komisyonca olması 
gerektiğini, diğerlerinin düzeltilmesi yönündeki ten
kitlere de katılıyorum, arkadaşlarımla beraber ko
nuştuk bunu, bu şekilde düzenlemeye çalışacağız. Bil
miyorum muvaffak olur muyuz, olamaz mıyız; ka
rarı hep beraber vereceğiz ve hep beraber bir çözüm 
yoluna gideceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
©ir arkadaşım elerini çırpıyor hafif tertip, yap

masın, 'bir-ıitoi cümlem daha Ikaiidıı, ondan sonra sözü 
keseceğim. 

Esasen Anayasa ha'kikmda söyleyeceklerini bitti, 
Bu Anayasanın simidi ıtümü üzeninde oylamaya ge
çeceğiz ve bu Anayasa; bir fcaç defa tekrarladık, fa
ika! yeniden tekrarlıyorum, bizim eserimiz olacalk, 
hepimizin eseri olacak. 
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(Bu Anayasayı tartışırken, Komisyon olaralk 7-<8 
aylık çalışmamız olduğunu 'biraz evvel sözümün ba
şında açıklamama rağmen, 'biç bir art düşüncemiz 
yoktur, tamamen 'açığız, her türlü tartışmayı yapma
ya hazırız. Yalnız, siz arkadaşlarımdan da, ıbizim 
7J8 aylık bir çalışma ürünü bir Tasarı ile karşınıza 
çıktığımızı hatırlamanızı 'isteriz. Yani gerçekten ge
rekli olan değişmeler yapalım ve bu Anayasayı, bu 
Tasarıyı süratle bitirerek gerekli makama tevdi ede
lim. 

Sözlerim bundan ibaret, hepinizi ayrı ayrı se
lamlar ve şükran borçlarımı sunarım efendim. '(«Bra
vo» sesleri ve sürekli alkışlar) 

(BAŞKAN -
Sayın üyeler; 

Teşıeikkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamam-
lanmıştır. Ancak açık oylamaya geçmeden önce, de
ğerli üyelerimiz tarafından verilmiş olan üç önerge 
var. Bu üç önergenin karara 'bağlanması iktiza et
mektedir. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının birçok maddelerinde «hürri
yet» yerine «özgürlük» Ikelimesinin kullanılmış ol
duğu görülmektedir. Yüce Heyetinizce de bilindiği 
üzere, «hürriyet» sıradan bir kelime olmayıp, Mille
timizin hayatında en az yüz yıldan beri sürüp gelen 
bir büyük mücadelenin sembolü olmuştur. Anadolu. 
insanı için hürriyet, evinde, bağında, dağında güven, 
huzur ve rahat içinde ,ıbulunaibMmeyi ifade eden ve 
özgürlükten daha geniş anlam taşıyan kutsal bir kav
ram haline gelmiştir. 

Namık Kemallerin, Mustafa Kemallerin dilinde 
hürriyet, mıillî bir terennüm halindedür. Devletlin te
mel düzenini gösteren Anayasada «hürriyet» yerine 
«'özgürlük» denmesi 'Milletçe verdiğimiz hürriyet mü
cadelelerinin anlam ve maksadıyla, bu kavramın 
önem ve değerini bir ölçüde zayıflatmış olur düşünce
sindeyiz., 

(Esasen İİ9İÖ1 Anayasasını hazırlayanlar da bu an
lam 've 'değerine bağlı kalarak «hürriyet» yerine bir 
başka kelime kullanmayı düşünmemişlerdir. 

-Bu sebeplerle, Tasarının maddelerinde yer alan 
«özgür» ve '«özgürlük» kelimeleri yerine «hür» ve 
'«hürriyet» kelimelerinin kullanılmasını, maddelerin 

görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulumu
zun takdir ve kararlarına saygılarımızla arz ederiz. 

îbrahim GÖKTEPE 
Enis MURATOĞLU 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Atalay PEKÖZ 
Tandoğan TOKGÖZ 
Fikri DEVRİMSEL 

Necdet GEBOLOĞLU 
Şadan TUZCU 

Orhan BAYSAL 
Turgut KUNTBR 
Cavidan TERCAN 

Abdurrahman A. GİRMEN 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Adli ONMUŞ 
Necmettin NARLIOĞLU 

Feridun GÜR AY 
Hail ERTEM 

Aydemir AŞKIN 
Sami DAÇE 

HaÜl AKAYDIN 
Mehmet PAMAK 
Necmi ÖZGÜR 

Mehmet AYDAR 
Fuat AZGUR 

V. Muhlis DABAKOĞLU 
ÖZER GÜRBÜZ — 

kında söz istiyorum. 

Abbas GÖKÇE 
Fehmi KUZUOĞLU 
Hahl GELENDOST 

Yıldırım AVCI 
Erdoğan GÜREL 
Turhan GÜVEN 
Osman YAVUZ 

Nihat KUBİLAY 
Nazmı ÖNDER 

Azmi ER YILMAZ 
Öztürk TEKELİ 

Ahmet Senvar DOĞU 
Fahri ÖZTÜRK 

Nurettin AYANOĞLU 
Halil EVLİYA 
Lâmıi SÜNGÜ 
Salih İNAL 

Zeki ÖZKAYA 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

YıHmaz ÖZMAN 
Zeki YILDIRIM 

Mehmet AKDEMİR 
Avni ŞAHİN 

Mahk CANOVA 
Isa VARDAL 
Ender CİNER 

Sayın Başkan, usul hak-

ıBAŞKAN — Sayın Gürbüz, usul hakkında 
görüşmek istiyorsunuz? 'Buyurun efendim. 

mı 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, bu öner
genin şimdi oylanması »sanıyorum maddeleri geçil
mesi anlamına da gelecek. Oysa bu önerge, mad
delere geçildikten sonra 1 inci madde görüşülmeden 
önce oylanmalıdır. Takdirlerinize arz ederim. 

IBAŞKAN — Önerge, «Maddelerin görüşülmesi-
ne başlanmadan önce» ibaresini taşıdığı için okutmuş 
bulunuyorum. Yine aynı şekilde Sayın Kantaırcıoğ-
lu'nun bir önergesi, 1961 Anayasasının dilinin esas 
alınmasını önermektedir, aynı mahiyette bir önerge. 

iBu durumda, müsaade ederseniz esas itibariyle 
sizin oyunuza müracaat etmek yerine, bunları Ko
misyonca her ikisini de bildiğimiz usul içinde nazarı 
dikkate alınmak üzere Komisyona havale edelim. 
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Esas itibariyle dünkü ıkonuşmıalarınd'a Muhterem Ko
misyon dil konusunda çalışmalk üzere bir ailtkomisyon 
teşkil ettiklerini dfade ettiler. Komisyon (her iilki ko
nuda çalışsın ve neticelerini telkrar bizim takdirimize 
getirsin. 

ıSayın Kantareıoğlu ıben de (bir usul hakkında tek
lif yaptım, iştirak ediyorsanız?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, benim 
önergem sadece 1961 Anayasası ile ilgili değildir 
efendim. Altında 3 üncü fıkrada, Anayasa Komis-

.yonu Başkanlığına yapmış olduğum çalışmayı onla
rın arzuları üzerine benim suallerime ve cevaplara 
göre hazırladığımı ve takdim ettim kendilerine. O 
halde onların tekrar bir daha düşünmelerine gerek 
kalmayacağı hususunda açıklama vardır. Arz ederim, 
lütfen okunsun efendim. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
12 Eylül Hükümetinin hazırladığı kanunların ha

zırlanmasında uyulacak esaslar adlı metinde 1961 
Anayasasının en güzel yanı ve övünülecek tarafı olan 
dilinin hazırlanan kanunlarda yer alması, bütünlük 
ve beraberlik esasına uyulması prensip olarak kabul 
edilmiş ve dil alanındaki anlaşmazlıklar da Sayın Da
nışma Meclisi üyelerinin hemen hemen hepsi tarafın
dan Genel Kurulda dile getirilmiştir. İstanbul Hukuk 
Fakültesi, Fakülte Kurulunun tespitine göre de Ana
yasada en sade vatandaşın rahatlıkla okuyup anlaya
bileceği bir dil kullanılması, eskimiş veya tutunma-
mış; ancak belli kişilerce bilinen, kavram kargaşası
na da yol açan kelimelere Anayasada yer verilmeme
si, 20 yıldan beri uygulanan, kullanılan, ortaöğrenim
de bile öğretim konusu yapılan 1961 Anayasası dili
nin aynen alınması önerilmektedir. 

Bu görüşlerin ışığı altında, gerekçe, metin ve fih
ristte, 1961 Anayasasındaki dil gözönünde bulundu
rularak gerekli düzenleme yapılmış ve düzeltilmiş 
şekli ile Anayasa Komisyonu Başkanlığına takdim 
edilmiştir. Sayın üyelerimizce de uygun görüldüğü 
takdirde, Anayasa Tasarısının bu genel düzenleme 
çerçevesi içinde ele alındıktan sonra maddelere baş
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

ŞAD AN TUZCU — Sayın Başkanım; usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, usul hakkında buyu
run efendim. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım; biraz ev
vel de konuşan Sayın Gürbüz gibi, şu anda Anaya

sanın geneli üzerinde görüşmeler bitmiştir. Madde
lere geçip geçmemek hususunda bir karar istihsal 
edilmemiştir, önce bu karan istihsal edelim, ondan 
sonra bu hususlarda önergeleri görüşelim. Ya bir ka
rar istihsal edilmezse, maddelere geçilmesi kabul edil
mezse, hiçbir mesele olmayacaktır. 

BAŞKAN — Anladım efendim, müsaade ederse
niz, iki değerli arkadaşımız tarafından teklif edilen 
bu usulü oylarınıza sunuyorum. Her iki önergenin 
Tasarının maddelerine geçilmesinden sonra görüşül
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Öztürk, Sayın Doğu, Sayın Dinçer ve Sa
yın Aksoy'a ait bir önerge var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki görüşmele

rinde yaklaşık 19 üye Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin iki kanattan oluşmasını, üç üye de tek kanat
tan olmasını önermişlerdir. Konuya değinmeyen üye
lerin çekimser kalacağı düşünüldüğünde, ikinci mec
lis isteminin çoğunlukta olacağı yakın bir ihtimaldir. 
Bu durumda : 

1. Tasarının geneli üzerinde arz ettiğim gibi, ge
rektiğinde anayasalarından yararlandığımız demokra
tik parlamenter Batı ülkelerinde olduğu üzere ve az 
millete nasip olan tarihî deneyimlerimizin ışığında, 
toplumumuzun dinamik yapısı ile istikrara olan ihti
yacımız gözönünde tutularak ve Genel Kurulda be
liren eğilime uygun olarak, yasama organının oluşu
munun belirlenmesi. 

2. Parlamentonun oluşumuna göre, yeri ve yet
kileri yeniden değerlendirilmesi zorunlu Devlet Da
nışma Konseyinin Anayasadaki fonksiyonunun vur
gulanması. 

3. ilk Cumhurbaşkanı seçiminin, Anayasa refe
randumu ile birlikte çözümlenmesi ve Tasarının Cum
hurbaşkanına tanıdığı yetkilerin, gerekiyorsa genişle
tilerek, yalnız referandum ile seçilen Cumhurbaşka
nına münhasır tutulmak suretiyle, geçirdiğimiz büyük 
operasyon sonrasına bir geçiş dönemi tanınması ile 
uzun vadede Cumhurbaşkanı yetkilerinin demokratik 
parlamenter sisteme uygun biçime dönüştürülmesi. 

4. Anayasada yeniden yer verilen veya verilme
si gereken kuruluşların Genel Kurulun temayülüne 
göre gözden geçirilmesi. 

5. Tasarıda bulunulması kaçınılmaz geçici mad
delerin düzenlenmesine fırsat verilmesi, istenmesi du
rumunda, Tasarının bir veya birkaç maddesini değil, 
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tümünü etkileyeceğinden, konunun maddelere geçil
meden önce Genel Kurulca karara bağlanması zo
runluluğu dikkate alınarak, gereğini en derin saygıla
rımla arz ederim. 

Kâzım ÖZTÜRK Ahmet Senvar DOĞU 
Recai DİNÇER Alaeddin AKSOY 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; bunun, takdir 
edersiniz ki bir farkı bulunmaktadır. Eğer Tasarı üze
rinde maddelere geçilmesi bahis konusu olur ise, 
mevcut sistem üzerinde görüşmeler devam edecek de
mektir. Bu itibarla, önerge üzerinde Komisyonun gö
rüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Komisyonumuz uzun 
süre bir çalışmadan sonra bir sonuca varmıştır ve bu 
sonuç bugün burada uygulanacaktır. Maddelere ge
çilmesi oylanacaktır. Şimdi, kalkıp son anda tama
men yeni teklifler getirmek, (Bunların arasında geçici 
madde ile ilgili olanlar var ve sonra bütün sistemi 
değiştirenler var) bütün bu sistemi alt üst etmek bu 
çalışmaların yeniden başlaması demektir. Halbuki. 
yasama meclisine ilişkin görüş, pekala yasama mad
desi geldiği zaman; ki bir maddedir 70 nci madde, 
orada «Yasama kuvveti Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden ibarettir.» yerine, bir takrir verirler, denir 
kî «Yasama Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosundan ibarettir.» Yahut da 
«iki meclistir» diye doğrudan doğruya söylerler, Ko
misyon, eğer bu teklif kabul edilirse, ona göre dü
zenini koyar. 

Geçici maddeler düzenlenirken, geçici maddeler
le ilgili hüküm düzene koyulur; eğer kabul edilir
se. Bunun dışında diğerlerini hatırlayamadım, beş 
madde söyleniyor; ama hepsi bu tür teklifler. Bu 
tür tekliflerin oylaması şimdi mümkün değildir. Bu
gün oylanması gereken, 'hazırlanan Tasarının tümü
dür efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Komisyonumuz 
esas itibariyle önergede teklif edilen hususların mad
delerde de görüşülmesinin imkân dahilinde olduğu
nu, maddeler geldikçe görüşülmesinin imkân dahilin
de olduğunu ifade etmektedirler. Eğer önerge sa
hipleri önergelerini geri almıyorlar ise, önergeyi oy
latacağım, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, birşey daha ilave et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — En son dakikada ortaya dört beş J 

sorun çıkıyor, hiç tartışılmamış birden bire bu oy
lamaya konacak. Bunun, Parlamento adabına da uy
madığını düşünüyorum. 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; esas itibariyle 
biraz sonra yapacağımız açık oylama ile bu konuda 
bir mukteza tayin etmiş olacaksınız ve şayet mad
delere geçilmesi kabul edilmez ise, yeni bir sistem 
araştırılması esas itibariyle mümkün olacaktır. O iti
barla, bu önergenin şu anda oylanmasında bir fayda 
mülahaza etmediğimi ifade etmek istiyorum. (Alkış
lar) 

Bu itibarla, şimdilik bu önergeyi muameleye 
koymuyorum ve önerge sahiplerinden maddeler gel
dikçe fikirlerini ifade etmelerini rica ediyorum. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım çok kısa 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyonun İfa

deleri tahtında, yasama organına sıra geldiği zaman 
işlem görmek üzere önergenin muameleye konma
masına, önerge sahipleri olarak katılıyoruz. Arz et
mek isterim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Usulü bizzat 
önerge sahibi teklif etti. Muameleden kaldırıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; açık oylamanın ad okunarak yapıl
ması hususunda iki önerge var. İçtüzüğümüzün 
108 inci maddesi, oy pusulası ile mi, yoksa ad oku
narak mı açık oylama yapılması lazım geldiğinin Ge
nel Kurul kararı ile kararlaştırılacağını amirdir. Bu 
itibarla önergeleri okuttuktan sonra oyunuzu istih
sal edeceğim. 

Buyurun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının tümü için 

vapılacak açık oylamanın, İçtüzüğünün 111 ve 
112 nci maddeleri uyarınca, ad okunmak suretiyle 
icra edilmesini yüksek tasviplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lami SÜNGÜ 
Turgut KUNTER 
Nihat KUBlLAY 

Ali GİRMEN 
Yavuz ALTOP 

Halil GELENDOST 
Serda KURTOĞLU 

Aydemir AŞKIN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Muzaffer ENDER 

Avni ŞAHİN 
Ahmet SARP 

İbrahim GÖKTEPE 
Utkan KOCATÜRK 

Abbas GÖKÇE 
Nuri ÖZGÖKER 

Necdet GEBOLOĞLU 
Yıldırım AVCI 

Hamdi AÇAN 
Nazmi ÖNDER 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz, ikincisi de ay
nı mahiyettedir, yalnız isimlerini okutuyorum : 

Nurettin AYANOĞLU Doğan GÜRBÜZ 
Osman YAVUZ Turgut YEĞENAĞA 
Fuat YILMAZ Zeki YILDIRIM 
Atalay PEKÖZ Fahri ÖZTÜRK 

Rahmi KARAHASANOĞLU Halil EVLİYA 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzün 108 inci maddesi, açık oyun ad 

okunarak nasıl yapılacağını şöyle ifade etmiş, bulu
nuyor; bir kere daha hatırlatmakta fayda mülahaza 
ediyorum. 

«Ad cetvelinin okunması üzerine, adı okunan 
üyenin ayağa kalkarak «kabul», «çekimser» veya 
«ret» kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi 
ve böylece açıkladığı oyun Divan üyelerince kayde
dilmesi suretiyle ad okunarak açık oylama yapılır.» 

Ad okunarak açık oylama yapılmasını böylece 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ad okunarak açık oylama yapılması kabul 
edilmiştir. 

'Buyurun Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Efendim, 112 nci madde
nin Genel Kurulda birkaç kez uygulaması yapılmış
tı. Burada oylamadan evvel, zannederim önerge sa
hiplerinin salonda bulunup bulunmadıkları hususu
nun tespiti gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Güven, müsaade ederseniz 
mevzuu şöyle ortaya koyalım : Açık oylama iki şe
kilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, zorunlu 
haldir, diğeri ihtiyari hal. Zorunlu hal, bütçe ka
nunlarında olduğu gibi zorunlu haldir, zorunlu hal, 
yine İçtüzüğümüzde yaptığımız tadilatla şu anda 
kabul ettiğimiz şekilde bir açık oylama yapılması 
halidir. İhtiyarî hal, bazen arkadaşlarımızdan 10 de
ğerli üyenin teklifiyle yapılan ve zaman zaman mü
racaat ettiğimiz oylamadır. Bu itibarla zorunlu hal, 
esas itibariyle içtüzüğümüzde amir hüküm olduğu 
için, açık oylama hükmü bulunduğu için, ayrıca bir 
karar almaya ihtiyaç yoktur. Bu itibarla açık oylama 
kararı dikkat ederseniz almadım, yalnız ad okuna
rak yapılması kararını sizden istihsal ettim. Bu iti
barla ikisi birbirinden farklı iki hükümdür. 

Bu itibarla, açık oylamaya ad okunarak başlı
yoruz* I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bir yanlışlık oldu efendim. Çünkü siz açık oylamayı 
sundunuz, açık oylamanın şeklini sunmanız gerekir
ken... 

BAŞKAN — Açık oylamanın ad okunarak ya
pılmasını sundum efendim. Önergeler de bu istika
mettedir esasen. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Ad okunmak suretiyle açık oylamaya geçildi.) 
BAŞKAN — Oylamada ismi okunmayan üye

miz? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, müsaade ederseniz neticesini hep 

beraber alalım. («Yarın saat 10.00'da toplanalım» 
sesleri.) Müsaade ederseniz onu da sonucun tefhi
minden sonra alalım. 

Açık oylama sonuçlarını okutuyorum: 
«Oylamaya katılan sayı 136, Kabul 135, ret 1.» 

(«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; alınan sonuç Yüce 

Meclisimiz ve sevgili vatanımız için hayırlı olsun ve 
Allah devamını getirsin. (Alkışlar.) 

Bu sonuca birkaç söz de ben eklemek istiyorum. 
Özellikle Riyasetin böyle fevkâlede anlarda hissiya
tını ifade etmesi bir teamül halindedir; müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Yüksek Meclisimiz şu anda 8 birleşimde '31 otu
rum yaparak, 80 saati aşan müzakereler sonunda 
Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmeleri sonuçlan
dırmıştır. Bu süre içinde 94 üyemiz, 56 saat 35 daki
ka; Anayasa Komisyonundan 12 üye 14 saat 45 da
kika; ki, toplam 80 saat 20 dakika konuşma fırsatı 
bulmuştur. 

(Bir fikir vermek üzere; 1961 Anayasa Tasarısı 
üzerinde genel görüşlerin 4 birleşimde 19 saat 40 
dakika sürdüğünü; 52 üyenin görüşlerini açıkladı
ğını, görüşlerini açıklamak fırsatını bulduğunu be
lirtmek isterim. 

Değerli üyeler; 
Anayasa Tasarısı üzeninde yapılan görüşmelerin 

bariz vasfı, Yüce Meclisin kendisine has olgun ve 
seçkin seviyesi içinde, kısır polemiklerden uzak geç
miş olmasıdır. 

Sizlere, Başkanlık Divanı olarak tebriklerimizi ve 
takdirlerimizi sunuyoruz. 

Şu anda Yüksek Meclis Anayasa Tasarısının mad
delerine geçilmesi kararını almıştır. Şüphesiz, mad-
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deler üzerindeki müzakereler de genel görüşmelerin 
sağladığı aydınlık içinde olgun bir seviyede geçecek 
ve ülkemizin beklediği bir senteze mutlaka ulaşıla
caktır. 

Değerli üyeler; 
Türkiye'yi 12 Eylülden önce bir uçurumun ke

narına getiren sebepler hafızalarımızdan silinmemiş
tir. Şurası bir gerçektir ki, bugün mevcut «Bahar 
havasına» rağmen, ne Türkiye'nin jeopolitik duru
mu değişmiştir ne de ülkemiz üzerinde oynanmak is
tenen oyunlar sona ermiştir. Dolayısıyla Türk Dev
letinin, dünyanın çok buhranlı bir döneme girdiği, 
özellikle sınırlarımızdaki ülkelerin çeşitli nedenlerle 
ateş altına sürüklendiği bir dönemde yeni bir siyasî 
istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Diğer taraftan, gü
nümüzün dünyası süratle değişiyor; atomla, kompi-
tür programlarıyla ve uzay araştırmalarıyla başlayan 
yeni ve çok dinamik bir çağ yaşıyoruz. Türkiye bu 
dinamik çağda hakkı olan yeri almak istiyorsa yıllar
dır sürdürülen, kalıplaşmış mücerret görüşler artık 
terkedilmelidir. Terkedilmelidir; çünkü, Türk Milleti
ni kendinden kopuk 'bir dünya yaratarak mutlu kıl
mak mümkün değildir. Yakın tarihimiz de mümkün 
olmadığını göstermiştir. Bu itibarla, Türk Anayasa
sının yapımına, ülkenin tarihini ve geleceğine ait 
tahminleri, Türk insanının ümitlerini ve politikacısı
nı bir bütün olarak değerlendirerek, akılcı bir me
totla yaklaşmak şarttır. 

'Siz değerli üyeler; 
Ülkemizde cereyan eden olayları hayatınız bo

yunca tarafsız bir pencereden izlemek ve değerlen
dirmek fırsatına sahip oldunuz. Sayın üyelere ait 
olan bu vasıf, Anayasanın yeniden yapıldığı bir sıra
da, ülkemiz için büyük bir şanstır. Buna karşılık, 

Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik şartlarından 
ve ihtiyaçlarından mülhem bir Anayasa yapmak; is
tikrarlı, sağlam ve güçlü bir devlet düzeni kurmak 
bizler dçin bir vatan ve namus borcudur. 

Bu inanç içinde, tekrar tebriklerimi sunuyor ve 
Sayın Aldıkaçtı'ya söz veriyorum. (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Şu anda büyük 'bir heyecan içindeyim. Hep be
raber çalışmamızın bir kısmını başarıyla sonuçlan
dırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yine hep beraber 
çalışarak, çalışmamızın son kısmını bitirip, Milletimi
ze layık olduğu Anayasa Tasarısını Millî Güvenlik 
Konseyine sunacağız. Bundan hiç şüphem yok; çün
kü, hepimiz inanıyoruz. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, bir daha te
şekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Genel Kurul adına Komisyona te
şekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, yarınki birleşimin saat 10.00 da ya
pılması hususunda çeşitli önergeler vardır. («Bugün
kü Sayın Başkanım» sesleri) 

Bugünkü; tashih ediyorum efendim. 
17 Ağustos Salı günü yapılacak Birleşimin saat 

10.00'a ertelenmesi hususunu oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 'Kabul edilmiş
ti ı\ 

17 Ağustos 1982 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere (Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 00.50 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Maddelerine Geçilmesinin açık oylamasına (S. S. 166, 166'ya 
1 inci Ek) yerilen oyların sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Haindi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı. 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Aktytol 
Orhan Akhkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Baranıgil 
Şükrü Başjbuğ 
Reaali BaıturaJlp 
Rıfat Bayazııt 
Mulhıstiın: ZekaiBayeı 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Ender diner 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 136 
Kabul edenler : 135 
Reddedenler : 
Çddilmıserîıar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

l! 
— 
23 
— 

(Kabul Edenler) 

ç 
A. Güngör Çaikmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dİkmea 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Ereğin 
SSıyaımd Eınadki 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

H 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fıraft 

G 
Necdet Gdbolöğlu 
Halil Gelendost 
Abdurrahman Ali Girmen 

Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtarn 
Turhan Güven 

H 
Möhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet îbrahlimıoğhı 
Salih inal f 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. IMean Koeatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

İM 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müfitüoğiu 

N 
Necmettin Nartooğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adlnıain Onol 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Necmi özgür 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M, Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçicin 
Dündar Soyeu 
A. Lâmi Süngü 
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A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 

Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
§adan Tuzcu 
Bekir Tünay 

u 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

VI 
îsa Vardal 

Y 
Şeraıf ettin Yarkın 

Reddedenler 

O 
Kamer Genç 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz , 
Mustafa Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

K 
Halil Akaydın 
Ertuğrul Alatlı 
Mustafa Alpdündar 
İsmail Arar (Rap.) 
Fuat Azgur (Rap.) 

B 
Erdoğan iBayık (Rap.) 
Necip Bilge 

0 
Orhan Civelek 

A. Nedim Eray (Rap.) 
Abdüllkadir Erener 

O 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Vahap Güvenç { 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
A. Asım iğneciler 
Fenni îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Rahmi, Karahasanoğlu 
Mehmet Velid Koran 
(iz.) 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
# . ) 

İbrahim Şenocak 

U 
Hidayet Uğur 

Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

m*m 
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