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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda: 
Hastalığı nedeniyle; A. Avni Şahin'in 15 gün, 

Erdoğan Bayık'ın 15 gün, Fuat Azgur'un 15 gün, A. 
Nedim Eray'ıo 20 gün müddetle izinli sayılmalarına 
dair Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Anayasa Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı 
üzerinde yapılan konuşmalarla ilgili görüşlerini bil
dirdiler. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
lerine geçilmesi, ad okumak suretiyle yapılan açık 
oylama sonucunda kabul edildi. 

17 Ağustos 1982 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime (17 Ağustos 1982) saat 00.50'de 
son verildi. 

Fenni İSLİM YELİ 
Başkan 

Başkanvekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Rapor 

1. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 

Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 

I işlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Rapor
ları. (1/12) (S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 16.8.1982) 

..*.. t>9<9 

BİRtNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisimizin 128 inci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Dün gece Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştı. 

Değerli üyeler, Sayın Devlet Başkanımız Genel 
Kurulumuzu şereflendirmişlerdir. (Sürekli alkışlar.) 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 
4.8J982 tarihli 120 nci BMeşim Tutanağına eklidir, 

Değerli üyeler; 
Görüşmeler tamamlandıktan sonra oylarınızla 

maddelere geçilmesini kararlaştırmıştınız. Bugün Ana
yasa Tasarısının 1 inci maddesinden itibaren görüş
melere devam edeceğiz. 

Dün maddelere geçilmesi oylanmadan evvel, iki 
sayın üyenin önergeleri vardı. Biri Sayın Kantarcıoğlu* 
nun, diğeri de, adları dün. önergeleri ile birlikte oku
nan 52 sayın üyenin. 

Bu iki önergenin maddelerin görüşülmesine baş
lamadan evvel üzerinde karara varılmasını karar
laştırmıştınız. Bu itibarla, bu önergeleri tekrar oku-
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mak suretiyle 'kararlarınızı alacağım ve ondan sonra 
Anayasanın 1 inci maddesi ile müzakerelere devam 
edeceğiz. 

Bu önergeleri sıra ile okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

12 Eylül Hükümetinin hazırladığı «Kanunların 
Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar» adlı metinde, 
1961 Anayasasının en güzel yanı ve övünülecek ta
rafı olan, dilinin; hazırlanan kanunlarda yer alması, 
bütünlük ve beraberlik esasına uyulması prensip ola
rak kabul edilmiş ve dil alanındaki anlaşmazlıklar da, 
Sayım Danışma Meclisi Üyelerinin hemen hemen hep
si tarafından Genel Kurulda dile getirilmiştir. 

istanbul Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulunun 
tespitine göre de, Anayasada, en sade vatandaşın ra
hatlıkla okuyup anlayabileceği bir dil kullanılması, 
eskimiş ve tutunmamış, ancak 'belli kişilerce bilinen 
kavram kargaşasına da yol açan kelimelere Anaya
sada yer verilmemesi, 20 yıldan beri uygulanan, 
kullanılan, ortaöğretimde bile öğretim konusu 
yapılan, 1961 Anayasası dillinin aynen alınması öne
rilmektedir.. 

Bu görüşlerin ışığı altında, gerekçe, metin ve 
fihristte 1961 Anayasasındaki dil gözönünde bulun
durularak gerekli düzenleme yapılmış ve düzeltilmiş 
şekliyle Anayasa Komisyoınıu Başkanlığına takdim 
edilmiştir^ 

Sayın üyelerimizce de uygun görüldüğü takdirde 
Anayasa Tasarısının bu genel düzenleme çerçevesi 
içerisinde ele alındıktan sonra maddelere başlanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının birçok maddelerinde «Hür

riyet» yerine «Özgürlük» kelimesinin kullanılmış ol
duğu görülmektedir. 

Yüce Heyetinizce de bilindiği üzere, «Hürriyet» 
sıradan bir kelime olmayıp milletimizin hayatında, 
en az 100 yıldan beri sürüp gelen bir büyük müca
delenin sembolü olmuştur. 

Anadolu insanı için hürriyet; evinde, bağında, da
ğında, güven, huzur ve rahat içinde bulunabilmeyi 
ifade eden ve özgürlükten daha geniş anlam taşıyan 
kutsal bir kavram haline gelmiştir. 

Namık Kemallerin, Mustafa Kemallerin dilinde 
hürriyet, millî bir terennüm halindedir. 

Devletin temel düzenini gösteren Anayasada «Hür
riyet» yerine «Özgürlük» denmesi, milletçe verdiği
miz hürriyet mücadelelerinin anlam ve maksadı ile 
bu kavramın önem ve değerini bir ölçüde zayıflat
mış olur düşüncesindeyiz. 

Esasen 1961 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 «Hür
riyet» kelimelerinin kullanılmasını, maddelerin görü
şülmesine başlanmadan önce, Genel Kurulumuzun 
takdir ve kararlarına saygılarımızla arz ederiz. 

İbrahim GÖKTEPE 

Enis MURATOĞLU 

Tandoğan TOKGÖZ 

Fikri DEVRİMSEL 

Turgut KUNTER 

Cavidan TERCAN 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

A. Ali GİRMEN 

Nihat KUBİLAY 

Avni MÜFTÜOĞLU 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Nazmi ÖNDER 

Atalay PEKÖZ 

Adli ONMUŞ 

Azmi ERYILMAZ 

Necmettin NARLIOĞLU 

Avni ŞAHİN 

Yılmaz ÖZMAN 

Abbas GÖKÇE 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Turhan GÜVEN 

Osman YAVUZ 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

A. Senvar DOĞU 

Necdet GEBOLOĞLU 

Halil GELENDOST 

Fahri ÖZTÜRK 

Şadan TUZCU 

E. Yıldırım AVCI 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Orhan BAYSAL 

' H. Erdoğan GÜREL 

Halil EVLİYA 

B. Sami DAÇE 

Lâmi SÜNGÜ 

Mehmet AYDAR 
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Feridun GÜRAY 

Mahir CANOVA 

Zeki YILDIRIM 

Halil ERTEM 

tsa VARDAL 

Mehmet AKDEMİR 

Aydemir AŞKIN 

Ender CİNER 

Halil AKAYDIN 

Salih İNAL 

Fuat AZGUR 

Mehmet PAMAK 

Zeki ÖZKAYA 

V. M. DABAKOĞLU 

Necmi ÖZGÜR 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun Sayın Baş
kanından bu iki önerge hakkındaki görüşlerini öğren
mek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Devlet Başkanım, Sayın Baş
kan ve aziz arkadaşlarım; 

«Hürriyet» kelimesi ile ilgili önergeye katılıyoruz. 
Yani, «Özgürlük» kelimesi yerine «Hürriyet» keli
mesini kullanacağız, bu şekilde tashihler yapılacaktır. 

Diğer teklife gelince; daha önce de arz etmiş ol
duğum gibi, Redaksiyon Komitemiz vardır. Gerçek
ten, Selçuk Bey arkadaşımız bize bir liste verdi tale
bimiz üzerine. Bu listeyi de dikkate alarak, gerekli 
tashihleri yapmaya çalışacağız ve Genel Kurula su
nacağız. Bunların şimdi, şu anda yapılması mümkün 
değildir, takdir edeceğiniz gibi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ÖZER GÜRBÜZ — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, usul hakkında mı?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — «Hürriyet» kelimesi ile il

gili önergenin aleyhinde konuşmak istiyorum, söz 
hakkı verirseniz. 

HİKMET ALTUĞ — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, Komisyon adına mı?.. 
HİKMET ALTUĞ — Hayır efendim, şahsım 

adına. Önergenin aleyhinde görüşmek istiyorum. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Sayın Başkan, 

önergenin lehinde söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Bir aleyhinde, bir lehinde söz ve

receğim. ilk sözü siz istediğiniz için, Sayın Gürbüz 
size veriyorum. Lehinde de Sayın Ökte'ye vereceğim. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayio Devlet Başkanım, sayın 

Başkanım, sayın üyeler; 

Değerli arkadaşlarımın hazırladığı ve imzaladık
ları önergeye Ik anda katılmamak mümkün değil. 
100 yıla dayanan, geçmişi olan, Namık Kemal'lerden 
gelen «Hürriyet» kelimesinin Anayasada tümüyle yer 
alması «Özgürlükler» kelimesinin çıkartılması isteni
yor. 

Ben de bir başka açıdan konuya girmek istiyorum. 
«Hürriyet» kelimesinin yılların geçmişe dayandığı, 
«Hürriyet» kavramının yurdumuza girmesinde, kav
ramın yerini bulmasında önemlli bir yeri olduğu bizce 
de malûmdur. Biz de konuşmalarımızda yer yer «Hür
riyet» kelimesini kullanmadan yapamıyoruz. Ancak, 
bir de «Özgürlük» kelimesi yerleşti dilimize. 1961 yı

lından sonra, 1961 Anayasasından sonra yer yer «Öz
gürlük» kelimesi, halkımızın dilinde de yerini aldı. 
Halkımız da «Özgürlük» kelimesini kullanmaya baş
ladı, bu kelimeyi de benimsedi «Hürriyet» kelimesi 
gibi. Çocuklarına «Özgürlük» adını kattı; «Özgür» 
kelimesi de yerini aldı. 

Hâl böyle olunca; dün de değerli Anayasa Ko
misyonu Başkanımızın da belirttiği gibi, yeni keli
meler tuttu ise, kullanılıyor ise, bunları illa kullan
mayacağız dememeliyiz; ama onun yerine geçen eski 
kelime hâlâ kendini koruyorsa, onu da atacağız diye 
ısrarlı olmamalıyız. Varsın kalsın, iki kelimeyi de 
birlikte kullanmalıyız. «Dilimizin zenginliği bu olur.» 
demişti; ki, ben de buna katılıyorum gönülden. 

«Özgürlük» kelimesi de böyle oldu. Anayasa Tas
lağını inceliyorum, öylesine güzel kullanılmış ki ikisi 
de; bazı yerlerde «Hürriyet» deniyor, bazı yerlerde 
«Özgürlük» deniyor. Gerçekten «Özgürlük» kelimesi
ni atıp, «Hürriyet» kelimesini koyduğunuzda o cümle 
o kadar güzel olmuyor. «Hürriyet» kelimesini çıkar
tıp «Özgürlük» kelimesini koyduğunuzda yine o kadar 
güzel olmuyor. Ben de belirtmiştim konuşmamda; 
«Basın özgürlüğü» deniyor, altında «Basın hürdür,» 
deniyor. İlk bakışta rahatsız edici gibi geliyor; fakat 
bakıyorsunuz ikisi de yerli yerinde oturuyor. 

Amaç, Türkçenin güzelliğidir, amaç, Türkçeyi gü
zel konuşmak, Türkçeyi güzel yazmak, Türkçeyi gü
zel kullanmaktır. «İllâ bu kelime olsun, öteki olma
sın.» dememeliyiz. Yasalarımızda da «Özgürlük» ke
limesi yerini aldı, «Özgürlük» kelimesi birçok dilde 
var, birçok konuşmalarda var. Anayasa Taslağımızı 
incelediğimizde, yine yarıdan fazlası «Özgürlük» ke-
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limesi; belli yerlerde «Hürriyet» kelimesi var. Ana
yasa raporunun «Sunuş» bölümünü inceliyorum, ta
mamen «özgürlük» kelimesi kullanılmış. 

1961 Anayasası gerçekten tümüyle «Hürriyet» ke
limesini kullandı. Ancak,-1961'den önce «Özgürlük» 
sözcüğü bu denli tutmamıştı. Henüz yeni yeni, tek tek 
kullanılıyordu. 1961'den sonra «Özgürlük» kelimesi 
tutmaya başladı. «*> 

«Özgürlük» kelimesi, yine o kadar tutmuş ki de
ğerli arkadaşlarım, önergeyi hazırlayan değerli ar
kadaşım Sayın Göktepe'nin konuşmasını inceledim, 
toirçok yerlerde «Hürriyet» dediği halde, konuşması
nın 104 üncü sayfasında «Sendikal özgürlükler» de
miş. Yine aynı sayfada bir kere daha «Sendikal öz
gürlükler» demiş. Yine 105 inci sayfada «Sendika hür
riyeti» demiş. Demek ki, bu gereği gören arkadaşı
mız dahi, «Hürriyet» ve «Özgürlük» kelimesini be
raber kullanma gereğini duymuş. Bu gerek, gerçekten 
kaçınılmaz; zorlamayalım kendimizi. 

Yine değerli arkadaşımız, 107 nci sayfasında ko
nuşmasının, «Temel hak ve özgürlükler» demiş. 
Vazgeçemiyorsunuz yer yer «Özgürlük» sözünü 
kullanmaktan «Demokratik özgürlükler» diyoruz. 
«Özgürlükçü ortam» diyoruz. «Özgürlükçü tar
tışma ortamı» diyoruz. «Özgürlük» kelimesi 
yerini buldu toplumda. Bunu illa atıp, suç
lamamalıyız. Sonra yarın, korkarım, Anayasa Tasla
ğımız suçlanır. İçlinde (Özgürlük) sözcüğü yok, (Öz
gürlük) sözcüğünü çok gördü. (Hürriyet) kelimesi 
var ama, o da kısıtlandı.» diye. Gelin Anayasamıza 
«Özgürlük» sözcüğünü çok görmeyelim, bu haliyle 
Anayasamızı koruyalım. 

Durumu yüksek takdirlerinize derin saygılarımla 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Ökte, buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Sayın Devlet 

Başkanım, Yüce Meclisin Sayın' Başkanı, saygıdeğer 
üyeleri; 

Görüştüğümüz mesele, bir kelime meselesi de
ğildir, bir kavram meselesi de değildir. Konu, tarihî 
şartları içerisinde bugün ve gelecekte Devlet yapı
mızın, toplum yapımızın, dilimizin ve kültürümüzün 
bir meselesidir. Her şeyden önce anayasalar, genelde 
görüşmemde arz ettiğim gibi, devlet kuran yasalar
dır, hukuk düzenini ortaya çıkaran yasalardır. Kül
tür kaynaklarıdır anayasalar. «Hürriyet» kavramı, 

«Hürriyet» kelimesi değil, «Hürriyet» kavramı, «Hür
riyet» mefhumu nereden gelmiştir, nerededir, bugün 
ne yapılmak istenmektedir?.. Mesele budur. 

Önce şunu söyleyeyim: «Hürriyet» kelimesini biz-
ne Avrupa'dan ne şundan ne bundan almışızdır «Hür
riyet» kelimesi, bizim Milattan Önce 10 uncu yüzyıl
da kurduğumuz Devletin yapısında mevcuttur, kav
ramında mevcuttur. Çin kaynaklarını tetkik ettiğiniz 
zaman aynı kavram, aynı mefhum o Devlette mev
cuttu; Göktürklerde mevcuttur, bütün kurulan devlet
lerde mevcuttur; fakat meseleyi yalnız Avrupa'dan 
alma zihniyeti, yalnız Batıdaki yazarlardan alma 
zihniyeti, yalnız Batıdan çevirilerle eğitim yap
ma zihniyeti, Türkiye'de hürriyeti de, milliyetçiliği de, 
her şeyi de bozmuştur. Bu bizimdir, bu bizim kav-
ramımızdır. 

Bu sebeple, meseleyi yalnız bir kelime anlamıyla 
almak, bir kelime hudutları içerisine sokmak veya 
dilde yapacağımız veya yapmakta olduğumuz veya 
Atatürklümüzle başlatılan yenilikler hareketi içerisin
de görmemek gerekir. Atatürk'ün hiçbir nutkunda 
özgürlük veya hürriyetin yerine konulan bir kelime 
yoktur; ama Atatürk'ün (Özellikle 1934 - 1935'lerde) 
bazı nutuklarında bugün daihi Türk dilcilerinin kabul 
edemeyecekleri ileri kelimeler mevcuttur; ama «Hür
riyet» kelimesi hiçbir zaman değişmemiştir. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Demek ki, ko
nu bir kelime değil, tarihî şartlarıyla bir milletin da
yanacağı ana bir kavramdır. Nasıl «Devlet»'i değişti-
remiyorsunuz?.< «Devlet»'! de değiştirin.... Bir ara 
bir şeyler söylüyorduk, «İlbaylar, ilsaylar, budunlar» 
diye. Niye onu değiştirmiyorsunuz?.. O halde, bazı 
şeyleri değiştiremezsiniz, bu değişme tarihten gelen 
bazı kaynaklara dayanmadığı için muteber değildir, 
geçerli değildir. 

Arkadaşımın demin buyurmuş oldukları meseleye 
değinmek istiyorum. Türk Dili üzerinde bazı kelimeler 
uydurulmuştur ki, birçok anlama gelmektedir. Konuş
ma dilimizde, yazı dilimizde birçok anlama gelen tek 
kelimeler, yaratılmıştır. Bu tek kelimeler, dili 
(Onların tabiriyle söylüyorum) daha çok yoz
laştırmaktadır, kelime hazinemizi kısıtlamaktadır. 
O doğrudur. Ben de gönülden istiyorum; birçok 
kelimeyle uğraşalım, birçok kelimemiz olsun. 

Size çok acı bir gerçek anlatacağım: 1962 senesinde 
Yunanistan'da Yunan Dili üzerine çıkan, bir lügatta 
126 bin kelime vardır. Aynı tarihlerde Türk Dil Ku-
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rumunun çıkartmış olduğu bir lügatta (ki, resmidir) 
ancak 62 bin kelime bulabilirsiniz. Yunanistan'da 
10 yıl sonra çıkarılan bir lügatta 174 bin kelime var
dır. Bugün (buyurun Türk Dil Kurumunun çıkarttığı 
lügatin kelimelerini sayalım; nedir bilir misiniz?.. 70 
bini bulmamıştır. 

Bir kelimenin, bir kavramın manası çok büyüktür. 
Ben de gönülden istiyorum dilimizin zenginleşmesini; 
nitekim zenginleşmiş olan çok şeyimiz vardır, ama bir 
kelimeyle birçok şeyi ifade etmeye kalkarsanız yarın 
bugünkünden daha ağır; konuşma dilimiz 300 kelimeyi 
geçmiyor bugün, maalesef zaten konuşamıyoruz da, 
onu da söyleyeyim, biz konuşmuyoruz, anlamları in
tikal ettiremiyoruz birbirimize, biz boyuna laf ederiz. 
Bugün 300 kelimeli olan bu günlük konuşma durumu
muz yarın, çok acıdır ki, 150 kelimeye iner. Bu, işin bu 
safhası. 

Bugün devlet hukuk düzenini oluşturan bir Yasa 
karşısındayız. Bunun, arz ettiğim gibi, kelimeyle falan 
ilgisi yok; tarihî şartları var, bugünün şartları var, 
geleceği var. Karşımızda, hepinizin bildiği gibi, her 
zaman Türkçe konuşmaya, hatta Türk Dil Kurumu
nun kel'imelerini kullanmaya çalışan bir arkadaşınız 
var, eğitim yapan bir arkadaşınız var. Ben, hiçbir 
zaman öğrencilerimin karşısında «Hürriyet» dediğim 
zaman onların yadırgadığını görmedim. Aksine, rahat
lıkla onu kabul ettiler de «özgürlük»ü bana sordular. 
Özgürlüğü hukukî bakımdan tanımlayamazsınız, onu 
da söyleyeyim; o, kelime olarak girmiştir. Demin Ho
camızın, Komisyon Başkanımızın da kabulleri gibi 
«Hürriyet» kelimesinin, bu büyük ve anlamlı mefhu
mun Anayasaya artık bütünüyle girmesini (Zaten 
1961 Anayasasında da herhangi bir şekilde değişik de
ğildir.) yüksek tasviplerinize arz ederim efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
CAHİT TUTUM — Usulle ilgili söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
MUZAFFER ENDER — Efendim, önerge üze

rinde bir tek kelime söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Rica edeceğim, önergenin lehinde ve 

aleyhinde söz verdim; usul hakkında söz isteyen Sa
yın Tutum'a söz vereceğim. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım.... 
BAŞKAN — Sayın Ender, çok rica edeyim. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, önergenin ge
rekçesi üzerinde bir şey rica edeceğim arkadaşlarım
dan. 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Önerge sahibi arkadaş

larımızın verdiklerinde önergenin içinde «Anadolu in
sanı» diye bir söz geçiyor. Ben arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum, bu sözleri «Türk Milleti» olarak 
değiştirsinler; bunun bir anlamı vardır efendim. 

BAŞKAN — Teşekküllerim. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, sözcüklerle 

ilgili olarak, kelimelerle ilgili olarak verilecek her 
önerge üzerinde bu şekilde tartışma açacak mısınız, 
açmayacak mısınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, şüphesiz kellime de
ğişiklikleriyle ilgili her konuda biz önergeleri dikkate 
alınmak üzere Komisyona gönderiyoruz. Dünkü gö
rüşmemizde, Genel Kurulun bir karan olarak bugün 
Anayasa Tasarısının görüşülmesine başlanmadan evvel 
bu önergelerin mutlaka bir karara bağlanması dün İs
tendiği için bugün bu işi yapmak mecburiyetindeyim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Redaksiyon 
Komitemiz var. Komisyonumuz bu 'tür istekleri de
ğerlendirir, gerekiyorsa, Anayasa dili üzerinde bir ilke 
kararı için onayımıza sunar. Sanıyorum ki, bu usul 
daha zaman kazandırıcıdır. 

BAŞKAN — İleride bu tavsiyenize göre hareket 
edileceğini arz ettim. 

Değerli üyeler, 52 sayın üyemizin vermiş oldukları 
önergede «Hür» ve «Hürriyet» kelimeleri «Özgür» 
ve «Özgürlük» kelimeleri yerinde kullandısn, derler. 
Ki, Anayasanın hemen hemen pek çok maddesinde 
bu ana iki teram mevcuttur. Bu konuda lehte, aleyhte 
konuşmaları dinlediniz. Sayın Komisyon Başkanı ve 
Komisyon bu önergeye katıldıklarını belirttiler. Bu 
itibarla önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergede, Kantarcıoğlu'nun önergesinde 
1961 Anayasası dilinin esas alınması konusunda bir 
teklifte bulunuyorlar. Sayın Komisyon Başkanı bu 
teklife katıldıklarını beyan etmiyorlar; ama «Dikkat 
nazara alacağız, Redaksiyon Komitemiz bu konuda 
dikkatli davranacaktır.» diyorlar. Bu suretle, 1961 
Anayasası diline benzer tarzda anayasamızdaki dil de
ğişikliğini yapacaklarını beyan ediyorlar. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bu.... 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, aleyhinde söz 

istiyorum. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önerge sahibi 

olarak konuşma hakkım var; bir hususu açıklamak 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, ben de söz 

istiyorum ©fendim. 
BAŞKAN — Vereceğim, size de vereceğim. 
Sayın Kantarcıoğlu, yerinizden beyan etmek müm

kün olmaz mı?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önerge sahibi 

olarak, zabta geçtiği için efendim.... 
BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak

kında yerimden bir şey arz etmek istiyorum, müsaade
niz olursa. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu konuşsunlar Sa
yın Öztürk, söz vereyim. 

Sayırt Akkılıç, usul hakkında mı?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Aleyhinde efendim, 

önergeyi eğer oylayacâksanız, önergenin aleyhinde söz 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır, önergeyi oylamayacağım, Ko
misyona tevdî edeceğim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Devlet 

Başkanım. Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Konuyu, Anayasanın tümü üzerinde yapmış oldu

ğum görüşmede arz etmiştim. Anayasa Tasarısında 
6 ila 7 kelime diğer kullanış tarzıyla ve mükerreren 
kullanılmış idi ve bunlar bir tutarsızlık gösteriyor
du. Bunların arasında Sayın 3 Komisyon üyemizin, 
muhalefet şerhi veren 3 profesör arkadaşımızın da, 
sayfalarını ve numaralarını vermek suretiyle, yaptık
ları hataları huzurlarınızda arz etmiştim. Bu arada 
bir tarafta «Memur güvencesi» deniyor, diğer tarafta 
«Hâkimlik teminatı« diyor. Hatta, «Memurlara ver
diğiniz güvence de, hâkimlere verdiğiniz teminat mı
dır?» diye Komisyona soru sormuştum. Cevabını dahi 
vermediler. 

Ayrıca bir yerde «Ekonomik,» diğer yerde «İktisa-
dilik,» başka bir yerde «İktisat» kelimelerinin değişik 
şekilde kullanıldığını gördüm ve bunları arz ettim. 
Bir yerde «Neden» bir yerde «Sebep» vardı. Biri
nin başka manaya geldiğini, birinin «En quoi», diğe
rinin! «A cause» karşılıkları olduklarını, değişik şe
kilde kökleriyle birlikte arz etmiştim, açıklamıştım. 
Sonunda, bir yerde Sayın Komisyon Başkanımızın da 
«Onur» kelimesini kullandığını, fakat bunun bizim 
Türkçe karşılığı olarak «Kibir» manasında olduğunda, 
«Vakar» karşılığı kullanıldığını, «Şeref» karşılığı kul
lanılmadığını, Fransızca «Honneur»'ün karşılığı oldu
ğunu arz ettim. 
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Bilhassa yeminde «Şerefim üzerine andiçerim.» 
diyoruz, başjka bir yeminde «Şerefim üzerine yemin 
ederim.» diyoruz. «Andiçerim»'le «Yemin ederim» 
ayrı ayrı şeyler midir?.. Bunların bir bütünlük içinde 
ele alınmasını arz etmiştim. 

Sonunda Anayasa Komisyonundan bana bir tek
lif geldi; hatta 176 ncı maddesinde şöyle bir ifade 
var: «Hür demokratik düzen» deniyor, başka yerde 
«Özgürlük»'ten bahsediliyor. «Bunların hangisi doğ
ru ise onu koyalım.» dedim. Kendileri, Anayasa dili
nin son çözüm yolu olacağını bildirdiler. Bunun üze
rine önergemi hazırladım ve o zaman kendileri uy
gun görmüş ve benim sorularımı dahi cevaplandırma-
mışlardı. Şimdi karşı çıkmış olmaları beni biraz üzdü. 

Dil hepimizin. Hatta son, Muhterem Hocamızla 
birlikte bir karşılıklı konuşmamız oldu; «Önlem» ke
limesinin Türk Dil Kurumunun sözlüğünde dahi ol
madığını, «Tedbir»'in karşılığında «Önlem» ve diğer 
olumlu ve olumsuz şekillerinin bulunduğunu, bu ba
kımdan bu kelimenin uydurma olduğunu arz ettim. 
Hatta Hocamız, başka lügatlar vasıtasıyla getirip, 
bunun karşılıklarını bizilere açıkladılar. Bir taraftan 
şunu da arz etmiştim sizlere: Bilhassa fikirlerini bir
kaç cümle ile ifade edemeyen vatandaş, ortaokul ki
taplarında okutulan «Isı» ile «Sıcaklık»'ı birbirine ka
rıştıran sağlık müdürü, Hakkâri ilimizin adına «Hak
kari» diyen eğitimci, ısının biriminin derece olduğunu 
manşet yapan büyük trajlı günlük gazete, «Aşama» 
kelimesini her yerde gelişigüzel «Hamle, mertebe, saf
ha, kademe, derece» kelimelerinin yerine kullanan ilim 
adamı; isim olan «Vali» kelimesine «Deyim» diyen, 
«Ödev»'le «Görev»'i birbirine karıştıran bakan bu bo
zuk ve noksan eğitim sisteminin ve kültür politika
sının eseri değil mi? Bu suçsuz insanlar ve hepimiz 
onun silik damgasını taşımıyor muyuz? diye de sizlere 
arz ettim. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum: Bir dil 
problemi vardır memleketimizde. Mazimizle, kültürü
müzle ilişiğimizi kesmek isteyen bir grup vardır. Ana
yasaya daha uydurma kelimeleri koyduğumuz takdir
de, nesillerimize Anayasamız yoluyla baskı yapmış 
olacağız. 

Bunu arz ederim, saygdar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, konu aydınlanmıştır. Müsaade bu

yurursanız, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesini Komis
yona tevdî edeceğim. Komisyonumuz esasen, 1961 
Anayasasındaki dile yakın bir dile çevireceklerini de-
faatle ifade etmişlerdir. 
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Usul hakkında Sayın Öztürk, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, şu anda 

Anayasanın dili üzerinde bir görüşme açmadık. Sayın' 
üyelerimizden gelen dil üzerindeki değişiklikler, Ko
misyonumuzun verdiği bilgi ışığında Redaksiyon Ko
mitesine havale edilmek ve bilahara bu 200 maddeden 
oluşan Anayasayı müzakere ettikten sonra, daima dil 
konusunu tashih etmek mümkündür. Kesin kararlara 
varırsak, sonra dönüşü mümkün olmayacaktır. Te
menni önergeleridir, Redaksiyon Komitesine havale 
edilsin, kesin kararlara varmayalım. 

Arz ederim* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Bu öoıergeyi de Komisyona tevdî ediyoruz. 
Değerli üyeler; Tasarının 1 inci maddesi ile Ana

yasa Tasarısının maddeler üzerindeki görüşülmesine 
başlıyoruz. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ KISIM 
GENEL ESASLAR 

I. — Devletlin şekli ve Devlet şeklinin değişmezliği: 
MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
Anayasanın bu hükmü değiştirilemez, değiştirilme

si teklif dahi edilemez. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
olarak 15 değişiklik önergesi var. Bu 15 değişiklik 
önergesini 4 kısma ayırarak evvela bilgilerinize suna
cağım. 

İlk iki önerge bu maddenin müzakeresiz kabulüy
le ilgilidir. Bu önergelerden birincisini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1924 ve 1961 Anayasalarının 1 inci maddesi, «Tür

kiye Devleti bir Cumhuriyettir.» şeklindedir. Her iki 
Anayasada da bu hükmün değiştirilemeyeceği ve de
ğiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceği yazılıdır. Şu 
anda 1961 Anayasasının bu hükmü yürürlüktedir. 
Yazılı hukuk kurallarının dışında bu hüküm, Türk Mil
letinin kalbinde yer etmiş, dayanağını maşerî şuur ve 
vicdanda bulmuş, örf ve âdet niteliği olan üstün bir 
hukuk kuralıdır. Bu hükmün gerek başlığının ve ge
rekse madde metninin aynen alınarak, 1982 Anayasa
sının 1 inci maddesi olarak, madde üzerinde müzake
re yapılmaksızın bir usul meselesi olarak oylanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde metni : 
«I. Devletin Şekli 

Madde 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» 

Hamza EROĞLU Eşref AKINCI 

Ethem AYAN M. Fevzi UYGUNER 

Fuat AZGUR Rıfat BAYAZIT 

Bekir Sami DAÇE Atalay PEKÖZ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Adnan ERSÖZ 

Siyami ERSEK Orhan BAYSAL 

Halil ERTEM Alâeddin AKSOY 

Abdurrahman YILMAZ Ali DİKMEN 

Cevdet KARSLI M. Talât SARAÇOĞLU 

Hilmi SABUNCU İsmail Hakkı DEMtREL 

Muhsin Zekâi BAYER Recai DtNÇER 

Ahmet Senvar DOĞU Osman YAVUZ 

Adnan OREL Evliya PARLAK 

Mehmet PAMAK Kâzım ÖZTÜRK 

Zeki YILDIRIM Halit ZARBUN 

jelçuk KANTARCIOĞLU Aydemir AŞKIN 

E. Yıldırım AVCI Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Aynı mahiyette ikinci önerge, Sâ  
yın Tosyalı ile Sayın özkaya'nındır, 1 inci maddenin 
görüşmesiz oya sunulmasını arz ediyorlar; okutmuyo
rum sayın üyelerimizin müsaadeleriyle. 

İkinci bir önerge Sayın Canova'nın. Canova'nın 
önergesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasamızın madde l'de yazılı «Türkiye Devle

ti» deyimi bir galat-ı meşhurdur. Bu ibarenin Türk-
çesi «Türk Devleti»dir. Maddenin aşağıda belirtme
ye çalıştığım yönde düzeltilmesini önerir, saygılarımı 
sunarım. 

Mahir CANOVA 

Birinci maddenin yalnız birinci fıkrası : Türk Dev
leti Cumhuriyettir,» ya da «Türk Devleti Cumhuri
yet Devletidir.». 

BAŞKAN — Diğer beş önerge, hem bu madde
de yalnız «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» şek
linde maddenin kalmasını, hem de ikinci fıkranın, 
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198 inci maddenin üçüncü fıkrası olarak tespitini is
tiyorlar. Bu önergelerden bir tanesini, Sayın Koca-
türk'ün önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 1 inci maddesinin. «Devletin şekli» 

başlığı altında «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» 
biçiminde düzenlenmesini, bunu gerçekleştirmek üze
re Tasarı metninin ikinci fıkrasının 198 inci madde
nin 3 üncü fıkrası olarak tespitini Genel Kurulun 
takdirlerine arz ederim. 

M. Utkan KOCATÜRK 

BAŞKAN — Sayın Demirel'in, Sayın Tünay'ın, 
Sayın Tuğ'un ve Sayın Erginay'ın önergeleri aynı 
mahiyettedir; bu değerli üyelerimizin müsaadeleriyle 
onları okutmuyorum. 

Aynı mahiyette, birbirine benzer yine 7 önerge 
var, bu önergelerden Sayın Aykut'un önergesini oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, «Türkiye Devleti bir Cum

huriyettir.» şeklindeki 1 inci maddesi hükmüne, değiş-
tirilmezlikle ilgili ikinci bir fıkra eklenmiş ise de bu 
fıkranın yerinin, bu hüküm olmaması ve doğruca, Ta
sarının, «Anayasanın değiştirilmesi» başlıklı 198 inci 
maddesine alınması daha uygun olacaktır. 1924 Ana
yasası aynı esası benimsemiştir. 1961 Anayasasında 
da, değiştirilmezlikle ilgili hüküm, birinci kısmın so
nuna alınmıştır. Yani bu hüküm, maddede, tek ola
rak yer almalıdır. 

Bu nedenlerle, Anayasa Tasarısının 1 inci mad
desinin kenar başlığının «Devletin şekli» olarak de
ğiştirilmesini ve 1 inci madde hükmünün de, «Türki
ye Devleti bir Cumhuriyettir.» şeklinde kabul edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

tmren AYKUT Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Sayın Güven'in önergesinde bu ikin
ci fıkranın 9 uncu maddeden sonra eklenmesi isteni
liyor. Aynı mahiyette Sayın Âyanoğlu'nun, Sayın Ge-
boloğlu'nun, yine 25 imzalı Sayın Göktepe ile baş
layan ve Sayın Daçe ile nihayetlenen bir önerge var. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, ben 
geri alıyorum önergemi; İbrahim Göktepe ve arka
daşlarının önergelerine katıldığım için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Çakmakçı' 
nın ve Sayın Kubilay'ın aynı mahiyette önergeleri var; 
yine değerli arkadaşlarımın izniyle bu önergeleri de 
okutmuyorum, aynı mahiyette olduğu için. I 
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Sayın Komisyondan sormadan evvel, Sayın Eroğ-
lu önergesiyle ilgili bir konuşma yapmak istediklerini 
yazılı olarak bildirdiler. 

Sayın Eroğlu, buyurun. 
BEKİR TÜNAY — Ben önergemi geri alıyorum, 

Sayın Eroğlu'nun önergesine katılıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
HAMZA EROĞLU — Çok saygıdeğer Devlet 

Başkanım, çok saygıdeğer Millî Güvenlik Konseyi 
Üyeleri, Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Şu anda Büyük Atatürk'ün büyük emaneti Cum
huriyeti dile getiriyoruz. Aslında, 23 Nisan 1920'de 
yeni kurulan Devletin şekli Cumhuriyet olmakla bir
likte, o günün şartları içinde «Cumhuriyet» telaffuz 
edilememiş, dile getirilememiş, 29 Ekim 1923'te, Ana
yasanın «tavzihen tadiline» diye açıklanarak, Değişti
rilmesine Dair Kanunla yeni Devlet şeklini bulmuş, 
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhu
riyetin ilanı bizde büyük bir olay olarak karşılan
mıştır. Cumhuriyet, Devlet şekli olarak yeni Türkiye' 
nin temel taşını teşkil etmiştir. 

20 Ocak 1921 tarihli Anayasanın 29 Ekim 1923'te 
yapılan değişikliğiyle Türk Devletinin şekli Cumhuri
yet olmuştur. İkinci Anayasamızın, 20 Nisan 1924 
tarihli Anayasamızın 1 inci maddesi, «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir.» şeklindedir. 1961 Anayasamı
zın da 1 inci maddesi, «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.» şeklindedir. 

Birinci Kurucu Meclis, 1961 Anayasasını hazır
layan Meclis, bu maddenin görüşülmesi sırasında Ata
türk'ün emaneti olan Cumhuriyetin ve 1924 Anayasa
sının 102 nci maddesine göre. «Değiştirilemeyeceği, 
değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği» hükmünün de 
ışığı altında, bu maddeyi müzakere konusu yapmamış
tır. 1961'in Danışma Meclisinde bu madde görüşü
lürken, Danışma Meclisinin bütün üyeleri ayağa kal
karak, alkışlarla Cumhuriyetin ebedî hüviyetini bir 
defa daha dile getirmişlerdir. 

Çok saygıdeğer arkadaşlarım; 
1961 Anayasasında da 9 uncu maddede de Cum

huriyetin değişmezliğinin teklif edilemeyeceği açıkça 
dile getirilmiştir. Yüksek müsaadelerinizle şunu açık
layayım. Bizde Cumhuriyet sadece Devlet şekli de
ğildir. Cumhuriyet, Türk inkılabını ifade eder. Cum
huriyet, Atatürk'ün diliyle şu şekilde tarif edilir, şu 
şekilde nitelendirilir; «Cumhuriyet rejimi demek, de
mokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Biz Cumhu
riyeti kurduk. O, on yaşını doldururken demokrasinin 
bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalı
dır.» 

— 639 — 



Danışma Meclisi B : 1 

Yine bir diğer konuşmasında : 
«Asri bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin in

sanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye 
bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.» 

Yine bir diğer konuşmasında : 
«Cumhuriyet, ahlak, fazilete dayanan bir idare

dir. Cumhuriyet fazilettir.» 
Yine bir diğer konuşmasında; 
«Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun 

olan idare, Cumhuriyet idaresidir.» 
Cumhuriyet, yalnız yazılı metinler içerisinde de

ğil, bugün Türk Milletinin ma'şeri şuur ve vicdanın
da yer etmiş, ebedî hüviyetiyle Türk Milletinin karak
terine uygun bir siyasî rejimin adıdır. 

Bugün burada yapacağımız, gerek mevzuatın ışığı 
altında, gerekse Türk Milletinin de sesini dile getire
cek bir bilinçli davranışın da değerlendirmesini yapa
rak, biz burada Cumhuriyeti sadece bir usul bakımın
dan, Anayasanın, tıpkı 1924 Anayasasında olduğu gi
bi, 1 inci maddesi olarak usul bakımından kabul ede
ceğiz. Bu maddenin üzerinde müzakerelerin, bu mad
denin üzerinde herhangi bir şekilde görüşme yapılma
sının, size açıklamış olduğum gerekçenin ışığı altın
da mümkün olamayacağı görüşündeyim. 

Ben, büyük bir saygıyla, hepiniz gibi içten bağlı 
olduğum Cumhuriyeti en iyi dileklerle yürekten alkış
lıyorum. 

Sayın Devlet Başkanım ve burada bulunan saygı
değer arkadaşlarım; 

Hepinizi; Cumhuriyetin ilanının her yıldönümle
rinde olduğu gibi, Cumhuriyetin bugün 1982 Anaya
sasının 1 inci maddesi olarak yer alması hususunu 
dilerken saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Değerli üyeler; 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bir önergesi var, Anayasa 

Tasarısının başlığı hakkında. Okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Hazırlamakta olduğumuz Anayasa Tasarısının es

kisinden farksız olarak «Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası» adını alacağı gözönünde bulundurularak; 

1. Ya, çalışmalarımıza esas olan Tasarının adının 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı» şeklinde 
olması, 

2. Ya da, 5 inci sayfanın, gerekçeden önce üst kıs
mına, aynı ibarenin yazılması, 101 inci sayfasının üst 
kısmında da buna yer verilmesi gerekmektedir. 

Aksi halde Tasarı Danışma Meclisimizce kabul 
edildiği zaman adının «Türkiye Cumhuriyeti Ana-
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yasa» olması gerekecektir. Böyle bir hatanın şimdiden 
önlenmesi ve ikinci bir defa Genel Kuruldan karar 
alınmaması için düzeltmenin şimdiden yapılmasını 
tensiplerinize arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Bu önergeler hakkında Sayın Ko
misyondan bilgi almadan evvel, Sayın Canova'nın 
teklifi üzerinde mutlaka bir defa durmak gerekiyor. 
Sayın Canova önergelerinde, «Türkiye Devleti» değil, 
«Türk Devleti» denmelidir diyorlar. 

Bunu kısaca açıklayacak mısınız? 
MAHÎR CANOVA — Müsaade ederseniz açık

larım. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Canova. 
FUAT AZGUR — Efendim; böyle bir teklif ya

pamaz. Bu maddenin değişikliği anlamına gelebilir. 
Bu teklifi görüşmüş olmamız veya oya koymamız, 
teklif yapılabileceğini kabul anlamına gelebilir. Bu iti
barla bu mümkün değildir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergesini açık
lasınlar. 

MAHİR CANOVA — Müsaade ediniz, açıkla
yayım. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, müsaa
de buyurun efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika... Buyurun. 
HAMZA EROĞLU — Arz ettim efendim; bu 

maddenin görüşülmesi, konuşulması mümkün değil
dir. Büyük Meclisimiz., bu maddeyi olduğu gibi, Ata
türk'ün emaneti olarak, «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.» şeklinde aynen kabul edecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, önergenizi henüz oy-
latmadım. O bakımdan bu konuda bir açıklama ya
pılmasını istedim; fakat Genel Kurulun havası ve 
görüşü Başkanlıkça anlaşılmıştır. Bu itibarla Sayın Ca
nova rica edeyim, buyurun oturun. 

MAHİR CANOVA — Müsaade ediniz. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
MAHİR CANOVA — Müsaade ederseniz açık

layayım. 
BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz? 
MAHİR CANOVA — Hayır, değişiklik istemi

yorum, zapta geçmesi için söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Bunu bir değişiklik olarak söylüyor

lar. Zapta geçti esasen. Önergenizi daha evvel okuttu
ğum için zapta geçmiş bulunuyor. Rica ederim bu
yurun. 

MAHtR CANOVA — Nedenlerinin zapta geç
mesi için müsaadenizi rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Çok rica edeyim. Genel Kurulumuz 
bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Genel 
Kurulun bu hassasiyetine gerekli saygıyı hep birlikte 
gösterelim. 

MEHMET AYDAR — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın Aydar? 
MEHMET AYDAR — Hem usul, hem verilen 

bütün önergeler hakkında. Hem usul, hem önergeler 
hakkında müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Devlet Başkanım, 

Danışma Meclisinin Sayın Başkanı ve değerli üye
leri; 

Tarihimizin şerefli bir sayfasını açtığımız şu gün
de, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyetinin, Türk Mille
tinin, Türk Devletinin Anayasasında bir defa daha 
yerini almasının birlikte mutluluğunu tatmak üzere 
toplandığımız şu anda, bu Yüce Devlet şeklinin de
ğiştirilemeyeceği, değiştirilemeyeceğinin teklif dahi edi
lemeyeceği hususundaki geçmiş anayasalarımızdaki ku
ralın nerede yer alabileceği hususundaki hassasiyet, 
bizi böyle bir tartışmaya getirmiştir. 

Aslında, Yüce Milletimizin ve Yüce Heyetinizin 
tartışması, bu Yüce İdare şeklinin en ufak değişikli
ğe uğratılmaması hususundaki hassasiyetinizle bera
ber, tartışılamayacağını da ortaya koymak bir şeref
tir. 

Devletimizin geçirdiği sarsıntılar karşısında ve Cum
huriyet İdaresinin teokrasiden geçişte Türk Milleti
nin vazgeçilmez bir idare şekli olarak kabul edildiğin
de, ittifaken şu Mecliste bugün bir usul meselesi ne
deniyle alkışlara medar olmasında gecikme, beni ger
çekten üzmektedir. 

Sayın Divan lütfetsin, değişmeyecek olan bu 
Anayasa kuralımızın ve Cumhuriyetin süratle Yü
ce Heyete arzı hususunda aceleci davransın. Sayın 
Komisyonumuz da verilen önergelerin; ki esasa 
değil, «Değiştirilemez» hükmünün 9 uncu mad
deye veya müteakip maddelere eklenmesi hususun
daki isteğe net bir görüş getirmek suretiyle tartışma
lara son versin ve derhal oylasın. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Esasen işaret buyurduğunuz konuya bu şekilde 

girecektik. 
Sayın Komisyon... 
TURGUT YEĞENAĞA — Lütfen oylayınız. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun oylatacağız. 

Sayın Komisyon, bu önergelerde evvela madde
nin ikinci fıkrası çıkarılacağı için, şüphesiz madde 
başlığında bulunan «Devlet şeklinin değişmezliği» kıs
mının çıkarılması, yalnız «Devlet şeklinin» kalması 
teklif ediliyor bu bir; buna katılıyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Devletin şekli», bu madde başında 
kalıyor. 

Bunun dışında, yine önergelerde ikinci fıkranın 
198 inci maddenin üçüncü fıkrasına bırakılması tek
lif ediliyor veya başka bir maddeye; buna katılıyor 
musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
Yine daha evvel arz etmiş olmam gereken, «Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı» kelimelerinin, 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı» şeklinde de
ğiştirilmesi ve bundan sonra kabul edeceğimiz tam 
metnin başlığının da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
olması konusunda bir teklif var, buna da katılıyor 
musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Kabul edeceğimiz tam metnin «Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası» olmasını kabul ediyo
ruz; fakat Tasarıdaki başlığın aynen kalmasını isti
yoruz; doğru olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Kanunun başlığı «Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sı» olmak üzere Komisyonumuz kabul ediyorlar. 
Maddenin başlığını «Devletin şekli» şeklinde ka

bul ediyorlar. 

Maddeyi ikinci fıkra hariç, «Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir» şeklinde kabul ediyorlar. 

Bu şekliyle 1 inci maddeyi tekrar okuyorum. 
I. Devletin şekli 
Madde 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 
Bu maddeyi değerli üyelerimizin teklifi veçhile 

müzakeresiz ve ayakta oylamak üzere, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Değerli üyeler, Meclisimiz bu maddeyi ittifakla ka
bul etmiştir. («Bravo» sesleri, ayakta ve sürekli al
kışlar) 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Hepimizin bildiğimiz ve bütün Türk Milletinin 

yürekten bildiği ve inandığı, Türkiye Cumhuriyetinin 
Ulu önder'in eseri olduğudur. 

Binaenaleyh, bu tarihî günde, bu en önemli ana-
maddeyi kabul ettiğimiz sırada Ulu Önder Atatürk'ü 
anmak maksadıyla, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçil
diği gün irat ettikleri Nutuk'tan birkaç cümle ve bir 
de 10 uncu Yıl Nutkun'dan yine Cumhuriyetle ilgili, 
rahmetli Ulu önder Atatürk'e ait birkaç satırı okuya
rak bilgilerinize arz edeceğim ve bu tarihî günde Ata' 
yi bir daha Danışma Meclisimiz içten ve yürekten an
mış olacaktır. 

Ulu Önder Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığına seçil
dikleri günkü Nutuklarından : 

«Muhterem arkadaşlar; 
Mühim ve cihanşümul hadisatı fevkalade karşı

sında, muhterem milletimizin teyakkuz ve intihabı ha
kikisine bir vesikayı kıymettar olan Teşkilatı Esasiye 
Kanunumuzun bazı maddelerini tavzih için Encüme
ni Mahsus tarafından Heyeti Celilenize teklif olunan 
Kanun Layihasının kabulü münasebetiyle, Yeni Tür
kiye Devletinin zaten ve cihanda malum olan, ma
lum olması lazım gelen mahiyeti beynelmilel maruf 
unvanıyla yadedildi. 

Bunun icabı tabiyesi olmak üzere, bugüne kadar 
doğrudan doğruya Meclisinizin Riyasetinde bulundur
duğunuz arkadaşınıza ifa ettirdiğiniz vazifeyi Reisi
cumhur unvanıyla yine, aynı arkadaşınıza, bu aciz ar
kadaşınıza tevcih buyurdunuz. 

Bu münasebetle, şimdiye kadar mükerreren hak
kımda izhar buyurmuş olduğunuz muhabbet, sami
miyet ve itimatı bir kere daha göstermekle yüksek 
kadirşinaslığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan do
layı Heyeti Celilenize bütün samimiyeti ruhiyemle 
arzı teşekkür ederim. 

Milletimiz haiz olduğu evsaf ve liyakatini, Hü
kümetinin yeni ismiyle cihanı medeniyete daha çok 
suhuletle izhara muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhu
riyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu asa-
rıyla ispat edecektir. 

Arkadaşlar; 
Bu Müesseseyi Âliyeyi vücuda getiren Türk Mil

letinin son dört sene zarfında ihraz ettiği zafer bun
dan sonra da birkaç misli olmak üzere tecelliyatını 
gösterecektir. 

Allah'ın inayetiyle şahsıma tevcih buyurduğunuz 
ve buyuracağınız vezaifi, hüsnü ifaya muvaffak ola
bileceğimi ümit ederim. Daima muhterem arkadaşla-
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rımın ellerine çok samimî ve sıkı bir surette yapışa
rak onların şahıslarından kendimi bir an bile müs
tağni görmeyerek çalışacağım, milletin teveccühünü 
daima noktai istinat telakki ederek hep beraber ileri
ye gideceğiz; Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak 
ve muzaffer olacaktır.» («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Onuncu Yıl Nutkundan : 
1 «Türk Milleti, Kurtuluş Savaşına başladığımızın 

15 inci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10 uncu 
yılını doldurduğu en büyük bayramdır; kutlu olsun. 

Bu anda büyük Türk Milletinin bir ferdi olarak 
bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve he
yecanı içindeyim. 

Yurttaşlarım; az zamanda çok ve büyük işler yap
tık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı 
ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti
dir.» 

Değerli üyeler; 
Türk Milletinin sonsuza kadar yaşaması ve Tür

kiye Cumhuriyetinin de Türk Milletiyle birlikte son
suzlara kadar devam etmesi Meclisimizin yegane 
temennisidir. 

Saygılar arz ederim. (Alkışlar) 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKACTr — Sayın Başkanım söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Devlet Başkanım, Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlarım; 

Atatürk, «Benim naçiz vücudum bir gün elbette 
toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır» demişti. Dâhi Ata'mızm Türkiye 
Devletinin şekline ilişkin bu görüşü, bugün üçüncü 
defa hukukîleşmektedir. 

Bu vesileyle Anayasa Komisyonu Atatürk'ü 'min
net ve şükranla anar, ilkelerine bağlılığını bir kere da
ha tekrar eder. 

En derin saygılarımızın kabulünü rica ederiz. (Al
kışlar) 

MUSTAFA YÜCEL — Usul hakkında söz rica 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında Sayın Yücel?.. 
MUSTAFA YÜCEL — Görüştüğümüz maddey

le ilgili. 

BAŞKAN — Madde görüşüldü ve kabul edildi; 
bitti. Bakınız, bir maddenin oylanması yapıldıktan 
sonra artık o maddeyle ilgili olarak hem usul hak
kında, hem... 
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MUSTAFA YÜCEL — Maddenin tatbikatıyla 
ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yücel, çok rica ediyorum; bu 
maddeyi Türk Milleti ferden - ferda mutlaka olduğu 
gibi tatbik edecektir. Bunun tatbiki konusunda baş-
ka bir şey söyleneceğini tahmin etmiyorum. 

MUSTAFA YÜCEL — Atatürk'ün kabrinin bu
gün bir heyetle ziyaret edilmesini teklif edecektim, 
teklifim bundan ibaret olacaktı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

II. — Cumhuriyetin temel ilkeleri : 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler lütfen işaret etsinler, adlarını yazacağım. 

Sayın Yarkın, Sayın Uyguner, Sayın Bilge, Sayın 
Eroğlu, Sayın Baysal, Sayın Ender, Saym Gözübü-
yük, Sayın Devrimsel, Sayın,Aydar, Sayın Göksel, 

Sayın Soyer, Sayın Pamak, Sayın Yolga, Özer Gür
büz, Sayın Şengün, Sayın Ökte. 

Sayın Kocatürk, sizin isminiz daha evvel yazıl
mış, bu madde üzerinde söz istemiş miydiniz? 

M. UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim. 
AKİF ERGİNAY — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Usul hakkında vereyim efendim. 

Madde üzerinde görüşmeyeceksiniz?.. 
AKtF ERGtNAY — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Evet. 
BEKÎR TÜNAY — Önergem vardı, önergem üze

rinde konuşabilirsem söz hakkımdan vazgeçmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, önergeniz üzerinde ko
nuşacaksınız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulle ilgili daha evvel Sayın Ergi-
nay söz aldılar. 

Buyurunuz Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan bir önergemiz 

var; burada 2 nci maddenin görüşülmesinin başlan
gıç kısmının tespitine değin, ertelenmesi hali içindi. 
Bu itibarla, usul bakımından önce bunun müzakere 

veya kabul veya reddi söz konusu olmak gerekir ki, 
madde üzerinde görüşmelere geçilebilsin. Bunu arz 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aynı mealdedir, dün de Ana

yasa Komisyonu Başkanımız bu maddenin daha son
ra düzenlenebileceğini söylemişti. Gerçekten madde 
başlangıç ilkelerine atıfta bulunuyor, ona dayanıyor, 
oysa başlangıç ilkeleri henüz ortada yok. Bu yazıl
dıktan sonra madde müzakerelerini yapmak daha uy
gun olur sanıyorum. Bu konuda görüşmek istemiş
tim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Erginay, sizin önergeniz Riyasete gönderil

miş miydi? 
AKİF ERGtNAY — Gönderilmişti. 
BAŞKAN — Nerede Sayın Erginay'in önergesi?.. 
ERTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — Sayın Başkanım 

bizim de önergemiz vardı efendim. 
BAŞKAN — Usulle mi ilgili?.. 
ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Usulle ilgili de

ğil efendim, madde üzerinde. 
BAŞKAN — Madde üzerinde sekiz - on hatta 

daha fazla önerge var. Sayın Erginay'ın önergesi 
usulle ilgili olduğu için onu öne alıyorum. 

/ Sayın Erginay'ın ve arkadaşlarının önergelerini, 
usulle ilgili olduğu için başta okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddenin müzakere usulü hakkında önerge : 
Tasarının 2 nci maddesi henüz Genel Kurulda in

celenmemiş olan başlangıç kısmına atıf yapmakta
dır. Anayasa başlangıcı incelenerek kesinleştikten son
ra görüşülmek üzere 2 nci maddenin ertelenmesi Yü
ce Meclisin takdirine arz olunur. 

Akif ERGtNAY Tülay ÖNEY 
Şadan TUZCU 

BAŞKAN — Evet, değerli üyeler bu önerge üze
rinde bir lehte bir aleyhte iki sayın üyeye söz verebi
lirim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Önergenin aleyhin
de söz almak istiyorum. Sayın Başkanım. 

ÖZER GÜRBÜZ — Lehinde, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Devlet Baş

kanı, Sayın Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Anayasanın 2 nci maddesi, Cumhuriyetin nitelik
lerini tespit bakımından en önemli maddesidir, öyle 
bir önemli madde ki, bu nitelikleri tespit ettiğimiz 
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anda madde belirlenecek, bundan sonraki bütün mad
delerin seyri bu maddeye bağlı olacaktır. Bu madde
de Cumhuriyetin temel nitelikleri tespit edilecek, bun
dan sonra gelen maddeler bu espriye uyuyor mu, 
Cumhuriyetin temel nitelikleriyle çelişiyor mu; Cum
huriyetin temel nitelikleriyle uyum gösteriyor mu, 
diye üzerinde tartışmalar olacaktır. 2 nci maddenin 
tespit edilmeden, diğer maddeler üzerinde görüşme
lere geçmek tarihî bir yanılgı olur. 

Diğer bakımdan, Anayasanın başlangıç bölümü 
2 nci maddenin tespitine bağlı değildir. Tam aksine 
2 nci madde tespit edilmeli ki, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri belirlenmeli ki, bu niteliklerin ışığı altında 
Anayasanın başlangıç bölümünü yapabilelim; çünkü, 
malumuâliniz başlangıç bölümü, Anayasanın ruhunu, 
özünü gösteren toplayıcı bir bölümdür. Siz Cumhu
riyetin temel niteliklerini bir formül halinde tespit et
meden, başlangıç bölümüne sağlıklı bir yön veremez
siniz. Bu bakımdan 2 nci maddenin mutlaka görü
şülmesi gerekir. Sayın Anayasa Komisyonu Başka
nımızın da Anayasayı takdim konuşmasında söyledik
leri, «Bu Anayasanın temeline Atatürk tikelerini koy
duk» sözünden ben bu maddeyi anlıyorum, dolayı
sıyla tartışma zemini bu maddedir, acilen görüşmeye 
geçilmesini arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Gürbüz buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Arkadaşımın görüşüne ben 

de katılıyorum ve önergenin lehinde konuşmaktan 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
larım; 

Komisyonumuz yaptığı açıklamada, sunuş konuş
masında Anayasanın Atatürk İlkelerine oturtulacağını 
ve Anayasanın bir barış ve huzur Anayasası olaca
ğını ve Anayasanın başlangıç kısmında ayrılığı redde
den Türk Devletinin bütünlüğünü koruyacak ilkele
rin bulunacağını açıklamıştım. Bununla beraber, di
baceyi hazırlayamadık, sunamadık. 

Bu eksiklik, kanaatimize göre, 2 nci maddenin 
görüşülmesine engel değildir. Başlangıç kısmına aşa
ğı - yukarı ne koyacağımız bellidir ve eğer yeni ilke
ler ortaya çıkarsa, yeni nitelikler ortaya çıkarsa on
ların da başlangıç kısmına konması uygun görülürse, 
Komisyonumuz bunu severek yapacak ve yerine ge
tirecektir. Bununla beraber takdir Umumî Heyetin
dir efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
AKİF ERG1NAY — Yapılan açıklamadan son

ra önergemizi geri alıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
MEHMET HAZER — Komisyonun beyanı üze

rinde bir hususu aydınlatmak istiyorum. 
BAŞKAN — Söz aldınız mı?.. 
MEHMET HAZER — Hayır. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim; ama 

Komisyonun görüşüne karşı bir cevap verecekseniz 
onu söz almak suretiyle... 

MEHMET HAZER Usul hakkında... 
BAŞKAN — Evet, usul hakkındaysa buyurun. 

MEHMET HAZER — Madem başlık kısmının 
ne olduğu malumdur, çerçevesi bellidir, (Komisyon 
Başkanı öyle ifade ettiler) o halde, onu daha evvel 
müzakere edelim, madde tümüyle, bir tamam olarak, 
bir bütün olarak elden geçirilmiş, gözden geçirilmiş, 
incelenmiş olsun; yani yarım bir madde değil, tam 
bir madde müzakere edelim. Komisyonda başlangıç 
hakkında hazırlıklar vardır, teklifler de vardır, bun
ların nazara alınmasını öneriyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu önerge geri alındığı için üzerin

de durulması artık mümkün değil tabiî. 
Madde üzerinde söz isteyen arkadaşlarıma sıra ile 

söz vereceğim. 
17 sayın üye söz istemiştir. 
Değerli üyeler; 
Bu sayın üyelere geniş zaman verecek miyiz, yok

sa bir süre ile tahdit edecek miyiz?.. Bir teklifiniz var
sa oyunuzu almak isterim. Çünkü görüşmelerden, 
bugüne kadar yaptığımız müzakerelerden de biliyo
ruz ki, umumiyetle değerli üyeler hemen aynı konu 
üzerinde gayet geniş açıklamalar yapmak suretiyle 
konuşuyorlar ve bu suretle büyük zaman kaybı olu
yor. Hiçbir üye sınırlı konuşsun demek istemiyorum, 
yalnız muayyen süreyle konuşmaları sınırlarsak, bu 
defa daha çok arkadaşımız yeni yeni fikirler ileri sür
mek suretiyle, maddenin alacağı şekle daha güzel bir 
mahiyet vermek imkânı elde edilmiş olacaktır. 

Evet bu itibarla... Sayın Peköz işaret ettiler... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, bir önerge 

takdim ettim, buna ilişkin olarak da söz hakkımın 
saklı tutulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Konuşma süresiyle mi ilgili? 
ATALAY PEKÖZ — Hayır efendim, ikinci mad

denin metin olarak, muhteva olarak tadiliyle ilgili. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, zaten önergeler var, 
o önergeler üzerinde duracağız. Ben süre bakımın
dan sordum. 

Sayın Bayer buyurunuz. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER —. Her üyeye azamî 

beş dakika söz verilmesini teklif ediyorum. Hesapla
dım beşer dakikadan 17 üye 85 dakika tutuyor Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Bayer beş dakika 
teklif ederler. 

Sayın Tünay buyurunuz efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, bu madde 

Anayasanın ruhudur, temelidir, özüdür; bu madde 
hakkında hiçbir suretle kısıtlama yapılmamasını arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güven usul hakkında buyurunuz. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, bu madde 

üzerinde çok üyenin söz aldığı görülmüştür. Kısıtla
ma yapılması uygundur; ancak ne var ki, İçtüzüğü
müzün 58 inci maddesi, «Hangi madde konuşulursa 
konuşulsun on dakikadan daha az süre tanınmayaca
ğına» ilişkin hüküm getirmiştir. Bu nedenle kısıtla
manın on dakikadan daha az olması İçtüzüğe göre 
mümkün değildir, arz ederim. («Doğru, doğru» ses
leri) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
İki önerge var; birisi Sayın Muratoğlu'nun, diğeri 

Sayın Karslı ile Sayın Sabuncu'nun; beşer dakika gö
rüşülmesi hususunu teklif ediyorlar. Tensip ederseniz 
onar dakika ile sınırlanması konusunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, evvela aykırı 
önergenin oya sunulması iktiza eder. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Kocatürk, buyurunuz efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyet!! Anayasasının en önemli 

maddesini görüşüyoruz : Türkiye 'Cumhuriyetinin ni
telikleri. 

Konuşmamı mümkün olduğu kadar on dakikalık 
süreye sığdırmaya çalışacağımdan, esaslı noktalara 
temasla yetineceğim. 

Evvela ikinci maddede Komisyonun uygun gör
düğü 'başlık : «Cumhuriyetin temel 'ilkeleri» deniliyor. 

Arkadaşlar; 
Ben bu başlığın «Cumhuriyetin temel nitelikleri» 

şeklinde değiştirilmesi taraftarıyım. Neden ve ni
çin?.. Bizim en büyük müşkülatımız bu Anayasa Ta
sarısında da kendisini gösteriyor. 'Biz kavramları ne
rede ve nasıl kullanacağımızda henüz tereddüt halin
deyiz. Komisyonun getirdiği metin başlığında «Cum
huriyetin temel ilkeleri» deniliyor. Cumhuriyetin te
mel ilkeleri olmaz. Neden olmaz?.. Çünkü Cumhu
riyet Ibizatihî bir ilkedir. Atatürk terminolojisinde 
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik... 
Bunlar birer ilkedir. Dolayısıyla Cumhuriyet de bir 
ilkedir. 

Şimdi, ilkenin ilkesi manasına gelir iki, böyle bir 
düzenleme başlık olarak Anayasada yer alamaz. Esa
sen, demin arz ettiğim gibi, Anayasa Komisyonu ha
ta yapmış da değildir. Burada bir çelişkiye düşmüş
tür; zira kendisi Anayasa Gerekçesinin birinci mad
desinde Cumhuriyeti ilke olarak kabul etmiştir. Her 
ne 'kadar ikinci maddenin başlığında «tikeler» sözü 
varsa da kendisi Cumhuriyeti ilke olarak görmüştür. 
Tasarı methinin, birinci madde metnıinin 3 üncü, İl; 
inci ve 13 üncü satırlarına dikkat ederseniz, burada 
«Cumhuriyet ilik esi» sözü geçmdktedir. Dolayısıyla 
haklı olarak Cumhuriyeti ilke Ikabul ediyor. O zaman, 
Cumhuriyetin nitelikleri demek lazımdır. Bunda te
reddütsüz anlaşmalıyız. 

ıŞimdi metne gelelim : Cumhuriyetin niteliklerini 
tespit ederken, mutlaka Atatürk'ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyetinin niteliklerini tespit mecburiyeti vardır. 
Zira, Ibirinci maddede zikredilen cumhuriyet genel bir 
kavramdır. Böyle bir cumhuriyetin, diğer bir cumhu
riyetten, mesela 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden, 
mesela İran'daki İslâm Cumhuriyetinden, mesela Çin 
Halik Cumhuriyetinden ayrılması için, Atatürk'ün an
ladığı manada, Atatürk'ün yorumladığı manada, Ata
türk'ün koyduğu prensipler ışığında bu maddenin dü
zenlenmesi gerekir. 

iPeki nedir Atatürk'ün anladığı manada cumhuri
yet nitelikleri? 

IBunlar 193î7 yılında «Altı umde, altı ok, altı ilke» 
dediğimiz prensiplerdir. Bunları Altatürlk 1937 yılın
da Anayasaya koymuştur. Aslında bunlar hiçbir za
man bir partinin prensipleri değildir. Zira kronoloji 
içinde incelerseniz, bunlar Cumhuriyet Halk Parti
sinin Tüzüğüne 193'1 yılında girmiştir. Dolayısıyla, 
o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi bütün millet 
fertlerini içine alan bir parti idii. Karşısında bir parti 
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söz konusu değildi, yani millet partisi idi. Dolayısıy
la, Atatürk'ün koyduğu ilkeler doğrudan doğruya bü
tün millete şamil ilkelerdi, muayyen bir grubu, mu
ayyen ıbir partiyi ilgilendiren ilkeler değildi. 

.Nitekim, Atatürk bunları parti programından çı
karıp da '19137'de Anayasanın ikindi ımaddesine tespit 
ederken, Mecliste uzun görüşmeler yapıldı. O konuş
malardan çıkan hava şudur ki, konuşan hatipler bu 
prensiplerin tamamen millete mal olduğunu, bunların 
ebedî bir hüviyet kazandığını ve Türlk siyasetine 
yön veren ana Ülkeler olduğunda ittifak ettiler. 

Tarihî bir bilgi olarak şunu söyleyeyim ki, 19:3ı7'de 
bu prensipler Anayasaya girerken, üzerlerinde az ve
ya çok tereddüdü icap ettiren ilke devletçilik ilkesi 
idi. Onun için de tenkitler şu noktada düğümleniyor
du : Malumuâliniz Atatürk devletçiliği bize has bir 
devletçiliktir. Ne liberalizmden, ne sosyalizmden kop
muş parçalar ihtiva eden dar kalıplara sahip fok sis
tem değildi. Doğrudan doğruya fertle Devletin eko
nomik faaliyetlerde dengesini temin eden; ama ferde, 
özel teşebbüse daima öncelik tanıyan; ancak onun 
yapamadığı, yapmaya mülktedir olamadığı amme 
menfaatini ilgilendiren büyük işlerde Devlete öncelik 
tanıyan bir sistemdi. 

Bu sistem o günkü Türkiye şartları altında geçer
liydi, belki bugünkü Türkiye şartları altında da ge
çerli. Yalnız, konuşan hatipler efendim ıbir yandan 
•bunlar ebedî prensiplerdir diyorsunuz, ama yarın 
memleketin şartlan değişir de devletçilik böyle bir 
ebedîlik vasfını kaybederse ne olur gibi tereddütler 
olmuştu. 

Zannediyorum 19161 Anayasası yapılırken işte bu 
mülahazalar da göz önüne alınarak «devletçilik» il
kesi Anayasanın 2 nci maddesinden çıkarıldı.. Bu be
nim şahsî yoruımumdur. 

IBir diğer yorum da, 19611 Anayasası hazırlanırken 
Cumhuriyet Halk Partisinin temsilailerinin de Kuru
cu Mecliste bulunması dolayısıyla kendi partilerinin 
ilkelerini tekrar Anayasaya getiriyorlar gibi ıbir haya 
estirmemek için böyle ibir rötuşa tabi tutulduğunu 
zannediyorum. 'Bu tarihî bir bilgi olarak bunu sunu
yorum. 

ıŞimdi, ıbugün Atatürk Cumhuriyetinin ilkeleri, 
Atatürk Cumhuriyetimin nitetUkleri ne, nasıl tespit ede
ceğiz, Demin de arz ettiğim gibi, Atatürk'ün Türk 
Devletinin siyasetine yön veren ilkeleri var. Esasen 
Atatürk ilkeleri sözünü çok kullanıyoruz; fakat Ana
yasada geçmesi gereken Atatürk ilkeleri siyasî ilke
ler olması lazımdır. 

ı Atatürk ilkeleri çok geniştir. Atatürk ilkeleri sa-
I dece altı ilke demek değildir, 'bunların yanında da 

Atatürk ilkeleri vardır. Bu 'altı ilke Atatürk'ün de an
layışına göre Devletin tarzı siyasetine yön veren il
kelerdir. 'Bunların dışında kültür alanında, hukuk 
alanında, milletlerarası harış alanında, barışçılık baş
tan başa bir ilkedir. Akılcılık baştan başa hir dikedir, 
dolayısıyla burada geçen Atatürk ilkeleri daha ziyade 

I Devletin ebedî siyasetine yön veren ilkeler olması la
zımdır. Bu ilkeler nelerdir. 

Bunlar içerisinde laiklik, milliyetçilik, halkçılık 
ebedî olarak kıymetini ıbugün de koruyan ikelerdird 

'1916:1 Anayasasında «halkçılık» kelimesi kullanılma
mıştır, zannediyorum yerine «demokratik» kelimesi 
kullanılmıştır; çünkü Atatürk'ün- halkçılık kavramın-

I dan ifade ettiği ekonomik manada bir doktrin değil-
ğildir. Atatürk onu az veya çok devletçilik içinde 

I ekonomik faaliyetler hakkındaki görüşünü ieri sür-
I müştür. 

Atatürk'te halkçılık ilkesi, halkın belli bir sınıfa 
I dayanmaması, sınıf mücadelesinin reddi, limtiyaztarın 

ortadan kalkması, herkesin kanun önünde eşit olma
sı bir manada budur. 

İkinci mana, halkçılık siyasî manada yorumlan
mıştır. Atatürk'ün bize bıraktığı evrakları, kendi elya-

I zılarını incelerseniz «halkçılık» yanına parantez aç-
I mış «demokrasi» demiştir. Onun için ben 1961 Ana-
I yasasında da bu Anayasa düzenlenirken de «halkçı-
I lık» kelimesi yerine «demokratik» yani demokrasiyi 

kasteden kelimenin kullanılmasında ıbir mahzur gör
müyorum. 

(BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere Sayın Koca-
türk« 

IBBKİİIR TÜNAY — Sayın Başkanım, ben feragat 
ediyorum söz süremi Sayın Kocatürk'e veriyorum. 

BAŞKAN — 'Efendim, bu uygulamayı yapmaya
cağız, çünkü bundan evvelki görüşmelerde böyle bir 
uygulama yaptık, iyi bir netice almadık. O itibarla, 

I her üye aldığı süreyi kullanacaktır. 

I ıBuyurun Sayın Kocatürk. 
! 'M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, (bende

niz Anayasanın 12 nci maddesini tespit etmek üzere 
bir önerge vermiş bulunuyorum, bu önergemi okuya-

I raik üzerinde kısaca görüşümü arz edeyim : 
©aşlık; «Cumhuriyetin Temel1 Nitelikleri. 

MADDE 12. — Türkiye Cumhuriyeti Atatürk in-
I kitaplarına bağlı, milliyetçi, demokratik, laik ve sos-
!• yal 'bir hukuk Devletidir.» 
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iBen bu tarifin Atatürk'ün Anayasada yer alma
sını 'istediği ıbiitiin siyasî ilkeleri kapsadığına (inanı
yorum. Şöyle ki, Atatürk: inkılaplarına bağlı bir Cum
huriyet inkılapçı bir cumhuriyettir, mutlaka Anayasa
da tescili lazımdır. «İnkılapçı» kelimesinin yerine 
«Atatürk inkılaplarına ibağlı» bugün daha geçerli, da
ha anlamlı bir ifade olduğuna inanıyorum dolayısıy
la inkılapçılık vasfının bu ibarede yer almasını kâfi 
görüyorum. 

Milliyetçilik vasfı; bunun da Anayasada yer al
masını gerekli görüyorum, çünkü Millî Mücadele bü
tünüyle milliyetçi bir hareket üzerine oturtulmuştur. 
Ancak bir kere daha söyleyeyim iki, burada" geçen 
Atatürk inkılapları, milliyetçilik, laiklik, sosyal hu
kuk devleti gibi 'kavramların gerekçede hiç bir itira
za yer vermeyecek bilimsel ıhir açıklıkta ifade edil
mesi lazımdır. 

Mesela, Atatürk milliyetçiliği. Herkes Atatürk 
milliyetçisi yahut bir tartışma zemini, acaba Türk 
milliyetçiliği denemez imli? 

'BAŞKAN — Sayın Kocatürk, önergenizi okudu
nuz ve önergeyi de Başkanlık Divanına vermiş bu
lunuyorsunuz önergeniz üzerinde önerge okunduğu 
zaman yine söz alıp açıklama yapacaksınız, ilki defa 
olmaması bakımından hatırlatırım. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, toplaya
cağım, yüksek tasvibinize arz ediyorum 'bir üç dakika 
müsaade ederseniz eğer, toplayayım. 

iBAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Burada geçen 

milliyetçiliğin gerekçede Atatürk milliyetçiliği şek
linde belirtilmesi lazımdır. Atatürk milliyetçiliğinin 
tarifi yahut yorumu da Anayasa Komisyonunun ge
rekçesinde yer aldığı gibi, sadece fertlerini kaderde, 
kıvançta toplayan bir birlik oluşturmasından iba
ret değildir. Atatürk milliyetçiliğinin tam tarifi la
zımdır. Nedir, evvela Atatürk milliyetçiliği millî sı
nırlarla çevrili bir milliyetçiliktir. Bu başlı başına 
Atatürk'ün sözleriyle ifadesini 'bulmuştur. Kendisi ne 
diyor : '«Memleketin fikrî vesaire sahalarda inkişafa 
mazhar olmasını isteniz, ama bu gibi faaliyetlerin 
millî sınır ötesine çıkmasını 'arzu etmeyiz.» Dolayı
sıyla bunların Anayasada güzel bir kompozisyon için
de 'belirtilmesi lazımdır. 

İkincisi; Atatürk milliyetçiliği insancıl bir miUi-
yetçi'l'iiktir. Kendisini Türk hisseden herkesi Türk 
kabul etmiştir. Nitekim, hazırladığımız Anayasada 
da «Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» 
diyor, yani devlete ikim bu bağ ile bağlıysa. Dolayı

sıyla bir ırk ayırımına, bir ikan ayırımına giden milli
yetçilik değildir. Atatürk milliyetçiliğini bu şekilde 

v gerekçede rayına oturtmak gerekir. 
'Bunun yanı sıra laiklik gerekçede sadece bu mad

dede inanç hürriyeti olarak açıklanmıştır. Halbuki, 
burada devletin niteliği olarak laikliğin açıklanması 
lazımdır, takdir (buyurursunuz 2 nci maddeyi gözden 
geçirirseniz denilmesi lazımdır İki, Türkiye Cumhuri
yetinin laiklik niteliği din ve devlet işlerinin bir bi
rinden ayrılması, dini hislerin politikaya alet edilme
mesidir, bu kastediliyor burada. Anayasa Komisyonu
muz 'bu tefsiri 24 üncü maddede yapmıştır. Halbuki, 
yeri burasıdır. 

Dolayısıyla sosyal devlet anlayışının bu şekilde 
hiç bir itiraza meydan vermeyecek: şekilde belirlen
mesi lazımdır. 

ıBen verdiğim önerge istikametinde kıymetli reyle
rinizi kullanmanızı rica edeceğim. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kocatürk. 
Sayın Broğlu buyurun efendim. 
HAMZA BROĞLU — Saygıdeğer Devlet Baş

kanım, Saygıdeğer Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, 
Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Şu anda Anayasamızın 2 nci maddesini inceleme 
konusu yapmaktayız. Tasarı, «Cumhuriyetin temel dl-

I Meri» demektedir, 1924, 1961 Anayasasında Oumhu-
I riyetin nitelikleri diye söz konusu edilmektedir. Aca

ba bizim 2 nci maddede ele alacağımız ve açıklaya
cağımız husus nedir : 

2 nci maddede, «Cumhuriyetin nitelikleri» denme
si daha doğrudur. Şu nedenle: Birinci madde Cum
huriyetten bahsetmektedir, mantıkî silsile icabı 2 nci 
maddenin de Cumhuriyetin niteliklerini öngörmesi 
lazım. Ancak, elde mevcut Tasarıda, Cumhuriyetin 
niteliklerinin dışında, Cumhuriyetin dayandığı temel 
ilkeler de vardır. Öyle ise 2 nci madde, Cumhuriye
tin nitelikleriyle birlikte, Cumhuriyetin dayandığı te
mel ilkelere de yer vermiş bulunmaktadır. Bu bakım
dan ikisini de kapsıyabilir. Nelerdir Cumhuriyetin ni
telikleri onu arz edeyim: 

Cumhuriyetin nitelikleri, Türk inkılabının amacına 
hizmet edecek bir 'şekilde değerlendirme konusudur. 
Cumhuriyet, biraz önce arz ettiğim gibi. Atatürk'ün 
ifadesi ite Türk milletinin tabiatına ve Türk mille
tinin mizacına uygun en gelişmiş bir devlet şeklidir. 
Bunun nitelikleri neler olmalıdır, en gelişmiş toplum 
düzeni olarak devletin özelliğini taşımalıdır. Bunlar 
nelerdir. 
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Çağımızın gereği icabı Devletin en bariz özelliği 
modern devlet olmasıdır, laik Devlet olmasıdıır, hu
kuk Devleti olmasıdır, Millî Devlet olmasıdır. Bu ilke
ler üzerinde kısaca açıklamalar yapacağım. İBu say
mış olduğum konular, Türk Devletinin bariz niteli
ğini ve özelliğini taşımaktadır. 

Hukuk Devleti demek, bugün modern devletlerin 
baş özelliğidir. Hukuk kurallarına uygun olarak dev
letin bütün fonksiyonlarının, hukukî çerçeve içerisin
de faaliyette bulunması demektir. Yani, yasamanın, 
yürütmenin ve yargı organlarının hukuk kuralları 
çerçevesinde işlem görmesi, eylem yapması demek
tir. Şimdi, Hukuk Devletinin kısaca unsurlarından 
bahsedeceğim; 

ıBunun 1 inci unsuru, temel hakların güvence al
tına alınmasıdır. 

2 nci unsur, kanuna saygı prensibidir. (Kanunî-
lik prensibi) 

3 üncü unsur, idarenin eylem ve işlemlerinin yar
gı denetimine tabi tutulmasıdır. 

4 üncü unsur, hâkim teminatı, mahkeme istik
lâlidir. 

5 inci unsur, kanunların Anayasaya aykırı olma
ması ve diğer unsurlar da vardır. Çeşitli düşünürler 
bunu genişletebilirler ve daraltabilirler. 

Bir diğer özelliği de hukuk devletinin, demokra
si ile bağdaşmasıdır. 

Şimdi, bizim Anayasamızın 2 nci maddesinde yer 
alan «IHukuk Devleti» denildiği zaman, bunu geniş, 
kapsamlı bir şekilde, şümullü bir şekilde ele almak 
gereği vardır. Hukuk Devleti ile biz, «Modern Dev
let» anlamını çıkartmaktayız. Öyle ise, mutlaka Hu
kuk Devletine Türk Devletinin bir özelliği olarak 
yer vermenin gereği vardır. 

İkinci önemli nokta, 'Millî Devlet; 
Millî Devletten ne kastedilir; Bizim tarihimiz bo

yunca bütün Türk Devletleri Millî Devlet hüviyetini 
kazanmışlardır. Devletin millî olmasından maksat, 
devletim unsurlarıyla, faaliyetiyle, fonksiyonu ile 
ve amacı ile millî olması demektir. 

Klasik Kamu Hukukunda Devletin üç unsurun
dan bahsedilir. (Bunlardan bir tanesi ülkedir, diğeri 
nüfustur, üçüncüsü de hukukî ve siyasi unsur olmak 
üzere egemenliktir. 

önce birinci unsuru alalım; Devletin unsurları 
bakımından millî olması demek; 

Sınırları belirli Türk ülkesinin bölünmezliğini, 
parçalanamayacağını ifade eder. Bunun menşei Er
zurum IKongresidir, Erzurum Kongresinde alınan ka

rarlardır. öyleyse, Türk Devletinin millî hüviyeti, ye
ni Türk Devletinin millî hüviyeti, Anayasalarda tes
pit edilmeden Türk İstiklâl Mücadelesinin en güç
lü bir prensibi olarak Erzurum Kongresinde bulun
maktadır. 

Türk Devletinin ülkesinin millî olması demek; 
aynı zıamaında Üzerinde yaşayan insanlarım bu 
ülkeyi manevî değerlerle bağlanması demektir. 
Onun için bizde ülkenin adı vatandır, Yurttur. 
Bu anil'aımda ülke, > toprak parçası olarak ül
ke, Türklerce kutsal sayılır. Bu yönü ile ülke, Türk 
milletinin canı pahasına savunduğu sınırlardır, top
rak parçasıdır. 

Diğer taraftan, Devletin millî olması, Devletin 
unsurları 'bakırnıınldan ikinci önemli nokta; «'Beşerî 
unsur» dediğimiz, «'Millet» diye ifadesini dile getir
diğimiz insan topluluğudur. 

Milletin bütünlüğü parçalanamayacağı ve milleti 
teşkil eden insanlar arasında tam anlamıyla bir da
yanışmanın mevcudiyeti, Devletin birliği ve bütünlü
ğü bakımından zorunludur. Bu birlik ve bütünlük ve 
Türk insanının her birinin millet birliği ve bütünlü
ğü içerisinde dayanışma halinde bulunmuş olması, 
Devletin millî hüviyetini de ifade eder. 

Devletin 3 üncü unsuru hâkimiyettir. Hâkimiye
tin millî olması demek; milletin kayıtsız şartsız buna 
sahip çıkması ve kullanması demektir. İşte her üç 
unsur bakımından Devletin millîliğini ele aldığımız 
zaman, vardığımız sonuç, bunun hem ülke, hem be 
serî unsur, (insan topluluğu) Ihem de egemenliık ba
kımından Devletimizin, millî bir hüviyet taşıdığını 
ifade eder. 

Fonksiyonları itibariyle millî olması demek; Dev
letin bütün faaliyetlerinde, faaliyet kümelerinde, hu
kukî çerçeve .içerisinde, millî menfaatlere yönelik 'ol
ması demektir. 

Yine millî olması demek, amacı itibariyle Türk 
milletinin yüce menfaatlerini herşeyin üstünde tu
tarak, millî menfaatlerin tek bir merkezde,, merkezi
leşmesi, tek hedefe yönelmesi demektir. 

Millî Devletin amacı ve uyguladığı politikası iti
bariyle millî hüviyeti; aynı zamanda Türk milliyet
çiliğini de dile getirir. Türk Milliyetçiliğinin vasıfları, 
özellikleri açıkça 1961 Anayasasında yer almıştır. 
Yalnız, bu hükmün 1961 Anayasasından önce de bi
zim siyasî edebiyatımızda yer aldığını, bugün artık 
Türk milliyetçiliğinin alfabesi halinde her yerde, her 
fırsatta ifadesini bulduğunu anlatmak lazımdır. Ta-
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şada, kıvançta ortak ve ıböMimmez bk bütün halinde 
Atatürk ilkelleri etrafında Türik milletinin milliyetçilik 
ideali, buıgün aurtık mMlebimize tmıalt olmuştur. 

Burada münakaşa konusu olması dolayısıyla bir 
konuyu dile getireceğim. Türk milliyetçiliği ile Ata
türk milliyetçiliği arasında fark var mıdır? Hayır ar
kadaşlar yoktur. Neden yoktur, onu anlatayım : 

Türk milliyetçiliği derin bir tarihî geçmişe sa
hiptir. Kaynağını Türk milletinin tarih şuurundan 
alır. Türk milliyetçiliği, nazarî bakımdan özellikle 19 
uncu yüzyıl içerisinde gelişmeler göstermiştir. Ona 
sosyoloji biliminin muhtevasını kazandıran büyük 
Türk düşünürü Ziya Gökalp olmuştur. Türk milli
yetçiliği, millî mücadele potasında pişmiş, Türk mil
liyetçiliği millî mücadele içerisinde milletin birliğini, 
beraberliğini sağlamış, büyük zafere ulaşmıştır. Onun 
için tanınmış Fransız yazarı Jean Demy. «Atatürk'ün 
millî mücadele ile, Türk milliyetçiliğine yeni bir an
lam kazandırdığını, ona yeni bir ruh verdiğini» ifade 
etmiştir. 

Öyle ise, Anayasanın 2 nci maddesinde «Millî 
Devlet» deyimine yer vermekle bir taraftan Türk 
milliyetçiliğine, tarihi gelişmenin bütünü içerisinde 
Türk milliyetçiliğine ve ona millî mücadelenin rengi 
ve hüviyeti ile «Atatürk milliyetçiliği» diye ifade edi
len milliyetçiliği de içine alacak bir şekilde bir an
lam ikazartdırdığını ifade etmek isterim. Burada devle
ttin 'bir diğer özelliğinden daha 'bahsedeceğim; o da 
laik devlet. 

Arkadaşlar; 
Laik devlet, laik düşüncenin eseridir. Herşeyden 

önce açıkça ifade edelim, bütün cumhuriyet ana
yasalarında laik devletin anlatmak istediği dinsizlik 
değildir, dine karşı saygılı olmak demektir. Laik 
devlet, bir taraftan devlet işlerini din işlerinden dev
lete has hizmet ve faaliyetlerin din etkisi altında 
kalmadan yerine getirilmesini ihtiva ettiği gibi, diğer 
taraftan da laik devlet din ve vicdan hürriyetini ifade 
etmektedir. Laik olmayan devlet anlayışında dine 
karşı saygılı davranış yoktur. Türk Cumhuriyetinin 
temelinde laikliğin mevcudiyeti laikliğin insan aklına, 
insan kişiliğine yer ve değer kazandırmasındandır. 

Laiklik hakkında söyleyeceğim son söz şu ola
caktır: Atatürk en büyük bir Türk milliyetçisidir. 
Atatürk Türk inkılabının temeline laiklik ilkesini koy
makla aynı zamanda Türk Milletinin birliğini ve 
beraberliğini sağlamıştır. Bu, çok geniş ve kapsamlı 

bir düşüncenin ifadesi olmakla beraber Atatürk'ün 
Türk milletinin birliğine ve beraberliğine verdiği 
büyük bir önemi de ifade etmektedir. 

Saygıdeğer Devlet Başkanım ve Saygıdeğer (Baş
kanım ve arkadaşlarım; 

Genel Kurulun kararına çok saygılı olmak zo
rundayız. Ben sadece modern devletin, Türk Devle
tinin bazı özelliklerini dile getirdim. Böylece sürem 
bittiği için özür dilerim. Başka fırsatlarda konuları 
tekrar ele alacağım. Ben modern devlet olan Türk 
Devletinin modern devletin bütün özelliklerini taşı
yarak Türk insanını mesut edeceği inancı içerisinde
yim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın IBaysal, buyurun efendim. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Devlet Başkanım, 

Millî Güvenlik Konseyinin Sayın Üyeleri, Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Takdire değer uzun ve üstün gayretler sonucu ha
zırlanarak bizlere sunulan Anayasa Tasarısında Sa
yın Anayasa Komisyonumuz Cumhuriyetin temel 
ilkelerini, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini toplu
mun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağ
lı, henüz belirlenip sunulmayan başlangıçta belirtile
cek temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. 

Gerçekten toplumu huzur içinde millî şuurun, 
millî dayanışmanın mevcut olduğu, adalet anlayışı 
ve duygusunun var olduğu bir devlet, ideal bir dev
let, güçlü bir devlet, örnek bir devlet, modern bir 
devlettir. Toplumun huzuru gözetilmediği, sağlanma
dığı, birlik ve beraberliğin yaratılmadığı sürece so
runları çoğalmış, halk sayısız güçlüklerle karşılaşmış, 
devlet güçsüz kalmış, hatta yok olma durumuyla 
karşı karşıya kalmıştır. Yakın geçmişimizde, özellikle 
12 Eylül öncesinde bunun sayısız örnekleri yaşanmış 
ve bunlar belleklerimizde tazeliklerini henüz yitir-
memişlerdir. Bu nedenle bunlardan örnekler vermek 
suretiyle değerli zamanlarınızı sarf etmek istemiyo
rum. 

Güçlü bir devlette, örnek bir toplumda huzur ve 
millî birlik kadar adalet anlayışının da mevcut olma
sı, etkin olması önemli bir faktördür. İnsan vicda
nında, toplumun vicdanında adaletten daha güçlü, 
daha etkili bir duygu yoktur. İnsanları ölüm paha
sına da olsa haksızlıklara karşı harekete geçiren işte 
bu duygudur. Güçlü devletler, sosyal dayanışma için-
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de huzurlu toplumlar yaratan yine bu devlet duygu
sudur. Hak ettiğini alamayan insanlar ülkesinde ka
pılar bunalımlara açılıyor demektir. Aksine, herkese 
hakkının verildiği bir toplum geleceğinden korkma
malıdır. 

Bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyetini tüm birey
lerinin millî dayanışma ve adalet duygusu içinde ya
şamalarını sağlayan, toplumun huzurunu gözeten, 
insan haklarına saygılı bir devlet olarak niteleyen Sa
yın Komisyonumuzu kutlamak isterim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Burada üzerinde durmak istediğim esas husus, bi

raz önce sayın üyelerin de belirttiği gibi metinde yer 
alan, başlangıçta belirtilen temel ilkeler hususudur. 

Bilindiği üzere tasarının tümü üzerindeki görüş
meler esnasında bu husus defalarca dile getirilmiş ve 
üzerinde durulmuştur. IBu hususta Sayın Anayasa 
Komisyonu Başkanımızın da açıklamasını dinlemiş 
bulunmaktayız. Kanımca, Anayasaya başlangıç bö
lümü konulacaksa, bunun yazılıp sunulması ve Ge
nel Kurulca tasvip görmesi gerçekleşmeden müzake
resini yaptığımız bu maddenin tümü tartışılıp oylan-
mamalıdır. Yeni Anayasada bir başlargıç bölümüne 
yer verilip verilmemesi, eğer verilecekse bunun kap
samının ve 'âfzının ne olması gerektiği mutlak bu
rada tartışılmalıdır. 

Her toplumun bağlı olması gereken birlik ve be
raberliğine olanak sağlayan, kendisini yücelten, he
define ulaştıracak yolu aydınlatan değerler mevcut
tur. Bunların bir hukuk kuralı olarak formüle edil
mesi, bir hukuk normu şekline getirilmesi çoğunluk
la takdir edersiniz ki, olanaksızdır. Bu nedenlerle
dir ki, Anayasamızda bu değerlerin dile getirilmesine 
olanak sağlayan bir başlangıcın yer almasında kanım
ca sayısız yarar vardır, hatta zorunluluk vardır. An
cak, birçok sayın üyenin de dile getirdiği gibi başlan
gıçta hiç bir kişi veya zümrenin kötülenmemesi gere
kir. Kanımca 1961 Anayasasının en büyük talihsizli
ği başlangıç kısmında olmuştur. Anayasalar birleştiri
ci, bütünleştirici olmak, bir diğer deyişlp milleti ku
caklamak, tümünü, tüm bireyleri sarmak zorunda
dır. Oysa 1961 Anayasası daha başlangıç kısmında 
milyonlarca insanı itham etmiş, milyonlarca insanı 
rencide etmiştir. Bunun sonucu olarak da başlangıç
tan beklenen amaca ulaşılamamış, hattj başlangıçtan 
beklenen, toplumun itici gücü olan toplayıcı, birleşti

rici olması gereken toplum değerleri anlamlarını yi
tirmişlerdir. 

1961 Anayasasının neden olduğu büyük talihsiz
liğin tekrarlanmaması, geleceğe yönelik yeni yara
ların açılmaması için Anayasamızın başlangıç bölü
müne, vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da birleştirmenin, iç barış ve huzurun sağlanmasın
da vazgeçilmez faktör olduğu düşüncesiyle Atatürk 
milliyetçiliğinden hız ve ilham almanın, politikada 
yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı kalmanın, mil
lî mücadele ruhunun millet egemenliğine, Atatürk il
ke ve devrimlerine bağlılığının tam şuurunu herhangi 
bir yoruma olanak sağlamayacak şekilde somut, açık 
bir şekilde yerleştirmek zorundayız. Yanlış anlaşılma
ması, bazı çevrelerce istismar konusu edilmemesi için 
Cumhuriyetin milliyetçilik niteliğinin açık ve seçik 
tanımı yapılarak Atatürk milliyetçiliği olarak Anaya
sanın başlangıç bölümünde yer almasında isabet ve 
yarar vardır. 

iSayın üyeler; 
Son olarak bir diğer hususa değinmek isterim. Bi

lindiği üzere; sosyal devlet kavramı üzerinde uzun 
tartışmalar süregelmiş ve bunlar kısmen de olsa he
nüz bitmiş değildir. Üzülerek belirtmek isterim ki, 
gerekçelerde de belirtildiği ve yakın geçmişimizde 
de yaşandığı gibi, sosyal devlet bazıları tarafından 
yanlış anlaşılmış veya kasten istismar edilerek, tahrif 
edilerek sosyalist devletle karıştırılmış veya onunla 
ilişki kurulmak istenmiştir. 

Liberal devlet tipinde ve onun yazılı Anayasala
rında devlet, ferdin dokunulmazlığını ve güvenliğini, 
toplumda düzen ve huzuru sağlamakla görevlidir. 
Yalnız, hak ve hürriyetlerin devlete, iktidara karşı 
korunmasının fertlerin mutlu olmasına, mutlu ola-
ibiltaek için tasariadılklları maıddî ve manevî değer
leri elde etmelerine yetmediği bir zaman içerisinde 
görülmüştür. Onun için, bugünün sosyal devlet an
layışında devlet sadece toplumda düzeni sağlamak, 
ferdin varlığını korumakla yükümlü değildir. Devlet, 
ferdin gelişmesi, ferdin hak ve hürriyetlerinden yarar
lanabileceği fak sevii'yeye gelmesi için gereMi önlem
leri almakla da görevlidir; fakat, sosyal devlet bu 
görevini nasıl ve ne ölçüde yerine getirebilecektir? Bu 
görevini gerçekleştirme gücüne sahip midir? Maddî 
olanakları herzaman yeterli midir? Olanakları sınır
lı olduğu takdirde, sosyal devletin görevlerini han-
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ği çerçeve ve kurallarla yerine getirmesi gerekmekte
dir?. Ferdin devlete karşı sorumlulukları, mükellefi
yetleri nelerdir? Fertler, devletin kendisine yardımcı 
olmasını, ihtiyaçlarından bir kısmının devlet tarafın
dan karşılanmasını hangi ölçüler içinde istemelidir? 

Diğer taraftan; devletin sosyal devlet devlet ilke-
keleri ışığında bu ödevleri yapmasına samimiyetle 
inanmayan bir iktidar tarafından kötüye kullanılması 
veya iktidarların Anayasayı değiştirmeden sosyaliz
me geçmeye yönelebilmesi gibi endişeler herzaman 
sözkonusu edilebilir. 

Sosyal devlet kavramının temelinde yatan bu so
runların açıklığa kavuşturulması, olasıl endişe ve yan-

/. — Anayasanın 1 inci maddesinin kabulü dola
yısıyla Anıtkabire çelenk konulmasına Dair Başkan
lık Divanı karârı. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bir bilgi arz etmek 
istiyorum. Anayasanın birinci maddesinin kabulü do-

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

BAŞKAN — Sayın Yarkın buyurun. 

ŞERAFETTÎN YARIKIN — Sayın Devlet Baş
kanım, 'Millî Güvenlik Konseyinin sayın üyeleri, Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Tasarının, gerçekten biraz önce ifade edildiği gi
bi, ruhu ve esası olan ve bütün diğer maddelerine, 
hükümlerine yön verecek olan en önemli bir hükmü
nü görüşüyoruz. Şu hüküm de; «Türkiye Cumhuri
yeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet an
layışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyet
çiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» denilmektedir. Ben, önce maddenin ge
rekçesiyle ilgili bir, iki hususa işaret-etmek istiyorum. 

Maddenin gerekçesinde laikliğin tanımı şöyle ya
pılmaktadır: «Hiçbir zaman dinsizlik anlamına gel
meyen laiklik ise, her ferdin istediği inanca, mez
hebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dinî 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayıl' basmayazı 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

lış aolamalarm önlenımes>i, bu kavramın anlam ve kap
sam dışında kullanılmaması ve istismar edilmemesi 
için, madde gerekçesinde daha ayrıntılı açıklamalar 
yapılmalı; özellikle 2'nci, 4 üncü, 74 üncü maddelerin 
gerekçelerinde sosyal devlet ilkesi pekiştirilerek tak
viye edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Baysal, süreniz doluyor efen
dim, lütfen. 

ORHAN BAYSAL — Teşekkür ederim. 
Dikkatlerinize ve takdirlerinize durumu arz eder 

saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Baysal. 

layısıyla konulacak çelenk için, Başkanlık Divanı dı
şında serbest olan Divan üyeleri, Komisyondan bir 
sayın üye, bir sayın hanım üye ve Sayın Yücel bu 
çelengi koyacaklardır. 'Başkanlık Divanının kararı 
budur. Arz ederim. 

inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir 
muameleye tabi kılınmaması anlamına gelir.» 

Bu tarif tamamen doğrudur; fakat eksiktir. Ana
yasa yapıyoruz; hükümler ve gerekçeler tam bir mü
kemmellik içinde olmalıdır. Laiklik, önce devlet iş
lerine dinin karışmamasıdır. Bu, gerekçede mutlaka 
yer almalıdır. 

Yine laiklik; devletin din işleriyle ilgilenmemesi, 
karışmaması demek değildir. Ona da yer verilmelidir. 
Devlet bu sahada düzenleyici, eğitici ve denetleyici 
hizmetler yapmaktadır. O halde gerekçede, laikliğin 
dinin devlet işlerine karışmaması anlamıyla birlikte, 
devletin bu sahadaki hizmetlerinin ve denetleme gö
revinin devletin laiklik esasına uygun olduğu yer al
malıdır. 

Yine gerekçede, sosyal hukuk devletinden şu şe
kilde söz edilmektedir: «Sosyal hukuk devleti ise, 
bizzat devletin koyduğu hukuk kurallarına uyacağı 
ve çalışan, çalıştığı halde elde ettiği ürün ile mutlu 
olabilmek için, tasarladığı maddî ve manevi değerle
re sahip olmayan kişilerin yardımcısı olacağı ilkesi
ni belirtmektedir.» 

Sosyal hukuk devleti de Tasarı gerekçesinde ek
sik bir şekilde yer almıştır; «Elde ettiği ürün ile ta
sarladığı maddî ve manevi değerlere sahip olmayan 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (DEVAM) 
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kişilerin yardımcısı olması» ilkesi. Sosyal devlet böy- I 
le veya bu kadarla ifade edilmemelidir. Bu eksik
likler tabi düzelir. Çağımızda sosyal devlet terimi, 
demokratik bir düzen içinde ekonomik ve sosyal 
ödevlerle yüklü, insanlarını refaha kavuşturmayı gö
rev bilen; yani tüm dar gelirlilerini ve tüm milletini 
insanlık onuruna yaraşır bir yaşayış seviyesine çıkar
mayı amaç edinen ve bütün görevlerini bu amaç yö
nünde yapmaya çalışan devlet olmak demektir. El-
betteki sosyal hukuk devleti bütün gerekleriyle gerek
çede daha boyutlu bir şekilde ifade edilecektir. I 

Esasen, ileride değişen maddeler olduğu takdirde, 
bir temenni olarak arz ediyorum; bu maddelerin ge
rekçeleri de değişecektir. Bu değişiklikler sırasında 
şayet Sayın Komisyonumuz da katılırlarsa daha ek- J 
sik olan gerekçelerin de düzeltilmesini, daha boyut
lu bir hale getirilmesini önermek istiyorum. I 

Hükümde, «Atatürk milliyetçiliğine bağlı» deyimi 
isabetle kullanılmıştır. 1961 Anayasa Tasarısı görü
şülürken, gerçekten bir sayın üyenin de tümü üzerin
de görüşlerini açıklarken belirttiği gibi, milliyetçilik 
kelimesinin 2 nci maddede yer alıp almaması husu
su çok geniş şekilde tartışılmış, neticede çeşitli ma
nalarda kullanılmasını önlemek için, milliyetçi dev
let yerine, aynı fikrin «Millî devlet» deyimiyle ifade 
edilmesinin daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
ve başlangıç (metnine ide «Türk miffiyetçliği; bütün I 
fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölün
mez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafına 
toplayan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ru
hu içinde daima yüceltmek» şeklinde tanımlanmıştır. 

Anayasa Komisyonumuz 1961 Anayasasının bu I 
tartışmalarını da göz önünde tutarak ve değerlendire
rek, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet esasını ka
bul etmiştir Yürekten katılıyorum; ancak benim öne
rim Atatürk milliyetçiliğini de, Türk milliyetçiliğini 
de (Ki, aynıdır) içeren daha kapsamlı bir ifade ol- I 
mak üzere «Atatürk ilkelerine bağlı» ibaresinin 2 nci I 
maddede yer almasıdır. Esasen, Tasarının 70 inci 
maddesinde de «Atatürk ilkeleri» deyimi, belirtil- I 
mistir. 

ıŞimdi, <bu hükmün toplum huzuru, miilliî daya
nışma ve adalet anlayışı ile başlangıç metniyle ilgili 
tkonulkrdaıki düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

2 nci maddede «Toplumun huzuru», «Millî da
yanışma ve adalet anlayışı içinde» deyimleri yer al
mıştır. Tasarının çok önemli bir maddesi vardır, ye- | 

ni ilave edilen bir madde; 4 üncü maddesi. 4 üncü 
maddenin birinci fıkrası aynen şöyledir: «Devletin 
temel amacı ve görevi, Türk Milletinin bağımsızlığı
nı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhu
riyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
mutluluk ve huzurunu sağlamaktır.» Bu hüküm yeni 
ilave edilmiştir ve çok yerinde bir hükümdür. Bu hü
kümde «Devletin temel amacı ve görevi, toplumun 
huzurunu sağlamaktır.» denilmektedir zaten. Anaya
salarda fazla tekrara da ihtiyaç yoktur. O bakımdan, 
«Cumhuriyetin temel ilkeleri» bölümünde «Toplu
mun huzuru» deyimi yer almayabilir. 

«Millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde» deni
liyor. Belki bir zühuldür sanıyorum. «Millî dayanış
ma ve sosyal adalet anlayışı içinde» olması lazım. 
Tümü üzerindeki konuşmalar sırasında Sayın İsa 
Vardal aynı şeye değinmişti. Kaldı ki, Tasarının 93 
üncü maddesinde, milletvekili yemininde, «Millî da
yanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde» denilmekte
dir. Yine Kurucu Meclis hakkındaki Kanunun 19 
uncu maddesinde, Danışma Meclisi üyelerinin yemin 
metninde, «Millî dayanışma ve sosyal adalet anla
yışı içinde» denilmektedir. Yani, bu kavram kullanıl
dığı takdirde bu kelimelerle, «IMillî dayanışma ve sos
yal adalet anlayışı içinde» deyimiyle kullanılmakta
dır. Esasen, hükmün sonunda. Devletin, Cumhuriye
tin ilkeleri belirtilirken, «Demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir» denilmektedir. Sosyal bir hu
kuk devletinin temeli ve esası sosyal adalettir. O hal
de, bu yönden de «Millî dayanışma ve sosyal adalet 
anlayışı içinde» demek, yani «Sosyal» sözcüğünü bu 
deyime eklemekte yarar görüyorum. 

«(Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan...» 
Başlangıç metni, Sayın Kocatürk'ün de değindikleri 
gibi, bu ikinci maddenin, çok önemli olan bu madde
nin bitiminden sonra çok daha iyi bir şekilde hazır
lanabilir. Buna karar verildiği, takdirde, başlangıç 
metni esasen, Cumhuriyetin temel ilkelerini veya te
mel nitöliıklerini içeren, "bütün hükümlerinin ruhu olan 
bu maddede yer alan bütün hükümlerin çok daha ge
niş bir şekilde, daha derin bir şekilde ifade edilmesi 
niteliğindedir. Bu itibarla, «(Başlangıçta belirtilen te
mel ilkelere dayanan» deyimi burada yer alsa da 
olur, almasa da olur. IKaldı ki, Tasarının 199 uncu 
maddesinde başlangıç metninin Tasarının metnine 
dahil olduğu da ifade edilmektedir. Bu itibarla, bu 
deyime de, bu ibareye de burada yer verilmeyebilir. 

Bu durumda, «Cumhuriyetin temel ilkeleri» mad
desinin, «Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma ve 
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sosyal adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
(Atatürk milliyetçiliği yerine) Atatürk ilke ve dev
rimlerine (Veya inkılâplarına) bağlı, demokratik, 
laik ve sosyal bıir hukuk devletidir» şeklinde hükme 
bağlanması hususundaki görüşümü arz etmek istiyo
rum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; 
Sayın Devlet Başkanımız ve Sayın Millî Güven

lik Konseyi üyeleri ayrılıyorlar. (Ayakta sürekli al
kışlar). 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 

2 nci maddesi, Cumhuriyetin temel ilkelerini kapsa
yan ve vazeden hükümleri ihtiva etmektedir. Bu ba
kımdan, Tasarı içerisinde en önemli maddelerden bi
risini teşkil etmektedir. 

Değerli Hocamız Eroğlu, Cumhuriyetin ilkeleri 
bakımından bilimsel verilere dayanan çok güzel açık
lamalar yaptılar. Değerli Arkadaşımız Yarkın da bu 
ilkeler üzerinde çok güzel bazı fakirler ileri sürdüler. 
Bunlar bana oldukça cesaret vermiştir; çünkü, görü
yorum ki, muayyen fikirler etrafında toplanmaktayız. 

Sayın Başkanım; 
Ben Sayın Hocamızın ve değerli iki konuşmacı ar

kadaşlarımızın değindiği noktalara değinmek istemi
yorum; çünkü bu hususlar gayet güzel, veciz bir şe
kilde ifade edilmiştir. Benim üzerinde durmak istedi
ğim en önemli noktalardan birisi, anayasa diliyle il
gili bir terminoloji meselesidir. 

İkinci maddenin son kısmı «... sosyal bir hukuk 
devletidir.» şeklinde bağlanmaktadır. Nedir bu sos
yal hukuk devleti?.. Yani, anlam olarak, sosyal hu
kuk devletinin bir lügat anlamını bulmak mümkün 
değildir. Bu sadece birçok yorumları içermektedir ki, 
biraz evvel Sayın Yarkın bu konuya değindiler. 

Sosyal hukuk devleti, evvela milletimizin kanun
lar önünde eşit kılınmasını, temel hak ve hürriyet
lerin devletçe güvence altına alınmasında adaletli 
hareket edilmesini ve gene milletimizin sosyal hak
lara kavuşturulmasını ve milletimizin maddî ve ma
nevî yönlerden huzur ve refaha kavuşturulmasını 
içeren bir kavramdır. Bu, bu şekilde tarif edilebilir; di
ğer bazı arkadaşlarım başka şekilde bunlara bazı 
ilaveler yaparak yahut bazı hısımlarını çıkararak 

başka şekillerde tarif edebilirler. Görülüyor ki, bu 
tam belirli netlikle ele alınabilecek bir kavram değil
dir. Üstelik bir hastalıkla da maluldür. 

«Sosyal» kelimesi üzerinde durmak istiyorum. 
«Sosyal» ve bir de son zamanların siyasî terminolo
jisinde oldukça önem kazanmış olan «Sosyalist» keli
mesi var. «Sosyalist» kelimesi ekonomik bir doktrini 
ifade eder. «Sosyal» kelimesi ise bizim eski dilimiz
de «İçtimaî» olarak vasıflandırabileceğimiz, yeni di
limizde de «Toplumsal» olarak vasıflandırabileceği
miz bir terimi ifade eder. Geçmiş dönemlerde yapı
lan birtakım hareketler ve davranışlar göstermiştir ki, 
bazı maksatlı kimselerin, bazı ideolojik düşünceleri
ni yayma gayretinde olan kişi ve çevrelerin «Sos
yal» ve «Sosyalist» kelimeleri üzerinde bazı kelime 
oyunları yaparak «Sosyal» kelimesini kendi ideolo
jilerini millete kabul ettirmekte bir araç olarak kul
landıkları görülmüştür. 

Bu duruma göre, kendi dilimizde «Toplum» ve 
«Toplumsal» olarak yerini bulmuş elan bir kelime, 
bir terim varken, yabancı kökenli bir kelimeyi madde 
içerisine almakta ben bir anlam bulamıyorum, göre
miyorum, 

Diğer yönden, gerek Tasarımızın tümü üzerinde 
yapılan görüşmeler sırasında, gerekse burada benden 
evvel konuşan arkadaşlar arasında Atatürk milliyet
çiliğine ve Türk milliyetçiliğine temas edildi ve özel
likle Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sı
rasında, «Atatürk milliyetçiliği ile Türk milliyetçiliği 
aynı şey midir, değil midir, Atatürk milliyetçiliğinin 
kavram ve kapsamı nedir, Türk milliyetçiliğinip kap
samı nedir?» şeklinde bazı tartışmalar yapıldı. 

Bu tartışmaların ortadan kaldırılması ve sosyal 
hukuk devleti üzerindeki tartışmaların da açıklığa, 
aydınlığa kavuşturulması için, Tasarının 2 nci mad
desinin bunlardan arınmış olarak, «Türkiye Cumhu
riyeti, millî dayanışma ve toplumsal adalet ilkelerini 
benimseyen, insan haklarına saygılı, millî egemenliğe 
dayalı, laik bir kukuk devletidir.» şeklinde düzenlen
mesi gerekmektedir. 

Bu düzenlemeyi yaparken düşündüklerim şunlar 
olmuştur : Atatürk milliyetçiliği muhakkak ki, millî 
dayanışmayı hedef alan bir milliyetçilik kavramıdır. 
Zaten maddenin aslında «millî dayanışma» tabiri var
dır. O halde birçok tartışmalara yer veren Atatürk 
milliyetçiliği kavramının, teriminin buradan çıkarı
larak «Millî dayanışma» şeklinde ifadesinde fayda 
vardır* 
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Diğer yönden gerek Sayın Yarkın (Biraz evvelki 
konuşmasında ifade etti) ve gerekse 2 nci maddenin 
gerekçesinde yer aldığı şekilde, «sosyal hukuk dev
leti» tabiri bizzat devletin koyduğu hukuk kuralla
rına uyacağı ve çalışan, çalıştığı halde elde ettiği 
ürün ile mutlu olabilmek için tasarladığı maddî ve 
manevî değerlere sahip olamayan kişilerin yardımcısı 
olacağı ilkesini belirtmektedir. v 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, süreniz dolmak üze
re, lütfen. 

M. FEVZt UYGUNER — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Burada önemli olan sosyal adalet ilkesinin be
nimsenmesidir. O halde, sosyal adalet derken bura
da kelime olarak Türkçe karşılığı olan «Toplumsal» 
kelimesini seçmemizde yarar olduğunu biraz evvel 
arz etmiştim. 

O halde, «Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma 
ve toplumsal adalet ilkelerini benimseyen» terimini 
kullandığımız takdirde hem sosyal adalet ilkelerini 
benimsemiş, hem de dilimizden yabancı kökenli bir 
terimi yanlış anlamlara meydan veren ve kendi ideo
lojileri istikâmetinde kullanılmak isteyen bir terimi 
Kanunumuzun, Anayasamızın metninden söküp at
mış oluruz. 

Saygılar 'sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; Sayın Gözübüyük araverilmesini 

isterler. Ben de kendilerine şu haberi gönderirken 
sizlere de bilgi sunmak istiyorum. Bu madde üzerin
de 18 sayın üye söz almıştır. Sayın üyelerin 10'ar da
kikalık konuşmaları gidiş ve gelişleri ile 15 dakikayı 
bulmaktadır ve 15 dakika üzerinden, madde üzerin
deki görüşmeler yalnız 4,5 saat sürüyor. Ondan son
ra 20 tane önerge var bu madde üzerinde. 

Binaenaleyh, biraz ikazlarımı lütfen anlayışla sa
yın üyelerin kabul etmelerini, süre dolması konusun
daki yaptığım ikazları ve bir de mutlaka saat 13'e ka
dar devam etmemiz gerektiğini açıklamak ve arz et
mek istiyorum; Sayın Gözübüyük'ün ısrarlarına rağ
men. Özür dilerim Sayın Gözübüyük. 

Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECİP BfLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Bendeniz nazarî açıklamalar üzerinde duracak de
ğilim. Sadece maddenin bazı noktaları üzerinde fi
kirlerimi açıklayacağım ve evvelce söylemiş olan 
hususları da tekrar etmemeye gayret edeceğim. 

Sayın Kocatürk, «İlke» yerine başlıkta «Cumhu
riyetin nitelikleri» kelimelerinin kullanılmasının daha 
uygun olacağını söyledi. Ben de ona katılıyorum. 
Bunun bir nedeni de şudur : Madde içerisinde «.. baş
langıçta belirtilen ilkelere» tabiri vardır. Öyle olunca 
diğerleri ilke olmamış oluyor, başka bir şey oluyor. 

Bu itibarla; birliği sağlamak için maddenin baş
lığındaki «tike» tabirinin kaldırılarak onun yerine 
«Cumhuriyetin temel nitelikleri» tabirinin kullanıl
ması daha uygun olur kanımca. 

Sayın Baysal, başlangıç konusunda bazı açıkla
malarda bulundu. Gerçekten başlangıcın, Anayasa
nın başlangıç kısmında yer alması uygun olacak, 
bunu tümü üzerindeki görüşmelerde de belirtmiştim. 
Bilhassa 12 Eylül'ün yerindeliğini gösterme bakı
mından da başlangıçta buna dair bazı ifadelerin yer 
alması gerekli olacaktır. 

'Bu itibarla, hukuk kuralı niteliğini henüz ala
mamış olan bazı kavramları yerleştirmek ve 12 Ey
lül'ün de meşruluğunu belirtmek maksadı ile başlan
gıç hükümlerine yer vermek icap edecektir. Ancak 
bu başlangıcın milleti ayıracak, bütünlüğünü boza
cak bir ifade taşımaması gerektiği hususunda Sayın 
Baysal'la aynı görüşteyim. 

Bazı konuların gerekçede açık bir şekilde ifade 
edilmediği söylendi. Gerçekten öyledir, laiklik veya 
sosyal devlet anlayışı vesaire gibi. Ancak, gerekçeler 
yazılmıştır, onların artık oradan çıkarılması imkânı 
yoktur. Aydınlatıcı bir açıklama gerektiği takdirde 
bunu Anayasa Komisyonunun burada, kürsüden be
lirtmesi uygun olacaktır. Çünkü, gerekçeyi yeniden 
yazacak değiliz. Burada ancak konuşmalar sırasında 
biz şahsî görüşlerimizi ifade ettiğimiz gibi, Anayasa 
Komisyonu da temsilcileri vasıtasıyla burada görüş
leri ve açıklanması icap eden hususları açıklarlarsa, 
maddenin açıklığa kavuşması da mümkün olur kana
atindeyim. 

Diğer taraftan madde içerisinde «.. toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde» ta
birleri geçmektedir. «Toplumun huzuru» tabiri ger
çekten aşağıdaki 4 üncü maddede de vardır, sosyal 
devlet anlayışı içerisinde. 

Bu itibarla; bu «Toplumun huzuru» tabirini ay
rıca koymaya lüzum yoktur, tekerrürü ortadan kal
dırmış oluruz. «Adalet» kelimesinin yanına da yine 
«Sosyal» tabirinin konmasında yarar vardır. Çünkü, 
mutlak adalet diye bir şey yoktur. Onun sadece 
Tanrıya ait olduğu söylenir, öyle kabul edilir. 
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Binaenaleyh, insanlar arasında olsa olsa sosyal 
adalet söz konusu olacaktır. Esasen ilerideki «Temel 

.Haklar» bahsinde ve «Sosyal haklar ve iktisadî hak
lar» bahsinde bunlarla ilgili hükümler de vardır. 

Bu itibarla buradaki «Adalet» tabirinin başına 
bir de «Sosyal» kelimesinin yerleştirilmesinin uygun 
olacağı kanısındayım. 

Benim şimdilik görüşüm bundan ibarettir, teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Ender buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasanın bu maddesini, tarihî olaylar içinde 

incelemenin büyük bir faydası olacağı kanaatinde
yim. Bu sebeple, 1924 Anayasasından işe başlıyo
rum, 

1924 Anayasasının 2 nci maddesi, Cumhuriyetçi, 
milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı bir Cum
huriyet kabul etmektedir. 1924'den 1961 Anayasası
na gelindiğinde artık, bazı şeylerin Türk Halkının 
bünyesi içerisine yerleştiğini, ondan vazgeçilemez bir 
hale geldiğini görüyoruz ki, bunların en önemlisi 
«Cumhuriyet» fikrinin halk üzerinde, vatandaş üze
rinde yerleşmiş olmasıdır. Bu sebeple 1961 Anayasa
sında «Cumhuriyet» terimini kullanmaya lüzum kal
mamıştır, 

Bunun yerine, «Milliyetçi» kelimesi, «Millî» ol
muş, «Halkçı, devletçi ve inkılâpçı» kelimeleri 1961 
Anayasasından kaldırılmıştır. Bu kaldırılan kelimele
ri tutmak üzere «Demokratik ve sosyal hukuk dev
leti» terimleri 1961 Anayasasında halkımıza sunul
muş; fakat bu kavramlar, bilhassa «Sosyal devlet» 
kavramı çok yanlış bir istikamete çekilmek suretiyle, 
arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, «Sosyalist dev
let» anlamına kadar 20 yıl içerisinde getirilmiştir ve 
o kadar getirilmiştir ki, çok acıdır, Lenin'in bile; 
«Mustafa Kemal sosyalist değil; ama mücadeleci, 
milliyetçi bir genç» dediği Atatürk'ü, bazı yazarları
mız maalesef sosyalist olarak gösterebilmişlerdir. 

Bu devrede, 1961 - 1980 devresinde «Millî» ke
limesini kullanmaktan korkar hale gelmişiz toplum 
olarak. Hatta nerede ise sözlüklerimizden bile çıkarı
lacak duruma getirmişiz. Bunlar acı şeylerdir. Bir 
kere daha vurgulamakta fayda vardır. Ve böylece 
1961 Anayasasının 2 nci maddesinde «Millî» sözü ile 
«Sosyal devlet» sözü, birbirine tenakuz halinde bu
güne kadar yaşamıştır. 

1924 Anayasasında, 1961 Anayasasında ve yeni 
Anayasada canlılığını muhafaza eden üç terim var
dır, üç söz vardır, Bunlar, «Laisizm», «Sosyal dev
let» ve «Milliyetçilik» kavramlarıdır. Yeni, 1982 
Anayasamızda bunu artık, «Atatürk milliyetçiliği» 
şekline çevirmişiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada, «Milliyetçilik» kavramına dokunmakta 

büyük fayda görüyorum. Bu kavram, bizde 1908 
Meşrutiyetinden sonra başlar. Tarihî olaylar içinde 
bugün gördüğümüz tarihî vazife gibi, 1908 Meşruti
yetinin ilânından sonra toplanan bir Osmanlı Mebu-
san Meclisi vardır. Bu Meclisin ana ilkesi, Osmanlı
lık ruhu altında, Osmanlıcılık siyaseti altında, Türk 
Devletinin bünyesi içerisinde bulunan bütün Müslü
man ve gayrî müslim tebayı toplamak, aynı devlet 
anlayışı içerisinde toplamak ve bunları dağıtmamak 
idi; fakat daha 1908 Meşrutiyetinin ilk Mebusan 
Meclisinin toplantısında Rum milletvekillerinden bir 
tanesi kalkıp Osmanlı Mebusan Meclisinde, «Benim 
Osmanlılığım, Osmanlı Bankasının Osmanlılığı ka
dardır.» dediği zaman kendimize geldik. Demek ki, 
bizden olmayandan bize fayda yoktur. 

O zaman Mecliste yeni bir akım belirdi; İslamcı
lık siyaseti. «Gayrî müslim olanları kaybettik, hiç ol
mazsa tslâm olan ülkeleri bir arada tutalım; bizim 

Osmanlı siyasetimiz içinde, tslâm siyasetimiz içeri
sinde onları kendimize bağlı kılalım.» dedik. Fakat, 
1'91'2'de Balkan Harbi patladığı zaman, bizim İslam
cılık felsefemizin de bir işe yaramadığı anlaşıldı ve 
tslâm ülkelerinin pek çoğu, Balkan Harbi senelerin
de, diğer güney bölgelerinde yapılan harpler sene
lerinde bizi arkadan vurmak, hatta İstanbul'da ku
rulan yabancı İslâm teşekkülleri, kendi istiklâlleri 
peşinde Türk birliğini parçalamak yoluna gittiler. 

İşte bu devirde Diyarbakır'dan bir ses yükseli
yor. Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp (Sonradan 
İstanbul'a ve Selanik'e gelmiştir, Ittihak ve Terakki
nin milletvekili olarak); «Bize Türkten başka, kendi 
milliyetçiliğimizden başka, kendi benliğimizden baş
ka hiçbir şeyden fayda yoktur.» tezini ortaya atar. 
Fakat bu görüş o kadar yabancı kalır ki, bizim Türk 
olan kendi toplumumuza; Devletin başında bulunan 
Enver Paşa bile bu söze kahkaha ile güler, «Yahu 
Hoca, bu (Türk) kelimesi de nereden çıktı Allah aş
kına?..» der. 19'12'lere kadar bu durumdayız muh
terem arkadaşlarım. 

«Atatürk'ün en büyük meziyetlerinden bir tanesi 
etnik gurupları, dilleri bile birbirine yabancı olan 
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etnik gurupları, «Türk milliyetçiliği adı altında top
lamış olmasıdır» der yabancı basın. Yabancı yazar
ların en büyük teşhis noktası budur. 

1963 senelerinde Anıtkabir'deki özel defteri in
celemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığından izin al
dım; yabancıların Atatürk hakkındaki görüşlerini 
değerlendirmek için. Bana, Anıtkabir Müdürünün an
lattığı bir hatıra vardır : Fransa'dan, doçentlik tezi
ni hazırlamak üzere, «Uyanan Afrika» diye bir eser 
hazırlamak için Afrika'ya giden bir asistanın hikâye
sini anlattı : 

— «Bana geldi Anıtkabir'e, böyle böyle bir tez ha
zırlıyorum. Bana yardımcı olur musunuz?.. 

— Neden?., diye sordum. 
— Afrika ülkelerine gittim; Cezayir, Fas, Fran

sızlarla mücadele ediyor; fakat yere düşen her Ceza
yirli, her Faslı askerin koynundan Atatürk'ün fotoğ
rafları, Mustafa Kemal'in fotoğrafları çıkıyor. 

Bu nedir? Diye sorduğumda, «Mustafa Kemal bi
zim önderimizdir. Biz onun yolunda gidiyoruz.» de
diler ve anladım ki, benim tuttuğum yol yanlıştır. 
Şimdi önce Atatürk'ü inceleyeceğim, ondan sonra 
gidip Afrika'daki uyanan milletleri inceleyeceğim.» 

Dışarıda «Kemalizm» bir doktrin halinde söylen
mekte muhterem arkadaşlarım; ama bu memlekette 
hâlâ bazı kasıtlı kimseler, Kemalizmi kabul etmek is
tememektedirler. Bunlar tabiî, kasıtlı olan hareket
lerdir. 

Bunları söylememdeki gaye şu : Anayasaların ge
rekçeleri çok önemlidir. 1961 Anayasasında, bu mad
denin gerekçesinde açık olarak belirtildiği halde (Ba
kınız, gerekçenin bir cümlesini okuyayım : «Zira, ko
münizme karşı en tesirli kalkan, onu lüzumsuz hale 
getiren sosyal adaletin gerçekleşmesidir.») Maale
sef, bu «Sosyal adalet» sözü komünizmin kendisini 
getirdi, önleyemedi. 

BAŞKAN — Sayın Ender, süreniz dolmak üzere 
rica ediyorum. 

MUZAFFER ENDER — Evet efendim. Bir cüm
le ile tamamlıyorum sözümü. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Komisyon üyesi arkadaşlarımdan şunu istir

ham ediyorum : «Laisizm», «Atatürk milliyetçiliği» 
ve «Sosyal devlet» terimleri üzerinde gerekçede iyi 
bir açıklama yapmalı ve kesin çizgilerle bu konuları 
belirtmelidirler. Türkiye'nin 12 Eylül öncesine gelme
sinin en büyük sebeplerinden üç tanesi bunlardır, bu 
kavramların yanlış anlaşılmasıdır. «Laisizm» yanlış 
anlaşıldı, bize hilafeti getirmeye kadar çalışıldı, «Mil

liyetçilik» yanlış anlaşıldı, bize şovenizmi getirmeye 
kadar çalışıldı, «Sosyal adalet» yanlış anlaşıldı, bize 
komünizmi getirmeye kadar çalışıldı. Onun için, bun
ların kesin çizgilerle çizilmesi, vatandaşımıza iyi be
lirtilmesi, Anayasayı tefsir edeceklere çok açık bir şe
kilde ifade edilmesi gerekir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; 
Sayın Muzaffer Ender'e çok teşekkür ederim. 

Kendisi bir asistan hikâyesi anlattı. Ben aynı olayı 
başka kaynaktan duydum, okudum; onu anlatmak 
istiyorum : 

Cezayir'de isyan ilk başladığı zaman Fransız Par
lamentosunda Fransız Millî Savunma Bakanına mil
letvekilleri bir soru yönelterek; «Cezayir'de isyan eden 
birkaç Arabın hakkından Fransız Ordusu gelemiyor 
mu?» dediler. O zaman Fransız Millî Savunma Ba
kanı Preven'di. Preven kürsüye çıktı; «Size şimdi 
İkinci Büronun raporunu okuyorum» dedi. ikinci 
Büro biliyorsunuz Fransa'nın istihbarat servisidir. 
İkinci Büro raporunda; «Fransız Ordusu isyan eden 
Cezayirlilerin her zaman hakkından gelebilir; fakat 
Mustafa Kemal'i yenemiyor. Çünkü, öldürülen her 
Cezayirlinin göğsünde Mustafa Kemal'in fotoğrafı 
çıkıyor.» diyordu. 

Ben sadece bunu anlatmakla yetiniyorum ve bir
kaç sene sonra o Cezayirliler aleyhine Birleşmiş Mil
letlerde oy kullandığımızı da ilave ediyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan Sayın Ender arkadaşımıza 

teşekkür ediyorum. Saat 13.00'e yaklaşırken sabrınızı 
taşırmamaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Bana göre görüştüğümüz madde ülkemizin bir da

ha 12 Eylüle gelmemesini sağlayacak olan temel mad
dedir. Naçiz kanaatim budur. Bunu şunun için söy
lüyorum : Çünkü, bu madde Devletimizin temel ni
teliğini belirtmesi gereken maddedir. Tasarıda «Cum
huriyetin temel ilkeleri» başlığını taşıyor. 
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1 inci madde «Devletin şekli», 2 nci madde «Cum
huriyet» e dönüşüyor, 3 üncü madde «Devletin bü
tünlüğü», 4 üncü madde «Devletin temel amacı» 
başlığını taşıyor. Devlet şekli, bir atlarsak devlet bü
tünlüğü, sonra devletin temel amacı, arada Cumhu
riyetin niteliği giriyor. Bana göre bu madde «Dev
letin temel niteliği» olması lazım ve madde sırala
masında da mantığa uygun geliyor : Devletin şekli, 
devletin temel niteliği, devletin bütünlüğü, devletin 
amacı... 

Şimdi «Başlangıçta belirtilen temel ilkeler» söz
cüğüne değinmek istiyorum : Ben tümü üzerindeki 
konuşmam sırasında da işaret etmiştim; başlangıç kıs
mı 12 Eylül Harekâtının hukukî temel dayanağı, meş
ruiyet belgesi olacaktır; olması lazım. Ayrıca, devle
timizin dayandığı temel görüşleri kapsayacağı gibi, 
12 Eylül Harekâtının hukukî meşruîyyet belgesi ol
ması lazımdır. Sayın Komisyon Başkanımızdan ve 
üyelerinden bu belgede ileride 12 Eylül Harekâtının 
hukukî dayanağını izah edecek şekilde, açıkça böyle 
bir görüşe yer vermelerini diliyorum. Çünkü, önce
den de belirttim, 12 Eylül Harekâtı seçimle iktidara 
gelen bir partiyi, halk tarafından, milletimiz tarafın
dan seçilmiş bir Parlamentoyu dağıtmış, tüm siyasal 
partileri feshetmiş, mallarına.el koymuştur. Bu önem
li bir hadisedir. Bu hadiseyi hukukî dayanaktan yok
sun kılamayız. Mutlaka bunun hukukî meşruiyyeti-
ni başlangıç bölümünde belirtmemiz lazım. Bu bi
rinci nokta. 

tkinci nokta; bu 2 nci madde Devletimizin ve de
mokrasimizin oturacağı temel bazı belirtecek olan 
noktadır. «Devletin niteliği» derken, tabiî ki bu baz 
Devlet Başkanımızın, Millî Güvenlik Konseyinin ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşü olarak Devletin 
ve demokrasimizin Atatürk ilkeleri bazına oturtuldu
ğu ta 1 numaralı Tebliğlerinden itibaren aynı şeyi 
ısrarla vurgulayarak söylemişlerdir ve hatta sonraki 
konuşmalarında «Sanki devlet bu baza oturtulma
mış gibi» diyerek devam etmişlerdir. Bu bir yerde 
12 Eylülün de amacıdır. 

Maddenin tasarıdaki tanzim şekli 12 Eylülün 
amacını tam belirtmiyor, Devletimizin ve demokrasi
mizin oturacağı temel bazı belirtmiyor. Ben tüm ko
nuşan çok değerli arkadaşlarımızı dinledim, hiç ihti
laf yok, hiçbir görüş ayrılığı yok, Atatürk ilkeleri 
üzerinde tam ittifak halindeyiz. Atatürk ilkeleri üze
rinde kavram olarak, sözcük olarak tam ittifak halin
deyiz de, bunlar somut olarak nelerdir? Herkes, he
pimiz «Atatürk ilkelerine çok bağlıyız» diyoruz; fa

kat bunlar somut olarak nelerdir? Mesele somuta 
indirgendiğinde bu işe içtenlikle bağlı olup olmadı
ğımızın esas göstergesi bu olacaktır kanısındayım. 

Hep söyleriz Atatürk konusu açıldığı zaman, «Ken
disi sağ olsaydı ne yapardı?» deriz. 1924 Anayasasın
da kendileri sağ iken ne yaptığı açık açık bellidir. , 

Sayın Meclis Başkanımız da biraz evvel 1 inci 
maddenin kabulünden sonra O Büyük İnsanın nu
tuklarını heyecanla okurken göğsünde temel ilkelerin 
simgesini taşıyordu. 

1924 Anayasasının 2 nci maddesine baktığımız 
zaman (Hep biliyorsunuz, zamanınızı almak istemi
yorum) Devletin niteliği olarak «Türkiye Devleti 
Cumhuriyetçidir, milliyetçidir, halkçıdır, devletçidir, 
laik ve inkilapçıdır» ifadesini görürüz. Gayet tabiî 
ki «Devletçilik» ilkesinin solda bir doktrinin ifadesi 
olmadığı da bellidir. 

Bu ilkeleri bir partiye mal edemeyiz; Devletimi
zin temel ilkeleridir bunlar. Çünkü, devleti kuran ki
şi kendisi bizzat koymuştur bu ilkeleri. O kadar Dev
lete mal edilmiştir ki, bu ilkeleri, altım çizerek söy
lemek istiyorum, seçimle işbaşına gelen 1950 sonrası 
İktidarı 1924 Anayasasının bu 2 nci maddesini ay
nen korumuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu konunun üzerinde önemle durmamız lazım. 

Seçimle işbaşına gelen Demokrat Parti İktidarı, 10 
yıllık iktidar döneminde, iki parti arasında uzlaşmaz, 
tüm köprülerin kaldırılıp atıldığı dönemlerde dahi 
Demokrat Parti hiçbir zaman (Ki, Muhalefet Parti
sinin, o ilk Partinin 30 milletvekili Mecliste iken, De
mokrat Partinin bu Anayasanın tümünü değiştirme 
olanağı da var iken) bu ilkeler üzerinde kesinlikle tar
tışma açmamış ve bu ilkeleri aynen muhafaza etmiş
tir. Ancak, bana göre, demek ki, Devletin Atatürk ta
rafından konan bu temel nitelikleri 1950 - 1960 yıl
ları arasında tartışma yapılmamış, o zamanın İktidar 
Partisi şekil olarak muhalefette kalan Partinin ilke
leri gibi görünse dahi, bu ilkeleri Anayasada muha
fazayı ve Devletin temel dayanağı olarak kabul et
meyi esas prensip olarak ittihaz etmiştir. 

Bana göre 1961 Anayasasının (Kısmen de savun
duğumuz; bize göre doğru olarak gördüğümüz kısım
larını tabiî) en büyük noksanı şudur : 1924 Anaya
sasında Devletin temel niteliği olarak belirtilen tutar
lı çok düşünülerek hesap edilmiş, bir araya konmuş 
olan, hepsi birbiriyle bağlantılı olan bu temel ilkele
ri söküp atmıştır Anayasadan. Ben şahsen 1961 Ana
yasasına bir suçlama yöneltmek gerekirse buna yö-
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neltilecek temel suçlamanın bu olması lazımdır. Çün
kü, Türkiye'nin özel koşullarına göre demokratik si
yasî hayata katılan partilerin temel fikir beraberliği 
içinde bulunması lazım muhterem arkadaşlarım. 12 
Eylüle bir daha gelmememiz için, ben baştaki konuş
mamda da söyledim, siyasî partilerin asgarî fikir be
raberliği içinde bulunması lazım. Denebilir ki, «Efen
dim, bu nasıl demokrasi?.. Çok parti olacak ve bir 
fikir olacak...» Efendim, Türkiye'nin özel şartları 
Atatürk ilkelerine bütün partilerin ısrarla bağlı ve sa
dık olmasını ve kıskançlıkla bunları korumasını zo
runlu kılıyor. 12 Eylüle geliş sebebimiz budur. Dü
şününüz, Atatürk ilkelerine bağlı olmayı ve bu de
min saydığım 2 nci maddedeki ilkeleri Anayasamı
za koyarsak ve «Bu Anayasadaki tüm hak ve özgür
lükler, tüm serbestiler bu 2 nci maddedeki devletin 
temel niteliklerine sadakat borcunu ortadan kaldır
maz» dersek; ırkçı parti kurulmaz, dinci parti kurul
maz, beynelmilelci parti kurulmaz; yapi yasaklamanın 
hududunu bunları yapmak lazım. 

Sayın Ender arkadaşıma bir noktada iştirak etmi
yorum müsaadeleriyle. 

Efendim, zaman içinde Atatürk'ün bu ilkelerin
den bazı kavramlar toplumda yerleşmiştir, onun için 
bazılarını çıkaralım, bazıları dursun, diye söylüyor
lar, dediler; tabiî kendilerinden değil de bazı kişiler. 
Evet bu söyleyenler amaçlı söylüyor benim kanımca. 
Bu ilkelerin birini diğerinden ayırmamız, mümkün 
değildir. Yerleşmiş olabilir. Biraz evvel Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir, bu değiştirilmez, diye alkışlar
la kabul ettik. 

Arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet oldu

ğu hakkındaki hükmün değiştirilebileceğine dair en
dişemiz mi var ki?.. Kesinlikle, bana göre böyle bir 
endişemiz yok; ama bunu alkışlarla kabul edip mad
deye koymamızın sebebi, Devletimizin uzun mücade
lelerden sonra kurulan bir manevî niteliğini gösteri
yor, onun için koyuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doluyor 
efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitti efendim. 
Bu hususta bir önerge Yüksek Başkanlığa arz et

tim. Bundan sonra Türkiye'nin geleceği bakımından, 
kurulacak olan siyasî partilerin asgarî fikir beraberli
ğini Anayasa ile garanti altına almaz isek ve bunları 
da Atatürk'ün kendisi sağ olsaydı ne yapardı diye 
hep istihareye yatacağımıza, sağ iken yaptığı önümüz
dedir, bunları olduğu gibi bu Anayasanın 2 nci mad

desine, «Bu Anayasadaki (Tekrar ediyorum) tüm hak 
ve özgürlükler bu ilkelere sadakat borcunu ortadan 
kaldırmaz» diye koyarsak, Türkiye'nin demokrasisi ve 
istikbalinin daha iyiye gideceği kanısındayım. Bu şe
kilde bir önergemi de verdim, önergem üzerinde de 
ayrıca söz alacağım. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Göksel, buyurun efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, sayın ar

kadaşlarım; konuşmama başlamadan evvel usul ba
kımından ufak bir noktaya temas etmek istiyorum. 

Sabahleyin gelir gelmez bir yazı ile Başkanlığa, 
Anayasa Komisyonu tartışmaları içerisinde söz hak
kımı muhafaza ettiğimi ve bu söz hakkımı kullana
cağımı ve ekli olarak da bir önergeyi sunduğumu arz 
etmiştim; fakat burada umumî sıraya tabi olunca hem 
geriye kaldık, hem de zaman tahdidine maruz kal
dık. Bilmiyorum ne dereceye kadar uygundur; onu 
takdirlerinize arz ederim. 

Sayın Başkanım ve arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinde Cumhuri

yetin nitelikleri sayılırken, Cumhuriyetin nasıl bir 
devlet olduğu tarif edilmek suretiyle nitelikler belir
tilmeye çalışılmıştır. Ancak ben konunun kendisine 
girmeden önce, arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu
nun temas ettiği, fakat bir noktayı oldukça gölgede 
biraktığı için, basit gibi görünen, fakat önemli bir 
konuya değinmek istiyorum. 

Birçok arkadaşlarımız Anayasa Türkçesinin haki
katen düzeltilmeye muhtaç olduğunu söylediler ki, 
tamamen aynı fikirdeyim. Ancak bu düzeltme sırasın
da ne çok eskiye, ne çok yeniye gitmeden, yaşayan 
Türkçenin kullanılması, fakat ilmî terimlerin Anaya
sanın içerisinde muhafaza edilmesi kanaatimi muha
faza ediyorum. 

Ancak bunun yanında noktalama işaretine de 
çok riayet edilmesi lazım gelir. Benim kanaatimce, 
bizim bugün hazırladığımız Anayasa Tasarısında bir
çok noktalama hataları vardır. Noktalama, herhangi 
bir cümlenin okunması için kolaylık sağlamak, ahenk 
sağlamak, manaların birbirine karışmasını önlemek 
bakımından kullanılan işaretlerdir. Mesela, bunların 
ölçüsü de vardır. Cümle bitip de bir nokta konduğu 
zaman bir nefes alacak kadar duraklama yapılır. Şu 
halde, bu işaretleri yerli yerinde kullanamazsak, ya
rın, öbür gün bu Anayasayı okurken güçlüklere uğ
rayabiliriz; fakat asıl işaretlerin kullanılmasında en 
büyük güçlüğün noktalı virgülün kullanılmasıyla mey-
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dana geldiği kanaatindeyim, ki, noktadan sonra en 
çok duraklama sağlayan bir işarettir; fakat birçok 
yerlerdeki kullanma yerlerine ilaveten noktalı vir
gül cümlenin konusunu, failini teşkil eden hususun 
eğer birçok unsurları geliyorsa cümle içinde ve bu 
unsurlar birçok virgüllerle, birden fazla virgüllerle ay-
rılıyorsa, o fail veya konu mutlaka noktalı virgülle 
ayrılmalıdır ki, onun belirginliği belli olsun. 

Pek tabiîdir ki, bunu sayın arkadaşlarımızın ara
sında bulunan Türkçe ve edebiyat öğretmenlerine ve 
bilim eserleriyle toplumumuza yardım etmiş olan bi
lim adamlarımıza bırakmak suretiyle, sadece işaret 
etmekle yetiniyorum. 

Bundan başka, maalesef Türk Dil Kurumunun bi
zim dilimize yaptığı kötülükler yanında, yalnız ku
şaklar arasında anlaşmazlığı ortadan kaldıracak gibi 
birtakım acayip Türkçe yaratması kalmamış, aynı za
manda imla kılavuzuyla birtakım, Türkçeyi olduğun
dan başka görünür hale getirme faaliyetleri olmuştur. 
Mesela imla kılavuzunda uzatma işaretleri, çekme işa
retleri, inceltme işaretleri gibi şeyler... 

BAŞKAN — Sayın Göksel, ileri sürdüğünüz bu 
değerli görüşlere, fikirlere şüphesiz hiçbir diyeceği
miz yok. Yalnız biz Tasarının 2 nci maddesini görü
şüyoruz. Bu 2 nci maddenin görüşülmesinde dil ko
nusunu bir tarafa bırakalım, rica ediyorum, 2 nci 
maddeye... Fikirleriniz değerli, ona hiç şüphe yok ve 
fakat konuya girmemiz gerektiğini arz ederim. Esa
sen 5 dakikamız var Birleşime ara vermemiz için. Ri
ca ediyorum. 

İHSAN GÖKSEL — Noktalı virgülle cümlenin 
failini ve konusunu mutlaka ayırmak, belirgin hale 
getirmek lazım gelir. 

Şimdi asıl konuya geliyorum. 
Cümle içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelik

leri sayılırken, mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kelime
sinden sonra noktalı virgüle ihtiyaç var. Çünkü ondan 
sonra bir sürü ilkeler veya vasıflar sayılmış ve ara
larına birçok virgüller konmuştur. 

Şimdi bu tarif içerisinde yahut niteliklerinin sayıl
ması içerisinde «toplumun huzuru, millî dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde» deyiminin acaba ondan 
sonra gelen «insan haklarına saygılı»lığa mı, yoksa 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine mi ait olduğunu an
lamakta büyük güçlük vardır; fakat asıl üzerinde dur
mak istediğim nokta, Türk kamuoyuna yanlış anlaş
malara mani olmak için yardımda bulunmak maksa
dıyla milliyetçilik konusuna değinmek istiyorum. 

İsminden de anlaşılacağı veçhile, milliyetçilik bir 
kişinin malı olamaz. Milliyetçilik milletin malıdır. Mil
letin tarihî gelenekleri, karakteri, eğitim tarzı, tarih
sel yaşamı ve tutumunun bir araya gelerek meydana 
getirdiği bir oluşumdur. Binaenaleyh, milletin malıdır 
ve milliyetçilik sadece milletlerin olur. 

Ancak, tarih boyunca, bilhassa Osmanlı İmpara
torluğu devrinde, İmparatorluk dahilinde 16 tane ay
rı milletten halk bulunduğu ve 6 ayrı din ve mezhep
ten kişiler bulunduğu için, bunları derli toplu tut
mak maksadıyla Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
takip edilen Osmanlılık ve ümmet siyaseti, asırlar 
boyu Türk milliyetçiliğini unutturmuştur. 

Atatürk'ün muhtelif nutuklarında temas ettiği gi
bi «Türk'ün unutulmuş medenî vasıflarından bir ta
nesi de milliyetçiliktir, Türk milliyetçiliğidir.» Ancak 
Atatürk, tarihin bu karanlık dehlizinden Türk milli
yetçiliğini çıkarmış ve ona gelinceye kadar birçok sos
yologların ve türkologların yapmaya çalıştıklarından 
daha değerli olarak, daha isabetli olarak Türk milli
yetçiliğini Atatürk şekillendirmiştir. Onu Türk'ü Türk 
yapan meziyetleriyle, vasıflarıyla biçimlendirmiş ve 
en veciz ifadesiyle «Ne mutlu Türküm diyene.» veci
zesinde Türk milliyetçiliğinin ne olduğunu anlatmış
tır. 

Binaenaleyh, benim şahsî kanaatim odur ki ve 
öyle anlaşılmalıdır ki, bugün Atatürk milliyetçiliği 
ile Türk milliyetçiliği arasında hiçbir fark yoktur. 
Çünkü, Atatürk Türk milliyetçiliğinin mimarıdır. Onu 
şekillendirmiş, biçimlendirmiş, en iyi şekilde izah et
miş kişidir. Çünkü Türk'ü dünyada en çok tanıyan, 
en çok seven adam Atatürk'tü. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir nqktaya daha temas etmek istiyorum. Bizim 

Türk siyasî hayatında duyduğum zaman en çok irkil-
diğim iki kelime vardır; birisi «laiklik», öbürü «sos
yal» kelimesi. 

Laiklik, manası ilgililerince tamamen anlaşıldığı 
halde, sırf Türk Milletinin dinî duygularını sömür
mek için onu ters yorumlara tabi tutan softalar ve 
kötü politikacılar, Türkün dine karşı bağlılığından 
faydalanmak suretiyle onun hislerini istismar etmiş
lerdir ve Türk toplumunu çok karışık durumlara ge
tirmişlerdir. Laikliğin hiçbir zaman dinsizlik olmadı
ğını herkes bilmektedir; ama bunun yorumu ters ya
pılınca, Türk büyüğünün ağızından çıkan sözlere de 
ekseriya itimat etmek isteyen bir yaradılışta olduğu 
için, Türkün din duyguları istismar edilmiştir. Devlet 
işlerine dinin katılmaması, politikadan uzak tutulma-
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sı laikliğin anailkesi iken, bunlar dinsizlik olarak ter
cüme edilmiş ve bu dinsizlik maalesef Atatürk'e, Türk 
Devletine ve kendileri gibi düşünmeyen Türk dindar
larına kadar uzatılmıştır. 

«Sosyal» kelimesinin sosyalistlikle münasebet ku
rulmak suretiyle memleketimizin başına ne büyük 
dertler çıkardığını da biliyoruz. Pek tabiîdir ki, sos
yal kelimesi yabancı bir kelimedir, bunun Türkçe kar
şılığı «Toplumsabdır yahut «Toplumcu»dur yahut 
«Topluma dayalı»dır. 

Bu iki kelimenin maddelerde yer almaması için 
Anayasa Komisyonunda oldukça münakaşalar olmuş
sa da, sonradan başlangıç durumunda bu iki kelime-

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
128 inci Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Pamak, buyurun. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin çok değerli üyeleri; 
Ben kısaca, 2 nci maddeyle ilgili üç konuya de

ğinmek istiyorum. 
Birinci olarak belirtmek istiyorum ki, güçlü dev

letin esas alındığı Tasanda, nedense 1961 Anayasasın
da yer alan «Millî Devlet» ilkesi terkedilmiştir. 

Eğer bir devlet millî değilse güçlü olması kolay 
sağlanamaz. Devleti rastgele bir kuvvete dayayarak 
güçlü kılmak kolay, millî hale getirmek ise çok zor
dur. 

Millî devletler duygu ve düşünce birliği halindeki 
fertlerle güçlenmiş ve milleti bütünüyle kucaklamış 
olduklarından ve temel ilke Milliyetçilik olduğundan 
başkaca kuvvetlerin etki alanına girmezler. 

Bu sebeple mutlaka millî olma vasfı Tasarıda yer 
almalıdır; Sayın Eroğlu Hocamızın bu konudaki gö
rüşlerine iştirak ediyor ve fazla uzatmıyorum. 

nin izahı suretiyle tereddütlerin giderilmesi kararına 
varıldığı için, bunlar hakkındaki son sözümü başlan
gıç yazısı çıktıktan sonra arz edeceğim. 

Ben bu konuda, 2 nci maddenin değişik şekli hak
kında bir önerge verdim. Önergem okunduğu zaman 
eğer gerekirse maruzatımı arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Değerli üyeler saat 14.00'te toplanmak üzere Bir

leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

İkinci konu, Türk Milliyetçiliği. 
Atatürk büyük bir Türk Milliyetçisidir, O'nun 

için Türklük en başta gelen unsurdur. «Ne mutlu 
Türk'üm diyene» vecizesiyle Türk olmakla iftihar 
eden büyük Atatürk diyor ki; «tki Mustafa Kemal 
vardır; biri Ben, fani Mustafa Kemal diğeri Mille
tin içinde yaşattığı Mustafa Kemal'ler idealidir, Ben 
onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında 
Ben ortaya çıktımsa Beni bir Türk anası doğurmadı 
mı?.. Türk anaları daha Mustafa Kemal'ler doğur
mayacaklar mı?.. Feyiz Milletindir, Benim değildir.» 
Böylesine yüce bir ruh yapısına sahip Atatürk'ün bu 
söyledikleri doğru olduğuna göre, yani ileride yeni yeni 
Mustafa Kemal'ler çıkabileceğine göre bu Millet ye
ni Mustafa Kemal'ler çıkaracak büyük bir Millet ol
duğuna göre, ileride yeni Mustafa Kemal'ler çıktı
ğında, Milliyetçilik bu sefer onların milliyetçiliği mi 
olacaktır?.. Bu, Türk Milliyetçiliğini de Büyük Ata
türk'ümüzü de tarihe karıştırmaya yol açacak tehli
keli bir yoldur ve bu yolun kullanılmaması gerektiği 
kanaatindeyim. Aksi takdirde, böyle büyük bir ve
balin altında ezileceğimiz kanaatindeyim. 

••>>• ^>m<&-—<-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 
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Yine Atatürk diyor ki, «Biz doğrudan doğruya 
milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz.» 

Şu ciheti de tebarüz ettirmeliyim ki, «Ben komü
nist değilim Türk Milliyetçisiyim. Yüksek Türk, senin 
için yükselmenin hududu yoktur.» İşte parola budur. 

Sayın Göksel öğleden evvel yapılan son konuş
masında, Milliyetçilik kişiye bağlanamaz şeklinde gö
rüşünü ifade ettiler; buna da aynen katılıyorum. 

Türk'ü ve Türk Milletini böylesine ulvî bir yak
laşımla ifade eden ve Türk Milletinin fani bir ferdi 
olmaktan gurur duyan, Türk Milliyetçisi olduğunu 
her vesileyle özellikle belirtmeye çalışan yüce bir ruh 
yapısına sahip büyük insan Atatürk'ün izinde olabil
mek için Türk Milliyetçisi olmak gerekir. Atatürk, 
«Ben Türk Milliyetçisiyim» diyor ve bununla iftihar 
ediyor; bizler hayır biz Atatürk Milliyetçisiyiz der
sek nasıl olur da O'nun izinden gittiğimizi iddia ede
biliriz. 

Nasıl ki, bir Fransız, İngiliz, Rus Milliyetçiliği söz 
konusu ise, tabiî ki Türk Milliyetçiliği vardır. Türk 
Milliyetçiliği ile Atatürk arasında bir bağ kurulmak 
gerekiyorsa, Anayasada Atatürk'ün de benimsediği 
Türk Milliyetçiliği tabiri yer alabilir. 

Keza, ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, yine 
daha önce belirttiğim bir konudur. Millî Güvenlik 
Konseyince çıkarılan 12.5.1982 gün ve 2670 sayılı Ka
nunda, memurların yemin maddesinde aynen şöyle 
deniyor : «Atatürk inkılap ve tikelerine, Anayasada 
ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı 
kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ede
rim.» ifadeleri yer alıyor. Millî Güvenlik Konseyimiz 
herhalde Atatürk Milliyetçiliğini buraya koymaktan 
aciz değildi. 

Anayasadaki tabir Türk Milliyetçiliği halinde de-
ğiştirilmezse, hem Atatürk'ün çizgisinden hem ilim 
ve mantık yolundan sapılmış olacak hem de Millî Gü
venlik Konseyinin iradesine ters bir durum ortaya çı
karak, bütün memurlar Anayasada ifadesini bulma
mış, mevhum bir hakikat üzerine yemin etmiş olacak
lardır. 

Muhterem üyeler; 
Türk Milletinin adına görev yaptığımız bu Mec

liste ve yine Büyük Türk Milletinin mensubu olmak
tan Büyük Atatürk gibi mutlu olan insanlar olarak 
hâlâ Türk Milliyetçiliği Anayasaya girsin mi, girme
sin mi tartışmasını yapmayı da son derece üzücü bu
luyorum. 

Son olarak değinmek istediğim bir konu da sos
yal devlet ilkesidir. Bu ilke geçmişte Anayasanın sos-
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yalizme açık olup olmadığı tartışmalarının kaynağı 
olmuştur. Nitekim, memleketi, devleti bölme, parça
lama ve yıkma faaliyetlerinin kaynağı olan birçok 
sosyalist partiler hem de komünizme varan davranış
larının gerekçelerini bu hükümden almışlardır. 

Bu sebepten, bu ilkenin sosyal adalet esası olarak 
değiştirilmesini gerekli görüyorum ve şarttır diyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
A. PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhterem Baş

kan, pek muhterem arkadaşlar; 

Bir kere daha bir hususa değinmeyi tarihî bir va
zife saymaktayım, o da şudur : Hiç şüphesiz hepi
miz, kayıtsız, şartsız, istisnasız yapıcı maksatla bu 
eserin eksiksiz, mükemmel ve Türk Milletine yaraşır 
olması yolunda gayretler sarfetmekteyiz. Maruzatım 
bu istikamette olacaktır. 

Ayrıca, pek Muhterem Anayasa Komisyonu Baş
kanı ile değerli mensupları arkadaşlara, huzurunuzda 
ciddî, titizlikle, ilme, tarihe uygun şekilde hazırla
mış bulundukları metin dolayısıyla da teşekkürü bir 
vazife bilirim. 

Değerli arkadaşlar; 
Maruzatım 2 nci maddenin bütünü, hükmü, esa

sıyla ilgili değildir, maruzatım sadece bu maddede 
geçen üç adet tabirin zaman içinde daima belli mak
satlar istikametinde ve kasten yanlış yorumlanması, 
istismar edilmesini önlemek çare ve tedbirine matuf 
bulunmaktadır. 

20 küsur yıl yüksek adliye mahkemesi Yargıtay-
daki ceza dairelerinde baktığımız davalar, incelediği
miz dosyalarda, hususiyle bu maddede geçen tabir
lerin nasıl maksat dışında yorumlanmaya teşebbüs 
edildiğini ve adamakıllı da istismarı yoluna gidildiği
ni defalarca bize göstermiştir. 

2 nci madede üç tabir geçmektedir. Bunlardan bi
risi laiklik. Bilindiği gibi «Laiklik» tabiri meşhur, ün
lü Fransız hukukçusu Leon Duguit'nin Traite de 
Droit Constituionnel 5 inci cilt sayfa 3 78'de gayet 
güzel bir tarifini bulmuştur. Burada aynen Duguit 
şöyle diyor : «Bu kavram, devlet ile dinin birbirin
den ayrı ve birbirine karşı tarafsızlığını ifade eder.» 
Gerçekten de, merakla birçok eserlerde incelemeler 
yaptım, fakat bu en güzel veciz ifadeyi hiçbir kitapta 
bulamadım. 

Yine bilindiği gibi, «Laik» kelimesi Latince «lai-
cus», «Dini olmayan» kökünden gelmektedir. Biraz 
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evvel temas ettiğim gibi, bu tabir maalesef yer yer 
bazı zümrelerce, bazı fikir akımlarınca daima menfi 
şekilde yorumlanmıştır. 

İşte bu maksatla, Yüksek Başkanlığa takdim et
tiğim teklifte bu tabir yerine ve kerre içerisinde de 
«Laiklik» tabiri de muhafaza edilmek kaydıyla bir 
teklif arz ettim. Metnin tamamını ayrıca arz edece
ğim. 

İkinci tabir, «Demokratik» kelimesi. Yüksek ma
lumları olduğu üzere, aslı Yunanca olan «Demoksra-
tos» kelimesinin manası, millî egemenliktir. «Demokra
sinin isim, «Demokratik»in ise sıfat olduğu yüksek 
malumlarınızdır. Ne var ki, bu tabir de değişik ve 
tamamen birbirine zıt fikir akımlarının bir vasıtası, 
bir maşası ve öncüsü durumuna getirilmiştir. Nite
kim, koyu totaliter komünist rejimler bile devlet 
isimlerinin başına Demokratik Doğu Alman Cumhu
riyeti vb. şekilde bu tabiri kullanmaya başlamışlar
dır. Netice itibariyle bu tabir iflas etmiştir, asıl mak
sat ve gayesini kaybetmiştir. Böyle kötüye kullanılan 
bir tabirin Anayasa gibi, Devletin resmî dili kullanı
lan bir metinde yer alması sakıncalı olur muhterem 
arkadaşlar. 

Nitekim, yine memleketimizde aşırı sol akımların 
ve yıkıcıların işledikleri fiiller ve bunlar hakkında tat
bik edilen kanunlar, mahkûmiyet hükümler iride de 
Yargıtaya vaki itirazlarında, temyiz sebeplerinde «De
mokratik» kelimesine kendi anlayışları istikametinde 
manalar verilmiş, yorumlar da yapılmıştır. Bu kadar 
kötüye kullanılan bir tabirin, bu kadar geniş yorum
lara yol açabilecek bir kelimenin yer alması için bir 
zaruret yoktur. Şöyle ki : 

Karşınızda yazılı olduğu üzere, «Egemenlik, kayıt
sız şartsız milletindir.» deniyor. Burada «Demokra
tikten kastedilen mana, yüksek malumları «Millî ege
menliğe dayalı» manasını taşımaktadır. O halde «De
mokratik» yerine, Tasarı metninde aynen devam et
mek üzere, «Türkiye Cumhuriyeti...» dendikten sonra, 
«...başlangıçta belirtilen temel ilkelere, millî egemenli
ğe, devlet - din ayrılığına (laikliğe) dayanan bir hu
kuk devletidir.» denmesine hiçbir mani yoktur. 

Üçüncü tabir, «Sosyal» kelimesi. Biraz evvel arz 
ettiğim maksatlı yorumlara bu kelime de geniş öl
çüde yol açmıştır. Bunu Yüksek Adliye Mahkemesi 
Yargıtay Ceza dairelerinde vazife gören bütün mes
lektaşlarımız ve dolayısıyla davalarla ilgili herhangi 
bir şekilde bilgi edinen arkadaşlarımız yakınen hilir-
1er. Nitekioı, 1961 Anayasasında da bu kelime kul
lanıldığı için o zamanki Anayasanın sosyalizme açık 

olduğu defalarca iddia edilmiş, ileri sürülmüş ve Tem
yiz Mahkemesi Ceza Genel Kurulu defalarca yaptığı 
toplantılarda kararlarla başa çıkamayarak, etraflı, 
ilmî gerekçelerle, yarattığı içtihat yoluyla bu manaya 
gelmeyeceği- yolunda aydınlatıcı, ışık tutucu bir yo
rum yapmıştır. 

ıBAŞKAN — Sayın Gözübüyük, süreniz dolamak 
üzeredir, rica ederim... 

A. PULAT GÖZÜBÜYÜK — Bitiyor efendim. 
Bu sebeplerle, bu kelimenin de aynen muhafazası 

için hiçbir sebep yoktur. Malum olduğu üzere, «Sos
yal» kelimesi Fransızcadan gelmektedir, «Sosyete» 
nin sıfatıdır, buna «Toplumsal» veya «Toplumluk» 
denmesine de 'bir mani yoiktur. 

'Bir hususa daha temas etmek istiyorum, eğer mü
saade buyururlarsa, o da şudur : Tasarı metninde 
«Adalet anlayışı» tabiri geçmektedir. 'Bu metne bu 
tabirin girmesi, Pek Muhterem Anayasa Komıisyonu 
için üstün bir zaferdir, tarihî bir itibar ve şereftir. 
Söyle iki : 

«Adalet mülkün temelidir.» diye hir vecize var
dır. Bundan maksat; «Adalet, devletin temelidir.» de
mektir. Adalet, her yerde olmalıdır, yalnız sosyal bil
mem nede değil, her yerde adalet olmalıdır, Devlet 
her yerde adaleti gerçekleştirmelidir. Onun için, bu 
kavram ve bunun çerçevesi dışında yapılan konuşma
larda isabet yoktur ve metne gayet yerinde ve güzel 
olarak konmuştur. 'Bu itibarla da tebriklerimi arz 
ederim. 

Saygılarımı sunarım muhterem arkadaşlar. (Alkış
lar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyüık. 
Sayın Aydar buyurunuz efendim. 
ıMBHMIBT AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkad aşlarım; 

/l982 Anayasa Tasarısının 2 nci maddesini görü
şünken, 19I6;1 Anayasasının aynı doğrultudaki; fakat 
özü itibariyle de 1982 Tasarısında değişikliğe uğra
mış maddesine bakalım. : Cumhuriyetin .nitelikleri 
'196)1 Anayasasında ifade edilirken, «Türkiye Cumhu
riyeti, insan haklarına ve Başlangıçta 'belirtilen te
mel ilkelere dayanan, millî, demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devletidir.» denmektedir. 

Anayasa Komisyonumuz 1961 Anayasasında yer 
alan bu hükmü, daha değişik bir muhtevaya, daha 
değişik boyutlara ulaştırmak amacıyla maddeyi şöyle 
tertip etmiştir : «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hu
zuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
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baçlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, de
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

Burada, hemen dikkatimizi çeken 1982 Tasarısı 
«Cumhuriyetin temel ilkeleri» derken; iki- bir değişik
lik olarak 'karşımıza çıkmaktadır, 1961 Anayasası bu
nu «Cumhuriyetin nitelikleri» şeklinde düzenlemiş
tir. Komisyonumuzun «nitelikleri» ile «ilkeleri» ara
sındaki ıbu (farklılığa neden lüzum gördüğü hususunda 
gerekçede beni tatmin eden bir düzenlemeye rastla
madım. 

Anayasalar, toplumların gelişme trendine bağlı 
olarak ve anlayışlarına ıbağlı olaralk devletin temel 
nizamını düzenleyen belgeler olduğuna göre, onu, 
hizmetinde olacağı toplumdan ileride veyahutta ge
ride görmek değil, 'bizatihi beralber yürür görmek ih
tiyacı vardır. Nitekim, anayasaların değiştirilme bi
çimleri de, anayasaların ya toplumun gerisinde kal
ması, ya da toplumların anayasaların ilerisine çıkması 
sonunda olmaktadır ki, bunlar, normal prosedür içe
risinde olabildiği gibi, ihtilaller yoluyla da olmakta
dır; bugün Türkiye'de olduğu gibi. 

Esas üzerinde durulacak husus, sanıyorum iki ger
çeğe ulaşabilmenin yolu, 1961 Anayasasındaki Cum
huriyetin nitelikleriyle 1982 Anayasasındaki temel 
ilkeleri birleştirmek suretiyle 'bunun sentezinden çı
kan doğruyu bulmaktır. Bu itibarla da, bendeniz bü 
konuşmamı, vermiş 'bulunduğum önerge üzerindeki 
bir konuşma olarak Sayın Başkanlığın ve Yüce 'Heye
tinizin kabul etmesini dileyerek, maddenin içeriğin
de yer alan birtakım unsurların mutlak surette yer 
değiştirmesi lazım geldiği kanısındayım. Bir defa 
«Sosyal devlet, sosyal hukuk devleti» kavramı çok 
değişik yorumlara, kişileri, toplumları götürmüştür 
ve götürmektedir. Artık çağdaş devlet, sosyal devlet 
de değildir. Çağdaş devlet, bizim kendi amaçlarımız 
içerisinde yer alan ve 'insanları mutluluğun ötesinde, 
refaha götürecek refah devletidir. 

Bu itibarla, «Cumhuriyetin temel ilkeleri ve ni
telikleri» denilirken, «Refah devleti» ilkesinin, «Sos
yal devlet» ilkesi yerine ikâme edilmesi lazım geldiği 
şartım burada hatırlatmakla görevimi yaptığım kanı
sındayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Soyer, buyurunuz. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, pek muh

terem arkadaşlarım; 
Bugün sabahleyin tartışmasız olarak ayakta ka

bul ettiğimiz Anayasanın birinci maddesi ile şimdi 

müzakeresini yapmaya çalıştığımız ikinci madde ara
sında organik bir bağ vardır, sıkı sıkıya bir bağ 
vardır. Çünkü aslında, birinci maddede «Türkiye, 
Devleti bir Cumhuriyettir.» demek kâfi değildir. Bu 
Cumhuriyetin ne tür bir Cumhuriyet olduğunu bu 
ikinci maddede tarif etmeye çalışacağız; çalışmamız 
lazım. Çünkü aslında, «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.» demek yeterli değildir. Tunus da bir Cum
huriyettir, Doğu Almanya da bir Cumhuriyettir, Sov
yetler Birliği de bir Cumhuriyettir. O halde, bizim 
üzerinde durduğumuz, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz 
Cumhuriyetin nitelikleri bu ikinci maddede tarif edil
mektedir. 

Biz, ne tür bir cumhuriyet istiyoruz, nasıl bir cum
huriyeti yaşatıp devam ettirmek istiyoruz, Türk ha
yatının ilelebet devamı içerisinde bu cumhuriyet na
sıl bir cumhuriyet olmalıdır; onu bu ikinci madde 
ile muhtevasını doldurmak suretiyle, niteliklerini be
lirtmek suretiyle tarif etmeye çalışıyoruz. O bakım
dan, birinci madde ile ikinci madde arasında çok sıkı 
sıkıya bir organik bağ vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının ikinci maddesindeki kenarbaşlığı; «Dev

letin şekli ve devlet şeklinin değişmezliği» ile yani 
«Cumhuriyetin temel ilkeleri» oluşu ile 1961 Anaya
sasını karşılaştırdığımız zaman, orada «Cumhuriyetin 
nitelikleri» tarifi içerisinde bu meseleye ve tarife yer 
verilmiştir. 

Şimdi, aslında bunların arasında çok önemli bir 
fark yoktur; ama her şeye rağmen birinci maddenin 
muhtevasının manasını; yani Cumhuriyetin manasını, 
bize ait Cumhuriyetin ne tür bir cumhuriyet oldu
ğunun tarifini kapsayan bu ikinci maddede, daha zi
yade «Cumhuriyetin nitelikleri» demekte fayda var
dır kanısındayım. Her halükârda Komisyon metniyle 
bu söylediğim tarif arasında önemli bir fark da yok
tur. 

İkinci maddeye ait Komisyon metninde «Toplum 
huzuru» deyimi ile «Atatürk milliyetçiliğine bağlı» 
deyimleri yer alıyor. Ayrıca, «Başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere» diye bir atıf da yapılıyor. Devletin il
kelerini belirten maddede, «Başlangıçta belirtileri il
keler» tarzında atıf yapmaya lüzum yok. Zaten as
lında başlangıç, dibace mevcut olmadığına göre, bu 
maddeye bunun niçin girdiğini anlamak mümkün de
ğil. Herhalde arkadaşlarımızın çok dar bir zamanına 
rastladığı çok önemli saydığımız bu madde ve «Baş
langıçta belirtilen temel ilkelere» denilmek suretiyle 
bu maddeye girmiş oldu. 
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Bu madde, biraz evvel de söylediğim gibi, Cum
huriyetin niteliklerini tarif ediyor. O bakımdan «Baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan» tabirini bu
radan çıkarmakta fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine Komisyon metninde mevcut, «Atatürk millî-

yetçiliği»ne gelince; burada bir parçacık durmakta fay
da var. Bizler 1961 Anayasasının başlangıç kısmında 
ifade ettiğimiz gibi, «Bütün fertlerini, kaderde, kıvanç
ta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, mil
lî şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletimizi, 
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltme
yi amaç bilen...» tarifiyle, bu tarifi bir ölçüde milli
yetçilik tarifi diye kabul etmek de mümkündür. 

Anayasamızın bu hususla ilgili bir başka tarafıyla 
da, bir başka yönüyle de Atatürk milliyetçiliği, ırkçılı
ğı kesinlikle reddeden birleştirici, toplayıcı ve yücelti
ci bir milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik, Türk toplu
munun kişiliğini, karakterini de kapsar. Ancak, «Ata
türk milliyetçiliği» deyimini, Devletin niteliklerini be
lirten Anayasa maddesinin içerisinde çıplak bir de
yim olarak ifade etmek yerinde değildir kanısında
yım. 

Anayasa metninde, hukukun belirli terimleri dışın
da, dikkat buyurmuşsanız «Atatürkçülük, Atatürk il
keleri, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Atatürk dev
rimleri» gibi deyimlerin kullanılması, memleket içinde 
ve hatta dışında sonu gelmeyecek tartışmalara da ze
min açabilir. Atatürk, gönlümüzde tahtını kurmuş
tur. Atatürk inançları ve düşüncelerini bütünüyle kav
ramış bir milletiz biz. Atatürk'ün, günlük olaylar 
içerisinde, «Atatürk ilkeleri» adı altında tartışmaya, 
günlük hadiseler içerisinde tartışmaya götürülmesinde 
ben bir fayda görmüyorum. 

Geçirdiğimiz dönem içerisinde, 1961'den bu yana 
zaman zaman Atatürk ilkeleri çok değişik yorumlara 
tabi olmuştur. Birçok değişik çevrede bazılarına göre 
Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisinin umdele
ri olarak sayılmaya başlanmış ve bir tartışma, tefsir 
meselesi haline gelmiştir. Atatürk ilkeleri, acaba Cum
huriyet Halk Partisinin ambleminde yer alan altıok mu -
dur?... Değildir. «Yurtta sulh, cihanda sulh» bir Ata
türk ilkesi değil midir?... «Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir.» Atatürk'ün ilkelerinden bir tanesi de budur. 
Atatürk'ü tarif eden, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk 
düşüncesi içinde o da mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, süreniz dolmak üzere. 

DÜNDAR SOYER — Değerli arkadaşlarım; 
Bu vecizeleri benimsemek ve o yolda yürümek 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda davranış sayılmaz mı?. 
Yahut sadece akılcılık ve gerçekçilik Atatürk ilkeleri 
arasında yer almamakta mıdır?.. Bunların hepsi, zan
nediyorum ki Atatürk'ün ortaya koyduğu temel gö
rüşlerin tümünü ihtiva ediyor. 

Bu bakımdan, Anayasanın niteliklerine böyle bir 
maddenin konmasına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı 
bir tarifin burada yer almasına lüzum yok, «Millî dev
let» demek suretiyle bunu zannediyorum ki aynı ma
naya getirmiş sayılırız. 

Anayasanın, devletin niteliklerini gösteren 2 nci 
maddesini şöylece formüle etmek mümkün : «Tür
kiye Cumhuriyeti, millî dayanışma ve sosyal adalet 
ilkelerini benimseyen, insan haklarına dayalı, millî, 
demokratik ve laik bir hukuk devletidir.» Bu ifade 
içinde «Sosyal devlet» deyiminin yer almayışını eleş
tirmek isteyenler bulunabilir. Ancak, 1961'den bu ya
na sosyal devlet birçok yönleriyle, birçok tartışmalar 
içerisinde sosyalist devlet gibi tefsirlere uğratmak su
retiyle, yoğun şekilde üzerinde yanlış anlamalara fır
sat verecek tarzda kamuoyunda devamlı eleştirilere 
ve devamlı görüş farklılıklarına sebep olacak tarzda 
canlı tutulmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan, «Sosyalist 
devlet» diye Türk halkının kafasına yerleştirilmeye ça
balamanın süregeldiğini göz önünde tutarsak, devle
tin nitelikleri arasında «Sosyal devlet» yerine, «Sos
yal adaleti benimseyen» deyimini kullanmak ve tercih 
etmek daha yerinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyon metninde «Sosyal» kelimesinin zaten 

iki kere geçmemesi için, iki defa «Sosyal adaleti» ora
da kullanmamak için tahmin ediyorum ki, «Adalet 
anlayışı»nın başından «Sosyal adalet anlayışı»nı çı
karmak suretiyle de cümleyi düzenlemeye, metni dü
zenlemeye çalışmışlar, sadece «Adalet» denmiştir. As
lında sosyal devletle, sosyal adalet ilkelerine bağlı bir 
devletle, «Adalet» ayrı ayrı kavramlardır, «Adalet» ta 
Roma Hukukundan beri manasını, muhtevasını, tarifi
ni alan bir terimdir. Burada zannediyorum ki, o ma
nada bir adalet anlayışı değil de, sosyal adaleti iki de
fa tekrarlamamak için başlangıcındaki «Sosyal» keli
mesini kaldırmak suretiyle kullanıldığı kanısına var
maktayım. 
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Kaldı ki.... 
BAŞKAN — Sayın Soyer, süreniz dolmuştur lüt

fen. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, bir saniyenizi ri

ca ediyorum. 
93 üncü maddede de zaten sosyal adalet anlayışıy

la bağlantılı olarak yemin maddemizde de «Sosyal 
adalete bağlı» tabiri kullanılmıştır. O halde, «Sosyal 
devlet» yerine, «Sosyal adalete bağlı» tabirini kullan
mak suretiyle metni düzeltmek ve yeniden tedvin et
mek yerinde olur kanısındayım. 

Saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
Sayın Yolga?.. Yoklar. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasamıza verdiğimiz önemin ve Anayasamızın 

2 nci maddesi Cumhuriyeti temel ilkelerine verdiğimiz 
önemin bir gereği, saatlerce madde üzerinde konuş
maktayız. 

Arkadaşlarım çok değerli görüşlerini açıkladılar, 
gerçekten yararlandım. Birçok deyimlere açıklık getir
diler. Bu bakımdan, ben tekrardan kaçınmak istiyo
rum. Bir önerge de verdim maddeyle ilgili, istiyorum 
ki açıklamalarım önergemle de ilgili olsun, bir daha 
vakit almayayım. 

Madde güzel düzenlenmiş. Özellikle «İnsan hak
larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik 
ve sosyal bir devlet» kavramı, düzeni ve yapısı çok 
güzel kurulmuş; ancak bunlar Cumhuriyetin nitelikleri, 
vasıfları olmalıdır. Olmalıdır ki, bunlardan vazgeçe-
memeliyiz. Bunlar tümüyle uygulanabilmelidir. Bunlar 
kendi içinde bütünlüğü ile uygulanabilmelidir. Vasıf ol
maz da, içeriği belli olmayan ilke dersek, bunlar tü
müyle uygulanmayabilir. Bunların yer yer belli bölüm
lerinden vazgeçilebilir. Oysa, Cumhuriyetimizin temel 
vasfı, demin saydığım deyimlerdir; sosyal bir hukuk 
devletidir, demokratik bir hukuk devletidir, bunlardan 
vazgeçtiğimiz yerde Cumhuriyet zedelenmiş demektir. 

Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet yer yer zedelen
mek istendiğinde, Anayasa Mahkemesi bu temel üze-

/ rine dayanan Cumhuriyeti bu vasıflarını koruyarak 
belli yerlerde korumuştur. Bunun yukarıda belirtilen; 
toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı, 
ilke adıyla anılmış, ilkeye biraz benziyor bunlar. 
Ancak, bunlar daha çok ülkü, varılması amaçlanan 
yer. Cumhuriyetten, devletten beklenen toplumun hu

zuru; bunu sağlayacağız. Millî dayanışma; bunu sağ
layacağız. Adalet anlayışı; bu anlayış içinde yapaca
ğız. 

Nitekim, 4 üncü maddede Sayın Komisyonumuz 
çok güzel bir derleme ile toplumun huzurunu, adalet 
ilkelerini bu kavramları devlete görev olarak vermiş
tir, devlet bu görevleri üstlenmiştir, bu daha yerinde 
bir açıklama oluyor. 

Yukarıdaki toplumun huzuru, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı daha çok madde içinde atıf yaptığı
mız başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, da
yanacağı temel ilkeler arasında olmalıdır; çünkü bun
lar demin de belirttiğim gibi, olması lazım gelen ilke
lerdir. 

Bu bakımdan, bir önerge verdim, önergemde di
ğer metni aynen koruyarak, başlığın «Cumhuriyetin 
temel nitelikleri» olarak değişmesini düşüncemle yük
sek takdirlerinize sundum ve yine «Toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı»nın başlangıç bö
lümüne alınmasını önerdim. Bunlar nitelik olabilirse, 
demin de belirttiğim gibi, Anayasamız daha sağlıklı 
bir bünyeye kavuşmuş olacaktır. Cumhuriyetimizin 
hangi temel üzerinde oturduğu açıkça görülmüş ola
caktır, tartışma götürmeyecektir Cumhuriyetimizin 
hangi temel üzerinde olduğu. Bu, laik, sosyal devlet 
ve hukuk devleti temeli olacaktır. Yine, Atatürk mil
liyetçiliğine bağlılığı da yerinde bir kavram olarak gö
rüyorum. 

Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer Gür
büz. 

Sayın Şengün, buyurun. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, 2 ncli 

madde üzerinde yeteni kadar konuşulduğu ve bu ara
da tam olmasa bile, benden önce konuşan arkadaşlar, 
tarafından görülerimin yansıtıldığı kanısındayım. Bu 
nedenle, iznimizle konuşmaktan vazgeçiyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ökte, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂKt ÖKTE' — Sayın Şengün 

arkadaşımın gösterdiği anlayışı belki gösıtenemeyece-
ğim, hepinizden özür dilenim efendim. 

Yüce 'Meclisin Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Önemli 'bir madde üzerinde konuşuyoruz; çok 

tartışması olmuştur, yeni değildir, 19Ö1 Anayasa tu
tanaklarını incelediğimiz zaman, gerek mahiyetleri 
itibariyle, gerek tartışmaları itibariyle, gerekse o ta-
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rihte komisyon üye, ve başkanlarının birçok müşkül
leri 'halletmıek içdn ne kadar çalıştıklarını biliyoruz. 

Mesele şudur : Nasıl bir devletiz?.. Şu anda na
sıl bir Devletiz, nasıl bir devlet düşünüyoruz?.. Mese
le budur. 

il. ıMıilılî bir Devletiz. 
ı2. Demokratik bir Devletiz. 
3. Tarihten gelen bir hukuk anlayışımız var, bir 

Huıkulk Devletiyiz. 
A. Sosyal bir Devletiz; fakat en önemlisi, laik 

bir Devletiz. 
Atatürk, arkadaşının kurmuş olduğu partiye teh

irdik mesajını gönderirken ve kendisine de mektubunu 
yazarken şunu demiştir : «Görüyorum ki, laik Cum
huriyet esasında biniz, ondan sonrasında mesele yok.» 
Laik Cumhuriyet esasında bir öldük mu, mesele bi
ter. Her türlü tartışma vardır, şu hailde önce devletin 
şu anaesaslar üzerinde tanımlanması lazımdır bu 
maddede. » 

öbürü; bu Devletin, bu niteliklere sahip olan Dev
letin, (buraya kadar bütün arkadaşlar söylediler) bel
ki de ideolojüısıidiır bu maddede yatan, ideolojisini 
vereceksiniz; veriyoruz. O nasıl şeydir, o nasıl bir 
bağlantıdır?.. 

(Komisyonumuz,' «Millî» vasfının dışında, aşağı yu
karı son cümlesinde bunları vermiştir; ama ideolojiyi, 
anaesas prensibi, niteliğin vasfım veya Devletin olan 
dediği unsurlara bağlayacağı vasfı tam açıklayama-
mıştır. Onu, Komisyon, «Toplumun huzuru, millî da
yanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına say
gılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı» şeklinde huzuru
nuza getirmiştir, ©urada tartışması en çok yapılan 
ve 1961 'de de yapılan «Sosyal» meselesidir, ©unun 
çözümü çok basittir. Eısıasen verilen maddede bütün 
unsurlar bir sosyal hukuk devletinin unsurlarıdır; 
ama bunu «Sosyal» ile bağlayıp tartışma açmak ye
rine, önergemizde de belirttiğimiz gibi, «Sosyal ada
let ilkelerine» tabiri ile mükemmelıen çözümleyebili
riz. 

Önergemizin esası; ki ben burada bir parantez 
açmak istiyorum, ben de aynı hatayı yaptım ve ya-
nıldım, özür dilerim, hem önergemiz olsun, hem hu
zurunuzda bir genel konuşma yapmak, benim anla
yışıma göre doğru değildir; çünkü huzurunuza belki 
bir kere daha aynı sebeple çıkacağım. Onun için siz
den özür diliyorum, ©undan sonraki önergelerimde 
genel konuşma yapmayacağım. 

Şu halde, «Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçi
liğine bağlı, sosyal' adalet ilkelerine, insan haklarına 

ve başlangıçta belirtilen esaslara dayalı, (şimdi söylü
yorum) Millî, (burada hiç kimsenin bir tereddüdü 
yoktur, bir tartışma yoktur, ne 'Komisyonda, ne Mec
lisimizde) demokratik, (bu da öyle) laik, (bu da ta
mam) ıbir hukuk devletidir.» 

Bütün mesele iki noktada toplanıyor. «Türk mil
liyetçisi» mi diyelim, «Atatürk milliyetçisi» mi diye
lim. Hocalarımız buyurdular, arfcadaşlaranız bu
yurdular; Atatürk milliyetçiliği yoktur, Türk milli
yetçiliği vardır. O zaman, bunu açtınız mı balkın ne 
olur. Atatürk halkçılığı, Atatürk Cumhuriyetçiliği, 
Atatürk inkılapçılığı... ©öyle gideriz. Bırakın onu ye
rine, Türkler, Türk Devletleri milliyetçidir. Bizzat 
Atatürk şunu söylemiştir; «Ben Türk milliyetçisiyim, 
benim tarafım varıdır, ben 'Cumhuriyetçiyim, Türk 
milliyetçisi yim?.» Buna ait birçok da anekdotlar bili
yorsunuz 'vardır. 

Şu halde, iki meseleyi çözümlersek, konu açıklı
ğa kavuşur ve Anayasanın da, başlangıca da götür
mek suretiyle, temel ideolojisi de oturmuş olur. Bu 
ideoloji, aşağı yukarı bütünüyle sosyal adalete, insan 
halklarına dayanan bir Türk milliyetçiliğinin, millî, 
demokratik, laik bir hukuk devletidir. Önergemiz 'de 
bu noktadadır. 

Çok saygıdeğer üyeler; 
Görüyoruz ki, hemen hemen hepimiz aynı fikir

deyiz., Hiçbir itiraz yoktur. Bütün mesele, sabahle
yin arz ettiğim gibi, bütün-mesele nereden çıkmak
tadır? Kelimelerden çıkmaktadır, kavramlardan çık
maktadır. (Kalplerimiz aynıdır, heyecanlımız aynıdır, 
duygularımız aynıdır, hislerimiz aynıdır, bugünkü dü
şüncemiz aynıdır, gelecek için düşüncelerimiz de ay
nıdır. Fikir ihtilaflarımız burada değildir bizim; baş
ka yerlerdedir fikir ihtilaflarımız. Onlar ayrı şeyler
dir. ©u Meclis, ,2 noi maddesi ile ve arz ettiğim millî, 
laik, demokratik hukuk devleti esasını getirecektir. 
Buna ilave edeceğiniz, artık sıfattır. 

©ir küçük cümle ile bitireyim. Allah nasip etsin, 
gelecekte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra sizler yaşayacak
sınız, belki biz olmayacağız. Deseler ki, «Ahmet'i 
nasıl tanırsınız?» Falan tarihte Danışma Meclisinde 
idi. Hatıralarınıza vurduğunuz zaman, onun hakkın
da bir veya iıki cümle hatırlayabilirsiniz; belki de 
herşeyi siz unıiitmuşsunuzdur, birşeyisi kalmıştır. 

İşte muhterem, saygıdeğer üyeler; bu madde, o 
insanda ancak bir iki şey bulabildiğimiz, bir iki un
suru ile tanımlayabileceğimiz insanın, Devlet bakı
mından tanımlanmasından ibarettir. 
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Saygılar sunarım; önergemiz geldiği zaman oyla
rınıza sunulacaktır efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Ökte. 
Sayın Yolga, demlin davet ettim yoktunuz. Buyu

racak mısınız? 

NAMIK KEMAL YOLGA 
BAŞKAN — Buyurun Sayın 
NAMIK KEMAL YOLGA -

ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Evet efendim. 
Yolga. 

Sayın Başkan, Yü-

Ben de 2 nci madde hakkındc, 
arkadaşlarınızdan biriyim. Önce, 
yon metnine nispetle yapılmasını 
siklikleri kısaca arz edeyim. 

öneri vermiş olan 
bu öneri ile Korniş
te menni ettiğim deği-

Bir defa, şu değerlendirmeden 
Belki yamlıyorum; fakat benim 
ki maddeyi anlayışım böyle. Bu 2 
sim var. Evvela bir «tikeler» 
meşine kadar gidiyor. Burada daha 
ralanmıştır. Ondan sonraki kısım, 
maddenin gayesini, anlamını, 
kısımdır. Orada, asıl Cumhuriyeti 
niteliklerini belirten kelimeler 
ler : «Millî, demokratik, laik» ve 
de «sosyal bir hukuk devleti.» 

kısmı 

defter 

Şimdi, bendeniz bu maddeyi c eğerlendiriş tarzına 
göre, bunun mantıkî neticesi olarjak bir defa başlığı 
«Cumhuriyetin temel ilkeleri ve 
tertipledim. Bu başlık biraz uzun 

hareket ediyorum. 
Ktomisyon metninde-

nci maddede iki kı-
«dayanan» keli-

ziyade ilkeler sı-
asıl önemli ve bu 

ini teşkil eden 
tavsif eden, onun 

göıjülüyor. Bu kelime-
Komisyon metnin-

nitelikleri» olarak 
oluyor .Her halü

kârda iki deyim arasında, yani 1961 Anayasasında 
kullanılan «nitelikler» deyimiyle «ilkeler» arasında 
Komisyonun «tikeler» kelimesi arasında tercih yap
mak gerekirse «nitelik» deyimini tercih etmek gerekir. 
Maddenin mahiyetine ve maksadına daha uygun olan 
terim «nitelik» oluyor. 

Sonra madde metninde şu mülahazalarla bazı de
ğişiklik de önerdim : «Toplumun huzuru» unsuru var 
benim «tikeler» dediğim bölümde. Aslında «Toplu
mun huzuru» bir anayasa metninde yer alması şart 
olmayan bir kavram ve umumiyetle hiçbir anayasada 
benim şahsen rast gelmediğim, mümasil, muadil mad
delerde rastgelmediğim bir terim. Fakat biliyorsunuz 
memleketimiz son 15-20 yıl içinde muazzam buhran
lı bir devreden geçti ve o devre bize toplumun hu
zurunun birçok diğer şeylerin üstünde bir değer ol
duğunu, her birimiz için ve toplumun tümü için bir 
değer olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla bu son devrin 
acı tecrübelerinin bir hatırası ve 'ilerisi için bir ikaz 
olarak «Toplumun huzuru» deyiminin metinde mu

hafaza edilmesini, Komisyon metnindeki bu deyimin 
muhafaza edilmesini daha uygun buldum. 

Diğer taraftan Komisyon metninde «Adalet» ke
limesi var. Demin Sayın Bilge hocamız haklı olarak 
adaletin mutlak bir kavram olduğunu ve, binaenaleyh 
böyle tek başına kullanılmasının doğru olmayacağını 
söyledi. Bendeniz de onu biraz değişik bir şekilde 
şöyle ifade ediyorum, diyorum ki, adalet genel nite
likte bir ilkeden öteye hukukun esas ve amacını teş
kil ediyor. Dolayısıyla maddede esasen hukuk dev
leti kavramı önemle ve en son, en ağırlıklı kelime ola
rak yer aldığına göre, adaleti böyle tek başına ve 
mücerret bir kavram, soyut bir kavram olarak muha
faza etmek doğru olmaz, ona «Sosyal» kelimesini 
ilave etmek lazım. Kaldı ki, benim metne verilmesini 
temenni ettiğim yeni yazılışta bu kelime ayrıca önem 
taşıyacak. Zaten, hakikaten «Sosyal adalet» terimi, 
kavramı yeni bir şey değildir. Toplumumuz tarihî za
manlardan beri sosyal adalet kavramını benimsemiş 
olan bir millettir. 

Sayın Başkan. 
Bir de Atatürk milliyetçiliği unsuru var. Bende

nizin düşüncem şu oluyor : Bu ibareyi 2 nci mad
dede değil, başlangıç kısmında ele almak ve biraz 
açıklamak. Çünkü burada sırf «Atatürk milliyetçili
ği» deniyor. Arkadaşlardan bazıları değindiler; bu 
terimden herkes kendine göre bir anlam çıkarabilir, 
hatta maksatlı olarak çıkarabilir. Binaenaleyh, bir 
miktar açıklamaya ihtiyaç var ve bu 2 nci maddeden 
ziyade başlangıç metninde, pratik olarak daha ko
laylıkla yapılabilir. Orada Atatürk milliyetçiliğinin ez
cümle barışçıl, insancıl, birleştirici ve bütünleştirici 
vasıfları ve daha başka uygun görülecek yönleri açık
lanmak, suretiyle Atatürk milliyetçiliğine başlangıç 
kısmında yer vermek uygun olur. Kaldı ki, başlangıç 
kısmı esasında gerçi kanun metni bakımından tali 
nispette, tali önemde sayılıyor; fakat her şeye rağ
men bir anayasanın prezontasyon bölümüdür, parça
sıdır. Atatürk'ün genellikle ilkelerinin, o arada mil
liyetçiliğinin orada ele alınması daha uygun olur. 

Sonra, başlangıç kısmına atıf meselesi var. Ben
deniz bazı arkadaşların mülahazaları hilafına bu at
fın lüzumlu olduğuna kaniim. Çünkü 2 nci madde 
tetkik edildiğinde görülüyor; benim «tikeler» dedi
ğim kısımda fazla bir şey yok, birkaç unsurdan iba
ret. Halbuki ilkeler, bir anayasayı idare eden, onun 
ruhunu teşkil eden ilkeler <bu birkaç kelimeden iba
ret değildir. Dolayısiyle başlangıç kısmında ifade 
edilmiş olması gereken bütün ilkeleri de bu atıf yo-
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luyla 2 nci madde kapsamına almak uygun olur. Bu 
arada biraz evvel arz ettiğim gibi Atatürk milliyetçi
liği ile ilgili başlangıç kısmı da 2 nci maddenin tamam
layıcı bir parçası haline gelmiş olacaktır. 

Sayın Başkan; 
Bir de «Sosyal» kelimesi var. Aslında önerdiğim 

metni belki baştan okusaydım daha uygun olacaktı; 
her halükârda metinde «Sosyal» kelimesini almıyo
rum. Daha önce arz ettiğim gibi onun yerine «Ada
let» kelimesinin önüne «Sosyal» kelimesini ilave et
tim. 

Bunun iki sebebi var. Bir defa 1961 Anayasasın
daki bu deyim, sosyal devlet kavramı (Herkesçe bili
niyor) birtakım maksatlı yorumlara yol açtı ve sanı
yorum ki, bundan böyle de o yorumlar durmayacak
tır ve Komisyonun hazırladığı gerekçede gerçi ge
rekli izahat verilmiştir; hatta, Komisyon gerekçesi 
vasıtasıyla o açıklamalar, o sınırlayıcı, çerçevesinin 
sınırını çizici ifadeler daha da geniş tutulabilirdi. Fa
kat bunun, kanun metninde yer alan ve ayrıca dün
yada belli bir anlamı olan bir kavramı ilerisi için ta
mamıyla tefsirler, yorumlar, istismarlar dışına çıka
rabileceğini sanmıyorum. Binaenaleyh, bir defa bu 
sakınca var. Bu bir nazariye değil, tahmin değil, ma
zide fiilen vukubulmuş, yer almış olan bir olay. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Ben aslında bu «Sosyal» kelimesinin geçmişte ya

pılan maksatlı tefsir ve istismarına da o derece önem 
vermiyorum. Kelimenin metinden çıkarılmasını te
menni edişimin asıl sebebi şu : «Sosyal devlet» den
diği zaman, «Sosyal haklar» dendiği zaman bunlar 
çoğu zaman büyük bir kısmında daha ziyade birta
kım vaatler ve temenniler niteliğinde oluyor. Bunlar
da somut bir nitelik yok. Hukukî güvence, müeyyi
de, hak arama yolları bu hakların çoğu için söz ko
nusu değil. Dolayısıyla daha ziyade devletin bir iyi 
niyetini ifade eden bir terim, bir kavram oluyor. Şim
di hal böyle iken, devleti tavsif eden çok önemli bir 
maddenin asıl önemli kısmında, son kısmında «Sos
yal devlet» kavramını milliyetçilik, demokrasi ve laik
lik ilkeleriyle aynı düzeyde tutarak devleti tavsif eden 
bir kavram payesine yükseltmeye bendeniz mahal 
görmüyorum. Dolayısıyla arz ettiğim gibi metinden 
çıkarılmasını temenni ediyorum ve bu bakımdan bu 
izahatımın, bu maruzatımın ifadesi olarak önergemde 
şöyle bir metin teklif ettim : 

«Cumhuriyetin temel ilkeleri ve nitelikleri : 
Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî da

yanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde insan hakla

rına saygılı ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere da
yanan millî, demokratik ve laik bir hukuk devletidir.» 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz doluyor. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Bendeniz de ma

ruzatımı bitirdim Sayın Başkan. 
Bu metnin Yüksek Meclis tarafından dikkate alın

masını temenni ediyorum ve hepinize derin saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yolga, teşekkür ederim. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Bu tarihî sorumluluk günlerinde bir hususu dik
katlerinize çok kısa olarak sunmak için huzurunuz
dayım. Şu anda\2 nci maddede Cumhuriyetin ilkele
rini tartışıyoruz. Daha doğrusu, niteliklerini tartışı
yoruz; fakat kanımca, ilkelerin ilkesi bir kavramı biraz 
ikinci plana itmiş vaziyetteyiz. Bu ilke, «Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir» ilkesidir. Evet, 5 inci mad
dede ele alınmış olan egemenlik konusunun yeri 5 in
ci madde değildir. Onun yeri 2 nci maddedir veya 
1 inci maddedir. 

Bütün Cumhuriyetçi Anayasalarda ilk madde 
Anayasa yapımında hâkimiyetin kaynağını göstermek
tir, hâkimiyetin sahibini göstermektir. Çünkü, Ata
türk inkılabında, Atatürk Cumhuriyetinde bütün ilke
lerin başı, bütün hâkimiyetin kaynağı, sahibi millet
tir. 

Dikkat ettim; Anayasalarımızda, evvela 1 inci 
Anayasada, 1921 Anayasasında hâkimiyet ilkesi 1 in
ci maddedir. İkinci Anayasamızda, daha doğrusu 
Cumhuriyeti ilan eden tavzih Anayasasında (Ona bir 
Anayasa statüsü vermek lazım) yine 1 inci maddedir 
hâkimiyet ilkesi. Ondan sonra yavaş yavaş bu «Ka
yıtsız şartsız hâkimiyet» ilkesi 2 nci maddeye, 3 üncü 
maddeye, 1961 'de 4 üncü maddeye ve nihayet Sayın 
Komisyonumuzun teklifinde 5 inci maddeye; Allah 
korusun, gelecek Anayasalarda 6 nci maddeye, 7 nci 
maddeye doğru gidecektir. 

Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Anayasalarının 1 inci maddesi «Hâki

miyet kayıtsız şartsız milletindir.» Bütün değerler, 
bütün hukuk, bütün herşey oradan doğar. Diğer ni
telikler ondan sonra gelir. 

Sonra evet buna şu söylenebilir. 1 inci maddede 
«Devletin şekli Cumhuriyettir» demiş olmak buna 

I yeter; fakat, Mustafa Kemal, Cumhuriyet dediği 
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zaman da «Hâkimiyet kayıtsız şartsız millet» i dai
ma beraber, bitişik ifade etmiştir. Hep böyle ifade 
edilmiştir. 

1961 Anayasasının Ön Tasarısında da 2 nci mad
deydi. Sonra Millî Birlik Komitesine sunulduktan 
sonra 4 üncü maddeye indirildi. 

Şimdi, deminki hususa cevap vermeye çalışaca
ğım. «Cumhuriyet demek yetmez mi? Cumhuriyet
lerde hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin değil midir?» 
Cumhuriyete bağlı. Cumhuriyet sadece ve sadece 
monarşist değil demek bugünkü anlamıyla. Komü
nist cumhuriyet var; faşist cumhuriyet var; teokratik 
cumhuriyet var; diktatörlük cumhuriyetleri var; Lâ
tin Amerika Cumhuriyetleri var. Bu kadar cumhuri
yet içerisinde Atatürk Cumhuriyetini demokrasi ya
pan, Cumhuriyet yapan işte budur. Millet Meclisleri
mizin havasına, kürsüsüne nakşolan bu, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» kavramı 2 nci madde ol
ması zorunludur. Yoksa, Anayasa yapma tekniği ba
kımından, yani hâkimiyetin kaynağını 5 inci madde
de göstereceksiniz. Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. 

Anayasa yapma tekniği bakımından, Atatürkçülük 
bakımından, milletimizin bugünkü aşaması bakımın
dan 5 inci maddede hâkimiyet ifade edilemez. 

Saygılarımla dikkatlerinize sunuyorum. Bu husus
ta bir önerge de verdim. 2 nci madde veyahutta 1 in
ci maddeye entegre edilmesi lazım bir maddedir. Bun
suz bir Cumhuriyet tarifi yapılamaz. Cumhuriyetin 
tarifi, Atatürk Cumhuriyetinde budur. 

Saygılarımla sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Atatürk İlkeleri bir bütündür. Bu ilkeler yalnız 

milletimiz, Türk Milleti için değil bütün dünya için, 
gerçekten yol gösterici mahiyettedir; çünkü bilimsel
dir. Ne yazık ki, bu ilkeler 1938'den sonra gelen 
hükümetler tarafından ihmal edilmiştir. Bu ihmalin 
neticesi bugüne kadar memleketimizde arzuladığımız, 
istediğimiz biçimde bir Atatürkçü kuşağın yetişmesi 
mümkün olamamıştır. Bugün bu Anayasada bu fır
sat son defa olarak bu Büyük Meclisin eline geçmiş
tir. Bu yolda bir önerge takdim ettim; arkadaşlarım 
tarafımdan benimseneceğini ümit ediyorum. 

Aslında bu maddede dört ilke yer almış gözükü
yor. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik. 

Dışında kalan devletçilik ve inkilapçılıktır. Onun dev
letçilik ilkesini çeşitli şekilde, çeşitli yorumlara tabi 
tutmaya gerek yok; apaçık. Bundan evvel hep onu 
çeşitli yorumlara tabi tuttuğumuzdan dolayı bu orta
ma geldik. Kimisi onu, liberal ekonomiye geçmek 
için köprü telakki etti; kimisi, sosyalist ekonomiye 
geçmek için köprü saydı. Aslında o, Büyük Atatürk, 
dünyadaki bütün sistemleri tetkik ederek, kendisine 
has, milletine has, milletine özel bu devletçilik sis
temini getirmiştir ve bunu bugün dahi dünyada ifti
harla, gururla uygulayan devletler vardır. Çünkü, 
devletçilikte Atatürk daima ferdî teşebbüsü esas tut
muştur ve bu yoldan hareket etmiştir; ama sınırını da 
koymuştur. Şöyle ki, «devlet ferdin yerini alamaz; fa
kat ferdin gelişme ve kalkınması için genel koşulları 
gözönünde bulundurur» diyor ve özel çıkarlar ço
ğunlukla genel çıkarlarla tezat halindedir. Özel çı
karlar en nihayet, rekabete dayanır. Oysa yalnız bu
nunla ekonomik düzen kurulamaz. Bu nedenle, «Ata
türk ilkeleri» deyiminin içerisine, bu madde içerisine 
6 ilkeyi de dahil etmek zorundayız. O'nun inkılap
çılık ilkesi, (yine kısa; çünkü önergem de var, orada 
söyleyeceğim; çünkü kısa söylüyorum). Atatürk ilke
lerinin dinamiğidir. Binaenaleyh bu ilkeyi kesinlikle 
ihmal edemeyiz. Niçin dinamiğidir?.. Çünkü, «Hayat
ta en hakiki ilim mürşittir» diyor ve ilmî gösteriyor 
ve oraya ulaşmak, sadece ulaşmakla da olmuyor. Ora
ya ulaşacaksın, oraya katkıda bulunacaksın. O uy
garlığa; ondan sonra da onun üstüne çıkacaksın, işte 
bu bir dinamizmdir. Bunu kesinlikle ihmal edemeyiz. 

Laiklik ilkesi için, diğer ilkeler için "arkadaşlarım 
konuştu. Genellikle açıklık getirilmelidir. Hem hepsine 
açıklık getirilmelidir. Bunun gerekçesinde özellikle, is
ter 10, ister 20, ister 100 sayfa; bunun tarifi yapıl
malıdır. Artık suiistimal edilmemesi için tarifi yapıl
malıdır. Bundan çok yandık. «Sosyal devlet» deyimin
den çok yandık. Geçen gün tümü üzerinde konuş
mamda da arz ettim. Daha burada bile sosyal de
mokrasiye oturtma sevdalıları çıktı Atatürk'ü. 

Bir noktaya daha değinerek sözlerime son verece
ğim. Sayın Hocam beni bağışlasınlar. Eroğlu Hocam, 
«Türk milliyetçiliği» dediler. Ben «Hayır» diyorum. 
Kendileriyle bunu burada değil, dışarıda da tartışı
rız. Atatürk milliyetçiliğidir; çünkü Atatürk milliyetçi
liği birleştirici, bağlayıcı, bütünleştirici ve yüceltici bir 
milliyetçiliktir. Atatürk Millî Misakı getirmek suretiyle 
Türk milliyetçiliğini göstermiştir. Nerede?.. Diğer bir 
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milliyetçilik arıyorsak, onu da ifa etmdş: «İstanbul'da 
çıkan bir gazete Kaşgar'da okunmalıdır» demiş. Bu
nun manası Türk kültürü, kültür birliği; yoksa si
yasal alanda herhangi bir birlik hedef almıyor. Uma
rım Hocama ters düşmedim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Benim dokunacağım konulara biraz evvel Sayın 

Tünay dokundu; ama ben de birkaç kelime söyle
meden edemeyeceğim. 

Bu 2 nci madde hakikaten 1 inci maddeden belki 
de daha önemli bir madde oluyor Anayasa içinde. 
Bu madde iyi değerlendirilmeden geniş tarifler içinde 
yazılmadan, gelecekteki Türk toplumunun huzurunu 
temin etmeye imkân olmadığı kanısındayım. Bu ne
denle, maddenin yazılmasında kullanılacak tariflerin, 
deyimlerin, niteliklerin, başlangıçta çok iyi tarif edil
mesi ve o başlangıçta tarif edilen niteliklerin de bu
rada teker teker sıralanması lazımdır, diyorum. Bu 
nitelikler, geçmiş dönemde bir partinin umdesi ola
bilir; ama bundan korkmayalım arkadaşlarım. Bura
ya getirdiğimiz sadece Atatürk'ün ilkeleridir. 

Anayasada «Atatürk» adının kullanılması teşekkür 
ve saygıyla, minnetle karşılanacak bir husustur. O'nun 
adının belirtilmiş olması bu Anayasada O'nun düşün
celerinin hâkim olduğu inancını vermektedir; ama 
Tasarının tümü içinde o düşüncenin şekillendirilme-
diğini görmek de hayal kırıcı, özlem kırıcı ve üzüntü 
verici olmuştur. 

Atatürk milliyetçiliğini O'nun diğer ilkelerinden 
soyutlamanın hem gereği yoktur; hem de isteseniz de 
soyutlayamazsınız. Onlar hep birlikte olduklarında 
canlılık kazanır ve milletimizi çağdaş uygarlık düze
yinin üzerine çıkma yollarını gösterir ve açıklar. 
Sadece Atatürk milliyetçiliğinden söz etmek, diğer il
kelere gerekli önem verilmediği kanısını da uyandıra
bilir ve bundan da sadece «Atatürk» adından kor
kanlar, O'nun adının Anayasada yazılmış görmekten 
endişelenenler fayda umarlar. 

Bu nedenle diyorum ki, Atatürk ilkeleri başlan
gıçta çok iyi tarif edilip o nitelikler maddeye aktarıl
malıdır. Türk milliyetçiliği hakikaten başkadır, Ata
türk milliyetçiliği başkadır. Atatürk milliyetçiliği millî 
hudutlar içinde düşünmüş ve özlü deyimiyle bunu 
bir yerde de belirtmiştir; «Ne mutlu Türküm di
yene» sözünde belirtmiştir* 

Naçizane bir «Başlangıç» yazdım ve bu başlangıç 
içinde bütün bu ilkeleri kısaca tarif ettikten sonra onları 
nitelik olarak madde içinde gösterilmesini isteyen öner
gemi de Başkanlığa takdim ediyorum. Vaktinizi alma
mak için bu «Başlangıç»'ı okumuyorum. Sadece Di
vana takdim etmekle iktifa ediyorum. 

Burada sözlerime son verir, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, kısa konuşacağım. 
Bir kanun hükmü maddeleştirildiği takdirde tarif 

olmaktan çıkar. Tarif gibi dört başı mamur, dört 
tarafı çevrili bir anlam içinde tutulamaz. Yani, her 
madde içtihada açık bulunur. Din kurallarında bile 
malum olduğu üzere içtihat kapısını kapamış zanne
den dnançlar vardır, içtihat kapısını açık gören ina
nışlar vardır; fakat her ikisinde de içtihat kapısı açık 
kalmıştır. Kapanmamıştır, kapanmaz da. O bakımdan, 
bu 2 nci maddede, «Öyle yapalım ki, hiç kimse başka 
türlü düşünmesin», mümkün değil. Zaman, ihtiyaç
lar o maddeyi yeni yeni tefsirlere, yeni yeni yorumlara 
maruz bırakacaktır. Yazılan metin, 1961 Anayasa
sında mevcut olan metnin hemen hemen aynıdır. Bir 
küçük ilavesi vardır. 

Eski Anayasayı, millî hâkimiyeti bölmekle, tahrip
le suçlayanlar şimdi aynı şeyi burada da yapmaya 
mecbur kalmışlardır. Ne 1961 Anayasası' millî hâki
miyeti tahrip etmek maksadıyla hazırlanmıştı, ne de 
şimdiki. O Anayasada da millî hâkimiyet esas alın
mış, Atatürkçü ülkü ve ilkeler maddelere serpişti
rilerek kabul olunmuştur, şimdi de öyledir. 

Bu konuda fazla izahat vermemek, sizi fazla 
yormamak için bir noktaya daha temas edeceğim. 

Birçok arkadaşlarımı dinledim. Bunların bir kısmı 
bizim vaktiyle ortaokulda yurttaşlık kitaplarında oku
duklarımızdan ibaret bilgilerdi. Bunların tekrarlan
masında belki fayda vardır; ama böyle bir zamanda 
bu kadar teferruata girmeye de gerek olmadığı inan
cındayım. 

Milliyetçilik konusuna gelince: (Sadece bunu izah 
ederek huzurunuzdan ayrılacağım.) Türk milliyetçiliği 
bir bütündür. Atatürk milliyetçiliğiyle Türk milliyetçi
liği arasında hiçbir ayrılık, hiçbir fark yoktur. Bo
yutları, hacimleri, vüsati aynıdır. Türk milliyetçiliği 
demek, Türk tarihine uzanan, Türk kültürünün ge
nişliğini anlatan, Türk şuurunu canlandıran bir anlam
dır, bir ifadedir. Atatürkçü milliyetçilik budur, bunun 
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içindedir. Atatürk milliyetçiliği içinde büyük Türklük ı 
anlamı ve kavramı olmasaydı Atatürk ayrı bir Dil 
Tetkik Kurulu kurar mıydı, ayrı bir Dil (Tarih Ku
rumu kurar mıydı; Türkiye'nin tarihî gelişimini, kö
kenini araştıran ilmî çalışmalar yaptırır mıydı?.. Ata
türk'ün Türkçülüğü dar sınırlar içinde tutulacak bir 
Türkçülük değildir. Bu hiçbir zaman «Turancılık» 
anlamında, hiçbir zaman bir prezantirizm, yani Türk
leri birleştirme, bir araya getirme anlamında da de
ğil. Türk kültürünün yayıldığı her yerde Atatürkçü | 
milliyetçilik vardır. Son misalini vereyim: Afganistanlı 
göçmenleri Türkiye'ye getirten nedeni beraberce düşü
nelim. 

Büyük bir devadır Türk Milliyetçiliği, Atatürk 
Milliyetçiliği geniş bir anlamdır, büyük bir idealdir, 
dünyaya açılmış çok parlak günlere namzet bir yol
dur. O yolu tıkamayalım, kapamayalım ve Atatürk'ü 
Milliyetçiliği ile (birlikte diğer ilkeleri ve ülküsü ile 
mütalaa edelim. I 

2 nci madde yazıldığı şekilde kanunlaştığı tak-
dirde, her yerde her zaman tefsire uğrayacaktır, her 
yerde yorumlar yapılacaktır; fakat bu temel ilkeler
den, bu temel anlayıştan ayrılması ihtimalini varit 
görmüyorum. Bu kadar yıllık mücadeleler de artık 
bundan evvelki endişeleri silecek bir mertebeye, bir 
menzile varmıştır. 

O itibarla; maddeyi böylece kabul edelim. Vak
timiz de müsait değildir, bir günün yarısından fazlası 
geçmiştir, daha bir madde, 1 inci madde çünkü mü
nakaşa edilen, konuşulan madde olmadığı halde da
ha bir maddedeyiz. 

O bakımdan, maddeyi olduğu gibi kabul etme
nin gereğine, lüzumuna inanıyorum, takdirlerinize 
sunuyorum t I 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Aldıkaçtı, önergeler okunduktan sonra mı 

değerli üyelerin konuşmalarına cevap vereceksiniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve aziz arkadaşlarım; 

Gerçekte büyük tereddütler içindeyim. Şimdi, 
17 - 18 yahut 20 önerge olduğunu söylediniz. 

BAŞKAN — 20 küsur önerge var. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — 20 küsur önerge var. Bu önerge
leri ben Komisyonumla tartışmadan nasıl tek başıma I 
buradan «Hayır, evet» diye cevaplayabilirim, yani 
bu hususta görüş dahi açıklayamam. | 
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Zatıâliniz bana öğle ıtatilinde !bu konuyu duyur-
dunuz ve ben dedim ki, biz bu madde üzerinde 2,5 
ay kadar çalıştık. Bu madde bizim için hemen hemen 
en iyi yazdığımızı sandığımız bir maddedir. Halbu
ki, görüyorsunuz devamlı surette tenkitlere maruz 
kaldık. Onun için müsaade buyurursanız evvelâ bi
raz cevap vermeye çalışayım. Biraz diyorum, çünkü 
gerçekte 18 yahut 19 arkadaşımız söz aldı, hepsinin 
sözlerini zaptetmeye çalıştım burada; fakat sistema
tik bir şekilde cevaplandırmam da mümkün değil. 

Onun için vereceğim cevaplar belki Anayasamızı 
nitelenıdirdilkleri 'gibi 'bölük-pörçük 'ölacalk fakait başka-
çarem yok. Hiç otaazsa toazı nöktaılarda aydınlık ge
tirmek ve bu getireceğim aydınlık yahutta ikna ede
bileceğim ölçüde bazı arkadaşların önergelerini geri 
almalarını sağlar ve biz daha az önerge üzerinde bir 
çalışma yaparak huzurunuza tekrar gelebiliriz. 

Yoksa şimdi zatıâlinizin okuyacağı önergeler 
hakkında, gelip önerge sahibi arkadaşımız görüşünü' 
açıklayacak, belki karşı olan bir görüş çıkacak, ben 
kalkacağım burada Komisyon adına arkadaşlarımla 
konuşmadan «Reddettim, kabul ettim» diyemeyece
ğim. Belki reddedebileceğim önergeler olacak, felse
femizi biliyorum; ama hepsi hakkında aynı şekilde 
cevap vermem mümkün olamayacak efendim. 

Onun için müsaade buyurursanız benim ne ölçü
de de başarı sağlayacağımı doğrusu bilemiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Aldıkaçtı, size söz 
vereceğim. Yalnız Genel Kurula kısa bir açıklama 
yapayım, sonra size söz vereyim Sayın Aldıkaçtı. 

Değerli üyeler; 
22 önerge var, önergelerin pek çoğu kelimeler yer 

değiştirilmek suretiyle veyahut daha başka terimler, 
kelimeler konmak suretiyle ilkeleri belirtmek maksa
dıyla düzenlenmiştir. Bu önergelerin hepsinin teker 
teker okunduktan sonra, Anayasa Tasarısının görü
şülmesi ile ilgili geçici maddede kabul ettiğimiz gibi 
beş sayın üye de her biri üzerinde görüştükten son
ra, Anayasa Komisyonu kabul ettiği takdirde onla
rın kabulü istikametinde sizlerin de kesin oyunuza 
sunarak Anayasa Komisyonuna göndermek veyahut 
Anayasa Komisyonu önergelere katılmadığı takdirde 
sizlerin dikkate alınması hususundaki oylarınızı alıp, 
yine Anayasa Komisyonuna göndermek bir hayli za
man alacağı için ben öğle tatilinde Sayın Aldıkaç-
tı'ya «önergeler okunduktan sonra, bu önergelerin 
hepsini Komisyona alıp, önergelerin muhtevasından 
faydalanmak suretiyle maddeye bir şekil vermeniz, 
getirmeniz mümkün olur mu?..» diye bir teklifte bu-
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Ummuştum, bunun mümkün olamayacağım söyledi
ler ve hakikaten kısa bir sürede böyle bir çalışmayı 
'Komisyonun bu 22 önerge üzerinde yapıp, bir mad
de oluşturması oldukça zor. 

O itibarla, ben Sayın Aldıkaçtı'ya şu ana kadar 
2 nci madde üzerinde yapılan görüşmelere cevap 
vermeleri imkânını vereceğim; ama değerli üyelerden 
şunu rica ediyorum. Önergeler verilmiştir tabiî geri 
almak isteyen sayın üye olursa, Sayın Aldıkaçtı'nın 
açıklamasından sonra, tabiî o önergeleri geri veririz; 
fakat geri alınmadığı takdirde her birinin okunarak 
üzerlerinde işlem yapılması bir zarurettir. 

İstirhamım şudur : Önergeler okunduğu zaman 
değerli üyeler göreceklerdir ki, kendi verdikleri öner
gelere çok yakın verilmiş önergeler var. Bu itibarla; 
birbirine yakın önergelerin sahipleri önergelerin} bir-
leştirirlerse veyahut diğer bir üyenin verdiği önerge 
ile kendi önergeleri aşağı yukarı aynı mahiyette ol
duğu için önergelerini geri alırlarsa, önerge adedi aza
lır ve bu suretle bu maddenin oluşturulması bakı
mından yapacağımız çalışmada kolaylaşmış olur. 

Bumu arz ettikten sonra Sayın Bayer zannediyo
rum bu konuda usul hakkında hir açıklamada bulu
nacaklar... 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Evet efendini usul 
hakkında. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Efendim Perşembe akşamı ıbu ıkonuda ben bir 

temenni önergesini Sayın 'Başkanlığa sunmuştum. 
Şimdi, saat 15,30 akşam saat i20'e kadar 4,5 saati
miz var, daha 2 nci maddedeyiz. Bugün sekiz madde 
görüşmemiz lazım. Her gün sekiz madde için saat 
23'de, 24'de gidersek o zaman bizim çalışma eforu
muz tamamiyle düşer. 

Bunun için evvelce Başkanlığa sunduğum önerge 
şu idi : Hiç olmazsa bir gün evvelden veya sabahle
yin önergelerin Başkanlık Divanına sunularak, ıbu 
önergelerin basılması, bütün üyelere dağıtılması, Ana
yasa Komisyonuna verilmesi 'kolaylık saıklayacaiktır 
ve Ibu suretle arkadaşlarımın aynı mealdeki öner
geleri hirleştirileoekıtir. 

'Ben şimdi dolaştım, aynı metinde yedi tane öner
genin olduğunu tespit ettim. Sayın Rıfat beyle, Sa
yın paşamın önergesi aynıdır, daha bunun gibi hep 
okuduk, aynı. 

Şimdi, her bir önergeyi okuyup, her bir önerge 
(hakkında sayın beş üyeye beşer dakika söz 'verdiği

niz takdirde, bir maddenin müzakeresi üç saat süre
cek. Bu hususun Genel Kurulun ıttılaına sunularak, 
'bu ıkonuda hir prensip kararına varılmasını Sayın 
Başkanlık Divanından yenliden istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Bayer'in bu teklifi daha 

evvel Başkanlık Divanında görüşülmüştür. Önerge
lerin birer örneğinin Anayasa Komisyonuna verilmesi 
uygun görülmüş ve verilen önergelerin 'birer örneği 
Anayasa Komisyonuna (Bize bir gün evvel verildiği 
(takdirde onlar kopyaları çıkarılmak suretiyle) takdim 
edilmiştir. 

Yalnız önergeler daha evvel verildiği takdirde bu 
mümkün olabilir, biraz külfetli olmasına rağmen 
mümkün olabilir; ıfakat görüyoruz ki, maddelerin 
müzakeresine geçtikten sonra da önerge verilebilmek-
ıtedir. Bu 122 önergenin yedi tanesi daha evvel veril
miştir, gerisi bugün ve şu saatte yine bize önerge ha
linde gelmektedir, 

'Bu itibarla, biz; önergeler bize zamanında gelir
se bu arzunun yerine getirilmesine çalışırız, çok bü
yük bir külfet olmasına rağmen çalışırız; fakat zama
nında gelmez de maddenin görüşülmesi sırasında ge
len önergeleri teksir edip, ıbütün üyelere dağıtmak 
maddenin 'belki de görüşülüp tamiamlanmasına ka
dar mümkün olamayacaktır. 

IO ıbakımdan, bunları Başkanlık Divanında görüş
tüğümüzde 'bu sebeplerden dolayı önergeleri teksir 
edip sizlere sunamadık; ama Sayın Komisyona tak
dim ettik. 

ISayın Bayer'in bu teklifini, biz Başkanlık Divanı 
olarak yerine getirebiliriz; fakat önergeler bir gün 
evvelinden, ilki gün evvelinden verilmek şartı ile. Ak
si halde, pratik bir faydası olmayacağını arz etmek 
isterim. 

Sayın Aldıkaçtı, (buyurun sıayın üyelere cevapla
rınızı lütfedin. 

(RIFAT BAYAZ1T — Evvela önergeler okun
sun efendini. 

İBAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın 
Aldıkaçtı, açıklamasından sonra «Bıeliki bazı üyeler 
önergelerini geri alırlar» şeklinde bir teklifte bulun
dular. 'Başkanlık da hu teklifi uygun gördü. Tahmin 
ediyorum açıklamaları kısa olacaktır. 

Buyurun lütfedin Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkan, aziz iarkadaşlarım; 
12 nci madde il© ilgili tartışmalara girmeden önce, 

şunu belirtmek isterim ki, Sayın Başkanlık Divanın-
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dan sadece 3 üncü madde ile liılgili önergeler aldık. 2 
inci madde ile ilgili önergeler şahsıma verilmemiş
tir. 'Belki Anayasa 'Komisyonundan ıbaşka 'bir arka-
daşıma verilmiştir, bilmiyorum. 3 üncü madde ile il
gili zarif biraz evvel geldi, masamın üstünde bulunu
yor. IBunun için 2 mci madde ile ilgili önergeler hak
kında 'bir fikrim yoktur. Bunu evvela açıklamak 
isterim. Bir yanlıştık var, bir hata var, bilemiyorum 
nerede?.. 

ıSayın arkadaşlarım; 
l«Cumhuriyetin temel ilkeleri» 'kenar başlığını ta

şıyan madde, Anayasa Komisyonunuzu en fazla iş
gal eden ve Anayasa Komisyonunuzun üzerinde en 

•fazla çalıştığı maddelerden biri olmuştur. Biz bu 
maddeyi huzurunuza getirirken öyle sanıyorduk ki, 
oldukça 'kolay geçecek. Fakat, kolay geçmesi şöyle 
dursun, şimdi içinden çıkılmaz bir durumun içine 
düşmüş bulunuyoruz. 

(Bu konuda birçok arkadaşlarımız, çok dikkate 
değer tenkitlerde bulundular. Evvela maddenin kenar 
başlığı tartışma konusu oldu. Gerçi, kenar başlığın, 
daha ileride de belirtildiği gibi ve 1961 Anayasasın
da da olduğu gibi, hukukî bir değeri yoktur. Bunun
la beraber yazılış tarzının bir önemi olduğu tartışıl
maz, eğer hiç ıbir önemi olmasa idi kenar başlık koy
mayı gerekli görmezdik. 

Yalnız, bu arada bazı arkadaşlarımız, 1961 Ana
yasasının kenar başlığını değiştirdiğimizden dolayı 
bizi tenkit ettiler. Evvela şunu belirtmek isterim ki, 
gerçekte, çeşitli defalar 1961 Anayasasına başvurdu
ğumuzu ve hatta 19Ö1 Anayasasının birçok madde
lerini aldığımızı açıklamıştık. Nihayet, metin de eli
nizde, kolay bir mukayese ile bu sonucu bulabilirsi
niz. Fakat, bundan dolayı, «Niçin kenar 'başlıkta, 
1961 Anayasasının kenar 'başlığını almadınız?» diye
rek faizi 'tenkit etmek, bana öyle gelir ki, biraz fazla, 
kabul edilmesi müşkül olan Ibir görüş ileri sürmek 
olur. 

Niçin «Nitelikler» kelimesini bırakdık da «İlke
ler» kelimesini aldık?.. Evvela, biz her iki kelime
nin ayrı anlamlara geldiğini düşünüyoruz ve öyle 
olduğundan da eminiz. «Temel ilkeler,, dendiği za
man, bir sistemin yahut bir binanın, bir yapıtın üze
rine oturduğu temeller anlaşılır. Halbuki «nitelikler» 
onun bir vasfıdır, özelliğidir. Bu özellikler, zamanla 
değişebilir; fakat bir binanın temeli, temel yapısı as
la değişmemelidir ve eğer temelde bir çatlaklık olur

sa yahut da binanın dayandığı temellerden birisi or
tadan kalkacak olursa, binanın yıkılma tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunuruz. 

JBİz, 1 inci maddede Devletin şeklini tespit et
tikten sonra, '2 nci' maddede, cumhuriyet olan bu 
Devletin dayandığı temelleri ortaya koymanın daha 
önemli olduğunu düşündük ve bundan dolayıdır ki, 
aslında maddeyi sayın Yolga'nın da böldüğü gibi, 
maddenin özünü «Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» temellerine oturt
mak İstedik, bunu belirttik. 

Bu temellere oturan Devletin fonksiyonu nedir? 
«Toplumun huzurunu, millî dayanışma ve adalet an
layışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk nniili-
yetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ülkelere 
dayanan» diyerek de bunun gerçekte nitelik sayıla
bilecek birtakım vasıflarım da açıkladık. 

Bu vasıflar ve ıbu temeller (Bunların birer temel 
olduğunu kabul ettik.) üstünde Devleti inşa etmek 
için, Devletin bu sefer kendi varlığını tespit etmek 
için 3 üncü maddeye Devletin bütünlüğü, resmî dıili, 
bayrağı, millî marşı ve başkenti ve sonra da 4 üncü 
madde de Devletin temel amaç ve görevlerini sap
tadık. 

Başlangıçtaki planımız ıbu idi ve bunu uygula
dık. Bunun rasyonel bir yol olduğunu düşündük. 

Sayın arkadaşımız Karal, Egemenlik ilkesinin 5 
inci maddeye atılmasını oldukça sert bir dille eleş
tirdi ve bunun, sadece bizim değil, bizim Anayasa 
Hukukumuzdaki, Esas Teşkilat Hukukumuzdaki ge
lişmede evvela 1 inci maddeden başlayıp, bugün 5'e 
düştüğünü ve dünyanın demokrasi ile ilgili hiç bir 
anayasasında bunun 'bulunmadığını ileri sürdüler. 

Kendisine burada katılamıyorum. Çünkü, Cum
huriyetin temel ilkeleri dediğimiz maddede, Devle
tin yahut cumhuriyetin, demokratik bir cumhuriyet 
olduğunu açılkladık. Kendisinin de gayet iyi belirt
tikleri gibi, çeşitli cumhuriyetler vardır. Hatta aristok
ratlık cumhuriyetler de vardır. 'Bunun tarihte en açık 
ve tartışılmaz örneği de Venedik Aristokrasisidir. 

(«Demokratik cumhuriyet» dendikten sonra, arka
daşımın ileri sürdüğü tenkitleri artık kaibul edemiyo
rum. Çünkü dedi İki, «Sovyet Rusya da demokratik 
olduğunu söylemektediri 'Başka demokratik olanlar 
vardır.» 

Arkadaşlarım, bir anayasa tümü ile birlikte de-
ğerlendiriir. Bir anayasanın tümü ile birlikte değer
lendirilmesi lazımdır, ©izim demokratik Cumhuriye-
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itimizin çoğulcu olduğunu ve çok partili bif düzene 
dayandığını, düşünce özgürlüğüne sahip insanlardan 
oluştuğunu diğer maddelerde açıklıyoruz. 

Eğer biz, bu 2 nci maddenin içerisinde, yani 
«'Cumhuriyetin temel ilkeleri» dediğimiz maddenin 
içerisinde, diğer birçok arkadaşlarımızın ileri sürdü
ğü gibi, kavramları tarif etmeye kalksak, bunların ne 
anlama geldiklerimi ve bunları yorumlamaya kalksak, 
işte sanıyorum ki, o zaman başlangıçta bize yönel
tilen tenkitlere tamamen haklı bir tem©! hazırlamış 
olurduk. Gerçekten Anayasamız akıl almayacak bir 
şekilde büyümeye 'başlardı yahut büyümüş olurdu. 

Bütün bunlardan dolayı, mümkün olduğu ölçüde, 
kısa ve veciz 'bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin dayandığı temel ilkeleri belirtmeye çalıştık. 

IBu belirti içerisinde bazı tenkitlere yine maruz 
kaldık; özellikle «Atatürk milliyetçiliği» üzerinde, 
«Atatürk milliyetçiliği» tabirini kullandığımız ve bu 
'tabire, bu deyime uzun çalışmalardan, uzun müzake
relerden sonra vardığımızı belirtmek isterim. Gerçek
te Komisyonunuzun değerli üyelerinden İhsan Gök
sel biraz evvel burada size karşı görüşünü açıkladı. 

Ben burada kıymetli vaktinizi almamak için sa
dece ve sadece Sayın Bekir Tünay'ın yaptığı açıkla
malara kayıtsız şartsız katıldığımızı belirtmek iste
rim. Onun dediği anlamda biz Atatürk milliyetçi
liğini anladık; yani elbetteki Türk Milletinin bir mil
liyetçilik kavramı vardı, elbette hu milliyetçilik kav
ramı Türk Milletinin 'bünyesinin içindedir; faka Bi
rinci Dünya Savaşından önce parçalanmak üzere 
olan Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için orta
ya çıkan fikir alkımları arasımda çeşitli milliyetçilik 
anlayışı (Turancılık) vardı. Biz bu tehlikeleri orta
dan kaldiırmak için Türk milliyetçiliği kavramını bel
ki aşırı bir milliyetçilik anlayışına, daha doğrusu 
aşırı sağda bir (milliyetçilik. anlayışına yeniden yol 
açar endişesiyle «Atatürk milliyetçiliği» kavramını 
Anayasaya koymayı gerekli gördük ve bundan do
layıdır ki, Atatürk'ün Misak-ı Millî sınırları içerisin
de kurduğu Türk Milletine ve yetiştirdiği Türk Mil
letine, bir arkadaşınım gayet güzel açıkladığı gibi, 
«•Ben Türküm diyen herkesin Türk olduğunu» anla
tan görüşüne yer veren «Atatürk milliyetçiliği» tabi
rini burada kullandık. 

ıBu deyimi elbette ki, başlangıç kısmında, Atatürk 
ilkelerini de anlatırken açıklayacağız. Esasen 1961 
Anayasanın başlangıç kısmında bu bulunmaktadır. 
Bunu belki daha başka türlü bir formülle açıklamak 
mümkündür; faka/t «Atatürk milliyetçiliği» sözünü 

Anayasada kullanmanın, «Atatürk»ün ismini Anaya
sada anmanın, demagoji yapmıyorum, bir kusur ol
duğunu ileri sürmenin çok aşırı olduğu kanaatinde
yim. Aslında «Atatürk» isminin ve «Atatürk milliyet
çiliğinin Anayasada yer almasına karşı çıkanlar, 
«Atatürk» ismi anıldığı zaman onunla mücadele gü
cüne sahip olamayacaklarını sananlardır bir kısmı. 
Bununla bütün bu görüşte olan arkadaşlarımı suçla
mıyorum, itham etmiyorum, böyle bir şey aklımdan 
geçmez; fakat «Atatürk milliyetçiliği» sözü ortaya 
atıldığı zaman bunun dışarıda nasıl yorumlara maruz 
kaldığını ve nasıl tepkiler doğurduğunu eğer basın
dan incelemişseniz, ne demek istediğim daha kolay
ca anlaşılır. 

«Laik» kelimesi, tamamen arkadaşlarımla hemfiki-
rim, Atatürk ilkelerinin temelini teşkil eder. Laikliği 
de başlangıç kısmında tarif etmenin mümkün olduğu 
ölçüde çabasına girişeceğiz. Esasen 2 nci maddenin ge
rekçesinde buna değindik. Sayın Şerafettin Yarkın ar
kadaşımız bunun yeterli olmadığını ileri sürdü. Ger
çekte yeterli görünmeyebilir; fakat dinle devlet işlerinin 
ayrı olduğunu söylemek o tarifin içindedir. O verdi
ğiniz tarifin en ilkel yorumu ve derhal yapılacak bir 
yorum, devletin din işlerine karışmayacağını; çünkü ki
şilerin dinlerini seçmekte tamamen hür olduklarım ve 
istedikleri dinin ibadetinin ıgereklierini yerine getire
ceklerini maddede tespit etmiş bulunmaktayız. 

Bir arkadaşımız «Başlangıçta belirtilen temel ilke
lere dayanan» kavramının çıkartılmasını istedi. Tar
tışılabilir; fakat biz burada bu maddeye, yani devletin 
temeline daha geniş bir yer hazırlamak ve üstelik de 
daha sembolik olarak bu sorunu ortaya atabilmek ve 
kamuoyuna duyurabilmek için başlangıç kısmında da 
temel ilkelerin bir kısmının konmasını uygun gördük. 
Esasen buyuracağınız, kabul edeceğiniz gibi 12 Eylül 
olayı ve 12 Eylül'ün öncesi elbette ki 2 nci maddenin 
içine giremezdi. Bundan dolayıdır ki, «Başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan» atfını yapmayı ve bu 
cümleyi 2 nci maddenin içine koymayı gerekli gör
dük. 

«Temel ilkeler mi temel nitelikler mi?...» sorunu
nu sanıyorum ki kendi anlayışımız içerisinde cevaplan
dırmaya çalıştık. Bunun dışında, bilmiyorum daha baş
ka bir sorun var mı?... Bu sırayı, yani niçin cumhuri
yetin temel ilkeleri sorununu, devletin bütünlüğü, dev
letin temel amaç ve görevleri sırasını neden yaptığı
mızı anlatmaya çalıştık; evvela devleti kurduk ve on
dan sonra egemenlik ilkesine geldik. Egemenlik ilkesi 

, gerçekten yukarıda, duvarda da yazılı olduğu gibi «Ege-
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menliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu» söy
lemektedir; ama demokratik bir devlette, demokrasi
lerin birçoğunda da (İtalya'da olduğu gibi) egemenli
ğin halka ait olduğunu söyleyen de vardır; binaenaleyh 
bu egemenliğin halka yahut millete ait olduğunu söy
lemek demokrasi rejiminin vazgeçilmez bir unsuru de
ğildir. Demokrasiler bazen halk hâkimiyetine bazen 
millî hâkimiyet ilkelerine dayanır. Bu hususta da Ana
yasa Komisyonu kararını şubat yahut mart ayında 
vermişti. Sorunu incelemişti ve «Millî egemenlik» il
kesine dayanılmasına karar vermişti ve onun da yerini 
burada bulduk. Çünkü, bütün her şeyi bir araya getir
mek mümkün değildi. Egemenlik ilkesiyle birlikte ikin
ci, üçüncü, dördüncü fıkralar vardı; onların hepsini 
bir araya toplamanın daha geçerli olduğunu düşündük. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bir madde düzendir ve sıralamasıdır. Biz bunu' 

böyle düşündük. Başka arkadaşlarımız başka türlü dü
şünebilirler; fakat mesele özdedir; Sayın Ökte arka
daşım galiba söyledi, özde hiçbir fark yok aramızda; 
fakat madde sıralaması yahutta madde içerisindeki bir 
cümle, bir kelime yüzünden 17-20 önergenin verilmesi 
ve bunların teker teker incelenmesi sanıyorum ki bü
yük ölçüde zaman kaybına sebep olur; fakat takdir 
Yüksek Kurulunuzundur. Ben maddeyi hangi anlayış 
içerisinde düzenlediğimizi anlatmaya çalıştım. 

Bu arada «Adalet» kavramı üzerinde de durayım : 
Biz «Adalet» dediğimiz zaman sosyal adaleti düşün
medik. «Adalet» dediğimiz zaman, «Adalet mülkün te
melidir» kavramına inanarak, yani o kavramı ifade et
mek üzere «Adalet» kelimesini de buraya yerleştirdik, 
koyduk. 

Sözlerime son verirken hepinize .ayrı ayrı saygıla
rımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Aldıkaçtı'yı yalanlamak maksadıyla değil 

de bir gerçeği ifade etmek maksadıyla açıklamak isti
yorum; Anayasa Komisyonuna bugün verilen önerge
lerin 13 adedi sabahleyin fotokopileri çıkarılarak bir 
zarf içerisinde gönderilmiştir ve halen de Sayın Göl-
cüklü'nün masası üzerindedir; bunu bilhassa açıkla
mak isterim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, doğrudur; özür dile
rim; fakat bana intikal etmedi efendim, çok özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Rica ederim, çok teşekkür ederim Sa
yın Aldıkaçtı. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Değerli Anaya
sa Komisyonu Başkanımızın ilke ve nitelikler konu
sunda (Ben özellikle bunun üzerinde durmuştum) yap
tıkları açıklamalar karşısında, bu konu tutanaklara da 
geçer biçimde aydınlanmıştır, ben de önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir ufak ilave yap
mama müsaadenizi rica edeceğim Komisyon adına. 
Açıklamalarımda unutmuşum. 

Biraz evvel açıkladığım gibi, biz sosyal adaleti 
düşünmedik, Adaleti, «Adalet mülkün temelidir.» 
kavramı içerisinde mütalaa ettik ve sosyal devlet kav
ramına bağlıyız. Sosyal devlet kavramında değişiklik 
yapılması bahis konusu değildir Komisyonumuz için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 5 inci maddesinde «Egemenlik, kayıtsız 

şartsız Türk Milletinindir.» biçiminde ifade edilen 
egemenlik ilkesinin 2 nci madde olarak kabul edilme
sini saygıyla arz ederim. 

H. İbrahim KARAL 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 2 nci maddesiyle başlığının 
aşağıdaki sekide değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

î. Hakkı DEMİREL 
II. Cumhuriyetin temel ilkeleri ve nitelikleri : 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma 

ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Ata
türk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devletidir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İncelemekte olduğumuz Anayasa Taslağının 2 nci 

maddesinin başlığının «Cumhuriyetin, temel nitelikle
ri» olarak ve madde metninin de aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

II. — Cumhuriyetin temel nitelikleri. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, insan halkla

rına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtüen temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir. 

Sayın Başkanlığa. 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinde, «toplumun 

huzuru millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde» de
nilmektedir. 
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1 — Tasarının 4 üncü maddesinde, «Devletin temel 
amacı ve görevinin toplumun huzurunu sağlamak» ol
duğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 2 nci maddede ayrı
ca «toplumun huzuru» deyimine gerek yoktur. 

2. — «Millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde» 
ibaresi; «malî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı» 
şeklinde, yani «sosyal» sözcüğü ilave edilerek kullanıl
malıdır. Nitekim Kurucu Meclis Hakkındaki Kanu
nun 19 ve Tasarının da 93 üncü maddelerinde, bu 
ibare «sosyal» sözcüğü ile birlikte kullanılmıştır. Kal
dık! 2 noi maddede, «Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir 
hukuk devletidir.» denildiğine ve «Sosyal Devlet»'in 
esası ve temeli de sosyal adalete dayandığına göre, 
2 nci maddede, «sosyal adalet anlayışı içinde» iba
resine bu yönden de gerek bulunmaktadır. 

3. — Öte yandan, ikinci maddede, «Atatürk mil
liyetçiliğine 'bağlı» deyimi yer almıştır. Bunun ye
rine, Atatürk milliyetçiliğini de içine alan daha kap
samlı bir ifade olmak üzere, Tasarının 70 imci mad
desinde de belirtildiği gibi, «Atatürk ilkelerine bağlı» 
ibaresinin kullanılması daha uygun olacaktır. 

Yine maddede, «başlangıçta belirtilen temel il
kelere dayanan» denilmektedir. Henüz bulunmayan 
başlangıç metni, nasıl yazılmış olursa olsun, sonuç ola
rak 2 nci maddede yer alan, «Cumhuriyetin temel 
ilkelerinin» daha geniş bir şekilde ifadesi, açıklanması 
niteliğinde olacaktır. Dolayısıyla ayrıca maddede yer 
almayabilir. Esasen, Tasarının 199 uncu maddesinde 
başlangıç kısmının Anayasa metnine dahil olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda arzedilen nedenlerle Tasarının 2 nci 
maddesinin; 

«Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma ve sosyal 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
ilkelerine bağlı; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» şeklinde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 2 nci, 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

İbrahim ŞENOCAK 

Atalay PEKÖZ 

Eşref AKINCI 

Adnan OREL 

Ethem AYAN 

Rıfat BAYAZIT 

Atâaddin AKSOY 

Fuat AZGUR 

M. Fevzi UYGUNER 

Hamza EROĞLU 
Mehmet AKDEMİR 

II. Cumhuriyetin nitelikleri ve temel ilkeleri 
Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti; millî egemen

liğe, Atatürk Milliyetçiliğine, millî dayanışmaya, 
sosyal adalete ve başlangıçta belirtilen temel ilkele
re bağlı, insan haklarına saygılı laik bir hukuk dev
letidir. 

Yüksek Başkanlığa 
«Cumhuriyetin nitelikleri» başlıklı 2 nci madde

nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanış
ma ve toplumsal adalet ilkelerini benimseyen, insan 
haklarına saygılı, millî egemenliğe, Atatürk Milliyet
çiliğime dayallı laik biır huikuık devletidir. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Abbas GÖKÇE 
İbrahim GÖKTEPE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 Sıra Sayılı Anayasa Ta

sarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

«Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk'ün de benim
sediği TÜRK Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik ve 
laik bir hukuk devletidir.» 

Mehmet IRAMAK M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Halil ERTEM Nurettin ÂYANOĞLU 

Turgut YEGENAĞA Zeki ÖZKAYA 
A. Ali GİRMEN 

Gerekçesi 
Türk Milliyetçiliği : 
Atatürk büyük bir Türk Milliyetçisidir. Onun 

için Türk'lük en başta gelen unsurdur. Türk'lük ve 
Türk Milliyetçiliği ile ilgili bazı sözleri şunlardır : 

«Türk budur, Yıldırımdır, Kasırgadır, dünyayı ay
dınlatan güneştir.» (Türk Kültürü Dergisi, Kasım 
1968, Sayı 85 S. 10) 

«Ne mutlu Türk'üm diyene» 
«İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mus

tafa Kemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa 
Kemal'ler idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Her
hangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni 
bir TÜRK anası doğurmadı mı? TÜRK anaları da
ha Mustafa Kemal'ler doğurmayacaklar mı? Feyiz 
milletindir, benim değildir. (Oktay Verel, Vatan Sa
na Minnettardır, THK yayımı Sh. 162) 
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Bu millet bir daha bir Atatürk çıkaramaz deyip, I 
Atatürk'ü Türk milletinin üstünde göstermek isteyen, 
Türk Milletini hakir gören zihniyete Atatürk'ün ne I 
güzel cevabıdır bu sözler. I 

«Türk Milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda 
ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş 
milletlere paralel ve onlarla dengeli bir şekilde yürü
mekle birlikte, Türk toplumunun özel karakterini I 
ve başlıbaşına bağımsız kimliğini saklı tutmaktır.» 
(A. Afet İnan, M. Kemal Atatürk'den yazdıklarım, 
MBB. 1000 Temel Eser 55, Isıt - 1971. S. 5») 

«Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk 
Milliyetçisiyiz.» (Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk I 
Milliyetçiliği, s. 84) 

«Türkiye dışında kalmış olan Türk'lerin önce kül- I 
tür meselesiyle ilgilenilmelidir. Nitekim biz Türk'lük I 
davasını böyle olumlu bir ölçüde ele almış bulunu
yoruz.» '(Türk Kültürü Dergisi, Sayı 13 s. 115) I 

«Türkiye bolşevik (Komünist) olmayacaktır.» I 
«Şu ciheti de tebarüz ettirmeliyim ki, ben komü

nist değilim, Türk Milliyetçisiyim.» (Mahmut.Esat 
Bozkurt, Türk İnkilap Tarihî, 1940, s. 191) 

«Yüksek Türk senin için yükselmenin hududu 
yoktur. İşte parola budur.» (Atatürk, Türk Genci
nin El kitabı, s. 21) 

Türk'ü ve Türk rn'iletirii böylesine ulvî tbir yak
laşımla ifade eden ve Türk milletinin fani bir ferdi I 
olmaktan gurur duyan, Türk Milliyetçisi olduğunu 
her vesile ile özellikle belirtmeye çalışan bir yüce 
ruh yapısına sahip büyük insan Atatürk'ü, onu Türk 
milletinin yerine ikâme etmek suretiyle 'küçültmeye I 
ve ruhunu taciz etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Atatürk milleti diye bir millet olmadığına ve biz
zat kendisinin ifadesi ile ebedî olan Türk milletinin 
bir ferdi olmasına rağmen «Atatürk Milliyetçiliği» 
diye tbir kavrama hele hele önemili 'bir millî hukuk 
belgesi olan Anayasa'da yer vermek son derece ha
talıdır. time ve mantığa uymadığı gibi, Atatürk'ün I 
yukarıdaki sözlerinde anlamını bulan yüce ruh ya
lpısına da (terstir. 

Atatürk, ben Türk milliyetçisiyim diyor ve bu
nunla iftihar ediyor, bizler hayır biz Atatürk Milli
yetçisiyiz dersek nasıl olur da onun izinden gittiği- I 
mizi iddia edebiliriz. 

Nasıl ki, bir Fransız, İngiliz, Rus Milliyetçiliği söz 
konusu ise, Türk Milliyetçiliği vardır. I 

Türk Milliyetçiliği ile Atatürk arasında bir bağ 
kurulmak 'istemiyorsa anayasa da «Atatürklün de 
benimsediği Türk Milliyetçiliği» tabiri yer almalıdır. | 
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Keza bu tabir 12 Eylül 1980 harekatı ile memle
keti bir felaketin eşiğinden kurtararak milleti huzura 
kavuşturan ve milletin gönlünde taht kuran yüce Mil
lî Güvenlik Konseyimizinde iradesine uygun olacak
tır, 

Çünkü M.G.K. ce çıkarılan 12.5.1982 gün 2670 
sayılı kanunla kabul edilen 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ba
zı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkında kanunun 1. maddesi ile ge
tirilen ve bütün memurlarca imzalanarak yerine ge
tirilmiş yemin metninde «... Atatürk inkilap ve ilke
lerine, Anayasa'da ifadesini bulan Türk Milliyetçili
ğine sadakatle bağlı kalacağıma; .... namusum ve 
şerefim üzerine yemin ederim.» ifadeleri yer aldığı 
halde, yeni Anayasa tasarısında ifadesini bulmuş 
Türk Milliyetçiliği yoktur. 

Anayasadaki tabir, Türk Milliyetçiliği şeklinde 
değiştirilmezse hem Atatürk'ün çizgisinden, hem ilim 
ve mantık yolundan sapılmış olacak hem de M.G.K.' 
nin iradesine ters bir durum ortaya çıkarak, bütün 
memurlar «Anayasada ifadesini bulmamış» mevhum 
bir hakikat üzerine yemin etmiş olacaklardır. 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının madde 2 nin aşağıda yazıl

dığı gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Madde Metni : 
II. Cumhuriyetin Nitelikleri ve Dayandığı Te

me] İlkeler 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, mîllî daya
nışma ve sosyal adalet ilkelerine ve Anayasada be
lirlenen insan haklarına dayalı, millî, demokratik ve 
lâik bir hukuk devletidir. 

Dündar SOYER Hayri SEÇKİN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının» 

Cumhuriyetin Temel İlkeleri kenar başlığını taşıyan 
2 nci Maddesinin : 

II. — Cumhuriyetin Nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyet

çiliğine bağlı; sosyal adalet ilkelerine, insan hakla
rına ve başlangıçta belirtilen esaslara dayalı, millî 
demokratik, laik bir hukuk devletidir. 
şeklinde değiştirilmesini önerir, Yüksek Danışma 
Meclisi Genel Kuruluna bu suretle sunulmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
lErtuğrul Zekâi ÖKTE 
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Gerekçe : 
Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri'nin, toplu

mumuzun tarihî gelişmesine, Devletimizin amaçları 
ve görevlerine, özelliklerine uygun şekilde hiçbir te
reddüde yer vermeyecek ve yanlış anlamaya, tefsire 
imkân tanımayacak şekilde tespitinde zorunluluk var
dır. Şifaen açıklanacağı üzere maddede verilen bütün 
unsurlar, Türk Devlet yapısının ve rejiminin tarihî 
gelişim unsurları ile geleceğe yönelik amaçlarını da 
kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bütün önergelerde 
gerekçeler var. Gerekçeleri Tutanakla görevli arka
daşlarımıza gönderiyoruz. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısı 2 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde yeniden yazılmasını Yüce Meclisin takdirine 
saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
«II. Cumhuriyetin temel ilkeleri ve nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun hur 

zuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı için
de, insan haklarına saygılı ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan millî, demokratik ve laik bir 
hukuk Devletidir.» 

Gerekçe : 
Başlık : 
Tasarı metninin «dayanan» kelimesine kadar olan 

ilk kısmı, ilkeleri belirtiyor. Ondan sonraki kelimeler 
ise nitelikle ilgilidir. Dolayısıyla başlıkta her iki un
surun zikredilmesi, metne uygunluk bakımından ge
rekli görünüyor. Kısaltma istenirse, «temel ilkeler» 
deyimi tercih edilmelidir. 

Metin : 
«Toplumun huzuru», haddi zatında, zikredilmesi 

şart olmayan bir ilkedir. Bununla beraber memleke
timizin son yıllardaki durumu bu ilkeyi ön plana ge
tirdiği için, metinde kalmasında fayda gördüm. 

«Adalet», genel nitelikte bir ilkeden öteye, huku
kun esas ve amacını teşkil ettiğinden, hukuk Devleti 
kavramından ayrjıca zikredilmesine lüzum yoktur. 
Ona mukabil «sosyal adalet», değişik nitelikte ve Türk 
toplumunun eskiden beri benimsediği bir ilkedir. 

«Atatürk milliyetçiliği» nin, muhtevası biraz açık
lanmak, ezcümle barışçıl, birleştirici ve bütünleştirici 
vasıflan zikredilmek suretiyle, başlangıç kısmına alın
ması daha uygun olur sanıyorum. 2 nci maddede sa
yılan ilkelerin yetersizliği dolayısıyla, başlangıca ya
pılan atıf, bizatihi lüzumludur ve Atatürk milliyetçi

liği de o yoldan kapsanarak maddenin nitelikler kıs
mına ilavesini temenni ettiğim «millî» kelimesi yete
rince açıklanmış olacaktır. 

Devletin temel niteliklerini belirten kelimeler, 
maddenin asıl önemli kısmıdır. Yabancı memleketler 
anayasalarında da önem verilen, hatta ilkeler bir ta
rafa bırakılarak yalnızca zikredilen, bu vasıflamalar-
dır. Bu en önemli kısmın başında milliyetçiliğin yer 
alması gereğinin uzun açıklamalara ihtiyaç gösterme
diği kanaatindeyim. 

«Sosyal Devlet» kavramının «sosyalist devlet» ile 
ilgisi bulunmamasına rağmen, 1961 Anayasasındaki 
«sosyal» kelimesinin hangi değerlendirmelere imkân 
vermiş olduğu malumdur ve aynı iddiaların ileride 
de sürdürülmesi kuvvetle muhtemeldir. Fakat bu ke
limeyi metinden çıkarışımın asıl sebebi, bir taraftan 
söz konusu kavramın Devletçe her zaman ve derhal 
yerine getirilemeyen vaat ve temenni niteliğinde hak
lar içermesi, dolayısıyla Devleti tavsif eden önemli 
bir nitelik değil, diğerlerine nispetle ağırlığı daha az 
olan bir ilke olması, diğer taraftan aynı kavramın 
sosyal adalet ve millî dayanışma ilkelerinde esasen 
mündemiç bulunmasıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
II. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nite

liği ve ilkeleri. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, 

laik ve sosyal yapıya sahip, Atatürk'ten kaynağını 
alan ve başlangıçta belirtilen temel düşünceye daya
lı, insan haklarına ve onuruna saygılı; toplumun hu
zurunu, refahını gözeten, adalet anlayışına bağlı mil
lî bir hukuk devletidir.» 

Mehmet AYDAR 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısındaki ikinci maddenin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Bekir TÜNAY 

«Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma, toplu
mun huzuru ve sosyal adalet ilkelerini benimseyen, 
Anayasa'da belirlenen insan haklarına dayalı milliyet
çi, halkçı, Cumhuriyetçi, laik, devletçi ve inkilapçı 
bir hukuk' devletidir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinin 1924 Ana

yasası esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği 
görüşündeyim. 
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Şöyle kî; 
12 Eylüle ülkemizin esas geliş nedeni Atatürk il

kelerine içtenlikle inanmayan siyasî partilerin arasın
daki amansız kavgalar ve bu partilerin özde bir fikir 
beraberliği içinde bulunmamalarından kaynaklandığı 
aşikârdır. 

Ülkemizin özel şartları temelde siyasî partilerin 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda asgari fikir beraberli
ğini zorunlu kılmaktadır. Demokrasinin ülkemizde ya
şaması için bu temel bir koşul olmalıdır. 

ı • 

Bu nedenle Büyük Atatürk'ün bizzat direktifleri 
ile 1924 Anayasasına koydurduğu 2 nci maddedeki 
temel ilkelerin aynen alınmasında ülkemiz için hayatî 
önem bulunmaktadır. 

Yukarıda arz edilen nedenlerle 2 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Fikri DEVRİMSEL 

«Madde 2. — Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, 
milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan haklarına say
gılı ve başlangıçta belirtilen temel görüşlere dayanan, 
demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 2 nci maddesinin «Cumhuriyetin te

mel nitelikleri» başlığı altında aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ederim. 

Uıtkan KOCATÜRK 

Cumhuriyetin temel nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk in

kılaplarına bağlı, milliyetçi, demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk devletidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda, «Cumhuriyetin temel ilkeleri» başlığını 

taşıyan 2 nci maddesinde Cumhuriyetin bazı özel
liklerine işaret edildikten sonra «Başlangıçta belirti
len ilkeler»den söz edilmektedir. O halde, diğer özel
likler «tike» niteliğini taşımamaktadır. Bu nedenle, 
madde metninin aşağıdaki biçimde yazılmasını saygıy
la arz ederiz : 

• II. Cumhuriyetin Temel Nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 

huzuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliği

ne bağlı, başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Necip BİLGE 
Yüksek Başkanlığa 

TC Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinin aşağı
da yazılı olduğu üzere tadilini arz ve teklif ederim : 

«II. Cumhuriyetin Nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti millî daya

nışma ve toplumsal adalet ilkelerini benimseyen, in
san haklarına saygılı, millî egemenliğe dayalı laik bir 
hukuk devletidir.» 

Atalay PEKÖZ 

ATALAY PEKÖZ — Önergemi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Peköz önergelerini geri alı
yorlar, teşekkür ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Taslağının «Cumhuriyetin temel ilketeris 

ne ilişkin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere, millî egemenliğe, 
Devlet - din ayrılığına (laikliğe) dayanan toplumluk 
bir hukuk devletidir. 

Gerekçe : 
Taslağın 2 nci maddesi metninde geçen, «laik», 

«demokratik» ve «sosyal» kelimeleri doğru anlaşıla
mamış, türlü ve hatalı yorumlara' sebep olmuştur. As
lı latince olan laik kelimesi dini olmayan manasına 
gelmekte ve laik kavramı ise «Devlet ile dinin birbi
rinden ayrı ve birbirine karşı tarafsızlığı» anlamını ta
şımaktadır. Tabirin Türkçe olmaması bazı kötü niyet-
lilerce, istismarına sebep olmuştur. Laikliğin yerine 
(Devlet - din ayrılığı) şeklindeki ifade açıklığı sağla
yacaktır. 

Demokratik kelimesi, halk egemenliği anlamına 
gelen «demokrasi»nin sıfatıdır. Taslağın 5 inci madde
si ile ahenk sağlamak üzere daha açık bir ifade ile 
(Türkiye Cumhuriyeti millî egemenliğe dayanan bir 
hukuk devletidir) şeklinde yazılması faydalı olacak
tır. 

Sosyal kelimesi, 1961 Anayasasının uygulanmasın
da değişik yorumlara yol açmış, Anayasanın sosya
lizme açık olduğu iddia edilmiş, bu konuda görülen 
davalar dolayısıyla Adliye Yüksek Mahkemesi, yıllar-
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ca verdiği karar ve kabul ettiği içtihatla hatalı yoru
mu önlemiştir. Bu sebeplerle, maddedeki «sosyal» ke
limesi yerine Türkçesi (toplumsal)ın alınması uygun 
görülmüştür. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Hamdi AÇAN 
Halil ERTEM Rahmi KARAHASANOĞLU 
Necip BİLGE Mehmet AKDEMİR 

Alaeddin AKSOY A. Nejat ALPAT 
Yavuz ALTOP Halil GELENDOST 

Bekir Sami DAÇE Hayati GÜRTAN 
Saldi ERDEM M. Velid KORAN 

V. Muhlis DABAKOĞLU Necdet ÖZDOĞAN 
Turgut YEĞENAĞA Lâmıi SÜNGÜ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının, Türkiye Cumhuriyetinin nasıl 

bir Devlet olduğunun tanımlanması biçiminde Cum
huriyetin temel niteliklerinin açıklanmaya çalışıldığı 
2 nci maddesinde, «Atatürk Milliyetçiliğine bağlı» 
deyimi geçmektedir. 

Adından da anlaşıldığı üzere, «milliyetçilik», ki
şilere maledilecek bir manevî değer değildir. Bir kim
se milliyetçi olabilir, ya da olmayabilir; amma kişi 
malı milliyetçilik olamaz. Milliyetçilik; bir milletin 
eğitim tarzı, gelenek ve görenekleri, karakteri ve ta
rihsel tutum ve yaşamı ile şekillenen millî bir manevî 
değerdir. Atatürk; «milliyetçiliği» icadetmemiş olup, 
Osmanlı İmparatorluğunun yüzyıllar boyu uyguladı
ğı ümmetçilik siyaseti yüzünden unutulmuş, Türk'ün 
medenî vasıflarından biridir. 

Büyük Atamızın en büyük vasıflarından biri; 
Türk'ü herkesten çok bilmesi ve tanıması, bütün gü
cünü millî iradeden ve Türk Milliyetçiliğinden almış 
olmasıdır. Türk'ün unutulmuş olan «mıiillliŷ tçiiılik» vas
fını tarihin karanlıklarından alarak aydınlığa kavuş
turmuş ve onu, Türk'ü Türk yapan meziyet ve va
sıflarla şekillendirerek, ilkeleri arasında milletine ar
mağan etmiştir. Her gücü milletinde arayan ve bulan 
ve dehasının bütün ürünlerini milleti uğrunda kul
lanan Atatürk, «Ne mutlu Türk'üm diyene!» vecize
si ile de, Türk Milliyetçiliğinin özanlamını açıklıyor
du. 

Mimarı Atatürk olan Türk Milliyetçiliği ile Ata
türk Milliyetçiliğinin aynı şey olduğunu kamuoyuna 
açıklamayı bir görev bilir, 

2 nci maddenin aşağıdaki şekliyle kabulünü Yüce 
Danışma Meclisinin tensiplerine arz ederiz. 

İhsan GÖKSEL Atalay PEKÖZ 
Osman YAVUZ î. Doğan GÜRBÜZ 

* Hilmi SABUNCU Zeki YILDIRIM 

2 nci maddenin önerilen şekli : 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti; millî daya

nışma ve toplumsal adalet ilkelerini benimseyen, in
san haklarına saygılı, millî egemenliğe Atatürk Milli
yetçiliğine dayalı, laik bir hukuk devletidir. 

Not : 1. Nitelikler; «temel nitelik» ve «tali ni
telik» diye bir sınıflamaya tabi tutulamayacağına gö
re, bu maddenin kenar başlığı «Cumhuriyetin nite
likleri» olarak değiştirilmelidir. 

2. Madde bu şekle konmakla : 
a) Madde daha sade, kısa ve anlaşılır duruma 

getirilmiş olmaktadır. 
b) «Toplumsal adalet ilkesi» deyimiyle toplum 

huzurunun sağlanmasına önem verildiği ifade edil
miştir. 

İhsan GÖKSEL 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Cumhuriyetin temel ilkeleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Devleti; top

lumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için
de, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, Başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı, demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini öneririm. 
S. Sırrı KIRCALI 

II. Türk devletinin temel ilkeleri 
Madde 2. — Başlangıçta belirtilen temel ilke

lere dayanan Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, toplu
mun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için
de insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine, 
hukuka, sosyal adalete bağlı, demokratik ve laiktir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen 
Atatürk ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetçi, milli
yetçi, halkçı, devletçi, laik, inkılapçı, demokratik bir 
hukuk devletidir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesi üzerindeki ten

kitlerimizin neticesi olarak yeniden düzenlediğimiz 
önergemizi, bizim görüşlerimizi de içine alacak şe
kilde konuya daha güzel ve milletimizin benimseye
bileceği bir tarzda düzenlenmiş olan Sayın Ertuğ-
rul Zekâi ökte'nin önergesine katıldığımız için geri 
alıyoruz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sizlere okuyarak sunduğumuz bu önergeleri şim

di sıra ile kararlarınızla değerlendirmiş olacağız. 
TEVFIK FİKRET ALPASLAN — Usul hak

kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFIK FİKRET ALPASLAN — Yanlış mı 

okundu, yoksa yanlış mı yazıldı bilmiyorum; «İkinci 
Cumhuriyet» diye tabirler kullanıldı. Cumhuriyet 
29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir ve tektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan; Divan Üyesi bunu 
yanlışlıkla 2 nci maddeyi; iki ve ondan sonra bir 
nokta olmadığı için «2 nci Cumhuriyet» diye bir ha
talı okuma yaptı, sonra da tashih etti. Genel Kurula 
arz ederim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
İlk okuduğumuz önergeden başlıyorum. 
HAMZA EROĞLU — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, önergelerin oy

lanması hususunda kolaylık sağlanması amacıyla aca
ba şu teklifimi uygun bulur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfedin, dinleyelim... 
HAMZA EROĞLU — Şimdi birtakım ilkeler 

var, bütün önergelerde yer alıyor. Bu ilkelerin han
gisinin daha uygun düşeceği acaba oylanamaz mı?.. 
Mesela; «Sosyal Devlet» mi, «Sosyal Adalet» mi?.. 
«Atatürk milliyetçiliği» deniliyor, «Türk milliyetçili
ği» deniliyor, ondan sonra «Demokratik» deniliyor, 
bazı önergelerde yok demokratik, «Millî dayanışma» 
var, bazılarında yok. Teker teker bu ilkeleri, mef
humları oylayarak, ondan sonra Sayın Komisyonu-
ıriuzun bunları toplu halde birleştirip, tek önerge ha
line getirilmesi düşünülemez mi?.. Evvela Divan Baş
kanlığı olarak sizlere söylüyorum. 
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BAŞKAN — Rica ederim, teşekkür ederim. Ben 
bu konuyu... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Aynı konuda mı Sayın Gözübüyük? 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Usul 

hakkında. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Geboloğlu bir dakika rica edeyim, 

usul hakkında Sayın Gözübüyük'ün bir sözü var. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Verilen önergeler okundu. Aşağı yukarı % 80 hü

kümlerde birlik var; ufak tefek değişiklikler mev
cut. 

Bu itibarla tümünün Komisyonca incelenip, birleş
tirilmek üzere dikkate alınmasının oya konulması uy
gun olur. Ayrı ayrı oya konulmasının hiçbir faydası 
yoktur; çünkü, hepsi aynı istikamettedir, ufak tefek 
farklar vardır; ama bunlar esası değiştirecek mahiyet
te sayılmayabilir ve bu işi kolaylaştırır. Muhterem 
Komisyon lütfedip bunu incelemeyi kabul buyurur
larsa çok daha uygun olur, daha çabuk olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Geboloğlu. 
NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, görüldüğü 

üzere birçok önerge mevcut ve bunların hemen he
men aralarında fazla fark olmamakla beraber, keli
meler arasında bazı değişiklikler var. Ben, acaba müm
kün olursa, usul müsait ise, evvela Komisyonun tek
lifini oya koyabilir miyiz? Onu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konularda Sayın Aldıkaçtı bir cevap lütfeder 

misiniz?.. Üç ayrı görüş ve fikir ileri sürüldü, sizin 
düşüncenizi, Komisyonun bu konudaki düşüncesini 
öğrenmek istiyoruz. 

Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Komisyonun 

düşüncesi olmaz efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü, müsaade 

ederseniz Komisyonun görüşünü alalım. Kelime belki 
yanlış olabilir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, herhalde bizim de -bir dü
şüncemiz vardır. 

BAŞKAN — Düşünce, görüş ikisi aynı mana, ay
nı anlama geliyor. 
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Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, tabiîdir ki, bizim için en 
uygun olanı Komisyonun teklifinin derhal oya kon
masıdır; gayet tabiî efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Sayın Başkanım, 
usul hakkında. 

BAŞKAN — Sayın ökte usul hakkında buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim, aşağı 

yukarı 1,5 saattir gerek Komisyon üyeleriyle yaptığı
mız temaslar, gerekse Divandaki arkadaşlarımızla yap
tığımız temasta şu ortaya çıktı : 

Şu anda bir madde için çeşitli öneriler var, 10'daıı 
fazla önerge var, belki de 20. Bunların tek tek oylan
ması, tek tek görüşmeye açılması (Çünkü öyle bir 
hüküm var) hem zamanımız bakımından bizi uzun 
süre meşgul edecektir, hem de sanki benim önergem 
kabul edilsin, öbürünün önergesi kabul edilsin, şeklin
de Mecliste bir dağınıklık olacaktır. Onun için çözüm 
çok basittir. Sayın Hocamızın buyurdukları gibi, Ko
misyon önergeleri alsıh, kendi anlayışı içerisinde dü
zenlesin, bir madde getirsin. 

Veya şunu yapsın; şu önergeleri benimsiyorum, de
sin, bu aykırıdır, desin. Çünkü, 20 tane önergeyi teker 
teker oylamamıza imkân yoktur. Bu sadece bir madde 
üzerinde. Yarın 200 tane madde var. Buna bir çözüm 
bulmak lazım veya başka bir çözüm; Divanla Komis
yon otursun bir çözümü kendisi geliştirsin, buraya ge
tirsin. 

Yalnız benim metnimde; dağıttığımız, sayın üye
lere sunduğumuz o basit metinde yalnız 60 tane be
nim değişiklik önergem var. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, ilave edecek bir 
şey mi var? 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Size kolaylık olmak 
üzere, Sayın ibrahim Şenocak ve arkadaşlarının öner
gesine katılıyorum. Bu bakımdan kendi önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önergenizi alıyorsunuz... Teşekkür 
ederim. 

Değerli üyeler;... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkanım usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Peköz, usul hakkında buyu

run efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Efendim; şahsımla ilgili 

olarak bir noktaya iki cümleyle değindikten sonra 
usul hakkında çok kısa bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Benim de tek imzamla sun

duğum bir önerge vardı. Bu önergemi geri alıyorum 
ve Sayın ibrahim Şenocak'la birlikte ve diğer değerli 
bazı arkadaşlarımla beraber hazırladığımız önergeye 
katılıyorum. Bunun dışında bir önergede de imzam
dan söz edildi. Oradan da sarfınazar ediyorum ve bü
tün irademi, oyumu Sayın İbrahim Şenocak'ın öner
gesinde toplamış olduğumu arz ederim efendim. 

İkinci husus; bu 20'ye varan önergelerin Komis
yona iadesi ve Komisyonun da bu iadeyi kabul et
mesi suretiyle maddenin bir kere daha gözden geçi
rilmesi Komisyon tarafından; ister eski metinlerinde 
ısrar ederler, ister alman bu önergelerin istikametin
de bir tadil yaparlar, o Komisyonun kendi takdiri al
tındadır; fakat bu 20 önergeyi alıp bir kere gözden 
geçirmelerinde herhalde fayda mülahaza ediyorum. 
Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Değerli üyeler; 
Esasen bir ara verme zamanı gelmişti. Bu itibarla 

hem bu konuyu Komisyon ve Divan düşünsün, hem 
de sizler biraz dinlenmiş olun. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 

<a»>—<••• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
128 inci Birleşimimizin Üçüncü Oturumunu açıyo

rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tasarısının 2 nci 

maddesi üzerinde görüşmelere devam edeceğiz; fakat 
Anayasa Komisyonu yukarıdaki çalışmalarını tamam-
layamadığı ve bu saatte Genel Kurulda bulunmadığı 
için, Birleşimi... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, izninizle 
bir arzım olacak efendim. 

Sayın ibrahim Şenocak ve arkadaşlarının önerge
sinin tanziminde bulundum, imzada bulunamadım, ka
tılıyorum; zabta geçmesi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlayıp, 
Genel Kurulumuza gelme imkânını kendilerine vermek 
üzere Birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Yefik KİTAPÇIGİL 

KÂTtP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
128 inci Birleşimin dördüncü oturumunu açıyo

rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 2 nci 

maddesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Kocatürk, gene bu 2 nci madde ile ilgili bir 

önergeniz var; bu önergeyi daha evvel vermiştiniz. 
Okutulmasını istiyor musunuz?... 

M. UTKAN KOCATÜRK — İlk verdiğim öner
genin tadili mahiyetindedir. Bu önergenin de göz önü-
tne alınmasını 'istirhamı «diyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi okutuyorum : 

Başkanlık Makamına 
Anayasanın ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini takdirlerinize! arz ederim. 
Utkan KOCATÜRK 

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk inkı-

ılaplaını ve Atatürk miliyetçıilliğine bağlı, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları buyurun. Usul 
hakkında mı?... 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
bu önergenin lehinde söz istemiştim, hatırlatmak isti
yorum, yazılı olarak arz etmiştim efendim. 

©ASKAN — Söz isteminiz var; falkat önergeler 
üzerinde daha fcimseye söz vermedik Sayını Hamit-
oğullan. önergeleri yalnız okuttuk ve ıdalha önergeler 
üzerinde hiçbir Sayın üyeye söz vermedik, önergeler 
üzeninde sayın üyelere söz verme sırasında size de 
söz veririm Saym Hamitoğulları. 

Değerli üyeler; Sayın Göksel'in yine ikinci madde 
ile ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyetin Temel İlkeleri ile ilgili 2 nci mad

denin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini tensiplerine 
arz ederim. 

Cumhuriyetin Temel İlke ve Nitelikleri. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, adalet, millî 

dayanışma, millî egemenlik ilkelerini benimseyen, 
toplum huzurunu amaç edinen, insan haklarına saygı
lı, Tünk Milliyebçü'iğine (Atatürk'ün Türk Miılılıiyetçdli-
ğine) ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

İhsan GÖKSEL 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bir Sayın Aksoy'un, bir de Sayın Kuzuoğlu, Sa

yın Tosyalı ve Sayın Dikmen'in iki önergesi var. Bu 
iki önerge, bundan sonraki çalışmalarımızda uymamız 
gereken, daha süratle karar almamızı kolaylaştıracak 
olan önerileri ihtiva ediyor. Bu iki önergeyi bilahara 
okutarak bilgilerinize sunup, kararlarınızı alacağım; 
ıfaıkait daha evvel, verilmiş olan önergeler için biz bir 
ara verdik; hem Başkanlık Divanının, verilmiş olan, 
birbirinin aynı olan önergeler üzerinde düşünmesi, 
hem de Sayın Anayasa Komisyonunun bu önergeler 
üzerinde bir inceleme yapması için. 

Bu aradan sonra Sayın Gözübüyük'ün bir önergesi 
var. Bu önergede derler ki (Ki, Birleşime ara verme
den evvel bazı sayın üyeler de sözlü olarak teklifte 
bulunmuşlardı) «Önergelerin incelenmek üzere Komis
yona verilmesinin oya konulmasını arz ederim.» di
yorlar Sayın Gözübüyük. önergeleri budur. 

Bu itibarla, birbirinin aynı olan bu önergeleri, esa
sen Başkanlık olarak biz, teker teker; Komisyon ka
bul ettiği cakdirde, kesin oylarınıza, Komisyon katıl
madığı takdirde de, dikkate alınmak üzere oylama
mız, Tüzüğümüz hükmü gereğince yapılacak yegâne 
işti. 

Şimdi, bu yola başvurmak zorundayız. Hem daha 
evvelki teklifler, hem bu yazılı önerge ve bir de Tü
züğe göre bizim yapmamız icap eden bir iş olarak 
bu yola başvurmak zorundayız. 

Bu itibarla, aynı mahiyette olan bu önergelere, 
daha evvel sorduğumuzda Sayın Komisyon Başkanı, 
Komisyon adına katılmadıklarını, kabul etmediklerini 
beyan ettiler. Cevap buydu değil mi Sayın Aldıkaçtı?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, mevcut önergelerin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunacağım : Dik
kate alınmasını kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesle
ri) 

Dikkate alınma konusu şudur : Dikkate alınmasını 
kabul ettiğiniz takdirde, önergeleri Komisyona vere
ceğiz. Konu budur. Aksi halde (Tekrar arz ediyorum.) 
önergeleri teker teker yine dikkate alınmak üzere oyla
yacağım; fakat birbirine çok benzer, aynı mahiyette 
olduğu için ve sizler de daha evvelki görüşmelerde 
bu konuyu bilhassa, özellikle belirttiğiniz için dikkate 
alınması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Değerli üyeler, dikkate alın
ması kabul edilmiştir; önergeleri madde ile birlikte 
Komisyona sunuyorum. 

Değerli üyeler; 

, Üçüncü maddeye geçmeden evvel; ki Sayın Komis
yon ikinci maddeyi gayet tabiî bu önergelerin ihtiva 
ettiği hususlar istikametinde inceleyecekler ve bize bir 
madde getireceklerdir; maddeyi o zaman oylayacağız. 

iki önerge bundan sonraki çalışmalarımızla.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, özür dilerim efen
dim. İçtüzük hükümleri gereğince her önergenin bu
rada tartışılması lazım. Toptan, böyle birden bire 
Komisyona metinleri hayale etmenin ne yarar sağla
yacağını ben bilemiyorum. Biz yukarıda inceledik, 
önergeleri okuduk ve bu önergelerin bizim için şa
yanı kabul olmadığını gördük; ama önerge sahipleri 
gelip görüşlerini açıklarlar, karşı göriişfer açıkla
nır, belki katılmak mümkün olur, belki bizim anlaya
madığımız bir husus vardır. Bu şekilde yani aynen işi 
tekrar uzatıyoruz Sayın Başkanım. Takdir yüksek ma
kamınıza aittir tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bakın sabahtan be
ri, hem bu önergeler üzerinde konuşuldu, hem de de
ğerli üyeler önergeler dışında da madde üzerindeki 
görüşlerini lehte ve aleyhte belirttiler. Bu itibarla, Ge
nel Kurulun bu konudaki temayülü de belli oldu. Bu 
temayüle göre esasen oylattım; sayın üyeler oylarıy
la önergelerin Komisyonunuza dikkate alınmak üze
re sunulmasını kabul ettiler. Bundan sonra Sayın Ko
misyonunuzun yapacağı iş şudur : Bu önergeleri, az 
evvel özel surette tetkik ettiniz, şimdi Genel Kurulun 
kararı üzerine tetkik edeceksiniz; uymak veya uyma
mak da, tabiî Komisyonunuzun takdirine kalmış bir 
konudur. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Usul hakkında söz 
isteyebilir miyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Kurtoğlu söz 
istiyorlar, ondan sonra size vereceğim. 
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Buyurunuz Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Anayasa Tasarısının maddelerinin tetkikine geçti

ğimiz bugünde, ıbirincd maddeyi hariç ıtutarsaık, saat 
yanılmıyorsam şu anda 118.00 ve biz 18.00'e ıkadar 
bir maddenin tetkikini ve kabulünü tekemmül etti-
ıremedsiık. 

200 'asıııl madde ve geçici maddeler ve preambül 
nazarı dikkate alınırsa ve verilen termin nazarı dik
kate alınırsa, hangi usul ta'tfbik edilirse edilsin, Ana
yasa Komisyonunun gece gündüz çalışmasıyla bu 
maddelerin geçirilmesi ikabil değildir. 

Misal arz edeyim. Biraz evvel oylarınızla bir usul 
kabul ettiniz. Sureta okunan (Üçüncü maddede, dör
düncü maddede aynı usul tatbik edilecekse) önerge
leri Komisyona iade ettiniz mi, Komisyon tetkik ede
ceğim diye yukarıya çıkacak; üçüncü maddenin mü
zakeresine devam edilecek. Oysa İki, ikinci maddenin 
biMıara lalacağı şekle göre, üçüncü maddede kabul 
edilen esas birbirine tezat teşkil edecek ve bunun 
düzeltilmesi kabil olmayacak. Anayasa 'bir bütündür; 
dağılacak ve 2O0 maddenin ıbu usulle tetkiki, Ana
yasa Komisyonu için kabil değildir, 

Anayasa Komisyonu takrirlerimizi ne zaman in
celeyecek ve ne zaman 'bundan sonra müzakere et
tiğimiz maddeyi, burada hazır bulunarak dinleyecek 
ve imali fikredecek? Lütfen, tatbiki kabil bir usul 
ittihazının zarurî olduğu ikanaatindeyim. 

Bu usul şu olabilir, fikir olarak arz ediyorum : 
Bütün .arkadaşlar 20$ madde (hakkımda takrirlerini 
önceden, çok önceden verirler ve bundan sonra mü
zakerelerin bitip Tasarının Meclisten çıkışına ıkadar 
hiç bir arkadaş takrir veremez. (!«Öyle şey olur mu?» 
Sesleri) 

«Öyle şey olur mu» diyen arkadaşlarımız var. 
Söyleyeyim, başka türlü de 'bir hal çaresi yoktur, eh
venişeri ihtiyar mecburiyetindeyiz. 

Komisyon bir taraftan müzakereyi takip ile, bir 
taraftan adetleri her madde için 20'yi geçen takrir
leri tetkik ve onları «birleştirmekle meşgul olursa, on
lara cevapla meşgul olursa gece-gündüz durmaksızın 
çalışsak dahi ı200 madde, ekmaddeleri ve geçioi mad
deleri çııkartamayız. Her geçen dakika kıymetlidir, 
emrivaki karşısında zaman bizi bırakacaktır, o za
man hiç bir çıkış yolu bulamayacağız. 

Rahmetli Atatürk Mecellenin tadili için iki ko
misyon kurmuştur, o komisyon iki ikelimenin, Hane
fi Mezhebi, Şiî Mezhebi, Hambelî Mezhebi üzerin-
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deki münakaşalara girmiştir, ilmî münakaşalara gir
miştir, Atatürk iki komisyonun faaliyetini tatil et
miştir ve müzakeresiz Borçlar Kanunu ve Medenî Ka
nunu toptan kabul etmiştir ve bu kanunlar bugün yü
rürlüktedir. 

Onun için arkadaşlarımdan rica ediyorum, rasyo
nel, yapılabilir, tatbik kabiliyeti olabilir bir hususu 
kabul etsinler, Komisyon rahatlasın, rahatladıkça im-, 
san selameti bulur; ama düşünün iki; onlar da insan, 
biz de insanız, saat 2)3.00, 24.00'e kadar devam eden 
mesaimin yarınki mesaisinin verimi % 50 azalacaktır. 

Şu ıbir hakikattir ki, zor günleri yaşıyoruz, bu 
işin zorluğu kadar şerefi de büyüktür, bu şerefi böl
meyelim, dağıtmayalım, Anayasa ötesinden, berisin
den çekilecek bir ıkanun tasarısı değildir, Anayasanın 
bütünlüğünü muhafaza etmek lazımdır, arkadaşla
rımız heyecanla, vazifeye sadakat ile ehemmiyetli ol
mayan, maddenin bütünlüğünü bozmayan redaksiyon 
meseleleri üzerinde fazla hassas olmamalıdırlar, hatta 
kabil ise Divan seçeceği birtakım arkadaşları öneri
leri tasnif için tavzif de edebilir, eğer uygun görü
yorsanız. Ben sadece fikirlerimi arz etmek için huzu
runuza geldim, mesele zannettiğiniz kadar basit de
ğildir, her geçen dakikadan sonra Meclisin tansiyonu 
yükselecektir ve çok dar, çok müşkül, içinden çıkıl
ması ikabil olmayan emrivakilerle karşı karşıya ka
lacağımız ikanaatindeyim. 

Arz ederim .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
BEKÎR TÜNAY — IBir teklifte bulunacağım şa

yanı Ikabul olacak. 

'BAŞKAN —' 'Bir dakika, üç sayın üyemiz usul 
hakkımda söz istedi, Sayın HamitoğuUarı, Sayın Sa-
ğışman, Sayın Tünay. 

Değerli üyeler; 
Anayasayı yapma bizim şeref vazifemiz, 'baş va

zifemiz, fakat müzakerelerimize de mutlaka bir şe
kil ye istikamet verme de bilhassa yine hepimize dü
şen çok önemli bir görev. Onun için bugün sabah
tan beri yaptığımız görüşmelerde süratle neticeye var
ma imkânının bulunmadığını gördük. Mutlaka bir 
tedbir almamız gerekiyor. 

Bu itibarla, hepimize teker teker fedakârlıklar dü
şüyor. Çünkü, bazı sayın üyeler istiyorlar iki, mut
laka önergesi okunsun, üzerinde geniş müzakere açıl
sın ve ondan sonra o önergenin kabulü suretiyle Ana
yasaya, o maddeye istediği hüküm girsin. Bu tarzda 
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düşünen sayın üyeler 'haklıdırlar, ama aynı tarzda 
pekçok üye bu şekilde düşündüğü takdirde tabiî so
nuca varmak bir hayli zor oluyor. 

Biz hiçbir zaman Başkandık Divanı olarak öner
geler üzerinde görüşme yapılmasın, o madde üzerin
de sayın üyelerin tam bir görüş ve fikir birliğine va
rılmadan o madde kabul edilsin tarzda bir fikrin ve 
görüşün sahibi değiliz, ikinci madde üzerinde sabah
tan beri yapılan görüşmeler, bu maddede neler is
tendiğini gayet açıklıkla (verilen önergelerle, yapılan 
konuşmalarla) ortaya konmuştur. Binaenaleyh, ya
pılacak nedir? önergeleri teker teker görüşüp, üzerin
de teker teker pek çok üyenin konuşmasına imkân 
verip ondan sonra dikkate alınmak üzere Komisyona 
sunmuş olsaydık şu andaki durumdan farklı bir du
rum ortaya çıkmayacaktı. 

O bakımdan, sizlerin ekseriyetinizin temayülüne 
ve arzusuna uygun tarzda hareket edildi ve Komis
yona tevdî edildi, Komisyonun takdirine bırakidı. 
Komisyondan geldikten sonra madde şüphesiz yine 
arzu ettiğiniz takdirde müzakeresini kabul etmediği
niz takdirde Komisyonun maddesini, önergelere, tek
rar dönülecektir. Tüzükte yaptığımız değişiklik, geçici 
madde bunu emretmektedir. 

Şimdi ben usul hakkında söz isteyen sayın üyele
re söz vereceğim, bilhassa Sayın Hamitoğulları evvela 
söz istediler, söz verirken Sayın Hamitoğulları'na şu
nu hatırlatmak istiyorum; Sayın Hamitoğulları'mn iki 
tezkeresi var, mutlaka şu şu önergeler üzerinde lehte 
konuşma veya aleyhte konuşmak istiyorum şeklinde 
temennileri var. Eğer sizler, Yüce Meclis bu madde 
üzerindeki önergelerin dikkate alınması suretiyle Ko
misyona verilmesini kararlaştırmasaydımz, şüphesiz 
önergeleri tek tek bilgilerinize sunacaktım, kararları
nızı alacaktım ve o dönemde de söz isteyen, öner
geler üzerinde söz isteyen üyelere de söz verecektim. 
Sayın Hamitoğulları bana söz vermediniz diyecektir; 
binaenaleyh ben ne maksatla bu tarzda hareket edil
diğini ve sizin kararımzdan sonra da artık önerge 
üzerinde söz vermenin mümkün olmadığını açıklamak 
bakımından bu bilgiyi sunuyorum. 

Şimdi usul hakkında Sayın Hamitoğulları buyurun. 
Yalnız çok kısa rica edeyim, çünkü görüşeceğimiz 
pek çok konu var. Yerinizden olmaz mı Sayın Ha
mitoğulları? 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İzin verirseniz 
oraya çıkmak gereğini duyuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız kısa olmasını rica 
ediyorum. 

ı MEHMET HAZER — Sayın Başkan, esası ko-
I nuşulmayanın usulü olmaz, esası halledilmemiş me-
I selelerde neyin usulünü görüşeceğiz? Her usul üze-
I rinde söz isteyene söz verilmez. 
I BAŞKAN — Sayın Hazer. 
I BEKİR TÜNAY — Müsaade ederseniz, bunca 
I zaman fedakârlıkta bulunan Sayın Komisyon üç üye

sini tefrik etsinler, bunlar bir metin getirsinler, bu 
I süre içinde biz 3 üncü maddeyi görüşmeye devam 
I edelim. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, şu usul hakkındaki 
I sözleri Sayın Hamitoğulları ve Sayın Sağışman'ın din-
I leyelim. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, çok 

I değerli arkadaşlar; 
I Saibahtan beri söz almak gereğini duymadım. Usu-
I le girmeden önce Sayın Başkanımızın bana söz ver-
I meden önce değindikleri konuya kesinlikle girmek ni-
I yetinde değildim, eğer lütfedip bend dinlemek sabrını 
I göstermiş olsalardı böyle konuşma ihtiyacını duyma-
I dıklarını görürlerdi. 

I Değerli arkadaşlar; 
Usule ilişkin olarak arz edeceğim önemli bir nok-

I ta var; o da şu; Tasarının 2 nci maddesi Anayasamı
zın ruhu ve felsefesinin belirlenmesi bakımından kay-

I naklık edecek bir niteliktedir. Bu nedenle, bu konuda 
I değerli arkadaşlarımızın çok sayıda önerge vermesini 

yadırgamamak lazımdır ve bu durumun diğer madde-
I lerde de tekrarlanabileceğini iddia etmemek gerekir^ 

Bu bir. 

Şimdi, görüşmeler öyle bir noktaya gelip dayandı 
ki, şu anda görüşmeler kilitlenmiştir demek istemi
yorum, ama Mitlerime noktasına varıp dayanmıştır. 
Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? 

Sayın Başkanlık Divanı özür dileyerek söylüyorum, 
daha önce arz ettim, bugünkü örgütlenme tipiyle Ana
yasa görüşmelerini verimli bir tarzda yönlendirme 

I imkânına sahip değildir, mesele oradan kaynaklanıyor. 
Somut örnek vereyim; bu verilmiş 20 önergede or
tak noktalar bulmak mümkündür, ama Divan bu 
yönde örgütlenmiş değildir. Örnek vereyim, verilen 
önergelerin büyük bir kısmı şu iki eksen, etrafında 
toplanmaktadır, sosyal devletin girmesini istemeyen
ler vardır. Sosyal devletin girmesini isteyenler vardır. 
Onun için, bu iki türdeki önergeleri, iki kısma ayırıp, 
ikişer kişiye bu konularda söz vererek çözmek müm-

I kündür. 
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Bir başka konu.... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usul efendim, 

usul,?.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Usul efendim, usu

lün ta. kendisi, lütfen dinlemek nezaketini esirgeme
yiniz.... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, sayın üyeler 
yalnız Başkanlığa hitap ederler, Sayın Kantarcıoğlu 
Başkanlığa hitap etti. Bu itibarla, siz de döner bana 
hitap ederek.... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sizden istirham 
iediyorum efendim.... 

BAŞKAN — «Sayın üye; sözümü kesmesin» der
siniz; ama karşılıklı cevap vermeyiniz. Usul hakkında
ki görüşmenizi de lütfen beş dakika ile sınırlayınız. 
Bunu rica ediyorum. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Beş dakikayı aş
madım Sayın Başkanım.... 

BAŞKAN — Dolmak üzere, rica ediyorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

ikinci konu Milliyetçilik ile ilgili idi. Atatürkçü milli
yetçilik mi olsun, yoksa başka bir milliyetçilik türü 
mü. Bu konu da çözülebilirdi.... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Başkası yok, 
usule gelin, 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hamitoğulları siz tek
rar önergeye döndünüz, usul hakkında görüşmüyor
sunuz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Usulü söylüyorum 
Sayın Başkanım, diyorum ki önergeler, içerdikleri fi
kirlere göre 20 önerge olmaktan çıkarılabilir, iki üç 
önergeye dönüştürebilir. Divan bunu yapabilir efen
dim, yapmalıdır, yaptığı takdirde bu çıkmaz oluş
maz, usulün ta kendisi. Şimdi, Başkanlığın yaptığı, 
bu önergeleri Komisyona göndermekle iptal etmektir. 
Usule uygun değildir, Tüzüğe aykırıdır. Maddeler 
üzerinde.... 

VAHAP GÜVENÇ — Genel Kurul karar verir. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu lütfen rica edi

yorum. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 

konuşma hakkıma saygılı davranılmasını sağlamanızı 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Hamitoğulları? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI —. Hayır ©fendim, 

izin vermiyorlar ki, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Konuşuyorsunuz, hiç durduğunuz 

yok. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet, Sayın Baş
kanım; alınan karar Tüzüğe aykırıdır. Önergeleri 
iptal etmektedir. Başka önergelerim verilmesini engel
lemektedir. Anayasa üzerindeki görüşmeleri tıkamak
tadır ve çok iyi bir Anayasayı hazırlama imkânını en
gellemektedir efendim. Onun için öneriyorum: 

Bu kilitlenmeyi çözmek için öneriyorum efendim; 
maddeler üzerinde uzun uzun görüşmek yerine, Sayın 
Fenni îslimyeli'nin de söyledikleri gibi, kendilerinden 
de ilham alarak söylüyorum, destekleyerek söylü
yorum, görüşmeleri somut sonuçlar alabilmek için, 
önergeler üzerinde yoğunlaştırırsak, maddeler üzerin
de uzun uzun görüşmek yerine sorun büyük ölçüde 
çözümlenmiş olur. 

Önergeleri Komisyona göndermek çözüm değildir 
Sayın Başkanım. Çözüm bu arz ettiğim iki yöndedir. 
Divan bu yönde lütfedip örgütlenirse, zannediyorum 
ki en verimli görüşme yollu açılmış olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları teşekkür ede

rim. 
Değerli üyeler; Sayım Hamitoğulları'nın, önergeler 

Komisyona gönderilmek suretiyle kilitlendiği, Anaya
sanın bu tarzda görüşülmesi neticeye varma bakımın
dan imkânsız olduğu şeklindeki sözlerini kesinlikle 
reddediyorum; çünkü Tüzüğümüz ortada, yaptığımız 
değişiklik ortada, eğer Anayasa Komisyonunun ha
zırlayıp getirdiği madde Yüce Kurulca kabul edilme
diği takdirde tekrar önergelere dönülecektir. Neresi 
kilitlenmiştir önergelerin? Böyle bir şeyi kesinlikle 
reddediyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; ayrıca Sayın Hamitoğulları'nın te
mas ettiği konu, esasen iki önerge ile değerli iki üye
miz tarafından teklif edilmektedir. Buna sıra gelecek, 
birazdan okutacağım. Yalnız, usul hakkında çok söz 
istendi; sayın üyelerden rica ediyorum, eğer vazge
çerlerse usul hakkındaki görüşme isteklerinden, beti bu 
önergeleri okutmak suretiyle.... 

VAHAP GÜVENÇ — İzin verirseniz tutumunuz 
hakkında görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Güvenç mü
saade buyurum, ben usul hakkında görüşmeye cevap 
veriyorum.... 

VAHAP GÜVENÇ — Efendim, tutumunuz hak
kında söz isteği, usul hakkındaki söz isteğinden önce 
karşılanır. Müsaade ederseniz, tutumunuzun yanlış ol
duğunu söyleyerek, yapılan usulsüzlüğü ortaya koya
cağım. Çünkü.... 
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BAŞKAN — Yine usul hakkında buyurun, yalnız ı 
bir dakika müsaade edin, usul hakkında sizden evvel 
söz isteyen sayın üyeler var. Onlar vazgeçti iseler, 
size söz vereceğim. 

Sayın Sağışman konuşacak mısınız? I 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Yerinizden rica edeceğim; çünkü 

zamanımız çok kısıtlı.... 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, söz isti

yorum tutumunuz hakkında. 
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim, buyurun rica 

ederim. 
VAHAP GÜVENÇ — Tutumunuz hakkındaki 

söz, diğerlerine öncelik kazanır efendim. 
BAŞKAN — (Tutumun hakkındaki söz de usulle 

ilgilidir, müsaade buyurun söz vereceğim. 
VAHAP GÜVENÇ — Usulle ilgili değildir efen

dim, sizin tutumunuz usulü bozuyor da onun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, tutum da usulle 
ilgilidir. 

Buyurun Sayın Sağışman. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, biraz ev
vel yaptığımız bir saatlik arada önergeler Sayın Ko
misyona iade edilmiş, gönderilmiş ve onların fikri de 
burada Sayın Komisyon Başkanı tarafından bildiril
mişti. Nitekim, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı-, 
önergelerin tekrar gönderilmesi üzerine, ne yapacak
larını sordular. 

Şu halde demin zımnen biz bu işi dikkate alın- I 
mak üzere Sayın Komisyona bir kere havale ettik, 
müzakeresiz olarak; fakat şimdi diyorsunuz ki yine I 
eski duruma gelir. Hayır, şimdi işte Komisyon di
yor ki «Ben tetkik ettim ve uymuyorum» onun için I 
müzakeresine ihtiyaç vardır. Ya arkadaşlarımız öner- I 
gelerini derleyip toparlarlar, bir araya getirirler ve yar
dımcı olurlar bu Anayasaya veyahut da meoburmuş 
gibi artık müzakere edip dikkate alınması gerekenleri 
Komisyona iade etmeyi.... I 

BAŞKAN — Sayın Sağışman bakın.... 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, Sayın 

Sağışman'a bir cevap vereyim. I 

Geçici madde ile yaptığınız değişiklikte koyduğu
nuz hüküm şudur; dikkate alınmak üzere Genel Ku- I 
rulca kabul edilen önergeye Komisyon katılmamış ise, 
Komisyonun getirdiği metin oylanmadan evvel deği- I 
siklik önergelerine, «Önerge sahibi açıklama yapar» j 
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demek suretiyle önergelere dönülmüş oluyor. Onun için 
kilitlenmiş, kapanmış bir durum yoktur. Bunu arz et
mek isterim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan 
usul hakkında konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tünay sıra sizde, sonra Sayın 
îğneciler'de. 

Buyurun Sayın Tünay. 
BEKlR TÜNAY — Mesele oylanmış, önergeler 

Komisyona verilmiştir. Bu karar kesindir, verilmiştir. 
Şimdi, görüşmelerin devamı için bir çıkar yol vardır. 
Sayın Komisyon bunca gün fedakârlık etti, bir kez 
daha yalvararak söylüyorum fedakârlık etsinler, içle
rinden iki veya dört arkadaş, bu önergeleri süratle 
gözden geçirip bir metin hazırlamak için çalışırken 
biz de burada 3 üncü maddenin görüşülmesine de
vam edelim. 

BAŞKAN — Sayın Tünay teşekkür ederim. 
Sayın Güvenç son söz sizde, buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım; özellikle 

şahsınıza büyük saygım ve hürmetim vardır. Başkan
lık kürsüsünde oturduğunuz için tutumunuz hakkında 
söz istedim. Bumu böylece tespit ettikten sonra şunu 
söylemek isterim: 

içtüzüğümüz, kanunların, Anayasanın nasıl mü
zakere edileceğini açıkça belirtmiştir ve içtüzüğü bu 
Yüce Meclis yapmıştır, önergelerin nasıl müzakere 
edileceği, bellidir. Zatıâliniz, yanınızdaki yardımcıları
nızla birlikte verilmiş olan önergelerin en aksisinden 
başlayarak sıraya koyacak, ona göre önergeleri oku
tup müzakereye açacaktır, teker teker oylayacaktır. 
En aksisi eğer Meclisde kabul edilirse, zaten diğerleri 
kendiliğinden düşmüş oluyor. 

Zatıâliniz bu işi yapmadan, Komisyona meseleyi 
göndermek istiyor. Komisyon zaten bir metin hazır
lamış getirmiştir. Sayın Komisyon Başkanının söylediği 
doğrudur. Burada önerge sahipleri, Önergeleri çıkıp 
orada anlatmadıkları sürece, önergeye ekli olan gerek
çeler orada okunup Yüce Mecliste dinlenmedikçe, 
Meclis bir kanaat sahibi olamaz. 

Böylelikle, usul de bunu zaten bu usulü ayrı bir 
müzakere açarak değiştirmek, içtüzüğü değiştirmek 
demektir. İçtüzükte önergelerin nasıl müzakere edile
ceği de zatıâliniz tarafından çok iyi bilinmektedir. 
Lütfen, kabul edilmiş bu usulü uygulayın, bu müza
kerelere meydan kalmasın, üyeler de birbirini kıracak 
sözler sarf etmesinler burada Sayın Başkanım. Onun 
için tutumunuz hakkında söz istedim. 
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Siz, yeni baştan bir usul ihdas etmek istiyorsunuz, 
bu İçtüzüğün değiştirilmesi olur. Yani, önergelerin 
nasıl müzakere edileceğine dair yeni bir usul ihdas 
etmek istiyorsunuz. Bu bakımdan bunu izah etmek 
istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Gü
venç. Ben, yeni bir usul ihdas etmedim, önergelerin 
hepsini okuttum ve önergelerin hefbiri üzerinde de 
müzakere açmayı düşünüyordum; fakat Genel Ku
rulun temayülü ve kararı birbirine çok yakın ve hiç
biri diğerine nazaran aykırı durumda olmayan bu 
önergelerin birbirine çok yakın olmaları ve önergele
rin aşağı yukarı % 90'ı üzerinde de konuşma yapan 
sayın üyeler, konuşmalarını hep önergelerinin metin
lerini önlerine alarak konuştular. 

Binaenaleyh, önergeler üzerinde de konuşulduğu 
düşüncesiyle durumu Genel Kurula arz ettim, Genel 
Kurul oylarıyla kabul etti ve ondan sonra ben Baş
kan olarak tek başıma önergeleri Komisyona gönder
miş değilim, Genel Kurulun kararıyla olmuştur. Hiç
bir kimseyi burada gayet tabiî suçlamayı düşünmeyiz. 
Siz beni suçlayabilirsiniz; ama eğer mutlaka mutla
ka suçlanmak gerekirse hepimizi suçlamanız gerekir; 
çünkü kararı müşterek verdik ve o karar istikametinde 
önergeler Komisyona gitti. Yeni bir usul katiyen bu 
ne Tüzüğü uygulayan, harfiyen uygulayan bizler için 
nıümkün değil, ne de sizler tarafından böyle bir mü
zakere şeklinin düşünülüp bize teklif edilmesi yine 
mümkün değil. Bundan sonraki müzakerelerde göre
ceksiniz, önergeler üzerinde ki, hiçbir zaman tahmin 
etmiyorum bu kadar birbirine çok benzeyen ve bu 
kadar çok adette önergenin geleceğini. Bu durum ol
mayacağına göre mutlaka önergeler teker teker oku
nacak, teker teker üzerinde müzakere yapılacak ve 
ondan sonra da karar verilecektir. Binaenaleyh, bu
gün yaptığımız sizlerin tensibinizle ve sizlerin kara
rınızla olmuştur. Bundan sonraki görüşmelerde aynı 
usul takip edilecektir diye kesinlikle bir karara ve 
kanaate varılmasını hiçbir zaman tasvip etmediğimi 

. arz etmek isterim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, usul 

hakkında.. 
BAŞKAN — Sayın İğneciler, çok kısa olmak üze

re rica edeyim. Çok kısa, oradan rica edeyim. Bu
raya gelinddmi biraz daha fazla konuşma arzusu uya
nıyor, çok rica edeyim Sayın İğneciler, buyurun. 

A. ASIM İĞNECİLER — Buradan duyuramam 
efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, duyurursunuz, sizin se
siniz gürdür, buyurun efendim, çok rica ediyorum. 

A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, eğer biz ça
lışma usulümüzü değiştiremezsek bunun içinden çı-
kamayaız. Sabahlara kadar üç gün çalışırız, dördüncü 
gün randımanımız düşer; hiç kimse dinlemez, hiç 
kimse anlamaz. Bu itibarla benim maruzatım şudur: 
İçtüzüğü Sayın Genel Kurul kabul etti, çeşitli tarih
lerde de değiştirdik yine de değiştirmemiz gereklidir. 
Benim teklifim şudur: 

Bir madde geldiği zaman ilgili önergeler burada 
okunmalı. Okunduktan sonra incelenmek ve nazarı 
dikkate alınmak üzere Sayın Komisyona toptan veril
meli. Onların incelemesinden sonra getirecekleri me
tin biraz değişik olabilir, tamamen değişebilir veyahut 
eski madde aynı gelebilir. O zaman evvela Komis
yonum getirdiği maddeyi oylamak daha uygun olur. 
Eğer, Komisyonun getirdiği o madde kabul edilirse 
önergelerin tümü reddedilmiş olur veyahut kısmen 
faydalanılmış olur. Eğer Komisyonun getirdiği madde 
reddedilirse, bu defa önergeler görüşülüp birer birer 
değerlendirilir ve kabul edilen önerge esas olarak alı
nır ve Komisyon tarafından mecburen uyulacak du
rum hasıl olur. 

Benim maruzatım budur. Yoksa içinden çıkmak 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, ben de 

usul hakkında söz rica etmiştim. 
BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, çok kısa olmak üze

re.. Çünkü bundan sonraki müzakerelerde daha ko
laylıkla ve daha rahatlıkla çalışabilmek üzere bazı. 
arkadaşlarımızın önergeleri var, onları okutup karar
larınızı alacağım. 

Buyurun Sayın Geboloğlu. 
NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, sayın arka

daşlarımız tarafından 2 nci madde üzerinde verilen 
önergeler Komisyona havale edilmiş bulunmaktadır. 20 
tane önerge içerisinde bazılarının «Demokratik» ilke
sini, «Demokratik» kelimesini almadığı bir vakıa ola
rak görülmektedir. Biz 2 nci maddeyi Komisyona ver
miş olduğumuza göre başlayacak 3 üncü ve 4 üncü 
maddelerin görüşülmesinde 4 üncü maddeyi kabul 
ettiğiniz takdirde «demokratik» kelimesi olmayan bir 
önergeyle şurada kabul edilirse bir devlet, demokratik 
olmayan demokrasiyi nasıl korur. Birbirine tamamen 
zıt hükümler meydana gelecek, yeniden bir kargaşa 
meydana gelecektir. Bu itibarla ben 2 nci maddenin 
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evvelemirde bir karara bağlanmasını, ondan sonra 
3 üncü maddenin, 4 üncü maddenin ele alınmasını 
öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geholoğlu. 
Değerli üyeler; 
Verilen önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa maddeleri üzerindeki görüşmeler sayın 

üyeler tarafından biri diğerine pek az farkla düzen
lenen önergeler nedeniyle uzamakta ve kabul ettiği
miz programın uygulanması zorlaşmaktadır. 

Bu hususa bir çare bulunabilmesi için : 

1. — 160 arkadaşımızın büyük bir çoğunluğunu 
ikna etmek arzusuyla önerge veren arkadaşlarımızın 
önergelerini en az beş arkadaşımızın imzasıyla ha
zırlamalarını, beş imzayı ihtiva etmeyen önergelerin 
işleme konulmamasını, 

2. — Maddelere geçildiğinde önce önergelerin 
okunmasını, müteakiben üyelerin önergeler hakkında 
söz alarak madde ve önerge hakkında konuşma yap
malarının Genel Kurulun kararına sunulmasını arz 
ederim. 

Alâeddin AKSOY 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
17.8.1982 günü,yapılan görüşmelere ve günde 8 

maddenin müzakeresi esasına göre maddeler üzerin
deki görüşmeleri en erken 19 Eylül 1982'de biteceği 
hesaplanmıştır, ikinci görüşmelere başlanması için üç 
günlük ara verileceğinden, tasarının 21 Eylül 1982 
tarihine kadar tamamlanması mümkün olamayacağı 
cihetle müzakereler için yeni bir yöntem getirilmesi 
gerekmektedir. 

Değişiklik önergesi olmadan maddeler üzerinde 
konuşma yapılmasının hiçbir pratik faydası olmayaca
ğı düşüncesiyle; 

1. — Önergelerin bir gün önceden alınarak Ko
misyona verilmesi, 

2. — Maddenin okunmasından sonra, verilen öner
gelerin veriliş sırasına göre teker teker okunması, 

3. — Önergeler üzerinde lehte ve aleyhte konuş
malar yapılması, 

4. — Önergeler hakkında Komisyonun görüşünü 
açıklaması, | 
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5. — Önergelerin oylanarak kabulü halinde na
zarı dikkate alınmak üzere Komisyona tevdiî husus
larının karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

Ali DİKMEN 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu.... 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, söz is

teyeceğim.... 
BAŞKAN — Usulle mi ilgili Sayın Yeğenağa?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Bu konuyla ilgili. 
BAŞKAN — Bu konuyla ilgili zaten söz verece

ğim Sayın Yeğenağa. Bu önergeler üzerinde bir lehte, 
(bir aleyhte iki sayın üyeye söz vereceğim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, önergeniz .hakkında 

açıklama mı yapacaksınız?.. 
ALÂEDDlN AKSOY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER — Usul hakkında da daha 

önce iki kişi konuştu, dört kişi de orada konuşuyor.... 
BAŞKAN — Hayır, hayır, lehte, aleyhte iki kişiye 

söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

1 inci maddeyi müzakeresiz kabul ettik, daha 
2 nci maddenin ortasında bile değiliz. Aklımızı kul
lanmamız lazım. Günümüz ve zamanımız çok değer
lidir. 24 saat burada kalmamız hiçbir şeyi ifade etmez. 
Sağlıklı kafadan sağlıklı sonuç alınır. Bu bakımdan 
zamanımızı değerlendirelim. İçtüzüğü biz yaptık. İç
tüzüğü zamanımızın gereklerine uydurabiliriz. En 
sağlıklı bir Anayasa çıkarabilmek için, teklifimin ka
bul edilmesini diliyorum. Zira, sonunda bütün mad
deleri müzakeresiz geçirmek durumunda olabiliriz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Yeğenağa, lehte mi, aleyhte mi bu önergey

le ilgili? 
TURGUT YEĞENAĞA — Hakkında. (Gülüş

meler) 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hak

kında... 
BAŞKAN — Usulle ilgili, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bu önerge, İçtüzüğün de

ğişikliğini öngörmektedir. Üzerinde lehte, aleyhte bi-
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rer üyeye söz verip sonunda oylamaya gidecekseniz 
büyük hataya düşüyorsunuz. Binaenaleyh, bunun bi
linci içinde eğer Tüzük değişikliğini öngörüyorsanız 
o zaman usul hakkında maruzatım olacaktır arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan öner

genin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

Meclis müzakerelerinde esas İçtüzüktür, içtüzük, 
her zaman her hâdiseye çare bulamaz. Başkanlık Di
vanının kendi yetkileri, Başkanlık Divanının müzake
releri olumlu bir yönde sevk etmesi esastır bu içtü
züğü zedelemeden. Bütün mesele, Umumî Heyetin de 
mevcut içtüzüğe göre bu Meclisi işler bir vaziyete 
getirmesi lazım. Verilen önergeler çok fazla; ikinci 
madde için 22 önerge verilmiş. Şimdi, 22 önerge, 5 ki
şi konuşacak her önerge için, eder 110 kişi. 110 kişi 
5'er dakikadan eder 10 saat, yaklaşık olarak. Şimdi 
10 saat yalnız bir maddenin üzerine verilen önergele
rin konuşulması. Demek oluyor ki, Genel Kurul çok 
hassas bu konuda, verilen önergeler de bazen bir ke
limenin değişikliği hakkında, bazen bir cümlenin, bu 
şekilde değil de öbür türlü konması hakkında. 

Onun için, yani Genel Kurulun da hassas olup 
mümkün olduğu kadar önergeyi az vermesi gerekir. 
Vaktiyle ikinci Dünya Harbinde, ingiltere'de istas
yonlarda falanca ilanlar vardı. Çünkü, nakliye zor, 
kimsenin trene binmesini istemiyorlar; ama onu da 
kısıtlamak istemiyorlar; hakikaten bu seyahat lüzum
lu mu, değil mi? Telefon kulübesinde yazı vardı. 
«Hakikaten bu telefonu yapman lazım mı değil mi?» 
Ona benzer, kıymetli arkadaşlarımın da hakikaten bu 
önergeleri verirken böyle düşünmelerinde ihtiyaç var. 
Bir Redaksiyon Heyeti var. Komisyon adına bazı ke
limelerin yerini değiştirecek, bazı cümleleri ve deyim
leri değiştirecek bir Redaksiyon Heyeti de var. ikinci 
görüşmede bu Redaksiyon Heyetinin değiştirdikleri 
de görüşülecek. 

Onun için, evvela biz, Umumî Heyet olarak müm
kün olduğu kadar az önergeyle bu müzakereleri na
sıl selametle yürütürüz; çünkü elimizdeki içtüzüğün 
dışına Başkanlık Divanı çıkamaz. Çıkamayacağına 
göre, bu idareye bizim de iştirak etmemiz lazım Ge
nel Kurul olarak. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Değerli üyeler, Sayın Aksoy'un esasen önergesin

deki birinci maddede teklif ettiği konuyu oylatacak 
değilim, yalnız bilgilerinize sunmak üzere okuttum; 
çünkü önergenin beş imzalı olarak verilmesi şartı ta
biî Tüzüğümüze aykırıdır. Bir Tüzük değişikliği ge
rektirir, yalnız ikinci maddesi diğer üç sayın üyenin 
verdiği önergeyle birleşiyor. Diğer önergede müzake
releri kolaylaştıracak teklifler şunlar, bir kere oku
yorum : 

1. Önergelerin bir gün önceden alınarak Komis
yona verilmesi, 

2. Maddenin okunmasından sonra verilen öner
gelerin veriliş sırasına göre teker teker okunması, 

3. Önergeler üzerinde lehte ve aleyhte konuşma
lar yapılması, 
. 4. önergeler hakkında Komisyon görüşünün 

alınması, 
5. Önergelerin oylanarak kabulü halinde, nazarı 

dikkate alınmak üzere Komisyona tevdi hususları
nın karara bağlanması şeklinde beş madde halinde sı
ralamışlar. Bunlar üzerinde görüşmek isteyen (iki 
önerge burada birleşiyor) lehte ve aleyhte söz vermek 
istiyorum. Sayın Yeğenağa görüştü; Sayın Yarkın, 
bir de size söz vereyim. 

Buyurun. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Önergelerin bir gün 

evvel verilmesi bir temenni olabilir, bu temenniyi esa
sen almıştır. Bu kadar süratli bir inceleme içerisinde 
bir de bir gün önce önerge verme zorunluğu Genel 
Kurulda karara bağlanırsa, görüşme yapılamaz de
mektir. Böyle bir süre getirmek, yalnız temenni ola
rak nazarı itibara alınabilir. Arkadaşlarımız da buna 
riayet etmeye çalışırlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, lehte ve aleyhte iki konuşma oldu öner

geler üzerinde. 
Değerli üyeler, anlaşılıyor ki, biz bugüne kadar 

ne tarzda tasarıları müzakere etmişsek, karara bağla-
mışsak gene aynı şekilde devamı istenilmektedir. Bu 
itibarla, bu önergeleri birer temenni olarak kabul edi
yor ve bir kenara koyuyor, görüşmelere devam edi
yoruz. 

Sayın üyeler, değerli üyeler, 3 üncü maddeye, 
Anayasa Tasarısının 3 üncü maddesine gelmiş bulu
nuyoruz. 3 üncü maddeyi okutuyorum. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî 
marşı ve başkenti : 
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Madde 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve mille* 
tiyle bölünmez bir bütündür. 

Resmî dili Türkçe'dir. 
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıl

dızlı al bayraktır. 
Millî marşı «İstiklâl Marşı» dır. 
Başkenti Ankara'dır. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 

söz isteyen sayın üyeler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Daha evvel yaz

dırdık efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aykut'un bir tezkeresi var, 

Sayın Kocatürk'ün var, Sayın Ergin, Sayın Ökte, Sa
yın Bilge. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Sayın Başkan 
ben söz istemiyorum; bir önergem vardı, geri alıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Evet, Sayın Aykut buyurun efendim. 
İMREN AYKUT — Sayın ıBaşkan, değerli ar

kadaşlarım; 

'Huzurunuzu çok Ikısa olarak işgal edeceğim, As
lında buna mecbur oldum. Dün Sayın Aldıkaçtı açık
lamalarını yapanken benim 3 üncü maddeyle ilgili 
sözlerime temas etmiş ve saika olarak söylediğimi ifa
de etmişler ve öyle yorumlamışlardı. Biz şu anda 
Anayasa yapmalktayız. Bir mi'lefcin ve bir devletin 
kaderini çiziyoruz. Böyle bir durumda şaka yapıl

amaz. Bendeniz, nerede şaka yapılır ve ne zaman sa
ika yapılır 'bunu çok iyi bilirim. 

Ankara'nın başkent olmasının hava kirişliğinin gi
derilmesi şartına bağlı olması mümkün olabilir mi 
diye bir teklif yapmıştım. Başkentin Anayasadalbi ye
rinin belirlendiği bir sırada, insana ve onun sağlığına 
verdiğim önem nedeniyle hava kariliğini dile getir
menin Sayın Başkan tarafından şaka olarak telakki 
edilmesini hayretle (karşıladım. Böyle bir teklifi şaka 
telakki etmek insan hayatını ve insan sağlığını şaka
ya almaktır. Serserilerin Anayasa kapsamına girme
si bence daha sevimli bir şaka olabilirdi. 

Diğer taraftan, 'bayrağımızın ve İstiklal Marşı
mızın, ilgili matbu Anayasa Tasarısında yer aHmasıy-
lla lilgiıli endişelerimıden ide, çok ciddî endişelerimden 
de toahsetaiştiım. Bu endişelerim, yapılan bütün açık
lamalara rağmen devam etmektedir. Bir konunun ya
salarda düzenlenmesıi, ya bu konuyu emniyete alma 
ihtiyacından doğar veya o ıkonuyu topluma kabul et
tirme İsteğinden ve gereğinden doğan 

Şimıdli, soruyorum; bizim bayrağımızı ve İstik
lal Marşımızı emniyete almak için bazı sebepler mi 
vardır? Yoksa topluma Ikabul ettirmek için bir çaba 
göstermemiz mi gerekiyor? Bence her iki sebep de 
ortada yoktur; çünkü Bayrağımız ve İstiklâl Marşı
mız ıö2 yıldan beri kabul edilmiş, benimsenmiş ve 
herhangi bir yasal dayanağı olmadığı halde değişti
rilmesi hiçbir nedenle düşüınülmemüştir. Anayasaları
mız bile... («Düşünülmüştür, düşünülmüştür» sesleri) 

Müsaade eder mistiniz efendim. Anayasalarımız 
bile her 10 yılda bir sarsıntı geçirir ve bazı değişme
lere uğrarken Bayrağımız ve İstiklâl Marşımız üze
rinde en ufak bir gölge düşmemiş, değiştirilmesi akıl
lardan bile geçmemiştir. Anayasalarımızdan çok da
ha sağlam kafalarımıza ve kalplerimize yazılmış olan 
bu çok önemli diki değeri yazılı bulunduğu değişmez 
yerlerde bırakalım. Oradan söküp de sık sık değiş
mek zorunda kalan anayasa maddeleri içine sokma
yalım.' 

Arzım budur. Yüce Meclisin bilgiilerinet sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Koeatürk, 'buyurun lütfen, 
Sayın Koeatürk, süreniz 10 dakika, biliyorsunuz 

değil mi?.. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

; 'M. UTKAN KOCATÜRK — Muhterem arka
daşlarım; 

Anayasanın ,3 üncü maddesi Taslakta başlılk ola
rak '«Devletin (bütünlüğü, 'resmî dili, bayrağı, millî 
marşı ve başkenti» şeklinde düzenlenmüştir. 

(Efendim, burada tenkide mucip en önemli nokta 
«Devletin resmî dili» libaresidir. Şöyle ki : 1924 Ana
yasasında «Devletin resmî dili Türkçe'dir» ikaydı var
dı. 1961 Anayasında «Devletin resmî dili Türkçe'dir» 
kaydı aynen 'geçmiş idi; ancak Sayın Anayasa Ko
misyonumuz 1924 Anayasasıyla 1961 Anayasası ara
sında bir de 19145'te Anayasanın Türkçeleştirilmesi 
ve 1952'de tekrar Teşkilatı Esasiye Kanunundaki eski 
kelimderi kullanmak suretiyle yeniden şekil olaralk 
formüle edilmesd metinlerini zannediyorum gözden 
geçirmemişllerdir. Zira, 1945'te yapılan bir değişikli
ğinde «Devletin resmî dili Türkçedir» ibaresi kaldı
rılmış, «Devlet dili Türlkçe'diır» diye kayıt düşül
müştür. Bu niçin gereklidir; huzurunuzda birkaç ke
limeyle ibunu dzah edeceğim. 

Bu maddenin başında Türkiye Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu söylenmek
tedir. Dolayısıyla, millî birliği perçinleyen böyle bir 
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maddeyi takiben Devletim resmî dünden bahsetmek 
hata olur. Zira, Türkiye'de resmî veya gayrî resmî 
diye.bir dil ayırımı yapılamayacağı gibi birazdan arz 
edeceğim başka anayasalarda yer alan «Devletin dili 
jşıudur» diye birkaç dil anasından birini çekip ayıracak 
(bir durum da mevcut değildir. 'Mesela, İspanyol 
Anayasasında İspanya eyaletlerinde kullanılan diller
den bir tanesi resmî dil olarak kabul edilmiştir. Böy
le bir kayıt vardır. Buna mukabil, Belçika Anayasa
sında yine ülkelerinde kullanılan dillerden herhangi 
birini vatandaşın resmî dil olarak kullanacağına dair 
kayıt düşülmüştür; ama İtalyan Anayasasında, Fede
ral Almanya Anayasasında ve Fransız Anayasasında 
böyle bir kyıt bulunmamaktadır. Benim gözüme «Dev
letin resmî dili» ibaresiyle ilgili bir kayıt ilişmiştir. 

Şimdi, Türk Anayasasında böyle bir kayda lüzum 
var mıdır?... Yoktur; çünkü Türk halkını biz bir bütün 
kabul ediyoruz. Esasen Büyük Atatürk'ün şu sözle
riyle de bu millî birliği tek bir vücut halinde teşkil eden 
halkımızın tek dıil konuştuğu ıtescl edilmiş durumdadır. 
Atatürk 1931'de diyor ki, «Türk milletindenim, diyen 
insan her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşma
lıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, 
topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğ
ru olmaz.» Atatürk'ün resmî sözüdür. Biz şimdi Ana
yasamızın bir maddesiyle «Devlete vatandaşlık bağıyla 
bağlı olan herkes Türktür» derken en tabiî bir Dev
letin isteği olarak bunun Türkçe konuşmasını arzu ede
riz. Dolayısıyla, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de
ğişik diller konuşuluyormuş gibi, bunlardan çoğunlu
ğun kullandığı dilin Türkçe olduğunu göz önüne ala
rak «Resmî dil» diye bir ibarenin 1982 Anayasasına 
düşülmesi bence hata olur. Bu 1945 yılında düzeltil
miş idi. Zannediyorum 1945 metni incelense idi, orada 
«Devletin dili Türkçe'dir» kaydı göze çarpacak ve Ana
yasa Taslağında da bu şekilde bir düzeltme yapıla
caktı. 

Dolayısıyla, ben bu hususta bir önerge vermiş du
rumdayım. «Devletin resmî dili Türkçe'dir» kaydını 
«Devletin dili Türkçe'dir» şeklinde bu Anayasada 
düzeltilmesinin birinci fıkrada kaydedilen Devletin 
ülkesi ve milletiyle bir bütün olduğu ilkesini katî şe
kilde destekleyeceği fikrindeyim. 

Yine aynı madde içinde geçen «Bayrağı, şekli Ka
nununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır» di
yor. Biliyorsunuz bazı anayasalar bayraklarını şekil 
itibariyle tespit etmişlerdir. Dolayısıyla burada da 
Türk Bayrağının Türk Milletinin manevî bir değeri
nin simgesi olarak Anayasada yer alması gayet tabiî

dir; ancak «... şekli kanununda belirtilen» ibaresi pek 
hoş gelmedi bana ve bunun gerekçesi olarak da, ileri
de yapılacak sanatsal değişikliklere bir imkân hazır
lamak şeklinde bir yorum yapılmıştır. Bendeniz bu yo
rumu da kabul edemiyorum. Şöyle ki : Türk Bayra
ğının ne şekilde olacağına dair ebatları, ay ve yıldızın 

. thirlbtirino uzaklıkları, ayın kenara uzaklığı, yıldızın 
öbür kenara uzaklığı Bayrak Kanununun ekinde de 
belirtilmek üzere tespit edilmiştir ve kanunun ismi de 
«Bayrak Kanunu» duır. 'Dolayısıyla Bayrak Kanunun
da bir katiyet söz konusudur. Hiç kimsenin yıldızın 
bir kenara uzaklığı, eğer 20 santim kabul edilmişse 
bunu 50 santime çıkarmaya, böyle bir değişiklik yap
maya yetkisi yoktur. Bayrak Kanunu ekiyle beraber 
Bayrağın ölçülerini formüle eden bir vesikadır. Do
layısıyla ileride yapılacak sanatsal değişiklikler diye 
bir endişeyi ben haklı göremedim. Bu endişe, eğer biz 
böyle bir endişenin yollarını açacak olursak, yarın 
İstiklâl Marşının sözlerinin sırası da değişebilir, sa
natsal olarak şu olabilir, bu olabilir. Bunlar kabul edil
dikleri şekilde muhafaza edilmeleri şartıyla, millet için 
o günlün hatıralarını taşıyan kutsal ibirer mefhumdur
lar. Dolayısıyla, gerekçeden de «İleride sanat endişe
siyle yapılacak değişiklikler» ibaresinin çıkarılmasını 
arzu etmekteyim. 

IBAŞKAN — Süreniz doluyor, rica edeyim Sayın 
Kocatürk. 

ıM. UTKAN KOCATÜRİK — ©itiyor, topluyo-
ru mefenıdkn. 

Efendim, bu izah ettiğim durumları içeren bir öner
ge vermiş durumdayım. iBu önergenin oylarınızı kul
lanırken göz önüne alınmasını bilhassa istirham ede
ceğim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Ergin, buyurun efendim. 

FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasını oku
tuyorum : «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür.» Bu cümleden anlaşılan mana açık
tır. Türkiye Devleti ülkesi ile; kendine ait olan ül
ke ile ve milletiyle; kendine ait olan milletle bir bü
tündür demek istiyor. Bu hukuk bakımından olsun, 
gerçek bakımından olsun yadırganacak bir durumdur. 
Tam tersi söz konusudur. Devlet tarifi icabı teşkilât
lanmış millettir, yani devlet milletindir, millet devletin 
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değildir. Aynı durum ülke, vattan için de (tekrarlanabi
lir. Devlet vatana aittir; bu vatan üzerindeki teşkilat 
ve örgüttür.' 

Dolayısıyla, uygun görüldüğü takdirde bu birinci 
fıkranın şu şekilde değiştirilmesini önermekteyim : 
«... Ülkesi, milleti ve devleti ile Türkiye bölünmez bir 
bütündür.» Bu suretle ters kurulmuş olan bir cümle
nin amacı daha açık bir şekilde ifade edilmiş olabilir. 

Sayın Kocatürk'ün temas ettiği Anayasa, 4695 sa
yılı Kanundur. 10 Ocak 1945 tarihli Anayasa, burada 
kullanılan terim «Devlet dili Türkçe'dir.» Bunu «Res
mî dili Türkçe'dir» ibaresinin yerine tercih etmemiz 
için geçerli bir sebep bulunmaktadır. «Resmî dil Türk
çe'dir» dendiği vakit mefhumu muhalifi ne anlarsı
nız?... Başka gayrî resmî dillerin söz konusu olabile
ceği. Dolayısıyla «Devlet dili» tabiri bence tercihe şa
yandır, yalnız «Türkiye bölünmez bir bütündür» ya
hut «Türkiye Devleti..» diye başladıktan sonra «Resmî 
dili Türçe'dir» dersek faille ikinci fıkra arasındaki bağ
lantı zedelenmektedir. Dolayısıyla «Devletin resmî dili 
Türkçe'dir» yahut «Devlet dili Türkçe'dir» şeklinde al
mamız lazımdır. 

Türk Bayrağı konusunda da durum açıktır. Anaya
sa kanunlara dayanmaz, kanunlardan kuvvet almaz, 
kanunlar Anayasaya dayanır, dolayısıyla «Kanunda be
lirtilen» ibaresinin çıkartılmasında yarar vardır ve 
«Bayrağı» dersek, gene aynen bir önceki fıkradaki gibi 
faille irtibatsızlık meydana gelmektedir. Dolayısıyla, 
«Türk Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır.» demek 
bence daha doğrudur. 

«Türkiye'nin Millî Marşı» diye başlayarak müte
akip fıkrayı düzeltebiliriz ve en son fıkra için de 
«Devletin Başkenti Ankara'dır» diyebiliriz. Eğer bu 
önerilerimle anlayış göstariıllir ve bu önerilerim tas
viple karşılanırsa. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın Bilge buyurun. 
NECİP BİLGE — Efendim, bendenizin söyleye

ceğini Sayın Ergin söylemiş bulunuyor, ben vazgeçiyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gözübüyük, sizin önergeniz var, tahmin ede

rim önergeniz okunduğu zaman önergeniz üzerinde 
konuşacaksınız. Bu itibarla, müsaade ederseniz sizi 
geçiyorum. 

Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bu madde üzerinde bir konuşma yapılacağını hiç 
tahmin etmiyordum. Çünkü, yerleşmiş, âdeta müteâri-
fe haline gelmiş terimleri ve madde metnini eleştirmek 
için hukuken, mantiken hiçbir gerekçe gösterileme
di ve gösterilemez de. 

«Devletin resmî dili Türkçe'dir» demekle, «Dev
let dili Türkçe'dir» demek arasında hiçbir fark yok
tur. Devlet resmî bir teşekkülü ifade eder, isterse di
li resmî olsun, kendisi devlet olsun; isterse devlet ol
sun, dili Türkçe olsun; ikisi de aynı manayı taşır, 
ikisi de aynı hükümdür. 

Binaenaleyh, «Devletin resmî dili Türkçe'dir» de
mekle, «Devlet dili Türkçe'dir» demek arasında hiçbir 
fark yoktur. Bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bunu fazla 
kurcalayarak, sağa sola çekilmesi imkânı verilme
melidir. Bu Türk Devletinin birliğini, beraberliğini per
çinleyen bir umdedir, bir inkilap maddesidir hatta. 

Bayrak ve İstiklâl Marşının bu Anayasada yer al
ması ise' son yılların ortaya çıkardığı bazı meseleler, 
bazı olaylar dolayısıyla zarurî idi, geçmişte olmaması 
da bir hata idi. Bu eksik doldurulmuştur, bunu teşek
kürle kabul .etmek lazımdır. 

Bayrağın bir Kanunla tespit edilmiş olmasına 
Anayasada atıf yapılması da Anayasa eksikliği değil
dir, 'kanunlar anayasaya uygun olduğu gibi, anayasa
da kanunları teyit edebilir. Bir kanunu anayasanın te
yit etmesi, anayasa prensiplerine aykırı düşmez. 

'Bu itibarla; Ibu maddemin olduğu gibi, hatta müm
kün olsaydı (yeni müzakereler açmak hevesinde olma
dığım jçin) Bayrak ve İstiklâl Marşı hakkındaki hük
mün değişmezliğini dahi hükme bağlamak lazım. («Bra
vo» sesleri) 

Bu inançla bu maddenin olduğu gibi kabulünü Yü
ce Heyetinizden saygı iie istirham ediyorum. (Alkış
lar «'Bıravo» s esleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Doğan Gürbüz buyurun. 
DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Az önce konuşan Sayın Hazer gibi ben de bu 3 

üncü maddenin burada üzerinde fazla konuşulmaksı-
zın kabul edileceği fikrinde idim; ama bazı düşünceler, 
bazı fikirler ister istemez hepimizi düne doğru gö
türüyor. 12 Eylül öncesi, Türkiye'nin ülkesini ve mil
letini bölmeye kalkışmadılar mı?.. Elbette bu milleti
mizin Anayasasında net olarak belirtilecektir. 

«Resmî dili Türkçe'dir» yerine daha başka diller
le eğitim ve öğretim yapılmaik isifceniılm'edi mi,... 
Elbette bu madde de buraya girecek ve hiçbir zaman 
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kimse bunu değiştirmeye cesaret bile edemeyecektir. 
Elbette bunların Anayasaya girmesinin belirli bir an
lamı vardı. Bu yüzden Komisyona şükranlarımızı arz 
etmek istiyoruz. Elbette Türkiye'de kalelere Türk 
Bayrağı yerine, ay yıldızlı Türk Bayrağı yerine başka 
bayraklar çekmek isteyenlere karşı Anayasada belirli 
bir madde getirilmiş olmayacak mı?... Elbette ola
cak. Tabiî, Türkiye'deki bütün bayrak direklerine an
cak ve ancak elbette beyaz ay yıldızlı al bayrak çe
kilebilecek. Başka türlü bir al veya kırmızı bayrak 
çekilemeyecek. 

Millî marş yerine Enternasyonali okullarda öğret
mediler mi, söylemediler mi?... Elbette Türkiye'nin, 
milletimizin millî marşından başka, İstiklâl Marşından 
başka bir marşın söylenemeyeceği burada rahatlıkla 
belirtilmeli idi ve başkentler ilan edilirken, elbette 
buraya bunun tedbiri gelecekti ve bu tedbirlerin hep
sini getirdiği için hakikaten Komisyona huzurlarınız
da teşekkür ediyorum. 

Türkiye Devletinin, ülkesi ve milletiyle bir bütün 
olduğunun burada tam anlamıyla tescil edilmesini 
memnuniyetle karşılıyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Aslında, baş tarafta gördüğümüz birkaç madde
nin bir hamlede geçeceğini tahmin ve tasavvur eden 
arkadaşlarınızdan bir tanesi de benim; ama herhalde 
bu madde üzerinde de müzakere açılması isabetli 
oldu kanısındayım. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım, ye
terli derecede açıklık getirdiler. Ancak, «Resmî dili 
Türkçe'dir» deyimi ile «Devlet dili Türkçe'dir» deyi
mi arasında müsaadenizle ben fark görüyorum. Şöy
le bir fark görüyorum : 

«Devlet dili Türkçe'dir» dersek, birisi belediyeye, 
vilayete, bakanlığa başka bir dil ile dilekçe verebi
lecek demektir. Yanlız, ben Devlet olarak ona Türk-' 
çe cevap vereceğim; Devlet dili Türkçe olduğu için. 
B̂en devletim, ona Türkçe cevap vereceğim 

Öbür vatandaş başka dille 'bana dilekçe verebilecek 
demektir ve 'bunu da ben resmiyete koyacağım 
demektir. Bunlar Türkiye'de <o,lmuşitur sayın arka-
daışlaırım. 

Bu itibarla, «Hiç bir fark yoktur» şeklinde iyi 
niyetli kanaate bendeniz katılamıyorum. Çünkü, as
lında kanunları hep kötü niyetliler için yapıyoruz. İyi 

niyetliler için zaten kanun yapmaya gerek yoktur. 
Bu itibarla, metinde olduğu gibi aynen kalması çok 
çok faydalı ve gereklidir. 

Efendim, bayrağın şeklinin (Buradaki aldığım no
ta da çok uyuyor) kanununda belirtilmesi hususuna 
gelince : Zaten Anayasamız 70 kadar kanuna atıf 
yapıyor. Elbette buna da atıf yapacaktır. Bunu nor
mal karşılamak lazımdır. Anayasa emir veriyor; 
«Şöyle bir kanun yapın, eksiği varsa tamamlayın» di
ye, yoksa Anayasa kanunun emrine girmiş olmuyor 
ve de Türkiye'de yeşilli, kızıllı bayraklar çekilemeye
cek demektir. Üzülerek ifade ediyorum, okullarda da
hi bu hadiseler olmuştur. 

«Başkentimize hoşgeldiniz» denilmeyecektir. Tür
kiye, Devleti ile milleti ile bölünmez bir bütün ol
duğuna göre, Başkentimiz de bir tanedir. 

Bu itibarla, bu madde üzerindeki müzakerelerin 
daha fazla uzamamasının ve aynen kalmasının oy-
ılanmasmı yüksek tasviplerinize arz ederken Sayın 
Komisyona da ıteşekıkürlerıimi sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
AKÎF ERGİNAY — Madde üzeninde söz istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. Söz iste
mekte biraz geciktiniz; ama buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Kifayet verilmediğine gö
re.... 

BAŞKAN — Bu şekilde davet edişimin sebebi 
şu idi Savın Erginay : İstiyorum ki, bir an evvel gö
rüşmeleri lütfedip tamamlayasmız, ondan sonra 
önergelere geçelim ve önergelerin üzerinde teker teker 
müzakere açalım. Bu suretle bir kısım sayın üye
nin, «Tüzüğü değiştirecek tarzda bir uygulamaya gi
diliyor» şeklindeki tereddütleri zail olsun. Bu bakım
dan bu şekilde davet ettim. 

Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Çok kısa olarak arz edeceğim. Sayın Komisyon 

kabul ederse bir yazılış şeklini teklif edeceğim, ka
bul etmezlerse mesele yok. 

«Madde 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiy
le bölünmez bir bütündür.» Türkçe bir cümle. Ar
kasından, «Resmî dili Türkçe'dir» deniyor. Kimin?.. 
Türk Devletinin, diyecdksinıiz; ama yok. «Türk Dev
leti, ilkesi ve milletiyle (bölainmez bir 'bütündür.» 
deniyor. Onun için; «Resmî dili Türkçe'dir.» 
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«Bayrağı şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıl
dızlı al bayraktır.» fıkrası aile diğer iki fıkranın babı
na, (Eğer Komisyon kabul ederse, tekrar ediyorum.) 
«Türikiye'hiın» veya «Türk Devletinin» (deyip, itei nok
ta üst üste koyduktan sonra, altına; «Resmî dili Türk
çe'dir,» bayrağı şudur, millî marşı budur, başkenti 
Ankara'dır, şeklinde olursa, zannediyorum Türkçe 
bakımından daha açık, eski tabirle fasih olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, önerge verdiniz mi?.. 
AKİF ERGİNAY — Hayır vermedim. Komisyon 

kabul ederse mesele yok. Etmezse aynen kalır. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bu konuda önerge ver

menizi rica edeyim. 
Sayın Aldıkaçtı, sayın üyelerin madde üzerindeki 

konuşmaları tamamlanmıştır. Cevap verecek misiniz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Çok kısa olarak cevap vereceğim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
3 üncü madde hakkında söz alan arkadaşlara ve 

açıklanan görüşlerden dolayı hepsine teşekkür ede
rim. 

Sayın lğneciler'in de belirttiği gibi, öyle sanıyor
duk ki, bu madde hemen geçecek; fakat bu madde 
de tartışmaya açıldı. Bu belki bir karamsarlık olarak 
tarafımdan mütalaa edilebilir; ama gerçekte üzülme
mek mümkün değil. 

«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür.» sözünün Türkçe yazılışı tartışıldı, 
«Resmî dili Türkçe'dir» tartışmaya kondu, «'Bayra
ğı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bay
raktır.» «Millî marşı «İstiklâl Marşı»dır», «İBaşkenti 
Ankara'dır». 

Biz bu maddeyi oluştururken büyük bir ihtiyaca 
cevap verdiğimizi düşünüyorduk ve hâlâ da o kana
atteyiz. Devletin resmî dilinin Türkçe olduğunun, 
memlekette başka dillerin bulunduğu anlamına gele
ceği biraz zorlamadan ibarettir. , Çünkü, (Sayın lğne
ciler'in de belirttiği gibi, Türk vatandaşı olarak mem
leketimizde Türk pasaportunu haiz insanlar yaşa
yacaktır. Bunların belki içinde Türkçe bilmeyenler 
vardır. iBunların resmî muhaberatta başka bir dili 
kullanmalarına gerek yoktur. Bunun sağlanması için 
resmî dilin Türkçe olduğu, devletle olan bütün mu
haberatın Türkçe yapılması gereği Anayasaya kon
muştur, 
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Diğer taraftan da ıSayın Utkan Kocatürk'ün ileri 
sürdüğü gibi, gerçi bu konuda büyük bir incelemem 
yok; fakat daha ileride Dil Akademisi konusu gel
diği zaman belirteceğim, dünyanın çeşitli anayasa
larında resmî dilden bahsedilmektedir. Belki Fransa' 
da yoktur. ISayın Utkan IKocatürk'ün belirttiği gibi, 
belki içinde üç dört lisan kullanılan memleketlerde, 
mesela; Belçika'da Flamanca ve Valonca söylenir, 
Almanca ve Fransızca, İsviçre'de dört dilden bahsedi
lir ve bunların hepsinin resmî dil olduğu söylenir; 
fakat hatırladığıma göre İtalya'da «Resmî dil İtal
yanca» diye hüküm vardır. Her millet kendi ihtiya
cına göre hükmü düzenler. Bir dilin resmî olarak 
anayasada açıklanması, hiçbir şekilde J dile yahutta 
o düzene gölge düşürmez. 

ıBayrağın şekline gelince: Eğer «Kanununda be
lirtilen» cümlesini kullanmamış olsaydık, isteyen is
tediği şekilde beyaz ayyıldığlı bayraklar yapacaktı ve 
hatta eğer bu hüküm Anayasaya konmasaydı, İs
tanbul'da ıBayazıt Kulesine kızıl bayraklar yine çe
kilebilecekti. Onu çekenler sonra, «Onun bir köşe
sinde ay yıldız vardı» dediler ve bunu savundular. 
«Kanununda belirtilen» diyerek, Bayrağımızın belir
li bir şekli olduğu ve bu şekle saygı gösterilmesi ge
reğini belirttik. 

Sonra, gerekçedeki bir cümle de tenkit edildi, ile
rideki değişikliklerden bahsedildi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kanununun tarih ve numarasını bilmiyorum; fa

kat bugünkü bayrağımızın şekli henüz 20-25 yıllık
tır. Ben çocukluğumda, yıldızı ayın içerisinde Türk 
bayrakların t bulunduğum memlekette görımüşümdür 
ve en sonunda IBayrak Kanunu çıkartıldı ve bayrak
ların aynı şekilde yapılması sağlandı. İleride bir ikti
dar gelir, yine bu esasa bağlı olarak belki ay'ı daha 
'ince çizer, yıldızı daha fazla kalın, diye düşünerek 
bunu koyduk. O cümleyi ben koydum, sorumluluğu 
tamamen bana aittir ve bu şekilde ileride de katı bir 
bayrak örneği yerine değişebilen bir bayrak; fakat 
özü albayrak, özünde beyaz ay yıldız bulunan bir 
bayrak, Millî Bayrağımızı anlatmak ve belirtmek is
tedim. 

IMillî bayrak birçok devletin anayasasında var
dır; Fransa Anayasasında vardır, Alman Anayasasın
da vardır, renkleri belirtilir; bundan daha doğal bir 
şey olamaz. 

«IBaşkent Ankara'dır» sözü üzerinde, ben çok' 
değer verdiğim bir arkadaşımın geçen açıklamasını, 
«Biraz şaka yaptığını» söylemiştkn., «Humodur» diye 
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burada tekrarlamıştım. Kendisi bundan çok hiddet
lenmiş, kendisinden özür dilerim, özellikle bir ha
nım olduğu için. l(Alkışlar). 

(Sayın (Hazer Ağabeyimize ve Doğan Gürbüz (Kar
deşimize de, Sayın Asım tğneciler'e de gösterdikleri 
destekten dolayı teşekkür ederim. 

Bu madde hakkında söyleyeceklerim bundan iba
ret. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim. İBiz maddenin Anayasa Komisyonu olarak 
tüm halinde oylanmasını istiyoruz. 

BAIŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âldıkaçtı. 
Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 
Komisyon adına mıydı Sayın Feyzioğlu? 
FBYZt FEYZİOĞLU - - Şahsım adına. 
BAŞKAN — Ben Komisyon adına söz istiyor

sunuz zannıyla Başkandan sonraya bıraktım; çünkü 
«İMadde üzerinde açıklama yapmak istiyorum» de
miştiniz; buyurun efendim. 

FBYZt FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Ben Komisyonumuzun Sayın Başkanından sonra 
bu konuda konuşmayı arzulamazdım; ama biraz ön
ce Sayın Başkanımızın belirttikleri gibi bir yanlış 
anlaşma oldu; o itibarla bilmecburiye kendilerinden 
sonra söz almak durumuna girdim. 

Benim söylemek istediklerimi gerek Sayın Başka
nımız kısmen, gerekse Sayın Hazer ve Gürbüz arka
daşlarımız tam olarak dile getirdiler. Bu'itibarla on
ları tekrarlayacak değilim. 

Birkaç gün önce burada yaptığım bir konuşmada 
Sayın Aykut'un 3 üncü maddenin gerekçesi içinde 
bulduğu bir cümleyi dile getirerek yaptığı eleştiriye 
cevap vermeye çalıştım; kısmen katılarak. Şimdi bu
nu burada bir daha tekrarlamak zorunluğu doğdu. 

3 üncü maıdde bütünüyle benimsenecek ve haıüta 
(Sayın Hazer'in söylediği gibi) değiştirilemez nite
likte kabul edilecek bir maddedir; Bayrağı ile istik
lâl Marşı ile Dili ile ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüyle. Bu itibarla, madde metnine tamamıy-
le katıldığımı ve bunun üzerinde herhangi bir deği
şiklik yapılmasının söz konusu edilmemesi gerektiği 
inancımı arz etmek istiyorum. Ancak, madde metni 
ile bu maddeye ilişkin gerekçedeki farkı mutlaka gi
dermek zorunllüğundayız. 

Biraz önce Komisyonumuzun Sayın Başkanı, «Bu 
maddenin gerekçesini ben yazdım; amacım da, ile
ride bir sanat görüşü o'îaraik Bayrağımızın ay yıldızı
nın kalınlığı, inceliği vesaire hususunda yapılması 
muhtemel değişikliklere imkân vermek, bu kapıyı 

açık tutmaktır.» dediler. Halbuki biz Komisyon ola
rak böyle bir gerekçe ile bu madde metnini kabul et
medik. Biz aksine, burada gayet açık bir tarzda «/Bay
rağı, şekli 'kanunumda fbellıiirtilen, beyaz ay yıldızlı ail-
bayraktır» derken Bayrak Kanununu kastettik, «Şek
li kanunda belirtilen» demedik, «Şekli kanununda 
belirtilen» dedik. Bu o kadar açıktır ki, anlamı IBay-
rak Kanununda, yani kendi özel kanununda tespit 
edilmiş olan şeklin dahi bundan böyle değiştirilmesi
nin söz konusu edilmemesi gerektiği ve bu düşünce 
içinde bunun kaleme alındığı tarzındadır. 

Binaenaleyh, görüşlerde ayrılık yoktur; ancak 
izahta, ifade tarzında farklılık vardır gerekçe ile me
tin arasında. Bendeniz bu gerekçeye katılmadığımı 
bundan önceki konuşmamda da arz etmiştim. Şim
di de tekrarlıyorum ve gerekçenin metne uygun ola-
rak düzeltilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim (Sayın Feyzioğlu. 
Sayın Güvenç'in çalışma saatlerimiz üzerinde bir 

hatırlatmaları var: ikinci oturumun !14.00'le 19.00 
arasında olması gerektiğini belirtiyorlar bu hatırlat
ma yazılarında. 

Değerli üyeler; biz 9 Ağustos günü bir değişiklik 
yaptık biliyorsunuz. İkinci oturumu 14.00'le 20.00 
arası olarak kararlaştırdık ve ilk günden itibaren de 
çalışmaya böyle devam ediyoruz. 

Değerli üyeler; 
Aykırılık sırasıyla, aykırılık durumuna göre sıra

ya konulan önergelerden birinci önergeyi okutuyo
rum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesi hususundaki teklifimi saygıla
rımla arz ederim. 

imren AYKUT 

III. Devüetiın bütünlüğü, ıresmî di, ibaışkent 

Madde 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiy
le bölünmez bir bütündür. 

Resmî Dil Türkçe'dir. 
Başkent Ankara'dır. 
BAŞKAN — Sayın Aykut bu önerge üzerinde 

zaten konuşmalarını yaparken açıklamada bulundu
lar. 

Sayın üyelerden bu önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üyeye 5'er dakikalık söz vereceğim.. («Yok, yok» 
sesleri). 
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Sayın Aldıkaçtı, IKomisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

Konuşmak işitemiyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Değerli üyeler, öneı genin dikkate 

alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

İkinci önerge Sayın Kocatürk'le, Sayın Erginay ve 
iBilge'nin, (ki, aynı mahiyette bulundukları için) bir
likte okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
3 üncü maddenin ikinci fıkrasından sonra; «Tür

kiye Devletinin» ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ede
rim. 

Utkan iKOCATÜİRK 

Devletin bütünlüğü, dili, bayrağı, millî marşı ve 
başkenti. 

. Madde 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür. 

Devletin dili Türkçe'dir; 
'Bayrağı Ibeyaz ay yılkiızlı al bayraktır; 
'Millî marşı «İstiklâl Marşıdır»; 
Başkenti Ankara'dır. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde Sayın IKocatürk 

esasen konuşmalarını yaparken gerekli açıklamada 
bulundular. 

Önerge sahibi iSayın Erginay da «Türkiye Devle
ti» nin ibaresinin ikinci fıkraya konmasının neden 
gerek olduğunu açıkladılar. Aynı önergede Sayın Bil-
ge'nin de imzası var. 

Sayın Bilge, Sayın Erginay'ın açıklaması dışında 
bir açıklama mı yapacaksınız? 

NECİP İBİLGE — Efendim, orada yanlış olarak 
«İkinci fıkradan sonra» diyor, «İkinci fıkradan önce» 
olacak. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi yazarken bu yanlış
lığı siz yapmışsınız, «ikinci fıkradan önce...», evet. 

NECİP BİLGE — Maksat da, failsiz olan dört 
cümleye fail koymaktır. Çünkü, birinci fıkra «Tür
kiye Devleti» fail yalın haldedir. Aşağıdakilerde ise 
izafet terkibi tamlama şeklinde olduğu için «Devleti
nin» denilmesi lazım. 

BASK AN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Tüzükte geçici madde ile yaptığınız değişikliğe gö-

göre 4 sayın üyeye 5'er dakika söz verebilirim. 
Söz isteyen sayın üye?.. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, ben söz ala

cağım. Çünkü, bu hususta bir önergem vardı. O öner
genin metne aykırı mı düştüğü, düşümediği konusunu 
tartışma konusu yapmamak için söz alacağım. 

BAŞKAN — Sayın (Kurtoğlu, sizin önergenizi 
de bu önergeyle ' birlikte mi mütalaa edelim? Yani 
daha mı aykırı sizin önergeniz? Biz sıraya koyaraken 
bu tarzda... 

SERDA KURTOĞLU — İH iç tartışmaya girme
yelim efendim. ıBu önerge hakkında vaki beyanlarım, 
benim önergem hakkında da konuşmamı temin ede
cektir. 

BAŞKIAN — İBuyurun efendim. 
SERDA (KURTOĞLU — Şimdi, birinci fıkra 2 

fıkra olarak düzenlenirse; «Türkiye Cumhuriyeti, 
devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün
dür...» 

BAŞKAN — iSiz kendi önergenizi okuyorsunuz? 
SERDA KURTOĞLU — Ve bu önergeyi tenkit 

için söylüyorum. 
Şimdi, 1 inci maddede; Türkiye Devleti bir Cum

huriyettir ve bu maddelerin değiştirilmesi teklif edi
lemez. 

2 nci madde de «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru...» diye devam ediyor. Onda da «(Cumhu
riyet» vardır ve binaenaleyh, «Türkiye Devleti, ülke
si ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» derken, mu
rat edilen şey Türkiye Cumhuriyetidir. Binaenaleyh, 
maddenin birinci fıkrasının, «Türkiye Cumhuriyeti, 
devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» 
şeklinde konması gerekir kanaatindeyim. 

O itibarla o takriri tenkit ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, anlıyorum. Siz 

kendi' önergenizde birinci fıkra olarak teklif ettiği
niz konudan bahsediyorsunuz; fakat bu sayın üye
lerin teklifinde «Türkiye Devleti» iki defa; hem bi
rinci fıkrada, hem de ikinci fıkrada tekrar ediliyor.. 

(SERDA KURTOĞLU — «dDevlet, ülke ve millet» 
cumhuriyetin 'içimde memzuc, dağrlmayacak, ayrıl
mayacak birer rüknüdür. 

BAŞKAN — «Türkiye Devleti» yerine «Türkiye 
Cumhuriyeti» denmesinin uygun olacağını vurgulu
yorsunuz?... 
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SERDA KURTOĞLU - Evet. 
İkinci fıkra olarak, arkadaşlarım haklıdırlar, fail 

yoktur. Onu da tümünü ikinci fıkra olarak alalım di
yorum: «Devletin resmî dili Türkçedir; bayrağı, şek
li ıkanunda belirtileni beyaz ay yıldızlı bayraktır; mil
lî marşı istiklal Marşıdır; Başkenti Ankara'dır.» di
ye... 

BAŞKAN — Onu, sizin önergenize sıra geldiği 
zaman görüşeceğiz. Evvela bu önerge üzerinde du
ralım. 

Sayın Aldıkaçtı, Sayın Anayasa Komisyonu; Sa
yın SKocatürk'le Sayın Bilge ve Erginay'ın önergele
rine tamamen veya kısmen katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDBKAÇTI — Sayın Başkan, katılmıyoruz. Daha 
önce arz etmiştik efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Komisyon bu iki önergeye.. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, biz (Kurtoğ-

lu'nun önergesine katılıyoruz. 
BAŞKAN — IBu önergeyi geri mi alıyorsunuz? 

AKİF ERGÎNAY — Evet. Zaten mahiyet itiba-
bariyle aynı. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ©derim. 
Sayın 'Kocatürk'ün bir görüşü, bir kararı var mı? 
M. UTKAN IKOCATÜRK — Oya arz edilme-

' sini rica ediyorum. 
BAŞKAN — Oya arz ediyoruz. 
Değerli üyeler; 
Sayın Kocatürk'ün önergesine Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz.. 
/BAŞKAN — Katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.. (Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul1 edıilmemişitir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 3 üncü maddesinde, aşağıda * yazılı dü

zeltmelerin yapılmasını öneririz: 
III. Ülke (Bütünlüğü, resmî dil, bayrak, millî 

marş ve başkent: 
Madde 3. — Ülkesi, milleti ve devletiyle Türki

ye bölünmez bir bütündür. 
Devletin resmî dili Türkçedir. 

Türk Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 
Türkiye'nin millî marşı, «İstiklal Marşı» dır. 
Devletin başkenti Ankara'dır. 

Feridun ERGİN Akif ERGÎNAY 
Tülay ÖNEY Şadan TUZCU 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Ergin konuşma
larında temas ettiler. 

Önergeyi imza eden sayın üyelerden bir açıkla
ma yapmak isteyen var mı?.. Yok. 

Sayın Aldıkaçtı, (Komisyon olarak bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDÜKAÇTI — Sayın Başkan, katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, dikkate alınıp, alın
maması konusunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler., öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi; Sayın 'Kurtoğlu'nun önergesini 
okutuyorum. 

(Sayın (Başkanlığa 
• Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Serda KURTOĞLU 

Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti, devleti, ülke
si ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 

Devletin resmî dili Türkçe'dir; Bayrağı, şekli ka
nunda belirtıilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır; MM-, 
lî Marşı «İstiklal Marşı» dır; (Başkenti Ankara'dır. 

BAŞKAN — Sayın iKurtoğlu önergeleri hakkında 
demin bir açıklama yaptılar. 

Sayın üyelerden 4 üyeye 5'er dakika söz verebi
lirim.... 

Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz, noktalama işaretleri nerededir?.. Ona gö
re bir anlam taşıyacak zannediyorum. 

BAŞKAN — Efendim şöyle: «Türkiye Cumhuri
yeti» nden sonra virgül; «Devleti» nden sonra virgül; 
«Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» Gerçi 
buraya virgül konmuş; ama... 

SERDA İKURTOĞLU — Nokta efendim. 
BAŞKAN — Nokta, evet. 
«Devletin resmî dili Türkçedir» den sonra noktalı 

virgül. 

— 699 — 



Danışma Meclisi B : 128 17 . 8 . 1982 O : 4 

«Bayrağı» ndan sonra virgül; «Şekli kanununda 
belirtilen» den sonra virgül; «'Beyaz ay yıldızlı al 
bayraktır» dan sonra noktalı virgül 

«(Millî marşı İstiklâl Marşıdır» dan sonra nokta-
li virgül. 

«Başkenti Ankara'dır» dan sonra nokta. 
Tamam mı efendim?... 
İSMAÎL ŞENGÜN — Tamam efendim. 
BAŞMAN — Söz isteyen İSayın üye?.. 
Sayın Kantarcıoğlu buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Çok kısa, ye

rimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun rica ederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — ı«Türiciye Cuırı-
hufiyeiti>>nden soora Virgül koyduktan sonra,, («Cum
huriyet» ancak şöyle Ibölündbi'lir: .«Cum-hu-ri-yeıt» 
diye toöUiinıdbltliiır. Bu ıda çok gereksiz olur. 

Arz edenim. 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun İSayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Efendim, daha ev

vel alınmış bir kararla, Komisyonun kurduğu re
daksiyon heyeti bu gibi nokta, Virgül tasibiıhatmı 
yapacağından, bu konuda pek müzakere etmezsek 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, müzakere etmi
yoruz. Yalinız, bir Sayın Üyenin sorusuna cevap 
arz ediyorum. Sonra bu cevapları sayın üyeler sor-
iduıkîıarı zaman arz etmezsem', tutumum hakkında, 
öyl'e zannediliyorum ki, daha ağır ithamlara maruz 
ikallalbilirim, kalmak istemiyorum. 

Sayın Aldıkaçitı, Sayın Kurtoğlu'nun önergesine 
katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler, önergenin dikkate alınıp, alın

maması hususunu 'oylarınıza sunacağım. Dikkate 
alımmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Gözübüyük ve arkadaşlarının önergelerini 
okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Taslağın «Devletin resmî diline» ilişkin 3 üncü 

maddesi ikinci 'fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3, fıkra 2 : 
Devletin resmî dili Türkçedir. 

— 7oa 

Türk Dil Bilimi kurallarına uygun olmayan 
kefaıeler ve Türkçe karşılığı holünan 'Frenkçe söz
ler resmî dil1 sayılmaz ve 'bunlar resmî eser, belge 
ve yazaşmalarda kullanılamaz. 

Gerekçe : 
2 nci Fıkradaki (Devletin Resmî dili Türkçedir) 

ilkesi bir Anayasa hükmüdür. Anayasanın her hük
müne olduğu gibi, Dil'e ilişkin hükmüne de uyul
ması Hukuk Devleti gereğidir. Ancak yılllaırdanberi 
bu hükme ve ilkeye uyulmamış, Türk Dili kuralla
rına aykırı olan müdahalelerle, Türkçenin ahenk 
güzelliğinle uymayan bir takım kelimeler ve öte 
yandan karşılığı olduğu ye bu sebeple hiç İbir. za-
ıruret bulunmadığı halde taklitçilikle alınan, kelime-' 
melerle Türkçe zedelenımiş ve adeta anlaşılmaz haile 
getirilmiştir. Bu sakıncayı 'önlemek maksadıyla tek
lif Ihazırlanmiişıtıır. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Hamdi AÇAN 
ıM. Rahmi KAR AH ASAN OĞLU Alâöddin AKSOY 

Azrrti ERYIUMAZ Mehmet Velid KORAN 
Salih Necdet ÖZDOĞAN V. Muhlis DABAKOĞLU 

Yavuz ALTOP Hallil GELENDOST 
Halil ERTEM 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, demin Söz ver
memiştim; fakat ibuyurun önergeniz 'üzerinde arzu 
ettiğiniz açıiklamayı yapın. 

Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, pek muhterem arkadaşlar; 
IBiıraz evvel (değerli arkadaşlarımızın da işaret 

buyurduğu gibi Anayasamızın en önemli maddelerin
den birisi İde 3 üncü maddedir. Ne var ki, bu mad
dede, «Devletin resmî dili Türkçedir» hükmü bir 
Anayasa hükmü olmasına, hukuk devletimde her 
h'üküm gibi, Anayasa hükmüne ide uyulması zaru
reti bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ku
rulduğundan bu güne kadar hu hükme uyutaamıştır. 
Yani, «Devletin resmî idil'i Türkçedir» hükmünün 
dışımda Türk dili üzerinde bazı tasarırüflar yapıl
mıştır ve bu tasarruflar ibir nevi müdahale mahiyetini 
almıştır ve millî değer 'mahiyetindeki Türk dilinin 
zedelenmesine isteyerek olmasa ıda sebebiyet veril
miştir. 

Hepimiziin ibM'diği gibi, Türkçenin ıgellişimesi ve 
zenginleşmesi elbette hepimizin arzu ettiği, dilediği 
ve istediği bir gayedir. Ancak dilimizin gelişımesi 
ive zenginleştirilmesi derken, gelişigüzeli tasarruflar 
da caiz değildir. Her alanda olduğu yibi Türk dil 
bilimi de bilimlerden ayn, kendine öz İbir bilim da-
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lıdır. Bu itibarla bu sahadaki tasarrufların dil bili
mi uzmanları tarafından işlenmesi, 'teklif edilmesi ve 
dile kazandırılması gerekir. Gelişigüzel tasarruflar 
hiç bir suretle maksat ve gayeye uygun olmaz ve 
nitekim, Iher sahada bazı tabirler, bazı yeni yeni 
kelimeler gelişigüzel1 kullanılmakta ve bu da Türk-
ç'eyi baştan başa anlaşılmaz bir hale getirmektedir. 

Evvelce de arz ettiğini gibi, dünyanın hiç bir 
ülkesinde devletin unsurlarından olan millet ve mil
letin en başta gelen manevi değeri olan dil üzerin
de bu kadar keyfi tasarruf yapılmamış ve oyuncak 
haline getirilmemiştir. 

Bu maksatla ve buna bir çare olmak üzere bu 
fıkramın şu şekilde tamarnilanması mümkündür... 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, biliyorsunuz 
önerge 'üzerimdeki görüşme 5 dakikadır. Rica edi
yorum. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Zaten 
'bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Fıkrayı okuduk esasen; ilâve et
mek istediğiniz fıkrayı okuduk. 

»ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Şimdi 
bu «Devletin resmî dili Türkçedir» den sonra şöyle bir 
fıkra düşünülebilir: »«Türk dil bilimi kurallarına uy
gun olmayan kelimeler ı(Bu anlaşılıyor, izaha ih
tiyaç yok) ve Türkçe karşılığı bulunan Frenkçe söz
ler ıresmî dil i&ajyı'lrnaz ve bunlar resimî eser, belge 
ve yazışmalarda kulianılımaz. «Bu şekilde bir sınır
lama faydalı olabilir. Tabiatıyla, Yüksek Genel Ku
rulun, arkadaşlarımızın takdirine mevdudur, bunda 
şüphe yok. Benim vazifem, bu hususu Yüksek Mec
lise; vazife yapmak, tarihi bir görevi yerine getirmek 
maksadıyla arz etmektir, kabulü sizlere aittir; arz 
bizden, kabul sizden. 

Bunumla beraber Anayasada bir «Dil Akademesi» 
hükmü de yer almıştır. Şayet 'Sayın Anayasa Komis
yonu Başkanı ve Komisyon, dilin bu gibi müdaha
lelere karşı savunulması ve korunması hususunda 
başka tedbirler düşünüyorlarsa, ona da tabiatıyla 
teşekkür eder ve 'memnuniyetle karşılarız. 

Yüksek takdirlerimizle sırf tarihî bir vazifeyi 
yapmak maksadıyla arz etmiş bulunuyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Gözübüyük. 
Bu önerge üzerimde görüşmek isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

lALDIKAÇTI — Efendim; bir parça açıklama yap
mak istiyorum, müsaade verirseniz? 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 
ISayın Hocamız ve arkadaşlarına çok çok teşek

kür ederim. Bizim içim çok önemli olan bir konu
ya değindiler. Bundan dolayıdır ki, Anayasa Ta
sarısının 168 inci maddesinde «Türk Dil Akade
misi» başlıklı bir müessese düşündük. Bu müessese 
bu fonksiyonu yerine getirecektir efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Burada... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Şu anda lüzum yoktur kanısındayız. 

BAŞKAN — Evet, gerek görmüyorsunuz. Katd-
I mıyorsunuz. 

Değerli üyeler; Bu önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Müsaa
de buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Tekrar bir açıklama mı yapacaksı
nız? 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Hayır 
efendim. 

Muhterem Başkanımız durumu aydınlattılar. Bu 
itibarla, önergemin oya konmasına lüzum kalmamış
tır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz? 
I BAŞKAN — 'Sayın Gökçe, buyurunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım çok küçük 
I bir şey; madde oylanacak, bu nedenle bir yazım ha

tası var, onu arz edeceğim. 
(Danışma Meclisi üyelerinden Sayın Abdülbaki 

Cebeci rahatsızlandı.) 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, değerli üyeler bir da

kikanızı rica edeyim. Bir Sayım Üyemiz rahatsızlık 
geçiriyor. Bir dakikanızı rica edeyim... («Oturuma 
ara verelim» sesleri) 

'Sayın Cebeci'ye şifalar dileriz. Müsaade buyu
rursanız tamamladığımız bu maddeyi oylayalım. On
dan sonra ara veririz. Sayın Cebeci'min durumu ağır 
değildir. Sayın doktor arkadaşlarımız «Bir baygınlık 

I geçirdi» dediler. Yani şimdi, kısa zamanda inşallah 
şifa bulacaklardır. 

tİBRAHÎıM BARANGlL — Efendim, benim de 
J bir önergem var. 

7G1 — 
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BAŞKAN — Evet, özür dilerdin. 
Sayın Barangil'in bir önergesi var. 'Sayın Baran

gil'in önergesini okutuyorum. 
Sayın Barangül, özür dilenini. Önergeniz bu dos

yanın altında kalmış. Dosya şeffaf değil, onun için 
farkına varmadım. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 3 üncü 

maddesinıim; 
a) Üçüncü fıkrasındaki >«,Şekli» kelimesinden 

sonra ı« Yürürlükteki» kelimesinin, 
ıb) Dördüncü fıkrasındaki «Marşı» kelimesin

den sonra virgül konularak «Beste ve güftesi yle» iba
resinin ilave edilerek, adı geçen fıkraların aşağıdaki 

' glibi düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
İbrahim BARANGİL 

Önerge bunları değiştirmek için değil, tahkim için 
verilmiştir. Zira madde gerekçesini okuduğumuz za
man bumun aksini görüyoruz. Gerekçeyi müsaade
nizle aynen okuyorum. Gerçi Sayın Feyzioğlu Ho
camız.,. 

BAŞKAN —• Sayın Barangil, süreniz beş daki
kadır. Lütfen. 

İBRAHİM BARANGİL — Tamam efendim. 
«Ancak, bayrağın sekinin kanunla tespit edile

ceği de, gelecekte sanat açısından yapılması muhte
mel değişikliklere imkân sağlamak amacıyla konul
muştur.» açıklaması getiriliyor. 

Sayın Komisyon Başkanımız beni bağışlasınlar, 
kendisimin iyi niyetinden biç şüphemiz yok; ama «Sa
nat açısıyla» diye bu açık kapıdan çok değişik öne
riler gelir, bayrağın şekli çok daha değişik biçimlere 
bürünebilir, 

Bayrağımız, bugünkü şekliyle dünyanın en güzel 
'bayraklarından biri, belki de birincisidir. Gerekçede 
belirtildiği gibi sanat açısından da olsa değiştirilmesi 
düşünülememelidir, 

İstiklâl 'Marşımız da sözleriyle emperyalizme, em
peryalist dünyaya karşı var olmak, ya da yok olmak 
mücadelesi vermekte olan yüoe milletimizin o kara 
ve fakat iman dolu günlerini büyük bir inançla dile 
getiren bir edebiyat şaheseridir. 

Bestesi bugüne kadar bütün milletin öğrendiği, be
ğendiği; sözlerinin anlamını müziğinde dile getiren 
çok güzel bir eserdir. 

İşte bu millî değerlerimizin bugünkü haliyle ko
runması gayesini güden önergemi tasviplerinize arz 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
Değerli üyeler, Sayın Barangil'in bu önergesi üze

rinde söz isteyen?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım söz istiyorum. " 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı buyurun. 
Sayın Gökçe siz de istediniz mi?.. 
ABBAS GÖKÇE — Hayır, benim maruzatım çok 

kısaydı Sayın Başkanım; bir kelimeye münhasır. 
BAŞKAN — O halde Kırcalı tamamlasın, özür 

dilerim görmedim, bundan sonra size söz vereyim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ben, Sayın Feyzioğlu'nun açıklamasından ötürü 
de söz! almak istiyordum. Bu sebeple Sayın Barangil 
ikinci bir fırsat vermiş bulundular. 

«Bayrağı, sekili yürürlükteki Kanununda belirtilen 
beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 

(Millî Marşı, beste ve güftesi yle, «İstiklal Marşı» 
dır, 

'BAŞKAN — Sayın Barangil, bir açıklama yapa
cak mısınız? 

İBRAHİM BARANGİL — Müsaade ederseniz 
efendtim. 

IBAŞKAN — Buyurun. 

İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; Anayasanın bu maddesi Sayın, 
Komisyonum çalışmalarında kendisine baz olarak al
dığı, özellikle madde gerekçelerinde göze çarpan, 
19161 Anayasasında mevcut olmayan yemi bir hüküm 
getirmektedir. Öyle bir hüküm ki, Anayasaya milli
yetçi bir nitelik kazandırmakta, Anayasaya milliyet
çi: bir hüviyet vermektedir. Getirdiği ve Anayasanın 
memen baştaki maddelerine yerleştirdiği bu hüküm 
için Sayın Komisyona ne kadar teşekkür etsek azdır 
kanaatindeyim. Şahsen ben de şükranlarımı arz ede
rim. 

Bıiır milletim gençliğini yetiştiren okullarına bay
rağımızın çekıilemediği, İstiklal Marşımızın ısöylene-
mediği, dama bunlar gibi nice acı örneklerle dolu o 
çok karanlık günleri hatırlamak bu maddeye çok da
da büyük bir anlam kazandırır. Artık bundan sonra 
kimse,, bayrağı karısının ütü bezi yaptığını ve ipine 
çamaşır serdiğini söyleyememelidür ve söyleyemeye-
cdk'fck* de. Bayrağı ve İstiklal' Marşı gibi manevî de
ğerleri, Türk Milletinim ve Devletlinin akında ve et
rafında toplandığı, birleştiği kutsal simgelerdir. Bun
ların muhafazası, devam ettirilmesi ve değiştirilme
mesi lazımdır, 
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Şimdi, Sayın İmren Aykut açıklamalarında çok 
esaslı bir şeye temas etmiş bulunuyorlar. Aslında bu
rada yazılmasından şikâyetleri; o kadar ileri duygu
larla meşbular, dolular ki, Türk Milletinin kalbinde 
yer almış olan istiklal Marşının ve Türk Bayrağının 
burada işaretine gerek yok, diyorlar. Yoksa burada 
yazılmış olmasından dertli değiller. Bu lüzumsuzdur 
izlenimini vermek istiyorlar. O sebeple önerge vermiş 
olduklarını zannediyorum, benim anlayabildiğim bu 
kadar. 

A. AVNt ŞAHİN — Genel Kurul karar verdi o 
konuda... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi bayra
ğa gelince : «Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, be
yaz ayyıldızlı al bayraktır.» dendiğinde, burada halen 
kanunda mevcut olan; bugün bir kanun vardır, bu 
bayrağı düzenlemiştir, onu işaret ediyorlar ve bu 
kanun sorunudur, kanunla da değiştirilebilir, demek 
istiyorlar, bu Kanundaki hükümle. 

Bence Sayın Aldıkaçtf'nın yapmış oldukları açık
lama doğrudur. Efendim, gerçekten hepimizin çocuk
luğunda daha evvelki tarihlerde gördüğümüz Türk 
bayrakları değişik şekillerde idi. Bugün onlara naza
ran o gün eğer böyle bir hüküm çıkarılsa idi, değiş
tirilemez denmiş olsa idi, bugünkü bayrağımıza ulaş
mamıza mani olunacak idi. O halde o hüküm doğru 
olmayacaktı. Demek ki, biz bugün gene Anayasayla 
aynı bayrağı tespit etmeye kalkarsak, hatalı hareket 
etmiş olabiliriz. 

Bilmiyoruz, istikbalde bu Bayrağın, ayyıldızm bel
ki daha güzel görünürlüğünü bize intikal ettirebilecek 
durumlar olabilir. Bu sebeple de mevcut olan, Ka^ 
nunda varolan ve ancak kanunlarla gösterilebilecek 
olan haliyle bu bayrak tespit edilir, denmek istiyor. 
Yoksa Sayın Feyzioğlu'nun dediği gibi anlamıyorum 
ben burada söyleneni. Bu sebeple, bu hükmün değiş
tirilmesine gerek yoktur. 

Ayrıca, «İstiklal Marşıdır» deyince de bunu ta
rife gerek yok. Fransız «La Marseillaise» deyince ne
yi anlıyorsa, Türk Ulusu da «istiklal Marşı» deyince, 
benim anladığım kadarıyla Mehmet Akif tarafından 
şiiri yazılmış ve bestesi hepimizce malum olan istik
lal Marşını anlıyoruz. O sebeple bunu tarif etmeye 
gerek olmadığı kanısındayım. 

Bu sebeple maddenin böyle oylanması ve önerge
nin reddi gerekeceğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
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ABBAS GÖKÇE — Efendim, bu önerge oylansın 
ondan sonra. Madde oylanacağı zaman... 

BAŞKAN — Hayır, bu önerge üzerinde mi söz 
istediniz?.. 

ABBAS GÖKÇE — önerge üzerinde değil efen
dim, esas maddedeki bir kelime... 

BAŞKAN — Peki, ona sıra geldiğimiz zaman 
hay hay. 

Sayın Aldıkaçtı, Sayın Barangil'in önergesine ka
tılıyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kendisine çok çok teşekkür ederiz, 
duygularına tamamen^ katılıyorum; fakat gerekçede 
Millî Marşın Mehmet Akif tarafından yazıldığını 
açıklamıştık. Eğer gerek görülürse, bilmiyorum bes
tekârını da gerekçeye ilave ederiz; fakat başka türlü 
bir şey olması mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Barangil'in önergesinin dik

kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Evet, maddeyi oylatmadan evvel Sayın Gökçe 
buyurun. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, Yüce Komis
yonumuzun gözünden kaçmış olacak, belki de bir 
mürettip hatası, özel isimler büyük harfle yazılır; 
Türkiye, Türk gibi. Fakat sıfatlar küçük harfle ya
zılır. Türkçe, özel isim değil sıfattır; küçük harfle 
yazılması lazım. Her lisanda öyledir, sıfatlar daima 
küçük harfle yazılır. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu redaksiyon hususu hatırlatıldı, Komisyon ge

reği ne ise yapacaktır; bunu oylatmaya gerek görmü
yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA HİKMET 
ALTUö — Sayın Başkan, Redaksiyon Komitesi üye
si olarak cevap vereyim. Bu «T» harfi kasten büyük 
yazılmıştır efendim. («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka?.. Sayın Gü
ven. 

TURHAN GÜVEN — Bendenizin oylama husu
sunda bir tereddütüm var, arz edebilir miyim efen
dim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 



Danışma Meclisi B : 128 

Öncelikle özür dilerim; bir - iki dakikamız var, bu 
nedenle kısa kesmeye çalışacağım. 

Yüksek malumları olduğu üzere İçtüzükte bir de
ğişiklik yapılmış ve Anayasanın görüşülmesi hususu 
değişik bir biçime bağlanmış bulunmaktadır. Ne var 
ki, bendenizin bir tereddütü var. Anayasanın her 
maddesinin iki defa görüşülmesi hususu eskiden Cum
huriyet Senatosu içtüzüğünde mevcut olan bir du
ruma bağlantılı olarak getirilmiştir. 

87 nci maddede, son fıkrada maddelerin açık oya 
konulmasında ikinci görüşme sonunda açık oylama
nın yapılacağı derpiş edildiği halde, açık oylama ya
pılacağı hususunu hükme bağlayan bir başka madde
de ise (Ki, 111 inci maddedir); Anayasa değiştiril
mesine dair kanun tekliflerinin her bir maddesiyle 
tümünün açık oylaması yapılacağı ayrıca açıklanmış
tır. 

Şimdi, biz 1 inci maddede eğer işarî oyla bir ka
rar vereceksek (Ki, bu karar daha sonra değişiklik 
önergeleriyle zaten değiştirilmesi pek mümkün olma
yan bir karar niteliği gibi görülecektir) eskiden Se
natoda, kesinlikle ifade edemiyorum; ama bu tip 
şeyler ikinci görüşmede açık oylama yapılacağı için, 
birinci görüşme sonunda; yani itibar edilecek bir oy
lama olup olmadığı hususunda bendenizin bir tered
dütü var. Acaba bu oylama, birinci oylama dikkate 
alınmak üzere yapılan bir oylama mıdır, yoksa işarî 
olan kesin bir oylama mıdır?.. Eğer kesin bir oyla-
maysa daha sonraki oylamanın değişiklik önergele-

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
128 inci Birleşimimizin Beşinci Oturumunu açıyo

rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının görüşül

mesine devam ediyoruz. 
2 nci madde ile ilgili önergelerin dikkate alın-
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riyle ancak salt çoğunlukla değiştirilebileceği gözönü-
ne alındığında, onun neden açık yapılıp yapılmadığı 
hususunda bendenizin bir tereddütü var; Başkanlık 
Divanı bu açıklamayı yaparsa memnun olurum efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 

Değerli üyeler; 
Biliyorsunuz Anayasanın müzakeresiyle ilgili bu 

geçici maddeyi hep birlikte yaptık. Bir konu çıktıkça 
üzerinde derinliğine bir inceleme yapmak icabediyor. 
Onun için müsaade buyurursanız ben, 1 inci maddeyi 
oylattığım gibi bu maddeyi de oylarınıza sunaca
ğım, işaret oyuyla lütfedip kabul edip etmediğinizi 
belirteceksiniz. Bilahara Sayın Güven'in üzerinde dur
duğu konuyu (Ki, incelenmeye ve üzerinde karar al
maya değer bir konudur), yine Sayın Güven'in ve 
bu konuda daha geniş bilgileri olan sayın üyelerimi
zin ve Sayın Anayasa Komisyonumuzun üyelerinin 
katıldığı bir küçük heyetle tespit eder; eğer bir hata 
yapılıyorsa bu hatanın tekrarına mahal verilmemesi
ne gayret ederiz. 

Değerli üyeler; 
1 inci maddede olduğu gibi, 3 üncü maddeyi de 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; saat 21.00'de toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 

ması ile ilgili kararınızdan sonra, madde önergelerle 
birlikte Sayın Anayasa Komisyonuna gönderilmişti. 
Anayasa Komisyonu incelemesini ve görüşmelerini 
yapmış, cevaplarını Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanı vasıtasıyla şu şekilde vermiş bulunuyorlar. Ve
rilen cevabı okutuyorum : 

• > • • • « 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci maddesiyle ilgili öner

gelerin, Komisyonumuzca incelenerek reddedildiği arz 
olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

BA$KAN — Değerli üyeler; Anayasa Tasarısı
nın görüşülmesiyle ilgili geçici maddemizin şu fık
rasını okuduktan sonra gereğini yapacağım : «İlk 
görüşmede reddedilen maddelerle değişiklik önerge
leri kabul edilen maddeler komisyona geri verilir. 
Dikkate alınmak üzere Genel Kurulca kabul edilen 
önergeye komisyon katılmamış ise, komisyonun ge
tirdiği metin oylanmadan evvel değişiklik önergesi 
üzerinde önerge sahibi açıklama yapar.» 

Burada tabiî önerge değil, önergeler mevzubahis
tir. Bu itibarla değerli üyeler; Anayasa Komisyonu
muz önergelerin dikkate alınmasından sonra aynı 
madde üzerinde ısrarlı oldukları için, bu maddenin 
bu fıkrasına göre önerge veren sayın üyeleri tek tek 
davet edeceğim ve önergeleri üzerinde görüşlerini 
açıklamalarını kendilerinden rica edeceğim. 

Değerli üyeler; eğer önergesi üzerinde konuşma 
yapmak istemeyen sayın üye olursa, tabiî ona da ıs
rar edecek değilim. 

A. ASIM İĞNECİLER — İsteyen olursa Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Evet, okuyacağım, tabiî istedikleri 
takdirde davet edeceğim ve konuşmalarını rica ede
ceğim. 

Değerli üyeler; bir konuda kararınızı almak isti
yorum : 

Bu konuşmaların süresinin ne olacağı hakkında 
bir önkarar almamız ve ona göre sayın üyelerin ko
nuşmalarını o süre içerisinde yapmalarını rica etme
miz gerekiyor. Bu itibarla, tekliflerinizi alayım. 

Sayın Muratoğlu... 
ENİS MURATOĞLU — Efendim, ben daha ön

ce 5 dakika olması için bir önerge takdim etmiştim 
Divana. Teklifimi tekrarlıyorum, takdirlerinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yarkm... 
ŞERAFETT1N YARKIN — Değerli üyelerce 

maddeler üzerindeki konuşma hakkının 10 dakika
dan aşağı indirilmeyeceğine dair Tüzükte hüküm var
dır. 5 dakika önergelerle ilgili olarak idi ve önerge 
sahibi için de aynı şey geçerlidir; yani 5 dakikadır. 

BAŞKAN — Bu takdirde değerli üyeler; aynı ge
çici maddenin şimdi okuduğum fıkrada tespit ettiği
miz 5 dakika ile bu görüşmelerin yapılması uygun 
olacaktır. 

Sayın Göksel bu 5 dakika ile görüşmenizi yap
manızı rica ederim. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Tasarının üzerinde daha evvel görüşme yaptığım 
zaman da arz ettiğim gibi, bu 2 nci maddenin yazılı
şı, hem Türkçe bakımından ve hem de ilkelerle nite
liklerin birbirine karıştırılmış vaziyette olmasından 
ötürü »bazı itirazî kayıtlarımı arz etmiştim. 

Maddenin kenar başlığı, «Cumhuriyetin temel il
keleri» olmasına rağmen, bu maddenin içerisinde sa
dece ilkeler değil, aynı zamanda nitelikler de vardır 
ve niteliklerle ilkeler birbirine karıştırılmış vaziyette 
ve düzgün bir Türkçe teşkil etmeyecek gibidir. Da
ha evvel de arz ettiğim gibi, «Türkiye Cumhuriyeti» 
tabirinden sonra gelen üç unsur, diğer unsurlarla be
raber birbiriyle münasebetli bir armoni teşkil etme
mektedir. Yani, şu : «Türkiye Cumhuriyetinden son
raki, «toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde.» virgülle ayrıldıktan sonra, bu vasıf
ların Türkiye Cumhuriyeti Devletine mi ait olduğu, 
yoksa bu anlayış içerisinde insan haklarına mı saygı 
gösterilmediği gibi, bizim Türkiye Cumhuriyetinin üs
tüne istinat ettiği önemli ilkelerden biri olan egemen
liğin de bu maddede bulunmaması büyük noksanlar
dan bir tanesidir. 

Aslında bu maddede büyük ölçüde bir değişiklik 
yapmamak üzere ve fakat asıl millî egemenlik ilkesi
ni de maddeye dahil ederek vermiş olduğum önerge
de, zannederim ki daha derli toplu bir durum elde 
etmek mümkün oluyor. Benim verdiğim önergeye gö
re, burada ilkeleri, nitelikleri birbiriyle münasebetli 
duruma koydum : «Türkiye Cumhuriyeti, adalet, mil
lî dayanışma, millî egemenlik ilkelerini benimseyen, 
toplum huzurunu amaç edinen, insan haklarına say
gılı, Türk milliyetçiliğine...» 

Bunun yerine, bu «Türk milliyetçiliği» yerine «Ata
türk milliyetçiliği» de denilebilir veyahut «Atatürk'ün 
Türk milliyetçiliği» de denilebilir; bunlar eşanlamda 
ifadeler olarak kullanılmıştır. 

«...Türk milliyetçiliğine ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir.» Bu tanım içerisinde yer alan «sos
yal1» ve «laik» kelimelerini her duyduğumda huzur
suzluk hissettiğimi daha evvelki görüşmede arz etme
me rağmen, bunları tekrar buraya koymak mecburi-
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yetinde kaldım ve daha doğrusu bunun asıl sebebi, 
Anayasanın başlangıç kısmında «sosyal» kelimesi ile 
«laiklik» kelimesinin ters yorumlara ihtiyaç duyulma
yacak veyahut ters yorumlara meydan verilmeye
cek şekilde ifade edileceğine dair Anayasa Komis
yonunda karar alındığı için bu kelimeleri tekrar kul
lanmak mecburiyetinde kaldım. 

Benim arz edeceğim hususlar bunlardır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Sayın Şenocak?.. Sayın Şenocak'ın imzaladığı öner

gede Sayın Bay azıt... 
FUAT YILMAZ — Evvela önerge okunsun lüt

fen efendim. 

bahsettiğim hususların hepsi, bu sosyal adalet ilkesi 
içerisine de girer; dolayısıyla «sosyal devlet» gibi be
lirsiz bir kavram ortalıktan^ kalkar, kalkmış ölür. 

Bunun dışında, sıralamadan başka hiçbir ihtilaf 
kalmıyor. Çeşitli arkadaşlarımız bu konuda söz aldı
lar, fikirlerini açıkladılar. Sadece burada iki aykırı 
fikir var. Bazı arkadaşlar bu madde içerisine, 1924 
Anayasada yer akmış olan, dalha sonra 1%1 Ana
yasasıyla çıkarılmış olan, «devletçilik» ve «halkçılık» 
ilkelerinin de alınmasını istediler. 

«Devletçilik» ve «halkçılık» ilkeleri, 1961 Anaya
sasının daha modern bir yapıya sahip olması ve si
yasî partiler yelpazesine daha fazla yer vermiş olması 
sebebiyle, Anayasa metninden çıkarılmış ilkelerdir. 
Bu demek değildir ki, Türkiye'deki halkçılık prensibi 
kaldırılmıştır. Bu demek değildir ki, devlet işletmeleri 
tasfiyeye götürülecektir. Bunların hiçbirisi söz konu
su olamaz; ancak bu ilkeler bugünkü Anayasamızda 
artık yer almaması gereken ilkelerdir. Çünkü, biz bu
rada çeşitli siyasî düşüncelere yer veren bir Anayasa 
yapıyoruz. Bu bakımdan, bu geniş düşünce akımla
rına yer veren Anayasada bazı ilkelerin yer alması 
sakıncalı görülmüştür ve 1961 Anayasasına bunlar 
alınmamıştır. 

Geriye kalan; «millî egemenlik» ilkesi, «Atatürk 
Milliyetçiliği, millî dayanışma, sosyal adalet» ilkesi ve 
«insan haklarına dayalı olmak» ilkesi, bizim önerge
mizde mevcuttur, yer almıştır. 

Şimdi burada belki tartışılacak tek konu, «sosyal 
devlet mi, sosyal adalet ilkesi mi?» meselesi kalmış
tır. Biz, açıkladığım gerekçeler içerisinde, «sosyal ada
let» ilkesi şeklinde ifade edilmesini uygun gördük ve 
madde metnini buna göre hazırladık ve bu hususta 
önergemizi takdimi ettik, 'bunun ıkafouıl edileceği ümi
diyle hepinizi saygılarımla sölamlanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler; 
Rahatsızlanıp hastaneye giden Sayın Cebeci'nin 

sağlık durumu hakkında Sayın Doktor Yılmaz bilgi 
sunacaklardır sizlere. Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bugün hepinizin de gördüğü veya muttali olduğu 
gibi, Üye arkadaşımız Sayın Abdülbaki Cebeci saat 
19.30 sıralarında bir rahatsızlık geçirmiştir. Rahatsız
lığının nedeni, kandaki şeker oranının birden düşme
sidir. 

Burada hekim arkadaşlarımız tıbbî tedavi yapar
ken, diğer üye ve Büyük Millet Meclisinin personeli 
gerekenden fazla hizmet vermiştir, 'imkânlar dahilinde. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi daha evvel oku
duk, o itibarla zaten davet ettiğimiz sayın önerge 
sahibi açıklama yapacağı için fazla bir zaman kaybı 
olmaması bakımından yalnız önerge sahiplerine söz 
veriyorum ve onlar açıklamalarını yapıyorlar. 

Sayın Uyguner, bu önergede siz konuşacaksınız; 
buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; halledilemeyen ikinci madde yine karşı
mızda. 

Şimdi ben ikinci madde üzerinde niçin bu kadar 
fazla durulduğuna ve niçin bu kadar uzun münakaşa
lara yol açtığına bir türlü akıl erdiremedim; bağış
layın. 

Şimdi, ikinci maddede yer alan ilkeler şöylece sı
ralanabilir : Millî egemenlik, yani ilkeler arasında 
millî egemenlik ilkesi, Atatürk milliyetçiliği, millî da
yanışma, adalet veya sosyal adalet, insan hakları, de
mokratik ve laik Cumhuriyet ilkeleri yer almıştır. 

Şimdi burada asıl münakaşa konusu olan, sosyal 
bir hukuk devleti olması niteliği. Bunu sabahki mad
de üzerindeki konuşmamda arz etmiştim. Bunun sa
ğa sola çekilmesi, ideolojik birtakım emellere alet 
edilmesi tehlikesi var ve geçmişteki uygulamalar bu
nu göstermiştir ve kamuoyu ve uygulayıcılar bu du
rumdan ziyadesiyle rahatsız olmuşlardır. Bu kavram 
üzerinde bunun için bu kadar uzun münakaşalar 
devam etmiştir. 

Şimdi, sosyal devlet; sabahleyin anlattım; sosyal 
devlet, halkın huzurunu, maddî ve manevî varlığının 
geliştirilmesini, sosyal güvenceye kavuşturulmasını he
def alan bir devlet kavramı oluyor. Ancak bunların 
hepsinin sosyal adalet ilkesiyle de yakın ilişkileri var
dır, yani ona biz, sosyal adalet ilkelerine bağlı şekliy
le bir yer verirsek Tasarıda, o takdirde biraz evvel I 
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Bilahara ambulansla Gülhane Tıp Akademisine, 
ben başta olmak üzere, götürdük. Yolda bir pupilla 
refleksi, göz refleksi verildi, onunla kendisine geldi, 
hafif konuşmaya başladı. Gülhane Tıp Akademisine 
de gittiğimiz zaman, gayet müşfik, hemen görevinin 
başında Türk hekimleri ve onun yardımcı personeli 
bizi iyi karşıladılar. Aldılar, İkinci Dahiliye Servisine 
çıkardık. Orada da hemen azoteni ve glisenizi; şeker 
ve azot miktarını tayin etmek için kan aldılar, tan
siyonu, elektrosunu; kendisine geldi, durumu iyidir. 
İnşallah bundan sonra böyle bir şey tekerrür etmez. 
Fakat bu arada şunu vurgulamak istiyorum. 

1 Temmuz günü Anayasa Tasarısının tümü üze
rinde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, şu sa
lon, bu Mecliste bu Anayasa görüşmelerini belki so
nuna kadar götürebilir, ama her şeyden evvel hani laf
ta konuşuyoruz da fiiliyatta olmuyor; sağlam kafa sağ
lam vücutta olur. Bu olmadan, ne Anayasa Komis
yonu dirensin, ne Genel Kurul üyeleri... Bu mümkün 
değil. 

Benim önerim, bu görüşmelerin Büyük Millet 
Meclisi salonunda en kısa zamanda yapılması. 

'Bir defa, çukur bir yerde ve hemen bitişiğimizde 
de bir sürü tuvaletler var. Bir de 63 üncü maddede 
bir hüküm geliyor; «Devlet, vatandaşın beden ve ruh 
sağlığı içerisinde yaşamasını; bunun için de çevre 
şartlarını buna uydurması zorunludur, görevidir.» di
yor. Şu anda Devlet biziz, Hükümet biziz; ne bi
leyim, her şeyi biz kendimiz yapamıyoruz, bu nasıl 
gidecek, Kars'ta yapılacak?.. 

Saygılarımt sunarım, herkese iyi günler dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Cebeci'nin sağlığa, kavuşmasına sevindik, 

bilgi veren Sayın Yılmaz'a da teşekkür ederiz. 
Sayın Aldıkaçtı buyurun, konuşan iki sayın üye

ye cevap mı vereceksiniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hemen hemen tümü için efendim. 
BAŞKAN — Efendim, daha var, tamamlansın 

arzu ederseniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, şimdi mütemadiyen 
«sosyal devlet» ve «sosyal adalet» kavramları,, «ege
menliği niçin koymuyoruz?» sorunu ortaya atılmak
tadır. Bu konuda eğer tamamlayıcı bir bilgi verme
ye çalışır da, bunda muvaffak olursam, sanıyorum 
ki belki müzakereler kısalabilir. 

BAŞKAN — Buyurun kısa olmak şartıyla Sayın 
Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

2 nci maddenin müzakereleri sırasında da, ye
rimden arz etmeye çalıştığım gibi, üzerinde tartışma 
yapılan kavramlar «sosyal devlet, sosyal adalet, ege
menliğin niçin konmadığı» sorunu, yahut «egemen
lik» kavramı, «Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyet
çiliği» ve «toplumun huzuru» hususlarıdır. Bunlar
dan «'sosyali devlet» ve «sosyal adalet» kavramı hak
kında Komisyonumuzun görüşlerini arz etmekle söze 
başlıyorum, 

«Sosyal adalet» kavramına arkadaşlarımız bir 
palyatif tedbir olarak başvuruyorlar; çünkü onlara 
göre «sosyal devlet» kavramı, toplumda tepkiler ya
ratan, şüpheler yaratan bir devlet anlayışıdır. Bilin
diği gibi, «sosyal devlet» kavramı, Anayasamıza 1961 
Anayasasıyla girmiştir ve 1961 Anayasasının 10 uncu 
maddesi fert hak ve hürriyetlerinin niteliğinden bah
settikten sonra, bu hak ve hürriyetlerin bir gerçek 
ifade edebilmesi için devleti görevlendirmişti. Dev
let, kişinin temel hak ve özgürlüklerini hukuk devle
ti ve adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınır
layan siyasal, ekonomik ve- sosyal engelleri kaldırma
ya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları sağlamakla yükümlüydü. 

Ancak bilindiği gibi, bu görev 1961 Anayasasının 
53 üncü maddesiyle de bir ölçü içerisinde sınırlan
maktaydı. 53 üncü madde üzerinde bir tartışma yap
madan, bu «sosyal devlet» kavramının içeriği üzerin
de bir parça durmamız gerekiyor. 

Devletin amacı nedir?.. Devletin amacı, ferdi 
mutlu kılmaktır. Ferdi mutlu kılmak; yani ferdin ta
sarladığı, mutlu olabilmek için elde etmeyi düşündü
ğü maddî ve manevî değerlere sahip olmasında fer
de yardımcı olması. Devlet, başlangıçta, yani sosyal 
devlet başlangıçta, çalışan, çalıştığı halde elde ettiği 
ürünle, biraz evvel bahsettiğim maddî ve manevî de
ğerlere sahip olamayan kişinin yardımcısı olacaktır. 
Hastaneleri ücretsiz yapacak yahut büyük tenzilatlar 
sağlayacak, kişinin maddî hayatını kolaylaştıracak 
tedbirleri alacak, sigortalar oluşturacak ve bu suret
le kişiye rahatça yaşamak, insanca yaşamak, insan 
haysiyetine uygun bir hayat düzeni içerisinde hayatı: 

nı sürdürmek imkânlarını temin edecektir. 
Biz, bu «sosyal devlet» kavramının yaratıcısı de

ğildik; yani 19661 Anayasasını yapan Kurucu Meclis 
bu «sosyal devlet» kavramını da Batıdan almıştı ve 
orada «wellfate state» yahut refah devleti diye ya-
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hutta «etaprovidans» diye çeşitli isimlerde anılan bir 
devlet tipini Anayasamıza koymuştu. !Bu devlet tipi, 
liberal devletin yetersizliklerine ve liberal devletin 
ferdi mutlu kılmak için ferdi kaderiyle başbaşa bı
rakan görüşüne karşıydı. Bilindiği gibi, 19 uncu as
rın liberal devleti ferdi, çalışmasıyla, çalışmasının 
ürünüyle 'başbaşa bırakıyor ve hayatını elde ettiği ge
lirlerle sürdürmesini öngörüyordu/Halbuki, bu siste
min 19 uncu asırda doğurduğu tepkiler ortaya attığı 
Marksçı dünya görüşü ve bunun uygulamaları üze
rine bu sistemin yahutta Marksçı görüşün uygulama
ya koyduğu proleterya diktatörlüğünün insanları 
mutlu kılmadığı tez elde anlaşıldı ve her türlü dikta
törlüğe karşı olan insanlar liberal devlet anlayışını ıs
lah etmeye, düzeltmeye çalıştılar ve yavaş yavaş fert
lere, o zamana kadar görülmemiş birtakım haklar 
vermek yoluna girdiler. 

Özellikle bu gelişme İkinci Dünya Savaşından 
sonra ortaya çıktı ve anayasalara girdi. İkinci Dün
ya Savaşından sonra konan anayasalar, bilhassa iki 
dünya savaşı arasında İngiltere'de gelişen «wellfate 
state,» yani refah devleti yahutta daha başka Fran
sızca lisanda «sosyal devlet» diye anılan devlet kav
ramını benimsediler. Biz de aynı yolu tutarak bu 
kavramı Anayasamıza koyduk; fakat biz aynı zaman
da hürriyetleri yok etme hürriyetini tanımadığımız 
için, hürriyeti yok etmek hakkını kendilerinde gören 
insanlar «sosyal devlet» kavramından ve 1961 Ana
yasasının fert hak ve hürriyetlerine getirdiği boşluk
lardan yararlanarak, sosyal devletin sosyalist devlet 
olduğunu ve bu sosyalist devlet aracılığı ile kendi 
amaçlarına varacaklarını düşünmeye başladılar ve bu 
yolda yoğun bir faaliyete giriştiler. Kendilerine kar
şı çıkmak isteyenlere, «işte, Anayasamızda sosyal 
devlet vardır, sosyal devlet sosyalist devlettir,» ceva-
bıyla görüşlerini gerçekleştirmeye çalıştılar. 

Bundan dolayıdır ki, birçok arkadaşlarımız haklı 
olarak 1968'den sonra gittikçe şiddetlenen olaylarda 

,ve toplum içerisinde nihayet kardeş kavgasına dö
nüşen olaylarda bu propagandanın izlerini haklı ola
rak gördüler ve bir ölçü içerisinde de «Sosyal dev
let» kavramını bu gelişmeden sorumlu tuttular. Hal
buki, «Sosyal devlet» kavramı, fertlere bu imkânları, 
onların en kutsal değeri olan varlıklarına ve düşün
ce haklarına dokunmadan gerçekleştirmeyi, yani de
mokrasi düzeni içerisinde bu hakları sağlamalarını 
amaç edinmişti. Bundan dolayıdır ki «Çoğulcu de
mokrasi» diye yanlış bir deyimle isimlendirilen Batı 
demokrasileri, yani iktidar için birçok partilerin ser

bestçe mücadele ettikleri yerlerde «Sosyal devlet» 
kavramı gelişti ve insanların, size sunuş konuşmam
da da duyurmaya çalıştığım gibi, elele vererek, in
sanların birbirini düşman görmeyerek kardeşçe hayat 
mücadelesini sürdürmelerini sağlamayı amaç edindi. 

Bu görüş yerleşmiştir ve artık memleketimizde 
de özellikle 1972 - 1973 yıllarından itibaren bu 
prapagandanın tutmadığını g'örenler, bu propaganda
yı bırakmışlardır. Esasen, 1972 - 1973'den itibaren 
artık hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan proleterya 
dikıtaıtörilüğüne veyahut başka d'ikta'tönlük'1'ere yol 
açan kitapların basımını, kanunlara rağmen sağlamış
lardır ve memleket içerisinde de kendi görüşlerine 
uygun propaganda yapma imkânlarını; kanunlara 
rağmen, mahkemelere rağmen, gerçekleştirmişlerdir. 

Bundan dolayıdır ki, artık sosyal devletin 1968 
öncesinde olduğu gibi, yahut da 1968, 1969, 1970 
yıllarında olduğu gibi, sosyalist devlete yol açacağı 
veyahut da sosyalist devletin; ki bunlar için sosyalist 
devlet demek, komünist devletin bir merhalesi de
mektir. Yoksa bilindiği gibi bugün çoğulcu demokra
siyi kabul eden sosyalist partiler çoğunluktadır. Bü
tün Batıda hürriyet düzenini kabul eden, insana, in
san düşüncesine saygı göstererek devlet fâaliyetlerini 
yürütmeyi amaç edinen sosyalist partiler mevcuttur, 
bunlara rağmen, artık sosyalist görüşün sosyal dev
letten kaynaklandığı bırakılmıştır. 

Bunu söylerken, bu endişenin, tekrar ediyorum, 
antik yurdumuzda geçerli olmaması lazımdır. Esasen, 
Anayasamızda «Fert hak ve hürriyetleri» kısmında 
bu hususta çok sıkı tedbirler, kısıtlamalar getirdik 
ve fert hak ve hürriyetlerinin yanlış yorumlara (Yan
lış yorum dediğim zaman, diktatörlüklere yol aça
cak yorumlara) imkân vermeyecek bir şekilde dü
zenledik; 

Bu tehlike, bu şekilde bertaraf edilmesine rağ
men, yine tereddüt eden arkadaşlarımız var ve tered
düt eden arkadaşlarımız, «Sosyal devlet» yerine «sos
yal adalet» kavramını koymak istemektedirler ve asıl 
tehlike burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü, «Sos
yal adalet» demek; toplum içinde insanlar arasında 
her alanda eşitliğin sağlanmasını ve dolayısıyla top
lumun temeli olan mülkiyet hakkının eşit 'bir şekilde 
bölünmesi ve ortadan kaldırılmasını amaç edinir. Bu, 
«Sosyal adalet» kavramı, 1910 yıllarından itibaren 
ortaya atılmış ve «Proleterya diktatörlüğü» tabirin
den tepki duyan o zamanki insanlara karşı yeni bir 
yol, yeni bir araç olarak duyurulmuştur ve «sosyal 
adalet» dendiği zaman; toplum içerisinde adaletin 
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sağlanması, bu adalet yargı fonksiyonu değildir; bu 
adalet, yargı gücünün insanlar arasında doğacak ih
tilafları çözmesi değildir; bu adalet, bütün insanla
rın dünya nimetlerinden eşit olarak yararlanması fel
sefesidir ki, bunun temeli Marksizm, Materyalizmdir; 
bunun da nasıl uygulandığı hepinizce malumdur, 
üzerinde durmuyorum. 

Onun içindir ki, çözüm yolunun, sağlık verilen 
çözüm yolunun, bir zamanlar tehlikeli, yanlış şekil
de yorumlanmış olan «sosyal devlet» kavramıtfdan 
daha gerçekçi olarak ve bu sefer gerçek hukukî te
mellere dayanarak kullanılabileceğini ve daha teh
likeli, bu sefer hukukî olaraik savunulacağından, ıkar-
şı konması daha müşkül olan (imkânsız demiyorum) 
durumlara düşüleceğini hatırlatmak isterim. Arkadaş
larıma bu noktayı açıklamak istedik, Anayasa Ko
misyonu adına. 

'Sayın 'Başkandan bir yazı aldım, «Zamanımız 
çok kısa, ikonuşmanızın Ikısa olmasını rica ederim» di
yor. 'Fakat,. ben 'Komisyonun sınırlı bir süreye tabi 
olduğunu sanmıyorum. Emrederlerse inerim, (kürsü
den ayrılırım; fakat .sorunlar yarım kalır ve Komis
yon adına açıklamak istediğimiz noktalara değine
nleyiz. 'Burası bir Parlamentodur ve bir Parlamento 
olaraik bütün görüşlerin açıklanması, tartışılması la
zımdır. Zamanımız belki dardır, sayın arkadaşımız 
biraz evvel .söyledi, bu çalışma düzenine ne ölçüde 
dayanabiliriz?.. IBu, gerçekte sorulması gereken bir 
sorudur; falkat «Birtakım tehlikeler var,» diyerek 
memleketimizde yanlış Anayasa kuralları kanmasına 
da seyirci kalamayız; bunu da artık duyurmak iste
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, benim özel ricam-
dı, eğer sizin konuşmanızı kısıtlama teşebbüsüm olsa 
idi, açıktan «Yeter, rica ediyorum.» diyebilirdim. 
Özel ricamdı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDÎKAÇTI — Çok özür dilerim öyle ise Sayın 
Başkanım, itimat buyurmanızı rica ederim ki, zama
nın darlığını ben de takdir edebiliyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, tamamlayalım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDÎKAÇTI — Diğer sorun «egemenlik» sorunu 
ve egemenliğin 12 nci maddeye muhakkak konulmak 
arzu sudur. 'Burada çok kısa duracağım, ve 2 nci mad
dede ı«demokrasi» kavramı ve demokrasinin hukukî 
teorisi olan «Millî egemenlik» ilkesinin, Anayasanın 
5 inci maddesinde bulunduğunu söylemekle yetine
ceğim; esasen, bundan daha önce bahsetmiştim. 

iSadece «egemenlik» sözünün birşey ifade etme
yeceği ve biraz evvel açıkladığım gibi, «Egemenliğin 
kullanılmasının hiçbir surette belli bir kişiye, zümre
ye veya sınıfa bırakılamayacağı» hükmünün muhak
kak Anayasaya konması ve egemenliğin nasıl kulla
nılması sorununun Anayasada çözümlenmesi1 gereği, 
egemenlik için başlıbaşına ayrı bir madde konma
sını gerektirmiştir. Onun içindir ki, 2 nci maddede 
«demokratik» sözü ile yetinilmiştir. Demokrasi de
mek; 'birkaç saat önce çok değerli bir arkadaşımın 
savunduğu gibi, gerçekten 'bugün tek parti yönetimin
de olan, iyani diktatörlük ile lidare edilen milletler de 
demokrasi rejimi ile yönetildiklerini ilan etmektedir
ler; 'fakat bizim Anayasamızdaki 2 noi maddenin, 
'«demokratik» kelimesinin hiçbir zaman bu anlama 
gelmeyeceğini, Anayasanın tümü ile mütalaa edildi
ği zaman, Anayasamızda çok partili düzenin vazge
çilmez bir unsur olduğunu, kişinin varlığının ve dü
şüncesinin korunduğunu, teminat altına alındığını ve 
yargı gücünün devleti denetlemek imkânlarına sahip 
olduğunu; hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Ana
yasamızın istenilen «millî egemenlik» ilkesinin iste
diği şekilde; 12 nci maddede olmasa, 5 inci maddede 
de olsa, sağlamaya yeterli olacağı sonucuna kolayca 
varırız. 

Şimdi, verdiğim izahatı burada kesiyorum. Sonra, 
belki i«toplümun huzuru» kavramı İçin ileride konu
şacağız. '«Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliğ» 
kavramları üzerinde kısaca durmakla yetinmek isti
yorum. Gerekçemizde bunu belirttik. Maddenin ge
rekçesinin başı Türk milliyetçiliği ve Atatürk milli
yetçiliğinin ne olduğudur ve bunun özü de, temeli 
de 1961 Anayasasının, başlangıç kısmında bulun
maktadır. 

Çok çok teşekkür ederim, kıymetli vaktinizi al
dım. 

Sayın 'Başkan, sizden de ayrıca özür dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Rica ederim. Teşekkür öderim Sa
yın Aldîkaçtı. 

tHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Sayın 
Komisyon Başkanımıza ıbir sual sormak .istiyorum. 

•BAŞKAN — ©uyurun efendim. 

İHSAN GÖKSEL — ©u, üzerinde konuşma yap
tığımız madde, «Cumhuriyetin temel ilkeleri» mad
desidir. Gerçi sadece ilkelerle donatılmış ıbir madde 
değildir; ama içinde nitelikler de vardır. Temeli 'il
keler olduğuna göre, «millî egemenlik» gibi demel
ilerin en temeli olan bir niteliğin 'bu maddeye gir-
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ımesinde ne gibi mahzur görüyor acaba Sayın Baş
kanım?, 

Teşelklkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIK AÇTI — Hiç bir mahzur görmüyorum. «De
mokratik» kelimesinin, millî egemenlik ilkesinin baş
ka bir yüzü olduğunu, âdeta bir prizmanın iki ayrı 
yüzünü teşkil ettiklerini ve «demokratik» kelimesinin 
yeterli olduğunu savunuyorum. 

BAŞKAN — - Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Demirel, önergeniz üzerinde konuşmak is

tiyor musunuz? 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, izin verirse

niz yerimden usul hakkında bir şey söylemek istiyp-
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Evliya. Yalnız biraz 
yüksek sesle konuşun, Tutanaktaki arkadaşlar şikâ
yetçi. 

HALİL EVLİYA — Efendim, galiba 20 tane 
önerge var, Komisyon bunların hiçbirine iştirak et-
meriklerini söylediler. Şimdi her önerge konuşulduk
tan sonra, yani önerge sahibi önergesini izah ettikten 
sonra kesin oylamasını yapalım, belki bir önergeyle 
biter bu iş, 20 tanesini birden dinlemek durumunda 
kalmayız. Bunları teker teker... 

BAŞKAN — Sayın Evliya... 
HALİL EVLİYA — Bitmedi Sayın Başkan. 
Sonunda bu önergeyi yeni baştan... 
BAŞKAN — Hayır Sayın Evliya, ben sözünüzü 

tabiî. kesmek istemiyorum; ama siz maddeyi yanlış 
bir şekilde anlıyorsunuz görüşündeyim. Bu maddede 
okuduğum fıkraya göre, Komisyon, dikkate sunulan 
önergeleri kabul etmez ve maddeyi tekrar eski şek
liyle getirirse, o maddeyi oylamadan evvel, biliyorsu
nuz 78 inci maddeye göre gelen maddeyi oyluyorduk; 
fakat oylamadan evvel önerge sahiplerine söz verme
miz gerekiyor, önerge sahipleri önergelerini teker 
teker açıklayacaklardır, istedikleri takdirde üzerinde 
konuşacaklardır; fakat bu önergeler üzerinde biz tek
rar bir işlem yapmayacağız, ondan sonra maddenin 
oylamasına geçeceğiz. 

Bunda, bu maddeyi hazırlayan sayın üyelerimizin 
ve bu maddeyi kabul eden Genel Kurulumuzun gaye 
ve maksadını ben iki yönde görüyorum. Bir; önerge
ler üzerinde açıklamalar yapıldıktan sonra sayın 
üyeler belki maddenin oylanması sırasında daha ge

niş bir bilgi sahibi olacakları için ona göre oy kulla
nacaklar, birinci gaye bu. ikinci gaye de; (Bu benim 
şahsî tefsirimdir, özür dilerim) bu kadar görüşmeden 
sonra belki Komisyon maddede bir değişiklik yap
mak suretiyle, sizlerin, Genel Kurulun arzuları isti
kametinde maddeyi tedvin etmek suretiyle sunacak
tır, belki o sunulan madde oylanacaktır. Bu şekilde 
iki gayenin bulunduğu düşüncesindeyim. Bu itibarla 
bu önergeler tekrar işleme konmayacaktır. Onun için 
müsaade buyurun devam edelim. 

Buyurun Sayın Demirel. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim; 2 nci mad
dede küçük bir değişiklik önerdim. 

2 nci maddenin başlığı «Cumhuriyetin temel ilke
leri» şeklindedir. Halbuki, Sayın Göksel'in de işaret 
ettikleri gibi, 2 nci madde Cumhuriyetin hem nitelik
lerini, hem de dayandığı ilkeleri içermektedir. Bu iti
barla madde başlığının «Cumhuriyetin temel ilkeleri 
ve nitelikleri» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 

ikinci değişiklik önerim de şudur ; «Türkiye Cum
huriyeti, millî dayanışma ve toplum huzuru» diyor. 
«Toplum huzuru» kelimeleri burada kanımca uy
gun düşmemektedir. Esasen toplum huzuru 4 üncü 
maddede aynen yer almıştır. Bu itibarla 2 nci madde
nin, «Türkiye Cumhuriyeti, millî dayanışma ve ada
let anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilke
lere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir,» şeklinde tanzim edilmesini öneriyorum. 

Maddedeki Atatürk milliyetçiliğine bağlılık çok 
yerindedir, uygundur. Laik ve sosyal hukuk devleti 
olduğunun vurgulanması da çağımızın gerçeklerine 
uygun düşmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın Tünay, konuşacak mısınız önergeniz üze

rinde?.. 
BEKİR TÜNAY — Kâfi derecede konuştuk, ar

kadaşlarımızda konuştular, onun için vazgeçiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, çok 

değerli arkadaşlar; 
Sözlerimi kısa keseceğim. Ben önergemi, 1924 

Anayasasındaki Atatürk'ün belirli umdelerinin aynı 
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şekilde bu Anayasaya da girmesini istediğim şeklin
de vermiştim. 12 Eylül Harekâtı, Türkiye'de Atatürk
çülüğe dönüş harekâtı olduğu, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin temel görüşü bu olduğu ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanımız bu 
görüşü çok açık şekilde belirttiği için, bu Harekâtın 
amacına da uygun olarak bu Mecliste bulunduğumuz
dan dolayı, ben önergemi bu şekilde verdim. 

Şimdi Atatürk'ün kendi sağlığında yaptığı ve biz
zat nezaret ederek yaptırdığı işi, o zamanın 1937 ta
rihli tutanaklarından size bir - iki cümle okumak is
tiyorum. Bu tadiller Meclise geldiğinde, bu konuyu 
savunmakla görevli Şükrü Kaya kürsüden şunu söy
lüyorlar : 

«Teşkilatı Esasiye Kanunu tadilleri huzurunuza 
sunulmuş bulunuyor. Bu tadilleri, icap eden zaruret
leri huzurunuzda arz etmeyi Büyük Şeflerim bana 
vazife olarak verdiler.» Atatürk'ün bizzat direktifi. 
Ve Ordu Milletvekili Muhittin Baha Pars kürsüden 
şöyle söylüyor : 

«Teşkilatı Esasiye Kanununa bunu koymakla, bu 
umdeleri koymakla bu memleketin müebbet hayatı 
için esas ittihaz ettiğimizi evlatlarımıza da ilan etmiş 
olduk. Yarın 'bir hükümet 'teşekkül eder de, 10 sene, 
20 sene sonra bir Meclis gelir de, Teşkilatı Esasiye 
Kanununun bu maddelerine dokunmak isterse, içle
rinden bazıları sen ne yapıyorsun, Atatürk'ün koy
duğu esasları sen nasıl bozabilirsin? Diyebilir ve mil
let; ne yapıyorlar, Atatürk'ün koyduğu esasları na
sıl bozuyorlar diyebilir. Ben bu maddelerle Türk'ün 
ve istikbalinin sigorta edilmiş olduğunu görüyorum. 
Bugün, Atatürk böyle işitiyor, ne diyorsunuz diye 
millete sorsaik; 18 mülyon 'Türk, müütefikan Teşki
latı Esasiye Kanununun bu tadil eden maddelerini 
kabul ediyoruz diyecektir. Atatürk'e bu münasebet
le de ebedî minnet ve şükranlarımı arz ederim» diyor. 

Şimdi, Atatürk ilkelerinin, bu umdelerin ne oldu
ğu hususunda ilkeler midir, devletin ilkeleri midir, ni
telikleri midir? Keza, aynı konuda konuşan Şükrü 
Kaya; «Bu devletin vasıflarını ararken hepsini ayrı 
ayrı tarihten alınmış, hakikatten alınmış, icraattan 
alınmış prensiplerdir. Bunlar devletin nitelikleri, yani 
vasıflan olarak konmuş ve konuş tarihindeki Meclis 
müzaıkerelleri de bu hava içinde yapılmıştır...» 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doluyor. 
FÎKRİ DEVRİMSEL — Bağlıyorum efendim. 
Türkiye'nin bir daha 12 Eylüle gelmemesi için, 

değerli arkadaşlar, kurulacak olan siyasî partilerin 
asgari, fikir beraberliği sağlanması lazım. Bunu sağla

mak için de, Atatürk'ün temel ilkelerinin, devletin ni
teliği olarak bu Anayasada yer alması lazım. Yine 
tekrar ediyorum son cümle olarak. Bir başka mad
dede bu Anayasada tanınan temel hak ve özgürlük
lerin ıtemel halk ve ödevler bölümündeki esaıslara ve 
devletin niteliklerine sadakat borcundan kurtarmaz 
diye koymazsak hiçbir şey yapmış olduğumuz kanı
sında değilim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Kocatürk, buyurun. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu, çeşitli önergeler yanında, 

tarafımızdan verilen önergeyi de kabul etmemiş bu
lunuyor; ancak kendilerinin Anayasa Komisyonu 
metni olarak formüle ettikleri kanun maddesinde be
nim bazı tereddütlerim vardır. Sayın Başkan veya 
Sayın Sözcü bu tereddütlerimi izale edebilirlerse ben 
önergemden kendimi vazgeçmiş sayacağım. Şöyle ki, 
Komisyonun takdim ettiği metinde Atatürk'ün en 
önemli ilkelerinden biri olan inkılapçılık gözükme
mektedir. Bizatihi Cumhuriyetin niteliklerini tarif 
eden bir maddede, inkılapçılığı ben önergemde «Ata
türk inkılaplarına bağlı» şeklinde formüle etmiştim 
yahut inkılapçı demek lazımdı. 

Düşününüz ki, Cumhuriyet bizatihi kendisi Ata
türk'ün en büyük siyasî inkılabıdır. Ayrıca, Anaya
sanın bir diğer maddesinde, inkılap kanunlarının ko
runması söz konusudur ve Sayın Komisyonumuz 
inkılap kanunlarının korunması maddesine gerekçe 
olarak; «Atatürk inkılaplarının Türkiye'yi çağdaş 
medeniyet seviyesine ulaştırmada en önemli faktö-' 
rü oynadığını ve Atatürk inkılaplarının milletin kal
binde şuurlaştığını» söylemektedir gerekçede. Peki, 
bu düşüncede olan bir Komisyon nasıl oluyor da Ata
türk Cumhuriyetinin ilkelerini yahut niteliklerini tes
pit ederken; Atatürk inkılaplarına bağlılıktan yahut 
inkılapçılık vasfımızdan bahsetmiyor. Asıl, inkılapçı
lık vasfımızdır ki, Atatürk ideolojisinde bizim düşme
mize, gerilememize mani olacaktır. Bu kadar açık 
bir ilkenin Anayasa Komisyonu metninde yer alma
ması, bilakis bu ilkenin bir Atatürk ilkesi olarak me
tinde yer almasını uygun gören metinlerin Komisyon 
tarafından kabul edilmemesi bir Cumhuriyet çocuğu 
olarak benim hayretimi mucip olmaktadır. Bu bir. 

ikincisi, Sayın Komisyon Başkam, yahut kıymetli 
arkadaşımız Sözcüsü bana söyleyebilirler mi? Hazır
ladıkları madde metninde başlangıçta belirtilen temel 
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İlkelere dayanan ifadesi vardır. Gerekçelerinde ise; 
«Başlangıçta belitilen Atatürk ilkelerine dayanan» 
ifadesi vardır. Bu iki ifade arasında çelişki vardır. 
Metinde «Başlangıçta belirtilen temel ilkeler» diyor
lar. Gerekçede «Başlangıçta belirtilen Atatürk ilke
leri» diyorlar. Eğer, gerekçeyi nazarı dikkate alacak
sak, yani Atatürk ilkeleri başlangıçta belirtilecekse 
bu metnin içinde Atatürk milliyetçiliğine bağlı ol
mak, laiklik vs. gibi birtakım Atatürk ilkelerini, ana 
Atatürk ilkelerini o zaman saymanın ne gereği var. 
Mademki başlangıçta belirtilen Atatürk ilkeleri sa
yılacak. 

Baştan başa, gerek gerekçesi, gerek metin olarak 
çelişkiler içindedir. Yine gerekçede, ikinci cümleyi 
takdirlerinize arz ediyorum. Özneyle fiil birbirini tut
mamaktadır. Ben bir mana anlayamadım. Huzuru
nuzda bir kere daha ikinci cümleyi okuyorum. «Bu 
toplum» sonunu okuyorum. «Demokratik rejim be
nimsenmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, süreniz dolmuştur. 

M. UTKAN KOCATÜRK — «Bu toplum de
mokratik rejim benimsenmiştir» diyor. Bir mana an
layamadım. Yeni bir redaksiyonu elime geçerse; an
cak manasına intikal etmeye çalışacağım. 

Üçüncüsü : Başlığında Cumhuriyetin nitelikleri 
olduğunda ısrar etmiştim; Komisyon bu görüşü de 
benimsememiş görünüyor. Ancak, birinci konuşmam
da vaktin kısıtlı oluşu dolayısıyla gerekli delilleri gös
terememiştim. Şimdi huzurlarınızda arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, yine vakit kısıtlı 
rica ediyorum; lütfen toparlayalım. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Anayasa Mahke
mesinin, 12 . 10 . 1976 günü bir dava sebebiyle ver
miş olduğu kararda, Anayasanın ikinci maddesinde 
sayılan vasıfların Cumhuriyetin nitelikleri olduğuna 
dair yorum yapılmıştır. Bu yorumdan can alıcı kısmı 
huzurunuzda okuyorum : 

«Anayasamızın kurduğu ve korumak istediği dev
let şekli başlangıç bölümünde ve 2 nci maddesinde 
nitelikleri belirlenmiş bulunan bir Cumhuriyettir ve 
9 uncu maddeyle konulan değişmezlik ilkesi de Cum
huriyet sözcüğüyle birlikte onun bu niteliklerini koru
ma ve ıdeğiıştıirillmesini önleme ereğini gütmektedir.» 
Bu, yorumdan bir pasajdır. Anayasa Mahkemesi gibi 
yetkili bir kuruluş da, 2 nci maddede yer alan vasıf
ların nitelikler olduğunu kabul etmiştir; ancak bütün 
bu belgesel yazılara rağmen, çok değer verdiğim Ana
yasa Komisyonu Başkanının ki, bir meslekî ihtisas 
tahsilli olarak bunları benden çok dafoa geniş bir şekil

de incelemiş bulunan muhterem Hocamın biraz evvel 
burada bu bilgilerin tersi olarak; «Ben bunları kabul 
etmedim; önergelere bu istikamette rey vermiyorum» 
demesi benim için şefkatli bir tebessümle karşılana
cak eğlenceli bir harekettir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın "Yolga, konuşmak istiyor musunuz? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Vazgeçtim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın ökte, konuşmak istiyor musunuz? 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Konuşmak zo

rundayız da onun için konuşacağım. Yoksa, konuş
mak istemiyordum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ökte. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Meselenin özü anlaşılmıştır. Komisyonla öneri sa
hiplerinin hemen hemen çoğunluğu arasındaki en 
önemli anlaşmazlık maddenin kenar başlığındadır. 
'Komisyon, maddenin kenar başilığının «Cumhuriyetin 
temel ilkeleri» olduğunda ısrarlıdır. Temel ilkeleri 
olarak ısrarlı olunca, haklıdırlar. Bütün öbür önerge
lere yanlış, doğru, kendilerinin cümlesi çelişkili veya 
değil, karşı koymaya mecburdurlar. Bizler ise, özel
likle bizim önergemiz ve size sunduğumuz önergeler 
toplamının ikinci maddesi burada temel ilkeden bah-
setmemektedir, nitelikten bahsetmektedir. 

Simidi, iki hatta üç görüş (var: 
1. İkinci maddenin kenar başlığı ve maddesi 

«Cumhuriyetin temel ilkeleridir.» Birinci görüş. 
2. Hayır. Bu madde Cumhuriyetin temel ilkele

rini değil niteliğini gösteren bir maddedir. Başka bir 
görüş. 

Bir de bir üçüncü görüş var; Sayın Kumandanımın 
görüşüdür: Bu madde ne yanllız 'temel Silkeler görü
şüdür, ne yalnız temel nitelikler görüşüdür. Bu her 
ikisini de kapsayan bir görüştür. 

Şimdi, önemli olan ve Komisyondan özellikle be
nim beklediğim (Şahsen söylüyorum), bu analizi bu
rada yapmasıdır. Oturup sosyal devlet dersi vermesi 
değil. Biliyoruz biz onu. Gerekirse biz de yaparız 
onu. O değil; analizi burada böyle yapacağız; çün
kü toparlayıcı olması lazımdır. Komisyonun dün ak
şam büyük bir şerefle, büyük bir gururla, bu Mecli
sin büyüklüğüne yakışır şekilde verdiğimiz oyların 
değerini bilmesi lazımdır. O bütünlüğün oyudur. Ay
nı bütünlüğü Komisyon, analizleriyle yapacaktır. 
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«flütün önerilere karşıyım»; ne demek?.. «Reddet
tim»; ne demek?,. Öyle şey yok. Analiz yapacaksınız. 
İhtilafın çözüm noktasını bulacaksınız ve bizi bir 
araya getireceksiniz, uyuşturacaksınız bizi. Komisyo
nun ödevi bu; yoksa öyle «Şudur budur» yok. 

Şimdi efendim, eğer temel nitelikleri ise (Ona da 
razıyız, her zaman tarzımız gibi), çok basittir. Ya
pacağımız şey şudur: ıBir kere huşur. Huzur nedir; 
mutluluk nedir?.. Ne demek huzur?.. «Mutluluk», 
«Huzur» kelimeleri hukukî değildir bir kere, eko
nomik kelimelerdir. İktisat hukukunun da kelimeleri 
değildir. Huzur. Benim huzurluğu olduğum başka bir 
şeydir, sizin mutlu olduğunuz başka bir şeydir. Deği
şik kelimelerdir; ama oraya getirin «Refah» deyin. 
İktisat hukukunun kelimesidir, ekonominin kelimesi
dir ve Atatürk'ün kelimesidir. Tetkik buyurun; Ata
türk «Refah ve mutluluk», «Refah ve huzur» der. 
Bu da burası. 

Şimdi, basit temel ilkeler olarak kabul ediyorsak, 
yapılacak şey çok basittir: «Atatürk İlkelerine ve İn
kılabına dayanan sosyal, laik, inkılapçı, demokratik 
bir hukuk devletidir» der bitiririz. Tamam. Bu işte 
temel ilkelerini kapsayan bir tanımlamadır; ama te
mel ilke değil de niteliğe girersek ilk konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, nitelikle ilke farklıdır. Esasen Ko
misyon fevkalade büyük bir maddesiyle ve çok de
ğerli bir maddesiyle ki, anayasa hukukumuza ilk defa 
girmektedir, hatta (Beni bağışlasınlar bilmiyorsam, 
yanlışlık yapıyorsam) dünya anayasa literatürüne ilk 
defa giren bir madde vardır burada. Devletin amacı 
ve görevi belirtilmiştir. Fevkalade. O zaten amaçtır, 
onun içerisinde her şey vardır. O zaman bizim arz 
ettiğimiz niteliği kabul ediyorsak, müsaade ederseniz 
bizim önerilerimizi dikkate almak durumundayız. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, süreniz doldu. 
ERTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Bitti efendim. 

Çok çok sağolun. 
Demek ki, ihtilaf noktası maddenin metninden da

ha çok maddenin kenar başlığındaki başlayan yakla
şımdır efendim. Onun için bunu telif edici görüşü 
tahmin ederim sunduğumuz ikinci maddeki önerimiz
le yapmaya çalışmışızdır. 

Sosyal adalet mevzuuyla sosyal devlet mevzuunda 
o kadar iddialı falan olmayalım. Sosyal hukuk devle
tini, sosyal adalet devletini falan, oralara girmeyelim. 
Bu bir yaklaşım tarzıdır. Arzu buyurusunuz, «Sosyal 
devlet»'de dersiniz «Sosyal adalet»'de dersiniz «Sosyal 
hukuk devleti»'de dersiniz. O başka b'İr şeydir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Ökte. 
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ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Teşekkür ederim 
efendim. Sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Soyer?.... Yok. 
Sayın Seçkin, buyurunuz. 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Önergemiz çok açık ve diğer imza sahibi arkada

şım daha önce bir açıklama yapmış oldukları halde 
huzurunuzu tekrar Muhterem Anayasa Komisyonu 
Başkanımızın bir izahından tedirginlik duyduğum için, 
açıkça, açıklamaya vesile olacağı mülahazasıyla siz
leri tekrar rahatsız ediyorum, özür dilerim. 

Verdiğimiz önergede biraz evvel arkadaşımın ifade 
buyurdukları gibi «Toplumun huzuru» şeklindeki 
platonik bir anlayışın bir anayasa maddesinde yer 
alamayacağı şeklindeki anlayışımız dolayısıyla öner
gemize dahil etmemiş bulunmaktayız; ama bunun 
yanında, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, adalet an
layışını mutlak surette «Sosyal» veya tedirgin olursak 
«Toplumsal» kelimesiyle birleştirmek suretiyle cüm-
lelendirmek kaydıyla ve «Sosyal hukuk devleti» ta-
birindeki «Sosyal»'i kaldırmadaki ısrarımızla takviye 
etmek isterim. 

Bu kabil önergelerin, verilmiş önergelerle eğer bir 
sınıflandırma yapılmış olsaydı çok daha rahat olarak 
konuşmaları ve müdafaaları mümkün olabilir idi. 

Muhterem Hocam Anayasa Komisyonu Başkanı
mızın biraz evvel lütfettikleri izahatta sosyal devletin 
Batı'daki gelişmelerini misal olarak verdiler ve bunun 
Türkiye'de sosyalist devlet anlayışına geldiğine ve 
bunu bir endişe olarak serdeşimizi de lütfederek haklı 
olduğumuzu vurgulamak nezaketinde bulundular. An
cak, belirttikleri tarihler ve seneler benim kendileri 
kadar iyimser olabileceğim dönemler olamadı. Zira, 
1968 - 1972 gibi dört yılın içindeki bu sosyal, sosyalist, 
sosyalizm anlayışının Türkiye'deki çalkantılarından 
bahsederlerken «1972'den sonra artık böyle anlayışlar 
hükmünü yitirdiler» dediler, yanlış anlamadıysam. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yitirmeye başladılar, dedim. 

HAYRİ SEÇKİN — «Başladılar» dediler. Sene 
1972 olmasına rağmen İ982'de 11 Eylül'e gelinmesi 
dolayısıyla bir anayasa yapılması ihtiyacı duyulan bir 
toplumda yitirmeye başlanıldığı şeklindeki iyimserliğe 
kolaylıkla katılamadığımı üzülerek beyan ediyorum ve 
toiır diğer 'hususu yanlış anlamadıysam «Tereddüt eden 
arkadaşlarım vardır; ama ifade edeyim ki, sosyal 
adalet daha tehlilkdidıir. Hatta Leninizm, Marksizm 
gibi anlayışlara yol açar» dediler. 
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Çok uzaklara gitmiyorum. Tabiî kendileri yap
madığı için, kendilerinin bir kusuru olduğu manasına 
değil; ama 23 Ekim 1980'de şu kürsüde yemin etti
ğim zaman hocamda benimle beraber yemin ettiğinde, 
yemininıiriı içinde «.... milî dayanışma ve sosyal ada
let anlayışı içinde....» tabirini kullandık. Bu, bu kadar 
tedirgin olabileceğimiz tabir olmadığı gibi, bir başka 
belge olarak esefle kaydedeceğim, şu elimizdeki Tasa
rının 93 üncü maddesinde seçilecek olan milletvekil
lerine yapacakları yemini kendileri tanzim ettikleri 
zaman «....millî dayanışma ve sosyal adaılet anlayışı 
içinde herkesin insan haklarından ve temel özgürlük
lerinden ayrılmayacağıma....» şeklindeki bir yemini de 
aynı metinde getiriyorlar. 

Bu kadar ürküılen bir sosyal adalet tabirinin 
93 üncü maddede tezekkür edilmesi ve bundan şu 
kadar ay evvel bu kürsüden yemin edilerek bunun ha
tırlanmaması önergemizi ısrarla ve vurgulayarak Ta
sarıda olduğu gibi «Sosyal bir hukuk devleti» değil, 
sosyal anlayışa dayalı olan, laik, demokratik, Atatürk 
ilkelerine bağlı, genelde mutlak surette sosyalin yeri 
orası olmamak kaydı ile bu çerçeve içindeki gerek 
kendi önergelerimiz, gerekse bunlara yakın odan öner
gelerin Yüce Heyetten bu anlayış içinde kabulünü 
istir iham edeceğim. 

Takdir Yüce Heyetindir, saygılar efendim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Karal, konuşmak istiyor musunuz?.. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Hayır efendim, 

yalnız bir noktayı müsaade ederseniz yerimden arz 
edeyim. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın «demok
ratik» kavramı ile «millî egemenlik» kavramını eş 
anlamlı sayan görüşlerine katılamıyorum; fakat millî 
egemenlik ilkesini birinci ilke olarak alan diğer öner
geleri desteklemek üzere kendi önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. (Al
kışlar.) 

Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAPETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ben 

önergemi geri almıştım efendim. 
BAŞKAN — Geri almıştınız, evet. 
Sayın Bilge, konuşacak mısınız efendim,.. 
NECİP BİLGE — Müsaadenizle kısa olduğu için 

buradan arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Komisyon Raporunda önerge

lerin reddedilmiş olduğu yazılmış bulunmaktadır. Bu 

çok katı bir ifadedir. Gerek ana Tüzüğümüzde, ge
rekse son yapılan değişiklikte, «Önergelere katılıp 
katılınmadığı belirtilir» diyor. Madde metinleri böy
ledir. 

Binaenaleyh, Komisyon önergeleri reddetmek ye
rine, katılmamış olduğunu ifade etmiş olsaydı daha 
nazik, daha kibar olurdu. Hiç olmazsa şeklen böyle 
lnlımto hareket ötmesi gerekirdi. 

Malumunuz öteden beri söylenen bir söz vardır. 
«Esasta kuvvetli olmakla beraber şekilde ılımlı olu
nuz» der. Komisyon esasta da katıdır, şekilde de 
katı hareket etmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge.-
Sayın Gözübüyük konuşacak mısınız önergeniz 

üzerinde?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — MüsaaA 

de ederseniz 1 - 2 cümle ile ifade edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 

İkinci defa huzurunuzu işgal ettiğim için özür di
lerim. Ancak, Sayın Komisyon Başkanı Profesör Al-
dııkaçtı'nın burada irat buyurdukları mütalaaya ke
sinlikle katılmanın mümkün olmadığını ilmî bakım
dan izah mecburiyetinde kaldım. 

Bilindiği gibi sosyalizm her sahada devletin üre
tim ve tüketim maddelerine el koyması ve bu arada 
da toplumda her türlü adaleti sağlama gayesini güder 
ve sosyalizmin her sosyalist kadar çeşitleri de vardır; 
ama esasları bunlardır. 

Bu itibarla; Sayın Aldıkaçtı'nın bu kürsüde sosya
lizmi hafife alması ve ona kendisine mahsus bir mana 
vermesine hayret ettim, üzüntü duydum. Bu hiçbir 
surette kabul edilemez. 

«Sosyal Devlet» denilince sol bir devlet anlaşılır, 
bu mutlaktır; bunu bilmeyen yoktur. Laferriere ve 
diğer ünlü müelliflerin kitapları bunu böyle yazar. 
Bunun dışında biz buraya geldik 20 küsur sene yük
sek mahkemedeki 'tatbikattan, hadiselerden bahsettik 
Sayın Profesör bunu kulağının arkasına attı. Yalnız 
ilmî tartışmalar, nazariyeler yeterli değildir. Biz hadi
selerin içinde yaşadık, bu tabirin nasıl yorumlandığını, 
hangi istikamette istismar edildiğini, suiistimal edil
diğini arz eütıim. Buna göz yummak mümkün değil
dir. 

Komisyon Başkanı ve ona iltihak edenler bu gö
rüşlerinde İsrar ettikleri takdirde, tarih karşısında en 
büyük mesuliyete maruz kalacaklardır, bu bir. 
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İkincisi; «Demokratik» kelimesinde İsrar buyuru
yorlar. Bu tamamen yersizdir. Demokrasi hepimizin 
bildiği gibi millî egemenliktir. Arz ettik, bunun için 
uzun boylu gramere falan lüzum yok. Demokratik 
ise millî egemenliğe ait ıdemek. Bunu niçin değiş'tirıme-
ye mani var?.. Her yerde egemenliktir, 5 inci madde
de ve diğer başka maddelerde; ama «Dediğim dedik, 
kör düdük; ben bunu değiştirmem» diye İsrar ediyor, 
bu doğru değildir. Arkadaşların görüşlerine bu hu
susları arz etmek mecburiyetinde kaldığım için özür 
diler, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Çakmakçı konuşacak mısınız efendim?.. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Müsaade ederseniz kısa 

bir izahatta bulunmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun- Sayın Çakmakçı. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Ben de Atatürk tikelerinin 

bu maddede Cumhuriyetin nitelikleri olarak sıralan
masını istemiştim. Arkadaşlarım Devrimsel, Kocatürk 
ve diğerleri benim söylemek istediklerimin daha iyisi
ni söylemiş bulunuyorlar. 

Bu katı tutum içinde benim konuşmamın bir ya
rarı olmayacağı düşüncesi ile başka bir şey ilave et
mek istemiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Kırcalı konuşmak istiyor musunuz?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Müsaade 

ederseniz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde çok fazla durulmasını ve bu 

kadar çok zaman harcanmasını büyük bir olay ola
rak saymamak gerekir kanımca. Çünkü Komisyon 
Başkanı Sayın Aldıkaçtı'nın burada konuşması anın
da bulunan arkadaşlarımız tespit etmişlerdir ki. ken
dileri Komisyon olarak 2,5 ay harcamışlar bu madde 
için ve bu harcadıkları zamanın karşılığı olarak da 
maddenin derhal kabul edilmesi gerekeceği veyahut 
(buldukları şekliyle) en uygununu bu kadar uğraşının 
sonunda buldukları inancı ile kabul edilebileceği dü
şüncesinde olduklarını söylediler. 

O sebeple, verilmiş olan 20 tane önergeyi Sayın 
Komisyonumuz Başkan ve üyelerinin çok ağır bir 
gidişe neden olacak düşüncesi ile reaksiyonla karşı
lamamalarını, Danışma Meclisimiz Genel Kurulu
nun da bundan «Maddelere geçilince artık iş yürü-
meyecekmiş» gibi cesaretinin kırılmamasını öncelik
le duyurmak isterim. 
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Efendim, benim önergemde ben bir hususu sapta
mıştım, onu belirtmek istiyorum. Ben 1924 Anayasa
sında 2 nci maddede var olan şeyi burada da onun 
karşıladığını düşünüyor idim. Nitekim, 2 nci madde
sinde Türkiye Devletinin nitelikleri belirtilmektedir 
1924 Anayasasında. «Türkiye Devleti bir Cumhuri
yettir, Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, milliyetçi, halk
çıdır...» şeklinde gidiyor umdeler. 

Şimdi, bizimkine gelince çok tuhaf bir yazılış tar
zı. 1961 Anayasasında da aynı şeyi almışlar. «Tür
kiye Devleti bir cumhuriyettir.» Şimdi geçiyoruz 2 nci 
maddeye, «Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hakla
rına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir» denmekte. Şimdi, dev
let ile cumhuriyeti, cumhuriyet ile devleti tarif et
mek gibi çok tuhaf bir durum hâsıl oluyor. Bence 
burada söylenmek istenen şey aslında «Devlet» olmak 
gerekirdi. Nitekim, Sayın Aldıkaçtı da konuşmalarında 
«Devletin yahut cumhuriyetin» diyorlar aynı şeymiş 
gibi... Bana göre, devlet ile cumhuriyet aynı şey de
ğil. Sonra gene «Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ni
teliklerini sayıyorlar. Sayın Ender de aynı şeyi söyle
diler, Sayın Devrimsel'in de konuşmalarına dikkat et
tim, «Türkiye Devletinin» diye nitelediler. Çok haklı
dırlar. 

Nitekim 4 üncü maddeye gelince, «Türkiye Cum
huriyeti Devleti» lâfları artık iyice karışıyor birbiri
ne. Onun için müsaade buyurulursa, bu maddenin 
«Türkiye Cumhuriyeti» şeklinde değil, «Türkiye Dev
letinin nitelikleri» şeklinde düzeltilmesi ve Türkiye 
Devletinin niteliklerinin sayılması gerekir. Türkiye 
Cumhuriyeti komünist değildir, Türkiye Cumhuriye
ti şu değildir dediğimiz vakit, Türkiye Devletidir. Rus 
Devleti şudur, şu devlet şudur; ama Türkiye Cumhu
riyeti değildir; Türkiye Devletidir esas olan. 

Bu nedenle bunun «Devletin» şeklinde anlaşılması 
ve 1961 Anayasasının yolunda giderken, Komisyonun 
pek çok noktalarda yanılmış olduğu gibi, burada da 
yanılmış olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini 
anlatmak istiyorum. 

Diğer taraftan, «Sosyal Adalet» sözü hususunda 
Sayın Hayrullah Seçkin arkadaşıma teşekkür ederim; 
çok güzel noktalara temas ettiler, açıkladılar. Elde 
büyük deliller var; ama gerekiyor ise «Sosyal Ada
let» sözü de Sayın Aldıkaçtı'nın izah buyurdukları 
şekilde, ben «Adalet» sözünden, herkese hakkını ver
meyi anlarım. Yoksa, herkese eşit şey vermeyi anlamı
yorum, adalet odur. 5 senelik suç işlemişe 5 sene ceza 

\ 
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verilir, 30 günlük suç işlemişe 30 gün ceza verilip. 
Adalet budur. Adalet, herkese aynı şeyi dağıtmak de
ğildir. O şekildeki izahı anlayamadım. Ama, eğer öy
le ise bu «Sosyal» sözünün, memleketin başına yıl
larca çıkarmış olduğu derdi biz gözönünde tuttuğu
muz takdirde ne sosyal adalet, ne sosyal hukuk dev
leti tabirleri bizim Anayasamıza girmesin, biz onun 
derdinden bıktık. Çok istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Uzunoğlu?.. Yoklar. 
Değerli üyeler, önerge sahibi sayın üyeler Tü

züğün bu maddesi gereğince açıklamalarını yaptılar. 
Sayın Aldıkaçtı, ilave edeceğiniz bir konu varsa 

söz vereyim. Yoksa, maddeyi oylatacağım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
2 nci madde hakkında başlayan tartışma, gittikçe 

şiddetini artırarak devam etmektedir. Şükür Allaha 
ki, sonuna geldik, önergeler bitti, oylamaya geçece
ğiz. 

Oylamaya geçmeden önce önerge sahibi bazı ar
kadaşların, bazı ve mümkünse bütün iddialarını ce
vaplandırmaya çalışacağım. Eğer, atladığım bazı hu
suslar olursa Sayın Başkan rica ediyorum arkadaşla
rıma sorsunlar ve sorularını tekrar etsinler. Onun için 
belki konuşmam biraz uzun sürecek. 

Evvela, buradan hiçbir zaman «Sosyal devlet» ve
ya «Sosyal adalet» kavramı üzerinde ders vermeye 
kalkmadık Sayın Zekâi ökte arkadaşım, ileri sürülen 
önergelerde «Sosyal devlet» kavramının tehlikeli ol
duğu ve bu tehlikeli kavramı bırakarak, «Sosyal ada
let» kavramının kullanılması ileri sürüldüğü için bu 
husustaki görüşlerimizi Yüksek Meclise arz etmeyi 
yararlı gördük. Onun için bu konulara değindik. 

Şimdi, bu kısa cevaptan sonra, Sayın Hayri Seç-
kin'in açıklamalarına değinmek istiyorum. Gerçekten 
kendilerinin hakkı var. Yeminlerde, biz buraya geldi
ğimiz zaman «Sosyal adalet» üstüne yemin ettik. Bu 
yemini biz hazırlamamıştık. Milletvekillerinin yemini
ni hazırlarken, bu Meclise gelirken yaptığımız yemine 
uygun olarak aynı kavramı kullandık. Ümidimiz, bu
rada tartışmayı tahrik edebilmekti ve görüyorum ki, 
muvaffak olduk. Sıra, milletvekillerinin yeminine gel
diği zaman konuyu tekrar ele alacağız. 

Açıklamalar içerisinde bizi üzen Sayın Utkan Ko-
catürk'ün açıklamaları oldu. Kendisi bizi çelişkilere 

düşmekle suçladı ve en sonunda da Anayasa Mahke
mesinin belki, en kötü ve kendi üyeleri tarafından 
da yerilen bir kararına dayanarak, bize cevap verme
ye çalıştı ve sonunda bu durumda tebessümlerle kür
süden ayrılacağını söyledi. 

Biz, bu kürsüden tebessümlerle ayrılmıyoruz; ay
rılmayı da düşünmüyoruz. Kendi anlayışımız içerisin
de, kendi ciddiyet anlayışımız içerisinde soruların üze
rine eğilip, cevaplandırmaya çalışıyoruz. 

2 nci maddede Atatürk milliyetçiliğinden bahse
dildi ve Atatürk milliyetçiliğinden başka acaba Ata
türk devrimleri yahut inkılapları olup olmadığı so
rusunu sordu Sayın Utkan Kocatürk ve dedi ki, «Eğer 
Komisyon bana bu hususta bir teminat verirse çok 
memnun olacağım.» Fakat, bu teminatı bizzat ken
disinin bulduğunu da biraz sonra açıkladı. 2 nci mad
denin gerekçesinde «Bu toplum, insan haklarına say
gılı, başlangıçta belirtilen Atatürk İlkelerine dayanan 
siyasî rejimler içinde» cümlesi var. Demek ki, biz Ata
türk ilkelerine başlangıçta yer vermeyi düşünmüşüz, 
bunu birkaç defa burada açıkladık, ayrıca 2 nci mad
denin gerekçesinde de belirtmişiz. Atatürk ilkelerine, 
başlangıçta yer vereceğimizi söylemişiz. 

Durum böyle iken, Atatürk ilkelerinden bahsetme-
meye karar vermiş insanlar yahut bir Komisyon ola
rak bizi takdim etmeye çalıştı ve gerçekten de bir 
soru sordu dedi ki, «Atatürk inkılapları varken ve 
bu inkılapları 6 olarak saymak mümkün iken, neden 
sadece Atatürk milliyetçiliğine burada yer verildi?..» 
Çünkü, Atatürk milliyetçiliği, devletin temel ilkelerin
den birisi idi, çünkü bir devletin var olabilmesi için 
her şeyden evvel bir millete sahip olması lazımdı ve 
bu milletin de niteliğinin ne olduğu, millet kavra
mının ne olduğunun burada belirtilmesi gerekiyordu. 

Dediğimin gibi biz, cumhuriyetin temel ilkeleri
ni anlatmaya çalıştık bu maddede. 

Sonra, yanlış anladımsa lütfen derhal beni düzelt
sinler; insan hakları ile sanki Atatürk ilkelerinin bağ
daşamayacağı kanısı uyandı bende, iddiaları ile ve 
biz insan haklarına da Anayasanın başlangıç kısmın
da yer vereceğimizi söyledik, gerekçelerde bulunmak
ta bu. Binaenaleyh, bizi çelişmeye düşmekle itham 
etmek veyahutta Atatürk ilkelerine yer verip vere
meyeceğimiz sorusunu yöneltmek veyahutta «insan 
haklarının burada yeri nerededir?» diye sormak, bize 
öyle gelir ki, artık gerekçenin geç verilmiş olduğu 
da ileri sürülemez; çünkü Ağustosun 15'ine geldik, 
metinlerin dikkatle incelenmediğini göstermekte, bu 
da ayrıca teessürümüze mucip olmaktadır. 

— 716 — 
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Anayasa Mahkemesinin meşhur kararına ilke ve 
nitelik kavramları üzerinde bir fark ararken arkadaşı
mız başvurdu. Gerçekten de Anayasa Mahkemesinin 
1976 yılı kararında Cumhuriyetin niteliklerinin temel 
olduğu ve dokunulmaz olduğu ileri sürülmekte. Bir ni
teliğin değişmeyeceğini ileri sürmek, 2 nci maddede 
bulunan niteliklerden ibaret bir Türkiye Cumhuriyeti 
tasavvur etmek, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir za
man ilerleyemeyeceğini, insanların düşüncelerinin ge
lişemeyeceğini ve devletin statüko, olduğu yerde ka
lacağını düşünmek anlamına gelir; ama Anayasa Mah
kemesi bu kararına niçin varmıştır?.. Çünkü, 1971'de 
yapılan tadilatla Anayasa Mahkemesinin Anayasa ta
dillerini denetlemeye yetkisi olmadığı Anayasa hük
mü haline getirilmişti. Anayasa Mahkemesi 9 uncu 
maddedeki değişmezlik maddesinden yararlanarak 
2 nci maddeye başvurmuş ve «Cumhuriyetin değişti
rilmesi teklif dahi edilemez, bu Cumhuriyetin nite
likleri 2 nci maddede bulunmaktadır ve ben 2 nci 
maddedeki hususlara giren bütün konularda Anayasa 
değişikliklerini de denetleyebilirirh» demiştir. Böyle 
çetrefilli ve hukuk dışı, hukuk dışı olduğunda en ya
kın taraftarlarının dahi kabul ettikleri bir hükme var
mıştır. Bu hükme vararak arkadaşımız nitelik kav
ramının değişmez olduğunu ileri sürmektedir. 

Nitelikle ilke birbirinden tamamen farklı husus
lardır. İlke temeldir, temellerdir, bir binanın dayan
dığı temellerdir, bir müessesenin dayandığı temeller
dir. Devlet bir müessesedir; ama cumhuriyet bir mü
essese değildir, cumhuriyet bir rejim şeklidir bu an
lamda ve bu anlamda cumhuriyet bir rejim şekli ol
duğundan, cumhuriyetin temel ilkelerinden bahsedi
lebilir, cumhuriyetin dayandığı temellerin ne olaca
ğı ve cumhuriyetin bü temelleri üzerinde nasıl geli
şeceği anlatılabilir; ama Cumhuriyetin daima değişe
bilmesi muhtemel olan niteliklerinden bahsedilemez. 

Biz onun içindir ki bu maddeyi ilke maddesi ola
rak mütalaa ettik ve Sayın Yolga'nın da belirttiği gi
bi, maddenin özü «Türkiye Cumhuriyeti demokra
tik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir», diğerleri bu 
maddî devletin, maddî kuruluşun faaliyetinin düzen
lenmesinin manevî ilkelerini tespit etmektedir. Bun
da yanılabiliriz, yanılmayabiliriz; karar Yüksek He
yetinizindir; ama bundan bizim katı olduğumuz so
nucunun çıkartılması bizi ayrıca üzmüştür. Biz dün 
akşam burada, daha önce de söyledik, dün akşam da 
bunun ilk uygulamasının örneğini verdik, çok kolay 
savunabileceğimiz bir 2 nci fıkrayı Genel Kurulun 
arzusuna uygun olarak naklettik, hiç itiraz dahi et

medik; ama burada haklrolduğumuzu sanıyoruz ve 
burada gerçekten hukuk kurallarına uygun bir hü
küm meydana getirdiğimizi düşünüyoruz. 

Sayın Gözübüyük'ün açıklamaları doğrusu ya, be
ni çok üzdü. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ben burada sosyalizmin tarihini anlatacak değilim. 

Yoksa, çok vaktimizi alır ve belki bir sonuca varma
mız bile mümkün olmaz; çünkü karşılıklı mücerret 
iddiaları ileri sürmekten öteye gidemeyiz; ama birkaç 
kelimeyle özetlemek istersem; Marksçı dünya görüşü 
ortaya çıktıktan sonra, proleterya diktatörlüğüyle be
raber bir devrim yapılması ilke halinde kabul edildik
ten sonra, diğer bir deyişle özel sektörün ortadan kal
dırılıp her şeyin kamuya devredilmesi fikri benimsen
dikten sonra, evvela İngilizler bunun, bu gelişmenin 
ancak bir diktatörlükle mümkün olabileceğini söyle
mişler ve buraya yavaş yavaş gidilmesini savunmuş
lardır. Başlangıçta hedef aynıdır. 1900 yıllarının sos
yalist partileriyle komünist partileri arasındaki fark, 
komünistlerin derhal bir ihtilalle özel teşebbüsü or
tadan kaldırıp kamu sektörünü her şeye hâkim kıl
mak fikri, sosyalistlerin ise aynı yolda yavaş yavaş 
ilerleyerek hedeflerine varmasıdır. Bu açıdan bakıldı
ğı zaman Sayın Gözübüyük'ün hakkı var; ama 1910 
yıllarından itibaren 70 yıl geçmiştir ve 1959 yılında 
Avrupanın bütün sosyalist partileri Frankfurt'ta top
lanıp artık özel sektörün ortadan kaldırılmasının bir 
amaç olmadığını ilan etmişlerdir, Frankfurt Beyanna-
mesiyle beraber 1959 yılında ve bu o kadar gelişmiş
tir ki, insan düşüncesi o kadar ileri gitmiştir ki, bugün 
Avrupada, «Avrupa komünizmi» denilen, ispanya'da, 
italya'da resmen artık devletleştirmenin mümkün ola
mayacağını, devletleştirmenin bir çözüm yolu teşkil 
edemeyeceğini, insanı mutlu kılmak için muhakkak 
bütün üretim araçlarının devletin elinde bulunması
nın zorunlu olmadığını ve bu yolu terkettiklerini ilan 
etmişlerdir, insan düşüncesi bu şekilde ilerler ve ge
lişirken bizim hâlâ 1910, 1920, 1930 yıllarındaki bazı 
sosyalist görüşleri benimsemeye kalkmamız sadece hü
zün verici bir olay olarak bize görünür. Bu hüzün ve
rici olaya iştirak etmemiz Anayasa Komisyonu olarak 
mümkün değildir; bunu Yüksek Kurula saygıyla arz 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sanıyorum ki söylemek istediklerimin yahut ak

lımda kalanların yahutta beni şoke eden soruların 
hepsini cevaplandırdım. Eğer soru sahibi arkadaşla
rım yahut önergelerini açıklayan arkadaşlarım tat-
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min olmamışlarsa sual sormalarını rica ediyorum. 
Dün de söylediğimiz gibi, daha evvelce söylediğimiz 
gibi bu Tasarı hepinizin eseri olarak ortaya çıkacak
tır. Burada bizim için inatlaşmak bahis konusu değil
dir. İnatlaşmak zihniyeti bizim Komisyonun zihni
yeti değildir; sadece uzun süre incelemede bulunduk, 
bir çalışma yaptık, en uygun olduğunu sandığımız bir 
kuralı getirdik. Bu Anayasa Tasarısı ne kadar ba
şarılı olursa bunun şerefi de hepinize ait olacaktır; ni
tekim kusurları da hepimize ait olacaktır. Onun için
dir ki, bizden katılaşma sıfatını esirgemenizi rica ede
riz. Biz serbestçe, birbirimize saygı düzeni içerisinde 
tartışmayı yapmak, geliştirmek ve bir sonuca varmak 
istiyoruz. Bundan dolayıdır ki, yaptığımız çalışma
nın doğru olduğuna inandığımız için görüşlerimizde 
ısrar ettik. Karar elbette ki, Yüksek Heyetinize ait-, 
tir. Saygılarımla kabul ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

Değerli üyeler, Sayın Kurtoğlu... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir cümle daha 
var, çok özür dilerim. 

Sayın Kurtoğlu bir cümlemizden bahsetti, (Çok te
şekkür ederim) bu cümle elbette ki dikkatle okun
duğunda bir mürettip hatası olduğu görülür. Mad
de, gerekçesinin üçüncü satırınjda başlar : «Bu top
lum, insan haklarına saygılı, başlangıçta belirtilen 
Atatürk ilkelerine dayanan siyasî rejimler içinde Nin-
san haysiyetini en iyi koruyan, gerçekleştiren ve te
minat' altına alan demokratik rejimi benimsemiştir.» 
Yoksa «demokratik rejim benimsenmiştir.» diye garip 
bir Türkçeye başvurmayacağımız herhalde çoğunuzca 
takdir edilir. Bu bir mürettip hatasıdır. Mürettip adı
na sizden özür dilerim ve belki de Sayın Utkan Ko-
catürk bundan dolayı bize haksız bir ithamda bulun
muştur. 

Tekrar teşekkür eder ve saygılarımı sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Anayasa Komis

yonu Başkanı, Utkan arkadaşımın soyadıyla benim 
soyadımı karıştırdılar. Zapta beyan benim beyanım-

mış gibi geçti. Zabıtlar bakımından açıklamayı uygun 
gördüm. 

BAŞKAN — Evet, bu son sözler, Sayın Aldıkaçtı' 
nın açıklamalarına ilave olarak yaptığı izahatler Sa
yın Kocatürk'le ilgilidir; Sayın Kurtoğlu'nun değil
dir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arkadaşlar, her insanın büyük ku
surları vardır, benim en büyük kusurlarımdan birisi 
de isim üzerinde yanlışlıklar yapmamdır. Çok özür 
dilerim Sayın Utkan Kocatürk'ten. Anayasa Komis
yonundaki arkadaşlarımın dahi isimlerini bazen ka
rıştırıyordum, başka isimler söylüyordum. Kusura 
bakmayın efendim.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Kurtoğlu şu gerekçeyle Genel Kurul mü

zakerelerinin süratlenmesine hizmet etmek maksadıy
la, kaydıyla; böyle bir kayıt koyarak önergelerinin 
bir kısmını geri almışlardır; kendilerine teşekkür ede
rim. 

SERDA KURTOĞLU — Efendim, benim 35 
önergem vardı, redaksiyona taalluk eden. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 

Değerli üyeler; 
Anayasa Tasarısı üzerindeki görüşmelere ait ge

çici maddemizin bu hükmüne göre, sıra bu madde
nin oylanmasına geliyor. 

Değerli üyeler; 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Yapmış olduğunuz çalışma programına göre gün

de 8 maddenin görüşülmesi gerekiyordu. Bugün 1 sa
at daha çalışmış olsak dahi 8 maddeyi tamamlama
mıza imkân görememekteyim. Bu itibarla 23.00'te Bir
leşimin kapatılması, bugünkü çalışmaların sona ermesi 
hususunu evvela oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 18.8.1982 Çarşamba günü saat 
09.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

128 İNCİ BİRLEŞİM 

17 Ağustos 1982 Salı 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İl R 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 16<>, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1982, 
31 . 7 . 1982). 




