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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 1 inci 

maddesi, Devlet Başkanı ve Millî Güvenlik Konseyi 

Üyelerinin huzurunda tüm üyelerin ayakta alkışla

rıyla kabulünü müteakip Tasarının 2 ve 3 üncü mad

deleri, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

18 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 09.00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 22.55'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Mehmet PAMAK Evliya PARLAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kamer GENÇ İmren AYKUT 
Kâtip Üye Kâtip üye 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLtMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın üyelerimiz, Danışma Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyar As
kerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/473) (S. 
Sayısı: 173) (1) 

BAŞKAN — Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Sayın Akıncı'nın bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî 

Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin Değişti
rilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı basılmış ve sayın üyelere 

(1) 173 S. Sayılı Basmayazı 
eklidir. 

Tutanağın sonuna 

dağıtılmıştır. Anılan Tasarının önemine binaen gün
demdeki bütün işlerden önce görüşülmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon Başkanımız 

Sayın Akıncı, 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, gündemin bü
tün işlerine takdimen, diğer bir ifade ile öncelikle gö
rüşülmesini talep etmektedir. Durumu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Sayın Bakan lütfen teşrif ediniz. 
Komisyon Raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler işa-

— 2 — 



Danışma Meclisi B : 129 

ret buyursun... Kabul etmeyenler... Raporun okunma- J 
sı kabul edilmiştir. Lütfen okuyunuz. j 

(Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu * 
raporu okundu) 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler raporun tümü üzerinde 
değerli üyelerimize söz vermeden önce, Sayın Baka
nın Tasarı üzerinde açıklamalarda bulunmasının da
ha isabetli olacağını düşünmekteyim, bu itibarla ön
celikle Sayın Bakana söz vermek istiyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Çok yoğun bir çalışma devresi sırasında bu kısa; 
fakat çok acil olan Kanun Tasarısının görüşülmesi 
için bize imkân ve fırsat tanıdığınız için şükranları
mı arz ederim. 

Biraz evvel Komisyonun okunmuş olan raporun
dan da anlaşılacağı gibi, bu hazırlanmış olan Kanu
nun sahası gayet dardır. Bundan maksat, bulunmuş 
olduğu bir görevde kendi arzusuyla emekli olması 
veyahut emekli edimesi hainde o görev için yetişmiş 
eleman 'bulunmadığı takdirde, orada çok üstün ba
şarı gösteren ve arzu ettiği takdirde rütbe ile çalışma
yı isteyebilecek olan kıymetli elemanlardan arkadan 
yetişinceye kadar istifade etmekten ibarettir ve bun
ların tatbikat miktarı da çok az olacaktır. Orduda 
hizmet vermiş olan muhterem arkadaşlarımızın bil
diği gibi, bazen öyle durumlar olmaktadır ki, bazı 
yıllarda mesela bir askerî fabrikada silah ve askerî 
gereç yapmada uzmanlaşmış bir ordu donatım veya 
muhabere dıektronıik dallında veya komuta kontrol 
radar branşında ihtisas kazanmış bir subay veyahut 
çok ihtisas gerektiren bir mühendislik dalında dok
tor, hukukçu ve benzeri mesleklerden birisinde yine 
görmüş olduğu hizmetler itibariyle büyük ihtisas ka
zanmış olan bir kişi, emekliliği geldiği için ordudan 
mecburen ayrılmakta, buna mukabil yerine yetişe
cek zevat bulunmadığı için muvazzaf subaylar ara
sından başka yerlerde kullanılması lazım gelen su
baylarımız o vazifelere verilmekıte ve orada ihtisas 
kazanııncaya kadar da tabiatıyla bir vakit kaybı ol
maktadır. Binaenaleyh, bu Kanunun esas amacı, çok 
dar bir şekilde kullanılmak üzere hakikî ihtiyaç ha
linde ortaya çıkacak durumlara cevap verebilmektir. 

Gördüğünüz gibi atanma konusu da gayet dar 
bir şey içinde tutulmuştur. Kuvvet komutanının tek
lifi olacaktır, bu teklif bir yerde çok üstün başarı 
ile hizmet vermiş, ihtisaslaşmış bir kişi hakkında ola- i 
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çaktır ve bunu Genelkurmay Başkanı tasbip edecek
tir. Binaenaleyh, başka türlü bir atama mevzubahis 
değildir. Bu takdirde de anlaşılacağı veçhile bu Ka
nun tasvibinize mazhar olduğu takdirde, Ordumu-, 
zun muvazzaf subaylarım arkadan ihtisas yerlerine 
yenileri yetiş inceye kadar, bir miktar bu gibi kıy
metli zevattan istifade etmeyi sağlamaktan ibarettir; 
başka bir durum yoktur. 

Muhterem arkadaşlarımızın aklına şu gelebilir : 
Denebilir ki, sözleşmeli personel olarak kullanmak 
da mevzubahistir, acaba bu yol varken niye böyle bir 
Kanun çıkarılma yoluna gidildi?.. 

Malumunuz olduğu üzere sözleşmeli personel ko
nusu şu şekilde cereyan etmektedir : Askerî sektörde 
bu şekildeki talepler geldiği takdirde, kendilerinin 
bulundukları aynı görevde çalışmaları eski otoritele
rini devam ettirmelerine imkân vermemektedir. As
kerlik mesleği bildiğiniz gibi netice itibariyle birta
kım rütbeler ye kıdemler rejimidir. Binaenaleyh, 
emekliye ayrıldıktan sonra, emekli olarak orada hiz
met veren bir arkadaş aynı vazifeyi görebildiği hal
de, eski otoritesini maalesef tatbik etmek, uygulamak 
imkânını göremediği için bazen müteessir de olabil
mektedir. Bu sebeple çok kıymetli elemanları aynı 
yerde çalıştırmak imkânı bulunamamaktadır. Bu Ka
nunla kendisi rütbesini aynen taşıyacak, bu suretle 
otoritesini kullanabilecek ve bu şekildeki bir teklife 
karşı ancak askerlik sevgisine ve oradaki hizmet 
arzusuna dayanan bir kabul şekli mevzubahis ola
caktır. Çünkü, bu olmadığı takdirde biliyorsunuz ki, 
almış olacağı para eğer yaş haddini doldurmamış ise, 
zaten kadrosuzluk nedeniyle olduğu için, rütbeyi ta
şıyan birisinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir ar
kadaşımızın aynı para ile orada çalışabilmesi için 
ancak ve ancak kendisine bir manevî iklimin hazır
lanması mevzubahistir. Bu manevî iklim de, vazife 
göreceği yerde aynı rütbeyi haiz olarak, askerlik 
sevgisinin kendisine vermiş olduğu o hızı ve heye
canı rütbenin de muhafaza edilmesiyle, memlekete 
hizmetini iki üç sene daha sürdürmekten ibarettir. 

Binaenaleyh, sayın üyelere Komisyonun Raporun
da izah edildiği gibi ve aynı zamanda gerekçede de 
açıklandığı gibi, Kanun Tasarısının maksadının, niyeti
min »burudan ibaret okluğunu, sözlaşmıelii personel konu
sundan bunun için ayrıllındığını ve süratte müzakereye 
sunulmasının tek sebebinin malumunuz olduğu üze
re, 30 Ağustos dolayısıyla tayinler, emeklilikler, ata
malar sonuçlanmak üzeredir. Bu şekildeki istifade 
mecburiyetinde olduğumuz mesela iki üç tane (Raka
mını bilemiyorum) azamî üç dört kişiyi bu gibi kri-
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tik yerlerde kullanabilmeyi sağlamaktır ve ileride de 
bunlardan istifade edilmesi gerektiği zaman bu isti
fadeye imkân vermektir, başka bir geniş tatbikatı 
yoktur. Terfilere, normal ilerlemelere mani olacak 
bir durumu yoktur, kimsenin kadrosunu almamakta
dır. Kanunda görüldüğü üzere «... kadrodan çıka
rılır» denilmektedir. Bunlara nasıl maaş verilecek-. 
tir?.. Kadrodan çıkarıldıktan sonra her sene Bütçe 
Kanunu getirilirken, mesela dört, beş, altı kişi... Ne 
ise bu arkadaşlarımız bütçe kanununa bunların bu 
(miktarda olduğu bildiırilerek ayrı bir şekillide maaşları
nın verilmesi sağlanacaktır. 

Bu sebeple de muhterem üyelerin dikkatlerine 
tekrar sunmak istiyorum. Normal terfilerde, normal 
ilerlemelerde herhangi bir kadro tıkanıklığı ortaya 
getirmesi mevzubahis değildir, hizmetin iyi görül
mesini sağlamak içindir. Bunun için de herhangi bir 
politik unsur da bulunamaz. Gördüğünüz gibi tek
lif Kuvvet Komutanından gelecektir, şartlar objek
tif olarak belirtilmiştir ve Genelkurmay Başkanının 
tasvibiyle ancak yürürlüğe girebilecek bir konudur. 
Binaenaleyh tatbikat sahası gayet dar olacaktır. 

Takdirlerinize sunar, aynı zamanda saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AKllF BRGİNAY — Sayın Başlkan, Sayın Baka

na bir iki sorum var, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Erginay soru 

sormak ister. 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 

BAYÜLKEN — Hayhay. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY -*- Sayın Başkan, bir ihtiya

cın karşılığı olduğu anlaşılan bu tasarıyı memnuni
yetle karşılıyorum, Ordumuzun bir ihtiyacının daha 
bu anlamda giderilmesi bakımından geçici de olsa 
yerindedir. Ancak, acaba emekli olduğu zaman ken
disinin OYAK'la ilgisi devam edecek mi? Bir. İkin
cisi Emekli Sandığından tazminatını alacak mı?.. 
Çünkü bu hususta hükümler yok; bu hususta da bi
zi aydınlatırlarsa memnun kalırım. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 
BAYÜLKEN — Arzı malumat edebilir miyim efen
dim?.. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, geneli üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, siz 
geneli üzerinde söz istiyorsunuz, sorulan tamamla
yalım bilahara söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 

BAYÜLKEN — Sayın Başkan, muhterem Profesö
rün sorduğu hususa şu şekilde cevap arz etmek isti
yorum : 

Bir, emekli olması itibariyle tabiî emekli ikrami
yesini alacaktır, fakat emekli maaşı almayacaktır, 
böyle bir vazifeye geldiği takdirde. Eğer tekaütlük 
yılı itibariyle Emekli Sandığı Kanununa göre malu
munuz 40 yıla kadar olan hizmet % 85 derecesinde 
bir ikramiyeye ve azamî bir tekaüdiye almaya hak 
kazandırır. Eğer bu arkadaşımız 40 seneyi doldur-
mamışsa ki, albaylarda olabilir; 30 sene, 32 sene, 34 
sene olmuş olabilir böyle kıymetli bir arkadaş. Bi
naenaleyh kendisi 3 - 4 sene çalıştırılacak olursa bu 
36 sene 40 seneye çıkabilir. Binaenaleyh, bu farkı 
maaşından emekli keseneklerini ödemeye devam ede
ceğine göre, bunun mukabili olan miktarı tekrar 
ikinci şeyini doldurup da hakikaten oradan ayrıldığı 
zaman alabilecektir; yok, 40 senelik hizmetini doldur
muş, mesela diyelim ki, bir tuğgeneralimiz... Malu-
muâliniz bizim askerlikte kıdemler itibariyle vazife
lerin gerektirdiği yaşlara mukabil kıdemler daha yu
karıdır. Mesela bir havacımızın 25 senelik fiilî hiz
metinin yanında belki on senelik bir diğer hizmet 
kısmı da ilave edilmektedir; bir denizaltıcımızm ke
za bu şekildedir, bir karacımıza zannediyorum azamî 
6 seneye kadar bir itibarî kıdem verilebilmektedir. 

Binaenaleyh, sivil hayattan tekaüt olan arkadaş
larımıza nazaran bu hizmet yılları daha uzun olmak
tadır ve emeklilik bakımından da tabiatıyla bunları 
emeklilik tavanına yaklaştırmaktadır, fakat yaklaşma
mış ise aradaki farkı bu şekilde ne kadar, hizmet 
ediyorsa, -o hizmet müddetince maaşlarından ödenek
ler kesilecek ve Emekli Sandığından bir hakları var
sa bunları alacaklardır. İkramiye ile bir ilgileri olma
yacaktır. 

OYAK'a gelince Kanunda bu hususta bir şey 
yoktur, fakat OYAK Kanunu malumunuz olduğu 
üzere emeklileri kendisinden ayırmaktadır. Bu arka
daşımız da emekli olup muvazzaf hizmetten, kadro
dan ayrıldığına göre, büyük bir ihtimalle tefsiri ola
rak onunla ilgisi kalmayacaktır diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, soru sor

mak istiyorum. 
ORHAN CİVELEK — Ben de soru sormak isti

yorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, Sa
yın Güven soru mu, genelinde görüşme mi?.. 

TURHAN GÜVEN — Soru. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, genel bir gö

rüşme olması ihtimalini düşünmediğim için soruya 
başlamıştım, ama genel görüşmeler yapılsın ondan 
sonra sorulara geçelim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Lehte ve aleyhte 
söz kaydedin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, yazdım efendim onları vere
ceğim, bir başka düşünceniz mi var?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Bakanımı dinledikten sonra bu Kanun üze

rinde konuşma ihtiyacını duydum. Üzülerek belirte
yim ki, Sayın Bakanımın belli bir telaş içinde veya 
belli bir zaman sıkışıklığı içerisinde açıklamaya çalış
tığı yüzeysel açıklamalar beni hiç, ama hiç tatmin 
etmedi. Böyle, Meclisimizin çok sıkışık olduğu bir 
dönemde böyle bir Yasa Tasarısını önümüze getirmiş 
'almasını üzüntüyle karşılıyorum. 30 Ağustoslar yal
nız bugün olmadı, 55 yıllık bir geleneği değiştiren 
bir Yasa Tasarısı çok inandırıcı ve kandırıcı genel 
gerekçelerle karşımıza çıkması gerekirdi. 

Ne yapılmak isteniyor?.. Bildiğiniz gibi değerli 
arkadaşlar, değiştirilmek istenen yasa hükmü 16 Ha
ziran 1927 tarihini taşır. Bu Kanunun değiştirilmek 
istenen hükmü aynen şudur : «Her ne suretle olursa 
olsun Ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nakledile-
mezler» Bu 55 yıllık muhkem bir ilke ve kural ola
rak yerleşmiş ve uygulanmıştır. Bundan taviz veril
diğini sanmıyorum. 

Askerî rütbe sisteminin en önemli özellikleri, bir
takım tavizlerle yürütülemeyecek kadar sağlam te
mellere oturmuş olmasıdır. 16 ncı maddenin «3 üncü 
madde ahkâmı istisnadır» yolundaki hükmü, bizim 
bu olayımızla bir ilişiği yoktur. 

Verilen izahattan anlıyoruz ki, bazı ihtisas erba
bının emekli olduktan sonra da aynı görevlerde istih
damına ihtiyaç duyulması gerekçesidir. Zikredilen 
muhabere, mühendislik, doktorluk, hukukçuluk, or
du donatım gibi doğrudan doğruya profesyonel ni
telikte olan bu ihtisas erbabının emekli olduktan son
ra istihdamına olanak vermektedir. Ancak, öylesine 
bir rejim, öylesine bir personel hukuku anlayışına 
ters, rütbe sistemi anlayışına ters bir rejim getirili
yor ki, amaç bu ihtisas erbabının hukukunu siya-

net etmek değil. Bana o intibaı veriyor, üzülerek be
lirteyim. 

Evvela şunu belirteyim : Rütbe sistemi demek 
insangücü planlaması demektir. Çok olağanüstü kes
tirilemeyen bazı nedenlerle, personel fıktanı olabi
lir, istisnaî bir olaydır, ancak insangücü planlaması, 
yetişkin insangücü açığının kapanmasına ve sivil ke
simde olduğu gibi bir keşmekeşin, bir plansızlığın or
taya çııkmasana muıdaık surette engel olacak olan bir 
rütbe sistemi çerçevesinde böyle bir şeyi tahayyül 
edemiyorum; bu olamaz. Bizim sivil bürokrasiden 
şikâyet ettiğimiz budur. İnsangücü planlaması yap
mayacaksınız, geleceği kestiremeyeceksiniz ve ondan 
sonra palyatif birtakım tedbirlerle sivil bürokraside 
yetişkin insangücü açığını kapayacaksınız. Biz, sivil 
kesimde bu düzensizliği ve plansızlığı alt etmek için 
çeşitli yasal düzenlemelerle meşgulüz. Şimdi burada, 
neden birtakım ihtisas erbabına bu şekilde muhtaç 
duruma gelindiğinin gerekçesi verilmesi lazım, aksi 
halde bunun başka nedenlerle getirildiği sonucuna 
varabilirim. 

İkincisi ; «Biz bu tedbirleri ve bu yasal değişik
liği, bu rejimi, .yetişkin eleman yeterli sayıya ulaşın
caya kadar ancak öngörüyoruz» dediler. 

Yasada öyle bir şey yok. Sürekli bir hüküm. Hem 
palyatif bir tedbir olduğu söyleniyor, hem de sürekli, 
kalıcı; 55 yıllık bir uygulamayı tamamen tersyüz edi
ci bir yasal düzenleme getiriliyor. Dolayısıyla, bu 
açıklama bence yeterli değildir. 

Üçüncüsü : Emekli olduktan sonra aynı görev
de çalışma yalnız askerlikte değil, sivilde de var. Bir 
müsteşar emekli olur veya bir mühendis emekli olur, 
gerektiğinde Devlet Memurları Yasasının ilgili hü
kümlerine göre pekala aynı kurumlarda, boş kadro 
olmak kaydıyla, istihdam edilebilir; ama aynı un
vanları taşıyarak diye bir şey yok. Vali, vali eskisi 
olarak görev yapmayabilir, tekrar göreve girdiğinde 
/eya kaymakam, yani aynı rütbelerle istihdam diye 
bir şey yok. Boş kadro neresi bulunmuşsa onunla ir-
tibatlandırılır ve oradaki görevin de unvanını taşı
yabilir. 

Aslında sivil kesimde de olağanüstü dönem için 
getirilen 233,3 sayılı Yasa (Kesinlikle onaylamadığım 
bir yasadır), emekli aylığı kesilmeksizin, sözleşmeyle 
emeklileri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı
na imkân vermektedir. Sivil kesimde bu tür denge
sizlikleri belki bir ölçüde doğal karşılayabiliriz. Do
layısıyla, belirtmek istediğim: Sürekli bir düzenleme 
getirilmektedir, bunun gerekçesinin çok güçlü olma
sı lazım. 
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Dördüncü nokta: «Emekli olan kişinin rütbesini 
aynen koruyacağı ve bunun da büyük ölçüde hiz
metin özelliğinden doğduğu» söyleniyor. Bunu anla
mak mümkün değil, özellikle kullanılan açıklama 
olarak verilen nedenler doyurucu değil; çünkü, kişi
nin sadece rütbeyle bir yere bağlı olacağı yolundaki 
iddiayı kabul etmiyorum, zaten Sayın Bakan sürek
li askerlik sevgisi gibi manevî moitıivasyondan sık sık 
söz ettiler. Aynı rütbeyle, yalnız rütbenin kişiyi ora
da tutabileceği yolundaki iddiayı kesinlikle kabul 
edemiyorum. Rütbesini aynen taşımasındaki nedeni 
anlamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlar; benim asıl üzerinde duraca
ğım; bu, hukukumuzda «Çifte istihdam» denilen 
olayı karşımıza çıkaracaktır. !Bir kamu görevlisinin 
bir yerde istihdamı için bir kadro alması lazım. Şim
di ben soruyorum: Bu vesileyle emekli olan kişinin 
kadrosu ne olacak, daha doğrusu onun işgal ettiği 
post (Diyelim, kadrodan da biraz ayırıyorum bu sö
zü; teknik (bir terimdir) ne olacak? Oraya 'bir baş
kası mı atanacak? Yani, kadro dışına çıkarmak ne 
demek? Dolayısıyla ben şunu soruyorum: Bütçeye 
nasıl bir yük getirilecektir? Aslında Bütçe - Plan Ko
misyonunda bunun daha ayrıntılı olarak müzakere 
edilmesini çok isterdim. Dediler ki: «Bütçe Kanu
nuna bu yolda hükümler getirilecek.» Getiremezsi
niz. Bütçe Kanununa hele bu tür hükümleri kesinlik
le getirmemeye azimliyiz bu yıl. A.ncak bütçeyle il
gili hükümleri Bütçe Kanununa koymak için Bütçe 
- 'Plan Komisyonu prensip kararına varmıştır. Na
sıl koyacaksınız? Ne diyeceksiniz bütçeye? 

Değerli arkadaşlar; eğer hakikaten çok geçici ni
telikte bir teknik eleman veya ihtisas elemanı (Di
yelim genel olarak) ihtiyacı içine girilmiş ise, bunun 
kolayı bulunur. Böyle 55 yıllık bir tatbikatı terk ede
rek değil. 

Nasıl ki, Silahlı /Kuvvetlerde bazı görevler için 
657 sayılı Devlet Memurları (Kanununun (4/b) mad
desine göre sözleşmeli personel istihdamı mümkün
se, özellikle Millî iSavunma ve Jandarma Teşkilatın
da, pekâlâ bu sözleşme hukukunda özel bazı değişik
liklerle böyle bir geçici süreli bir düzenleme yapma
mız mümkündür. Ben, sanıyorum, eğer gerçek bir 
ihtiyaç içinde bulunuuluyorsa, sahibinden belirttik
leri gibi mühendis, doktor, hukukçu gibi değerli ba
zı elemanların yeniden muvazzaf hizmetlerine alınma
sı gerekiyorsa bunun yolu getirilen Ibu sistem de
ğildir. 'Kesinlikle rütbe sisteminin özünde, taviz ni
teliğinde, bugüne kadar uygulanmamış birtakım' ted

birleri getirmek çıkar yol değildir. Hassas olalım, 
fevkalade dikkatli olalım, rütbe sisteminin özüne 
ilişkin herhangi palyatif bir tedbir düşünmeyelim ve 
zaten bugüne kadar da hiç düşünülmemiştir. Sanıyo
rum ki bu açıdan, genelinde bu Tasarıyı olumsuz bul
mak gerekir kanımca. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Alpdündar buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, sa-

saygıdeğer IBakanım, komutanlarım, değerli arkadaş
larım; 

Ben konuya biraz daha değişik bir yönden bak
mak istiyorum. 

Muhakkak ki, bu Tasarının içeriği değerli Ordu
muzun bir acil ihtiyacından doğmuştur. Ancak, Ta
sarının Hükümetten gelmiş olması yani beş Değerli 
Konsey Üyemizden değil de Ordunun ihtiyacının Hü
kümetten gelmiş olması, benim için biraz düşündürü
cü olmuştur. Zira olayda, benden önce görüşlerini 
belirten değerli uzman personelci hocamızın değindi
ği konuları da dikkate almak gerekmektedir. 

Demek ki, istihdam konusunda Hükümetin hâlâ 
köklü herhangi bir tedbiri yoktur. 

Çok sağlam bir inançla hemen belirtmek isterim 
ki, en büyük okul Ordudur. Eğer Ordu kendi bün
yesinde, 30 Ağustosları önceden bildiği halde kadro
lara yetiştireceği elemanda tedbirsizlik yapmışsa, bu
nu en azından kınamak lazımdır. 

Türkiye'nin koşulları bellidir; Türkiye'de yalnız 
asker değil, siviller de emeklilikten sonra görev ala
biliyor. Örneğin bir vali genel müdür olabiliyor, bir 
emniyet müdürü bir şirketin, bir kamu ünitesinin ba
şına geçebiliyor. 

Aslında esas politika burada; istihdam politikası 
burada. Okullarımız, yüksekokullarımız devamlı su
rette diploma dağıtmaktadırlar; ama istihdam soru
nuna hâlâ çare bulunamamaktadır. 

Ben Değerli Bakanımın, Ordunun son zincir bak
lası olarak ne demek istediğini çok iyi anladım. Ge
çici ve zorunlu bir ihtiyaç; belki de sayıları bir dü
zineyi geçmeyecek bir istihdam, ama temelde mut
laka bir rahatsızlık yaratacaktır. Tekrar istihdam edi
lecek değerli memleket evlatlarının sorunları olacak. 
Ayrıldıkları kadroya tekrar oturmalarında, korka-

. rım askerî hiyerarşi yönünden de ufak tefek sıkıntı
lar olabilecektir. 

Ayrıca diğer kanunlarla ilgili olarak da rahatsız
lıklar doğacaktır; OYAK, MEY AK, T.C. Emekli 
Sandığı zorlanabilecektir. 



Danışma Meclisi B : 129 18 . 8 . 1982 O : 1 

ıBütün bu varsayımlara rağmen Tasarı gerçekten 
gerekçede yazılmayan iıhıtiyaıçlaırla ortaya gelmişse, 
Yüce Meclislimiz bana göre Ordumuzun bu iihtiyacı-
na teyır (diyemez. 

'Benim esasta üzerinde durmak istediğim konu, 
bu dönemde dahi Türkiye'nin gerçekten istihdam po
litikasının böyle alelacele getirilmiş tasarılarla, Hü
kümet tarafından getirilen tasarılarla günübirlik dol
durulmaya çalışılmasıdır. 

Yine tekrarlıyorum; tedbir noksanlıkları başka 
müesseselerde hoş karşılanabilir; ama büyük Okul 
kabul ettiğimiz, büyük mektep kabul ettiğimiz Ordu
muz, bundan sonraki Ağustoslarda ayrılacak değerli 
komutanlarımızın yerine muhakkak ki, aynı oranda, 
aşağıdan yukarı gelen pramiti bozmayan değerli uz
manlar yetiştirecektir. 

Bu görüşlerimi açıklarken, Tasarının lehinde ola
cağımı arz eder, kabulü yönüne sizlerin de katılma
nızı diler, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Aksoy, genelinde söz istediniz değil mi 

efendim? 

ALÂEIDD1N AKSOY — Evet efendim. 
'BAŞKAN — (Buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂODDİN AKİSOY — Sayın Başkan, sayın ar

kadaşlarım; 
Böyle bir Tasarıyı Yüce Meclis huzuruna getir

mesinden dolayı Sayın Bakanı ve şahsında temsil et
tiği Hükümeti kutluyorum. 

Silahlı (Kuvvetlerimiz son beş-altı senelik uygu
lamada, ihtisas isteyen hizmetlerle ilgili mütehassıs 
personel ihtiyacını şiddetle duymaktadır. Aslında bu 
Tasarı kanunlaştığı takdirde çok hasas bir şekilde 
teenni ile uygulanacak ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiya
cına göre bir uygulama yolu tespit edilecektir. 

Silahlı Kuvvetlerimizden kadrosuzluk nedeniyle 
zaruri olarak veya kendi isteğiyle ayrılmış olan pek 
çok personelimizin yerini dolduracak yeni elemanla
rın birden bire yetiştirilmesi ve Silahlı Kuvvetlerimi
zin hizmetine verilmesi yakın bir zamanda müm
kün değildir. Bu Tasarı bu ihtiyacı karşılayacaktır. 

Bilhassa Hava Kuvvetlerimizden çok genç yaş
ıta, 42-43 yaşlarında tuğgenerallerimiz, Itüımigeneralile-
rimiz emekli edilmektedir. iBunlar da ihtisas erbabı 
değerli personeldir. Emekli edilmelerinin sebebi kad
rosuzluktur. Bunlar için de özellikle bir açıklama ya
pılmasını ve bu mütehassıs personelimizin arzu eden
lerinden iSilahlı Kuvvetlerimizin yararlanıp yararlan

mayacağını öğrenmeyi arzu ederdim. Sayın Bakan bu 
hususta bir izahat verirlerse çok memnun kalacağım. 

Tasarı memleketin ve milletin lehinedir. IPek ta
biî ki, bu ihtisas personeli yetiştirildiği müddetçe, ye
tiştirildiği takdirde Ibu madde çalıştırılmayacak ve Si
lahlı Kuvvetlerimizin 45-50 seneden beri devam ede-
gelen tutumu, kararlılığı devam edecektir. 

Oyum Tasarı lehinde olacaktır. Kabulünü rica 
ederim. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Erginay, genelde mi konuşmak istiyordu

nuz? 
AKt'F ERGİNAY — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Benden evvel söz alan arkadaşların bazı fikirleri

ne iştirak etmediğimi hemen belirtmek isterim. Bir 
ihtiyaç olmasaydı şüphesiz böyle bir Tasan karşımı
za gelmezdi. Böyle bir Tasarı karşımıza gelmekle de 
55 yıllık bir sistemin yıkıldığı kanaatinde değilim 

Ortada şu gerçek de var. (Eğer emeklilik bakımın
dan üst rütbe dolayısıyla şimdiye kadar kesin şekilde 
uygulanan bir sistemin devamını istiyorsak bunu ka
bul etmekte zaruret vardır. Aksi takdirde, acaba 
emeklilik bakımından ortada uygulanmakta olan sis
temi mi bozalım? 

İhtiyaç nereden doğuyor?.. Bir subayın terfi za
manı gelmiş; fakat üst bir kadro ohrudjğı için terfi 
edemiyor, emekliye ayrılıyor, ama o hizmet, kendi
sinin boşalttığı kadrodaki hizmet şart, devamlı, ama 
oraya tayin edeceğimiz kimsenin de bir ihtisas sahi
bi olması gerekiyor. Belirli seviyedeki hiyerarşik su
baylardan sayılmıyorlar. Nitekim Sayın Bakan bunu 
belirtti. Bu anlamda bir kimsenin de henüz yetişme
diğini belirtiyorlar. O halde yeni bir kimse yetişin-
ceye kadar o kadroyu da kendisine veremeyiz, çünkü 
emekli olmuştur. (Bütçe Kanununda bir-iki karir>ı 
alınmak suretiyle, öteki kadroyu da mahfuz tutmak 
suretiyle bu hizmeti de devam ettirmeyi istiyorlar. 
Bu gayet samimi, açık bir şey, yani ortada bir siste
mi bozmak diye bir şey yok, geçici bir hal de var. 

Yarın emekliye ayrılmış olan kimsenin kadrosu
na aynı şahıs gilbi yetkili Ihir kimse yetişirse, 
'bulunursa gayet talbiî 'bu şahsın vazifesine son 
verilecek, yani emeklliıliik durumu tamamen ta
hakkuk ettirilecek tekemmül ettirilecek ve yeni kim
se de bunun yerine tayin edilecektir. (Binaenaleyh, sis
temde büyük bir değişiklik yok, aksi takdirde Ordu-
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nun kendilerinin takdirine gayet tabiî hürmet etme
miz lazım, Ordunun bu gibi hizmetlerdeki bir aksak
lığını kabul ediyoruz demektir, halbuki onlar bunu 
reddetmek istiyorlar, bunu telafi etmek istiyorlar. 

Anlatmak istediğim, bu şekildeki geçici bir ihtiya
cın yerine getirilmesini sağlamak bakımından getiril
miş olan bu Tasarı yerindedir. Temelde bir rahatsız
lık da yaratmayacağı açıktır. 

(Kadro ne olacak, yani emekliye ayrılmış olacağı 
söylenen bu kimsenin kadrosuzluk dolayısıyla boşa-
şalmış olan kadrosuna başka birisi tayin edilecek mi? 
Hayır, edilmemesi gerekir, bunu her halde ISayın Ba
kan itiraf edeceklerdir, belirteceklerdir. Edildiği tak
dirde, binaenaleyh o hizmet için zaten yukarıya çık
mış olan, daha doğrusu emekliye ayırılmış olan kişi
nin vazifelerini yapacak bir kimse bulunmuş demek
tir. Bu itibarla, aynı hizmet için iki kişi söz konusu 
değil. 

Şunu da düşünmek gerekir, oraya efendim söz
leşmeli. Personel alınsın.. Sözleşmeli olmaz, çünkü 
subay olacak bu, o rütbede olacak ki, kendi bünye
sindeki diğer subaylar bakımından hürmet görsün, 
vazifesini layıkıyle yapabilsin. Oraya başka bir kim
seyi getiremezsiniz, o rütbede ve askerî elbiseyle ge
lecek kimse ancak o hizmeti görecektir ki, başanlı 
olsun. 

'Bu itibarla, Tasarının yerinde olduğu kanaatinde
yim ve Ordumuzun böyle büyük bir ihtiyaç karşı
sında olduğunu, daha doğrusu geçici, fakat önemli 
bir ihtiyaç karşısında olduğunu kabul ederek Tasarı
yı da kabul etmek gerekir düşüncesindeyim. 

Derin saygılarımla. (Alkışlar). 
IBA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
ISayın Güven buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, Uygu
lamada bir noksanlık olmaması ve tereddüt yaratma
ması bakımından Sayın Bakana bir soıu soracağım: 

Yüksek malumları olduğu üzere tç Hizmet Kanu
nunda astsubay, subay ve general olarak bir tefrik 
yapılmıştır. Oysa önümüze gelen Kanun Tasarı
sında sadece emekli edilen subaylar deyimi ve aşa
ğıda da astsubaylardan bahsedilmektedir. Acaba uy
gulamada bir tereddüt yaratır mı bu, yani emekli 
edilen bir generalin de tekrar göreve getirilmesi ko
nusunda ileride bir tereddüt yaratılmaması bakımın
dan Sayın Bakan lütfedip de bir açıklamada bulunur
larsa, yani subay deyimi içinde generallerin olup 
olmadığı hususunda bir açıklama yapılırsa, ileride 
subay deyimi içinde general yoktur, tç Hizmet Ka- , 

nununda astsubay, subay ve general deyimi ayrıca 
konmuştur denilebilir. Aslında yarar vardır, bu ne
denle bir açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞjKAİN — Teşekkür ederim. 
Sayın İğneciler soru mu efendim? 
A. ASIM İĞNECİLER — Hayır efendim, Ko

misyon adına konuşacağım. 
BAŞKAN — ıKomisyon adına görüşmeler bittik

ten sonra rica ediyorum. Görüşmeler bitmedi henüz. 

MİLLÎ SAVUNMA İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİİL MRAHÎM 
KARAL — Efendim, Komisyon adına Sayın Dik
men konuşacaklar. 

BAŞKAN — Efendim, notunuzu aldım, ama he
nüz daha sorular bitmediği için size söz vermemde 
fayda görmüyorum. 

Sayın Civelek lütfen efendim sorunuzu sorunuz. 
ORHAN OÎVELEK — Sayın Başkanım, Sayın 

Bakan biraz önce vermiş oldukları izahatta bu Ka
nunun kapsamı içerisine sadece ihtisas sahibi olan 
teknik subayların gireceğini belirttiler. Ben burada 
tereddütlüyüm, acaba bu Kanun kapsamı içerisine 
sınıf subayları da, başarılı teknisyen sınıf subayları 
da girecek midir bunun izahını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geneli üzerinde soru?.. Yok. 
Bu itibarla, öncelikle Komisyon mu görüşmek is

tiyor, yoksa Sayın Bakana mı söz vereyim? 
A. ASIM İĞNECİLER — İBen şahsım adına ko

nuşacağım. 
\BAŞKAN — Raporun lehinde konuşacaksınız, 

buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Hepiniz uzun zamandan beri biliyorsunuz ben 

bu kürsüde sizlerin huzurunda belki de dozunu ka
çırdığım; bazı müesseseler, kuruluşlar hakkında ten
kitlerde bulunmuştum. 

•Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi önümüze gelen Kanun Tasarısı vesilesiyle 

değerli arkadaşlarım bana göre son derece gereksiz 
endişeler izhar ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasası çıktığı günden beri Türkiye Cum

huriyeti Devletinin her gün biraz daha geriye gide
rek, günbegün âdeta bir yıkı'hşım seyretmiştik. 12 
Eylül Harekâtıyla Türk Silahlı Kuvvetleri son anda 
bu Devleti yıkılmaktan, uçurumun kenarından kur-
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taran tek kuvvet olarak 'burada tescilini yaptık, Şük
ranlarımızı dile getirdik, sevincimizi arz ettik. 

Bir ülkede, bir devlette adalet mekanizması ile or
du tam ayakta kalabilirce, o devlet yıkılmaz. Bürok
rasi ne kadar kötü olursa olsun, diğer işleyen kuru
luşlar ne kadar çarpık çalışırsa çalışsın bu iki unsur 
o devleti ayakta tutabilir, herkesi hizaya getirebilir. 

tki unsur demiştim, bunlardan heı zaman her 
vesileyle bahsediyorum illerde çalışan adalet meka
nizması ile,. Yargıtay'ı hariç tutuyorum huzuru kalp
le; görevlerini yaptığı kanısındayım, politikaya gir
medikleri, başka nedenler düşünmeden tam kanu
nunun emrinde ve vicdanların .sesinde hareket ettik
leri inancındayım. Onun dışında geçenki Anayasanın 
genel görüşmesinde de arz ettiğim gibi, Danıştay'ı 
iniz ve Anayasa Mahkememiz 'bunun tamı hakikini 
vermemiş, kendisine güvenceyi ispatlayamamış, ter
sine pek çok kararlar vermek suretiyle yanlışlığın, 
hatanın da ötesinde kasıtlı birtakım davranışların 
içine girmişlerdir. Şimdi bunu burada bir kaç cümle 
ile kesiyorum. 

Ne kaldı elimizde, Türk Silahlı (Kuvvetleri kaldı. 
Türk Ordusu kaldı. IBugüne kadar politikanın gire
mediğini, ben vatandaş olarak şükranla, memnuni- | 
yetle arz etmek istiyorum. Şimdi, böyle bir Ordu, po
litikanın olduğu bir devirde bozulmamışta, şimdi 
kendi kendisini bozmaya mı kalkışacak. İBunu dü
şünmek, bundan endişelenmek mümkün değildir 
arkadaşlarım. ı 

Bu itibarla, getirilen sistemin, getirilen Kanun Ta
sarısının mutlaka bu ciddiyeti devam ettirmek iste
yen bir zihniyetin ifadesi olduğunu 'beyan etmek iste
rim. Sayın Erginay Hocamız da bilhassa bu noktaya 
dokundular, böyle bif (Kanun Tasarısının huzuru
muza gelmiş olması Ordudaki disiplinin, Ordudaki 
ciddiyetin ve Devlete sahipliğinin devam edeceğinin 
bir kanıtıdır. Onun için ben şahsen, bu Kanun Tasa
rısına oy vereceğim gibi, (muhterem arkadaşlarımı 
da aynı şekilde oy vermeye davet tfder, hepinizi say
gıyla selamlarım. ((Alkışlar). ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Azgur soru; buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Tasarıda, 

emekliye aynl'dıtan 'sonra nıe kadar zaman geçmesi
ni müteakip tekrar Orduya dönmenin imkânsız ol
duğu belirtilmemiş. Yani, bu konuda 'bir süre var mı? 
(Bu bir. 

İkincisi; malumuâliniz emekliye sevk edilirken 
Cumhurbaşkanının onayına ihtiyaç vardır. Tekrar Or- | 

duya dönerken böyle bir ihtiyaç duyuluyor mu? 
Eğer duyulmuyorsa, İdare Hukukunun çok önemli 
bîr ilkesini ihlâl etmiş oluruz. Bu ilkeye göre; bir iş
lem 'hangi usulle verdirilmiş ise, aynı usulle tashih 
edilebilir. Eğer, sadece Genelkurmay Başkanının ona
yı kafi geliyorsa bu ilke ihlal edilmiş olur, mutlaka 
Cumhurbaşkanının onayı gerekir. 

Acaba ne düşünüyorlar Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dikmen, Komisyon adına buyurun efen

dim. ' . . • 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALt DİKMEN.— Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Müsaade buyurursanız, işi biraz başından almak 
mecburiyetini duydum. Efendim şu anda huzurunu
za gelen Tasarı, gelişen şartlar ve ortama göre Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin personel durumu ile ilgilidir. 
Yoğun Anayasa çalışmaları sebebiyle Tasarıyı yete
rince inceleyemediğinizi biliyoruz. 

Hepinizin malumu olduğu gibi, Ağustos, Sayın 
Bakanımızın da arz ettiği gibi, Türk Silahlı Kuvvet
lerinde terfi, emeklilik, tayin ve kadrolara göre son 
personel düzenlemelerinin yapıldığı aydır. Bu bakım
dan kendi iç düzenlemelerini zamanında yapmak ve 
hizmetin aksamasını önlemek için, Tasarıyı acele ola
rak huzurunuza getirmek zorunluluğu doğmuştur. 

Bu bakımdan Tasarının konusu, biraz önce de 
açıklandığı şekilde 1927 tarihli ve 1076 sayılı İhtiyat 
Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 
16 ncı maddesinin değiştirilmesiyle, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 nci mad
desine bir fıkra eklenmesiyle ilgilidir. 

Özet olarak arz ediyorum, değiştirilmesi istenen 
Kanun hükümleri şöyledir: 

Halen yürürlükte bulunan 1076 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesi, yedek subay ve memurlarının mu
vazzaf sınıfa geçirilmesiyle ilgilidir ve aynen şöyle
dir: «IHer ne suretle olursa olsun, Ordudan ayrılan
lar muvazzaflık sınıfa nakledilemezler.» 9İ26 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun '107 nci 
maddesi ise, istifa eden veya emekli olan astsubay
ların durumu ile ilgilidir ve özet olarak «Silahlı Kuv
vetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsu
baylar tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamaz
lar.» Sayın Tutum'un da belirttiği gibi, değiştirilen 
maddeler bunlar. 

Şu anda arz ettiğim bu 1076 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesine getirilen değişiklik ise, Tasarıda da gö-
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reoeğiniz şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı
lanlar muvazzaf olarak tekrar Türk Silahlı (Kuvvet
leri hizmetine alınmazlar, Ancak, Türk Silahlı Kuv
vetlerinden kadrosuzluk nedeniyle veya kendi istem
leri üzerine emekli olan subaylardan, emekli edildik
leri son görevlerıindefci ihtisasları ve üstün başarıları 
nedeniyle, aynı görevde çalıştırılmaları, ilgili kuvvet 
ikoımütamnm, Jandarma Gendi Komutanının 'teklifi 
ve Genelkurmay Başkanının onayı ile uygun görü
lenler, emekliye ayrıldıkları rütbe ile ve bu rütbenin 
yaş haddine kadar hizmete devam ettirilme kaydıy
la tekrar muvazzaflığa geçirilebilirler. 

Bu madde hükümlerine göre muvazzaflığa geçi
rilenler, Türk (Silahlı Kuvvetleri subay kadrosu dı
şına çıkarılacak. Bunun da maksadı; bu ihtisas sahibi 
subaylardan tekrar yükselme sırasına geldiği zaman 
kadronun boş tutulması ve gelenlere bu kadroyu açık 
bırakmak içindir. Rütbe terfii için değerlendirmeye 
tabi tutulmayacaklar; yani bunlar hiçbir zaman, ya
ni açıkçası terfi ettirilmeyecek ve aynı rütbede gö
rev yapacaklar. Ancak, rütbelerinin kademe ilerle
mesi ve .rütbe kıdem'lMıiği fhalkıkınldan yararıl'anaeakllar, 
Emsalleri muvazzaf subaylar gibi, her türlü maaş, 
yan ödeme, ödenek, tazminat ve sosyal haklardan ya
rarlanacaklar. Yalnız, emeklilik maaşları ve kadro
suzluk tazminatları kesilecek. 

İlgili mevzuatla muvazzaf subaylara tanınan hak 
ve yetkileri haiz olacaklar ve onlar gibi yükümlülük
leri bulunacak, emsalleri gibi askerî yargıya tabi ola
caklar. 

Bu madde hükümlerine göre göreve alınanlardan, 
idarece ve gerekli görülenler, aynı usulle görevlerine 
son verülereik emekliye sevk edilelbiıleceikler. Bu durum
da kadrosuzluk tazminatı alanların, bu tazminatla
rından yine yaş haddine 'kadar devaım edecek. Bu 'ko
nuya ileride aşağıda yine değineceğim, neden bu şe
kilde devam edeceği hakkında. 

926 sayılı Türk (Silahlı (Kuvvetleri Personel Ka
nunun 107 nci maddesine getirilen değişiklik ise, ay
nı şekilde emekliye ayrılan astsubaylar içindir. Bu 
maddeye eklenen bir fıkra ile emekliye ayrılan ast
subaylar da muvazzaf 'hizmete alınabileceklerdir. 

'Muhterem arkadaşlar; 
Tasarı ve mahiyeti hakkındaki bu açıklamadan 

sonra, neden böyle bir değişikliğe, daha açık bir ifa
de ile emekli olan subay ye astsubayların tekrar mu
vazzaf hizmete alınmalarına neden gerek duyulmuş
tur? Şüphesiz bütün arkadaşların kafasında olan so
ru budur. 
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Hepinizin malumu, Türk (Silahlı Kuvvetlerinde 
subay ve astsubaylar, kadrosuzluk nedeniyle yaş had-
dinin çok altında emekli edilmektedir. Gerek olma
dığı halde, yanlış yorumlara meydan vermemek için 
önce şunu belirtmekte fayda umuyorum. Bugün Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde yaş hadleri; albaylar için 60, 
tuğgeneral ve tümgeneraller için 62, korgeneral ve 
orgeneraller için 65, astsubaylar için de 55'dir. Kor
general ve orgeneraller dışında bu yaş haddine ka
dar ulaşarak emekli olan subay ve astsubay, yok de
necek kadar azdır. Burada şuna biraz daha açıklık 
getirmek istiyorum. Eğer, muhterem arkadaşlarımız 
bu Kanunun büyük rütbedeki bazı generalleri hiz
mete sağlama gayesiyle çıkarıldığını düşünüyorlarsa, 
esasen bu durumda olanlar genellikle yaş haddi veya
hut da yaş haddine çok yaklaşmış durumdadır. Fa
kat, bu Tasarının getirilmesinde asıl amaç da yaş had
di veya rütbe meselesi değildir. Yani, asıl amaç, Türk 
Silahlı Kuvvetleri, içinde» bulunduğumuz, çağın mo
dern savaş teknolojisine ayak uydurmak, gelişen harp 
silah ve vasıta araçlarını yakmen takip etmek, öğ
renmek ve eğitilmek zorundadır. 

Bu maksatla bu her meslekte olduğu gibi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine de sınıfları içerisinde meslekî 
konularda ihtisası gerektiren pek çök görevler var
dır. Subaylar ve astsubaylar meslek okullarını bi
tirdikten sonra, her rütbede ihtisası gerektiren konu
larda, yurt içinde ve yurt dışında kısa ve uzun süre
li eğitim ve kurslara gönderilirler. Emek ve masraf 
karşılığı yetiştirilmiş olan bu personelin, yaşları ve 
bedeni kabiliyetleri müsait olmasına rağmen, kad 
rosuzluk ve kendi istemleriyle emekli olmaları, ihti
sası gerektiren önemli görev yerlerinde, biraz önce 
de sayıldı muhabere, istihkâm, ordonatım, radar, 
makinist, yeni silah sistemleri, mühendis, doktor gi
bi boşluklar yaratmakta ve buraların muvazzaf su
bay ve astsubaylarla doldurulmasında güçlükle 
karşılaşılmaktadır. 

Yine hepinizin malumu, bugün Türk Silahlı Kuv
vetleri, aslî görevleri dışımda ibazı görevleri de üslen
miş durumdadır. Bunun da önemli kadro boşlukları 
yaratacağını takdir edersiniz. 

Bu bakımdan bu tasarının kanunlaşması halinde 
ihtisaslaşan ve görevinde üstün başarı gösteren; fa
kat emekli olan personelin tekrar hizmete alınması 
suretiyle bu noksanlık giderilmiş olacağı gibi, emekli 
olan subay ve astsubayların istihdam edileceği kad
rolarda halen görevli bulunan subay ve astsubayla
rın da başka görevlerde kullanılmalarına imkân do
ğacak ve bu noksanlık da giderilmiş olacaktır. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
Bu sene iki sınıf, 1949 ve 1950 de mezun olan al

baylar ordudan emekli olmaktadır. Bu sınıfların emek
liliği iıki senedir ihtiyaç dolayısıyla durdurulmuştur. 
Takdir edersiniz, bu emekli olan iki sınıfın yerini 
doldurmakta bazı güçlüklerle karşılaşılacaktır ve bun
ların içerisinde yine ihtisas sahibi olan personel de 
mevcuttur. 

Yine demin yukarıda belirttiğim gibi, Türk Silah
lı Kuvvetleri bugün yalnız aslî göreviyle değil, bu
nun dışındaki görevle de uğraşmaktadır. Ayrıca şu
nu da belirtmek isterim, bugün Türk Silahlı Kuv
vetlerimde üst rütbelinin (boşalttığı bir yere ast rüt
bedeki bir subay; yani bir albayın görev yaptığı bir 
yere bir binbaşı vekalet edebilir; fakat bir albayı 
binbaşının kadrosunun olduğu yerde de bırakamaz
sınız. 

Şimdi bunları açıkladıktan sonra müsaade buyu
rursanız kısaca da bir-iki, sorular değil, daha ziyade 
üzerinde durulan noktalar vardı, onlara da bir açık
lık getirmekte fayda umuyorum. 

Sayın Tutum, «Çifte istihdam sorunu ortaya çı
kacaktır» gibi bir mütalaada bulundular. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarıda belirttiğim gibi bu ordudan; yani tek

rar alınan subaylar bir defa kadro dışı bırakılmakta
ki kasıt esası da budur. Yani gaye, ondan sonra ge
len ihtisas sahibi olan subaylar bu kadrolara gelsin
ler, yani önleri tıkanmasın, terfilerine mani olunma
sın. Yine yukarıda bir madde vardır; gerekli görül
düğü takdirde aynı usulle bu subaylar tekrar emek
liye sevk edilecektir. Bunun da maksadı budur. Ya
ni bu kadro gelip dolduğu takdirde, bu kadroyu iş
gal eden subay aynı usulle emekliye sevk edilecektir. 
Yani 'bu gayeyle bu boşluk bırakılmıştır. 

Sayın Bakanımıza bir sual yönelttiler, dediler ki 
•«Bu tasarı çok telaş içinde gelmiştir, üzerinde 'belki 
fazla inceleme ihtiyacı duyulmamıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz evvel arz ettim, iki senedir orduda emekli

lik durmuştur. Bu Ağostos iki sınıf birden emekli 
olunca pek tabiî ki, bunların yerine ihtisası gerekti
ren kadrolara subay doldurmak ihtiyacı duyulmuş-
tur. Fakat açıkça ifade edeyim, esas bizim sıkıntımız 
genç subaydır. Bizim esas sıkıntımız, bilhassa muvaz
zaf subaylarda kıtalardaki subay kadrolarımızı mu- ' 
hafaza etmektir. Yani buralardan karargâhlara olan 
akım, karargâhlardaki önemli görevlere subay aldık
ça, kıtalarda muvazzaf subay sıkıntısını ordu çek-
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mektedir. Bu gibi, miktarı fazla olmayacak ihtisas 
yerlerine önemli 'subayların tekrar istihdam edil
mesi suretiyle böylece kıtalardan yukarıya doğru 
küçük rütbeli subayların kıta görevi yapacağı yerde 
karargâh görevlerine gelmesi de önlenmiş olacaktır, 
bir gaye de bunu gütmektedir. 

Efendim, tasarı li6 Haziran 1927 tarihli bir ka
nunda yapılan bir değişikliğe, yani uzun seneler kök-
lenmiş olan bur mevzuatı, bir kanunu değiştiriyoruz, 
yeni bir usul getiriyoruz, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önce şunu belirtmek isterim, Türk Silahlı (Kuv

vetleri gelişen şartlara ve ortama göre (Başta da be
lirttiğim şekilde) her türlü yeniliği, her türlü geliş
meyi takip etmektedir. Subay atamalarında böyle bir 
muhafazakâr tutum benimseneceğini pek tahmin et
miyorum. Çünkü (Yine yukarıda belirttim) gelişen 
gerek teknolojik şartlar, gerekse harp silah ve vası
taları, gerekse ordunun içerisine giren birçok yeni
likler; görüyorsunuz, yeni bir uçak fabrikasından 
bahsediyoruz, efendim bunun dışında yeni kara silah
larımızda tank olsun, diğer elektronik cihazlarda mu
habere cihazları olsun, durmdan ordunun içerisine 
de bu yenikler girmektedir. Onun için bu gibi yerlere 
istihdam sorunu çıktıkça, pek tabiî ki, yeni şartlara 
uygun olarak bu kanunlarımızda değişiklik yapmak 
zorunluluğu da duyulacaktır. Yani hiç bir zaman 
ananevi olarak tutucu bir zihniyet esasen orduda 
mevcut değildir. Türk Ordusu her gelişen şartlara gö
re kendini yenilemek ve buna uydurmak zorundadır. 

Yalnız şunu çok samimi olarak belirteyim, arka
daşlarımızın kafasında taşıdıkları eğer bir fikir var
sa, bu düşünülen değildir; yani burada sadece gene
rallere bir hizmet süresi tanımak veyahut bu imkânı 
vermek için bu kanun yapılmamaktadır Eğer bunu 
daha açık ifade etmek istiyorsanız, Türk Ordusunda 
tümgeneralliğin sonunda en genç yaşta, 50 yaşında 
emekli olan ben varım. Yani biz hiç bir zaman gidip 
de bir kadro işgal edelim diye hiç bir makamı da bu
güne kadar rahatsız etmedik. 

Efendim, «IBu, sürelik getiriliyor» denildi. Biraz 
önce maddelerin, yani 1 inci maddenin arka arkaya 
gelen yerlerinde bu sıralamayı yaptım; bu hiç bir 
zaman sürekli getirmiyor. Bunun, esasında buralara 
istihdam edilecek subay, Sayın Bakanımız birkaç ki
şiden bahsetti; fakat ben tahmin ediyorum ki, 10-15'i 
geçmez bu. Çok önemli yerlere, ihtisas gerektiren yer
lere bunlar istihdam edilecektir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bunun gibi sorulan sorular ayrıca Komisyonda 

uzun uzun tartışılmıştır. Bunların bir tanesi, «Efen
dim, kadro dışına çıkarılıyor. Binaenaleyh, bunun 
bütçeyle olan ilgisi nasıl olacaktır?» şeklindeydi. 

Biliyorsunuz her sene Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
uzatmalar vardır, yani bazı rütbeler bir sene, iki se
ne uzatılabilir. Ayrıca Genelkurmay Başkanı yine 
hükümetten torba kadro taleplerinde bulunabilir; ben 
bu sene üç tane general yahutta üç-beş tane subayı 
emekliye sevk etmeyeceğim, 'bunun için benim etime 
bir kadro ver, der. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
fiilî kadroları da ayrıca gösterilebilir. Ama arkadaş
larımız burada bir endişe duyuyorlarsa (Bizim için 
hiç bir sorun olmadı) böyle bir fıkra yine bu madde
ye konulabilir, yani «Türk Silahlı Kuvvetleri fiilî 
kadrolarında bunlar ayrıca gösterilir» denebilir. Bu 
da bizim için bir sakınca değildir. Bu bakımdan biz 
gerek Hükümetle görüşmemizde kendilerinin bütçe 
bakımından hiç bir sıkıntısı olmayacağını, esasen se
nelik talep edilen kadrolar içerisinde daima Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde bir elastikiyetin mevcut olduğu
nu, 'boşlukların olduğunu, yine arz ettiğim gibi bü
yük kadrolara küçük rütbelerin böyle vekalet ettiği 
de bir gerçektir. 

Efendim, sayın üyemiz istihdam konusunda kök
lü tedbirlerden bahsetti, istahdam konusundaki ted
birler Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Arz ediyorum) 
köklüdür; fakat bazı gelişen durumlar bunlarda ufak 
tefek ayarlamalar yapma zarureti doğurabilir. Nite
kim bu (Kanunun da esas amacı budur. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kadroları gayet net ve açıktır; fakat 
gelişen şartlara göre arz ettiğim şekilde iki senedir 
Türk Silahlı Kuvvetleri üst rütbelerde, bilhassa al
bay rütbelerinde emekliliği durdurmuştur. Bu da bir 
gerçektir. (Bu sene de bu subaylar emekli olmaktadır. 
işte sıkıntı biraz da,buradan doğmaktadır. Yani bun
ların içerisinde ihtisas gören subayların ayrılması, 
biraz da dış kadrolara, dış görevlere, bazı görevlere 
subayların gitmesi -bu sıkıntıyı yaratmıştır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Yine arka
daşlarımızın soruları olursa onlara da ıSayın Baka
nımız veyahut Komisyon olarak biz cevaplarını ve
ririz. 

Bu Kanunun gerekçesini hiç bir art niyet düşün
meden gayet açık bir şekilde mümkün olduğu kadar 
dile getirmeye çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
şu dönemde bilhassa kritik personelde biraz sıkın
tısını hafifletmiş olacağız. 
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Benim maruzatım bu kadardır arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın (Dikmen. 
Sayın Bakan, bir açıklamada bulunacak mısınız? 
Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
IÜLKJE'N — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Evvelemirde tasarımız hakkında, gerek lehinde 
fikirler serdetmek, gerekse bazı hususların aydınlan
ması için soru sormak ve eleştirilerde bulunmak su
retiyle bize yardımcı olan sayın üyelere evvelâ te
şekkür etmek isterim. 

Tasarının lüzumu hakkında değerli görüşler ser-
detmiş bulunan sayın üyelerimizin ifadelerine ve özel
likle Komisyon Sayın Sözcüsünün tafsilatlı beyanla
rına ilaveten be de mümkün olduğu kadar muhta
sar bir şekilde şu hususları belirteceğim. 

Sayın Cahit Tutum arkadaşımız, «Zamanın sı
kışıklığı içerisinde bir telaş» ve «Yüzeysel izahlar» 
gibi konulara değindiler. «30 Ağustoslar yeni olmadı; 
55 yıllık bir maziye, çok sağlam gelenekleri olan bir 
maziye karşı çıkılmak gibi bir durum mevzubahistir; 
ne yapılmak isteniyor?» Madde 16'yı okudular ve 
«Niçin bu gerekli personel planlaması yapılmamış?» 
dediler. 

Sayın Alpdündar'da «Ordumuz büyük bir okul
dur. !Bu planlama niye zamanında yapılmamış?» diye 
sorular sordular ve «Çifte istihdam konusu gibi bir 
durumla karşılaşacağımız tehlikesinden bahsettiler, 
hassas olalım.» dediler. 

Evvela kendilerine ve aynı endişeyi paylaşan ar
kadaşlar varsa onlara da arz edeyim ki, zamanın sı
kışıklığı gibi bir husus mevzubahis değildir. Eğer, ben
deniz izahatımı, ilk izahatımı biraz süratli yapmışsam; 
Anayasa gibi çok önemli bir konuyu görüşmekte olan 
ve bunu kısa bir sürede bitirmek için gayret sarfeden 
Sayın Danışma Mecfeimizin vaktini asgarî şekilde al
mak endişesinden mütevellit olmuştur. Yoksa, muh
terem arkadaşlarım da bilirler ki, gerek bu İMeclis-
te ve gerek daha evvelki ifa ettiğim vazifelerde Sa
yın Meclislerimize saatlerce izahat vermekten zevk 
duyan bir mizaç içerisindeyim. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifa
de ettiği gibi, 55 yıllık bir mazinin bozulması, gibi 
bir durum ortada yoktur. Tamamıyla ihtiyaçların 
karşılanmasıyla ilgili bir hususu huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 
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(Mazide herşeyin mükemmel yapılmış olması ko
nusunu herhalde burada iddia edecek bir arkadaşı
mız yoktur. Şayet bunlar böyle olsaydı şu iki sene içe
risinde, Danışma Meclisimiz de dahil olmak üzere, 
400'e yakın önemli kanun çıkarmak zorunda kalmaz
dık. Demek ki, bazı ihtiyaçlar zamanında karşılana
mamıştır, bazıları da yeni ihtiyaçlardır. Bunları kar
şılamak lazımdır. 

Gene bütün arkadaşlarımızın 'bildiği gibi, pek-
çok kanunlarda yüzlerce, binlerce hüküm mevcut
tur ve bu hükümlerin tatbikatı bazen yıllar boyu hiç 
olmamaktadır. Eğer, çıkarılmış olan, şimdiye kadar 
yürürlükte bulunanın 5 bin civarında olduğu be
yan edilen, tahmin edilen ve adedi 10 bini geçmiş 
olan kanunun her maddesi tatbik edilmiş olsaydı; 
herhalde çok müşkül durumlarla karşı karşıya ka
lırdık. Binaenaleyh, bir kanun çıkması demek o ka
nunun bütün maddelerinin hergün tatbik edilmesi 
demek değildir. 'O kanun ancak gerektiği zamanda, 
ihtiyaçlar karşısında, ihtiyaca cevap vermek için ha
zırlanmıştır. Elde mevcut olunca o ihtiyaç karşıla
nır; ama kanun olmazsa bu ihtiyaca anında cevap 
veremezsiniz. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcümüzün de be
lirttiği gibi ve eminim bütün arkadaşlarımızın da bu
rada kabul buyuracakları gibi, Türk Silahlı (Kuvvet
leri yalnız Cumhuriyet devrinde değil, daha evvel de; 
Sarı ISelim'den beri bütün modern gelişmeleri mem
leketimize getirmekte öncelik etmiş en şerefli ve 
önemli müesseselerimizden birisidir, baştadır. Bina
enaleyh, diğer yerlerdeki ileri tatbikatı gözlemek, on
ları gerekiyorsa almak hususunda daima hassas bu
lunmuştur. Aynı zamanda, bu demek değildir ki, di
ğer yerdeki hususları hemen alır. Bilakis bazen ken
disi de başka yerlerde bulunmayan mevzuatı, yeni
likleri kendisi yaratır ve tatbikata koyar. 

Binaenaleyh, Sayın Tutum'un görülmemiş birşey 
gibi ortaya sürmüş olduğu bu husus, diğer devletler
de tatbikatı bulunan bir husustur. Yalnız bizde de
ğildir. 

•Kaldı ki, orduya dönüş mevzubahis olmadığı, ta
sarının 1 inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. 
Burada denilmektedir ki.. «Tekrar muvazzaflığa ge
çirilebilir.» 1 inci maddenin 6 ncı satırında. 

«Bu madde hükümlerine göre muvazzaf subay- » 
lığa geçirilenler; 

«a) Türk Silahlı Kuvvetleri su'bay kadroları dı
şına çıkarılırlar.» Bundan daha sarih bir durum mev
zubahis olabilir mi? «Kadroları dışına çıkarılırlar» 

diyoruz. (Kadronun içi değilki, niçin bir endişe mev
zubahis olsun. 

«b) Rütbe terfii için değerlendirmeye tabi tutul
mazlar, terfiî ettirilmezler ve aynı rütbede görev ya
parlar. Ancak rütbelerinin kademe ilerlemesi ve rüt
be kıdemliliği hakkından yararlanırlar.» Bu da gayet 
normal, çünkü arz ettiğim gibi, 40 yıllık hizmet sü
resini doldurmamış bir subay mevzubahis ise, elbet
te bu çalışmasının neması olarak kıdeminden emek
lilik bakımından yararlanması, herhalde sayın Cahit 
Tutum arkadaşımız gibi, bu konularda bilhassa mü-
teassıs olmuş bir kişi için yadırganacak bir husus de
ğildir. 

ı«c) (Emsalli muvazzaf gibi, hertürlü maaş yan 
ödeme...» vs. alırlar. iBunuda daha evvel arz etmiş
tim; 

l«dd) (îllglü (mevzuatla muvazzaf subaylara ıtanınan 
hak ve yetkileri haiz olup* onlar gibi yükümlülükle
ri vardır,» 

«e) Emsailleri gibi askerî yargıya tabidirler.» 
İşte, burada vazifeye devam edecek olan arkadaş

larımız hem askerî yahut görev otoritesi bakımından, 
hem de görev sorumluluğu bakımından hiçbir şekil
de sağa sola kaçmayacak derecede sarih bir hükmün, 
altına girmektedirler. Şerefini de, sorumluluğunu da 
aynı görevin devam ettireceklerdir. 

Sözleşmeli personel konusunda; Sayın Tutum ar
kadaşımız benden de çok iyi bilirler, bu personel 
geri alındığı takdirde rütbelinin emrine girer, tşte bi
zim derdimiz de burada Sayın Tutum O vazifeyi gör
mesi için arkadaşımız, kendi rütbesinin devamını ar
zu ediyor. Vazife, askerlik sevgisi gibi, söylediğim 
hususlar platonik, hissiyata hitap etmek için söylen-
miış hususlar değildir. Her mesleğin bir sevgisi vardır. 
Ben meslek itibariyle bir hariciyeciyim. O mesleğe 
karşı fıtraten elbette kendim bir sevgi duyarım. Zatı-
âliniz kendi mesleğinizle, maliyecilerimiz, her meslek.. 
(Bunun askerler için böyle olmadığını söylemek im
kânı yar »mıdır?.. Ne için bu gibi bir konuyu herhangi 
bir hislere hitap etmek şeklinde tefsire tabi tutuyor
sunuz?.. Tasarı, bu dediğim hususa bir çare getir
mektedir. 

Sayın Alpdündar, her zamanki ilgili ve tasanlar 
hakkındaki yakın görüşleriyle bu Tasarıdan biraz dı
şarıya çıkarak, Hükümetin henüz sağlam bir istih
dam politikası olmadığını belirttiler. Hükümetin bir 
üyesi olarak müsaade ederler mi, bu görüşlerine iş
tirak edemeyeceğim. Hükümet geceli gündüzlü çok 
sağlam bir istihdam politikası için emek vermekte-
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dir, çalışmaktadır. Tabiî görüşler tehalüf edebilir; 
ama inşallah sonuçlar alındığında ümit ederim ki, 
Sayın Alpdündar'la da aynı platformda buluşacağız. 

«Ordu kadrolarında gerekli ihtiyaçlar zamanında 
hazırlanmamış olur mu?..» buyurdular. Ordu büyük 
bir okuldur. Tedbir noksanlığı Orduda mevzubahis 
olamaz. Biraz evvel Sayın IKomisyon Sözcüsünün ifa
deleriyle bu sorularına bir cevap aldılar; ama ben bu
na da bazı ilavelerde bulunayım. (Burada, Mecliste 
konuşma şerefini bana verdiğiniz zaman bazı arkadaş
larım lütfettiler, «ıBayülken'in geniş tecrübeleri var
dır. O hususlarda bize izahlar verirlerse memnun olu
ruz.» demişlerdi. Lütfederlerse ben de o pek küçük 
tecrübelerimden bir kısmını zikredeyim. 

Türk İSilahlı Kuvvetlerinde, biliyorsunuz, belirli 
süreler dışında asker kişilerin de istifa etmek ve emek
lilik isteme hakları vardır ve Türk Silahlı İKuvvetle-
ri de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün diğer 
kuruluşları gibi bir hukuk devleti olan sistemin içeri
sinde bulunmaktadır (Bunun dışında bir tatbikat Türk 
Silahlı İKuvvetlerinde yoktur ve olamaz. O halde, 
binbir gayretle yetiştirilen bir mütehassıs subayın ve
yahut bir mütehassıs kişinin Türkiye'de ne emeklerle 
ve hangi miktarda maddiyatla yetiştirildiğini zatıâli-
niz çok iyi Mllrslniz. Bugün bunlar milyonların üze
rinde rakamları ifade etmektedir. Böyle bir emekle 
yetiştirilen bir kişi 15 sene geçtikten sonra istifa ede
biliyor. Muayyen bir süre sonra emekliliğini isteye
biliyor. Dışarıdan ne cazip teklifler olduğunu Zatıâ-
liniz ve muhterem arkadaşlarım bilirler, mütehassıs 
•elemanlara karşı ve Ibu yalnız memleketimizin özel' 
sektöründen hatta kamu sektöründen değil bazen, dı
şarıdan yabancı ülkelerden de bu teklifler gelmekte
dir. Sayın Tevfik Alpaslan Hava Kuvvetlerimizin ba
zı 'hususlarını hatırlayarak beni tasviple başlarını işa
ret ediyorlar. Ne müşküllerle karşı karşıya geliyoruz, 
biliyorsunuz. 

Öyleyse, ihracatta bir hukuk devleti olarak zorla
yıcı değil, özendirici sistemi tasvip buyuruyorsunuz; 
(Peki, Türk İSilahlı (Kuvvetlerinde bir hukuk devleti 
içerisinde zorlayıcı sistem yerine işte özendirici sis
tem... Bu özendirici sistem de nedir?.. Emekli olan bir 
arkadaşımızın şerefli üniformasını, aynı rütbeyi taşı
yabilmesi ve kimsenin hakkına mani olmadan o gö
reve birkaç sene daha devam edebilmesi. 

Tahmin ederim ki, Sayın Alpdündar Ordumuzun 
zamanında planlama yapmadığı gibi bir fikri artık 
benimsemeyeceklerdir. İ 
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Sayın Aksoy, «Hava Kuvvetlerinde çok genç 
emekli mütehassıs general rütbesinde bile arkadaşla
rımız oluyor. Bunlardan da yararlanılsın» dediler. 
Şüphesiz ki, bütün fikirler muhteremdir; fakat 'arz 
ettiğim gibi bu tasarı esas itibariyle çok mahdut sa
yıda ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmıştır; 
ama ileride ne şekilde inkişaf edebilir, bilmiyorum. 
Esas olan Ordumuzdaki yerleşmiş kaideleri katiyen 
bozmamaktır; ananeleri, kaideleri bozmamaktır. Bu 
unsur içerisinde değerli yüksek komutanlar ve onlar
la beraber vazife ifa eden savunma bakanları, hükü
met şüphesiz ki, bu konularda gerekli hassasiyeti 
göstereceklerdir. 

Sayın Erginay'a teşekkür ederim. Çok kısa ve 
veciz bir şekilde kanunun lüzumu hususunda bir hu
kukçu olarak bana yardım ettiler. 

Sayın Güven, «İç Hizmet Kanununda hir tefrik 
vardır» buyurdular; doğrudur. 926 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi subayı astteğmenden mareşala ka
dar tarif eder. Astsubaylarla ilgili hususa gelince, Ka
nunda görmüş olacağınız veçhile, bu ikinci madde
yi teşkil etmektedir. İkinci maddedeki fikir de şu
dur : «Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tek
rar muvazzaflık hizmetine alınmalarına dair 1076 sa
yılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Ka
nununun 16 ncı maddesi hükümleri tekrar muvazzaf
lık hizmetine alınacak astsubaylar için de uygulanır.» 
Bu suretle zannediyorum ki, kâfi bir sarahat ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir arkadaşımız, daha ziyade pek çok arkadaşımız 
konuşurlarken subay ihtiyacı konusunda bü ihtisasın 
nasıl ayrılabileceğini ya söyleyerek ya söylemeden, 
kafalarından geçen bir endişeyi yahut bir düşünceyi 
hissettim. 

Efendim, bir ordu harp etmek için evvelemirde 
muharip subaya muhtaçtır. Muharip subay fevkala
de önemlidir. Binaenaleyh, muharip subayları müm
kün olduğu kadar bu konuda kullanmak zaruridir, 
en iyisidir. Bunu yapamadığınız takdirde fedakârlık 
yapıyorsunuz demektir. Bir uçucu generalimizi bir 
lojistik konusunda yıllarca tuttuğumuz zaman feda
kârlık yapıyoruz demektir. Öyleyse bunun hemen 
akabinde; ikinci bir hüküm vardır : Muharip subayı 
ihtiyacı kadar lojistikde, yardımcı hizmetlerde başa
rının kazanılması için herhangi bir silahlı mücadele
de esastır. O da çok kıymetlidir. Binaenaleyh, bu iki
si arasında bir denge sağlanması lazımdır. Bu denge 
bugüne kadar mehmaemken hep sağlanmıştır. Güç-

İ Kiklerin neden olduğunu biraz evvel söyledim. Yani, 
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kişilerden feragat istemenin de bir hududu vardır. 
Nihayet, hukuk içerisindeki haklarını kullanmak is
tedikleri zaman ne yapabilirsiniz?.. Ancak ikna ede
bilirsiniz, rica edersiniz yahut özendirirsiniz. İşte bu 
Kanun bunu getirmektedir. 

Sayın Orhan Civelek arkadaşımız, «İhtisaslaşmış 
kişilere sınıf subayları da dahil midir?..» dediler; 
evet. Çünkü öyle bir hizmet olabilir ki, orada vermiş 
olduğu emek, yıllar boyu vermiş olduğu emek öyle 
bir hale gelmiştir ki, askerlik yapmış olan arkadaşları
mız bildiği gibi, sivil hayatta da her konuda arka
daşlarımız bilirler, bazı yerlerde ihtisas tesadüf dola
yısıyla veyahut o konuya duymuş olduğu ilgi (dola
yısıyla, kabiliyet dolayısıyla bazı kişileri mütehassıs 
yapar ve bunlardan da Türk Devleti elbette yararlan
mak ister. Sivil kesim için de bu böyledir. Binaen
aleyh, sorunuza cevaben diyorum ki, evet, bunlar da 
dahildir. Yalnız konu gayet dikkatli bir şekilde çer-
çevelendirilmiştir; «Son görevlerindeki ihtisasları ve 
gösterdikleri üstün başarı nedeniyle...» Başka türlü 
bir teklif yapılamaz. 

Sayın Fuat Azgur arkadaşımız azamî müddet hu
susunda bir sual sordular. Zannediyorum Sayın Ko
misyon Sözcüsü de cevaplandırdı. Bu tabiî yaş had-
didir. Vazifesinde başarı gösteremezse aynı usulle; 
hangi usulle atanmışsa o usulle o görevden alınır. 

Sözlerime son vermeden evvel, tasarıda atama 
hususunda bazı tereddütler olduğunu gördüm. Şayet, 
bu tasarıya görevden alınmanın da «Hangi usulle 
atama yapılmışsa o usulle görevden alınır» diye bir 
önerge sunulursa bunu da Hükümet olarak memnu
niyetle kabul edeceğimizi arz etmek isterim. 

Hangi kadrolarda gösterilir hususuna da Sayın 
Komisyon Sözcüsü açıklık getirdiler. Türk Silahlı 
Kuvvetleri fiilî kadrolarında bunlar ayrıca gösterile
cektir. Bu suretle malî konu da halledilmiştir. 

Sayın Başkan; 
Telaşlı gözükmemek için ve bazı arkadaşlarımıza 

yanlış intiba vermemek için bu sefer birazda yavaş 
konuştum. Ümit ederim ki, Yüksek Meclisi tatmin 
etmişimdir. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanımdan bir sorum olacaktı efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Bakanım, zatıali-

niz konuşurken ve Sayın Komisyon Sözcüsü konu
şurken bunun çok dar bir kadro için düşünülebile
ceğini ifade buyurdunuz. 
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Acaba bir tavan tespitinde yarar görür müsünüz 
efendim?. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 

BAYÜLKEN — Bunda şu anda bir yarar görmüyo
ruz. Çünkü, evvela bir tatbikata girsin. Eğer tatbikat 
yönünden bir sıkıntı olursa böyle bir şey mevzuba
his olabilir; fakat şimdilik yarar görmüyoruz. Çün
kü dediğim gibi tatbikat gayet kısıtlı bir durumu ön
görmektedir ve şartlar fevkalade dar tutulmuştur. 
Son bulunduğu görev yerinde, en üstün başarıyı gös
termiş olması sebebiyle ve ihtiyaç dolayısıyla böyle 
bir yola gidilecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bu 
geniş açıklamalarınız için. 

Sayın üyeler, tümü üzerinde söz almak isteyen 
başka, bir üyemiz?.. Yok. 

Bu itibarla maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum .Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 1 okutuyorum. 

16 . 6 . 1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri 
ve Askerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İh
tiyat Askeri Memurları Kanununun 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı
lanlar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hiz
metine alınmazlar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerin
den kadrosuzluk nedeniyle veya kendi istemleri üze
rine emekli edilen subaylardan emekli edildikleri son 
görevlerindeki ihtisasları ve gösterdikleri üstün başa
rı nedeniyle aynı görevde çalıştırılmaları, ilgili Kuv
vet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının 
teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile uygun 
görülenler, emekliye ayrıldıkları rütbe ile ve bu rüt
benin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilmek 
kaydıyla tekrar muvazzaflığa geçirilebilirler. 

Bu madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa 
geçirilenler : 

a) Türk Silahlı Kuvvetleri subay kadroları dışına 
çıkarılırlar, 
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b) Rütbe terfii için değerlendirmeye tabi tutul
mazlar, terfi ettirilmezler ve aynı rütbede görev ya
parlar. Ancak rütbelerinin kademe ilerlemesi ve rüt
be kıdemliliği hakkından yararlanırlar, 

c) Emsali muvazzaf gibi, her türlü maaş, yan-
ödeme, ödenek, tazminat ve sosyal haklardan yarar
lanırlar; bunların emeklilik maaşları ve varsa kadro
suzluk tazminatları kesilir, 

d) ilgili mevzuatla muvazzaf subaylara tanınan 
hak ve yetkileri haiz olup, onlar gibi yükümlülükleri 
vardır, 

e) Emsalleri gibi askerî yargıya tabidirler. 
Bu madde hükümlerine göre göreve alınanlardan 

idarece gerekli görülenler, aynı usulle görevlerine son 
verilerek emekliye sevkedilirler. Kadrosuzluk tazmi
natları olanların bu tazminatları yaş haddine kadar 
ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; esas itibariyle Tasa
rının 1 inci maddesi genel görüşmeler sırasında kâfi 
miktarda aydınlanmış bulunmaktadır. Müsaade eder
seniz bu maddeyle ilgili , lotomatikman önergelere 
geçmek suretiyle maddenin görüşülmesine devam ede
lim. 

Üç önerge var, okutuyorum. 
Bunlardan birincisi Sayın Devrimsel'in önergesi

dir, maddenin tamamen değiştirilmesini ifade etmek
tedir. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Birinci fıkrada bir cüm
lenin değiştirilmesi ile ilgili efendim. 

BAŞKAN — Bir cümlesini evet, onu okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 inci maddesi ile değiştirilen 16 ncı 

maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL 

«Madde 16. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrı
lanlar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hiz
metine alınmazlar. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerin
den kadrosuzluk nedeniyle veya kendi istemleri üze
rine emekli edilen sağlık, hukuk ve teknik hizmetler 
sınıfındaki subaylardan emekli edildikleri som görev
lerindeki ihtisasları ve gösterdikleri üstün başarı ne
deniyle aynı görevde çalıştırılmaları, ilgili Kuvvet 
Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının tek
lifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile uygun gö
rülenler, emekliye ayrıldıkları rütbe ile ve bu rütbe
nin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilmek kay
dı ile tekrar muvazzaflığa geçirilebilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel bir açıklama ya
pacak mısınız?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
FlKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, çok 

değerli üyeler; 
Tasarının gerekçesini okuduğumuz zaman, bura

da Genel Kurulumuzda Hükümetin ve Sayın Ko
misyonun açıklamalarını da dinledikten sonra, ben 
maddenin açıklamalara ve gerekçeye uymadığını tes
pit edebildim. 

Burada maddenin gerekçesinde ihtisas isteyen ba
zı görevlerde çalışan ihtisas sahibi subay ve astsu
baylardan bahsedilmektedir. İhtisas sağlık hizmetle
rinde, belki hukuk hizmetlerinde, hukuk dalında, bel
ki mühendislik dallarında diye düşümdüm. 

Buradaki Sayın Komisyonun açıklamaları da, Sa
yın Hükümetin açıklamaları da bu istikamette idi; 
fakat maddenin tanziminde «....ihtisasları ve göster
dikleri üstün başarı nedeniyle» dendiği zaman bura
daki açıklamaların somut olarak maddeye girmediği
ni ben müşahade ettim. 

Bu nedenle, maddeye birinci fıkrada «emekli edi
len» kelimelerinden sonra, «sağlık, hukuk ve teknik 
hizmetler sınıfındaki» sadece bu kadar kısmın ara
ya ilâvesini öngörerek, «...sınıfındaki subaylardan...» 
diye bir açıklık getirmek istedim; Sayın Komisyonun 
ve Sayın Hükümet Temsilcisinin açıklamaları doğ
rultusunda maddenin şekillendirilmesi bakımından. 

Bir endişem daha var. Şimdi, Silahlı Kuvvetleri
mizde emekliye sevk işlemi, emekliye ayrılma işlemi 
bir prosedüre tabi. Belki yanlış olabilir söylediğim, 
bu nedenle konu hakkında bilgim tam olmayabilir, 
özür dilerim şimdiden. Öğrenebildiğim kadarı ile ör
neğin bir generalin emekliye ayrılmasında Kuvvet 
Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma 
Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzaları ile 
emekliye ayrılıyor sanıyorum; yanlış olabilir. 

Şimdi, bir kişinin emekliye ayrılmasında, bu iş
lem sırasında imzası bulunan makamların, bu kişinin 
yeniden istihdamına karar verildiğinde aynı makam
ların imzalarının tekrar bulunması gerekir kanısın
dayım. Çünkü, emekliye sevk eden makamların im
zalarından bir kısmı noksan olarak bir kişinin tekrar 
istihdamının sağlanması, konuyu bugünkü tutarlı dö
nem için düşünmek yanlış olur kanısındayım. İleri
de sivil demokratik hayatta bazı sürtüşmelere sebep 
•olabilir endişesini taşıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, henüz o önerge
yi okutmadım. Bununla beraber tamamlayın cümle-

— 16 — 
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nizi, böylece o önerge hakkında da peşinen düşünce
nizi söylemiş olacaksınız. 

FlKRt DEVRİMSEL — Evet. 
Bu şekilde emekliye ayrılma ile tekrar istihdamı 

sağlayan makamların aynı olması, yönetimde tutar
lılığı ve hukuk sistemimize uygunluğu sağlayacak 
esas kural olacaktır. Bu nedenle değiştirge önergesini 
verdim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan bir sorum 

olacak. 
BAŞKAN — Önerge ile ilgili olarak mı?.. 
CAHİT TUTUM — Konuştuğumuz madde ile 

ilgili efendim. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde görüşme
ler yapıldı. Önergelere geçtik. Önerge ile ilgili buyu
run efendim. 

CAHİT TUTUM — Efendim, önergede de geçi
yor «Son görev yeri ve ihtisasları» diyor. Son görev 
yerinden kasıt nedir acaba?.. İşgal ettiği kadro göre
vi mi, coğrafî bir yer mi anlaşılıyor, bir yere mi bağ
lı, hizmete mi bağlı, meslekî ihtisasla ilgili bir idarî 
kadro mu?.. Nedir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun önerge ile ilgili görüşünü rica edi

yorum. Bu vesileyle Sayın Tutum'un sualini de ce
vaplamanızı rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Sa
yın. Başkanım, sayın arkadaşlarım; 

Efendim, burada istihdaf edilen gaye, emekli edil
diği zamanda işgal ettiği görev mühimdir efendim. 
Buna bir misal vereyim, tipik bir misal: Bugün emekli
liği gelmiş ve 30 Ağustosta emekli olacak bir arka
daşımız, Millî Savunma Bakanlığında işçi hakları 
konusunda 4 - 5 seneden beri uğraşan bir albay 
arkadaşımız vardır. Bu arkadaşımız hakikaten bu iş
lerde ihtisas sahibi olmuştur. Şimdi, bu arkadaşımızı 
emekli edersek, onun yerine koyabilecek, onun ka
dar bu işlere vâkıf bir arkadaşımız bu anda yok
tur. Mecburuz onu birkaç sene daha burada istihdam 
etmeye. 

Binaenaleyh, böyle bir arkadaşımızı yine Millî 
Savunma Bakanlığının bu kadrosunda istihdama de
vam edeceğiz. Bilmiyorum tatmin edebildim mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeye katılıp katılmadığınız hu

susunda da lütfen bir açıklık getirir misiniz efendim?.. 
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MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Bi
naenaleyh, Sayın Devrimsel'in vermiş olduğu önerge
ye de katılamıyoruz. Çünkü, tamamen kısıtlayıcı bir 
nitelik taşımaktadır bu önerge. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Hükümetin önergeyle ilgili görüşünü rica ediyo

rum^ 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 

BAYÜLKEN — Efendim, Komisyonun belirtmiş ol
duğu gibi, kısıtlayıcı bir hüküm getirmektedir. İzaha
tımda da arz ettiğim gibi, böyle bir kısıtlama zarar 
sağlayacaktır. Onun için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Devrimsel'in önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Bu itibarla, 
usulümüz gereğince dikkate alınıp alınmamasını oyu
nuza sunacağım. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine geçiyorum. 
Yüce Başkanlığa ' 

Bütçe kanunlarında malî problemlerle karşılaş
mamak için tasarının (a) bendinin : 

«Türk Silahlı Kuvvetleri fiilî kadrolarında ayrıca 
gösterilirler» şeklinde olmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
BAŞKAN — Sayın Karitarcıoğlu, bir açıklama 

yapacak mısınız? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Tümü üzerinde söz almıştım, uzamaması bakı

mından şimdi konuşmayı uygun buldum ve bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Vermiş olduğum önerge Sa
yın Bakanımızın, «Her ay Bütçe Kanununa bu konu
da konulacak ödenekle bu iş karşılanır.» sözü üzeri
ne idi. 

İyi olmasına rağmen, rütbe sisteminin çok katı 
yanı vardır. Piramidi koruyacağım diye 39 - 40 ya
şında pilot hava tuğgeneral emekliye sevkediliyor. 
Hâkim, doktor, mühendis, astsubay bulunamıyor. 
Son yıllarda üst kademelerde bir yıl, iki yıl uzatma
lar da bu sıkıntının bir sonucudur. 

Birkaç günden beri genç yaşta emekli olmanın 
aleyhinde konuşan arkadaşımın bu Tasarıya karşı 
çıkmasının sebebini de anlayamadım. Ordunun, is
tihdam politikasını dejenere edeceği asla görülmemiş-
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lir. Hazerî kadrosunu dahi noksan bir kadro ile yü
rütmektedir. 

Tasarı, aşağıdan geleceklerin önünü tıkamamak 
için, kadro dışı tutulmasını da kapsadığından, perso
nelin geleceğini de engellememektedir. Bütçe konu
su ayrı bir meseledir. Kadro dışından da konacak 
ödenek bunu kötüye kullanılmadığını gösterecektir. 
Bu maksatla bu önergeyi vermiş bulunuyorum: 

Sözleşmeli personeli kötüye kullanmayan tek ba
kanlık da devlet personel rejiminde Millî Savunma 
Bakanlığıdır. Bunu da arz etmek isterim. 

İdarecinin göremediği, politikacının göremediği, 
üniversitenin göremediği, yargı organlarının kestire-
mediği konuları, Ordu görmüş ve gerekli tedbirleri al
mıştır. Bu vesile ile de şükranlarımı arz etmeyi bir 
görev sayıyorum. 

Saygılar sunarım .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. s 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi üzerinde Sayın 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA ALİ DİKMEN — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Müsaade ederseniz, (a) bendindeki; «Türk Silahlı 

Kuvvetleri subay kadroları dışına çıkarılırlar.» iba
resinin kaldırılmasını ve yerine, «Türk Silahlı Kuv
vetleri fiilî kadrolarında ayrıca gösterilirler.» şeklin
de değiştirilmesine katılıyor musunuz efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Evet 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili olarak Hükümetin 
görüşünü rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, (a) bendindeki 
hükmün kaldırılarak, yerine «Türk Silahlı Kuvvetle
ri fiilî kadrolarında ayrıca gösterilirler.» ibaresinin 
eklenmesini istemektedir. 

CAHİT TUTUM — Sorum var önerge ile ilgili 
olarak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — «Kadro dışına çıkarılırlar» 

ibaresi ile «Fiilî kadrolarında ayrıca gösterilirler» 
ibaresi aynı şey midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir daha tekrar eder
seniz her halde Komisyonun cevaplaması mümkün 
olacaktır. 

Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Burada evvela ilkesini ko

yuyor; «Bu durumda olanlar Türk Silahlı Kuvvetle
ri kadroları dışına çıkarılır...» Bu bir ilkedir. Sonra 
bu ilkenin nasıl uygulanacağı; «Bunlar fiilî kadrolar
da ayrıca gösterilirler.» denebilir; ama, bu iki ibare 
birbirinin yerine kullanılacak ibareler gibi gelmedi 
bana. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Kantarcıoğlu'nun ifa
desini, bunu tamamlayacak bir cümle olarak konul
masında isabet görüyorsunuz? 

CAHİT TUTUM — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon aynı görüşte ise, Sayın 

Kantarcıoğlu'ndan önergesini buna göre.... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, biz 

Komisyon ile bu konuyu müştereken hazırladık. Du
rum şöyle idi: 

Çalıştırılacak personelin, Tasarının (c) fıkrasına 
«Bunlara ait gerekli ödenek her yıl bütçe kanunları
nın ilgili bölümüne konur.» şeklinde idi. Ancak, bu
nun da yetmeyeceği anlaşıldığı için, müştereken o bö
lümde böyle bir açıklama yapılırsa ayrı ayrı gösteri
lir, 

Esasen.... 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Tutum'un 

ifadesi şu: Der ki, «(a) bendinde, (Türk Silahlı Kuv
vetleri subay kadroları dışına çıkarılırlar.) cümlesin
den sonra Sayın Kantarcıoğlu'nun cümlesini koya
lım.» İştirak ediyorsanız, Komisyona «Buna katılıp 
katılmadığını» soracağım. Bu ibare yerine sizin cüm
lenizi değil, bu cümleyi takviye sadedinde, ona mun
zam olarak sizin cümlenizi.... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Komisyonun 
takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon katılı
yor ise ona göre oylayacağım. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor tahmin ede
rim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY
ÜLKEN — Sayın Başkan, esasında sadece «Fiilî kad
rolarında ayrıca gösterilirler,» kâfidir; ama sarahatte 
fayda vardır. Binaenaleyh ben de Sayın Tutum'un 
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dediği gibi, «Türk Silahlı Kuvvetleri subay kadroları 
dışına çıkarılırlar ve filî kadrolarında ayrıca göste
rilirler,» demekte yarar görüyorum; bu nedende ka
tılıyorum. 

BAŞKAN — Şu hailde, müsaade ederseniz cümle 
şöyle oluyor: «Türk Silahlı Kuvvetleri subay kadro
ları dışına çıkarılırlar ve fiilî kadrolarında ayrıca gös
terilirler.» 

Bu şekilde önergeyi oyunuza sunuyorum: Hükü
met ve aynı zamanda Komisyon katılmaktadır. Ka
bul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Kesin olarak.... 
BAŞKAN — Dikkate alınmayı oylamadım, kesin 

olarak oyladım; evet. 
Sayın Azgur'un önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 1 inci maddesinin 

2 nci fıkrası sonuna aşağıdaki fıkranın ilavesini arz 
ederim. 

Fuat AZGUR 
«Muvazzaflığa geçirme, emekliye sevk işlemindeki 

usule göre yapılır.» 
BAŞKAN — Sayın Azgur, «2 nci fıkra> diye ifade 

ettiğiniz, «Madde 16» diye başlayan cümlenin sonu
na «Muvazzaflığa geçirme, emekliye sevk işlemin
deki usule göre yapılır.» şeklinde bir ayrı cümle mi, 
yoksa bir ayrı fıkra mı eklenmesini istiyorsunuz? 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, «Madde l»'i 
1 inci fıkra olarak kabul ediyorum, «Madde 16»'yi 
2 nci fıkra olarak kabul ediyorum ve ondan sonra da 
«Muvazzaflığa geçirme, emekliye sevk işlemindeki 
usule göre yapılır.» şeklinde bir 3 üncü fıkra eklen
mesini istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Efen
dim, bu görüşe katılıyoruz. Çünkü, emekliye sevk 
edilme bir üçlü kararname ile oluyor; yani Millî 
Savunma Bakanı, Başbakan ve Devlet Başkanının im
zasıyla. Binaenaleyh, bunun aksinin ise aynı sekide, 
aynı prosedürle olmasına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-

ÜLKEN — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın Az

gur'un önergesine katılmaktadır. Bu itibarla oyunuza 
nuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir* 

Sayın Aksoy'un bir yeni önergesi şu anda geldi, 
okutuyorum.. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Sayın 
Azgur'un önergesiyle, önergemde arz edilen hususlar 
Yüce Meclisçe kabul edilmiştir; önergemi geri, alı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 1 inci madeyi yaptığınız değişiklik

lerle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 107 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tekrar 
muvazzaflık hizmetine alınmalarına dair 1076 sayılı 
İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 16 ncı maddesi hükümleri, tekrar muvazzaflık 
hizmetine alınacak astsubaylar için de uygulanır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmeyenler,... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum; 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza sunu

yorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının leh ve aleyhinde söz almak isteyen birer 
üyeye söz vermem mümkündür?.. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Narhoğhı. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

sayın arkadaşlarım; 
Tasarıyı okuduk, dinledik ve kabul ettik. Ben Ta

sarının lehinde konuşmak istiyorum. 
Şuradan başlamak istiyorum: Sivil hayatta bir 

«Emeritüs»'lük müessesesi vardır. Bu, Garpta uygulan
makta* oldukça ileri gitmiştir; ama bizim memleke
timizde bu uygulanamıyor; fakat bu «Emeritüs»1ük 
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diye tekrar aynı görevde kullanılabilecek midir, aynı 
görevine devam edecek midir? 

Ben hacmini bilemediğim için, tümü hakkında oy 
kullanacağız, bu Mecliste madem görev yapıyoruz, bi
lerek oy kullanmak amacıyla sordum, kapsamını bile
miyorum; endişem budur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
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müessesesini kalkıp da Millî Savunmaya yahutta Em
niyete uygulama imkânı yok; onlarin bir rütbe sis
temi vardır, bu rütbe sistemini de ona göre uygular
lar. 

Asıl tehlikeli olan durum, emekli olan kişilerin 
sözleşme ile çalıştırılmasıdır; yani kamu görevini daha 
az sorumluluğu olan kişilere verme durumudur. İşte 
bu Tasarıya bunun için olumlu yönden bakıyorum. 
Bu yönüyle emekli olan subaylar eğer branşlarında 
temayüz etmiş ve onun yokluğu doldurulamıyorsa, 
bunlarla, bu kişilerle doldurulur ve hiyerarşiyi de 
bozmamak için böyle bir kanuna ihtiyaç vardır. Keş
ke sivil hayata da böyle bir kanun getirilsin ve o ka
mu görevi sorumsuz insanların eline verilmesin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 

Buyurun Sayın Devriilmsel, aleyhinde konuşacak
sınız herhalde? 

FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, söz istemi
yorum; yalnız Tasarının kapsamını ben anlayamadım. 
En son tümü hakkında oy kullanabilmem için bir 
soru sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, bütün bunlar usul 
hükümleri içinde mümkün bulunmamaktadır; ancak 
aleyhinde konuşma imkânı mümkündür, onu kulla
nacaksanız buyurun. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlar; 

Bir soru ile aydınlanmak istiyordum; fakat o im
kânı bulamadığım için huzurunuza gelmek zorunda 
kaldım; özür dilerim. 

Bir önerge verdim ihtisas sahibi elemanların kap
samını belirlemek bakımından. Sayın Hükümet ve 
Komisyon «Bu önerge kapsamı çok daraltıyor, bunun 
için iştirak etmiyoruz.» dediler. 

Şimdi, genişliği ne acaba?.. Somut olarak yerim
den şunu sormak istiyordum: örneğin Donanma Ko
mutanı, örneğin Taktik Birinci Hava Kuvvet Komu
tanı, örneğin bir ordu komutanı emekliye seVk edil
diği takdirde, «Bu ihtisas sahibi ve çok başarılıdır» 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, Genel Kurulda hep 
beralber yaptığımız usulü hükümlere gene müsaade 
ederseniz hep beraber uyalım. Bildiğiniz gibi, genel 
görüşmeler yapılır, genel görüşmelerin akabinde so
rular sorulur, onu takip eden devrede önergelere ge
çilir, önergeler vesilesiyle gene soru sorulur. Bütün 
bunlar bittikten sonra ve Tüzük hükümleri münha
sıran «Leh ve aleyhinde konuşmalar yapıldıktan son
ra oylamalara geçilir.» ifadesini de taşıdıktan sonra, 
yeni bir sual sorulmak suretiyle yeniden müzakerelere 
başlanılması, kanaatimce usul hükümlerine uygun de
ğildir. 

Sayın Devrimsel'in arzusu tahakkuk etti, sorusunu 
sormuş bulundu; ama ben usul hükümlerine riayet et
mek suretiyle Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.... Etmeyenler.... Tasarı Danışma Mec
lisince kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyona teşekkürlerimi sunuyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

İki konuyu aydınlatmak istiyorum, teşekkürlerim
le beraber, Bir tanesi; Sayın Kamer Genc'in bir soru
su vardı; «emsali muvazzaflar gibi» ibaresindeki em
salin hangi tarihteki emsal olduğunun açıklanmasını 
istediler. Açıklıyorum: Emsali albayın, yarbayın, bin
başının yahut tuğgeneralin emekli olduğu tarihteki 
emsal; budun 

İkincisi, Sayın Devrimsel sual sormak istediler, 
suali soramadıkları için diğer bir usulü kullandılar. 
Kendilerinin akıllarına gelen yahut düşündükleri hu
sus mevzubahis değildir. Çünkü o derecelerdeki, o 
yüksek komutanlık durumundaki arkadaşlarımızın 
müddetlerinin nasıl uzayacağı ayrı kanunlarla tespit 
edilmiştir efendim. Bu, arz ettiğim gibi, tamamıyla 
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Ordumuzun İhtisas konulan bakımından yararlanacağı 
kişilerle ilgili bir kanundur. 

Bize bu önemli müzakereniz sırasında öncelik 
vermek suretiyle bu ihtiyacımızı gidermek lütfunda 
bulunduğunuz için arzı şükran ederim. (Maşlar) 
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BAŞKAN — Tekrar Sayın Bakana ve değerli K o 
misyon üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.25 

»>•« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER ; İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
129 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

BAŞKAN — Gündemimizin 1 inci maddesini teş
kil eden Anayasa Tasarısı üzerindeki müzakerelere 
devam ediyoruz. 

Komisyon yerini almış bulunuyor. 
4 üncü maddeye geçmeden önce, Sayın Karaha-

sanoğlu ve Gözübüıyük'ün yapmak istediği bir açık
lamayı okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
16 Ağustos 1982 Pazartesi akşamı saat 20.00'de 

soğuk büfede yediğimiz şeylerden aniden rahatsız 
olarak istiralhate çekilmök mecburiyetiyle oylamaya 
katılamadığımızı ve oylarımızın «kabul» niteliğinde 
olduğunu saygılarımızla arz ederiz. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
ıM. Rahmi KARAHASANOĞLU 

BAŞKAN — Zapta geçmiş bulunmaktadır. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, geçen zabıt 

hakkında bir maruzatım olacak müsaade buyurursa
nız, 

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

BAŞKAN -r- Müsaade ederseniz, görüşmelerin 
usulüne mütedair bir önerge var, onu takiben size 
söz vereyim, 

Sayın Zekâi Bayer'in görüşmelerin usulüne mü
tedair bir önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulumuzda verilen prensip kararı gere

ğince her çalışma günü sekiiz madde görüşülmesi 
kabul edildiği halde, maalesef üç madde dünkü gö
rüşmelerde neticelendi. 

Yeni bir içtüzük konusu görüşülmesi mümkün ol
madığı ve maddeler üzerinde dahi genel görüşmeler 
sırasında gerekli açıklamalar yapılabildiği cihetle, 
maddeler üzerinde münhasıran önergeler esas alına
rak söz alınması hususuyla, bulunmayan üyelerin 
önergelerinin müzakereye alınmaması hususunun Ge
nel Kurula bir prensip olarak sunulmasına müsaade
lerinize saygı ile arz edenim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkanım, bu 

konuda söz istiyorum; kısa bir uyarım olacak. 
BAŞKAN — Buyurunuz Efendim, buyurunuz Sa

yın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Sayın Zekâi Bayer'in vermiş olduğu önerge, mü

zakerelerin süratlendirilmesiyle ilgili olduğu için, bu 
konuda benim Başkanlık Divanını uyarmak istedi
ğim bir nokta var. 

Bazı maddelerde birçok kişi .tarafından verilmiş 
birçok önergeler var. Başkanlık Divanı bunları bir 
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araya getirmek suretiyle, kimler bu önergeyi verdıiy- , 
se,, bu zevatın bir araya gelip bu önergeler üzerinde I 
tartışıp bir neticeye bağlanması hususunda bir usul 
addeder, kabul edersek, bu önergeyi vermiş olan ar
kadaşlarımız bir araya gelmek suretiyle, hem tasni
fini yapmış olurlar, hem tartışmasını yapmış olurlar. 
Birleşmiş oldukları noktalarda takrirler geri alınmış 
olur ve böylelikle ta'krir sayısı azalır ve müzakerele
rin sürati artar. 

Şimdi, verilen takrir çok sayıda oldu mu, Komis
yona bu görev verilirse, Komisyon bu görevi yap
makla çok mahmul oluyor, Umumî Heyette bunla
rın müzakeresi çok vakit alıyor; onun için diyelim, 
152 nci madde için kaç tane takrir verilmiş? 20 tane. 
Hangi arkadaşların takriri?.. Başkanlık Divanı bunu 
bildirmek suretiyle bir de yer göstermek suretiyle bu 
arkadaşların bir araya gelerek takrirlerini tartışıp J 
tevhid etmeleri ve takrir sayısını azaltmaları çok da- l 
ha faydalı olur kanaat ndeyim; müzkerelerin sürati
nin artırılması bakımından. Çünkü, eldeki mevcut iç- j 
tüzüğün dışına çıkamaz Riyaset Divanı, içtüzüğün 
uygulanması ise çok büyük zaman kaybına mazhar 
oluyor. Bu bakımdan, bu uyarımı eğer Başkanlık Di
vanı uygun görürse müzakerelerin süratlendirilmesi 
böyle daha kolay olacaktır. 

Saygılarımla efendim. Teşekkür ederimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Yerimden kısa bir 

şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önerge sahiplerinin 

salonda bulunmaması halinde önergenin işleme ko-
nulmamasıyla ilgili bir hüküm Tüzükte yoktur. Bu 
itibarla, önergenin bu bölümünün işleme konulama
yacağını arz ve ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun. I 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Zannederim benim önergem yanlış anlaşıldı veya 

ben noksan yazdım. I 
Bir İçtüzük değişikliği yapmıyoruz. Yani her 

madde üzerinde müzakereye açılması prensibini de
ğiştirmiyoruz; ancak her miadde üzerinde aynı'üye
ler, önergesi olan üyeler hem konuşuyorlar, hem de 
önerge sırasında konuşuyorlar ve aynı konulan bir I 
iki defa tekraren kürsüden Genel Kurula sunuyor
lar. Benim önergemin esası budur. 

Birinci konu; geneli üzerinde görüşmelerin en kı
sa halinde kesilmeği, doğrudan doğruya önergeler | 
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üzerinde, sayın önerge sahiplerine İçtüzükte kabul 
ettiğiniz esaslara göre, önergeler üzerinde Başkanlık 
Divanının söz vermesi. 

İkinci husus; «Önerge sahiplerinin bulunmadığı 
takdirde işleme konmamasın diye bir maddem yok
tur. İşleme konacak; yalnız söz konusu önerge be-
nimsenmediği takdirde; bir önerge var ki tek üye ta
rafından veriliyor, bir önerge var ki on üye tarafın
dan veriliyor, birinci üye bulunmadığı takdirde ikin
ci üye, ona imza eden üye tekabbül ettiği taktirde 
tabiî olarak müzakereye açılacaktır; yoksa yanlış an
lamalarla değildir. 

Üçüncü husus ise, en mühim konu; biz İçtüzüğü
müz ve genel prensiplerimiz gereğince günde sekiz 
madde görüşüyoruz. Bugün 4 üncü madde için, Baş
kanlık Divanından aldığım bilgiye göre 14 tane öner
ge var. Şimdi 4 üncü madde için, hem genel müza
kere açar, hem de 14 önerge için müzakere açarsak, 
'aşağı yukarı 80 dakika yeniden gitmiş olacak; ama 
doğrudan doğruya önergeleri okuyup, önergeler üze
rinde müzakere açarsak, zamanımızı daha iyi değer
lendirmiş oluruz kanaatindeyim; çünkü İçtüzük de
ğişikliği yapamayacağız. Arz ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ye

rimden arz etmek istiyorum. 
Önce mutlak surette madde üzerinde görüşme 

açılması zorunludur kanaatime göre. Önergelerin üze
rinde daha sonra açıklama yapılacaktır; ancak şu 
açıklamada olduğu gibi, önerge tek imzalı olduğu 
takdirde ve sahibi salonda bulunmadığı takdirde iş
leme konmayacağım söylüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, anladığınız gibi ola
caktır; çünkü önerge de o istikamettedir. 

Muhterem üyeler; 
Müsaade ederseniz, esas itibariyle bütçede de uy

gulamalarımız bu 'istikamette olmuştur. Önerge sa
hibi Genel Kurulda bulunmamış ise, onu açıklamak 
fırsatı da bittabiî yoktur. Bu itibarla onun muame
leye konmaması işin zarurî icabı olmaktadır. 

ıBu itibarla, önergenin iki hususunu tekrar dikka
tinize .sunmak suretiyle oylarınıza sunacağım, 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım 
olamaz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, efendim öner
genin aleyhinde fikirlefinizi ifade ettiniz. 
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Sayın Yarkın, söz vermiyorum efendim. Lütfen. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Uygulama bu yön

de olmadı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Bütçede ben Riya

sette bulunduğum sürece böyle oldu efendim. Lüt
fen, «Olmadı», şeklindeki cümlenizi Sayın Yarkın, ge
ri alınız. Burada hatalı veya «izi. yanıltacak bir 'ifa
dede bulunmaya Riyasetin, ne ahlâki seviyesi, ne de 
tutumu müsait değildir. Lütfen efendim, lütfen sö
zünüzü dikkatle kullanmanızı rica ediyorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Tashih etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bir hususu tashih 

etmek «istiyorum. 
BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Genel Kuruldan 

lütfen karar istihsal ediniz. Bir şeyde ısrar ediyorum, 
diyorum ki yanlış anlaşılmasın, arz edeceğim. 

Salonda önerge sahibi bulunmadığı takdirde... 

şekkil üç kişilik bir komite kuralım ve bu noktada 
Divana yardımcı olacak bir çalışmaya girelim. Onu, 
Divanda tezekkür etmek suretiyle size ayrıca en kısa 
zamanda takdim etme fırsatını bulacağımızı tahmin 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Esas itibariyle süremiz; hemen şunu ifade edeyim; 

maddeler üzerinde ancak bir saatlik bir görüşmeye 
imkân vermektedir. Bunun uzaması halinde, Anaya
sanın zamanında çıkartılmaması, çıkartılamaması gi
bi bir endişe hepimizde mevcuttur. Bu itibarla, bu 
sınırlama diyeceğimiz, fakat gerçekte daha randıman
lı bir çalışmaya imkân verecek vasatı hep beraber 
hazırlayalım. 

Teşekkür ederim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü

saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerM 

arkadaşlar; 
Dünkü 3 üncü maddenin görüşülmesi esnasında 

ismimin bir önergede okunduğunu duydum, o anda 
salonda yok idim. Ben 3 üncü madde hakkında her
hangi bir önerge vermedim, imza atmadım ve öner
geye de katılmadım. 

Sayın Gözübüyük'ün vermiş oldukları önergeye 
daha önceden benim ismimi yazdıkları, ancak bana 
imzalatma fırsatı bulmadan verdiklerini öğrenmiş bu
lunmaktayım, 

Durumumu tavzihen arz ederim, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Güray, 
zabta geçmiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂBDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, dün 

görüşmelerin hızlandırılması konusunda bendeniz de 
Riyasete bir önerge vermiştim, fakat bu önergemin 
Dîvanda tavsiye mahiyetinde kalması tensip edildi. 
Bugünkü Oturumda Başkanlık Divanının tutumu için 
teşekkürlerimi arz ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz 4 üncü maddeye geçiyoruz, 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
IV. Devletin temel amaç ve görevleri : 
MADDE 4. — Devletin temel amacı ve görevi, 

Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülke
nin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko
rumak; kişilerin ve toplumun mutluluk ve huzurunu 
sağlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, size söylediğiniz hu
susu, «Böyle olmamıştır.»' ifadenizi tavzih etmeden 
söz vermiyorum. Zabıtlara bakarsanız söylediğini
zin tamamen aksi olduğunu göreceksiniz. 

Sayın üyeler; 
Lütfen, fevkalade kesif bir çalışma içinde Baş

kanlık Divanına lütfen yardımcı olunuz. Nihayet 
Başkanlık Divanında bulunan kimseler de etten ve 
kemikten yapılmıştır. Şimdiye kadar devam eden yar
dımlarınızın 'bundan sonra da devam etmesini sizler
den hassaten rica ediyorum. 

Evet, önerge şunu ifade etmektedir: Maddeler 
üzerinde genel görüşme açılmasın, verilmiş olan 
önergeler üzerinde genel görüşme açılmak suretiyle, 
yani mevcut usulümüzü önergeler üzerinde devam 
ettirmek suretiyle bir neticeye varalım; bu bir. İkin
cisi de; biraz evvel ifade ettiğim ve arz ettiğim gibi, 
Genel Kurul toplantılarında bulunmayan sayın üye
lerin önergesi müzakere konusu olmasın. 

Bu husustaki önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer husus, Sayın Yeğenağa tarafından ifa
de edilmiştir, ona geçiyorum. 

Muhterem üyeler, bunu Divanda hemen süratle 
tezekkür edeceğiz, aynı zamanda bu benim de dü-
şüncemdir; asgarî btir müşterek önergeye doğru git
memiz zarureti vardır ve müsaade ederseniz Divana 
yardımcı olmak üzere bir alt komisyon veya komite; 
ismine ne derseniz deyiniz, değerli üyelerden müte-
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Devlet, İçişinin temel hak ve hürriyetlerini, hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya; insanın maddî ve manevî varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları sağlamaya çalışır. 

BAŞKAN — Sayın Koeatürk, biraz evvel aldığı
mız karar gereğince önergeler vesilesiyle konuşacak
sınız; bildiğim kadarıyla sizin de bu konuda bir öner
geniz bulunmaktadır. 

(Muhterem üyeler; 
4 üncü maddeyle ilgili olarak 13 önerge veriflmiş-

tiir. Bunlardan iki tanesi maddemin tamamen değiş
tirilmesini istihdaf etmektedir, üç tanesi birinci fık
rasının değiştirilmesini, dördü ikinci fıkranın değiş
tirilmesini, diğer dördü de ikinci fıkranın buradan çı
kartılıp 11 İnci maddeye eklenmesini önermektedir. 

iBu durumda, müsaade ederseniz, genel değişiklik 
yapmak isteyen iki önergeyi öncelikle okutuyorum. 

Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Çok affedersi

niz efendim, benim de bir önergem vardır, 4 üncü ' 
maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik değildir, yal
nız maddenin düzenlenmesiyle ilgilidir, bir tek keli
menin ilavesidir efendim. 

BAŞKAN — Benim tespit ettiğim iki kelimenin 
ilavesini istiyorsunuz; «refahını» ve «sosyal devlet» 
ilkesini. Evet .efendim, okutacağım ikinci önerge 
esasen sizinkisidir. 

Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, madde okundu; ri
ca ediyoruz bir de maddenin gerekçesi okunsun. 
Çünkü maddenin gerekçesi okunmuyor ve lüzumsuz 
tartışmalara yol açılıyor. Maddenin gerekçesinin de 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, maddelerin gerekçesi 
esas itibariyle müzakerelere başladığımız ilk gün 
okunmuş bulunmaktadır. Tekrar okunması arzu edi
liyor ise, maıddenin gerekçesini okumak; ki, Sayın 
Aldıkaçtı'nın teklifi müzakereleri kolaylaştırmak is
tikametindedir, maddelerin gerekçesini okutalım. 

Bu itibarla oyunuza . sunuyorum : Her maddenin 
gerekçesinin okunmasını. kabul edenler... Kabul et
meyenler... Gerekçenin okunması kabul edilmiştir. 

Buyurun 4 üncü maddenin gerekçesini okuyun : 
•MADDE — 4 

Devletin temel amaç ve görevleri 
Bu maddede, Devletin temel amacı ve görevi 

açıklanmaktadır. 

Devletin nüfus unsurunu teşkil eden Türk milleti 
bir bütündür, parçalanamaz. Parçalanamaz bir bütün 
olan Türk mineti bağımsız bir Devlet oluşturmuştur. 
Bu Devletin ülkesi hiçbir şakide bölünemez ve siya
sî rejimler içerisinde fert hak ve hürriyetlerini en 
iyi gerçekleştirip, teminat altına alan demokrasiyi ve 
Cumhuriyeti korumak Devletin varlık sebebidir; fa
kat Devlet aynı zamanda milletin huzurunu sağla
mak ve fertlerini mutlu kılmak görevi ile de yüküm
lüdür. Devlet, ferdin hayat mücadelesini kolaylaştı
racaktır. Ferdin insan haysiyetine uygun bir ortam 
içinde yaşamasını gerçekleştirecektir. Bu sosyal dev
letin görevidir. Sosyal devlet bazılarının yanlış san
dıkları veya kasten tahrif •ettikleri gibi sosyalist dev
letle ilişkisi olmayan bir devlet anlayışıdır. Sosyal 
devlet her şeyden önce insana ve insanın düşünce 
hakkına saygılıdır ve bu sınırlar içerisinde ferdin hak 
ve hürriyetlerinin kullanılmasını sınırlayan engelleri 
ortadan kaldırmak, onun başlıca görevleri arasında
dır. 

Ferdin hayatında oriun temel hak ve hürriyetler
den olduğu gibi yararlanmasını engelleyen sebepleri 
ortadan kaldırmak, sosyal devletin görevidir.--

BAŞKAN — Gerekçe okunmuştur, önergelere ge
çiyorum. Genel değişme istendiği için Sayın Koca-
türk'ün önergesinden başlıyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ede
rim. 

M. Utkan KOCATÜRK 

Devletin temel amaç ve görevi. 

Madde 4. — Devletin temel amaç ve görevi, Tür
kiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, ülkenin bölün
mezliğini (Milletin birlik ve beraberliğini korumak; 
ferdin ve toplumun huzur ve refahına yönelik de
mokratik ve lâik sosyal hukuk düzenini bütün ilke
leriyle yaşatmaktır. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınır
layan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma
ya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları sağlamaya çalışır. 

BAŞKAN — Yine maddenin geneliyle ilgili, fa
kat biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, iki kelimenin de
ğiştirilmesine müteallik Sayın Ökte'nin önergesini de 
aynı şekilde okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Anayasa Tasarısının IV. Devletin temel amaç 

ve görevleri» kenarbaşlığını taşıyan 4 üncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımla 
Öneririm. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Gerekçe : Maddemin yenliden düzenllenmesi, amaç
lar ve görevlerin ayrılması şeklinde olup, Komisyon 
teklifinin aynıdır; ancak «refah» kelimesi eklenmiştir, 

IV. Devletin temel amaç ve görevleri. 
Madde 4. — Devletin temel amaçlan; Türk Mille

tinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölün
mezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak; ki
şilerin ve toplumun (refahını), mutluluğunu ve huzu
runu sağlamaktır. 

Devletin görevleri; kişilerin temel hak ve hürriyet
lerini, hukuk devleti ve sosyal adalet ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan engelleri kaldırmak, 
insamn maddî ve manevî varlığımın gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, önergenizle ilgili 
söz istediniz; buyurun efendim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Anayasamıza girmesi düşünülen 4 üncü madde
nin tamamen yerinde olduğu görüşündeyim, ancak 
Devletin amaç ve görevini belirleyen böyle bir mad
denin, takdim edilen metin yanında daha anlamlı, 
daha belirli şekilde ifadesini de uygun bulmaktayım. 
Şöyle ki : 

Komisyonun takdim ettiği metinde ibizi anlam 
farklarına götürecek bazı kelimeler ve redaksiyonu 
icâp ettiren kısımlar vardır. Mesela, 4 üncü madde 
metninde, «Bağımsızlığın Türk Milletinin niteliği ol
duğu» söylenmektedir. Halbuki hukuk formasyo
nunda, «Bağımsızlık bir devletin niteliğidir.» Nitekim, 
kendileri bu formasyondan ayrılmış değillerdir, ge
rekçelerinde (İkinci cümlede) bağımsızlığın devletin 
niteliği olduğunu kaydetmişlerdir. Binaenaleyh, ge
rekçeyle metin arasında bütünlük olması, uyum ol
ması için gerekçede zikredilen «Devlete ait bağım
sızlık» fikrinin metinde de bizzat devlete ait olması 
gerekir. Ben bunu verdiğim önergede ifade etmiş bu
lunuyorum. 

İkincisi : Madde metninin ikinci fıkrasında, «Dev
let, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, hukuk devleti 
ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırla
yan.,» diyor. Takdir ©dersliniz ki, hukuk devleti olun
ca, zaten söz konusu adalet ilkeleridir. Hukuk devle

tinin en tabiî niteliği adalet ilkesine riayet etmesidir. 
Ancak, dün kabul ettiğimiz 2 nci maddede, «Türki
ye Cumhuriyetinin esas niteliği, laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk devleti» olduğuna göre, burada ge
çen «Adalet ilkesi» tabirinin, «Sosyal adalet» olması. 
gerekir. Bu itibarla, «Hukuk devleti ve adalet ilke
leriyle» ibaresinin yerine, «Sosyal hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşmayacak» dersek, hem hukuk kuralla
rını, hem sosyal adalet kurallarını içine almış olur ve 
metin anlam kazanmış olur. Bu bakımdan verdiğim 
önergede, «Hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle» ibare
sinin yerine, «Sosyal hukuk devleti ilkeleri» ni koy
muş durumdayım. 

Yine maddede, «Devletin temel amaç ve görevleri» 
başlık olarak verilmekte, madde metninde, «Devletin 
temel amaç ve görevi» denilmektedir. Dikkat ederse
niz, başlık, çoğulcu bir ifadedir; fakat metin tekil bir 
ifadedir. Dolayısıyla, bendenizin teklifi şudur ki .: 
Başlık da, devletin temel amaç ve görevi olmalıdır. 
Bazı tekil ifadeler vardır ki, aslında çoğul manalar 
ifade eder. Bu bakımdan, bizzat başlığın metinle 
uyum göstermesi için madde başlığının da, «Devletin 
temel amaç ve görevi» olması gerekir. 

Madde metninde bu redaksiyonlar yapılması şar
tıyla, Anayasamızda yer alması faydalı olacaktır. 

Muhterem aırlkadaşlanın; kürsüde şu dakikada ol
mam vesilesiyle bir. noktayı tavzihte fayda görüyo
rum. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın dün 
akşamki sözlerinde geçen bir cümle münasebetiyle 
açıklama yapmamda zaruret vardır. Kendi sözlerini 
aynen zabıttan okuyorum; cevap konuşmasında ken
dileri : «Yanlış ânlamadımsa lütfen derhal beni dü
zeltsinler» (Zaten buna güvenerek konuşuyorum). 
«İnsan haklarıyla sanki Atatürk İlkelerinin bağdaş
mayacağı kanısı uyandı bende» diyorlar, benim' 
konuşmam böyle bir kanaat uyandırmış. Bir cümle 
ile açıklamakta yarar görüyorum : Atatürk İlkeleri, 
esasında, insanın insanca yaşamasını amaçlayan ilke
lerdir, yanıi insanı yücelten ilkelerdir. Bu bakımdan, 
Atatürk İlkelerinin insan haklarıyla bağdaşmayacağı 
fikri hiçbir manada ileri sürülemez. Bu bakımdan, 
bu tavzihi yapmakta fayda görüyorum. 

Bir diğeri de, yine müddetimin dolmaması dolayı
sıyla tonuşuyorum. Biliyorsunuz ıPadamemto hitabe
tinde bazı kurallar caridir, dolayısıyla konuşmalarda 
dikkat ediyorum, çok muhterem Komisyon Başka* 
nımız bazı konuşmacılara cevap verirken, «Abimiz, 
kardeşimiz» demesine rağmen, bazı konuşmacılar 
hakkında soyadını bırakarak, bendeniz de dahil ol-
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mak üzere, «Sayın Utkan» bununla da yetinmeyip 
isim değişikliğine giderek, «Sayın Utku» şeklinde ko
nuşmalar yapmakta, zabıt kâtiplerinin de görevini 
çok güçleştirmektedir; çünkü bunlar baştan aşağı 
tashih edilmektedir. Yine hatırladığıma göre kendi
leri, çok muhterem Hocamız, (Biz bu kelimelerle hi
tabı, Paüiaımemto hliıta'betinin normali kaideleri kabul 
ederiz) : «Biz Genel Kurula saygılıyız, Genel Kurul 
da bize saygılı olmalıdır» demişlerdi. Bu kıymetli ko
nuşmalarına güvenerek, bu noktayı da kendilerine 
hatırlatmakta fayda ( mülahaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kocatürk'ün önergesi üzerin

de söz almak isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, evvela bu son nokta 
hakkında özür dilemiştim, yani kendi tabiatımın bir 
zaafı olarak isimleri maalesef karıştırdığımı belirtmiş
tim. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim bu 
hatalardan dolayı arkadaşlarımdan özür diliyorum. 

Efendim, Sayın Utkan Kocatürk'ün önerisi ince
lenebilir. Zaten esprisi bizim getirdiğimiz düzene ta
mamen uygundur, yalnız bazı değişiklikler yapılması
nı istemektedir; bununla beraber «Milletin bağımsızlı
ğı» tabirine değinmişlerdir. Bir milletin de bağımsız
lığı kavramı hukuk düzeni içinde mevcuttur; ama 
dediği doğrudur, esas olarak devletler bağımsızdır; 
ama Fransız Milletinin bağımsızlığı, Türk Milletinin 
bağımsızlığı ve devlet haline dönüşmesi o kadar yadır
ganacak ve Anayasadan çıkartılmasını gerektirecek bir 
hüküm değildir. Biz, «Millet» kavramı üzerine daha 
ziyade Anayasayı oturtmak istedik, felsefesi üstün
de. Zaten dikkat buyurulacak olursa, Anayasamızın 
birçok maddelerinde «Türk Milleti»nden bahsettik 
ve bu şekilde millet kavramını öne almanın, parça
lanmaya teşvik edilen yahutta parçalanması için ya-. 
pılan propagandalara karşı bir cevap olacağını dü
şündük efendim. Onun içindir ki mümkün olduğu 
ölçüde «Millet» kavramını devlete tercih ettik; se
bebi de budur efendim, yoksa «Milletin bağımsızlığı» 
kavramı yanlış bir tabir değildir. 

BAŞKAN — Efendim bu durumda önerge üze
rindeki görüşünüzü kati olarak rica ediyorum. İşti
rak ediyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, aynı soruyu dün 
Başkanlık Makamını işgal eden Sayın Vefik Kitap-
çıgil de sordu. Onlara dedim ki : «Arkadaşlarımla 
konuyu mütalaa etmeden cevap veremem.» Bu çok 
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zor bir sorundur. Tek başıma 15 kişi adına ilk defa 
gelmiş bir metni değerlendirip cevap vermem müm
kün değildir, ama söyledim, eğer nazarı dikkate alın 
denirse almakta karşı değilim; çünkü esprisi tamamen 
bizimkine uygundur, belki de bazı kelimelerin yeri
ni değiştirmeye yol açar. Yani, karşı değilim; ama ka
tılıyorum da diyemem efendim. Takdir Genel Kuru
la aittir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkanım, ye

rimden bir cümle sarfetmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Bendeniz, «Devletin bağımsızlığı» ibaresini kulla
nırken, tamamen Anayasa Komisyonunun ortaya ge
tirdiği metnin esprisinden faydalanmıştım. Çünkü ken
dilerinin hazırladığı metinde, 93 üncü maddede «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri devletin bağımsız
lığı üzerine» yemin etmektedirler. Dolayısıyla, kendi
leri Devletin bağımsızlığı fikrini tescil etmişlerdir. Bu
radan yararlandım. Onun için üzerinde fazlaca düşü
nülecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk, 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Eğer sayın konuşmacı Devletin ba-
ğımsızlığıyla yetiniyorsa bunu kabul ediyoruz; «Mil
letin bağımsızlığı» ifadesini «Devletin bağımsızlığı» 
şeklinde değiştirebiliriz; fakat maddesi daha uzun 
olduğu için ben dedim ki, yani aynı espridedir, mü
talaa edebiliriz, fakat derse ki, milletin bağımsızlığı
nı Devletin bağımsızlığına dönüştürün, bunu memnu
niyetle kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, o zaman önerge, 
Sayın Aldıkaçtı'nın ifadesi istikametinde bir ibare 
değişikliğine dönüşmektedir. Buna iştirak ediyorsanız 
o şekilde oylayayım. İştirak etmiyorsanız önergenin 
tümünü tetkike almak isterler; ona göre oylamak 
ihtiyacındayım. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Arz edeyim. Dev
letin bağımsızlığı, millete ait olan keyfiyet milletin 
bölünmezliğidir. Dolayısıyla, benim verdiğim öner
gede millet ihmal edilmemiştir. «Devletin bağımsızlı
ğı, ülkenin bölünmezliği, milletin birlik ve beraberliği» 
cümleleri vardır; hepsini kapsamaktadır. Bu bakım
dan zannediyorum kendilerinin de görüşlerine uygun 
olacaktır. Tam olarak incelenmesini rica ederim. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Sayın Başkan, 
bu mevzuda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî önerge üze
rinde konuşmak mümkün. Beş dakika ile sınırlı tabiî. 
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ERTUĞRUL ZEKA1 ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Çok önemli bir noktadayız. Anayasa Komisyo
numuz, bütünüyle Anayasayı incelediğimiz zaman, 
ana bir ilke olarak bağımsızlık mevzuunu millete bağ
lamıştır ve doğrudur. Bu Anayasa Atatürkçü bir Ana
yasa olarak başlamıştır; Atatürkçü bir Anayasa ola
rak da devam etmektedir. 

Meseleyi hukuk tekniği açısından alırsanız, dev
let hukuku, devletler hukuku açısından alırsanız baş
kadır; ama Anayasanın başlangıcındaki fikri müdiri 
alırsanız o da başkadır. Burada Anayasa Komisyo
nu gerek başlangıç hükümlerinde gerek diğer hüküm
lerinde her zaman Devletin ve milletin bütünlüğünden 
bahsetmiştir. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bağımsızlık mese
lesini Mustafa Kemal Atatürk nasıl anlamıştır ve ki
me maletmiştir? Lütfen rica ediyorum. Meselenin dev
let hukuku bakımından, devletler hukuku bakımın
dan yaklaşımı başka bir şeydir, bu espri içerisinde 
yaklaşmak başka bir şeydir. Aslında bir nüans farkı 
dahi yoktur; hepsi aynı manadadır. 

«Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet... Esas, 
Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip 
olmakla temin olunabilir.» Bunun gibi, yüzlerce, Mus
tafa Kemal Atatürk'e ait her şeyiyle millete bağlana
bilen bir bağımsızlık. 

Bu nedenle, lütfettiler Sayın Komisyon Başkanı
mız, büyük bir anlayış gösterdiler. Gayet tabiî hoca
mız, hukukçumuz olduğu için meseleye bir anda «o 
da olur» dedi. Mesele alternatif değildir. Bu Ana
yasa Atatürkçü bir Anayasadır, gerekirse elimizdeki 
bütün imkânları kullanmak suretiyle, hatta imkân bu
labilseydik de Atatürk'ün bütün hayat boyunca siya
sî, sosyal, iktisadî, kültürel hayat boyuncaki bütün ilke
lerini buna intikal ettirebilseydik; ama bir yandan ga
yet tabiî ki devletlerarası meseleler, bir yandan anayasa 
hukuk tekniği, bir yandan maalesef buna hazır olama
yışımız, burada o ilkelerin hepsini söyleyemiyoruz; 
ama lütfen müsaade buyurursanız başlangıç hüküm
lerinde Atatürk'ü hiç değilse ismiyle değil, zaten mü
him olan Atatürk'ü ismiyle yadetmek değildir; bura
da fikrini ortaya koymaktır. 

Onun için, Komisyonun getirmiş olduğu metinde
ki bu cümleye dokunmayalım efendim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ökte. 

Muhterem üyelerimiz; 
İçtüzüğümüz, önergeler üzerinde beş arkadaşımı

zın görüşme yapacağını amirdir. Sayın ökte mevcut 
önergenin aleyhinde konuştular. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Aleyhinde de
ğil, lehinde de değil... 

BAŞKAN — Üzerinde bir manasıyla, ama bir 
manasıyla da ifadesinin aleyhinde oldunuz. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Sayın Komis
yonumuza bir ufak katkı ve arkadaşlarımıza bir açık
lama... 

BAŞKAN — Yalnız müsaade ederseniz tabiî İçtü
zük hükümleri içinde ben bunu tahlil etmek, önerge 
üzerinde konuşma açmışız onu tahlil etmek durumun
dayım. 

Kocatürk lehte konuştular, ökte aleyhinde konuş
tu; Sayın Eroğlu?.. 

HAMZA EROĞLU — Lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, buyurunuz. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Konu Devletin bağımsızlığı mı milletin bağımsız

lığı mı, bunun açıklanması lazım. Önce bağımsızlık 
nedir, buna değinmek lazım. 

Bir devlet bağımsız olabilir. Bağımsız olmayan 
devlet... 

Zekâi Bey sizinle ilgili konu, lütfen dinleyiniz. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Dinliyorum. 
HAMZA EROĞLU — Çıkıyordunuz da öyle 

gördüm onun için rica ettim. 
Bir devlet bağımsız olabilir. Bağımsız olmayan 

devletin uluslararası ilişkilerde yeri yoktur, kişiliği 
yoktur. Devletler hukuku bakımından bağımsızlık, 
devletler hukukunun, milletlerarası hukukun, devlete 
vermiş olduğu hak ve yetkileri, herhangi bir devletin 
etkisi olmaksızın, herhangi bir milletlerarası kuru
luşun etkisi olmaksızın kullanılması anlamına gelir. 
öyleyse bağımsızlık devletin bağımsızlığıdır. 

Milletin bağımsızlığı deyimi de kullanılabilir mi?.. 
Kullanılır. Milletin bağımsızlığı deyimi şunun için 
kullanılır : Millet, devlet haline gelerek ancak bağım
sızlığını elde edebilir. Mesela 1961 Anayasasının baş
langıç kısmında yer alan «Tarihi boyunca bağımsız 
yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan» de
nilmekle, Türk Milletinin bağımsız devlet kurarak ya
şadığı ifade edilmiştir. Bu, Türk Milletinin aynı za
manda karakterini ifade eder. 

Bunun da şu anlamı vardır ayrıca. Bir tarihçi ar
kadaşımızın yapmış olduğu müşahedeye göre, bütün 
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tarih boyunca daima Türk Milleti bağımsız devlet ku
rarak, bağımsız devletlerle varlıklarını devam ettirmiş
lerdir. Bu bir tarihî müşahededir, öyleyse o tarihî 
müşahedenin ışığı altında 1961 Anayasasının başında 
yer alan «Tarihi boyunca bağımsız yaşamış Türk Mil
leti» denilerek, Türk Milletinin müstakil, bağımsız 
devlet kurarak hayatını sürdürdüğü ifade edilmekte
dir. 

Metinde doğru olan, devletin bağımsızlığıdır. Mil
letin bağımsızlığı, ancak devletin bağımsız olmasıyla 
mümkün olabilir. Bu bakımdan Sayın Utkan Koca-
türk'ün önergesine katılıyorum. 

Sayın Başkanım, bir şey arz edeceğim özür di
lerim. Sayın ökte'yi dışarıya çıkıyormuş gibi gör
düm de, hareket halindeydi, kendisinden rica edecek
tim beni dinlemeleri için, herhalde bir yanlış anlama 
oldu, eğer bu yanlış anlamadan ötürü kendisini müş
kül bir duruma soktuysam veyahut üzdüysem şah
sen kendisinden de özür dilerim. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Erginay, lehinde, aleyhinde?.. 
AKİF ERGİNAY — Lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız, buyurun 
efendim. 

Sayın Dal, Komisyon adına mı? 
KEMAL DAL — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Mümkün değil, beş kişi söz aldı, 

içtüzük hükümleri beş kişiden fazlasına söz verilme
sine imkân vermiyor. 

KEMAL DAL — .Komisyon Başkanı katıldığı 
için karşı olduğumu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dal, içtüzük hükümleri öner
geler üzerinde ancak beş üyeye söz verilmesine amir
dir. Bunun dışında bir muamele yapmam mümkün 
değildir, lütfen bana ve Divana yardımcı olunuz. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Komisyon üye
si olarak Sayın Komisyon Başkanı öneriyi benimser 
göründü, katılmadığımı belirtmek için söz istedim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına oluyor efendim, Ko
misyon adına olmuyor bu görüşünüz. 

KEMAL DAL — Şahsım adına Komisyon görü
şüne katılmadığımı belirtmek için söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz tekrar ifade edi
yorum, önergeler üzerinde ancak beş üyeye söz verile
bilir, şu anda Sayın ökte, Sayın Eroğlu konuşmuş
lardır, Sayın Kocatürk önergesini izah etmiştir, iki 
konuşma imkânı vardır, Sayın Erginay lehinde konu
şuyor, Sayın Peköz aleyhinde konuşacaksa ona söz I 
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veriyorum. Bu itibarla, bu sınır içinde size söz ver
mem imkânı kalmamıştır. 

Buyurun efendim, Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar. 

kadaşlarım; 
Türk Milletinin bağımsızlığı ibaresi yerine, bir al

ternatif olarak doğrudan doğrudan devletin bağımsız
lığını koymakta zannediyorum ki fayda var. Atamızın 
birçok nutuklarında devletin bağımsızlığından söz edil
mektedir. 

Gerçi şekil itibariyle biraz anlamsız gibi gözükü
yor. Devletin temel amacı ve görevi devletin bağımsız
lığını sağlamaktır, gerçekleştirmektir deyince, bir kim
se kendi kendini korumak anlamına geliyor. Onun 
için bir cümle, daha doğrusu kelimeler burada kar
şılaşmış oluyor. Sayın Eroğlu'nun belirttiği gibi dev
let zaten bağımsız bir varlıktır. Binaenaleyh, o varlı
ğın içinde milletin varlığını, bağımsızlığını düşünmesi 
akla gelir. Yoksa devlet zaten bağımsız olduğu için 
kendisinin bir daha bağımsızlığını koruması gibi te-
zata da düşülmüyor değil. 

Buna rağmen bu cümleyi belki devletin temel 
amacı ve görevi Türk Devletinin bağımsızlığını ko
rumaktır şeklinde düzenlemek uygun olur. Bu itibar
la, Kocatürk'ün mütalaasına da, Atatürk'ün nutuk
larında da gözüktüğü şekilde katılıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Atalay Peköz, önergenin aleyhinde buyu

run efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sorunu devletin temel amaç yahut görevleri kap
samı içinde, esprisi içinde çözmek gerekiyor. Bu espri 
içinde devlet kendi bağımsızlığını amaçlaması yahut 
bunu kendi görevi arasında görmesi bir çelişki halin
dedir. Bir varlık kendi kendisi hakkında bir hüküm 
seyketmemelidir. 

Devlet bizatihi bağımsız bir varlıktır, istiklal Mar
şını millî marş olarak kabul ettik. Hatırlayacaksınız: 
«Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkı
dır hakka tapan Milletimin istiklal.» mısraları ile mü
zeyyendir istiklal Marşımız. 

Mutlaka devletin bağımsızlığından söz edilebilir, 
ama bunun yanında herhalde Millet de bağımsızdır, 
istiklal sahibidir. Maddenin temel esprisi metinde Türk 
Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü muhafaza 
şeklinde olmalıdır. Bu maruzatim maddeyi şahsen ay
nen benimsediğim istikametinde değildir, onu ifade et-



Danışma Meclisi B : 129 

mek isterim bilhassa; fakat burada maddenin esprisi ı 
Milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumaktır. İs
tiklal Marşını kabul ettik, orada da Milletin istiklali 
tescil edilmiştir, bu espri içinde ben önergeye karşı
yım, saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Atalay Peköz. 
Sayın üyeler; Sayın Kocatürk'ün önergesinin ken

dileri tarafından yapılan izahattan sonra iki lehinde, 
iki aleyhinde görüşülmüştür, Komisyon önergenin in
celenebileceğini ifade etmektedir. Mutabık mıyız efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyonca dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

İkinci önergeye geçiyorum, Sayın ökte'nin önerge
sini tekrar okutuyorum ve oylarınıza sunacağım. 

(Ertuğrul Zekâi ökte'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın ökte, açıklama yapacak mısı

nız? 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Burada yaptığımız şey şudur; Komisyonun getir
miş olduğu ve dün akşam da arz ettiğim dünya si
yasî tarihine ve anayasa hukukuna ilk defa giren ve 
genel görüşmemde de belirttiğim örnek bir anayasa 
maddesi, örnek bir anayasa yolunu açan bir madde. 
Bizim yaptığımız bir redaksiyondan ibarettir açık. 

Yalnız, Komisyon diğer maddelerde olduğu gibi 
mutluluğu ve huzuru münferid bırakmaktadır. Onun 
başına getirilmiş bir «refah» kelimesi ilave edilmiştir. 
Maddede amaçlar ayrılmış, görevler ayrılmıştır, önce 
amaçlar aynen Komisyonun getirdiği gibi düzenlen
miş, aşağıda «Görevler» fıkrasında «Refah» kelimesi 
eklenmiştir. «Devletin görevleri, amaçlan» fıkrasında, 
«Devletin temel amaçlar, Türk milletinin bağımsızlığı
nı ve bütünlüğünü...» çünkü burada Devletin bir ama
cı vardır. Devletin amacıdır, milletin bağımsızlığım 
sağlamak. 

Bir arkadaşım bir şey sordu, dedi ki «Olur mu 
hiç, Devlet olur da millet bağımsızlığını, istiklalini 
kaybeder mi?» kaybeder, mükemmelen kaybeder. Os
manlı İmparatorluğu vardır, istanbul'da Osmanlı Hü
kümeti vardır; ama milletin bağımsızlığı yoktur. Af
ganistan, daha sayayım isterseniz, devlet olur, ulus 
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ı istiklalini kaybetmiş olabilir. Hatta, bazen öyle olur 
ki o topraklar üzerinde mevcut hükümet dahi mille
tin istiklali aleyhine çalışır, bağımsızlığı aleyhine ça
lışır. Burada, Komisyon çok doğru olarak Devletin 
amacını tespit ederken, milletin istiklalinden bahset
miştir. Kelime «lstiklal»dir; fakat, «Bağımsızlık» ola
rak geçmektedir, doğrusu budur. Mesele, hukuk açı
sından devlet değildir. 

Şimdi biz ne yaptık; bizim yaptığımız şey Cumhu
riyeti ve demokrasiyi korumak kişilerin ve toplumun 
Komisyonda mutluluğunu ve huzurunu sağlamaktı, 
onun başına «Refah» kelimesi getirdik, neden getir
dik : 

1. Atatürk, bütün nutuklarında en son 1938, 
1937, 1936 hatta 1924 yıllarında, en mühim nutuk
larında, toplumun refahı ile ilgili, toplumun yüksel
mesi ile ilgili; özetle toplumun iktisadî hayatıyla il
gili bütün nutuklarında şu kelimeyi hiç ihmal etme
miştir ve doğrudur «Refah ve mutluluk, refah ve hu
zur» bu bir. 

2. Refah, ekonomik bir kavramdır, iktisadî bir 
kavramdır. Aynı zamanda refah, iktisat hukukunun 
bir kavramıdır. Şimdi siz bunu kaldırırsanız «Mutlu
luk» derseniz, sübjektiftir. Mutluluk, huzur kime gö
re, nasıl; onun için müsaade buyurursanız «Refah» 
kelimesi ilave edilmiştir. 

Bir mesele daha vardır; 2 nci fıkrada «Hukuk 
devleti ve sosyal adalet» cümlesi geçmiştir, bunda 
bir ısrarımız yoktur, Komisyon nasıl tensip buyurur-
sa öyle, düzenlesin; yalnız, burada mesele, «Hukuk 
devleti» dedikten sonra «Adalet» doğru değildir. Ona 
mutlak suretle bir şey getirmeniz lazım. Ya Sayın 
Hocam ve arkadaşım Utkan Kocatürk'ün buyurduk
ları gibi, o cümleyi «Sosyal devlet meselesi» şeklinde 
Komisyonumuz düzenlesin, veyahut da nasıl buyu
rurlarsa öyle kaldırsınlar, ısrarımız yoktur. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Devrimsel önergenin aleyhinde, buyurun 

efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; 

Ben sadece görüştüğümüz maddede geçen «Mille
tin bağımsızlığı» sözcüğünün yerinde kullanılıp kul
lanılmadığı hususunda düşüncemi açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

önce, Tasan kendi içinde kavramları kullanırken 
tutarlı olması lazım. Bu tutarlılık, büyük ölçüde bo
zulmuş görülüyor. 
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Şimdi, 93 üncü madde, milletvekillerinin andiç-

mesi maddesi, «Devletin varlığı ve bağımsızlığını...» 
diye başlıyor, keza 112 nci maddedeki Cumhurbaşka
nının andiçmesine bakıyoruz «Cumhurbaşkanı sıfatıy
la Türk Devletinin bağımsızlığına...» diye orada da 
öyle andiçmektedir, ikisi de doğrudur. Fakat, Devle
tin amaç ve görevleri maddesinde, «Milletin bağım
sızlığı» sözü bana göre doğru değildir. 

Sayın ökte arkadaşımız «Afganistan Devleti var; 
fakat Afgan Milleti bağımsız değil» dediler. Afganis
tan Devletine «Devlet» demek bile hatalıdır, Afganis
tan'da devlet yok, Afgan milletinin kurduğu devlet 
yok çünkü. Devletten kasıt, milletin kendi teşkilatlan-
masıdır, bağımsız olarak kendi organizasyonunu ifa
de eder. Bugün Afganistan, Afgan halkının kurduğu 
bir devletten mahrumdur. Onu devlet olarak kabul 
etmek doğru değildir. 

Ayrıca, her konuda olduğu gibi, yine de bu ko
nuda Büyük Atatürk'ün Devletin resmî yayını olan 
söylev ve demeçlerinin 307 nci sayfasında «Türkiye 
Devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O ebediyen sağ
lanmış ve korunmuş olmalıdır.» şeklinde açıkça be
lirttikleri gibi, Anayasanın yemin maddelerinde de 
belirtildiği gibi, kavramlarda bir insicamı, uygun kul
lanımı sağlamak için bu maddede «Milletin bağımsız
lığı» değil, «Devletin bağımsızlığını kullanmak yerin
de olacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
TURHAN GÜVEN — Saym Başkan, önergenin 

lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde buyurun Sayın 
Güven. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Anayasa Tasarısının 4 üncü maddesi zannederim 
pek tasarılarda görülmeyen bir muhteva arz etmekte
dir. Bu nedenle, özellikle üzerinde durulmasında ya
rar vardır. Ancak, tartışma Türk Devleti ile Türk 
milleti arasında bir zemin üzerinde ve oldukça da dar 
bir çerçeve içinde ele alınmaktadır. Yüce Atatürk, 
millet tarifini yaparken «Millet, dil, kültür ve mef
kure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil 
ettiği bir siyasî ve içtimaî heyettir» demişlerdir. Bir 
yerde Devletn varlığı, orada gerçek anlamda bu tarif 
içinde milletin de varlığının gerekliliğini göstermez. 

Amerika'da bir birleşik devlet kurulmuştur; ama 
bir dil birliği yoktur, başlangıçta bir kültür birliği de 
yoktur. O nedenle Amerika'da bir devlet kurulduğu 

halde, bir millet, Atatürk'ün tarifi ile bir millet doğ
mamıştır. Ancak, yeni yeni, aradan şu kadar yıl geç
tikten sonra bir dil, kültür ve belki bir mefkure bir
liği ortaya çıkarılabilmiştir. Bu nedenle bir yerde, 
•devletle milletin arasındaki farkı rahatlıkla ifade et
mekte yarar görmekteyiz. 

Bu bakımdan Sayın ökte'nin önerisi uygundur. 
Türk milletinin bağımsızlığından bahsedilmesi gerek
mektedir. Bu Tasarının büyük esprisi de budur. Mil
let iradesinin esprisidir, milletin üstün irade olma 
felsefesinin getirdiği bir espri vardır burada. Kaldı 
ki, ilave ettikleri «Refah»a kesinlikle katılmakta ya
rar görmekteyim. Çünkü, huzur veya mutluluk her
kese göre değişebilen bir mefhumdur. Bir insan, çok 
dar bir' çerçeve içinde kendini mutlu hissedebilir. 
Bu kendi yaşadığı felsefenin bir mutluluğudur; ama 
aynı çerçeve içinde bir başka insan kendini mutsuz 
hisseder, huzursuz hisseder. Bu nedenle «Refah» eko
nomik bir deyim olmasına rağmen mutlaka buraya 
girmesinde yarar görmekteyiz. Sayın ökte ikiye ayır
mış : Bir, devletin temel amacından bahsetmekte
dir, ikincisi, devletin görevinden bahsetmektedir. Bu 
ayrım, bu tasnif zannederim bu maddeyi daha anla
şılır hale getirmektedir. 

Bu bakımdan bu önergeye gönülden katıldığımı 
beyan eder, hepinize saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —, Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın ökte'nin önergesi üzerinde söz almak iste

yen başka arkadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz efendim, katılıyo
ruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi tamamen kabul ediyoruz... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır, müzakereye kabul ediyoruz. 
Zaten önergeyi okuyan arkadaşlarımız da kolayca şu 
sonuca varacaklardır ki, dünkü, dün akşamki o sert 
tartışmalar sosyal adalet ilkesi üzerinde geçmişti... 

BAŞKAN — Onun için ben de bir daha tavzih 
ediniz diye sordum efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Elbette Komisyonumuz, Sayın ök
te ile de görüştük buradan inerken, o, bu kelimenin 
çıkmasına taraftar, bunun dışında bir problem yok. 
Sanıyorum ki, Komisyonda müzakere edildiği zaman 
sonuca bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Yani tetkike almak istiyorsunuz?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet. 

BAŞKAN — Bu itibarla Sayın ökte'nin önergesi
nin dükkalte alınıp alınımaımaısı Ihususunu oyunuza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Sayın ökte'nin önergesinin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Maddenin birinci fıkrası üzerinde verilen üç öner

ge var. Bunlardan bir tanesi Sayın Baturalp'in, bir 
tanesi Sayın Tosyalı'nın ve bir tanesi de yine Sayın 
Tosyalı ve Sayın ÖzJkaya'nın. Zannedıiyarum lbM>irirıi 
tamamlayan, hatta aynı mahiyette iki önergedir bun
lar. öncelikle Sayın Baturalp'in önergesini okutuyo
rum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, oku
nan önergelerle yakından ilişkili, benzer mahiyette
dir. Onun için önergelerimin ikisini de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Birinci fıkrayla alakalı olan Sayın Baturalp'in 

önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 4 üncü maddesi 

birinci paragrafının aşağıdaki şekilde olmasını arz 
ve teklif ederim. 

Recai BATURALP 
Devletin temel amacı ve görevi, Türk Milletinin 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliği
ni, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, «Türk 
yurdunu dünyanın en mamur ve medenî memleket
leri seviyesine çıkararak» kişilerin ve toplumun mut
luluk ve huzurunu sağlamaktır. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere buyu
run Sayın Baturalp. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkan ve sayın 
üyeler; 

'Hazırlamakta olduğumuz Anayasayı Türk Mil
leti beklediği gibi gelişmiş ülkeler de bekliyor, geliş
mekte olan ülkeler de beklemektedir. Nedenlerine ge
lince : Türk Milleti bir daha 12 Eylül öncesine dön
meyecek, Türk yurdunu muasır medeniyet seviyesi
nin üstüne ulaştıracak ne gibi yenilikler getirecek diye 
beklemektedir. Gelişmiş ülkelerin bekleyişi ise, çıka
racağımız Anayasa, anayasa tekniği yönünden bugü
ne kadar olduğu gibi yine anaprensipler şeklinde mey-
ıdana gelecek olursa, onlar, '60 mıilyona tırmanmakta 
olan Türk pazarı yine kendilerine kalacağından ve 
yine kredi taleplerimizle karşı karşıya kalacakların-
dan memnun olacaklardır. Gelişmekte olan ülkeler 
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ise büyük badireler geçirmiş Türk Milletinin meyda
na getireceği yeni Anayasa acaba kendilerine ne gibi 
yenilikler getirecek diye dertlerine çaresaz olmak ba
kımından beklemektedirler. 

Bu nedenlerle bizim Anayasamız biraz teferruata 
inmelidir, hükümetlerin programlarına ışık tutmalı
dır. Böylece vatandaş, hükümet programındakini yap
madın diyebildiği gibi, Anayasadakini de yapmadın 
diyebilme imkânlarını kendisine vermeliyiz. Böylece 
dalha 'iyiye 'giltae imkânlarını sağlayabiliriz kanaatin
deyim). 

Büyük Ata'mızın 10 uncu Yıl nutuklarında buyur
duklarından, fazla zamanınızı almamak için yalnız 
bir ilke mahiyetinde kabul etmemiz lazım gelen bir 
cümlesini okuyacağım : «Yurdumuzu dünyanın en 
mamur ve medenî memleketleri seviyesine çıkaraca
ğız.» 

Şimdi bugüne dönelim : Her fırsatta «İzindeyiz» 
dediğimizi unutmayarak Cumhuhiyetin 60 inci Yılın
da olduğumuzu ve bu sözlerinin üzerinden 50 yıl geç
tiğini de göz önünde bulundurarak, ilk 10 yılda ver
dikleri sayısız örnekleri hatırlayarak şimdi etrafımıza 
hep birlikte bakalım : 

İçme suyu olmayan köylerimiz pek, pek çoktur. 
Daha iki gün evvel gazetelerde «Urfa'nın 300 köyü
ne tankerlerle su taşınıyor» haberini okumuş bulu-
<nuyoruz. 'Millî geÜlirin dağılışı ıgayri adildir. Üç mil
yon işsizin bulunuşu bunun fizikî delilidir. Millî ge
lirin bundan buna geldi diye sayı ile ifadesi bir ma
na taşımaz. Hastanelerimizin perişanlığı içler acısıdır. 
Şehirlerimizde kanalizasyon yoktur, mevcutları kifa
yetsizdir. İzmir, İzmit körfezlerimizin kirliliği günden 
güne artmakta, Halic'in dolmasının önüne geçilmez 
hale gelmekte, Boğaz'ın, sahillerimizin kirliliği mev
simlik meşguliyetlerimiz arasında yer almaktan ileri 
gitmemektedir. Ankara'nın hava kirliliği de ilgisizlik
lerimizin bir başka örneğidir. Bunlarla meşgul ola
cak teşkilatın kanunu da çıkarılmış değildir. 

Presli çöp kamyonlarını elan ithal etmekteyiz. Bü
yük şehıMeriımizde dahi çöplerimizi naylon torbalar
la alanlara vermeyi tahakkuk ettiremedik. Ankara' 
nın cadde ve sokaklarını işgal etmiş mavi bidonlar 
hangi batı ülkesinde görülmüştür? Bunun konmasını 
bir başarı telakki etmekle beraber, 60 inci Yıl Ata
türk Türkiye'sinde bunların mevcudiyetini kabul ede
miyorum. 

Ankara'nın göbeğinde kasaplara etler elan taksi
lerle gitmektedir. Ekmeklerimiz modern fırınlarda pi
şiyor, yani el değmeden pişiyor, sonra içine ayakla 
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Ibasılan kamyon ve Ikamyometleml'e çok gayri müsaüt 
şartlar altında bayilere dağılıyor. 

Orman sahaları dışında şehirlerimiz ve karayolla
rının ağaçlandırılması üzerinde hiç durulmuyor. Şe
hirlerimizin muhtemel genişleme alanları üzerinde ye
şil sahaların meydana getirilmesi üzerinde hiç durul
muyor. Su ürünlerimizin üretim ve pazarlaması üze
rinde yeterli derecede durulmuyor. Bundan 20 gün 
evvel izmir'den Yunan Adalarına bir hafta içinde 10 
bin ton balık ihraç edildiği haberini okuduk. Bu, bi
zim beceriksizliğimizin, yetersizliğimizin sertifikasıdır. 

Kuzu kesimi, canlı hayvan ihracatı, ihracat övün
memizle bütün hızıyla devam ediyor. Bu bizim için 
üzüntü mevzuudur,. 

Tarım planlaması yapılmamıştır. Daha dün gaze
telerde 8 liraya soğana müşteri bulunamadığı ifade 
ediliyor, ©ört sene evvel daha değerli parayla 120 lira 
iıdi. 

12 Eylül'den itibaren Ankara, İstanbul, İzmir şe
hirleri biraz temiz görüntüye kavuştuysa, bu, seyyar 
satıcıların kandırılmasındandır. Normal parlamenter 
sisteme döndüğümüzde eski hal süratle gelecektir. 

Her yetersizliğimizi öğrettim ve 'eğitim yetersizliği
ne bağlıyoruz ve bu yetersizliklerimizin giderilmesini 
de olkul sıralarından' ibeklliyoruz. Okul sııralaona nam
zet ve okul sıralarındaki nüfusumuzu 13 milyon ola
rak kabul edecek olursak, geri kalan 32 milyon üze
rinde hiç durulmuyor. Büyük bir yetersizliktir. Şim
di gelelim bu hallerin önlenmesi için devlet görevi 
maddesine. 

1961 ve 1982 Anayasalarında konan ve konacak 
hükümlere bakalım. 1961 Anayasasının başlangıç kıs
mında, «Huzur ve refah» 1982 Anayasasında ise, 
4 üncü maddesinde, «Mutluluk ve huzur» kelimeleri 
konmuş bulunmaktadır. Bu kelimeler bizi, büyük 
Atamızın 10 uncu Yıl Nutuklarında buyurdukları 
Atatürk Türkiye'sine maalesef götürememiş ve götü-
remeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Baturalp, süre dolmuştur, to
parlamanızı hassaten rica ediyorum. 

RECAİ BATURALP — Toparlıyorum. 
Bu kelimeler devlet için ve toplumun anlayacağı 

bir hedef olmaktan çok uzaktır. Devlet için hedef, 
10 uncu Yıl Nutuklarında buyurdukları ve yukarıda 
ibdlM!tiğirn bu maldde içine monte etmekte unutul
mamasını sağlarız. Sonra da tahakkuk ettirebilirsek 
ne mutlu o hükümetlere. Ettirilemezse bu takdirde 

noksanlarımızı bilmiş oluruz. Bu hükmü koymazsak 
kendimizi ve geleceğimizi sarih devlet göreviyle karşı 
karşıya bırakmamış oluruz. Bunların, bir kaynak me
selesi olduğu kadar, politik görüşler dışında bir bilgi, 
bilgi kadar da ilgi meselesi olduğunu bilmeliyiz. 

Bu görüşle Anayasamıza yeni giren maddeı:;n şu 
şekilde olmasını arz ve teklif ederim. 

«Devletin temel amacı ve görevi : 
Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ül

kenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi 
korumak» buradan itibaren monte; «Türk yurdunu 
dünyanın en mamur ve medenî memleketleri seviye
sine çıkararak, kişilerin ve toplurnun mutluluk ve hu
zurunu sağlamaktır.» 

Önergemi arz ettim. Kıymetli reylerinizin öneri
min lehinde kullanılmasını istirham ederim; takdir 
Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp'in önergesi üzerinde söz almak is

teyen sayın üyemiz... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarımız; 
Sayın Baturalp'e teşekkür ederiz; fakat, Türk yur

dunu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri 
seviyesine çıkarmak fikri «Refah» kelimesinin içeri
sinde vardır. Devlet, toplumun refahlını geliştirmek 
amacına yöneldiği zaman eğer refahı sağlayabilirse 
bunlar de kendiliğinden gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Onun için, biraz evvel aldığımız, Sayın Ökte'nin öne
risinin bir kısmı gibi görünmektedir bize. Onun için, 
kabulünü takdire bırakıyoruz; ama faydası yok, yanı 
demek istediğim bu. İsterseniz kalsın. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ben sizin adını
za ifade edeyim. Maalesef üzüntülerinizle katılama
dığınızı ifade ediyorsunuz. 

Değerli üyeler, Sayın Baturalp'in önergesine Ko
misyon üzüntüleriyle katılamadığını ifade ediyor; bu 
itibarla dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Vaktin gecikmiş olduğunu dikkate alarak, diğer 
önergelere geçmeden birleşime, saat 14.00'te toplan
mak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
129 uncu Birleşimin 3 üncü Oturumunu açıyorum. 
Anayasa Tasarısı ü&rinde müzakerelere devam 

ediyoruz. 
2 nci Oturumda Sayın Yeğenağa tarafından öneri

len ve Başkanlık Divanınca alınan bir kararı, kararla
rınıza sunuyorum. 

«Başkanlığa yardımcı olmak üzere Anayasa Tasa
rısının bir maddesi üzerinde ve aynı konuda verilen 
önergelerin tevhit ve telifini temin etmek için gerek
tiğinde önerge sahipleriyle de temas etmek üzere 3 
kişilik bir yardımcı kurul teşkiline ve bu kurulun ge
rekli çalışmayı yapabilmesi için önergelerin bir gün 
önceden Kanunlar Müdürlüğüne verilmesine karar 
verilmiştir.» 

BAŞKAN — Sabah Oturumunda esasen gerekli 
müzakere yapılmış olduğu için müsaade ederseniz.. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, bir tek so
rum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — «Bir gün önceden önergeler 

verilecek» deniyor. Acaba görüşüldüğü; madde görü
şülmeden önce önerge verilmeyecek anlamında mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir noktada bu ma
nayı taşıyor. Şu bakımdan : Aksi takdirde alt kuru
lun toplanıp bu konuda bir seleksiyon yapmasına, 
tevhit ve telif yapmasına imkân olmayacağını takdir 
edersiniz. 

Bu itibarla ricamız, mümkün ise bir gün evvelden 
verlimesi, onların birer kopyasının çıkartılmak sure
tiyle bu kurula takdim edilmesi, kuruldaki değerli 
üyeflerıimizjin (3 üyeden Mrlhaımda (bulunacağız) gene 
önerge sahipleriyle de temas kurmak suretiyle, arzu 
ediyorlarsa müşterek bir önergeye, yok etmiyor da 
görüşlerinde ısrar ediyorlarsa gene münferit önergey
le (muamele yapıtaa'sına Iknıkân vermelerini1 işitiyoruz. 
Evet. 

ÖZER GÜRBÜZ — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. Acaba mümkün olmazsa kesin engel var mı, 
önergeyi sonradan vermeye?.. 

(BALKAN — ©iz ibitr tein görüşle geddik. Bu
nunla beraber Heyeti Umumiyenin takdirine sunuyo

ruz. Nasıl arzu ederseniz o istikamette bu öneri de 
işlem görecektir. Hadiseye ve şartlarımıza uygundur 
diye mütalaa ediyoruz. Aksi takdirde, münferit öner
geler devam edeeck, gibi bir kararı da alır isek, takdir 
edersiniz o zaman bu kararın uygulaması fiilen müm
kün olmayacaktır. 

Bu itibarla, istirhamımız bu kurulun çalışmasına 
imkân verecek bir vasat içinde meselenin halledilme
sidir. 

Sayın Gürtan, başka bir sual mi vardı efendim?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, evet. 
ÖZER GÜRBÜZ — Eğer böylece oylanacaksa 

söz hakkı istiyorum, bu konuda görüşlerimi açıklamak 
üzere. 

BAŞKAN — Tabiî, karar üzerinde söz tabiî ve
receğim. Sayın Yeğenağa'ya da vereceğim. 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım. 
A. ASIM İĞNECİLER —- Sadece bir soru Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, tsim tespit 
edeyim ki, bir aksaklık hâsıl olmasın. 

Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, açıklık 

getirmek bakımından. Bir günden sanırım 24 saat an
laşılacak değil mi efendim?.. Bugün akşam saat 8.00 
de verilecek öneılge yan» saat 09.001da görüşülecek 
bir maddeye ilişkinse, bu bir gün olmaz. 

BAŞKAN — Evet, doğru. Haklısınız. Buna bir 
açıklık getirelim. Evet. 

A ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Bit dakika Sayın İğneciler. Sayın 
Yeğenağa istedi, akabinde size vereceğini- Sıra ile ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Müsaade eder misi

niz oradan söyleyeyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun elendim, buyurun. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
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Efendim, Başkanlık Divanının getirmiş olduğu ye
ni öneri hakikaten faydalı olacak, müzakerelerin sü
ratlenmesi için. 

Sayın Gürbüz arkadaşımızın ileri sürdüğü husus, 
madde görüşülmeden bir ıgün evvel verilmesi kâfi 
değildir, madde görüşülürken de verilsin, civarında 
hissediyorum. Sayım Gürtan da 'bir gün evvel olama
yacağını beyan ettiler. Ben de şahsen bir gün evvel 
verilen önergeyle bu nizam zor tesis edilebilir kanı
sındayım. Onun için mümkünse muhterem arkadaşla
rımızın hepsi Anayasayı tetkik ettiler. Genelinde bü
tün uyarıları dinlediler. Kendilerinin de tespit etmiş 
oldukları hususlar mevcuttur. Bu önergeler bu hafta 
sonuna kadar Başkanlık Divanına verilirse, bu öner
gelerin tevhidi ve aranılan maksat, işin süratlendiril-
mesi daha kolay ve daha müsmir olur. 

Bunun dışında, yani bir arkadaşımıza müzakere
ler esnasında da bir fikir gelebilir; fakat bu Kanun 
iki defa müzakere edilecek; ikinci müzakere de var. 
«Second - reading» devresinde, o müzakereler esna
sında hatıra gelen yeniden derpiş edilebilir. 

O bakımdan, eğer muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Divan katılırlarsa benim önerime, bu hafta sonuna 
kadar bütün önergelerin Riyaset Divanına verilmesin
de ve ondan sonra müzakereler esnasında yeni öner
ge verilmemesinde büyük fayda var efendim. Süratle 
çalışma olur. İkinci müzakereye de o müzakereler es
nasında arkadaşlarımızın varacağı kanaatle daha baş
ka bir önerge verme imkânı mevcuttur. Onun için 
tavsiye ediyorum, bu hafta sonuna kadar önergelerin 
toplanmasını ve ona göre tasnife tabi tutulmasını. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Sayın İğnediler, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Müsaade ederseniz ye

rimden arz edeceğim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, bu yeni tek

lifin faydalı olacağı kanısındayım. İşleri kısmen de 
Olsa süratlendirecektir. Ancak, sayın üyeler, Genel 
Kurul bunu kabul ettiği takdirde yarından itibaren ge
çerli olmasını istirham ediyorum; çünkü bugün veril
miş olan önergeler var. Bunu arz edecektim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Gayet tabiî, gayet tabiî. Teşekkür 

ederim. 
TURHAN GÜVEN — Bir soru Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz sıra ile vereyim 

Sayin Güven. 
Sayın Aksoy istemişlerdi. Evet. 

ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, bura
dan arz edeceğim. 

Divanın böyle bir karar vermesini şükranla kar
şılıyorum. Kolayhk getirecektir; ancak inceleme ko
misyonuna gerekli zaman ve uzlaştırma imkânlarını 
sağlayabilmemiz için, önergelerin en geç bir gün 
evveli saat 09.00'a kadar verilmesinin kararlaştırıl
masında fayda vardır. Zira, bunun dışındaki bir saat 
içeriisinde komisyonun işleri müşkülleşecektir. Bunun 
da karara bağlanmasını a r^ ediyorum. 

Önergelerin tamamının bir hafta içerisinde veril
mesi konusu ise, arkadaşlarımız bakımından büyük 
zorluklar arz edecektir. 

Bunu arz etmek istedim. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Güven, buyurun efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
TURHAN GÜVEN — Yerimden arz etmeye ça

lışayım. 
Şu anda Genel Kurulun ıttıalına arz edilen husus 

Başkanlık Divanının bir sunuşu mudur Sayın Baş
kanım?.. 

BAŞKAN — Evet. 
TURHAN GÜVEN — Sunuşuysa Sayın Başka

nım, gündem tespiti hususunda bir arzım olacak. 
Yüksek malumları olduğu üzere, gündemde kanun 
tasarı ve teklifleri dördüncü maddedir. Ona girdikten 
sonra Genel Kurulun icazetini almadan, kararına uy
maksızın gündemin birinci maddesi olan sunuşlara 
geçmek zannederim mümkün olmayacaktır. Her ne 
kadar bir kolaylık arz edecek husus getirmekte ise de, 
evvelemirde bir sunuşun Genel Kurulun oyuna sunul
mak suretiyle gündem düzeltilmesi yapılmasında 
zannederim yarar vardır. 

Saygılarımla. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güven, bir noktanın aydınlığa 

kavuşturulması zarureti var. Müsaade ederseniz. Ana
yasa Tasarısını görüşmekteyiz ve Anayasa Tasarısının 
nasıl bir usul içinde görüşülmesi lazım geldiği hak
kında birtakım prensipler karan almaktayız. 

Bu itibarla; böyle bir icazete ayrıca lüzum olma
dığı, esasen muhterem üyelerimizin de bu teklifimize 
değerdi katkılarda bulunmak suretiyle bu usulü hep be
raber aramak ihtiyacında olduğumuzu da göstermek
tedir. Bunun yarına taliki, yarın sabah görüşülmesi 
ve bir gün sonra tekrar mevkî muameleye koyabilmek 
ihtimali bizim işlerimizin biraz daha sürüncemede bı
rakılmasından daha öteye bir mâna taşımaz. 

Müsaade ederseniz birtakım pratik hal tarzlarını 
hep beraber araştırıp bulmak mecburiyetindeyiz. 
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Bu itibarla, başladığımız görüşmeye müsaade eder
seniz devamınızı rica ediyorum. 

AKİF ERGİNAY — Ben bu konu hakkında söz 
istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Efendim sıra ile veriyorum, müsaa
denizi rica ediyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun söz, akabinde size vere
ceğim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bugün buna karar verdiğiniz takdirde, görüşeceğimiz 
bazı maddeler üzerinde aksaklıklar ortaya çıkacaktır. 
Mümkünse bu akşam hazırlayacağımız önergeleri ya
rın verdiğimiz takdirde Cuma gününden itibaren bu
nun uygulanması mümkündür, buna göre tedbir alın
ması gerekir. 

BAŞKAN — Tabiî, Esasen biraz evvel, zannedi
yorum Sayın Aksoy bu suali sordu, derhal muameleye 
veyahut yürürlüğe girecek midir diye bu karar. Ya
rından itibaren yürürlüğe gireceği mutlaktır. 

Sayın Erginay. Akabinde Sayın Alpdündar'a ve
receğim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN— Öztürk bilalhara size vereceğim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bu konuşmalarla ilgili tek 
kelimeyle arzım var. 

BAŞKAN — Buyı^run efendim, usul hakkında. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Tutanak son derece müşgü-

lat çekiyor ve görüşmelerin bir kısmını tespit edememe 
durumundadır. Konuşmaların kürsüden yapılmasının 
teminini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, biraz yüksek konuşurlarsa, kısa 
konuşuyor arkadaşlarımız, yeterli olur sanıyorum. 

Sayın Erginay, lütfen arkadaşımızın temennisini de 
dikkate alarak yüksek sesle rica edeyim. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu dokuz nu
maralı kararınızda şöyle bir hüküm var: «2 nci gö
rüşme sırasında verilen önergeler üzerine Komisyon 
geri verilen maddeler hakkında diğer üyeler tarafın
dan Komisyondaki görüşmeler sırasında değişiklik 
önergeleri verilebilir.» 

İkinci görüşmede, görüşme sırasında önerge ve
rilebileceği hakkında bir hüküm varken, daha birinci 
görüşmede böyle bir neticeye bağlamak bana göre 
pek uygun gelmedi bir. 

Pratik yollar bulalım; ama burada yapılan müza
kereler sırasında insanın aklına daha doğru, daha gü
zel fikirler gelebilir. Bunun bildirmesini önlemek 
Anayasa bakımından bu maddelerin aşağı yukarı oto-

matikman geçmesini sağlamak demektir ki, Genel Ku
rul katiyen buna taraftar olamaz. Bendeniz bu öner
genin aleyhindeyim, daha pratik fikirler ortaya kona
bilir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, teşekkür ederim. 
Lütfen o pratik tekliflerinizi sizden Divan olarak 

beklemekteyiz, bir. 
İkincisi; sırasında ifadesi muayyen bir zamanı is

tihdaf etmemektedir. Şu anda o sırasındaki ifadenin 
zamanını biz tayin etmekteyiz. «İkinci görüşmeler» 
sırasında derken, o her madde üzerinde değil. İkinci 
görüşmelere gelindiği anda da önerge verilmesi müm
kün bulunmaktadır. 

Evet Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Öğleden evvel arkadaşlarım hliç de mutat olmayan 

bir karar önerdiler. Kabul edildi, saygı duyacağız. 
Maddeler üzerinde görüşme yapılmadan takrirler gö
rüşülecek. Bundan da çıkarılan anlam demokrasinin 
kökenini oluşturacak bir Anayasa maddeleri üzerinde 
arkadaşlara sadece beş dakikalık bir zaman ayırmak. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, Genel Kurulun ka
rarını müsaade ederseniz verildiği andan itibaren say
gı duymak durumundayız. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Saygılı olduk 
efendim, saygılı olduğumuzu söyledik. 

BAŞKAN — Siz lütfen bugünkü kararımız hak
kında düşüncelerinizi ifade edin efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Şimdi de takrir 
verme zamanı kısıtlanmak isteniyor ki, bu bizi çok 
yanlış yola götürür kanaatindeyim. Yasa yaparken 
her an yeni fikirler ortaya çıkabilecektir. O fikirlere 
göre yeni teklifler, önergeler verilmesi kaçınılmazdır. 
Bir gün önce, iki gün önce verilmiş önergeler anla
şılamaz, yeni bir değişiklik ortaya, iyi bir fikir ortaya 
çıkarsa üyeleri bundan mahrum etmememiz gerekir. 

Gerekiyorsa bu usûl tartışmalarını bu fikirler mu
vacehesinde Divan olarak oluşturun, bir karar şekline 
getirin düşüncesindeyim. Yanlışlık yapılabilecektir ve 
hiç olmazsa önerge vermek, önerge ile teklifte bulun
mak imkânını üyelerden sakınmasak çok daha ye
rinde ve yararlı olacak görüşündeyim. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, özür dilerim, 'bir 
Divan kararı olduğu için, ben de Riyasetten muta
dım dışında görüşlerimi ifade etmek zorunda kalı
yorum.; 

Suretikatiyede Divanınız meselelere kısıtlama ge
tirmek veya görüşmeleri hudutlandırmak maksadına 
matuf bir görüşün içinde değildir. Daha evvel İkin-
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ci Oturumda yapılmış olan görüşmelerin ışığı altın
da, aatedaşferımızın teklifimin Genel Kurulca da müs
pet değerlendirildiği intibaını taşıdığımız içindir ki, 
bugün öğlende Divan olarak toplandık ve 'huzurunu
za böyle bir karar ve böyle bir temenni ile geldik. 

Bir noktayı 'hep beralber gözden geçirmeik mecbu
riyetindeyiz. tik günde söylediğim gibi, 1961 Anaya
sası 19 saatte görüşülmüş olmasına rağmen, Yüksek 
Kurulunuz 80 saat 20 dakika gibi çok geniş bir za
man içinde Anayasanın tümünü ve maddelerine de 
teşmil edecek birtakım görüşler ifade etmek imkânı
nı genişliğine ve derinliğine ibulduliar. 

©ütün temennimiz aynı genişliğin bu süre içinde 
de bulunabilmesidir; ama biz bir endişemizi de sa
bahleyin ifade ettik. Diyoruz ki, 21 günümüz vardır, 
21 gün 10, saatten 210 saat eder, l'l saatten 230 saat 
eder. 200 anamadde ve 20 muvakkat madde görüş
mek durumundayız. Bu süre içinde herhangi bir ak
saklığa mahal verilmeden maddelerin görüşülmesine 
imıkân verecek bir teklifiniz Sayın Alpdündar varsa, 
onu şüphesiz biz Divan olarak bütün samimiyetimiz
le ve ianlayışla karşılayacağımızdan emin olabilirsi
niz. 

Gene aynı şekilde Sayın Erginay, sizin de bir tek
lifiniz varsa onu da... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — «Bir teklifim var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, onu da ay
nı şekilde anlayışla karşılayacağız. 

Değerli üyeler; bu sebeple, müsaade ederseniz bu 
önergeyi oylarnıyorum. Yarınki Oturumda oylanmak 
üzere tehir ediyorum ve değerli üyelerimizden aynı 
istikâmette teklif bekliyorum. 

'Müsaade ederseniz böylece... 
AHMET SENVAR DOĞU — Yarım saatlik za-

mian kaybını ne yapacağız efendim?,. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, ne yapabiliriz?.. Yal

nız İfade etmek kolay; ama meselelere bir çıkış nok
tası arıyorsak bunun boşa geçmiş bir zaman olarak 
mütalaia edilmesinde ben isabet görmüyorum. Bakın 
hepimiz bir sıkıntının içindeyiz. Siz de lütfen katkı
da bulununuz, teklifler yapınız ki, Divan çok sağlık
lı bir yol bulmak imkânına sahip olsun. Hep bera
ber 3 saat, 4 saat bir maddenin görüşüldüğüne vakıf 
ofduık, gördük. Bunun bir çılkış noktasını aramak ih
tiyacında olduk. 

Şimdi, bütün bu görüşmeleri yararsız bir görüş
me olarak mütalaa etmeye, sıfatlandırmaya imkân 
var mıdır?.. Biraz insaflı olmak {Kusura bakmayın, 
özür dilerim) mecburiyetindeyiz. 
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Efendim, oylarnıyorum yarın sabah oylanmak 
üzere tehir ediyorum oylamayı. Siz de lütfen Sayın 
Erginay ve Sayın Alpdündar, yazılı olarak ve diğer 
arkadaşlarımızdan da mümkünse 'bu istikâmette tek
lif rica ediyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hastanelere te
ker teker gidilecek bir ortam yaratmayalım da, sekiz 
madde çıkmıyor bir günde efendim. 

BAŞKAN — Ben görüşlerimi ifade ettim Sayın 
Alpdündar, lütfen siz de tekliflerinizi getiriniz. 

Sayın Sağışman buyurun efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, getiril
miş olan teklif hiçbir zaman için görüşrneleri gecik
tirici değildir. Her ne olursa olsun pek iyi, iyinin 
düşmanıdır. Bu tedbir dahi bir adımdır. Lütfen bu
nu önce bir kabul edelim, daha iyi teklif getirilirse 
değiştiririz. Yüksek Heyet gündemine hâkimdir. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Alp-

dündar'la, Sayın Erginay'ın endişelerini telafi etmek 
mümkündür. Bir kanun tasarısı görüşülürken son an
da fevkalâde güzel hal çaresi bulan bir fikir ortaya 
atılabilir. Zaten Komisyon 'bütün konuşmaları dinle
mektedir. Bu fikirden istifade etmesi ve maddeye o 
şekil vermesine mani bir hal yoktur. Mutlaka mad
deler önerge ile düzeltilemez, bunu Komisyon da ya
pabilir. 

Binaenaleyh, son anda da güzel fikirler bumda 
söz almak suretiyle dermeyan edilirse mesele halle-
dllmıiş olur. Bugün oylayıp bir neticeye varmak isa
betlidir. Daha iyisini bulduğumuz zaman daha iyi 
teklif getirelim. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, sizin görüşünüzü 
anlıyorum ve üyelerimizin büyük bir kısmı tarafın
dan aynı tedbirin 'alınması düşünülüyor zannediyo
rum. Bununla beralber, sık sık karar değişikliğine ma
hal verilmemelk için yarın sabaha kadar sabredelim 
ve yarından itibaren de bu karar alınırsa, bunun oy
lamasına geçelim. 

Bu ihtimali dikkate alarak arkadaşlarımız çalış
malarını yapsınlar ve bu arada da değerli tekliflerini 
be'kliyelim. 

Çok teşekkür ederimi. Maddeye geçiyorum efen
dim. 

4 üncü maddenin birinci fıkrası ile alâkalı olarak 
Sayın Tunç'bay ve Sayın Ozkaya'nın bir önergesi var 
okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa I 
«Anayasa Tasarısının 4 üncü madde birinci fık- I 

rasının aşağıdaki sakilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Zeki ÖZKAYA 

Madde 4. — Devletin temel amacı ve görevi, I 
Türk Devletinin bağımsızlığını ve milletinin bütün- I 
lüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti, demolc- I 
ra&iyi ve kurumlarını korumak; kişilerin ve toplu- I 
mun refah ve huzurunu sağlamaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Tunç'bay, bir açıklama yapa- I 
calk mısınız?.. 

TÜRE TUNÇBAY — İzniniz olursa Sayın Baş
kan. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının şu şekilde ol- I 

masını öneriiyordum: «Devletin temel amacı ve gö- I 
revi, Türk Devletinin bağımsızlığını ve milletinin bü
tünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi («Ve kurumları» demiştim, onu nazarı 
itibare almayabilir Sayın Komisyon. Ben de katılı
rım alınmayabilir.) korumak; kişilerin ve toplumun 
(Mutluluk ve huzurunu yerine) refah ve huzurunu I 
«sağlamaktır.»! şeklinde önerim. I 

İkinci fıkraya hiç değinmiyorum. Burada kulla
nılmış olan «Mutluluk», kelimesine gelince, bu konu- I 
ya ufak 'bir dlil tartışması ile girmek istiyorum. 

Bir dilin zenginliği, toplumun benimsediği bazı 
yeni kelimelerin dile girmesiyle sağlanabilir. Her dil- I 
de bu böyledir. Her yeni nesil, dile bazı kelimeleri 
kaıtar. Bir eski nesil de, daha sonra gelen yeni nesilde I 
bu tutunan kelimeleri öğrenmek zorunda kalır ve ki- I 
siler, dolayısıyla toplum, 'bütünlüğünü korur ve birbi- I 
rinden kopmadan, dil böylece zenginleşir. 

Hızlı gelişen bir toplum olduğumuzu hepimiz 
kabul ediyoruz. Bazı kelimeler veya sözcükler henüz I 
oturmamış olabilir. Bu bakış açısından «Mutluluk» 
sözcüğünü incelersek; bunun soyut bir kavram oldu
ğunu ve alabildiğine tartışılabileceğini, kişilere göre I 
yorumlanabileceğini görürüz. I 

Kişinin iç dünyasını ve bulunduğu ruhsal bir du
rumu gösterir «Mutluluk»! sözcüğü. Bu durum kişiye 
bağlı bazı şartlardan doğar. Kişiye her tünlü imkânı 
sağlayabiliriz; ama mutlu edemeyebiliriz. Devlet de I 
kişinin huzurunu, refahını, korunmasını ve güvence
sini sağlayabilir; ancak mutluluğunu sağlayamayabi-
•lif. I 
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Bu nedenlerle,' «Refah»: karşılığı kuıllanıldığını 
düşündüğüm «Mutluluk» kelimesinin Anayasamızda 
bu anlamda geçmesi, bilimsel olmayacağından «Mut
luluk ve huzur sağlamak» yerine «Refah ve huzur 
sağlamak», deyiminin kullanılmasını önermiş bulunu
yorum. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Önerge üzerinde söz almak /isteyen sayın üye .. 

Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, daha önce «Refah» 
kelimesini metne koymayı kabul etmiştik. Kabuî 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Burada ayrıca «Türk Devletinim ba
ğımsızlığını ve milletin bütünlüğünü»! şeklinde bir 
değişiklik öneriyorlar... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — O konuyu düşüneceğiz efendim. 

BAŞKAN — O zaman, önergeyi kabul etmiyor
sunuz; diğer önergeler vesilesiyle görüşmüş olacak
sınız?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önerge Komisyonumuzca kabul 
edilmemektedir. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesine 
mütedair önergeleri okutuyorum. 5 önerge bulun
maktadır. Müsaade ederseniz bu 5 önergenin tama
mını okuttuktan sonra müzakerelere açacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 4 üncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
IV. Devletin temel amaç ve görevleri : 
Madde 4. — Devletin temel amacı ve görevi, 

Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ül
kenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak; kişilerin ve toplumun mutluluk ve huzuru
nu sağlamaktır. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, hukuk 
devleti ve sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomlitk ve sosyal engel-
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leri kaldırmıaya; insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi üçün gerekli şartları sağlamaya çalışır. 

Hamza EROĞLU Alâeddin AKSOY 
Rıfat BAYAZ1T Atalay PEKÖZ 
Ö. Adnan OREL Fevzi UYGUNER 
Eşref AKINCI İbrahim ŞENOCAK 

Fuat AZGUR 

Sayın Başkanlığa; 
Anayasa Tasarısının 4 üncü maddesi İkinci fık

rasının 11 inci maddeye alınmasına ilişkin önerge ka-
'bul edilmediği takdirde, bu fıkrada yapılması gerek
li değişikliğe dair öneri aşağıdadır: 

4 üncü maddenin ikinci fıkrası, gerekçenin seki
zinci sayfasının 2 - a kısmının sonunda açıklanı>rlken, 
«Sosyal adalet ve hukuk devletti») denildiği halde, fık
rada «Sosyal»^ sözcüğüne yer verilmemiştir. 

Yine gerekçede «Bütün engelleri kaldırmaya ça
lışır»! denildiği halde, fıkrada «Bütün» kelimesi kul-
lanılmayanak, ifade zayıflatılmıştır. 

Ayrıca, ikinci fıkranın sonunda, «... engelleri kal
dırmaya;... gerekli şartları hazırlamaya çalışır.»- denil
mektedir. Bu da zayıf 'bir ifade tarzıdır. 

Anayasanın 4 üncü maddesi, Devletin temel amaç 
ve görevlerini belirttiğine göre, ikinci fıkra hükmü
nün de, maddenin taşıdığı öneme uygun şekilde, ya
ni, «... engelleri kaldırır;... şartları sağlar.») diye bağ
lanması daha uygun olacaktır. 

Bu nedenlerle, Tasarının 4 üncü maddesi ikinci 
fıkrasının; «Devlet, kişinin temel hak ve özgürlükle
rini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, 
ekonomlik ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şart
lan sağlar.»/ şeklinde kalbul edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
incelemekte olduğumuz Anayasa Taslağının 4 

üncü maddeslinin ikinci fıkrasımın aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesi arz ye teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, kişi 
huzuru ve sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engel
leri kaldırır; '.insanın maddî ve manevî varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları Sağlar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmelkıte olan Anayasa Tasarısının 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasının son iki kelimesi olan 
«Sağlamaya çalışır» ibaresinin, «Sağlar»! biçimde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Eroğlu, Sayın Aksoy, Sayın Azgur, Sayın 

Peköz, Sayın Akıncı, Sayın Şenocak, Sayın Uygu-
ner, Sayın Bayazıt ve Sayım Orel tarafından verilen 
önergeyi tekrar okutmak suretiyle önerge sahiplerin
den birisıinıin açıklamasına imkân vereceğim. 

(Sayın Eroğlu ve 8 arkadaşının önergesi tekrar 
okundu), 

HAMZA EROĞLU — Önergemizi geri alıyoruz 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Şeraifetiin Yarkın'ın gene aynı mahiyette 

bir önergesi var; okutalım mı efendim? 
ŞERAFETTİN YARKIN — Okutun efendim, 

sonra kısaca bk açıklamam olacak. 

BAŞKAN — Yalnız ikinci fıkrasını okutuyo
rum : 

«Tasarının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası : 
Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, fert hu
zuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle !bağ-
daşmayacalk surette sınırlayan Siyasal, ekonomik ve 
sosyal bütün engelleri kaldırır! insanın maddî ve ma
nevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları sağlar». 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkm. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, usul hakkında 
söz istiyorum... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Yarkın. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, değerli üye

ler? 
Verilen önergelerden anlaşılmaktadır ki, 4 üncü 

maddenin ikinci fıkrasına ilişkin iki tür önerge var
dır. Bir grup önerge 4 üncü maddenin ikinci fıkrası
nın bu 4 üncü maddeden çılkartılıp M inci maddeye 
konulmasını, diğer ikinci grup önerge ise 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrasının bazı değişikliklerle yeni
den düzenlenmesini istemektedir. 

Öyle sanıyorum ki, bu iki grup önerge arasında 
en ters görüneni ikinci fıkranın buradan çıkartılma
sı yolundaki önergelerdir. Sanıyorum bu konu önce-

' İlkle çözümlenirse; yani yeri belirlenirse, ondan son
ra bu fıkranın nasıl düzenleneceğini burada görüş-
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mek daha uygun olur diye düşünüyorum. Onun için 
arz ettim efendim. 

TÜLAY ÖNEY — iSayın Başkan... 
'BAŞKAN — Sayın Öney, bir usul görüşmesi 

yapılmıştır. 
TÜLAY ÖNEY — Usule ilişkin bir cevabım ola

cak.... 
BACIKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Efendim, bu şekilde iki ayrı 

grup önerge olduğunu öğrenmiş olduk. Yalnız, Sa
yın Tan'ın ifadesine tam olarak katılamıyorum. Çün
kü, aslı şekle daima tercih etmek laz*mdır. 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrası eğer yapılması istenen bu 
değişiklikler istikametinde kabul edilecekse onu öyle 
kabul ederiz; sonra yerini saptamak kolaydır; yani 
11 inci maddeye gider, ama şu anda bu fıkranın 11 
inci maddeye gitmesini oylarsak, fıkranın bu şekil
de 11 inci maddede yer almasını da aynı zamanda 
kabul etmiş olmaz mıyız diye düşünüyorum? 

ŞERAFETTİN YARIKJN — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, aynı konuda bir lehte, bir 
aleyhte konuşulmuştur. Artık bu noktada, yalnız bi
raz evvel Sayın Tan tarafından ortaya atılan husus
ta yeni bir görüşmeye işin tahammülü yoktur; mü
saade ederseniz ben görüşümü ifade edeyim ve onu 
takiben bir oylama yapalım ve meseleyi halledelim. 

Dört arkadaşımız ikinci fıkranın buradan çıkar
tılarak illi inci maddeye eklenmesini istemektedir. 
Biz Divan olarak, biraz evvel Sayın Öney'in ifade et
tiği gibi, bu maddenin ikinci fıkrasının burada şe
killenmesi ve buna rağmen muhterem arkadaşlarımı
zın önergeleri istikametinde Genel IKurul bunun 11 
inci maddeye aktarılmasını istiyor ise, aldığı şek'l 
içinde aktarılmasını düşünmüş idi. 

Bununla beraber Sayın Tan tarafından bir usul 
teklifi yapılmıştır. Bu itibarla bunu oyunuza sunmak 
istiyorum. «4 üncü maddenin ikinci fıkrasını 11 in
ci maddeye aktarmak isteyen önergeler var, önce bu
nu oylamak lazımdır, sonra bir şekil almak istiyor 
ise o madde, 11 inci maddenin görüşülmesi sırasında 
şekil almalıdır», denmektedir. 

Müsaade ederseniz, bu konu görüşülmüştür, bu 
usulü oyunuza sunuyorum: 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasının şu anda mı, yoksa 11 inci maddeye akta
rılması halinde orada mı görüşülmesi lazım geldiği 
hususunu oyunuza sunuyorum... 

E. YILDIRIM AVCI — (Komisyonun fikri ne
dir Sayın ıBaşkan, acaba Komisyon iştirak ediyor 
mu? 
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BAŞKAN — ıBir usul meselesi; Sayın Tan (Ko
misyon üyesidir, bir ayrı fikirleri varsa ifade edebi
lirler. 

TURGUT TAN — Ben şahsım adına konuştum 
efendim. 

BAŞKAN — .'Buyurun efendim. 
ANAYASA IKOMtSYONU ıBAŞjKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Söz talep etmedim Sayın Başka
nım; fakat takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde tekrar usulü ortaya atıyo
ruz.... 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, usulün bir lehinde bir 

aleyhinde konuşuldu, şu anda oylama durumunda
yım, müsaade edin, lütfen. 

AYDEMİR AŞKIN — Bir yanlış anlama oldu 
da Sayın Başkan... 

'BAŞKAN — Tavzih sadedinde buyurun efen
dim. 

AYDEMİR AŞKEN — iSayın Başkan, bu 4 üncü 
maddenin ikincisi bendinin l'l inci madde görüşü
lürken görüşülmesiyle, 11 inci maddeye nakledilme
si aynı anlamdadır; bunun açıklanması gerekir. ÎBunu 
burada görüşüp oraya bağlamakla, 4 üncü madde
yi kabul edip 11 inci maddede ikinci bendi görüş
tüğümüzde oraya naklediyoruz demektir. Bunun açık
lıkla ibölirtiılmesi lazım ki oylarımızı doğru kullana
lım. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, teşekkür ederim. -
Şöyle ifade edeyim1: Şüphesiz, 4 üncü maddenin 

ikinci fıkrasının illi inci maddeye nakli bahis konu
su ise, (Komisyonun teklifindeki şekliyle nakledilmiş 
olacaktır. Bu defa ikinci fıkrayla ilgili olarak veril
miş olan önergelerin bu esnada müzakeresi değil, 
11 inci maddenin müzakeresi esnasında tezekkürü ge
rekecektir. 

Bu itibarla, şu anda, bilmiyorum yanlış mı ifa
de ediyorum, sizde bir tereddüt hâsıl oldu; yani :ikin> 
ci fıkra üzerinde İSayın Tan, «İkinci fıkra üzerinde 
hiçbir müzakere açmayın, eğer ikinci fıkra 111 inci 
maddeye nakledilecek ise müzakereler 11 inci mad
deye nakledildikten sonra yapılsın,» der. 

Sayın Tan, tamam mı efendim, bu görüştesiniz? 
TURGUT TAN — Tamam efendim. 
BASIK AN — Bu usulü, yani 4 üncü maddenin 

ikinci fıkrasının 11 inci maddeye nakledilmesi ' ha
linde orada müzakere edilmesi veya burada şekillen
dirildikten sonra 11 inci maddeye nakledilmesini bir 
usul meselesi olarak oyunuza sunuyorum... 

B : 129 
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KEMAL DAL — Sayın Başkanım, oylamada 
yanlışlık, usulsüzlük oluyor. 

ıBAŞKAN — IBuyurun Sayın iDal. 
ıKEMAL DAL — Sayın Başkan, 4 üncü madde

nin ikinci fıkrasının 11 inci maddeye naklini isteyen 
önergeyi oya koyun ve o kabul edilirse o zaman ora
da incelenir. Evvela öncelik ona verilsin; yani onu 
oylayın, 11 inci maddeye nakli kabul edilirse o za
man orada inceleriz. 

Teşekkür ederim. 
ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — (Müsaade edin efendim. 
Efendim, Sayın Yarkın 4 üncü maddenin ikinci 

fıkrasının 11 inci maddeye alınmak üzere 4 üncü 
maddenin tek fıkra olarak oylanmasını istemektedir. 

Onu takiben aynı şekilde Sayın Çakmakçı, aynı 
şekilde Sayın Genç, aynı şekilde Sayın Tutum; hep 
aynı şekilde ikinci fıkranın 11 inci maddeye nakle
dilmesini önermektedir. IBu önergeler istikametinde. 
(Müsaade ederseniz, mahiyeti itibariyle bu, bunları 
ayrıca okutmaya gerek olmadığı kanaatindeyim, ye
terli açıklama kazandı mesele) 4 üncü maddenin.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Nak
ledilmesinin aleyhinde konuşmak istiyorum Sayın 
(Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ŞERAFETTİN YARİKIN — önerge sahibi ola

rak küçük bir açıklama da ben yapmak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞ/KAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlar; 
Anayasa Komisyonu tamamen ilmi, mantıkî ve 

teselsül esaslarına uygun olarak maddeleri sırala
mıştır. Yüksek malumları olduğu üzere, 4 üncü mad
denin kenar başlığından da anlaşılacağı veçhile «Dev
letin temel amaç ve görevleri» mevzubahistir. Halbu
ki 11. inci maddede «Temel hak ve hürriyetlerin nite
liği» yer almıştır. Bu iki hüküm, bu iki kavram bir
birinin devamı, teselsülü veya aralarında bir irtibat 
söz konusu değildir. 

Bu itibarla Komisyonun hazırlamış olduğu metin 
yerindedir. Oraya aktarıldığı takdirde sistem, tesel
sül ve tecanüs bozulur. Bilhassa bu hususu dikkatle
rinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
önergenizi açıklamak istiyorsunuz, buyurun Sa

yın Yarkın. 
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İkinci fıkranın 11 inci maddeye nakliyle alakalı 
olarak verilen önergeyi açıklamak ister; buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

önce Sayın ıBaşkanın izniyle, sabahki oturumda 
söylediğim bir sözü; yani «Bir önerge verildiği tak
dirde, önerge sahibi bulunmazsa önerge üzerinde biı 
görüşme yapılamaz» şeklindeki sözümü, böyle bir 
uygulama olmamıştır şeklinde söylemiştim. Bunu 
tavzih ediyorum. Böyle bir uygulama olmadığını ha
tırlamıyorum ve bunu da söylerken şunu da açıkla
mak isterim ki, Başkanlık Divanının birbirine uyma
yan uygulamalar içinde olduğunu söylemek kastı da 
asla yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 
11 inci madde, «Herkes, kişiliğine bağlı, dokunul

maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürri
yetlere sahiptir.» demektedir. Bu temel hak ve hürri
yetler için sınırlar getiren, siyasal, ekonomik ve sos
yal engelleri kaldırmak ve insanın maddî ve mane
vi varlığının gelişmesi için gerekli şartları sağlamak 
da devletin görevidir. Yani, bu 11 inci maddede ol
duğu takdirde şöyle bir bütünlük arz ediyor: 

«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredil
mez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip
tir. 

Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya; insanın maddî ve manevi varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları sağlamaya çalışır.» 

Hüküm böylece daha büyük bir bütünlük kaza
nıyor ve 4 üncü maddenin «Devletin temel amaç ve 
görevbni belirten birinci fıkrasını da zayıflatmıyor. 

(Maruzatım bu kadardır. Esasen bu önergem ka
bul edilmediği takdirde ikinci önergeyi vermiştim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan. 
iBAŞIKAN — Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
ORHAN BAYİSAL — Sayın Başkan. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önerge sahi

bi olarak. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, teker 

teker konuşmanız halinde ben size cevap vermek im -
kânına sahip olacağım. 

Sayın IBaysal, buyurun efendim, bana ne istediği
nizi söyleyin, Çünkü Sayın Gölcüklü'ye söz verdim. 
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ORİHAN BAYSAL — Sayın Başkan, önergenin 
aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Gölcüklü'ye söz ver
dim, onu takiben size söz vereceğim efendim. 

Buyurunuz Sayın Gölcüklü. 
FBYÎYAZ GÖLCÜİKLÜ — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Önergenin lehinde, kendi adıma düşündüğümü 

ifade etmek için söz aldım. 

Yarkın Arkadaşımız biraz önce izah nettiler. (Bu 
tertibe; 4 üncü maddenin bu şekilde tertibine muha
lif kaldığım karşı oy yazımda da belirtmiştim. 4 ün
cü maddenin ikinci fıkrasında, kişinin hak ve hür
riyetlerinin kullanılabilmesi için devletin neler yap
ması gerektiği söyleniyor. Bu, \196l Anayasasının 10 
uncu maddesinin ikinci fıkrasına tekabül etmekte
dir. 

Devletin hürriyetler, haklar karşısında iki ayrı tu
tumu vardır: Klasik, liberal, eskiden beri devam 
eden tutum kişiye tanınmış hak ve hürriyet alanına 
devletin müdahale etmemesi tutumudur. Yani dev
letin müdahale yetmez tutumu, olumsuz tutumu de
diğimiz haldir. IDevletin hürriyetlere müdahale et
mez tutumu; yani kişiyi o alanda serbest bırakan tu
tumu kişinin hak ve hürriyetlerini gereği gibi kullan
masında yeterli olmamıştır. 

Onun için günümüz devleti, modern devlet kişi 
hak ve hürriyetleri konusunda olumlu bir tutum da 
takınmıştır. Yani, hürriyetlerin toplumsallaştırılması 
yahut sosyalleştirilmesi yahut kullanılabilir hale ge
tirilmesi denen bu tutum kişinin hak ve hürriyetle
rinden gerçekten yararlanabilmesi için devletin ona 
yardımcı olması; yani hak ve hürriyetlerini kullan
masına engel olan ekonomik, sosyal vesaire fıkrada 
sayılan haller, onları ortadan kaldırması gereğidir. 

İfade ettiğim gibi bu iki tutum, yani devletin mü
dahale etmez tutumu, çekimser tutumu ve olumlu 
tutumu hak ve hürriyetlere, bunların gerçekleşmesi 
için yardımcı olan tutumu hürriyetin, bugünkü hak 
ve hürriyetlerin bütününün görüntüsünü vermekte
dir. 

Gerçekten Tasarının 11 inci maddesinde kişi vaz
geçilemez, devredilemez vesaire hak ve hürriyetlere 
sahiptir deniliyor. 'Bu, devletin klasik, liberal anlayı
şa göre hak ve hürriyetler karşısındaki tutumunu, ya
ni müdahale etmeyeceği tutumunu izah etmektedir. 
Konuştuğumuz fıkra 4 üncü maddede kaldığı takdir
de Tasarının 11 inci maddesi eksik kalacaktır. Yani 
devletin hürriyetler karşısında olumlu tutumu başka 

bir maddede devletin ödevi, görevi diye yer alacak
tır. Doğrudur, bu devletin ödevi, görevidir; ama her 
şeyden önce devletin hak ve hürriyetler karşısındaki 
iki tutumunun biridir. Bir elmanın yarısı şeklinde
dir, ikisi birbirini tamamlamaktadır. 

Bu hususu kısa olarak karşı oy yazımda da be
lirttim. (Burada da tekrar etmekte yarar gördüm. 
Takdir tabiî sizlere ait. 

Çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). 

IBAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU — Acaba çok kısa bir soru 

sorabilir miyim Sayın ıBaşkan? 
BAŞKAN — Sayın Gölcüklü?.. 
FEYYAZ GÖLCfÜKLÜ — Tabiî efendim, ta

biî. 
BAŞKAN —(Komisyon adına?.. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Ben bunu kendi adı
ma konuştum Sayın İBaşkan. 

BAŞKAN Kendi adına konuştular. Kendi adına 
bir konuşmada soru mümkün olmayacak sayın Sa-
rıoğlu; ama Komisyondan sorabilirsiniz şüphesiz. Söz 
almak suretiyle sorabilirsiniz Komisyondan. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Müsaade ederseniz 
bir hususu ekleyeyim Sayın Başkanım. 

Fıkranın içeriğiyle mutabıkım, yalnız yeri bakı
mından ayrılıyordum Komisyondan. Onu da bilgini
ze sundum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz oylarınıza sun
mak istiyorum. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

IBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA ISARİOĞLU — Sayın Başkanım, evvela 
şunu ifade edeyim ki, Sayın Gölcüklü'nün burada 
ifade ettiği hususa şahsen katılmam mümkün değil
dir. Şu sebepten; (Dolayısıyla da önergenin aleyhin
de konuşmuş oluyorum.) Çünkü burada bahsedilen 
husus «Devletin temel amaç ve görevleri» diyor. 11 
inci maddeye gelince, 11 inci maddenin başlığı «Te
mel hak ve özgürlüklerin niteliği.» Şimdi ikinci fıkra 
4 üncü maddeden 11 inci maddeye nakledildiği za
man başlıkla bunun içeriği arasında hiç bir ilgi yok
tur. Evvela ilginin kurulması lazım. Onun için soru 
sormak istemiştim; fakat kendisi kişisel olarak söz 
aldığı için mümkün olmadı. O takdirde bunun başlı
ğının değişmesi lazımdır, 11 inci maddenin. Yani onu 
ihtiva edecek bir başlığın buraya konması şarttır. 
Aksi takdirde başlıkla, 4 üncü maddenin ikinci fık-
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rasının buraya nakledilmesi halinde, ilk bakışta bu
nu kapsayan herhangi bir hususun burada göze çarp
ması mümkün değildir ve bir ilişki de görünmemek
tedir. 10 yönden, Vl inci maddenin başlığının bu şe
kilde düzeltilmesi lazım. O şartla ancak olabilir, ak
si takdirde aleyhinde konuşmuş oluyorum. Bunu 
açıklamak istedim. Zannederim bir mantıkî bağ var
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iBuyurun Sayın Baysal. 

ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 
İMeclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Tartışmakta olduğumuz Anayasa Tasarısının 4 
üncü maddesi, malumu olduğunuz üzere, 1961 Ana
yasasından farklı olarak, Devletin temel amaç ve gö
revleri bu maddede başlığı altında açıklanmak isten
miştir. 1961 Anayasasında Devletin görevlerini sı
ralayan, düzenleyen özel bir madde maalesef mev
cut değildir. 

Bazı sayın konuşmacıların ve üyelerin belirttiği gi
bi, özellikle maddenin ikinci fıkrasının burada yer 
almaması, temel hak ve özgürlüklerin niteliğine iliş
kin 11 inci maddede yer alması şeklinde bir sav, bir 
öneri ortaya sürülmüştür. ıBen bu iddiaya, üzülerek 
belirtmek isterim ki, katılmıyorum. 

Yine bir ikinci iddia, Sayın Gölcüklü'nün belirt
tiği gibi, «Şayet bu ikinci fıkra söz konusu 4 üncü 
maddenin ikinci fıkrası olarak yer aldığı takdirde, 
11 inci madde eksik kalacaktır.» savına da ben işti
rak edemiyorum maalesef. Eğer böyle bir şey söz 
konusu ise, 11 inci maddenin müzakeresi esnasında 
bu konu üzerine eğilir ve bu eksikliği gereği gibi 
tamamlarız. 

Benim belirtmek istediğim husus özellikle şu
dur: Malumu olduğunuz üzere önümüzdeki Tasarı
nın «Genel esasları» altında Devletin şeklini, Cum
huriyet olan Türkiye Devletinin temel ilkelerini, Dev
letin bütünlüğünü bir sistematik içinde sıralayan bu 
Anayasa Tasarısında Devletin temel amaç ve görev
lerinin burada dile getirilmesi bir sistematiğin gere
ği, kanımca bir zorunluluk olarak (Komisyonca tak
dire şayan bir şekilde tespit edilmiş ve buraya akta
rılmıştır ve bu bakımdan sizlere arz etmeyi uygun 
gördüğüm bir diğer husus ise, sosyal bir devletin gö
revlerini yerine getirmesine ilişkin olarak benim de
ğerlendirmeme göre 4 üncü maddenin ikinci fıkrası
nın metni içerisinde 1961 Anayasasında yer alan 
«Gerekli şartları hazırlar», hükmü yerine, önümüzde-
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ki Tasarıda, «Gerekli şartları sağlamaya çalışır,» 
hükmü getirilmiştir. İKanımca bu tür düzenlemede 
de büyük bir isabet vardır. Çünkü, bu hüküm 1961 
Anayasasının 20 yıllık uygulamasında birçok yorum
lara ve değişik, aynı zamanda yanlış anlamalara ne
den olmuştur. IBu husus, her şeyden önce takdir eder
siniz ki, bir kaynak, bir maddî imkân sorunudur; 
Devlet bu görevlerini ancak maddî olanaklarının, 
ekonomik istikrarın ve buna benzer faktörlerin yeter
liliği ve sınırlılığı içerisinde gerçekleştirebilecek bir 
durumdadır. 

O bakımdan, benim sizlere arzım, müzakere et
mekte olduğumuz 4 üncü maddenin her iki fıkrası
nı başlığı ile birlikte Anayasa Komisyonumuzdan 
geldiği gibi kabul etmenizdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞiKlAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUİM — Önerge sahibi olarak söz 

istiyorum efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum, bir tek öner

ge üzerinden muamele yapıyoruz; sizinkileri ona ki
yaseti işleme tutacağım. Bu itibarla sizin aynı pren
sibe de uyması itibarıyla önergenin lehinde' konuş
manız mümkün. 

Buyurun efendim. 
Böylece önerge üzerinde 2 lehte, 2 aleyhte ve bir 

de önerge sahibi olmak üzere 5 kişi konuşmuş olu
yor. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

(Aslında dayandığımız temel mantık şu: 
Sayın Gölcüklü Arkadaşımızın belirttiği gibi, 

Devletin temel haklar ve özgürlükler konusunda iki 
tavrı olabilir; ben birine pozitif yükümlülük, diğerine 
de negatif yükümlülük diyorum. Negatif yükümlü
lük, haklara karışmamak. Pozitif yükümlülük ise, 
temel hakların gerçekleştirilmesi için koruyucu bazı 
tedbirler almaktır. Bu kadar basit. 

Maddenin ikinci fıkrasının Devletin amacıyla 
bir ilişkisi yok. ilkinci, fıkra doğrudan doğruya hak
kın korunmasıyla ilgili Devlete düşen ödevi söylü
yor. 11 inci maddenin birinci fıkrası da Devletin te
mel haklar karşısındaki negatif yükümlülüğünü gös
teriyor; bu kadar basit. 

Sayın IKomisyon Başkanımız izin verirlerse, bil
miyorum ne ölçüde maddenin tedvinine katkıda bu
lundular; Kıbrıs Anayasasının 5 inci maddesi gayet 
net bir şekilde birinci fıkrası aynen bizim birinci 
fıkra; ikinci fıkra da, doğrudan doğruya «Temel hak-
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ların niteliği ve korunması» başlığı altında birleştir
miş; birinci fıkrada bizim üzerinde durduğumuz 11 
inci maddenin birinci fıkrası, <Tasarının) ikinci fıkra
sı da bizim üzerinde durduğumuz 4 üncü maddenin 
ikinci fıkrâsıdır. Gayet anlamlı bir şekilde, mantık
sal bir ilişki içerisinde sunulmuştur, sanıyorum bu 
sunuş tarzı maddenin, özellikle 11 ine* maddenin 
kendi içerisinde bütünleşmesini sağlama bakımından 
çok yararlı olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Böylece Sayın Yarkın'ın verdiği önerge üzerinde 

iki lehte, iki aleyhte... 
ıSELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın iBaşkan 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin cümlemi tamamla

yayım efendim, görüyorum, söz vereceğim. 
tki lehte, iki aleyhte arkadaşımız konuşmuştur, 

önerge sahibi önergesini açıklamışlardır. 
Buyurun, usulün nesi hakkında Sayın Kantarcıoğ-

lu? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim usu

lü için; uyguladığımız dört önergenin de dört savu
nucusu olacağına ve o önergelerin sayısı 10 tane ol
duğuna göre beşinin konuşup, konuşamayacağı... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bakın şöyle 
ifade edeyim; . sabretseydiniz, şunu oylasaydım* di
ğerlerinin oylanmasına lüzum olmadığını ifade ede
cektim, müsaade edin de onu ifade edeyim, o esnada 
size söz vereyim. 'Yanlış muamele yapıyor isem, o es
nada size söz vereyim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Söz almak için 
söylemedim efendim, lehte ve aleyhte konuşana söz 
verdik; önerge sahibi elbette lehte konuşacaktır, bu 
defa aleyhte konuşma hakkı olmayacaktır. Onu ara 
etmek istiyorum. Yani, 5 önerge olsa idi şu anda, bir
leştirilmiş 5 önerge, 5 arkadaşımız da önergelerinde 
konuşacaklardır... 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, son değişik
liği ile iki lehte, iki aleyhte arkadaşımıza söz veriyo
ruz. Şu anda Sayın Yarkın önerge sahibi olarak leh-
hinde, Sayın Gölcüklü kişi olarak lehinde, Sayın 
Baysal önergenin aleyhinde, Sayın Tutum önergenin 
lehinde, Sayın Sarıoğlu önergenin aleyhinde konuş
muşlardır. İBu itibarla 3 kişi böylece lehinde, 2 ar
kadaş aleyhinde konuşmuştur. Bu itibarla. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın (Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, müsaade edin 
efendim. Tüzük hükümlerini aynen uygulamakta

yım ve hiç bir hata yoktur, müsaade edin efendim. 
SELÇUK (KANTARCIOĞLU — Tüzüğü oku

yayım efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Birinci görüş

me sırasında verilen önergelerin lehinde ve aleyhin
de beşer dakikayı geçmemek üzere 5 üyeye söz veri
lir.» önerge sahibi hariçtir burada. 

BAŞKAN — Hayır efendim, buradaki açıklama -
mız bu istikamettedir, lütfen efendim yeni önergele
re, yeni şekil vermek suretiyle yeni müzakere açma
ya imkân ve fırsat vermeyelim. Siz de bana yardım
cı olunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yardımcı ol
mak için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 10 önerge ol
sa konuşma hakkı olmayacak aleyhte, bunu arz ete-
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bakın bir muamele yapa
yım, ondan sonra benimle aynı görüşte olduğunuzu 
ifade edeceksiniz, müsaade edin, etmiyorsunuz ki.. 

Sayın Yarkın'ın önergesinin mahiyetini biliyoruz. 
Sayın Yarkın istiyor ki, 4 üncü maddenin ikinci fık
rası ,11 inci maddeye nakledilsin. Bunun iki lehinde, 
iki aleyhinde konuşulmuş ve Yarkın önergesini açık
lamıştır. 

Şimdi, Komisyondan soruyorum... 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIK AÇTI — Cevap vermek istiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
fştirak edip etmediklerini soruyorum; Sayın Al-

dıkaçtı cevap verecekler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Verilen takrirle, Tasarının 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının 11 itici maddeye nakledilmesi isten
mektedir. Aslında da bahis konusu olan ikinci fıkra, 
1961 Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrâ
sıdır. Anayasa Komisyonumu^:, yeni Tasarıyı düzen
lerken eski 10 uncu maddenin ikinci fıkrasını oradan 
alarak yeni ihdas ettiği, yeni tedvin ettiği bir mad
denin ikinci fıkrası haline dönüştürmüştür. Bunu ni
çin yapmıştır? Eski 11 inci madde «temel hakların 
niteliği ve korunması» derken, tabiî hukuka dayanarak 
insanın birtakım temel hakları olduğunu açıklamak-
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tadır. Arkadaşım Gölcüklü'nün de belirttiği gibi, bu, 
ferdî Devlete karşı savunan bir görüşün sonucudur. 
Ancak, bu hakların tek başına bir anlam ifade etme
diği uygulama ile sabit olmuştur. Bundan dolayıdır 
ki, 1961 Anayasası düzenlenirken Kurucu Meclis bu 
hakların bir gerçek ifade edebilmesini Devlete bir 
görev olarak vermiştir. Ama bu görev, bildiğiniz gibi, 
53 üncü maddeyle sınırlıdır. Yani, Devletin malî im
kânları ölçüsünde bunlar gerçekleştirilecektir. 

Biz, yeni Tasarıyı düzenlerken, Devletin ne oldu
ğunu da tanımlamak ihtiyacını duyduk. Devletin te
mel amacının ve görevinin ne olduğunuu Anayasaya 
koymanın birçok noktadan yararlı olacağı felsefesin
den, görüşünden hareketle Devletin amacını tespit 
ettik. Aynı zamanda görevini, bu amacın yanıbasına 
koymayı bir bütünlük arz etmesi ve modem devlet 
anlayışında en son merhaleye vardığımızı ve en son 
devlet anlayışını benimsediğimizi de; gerçekte de du
rum budur, anlatmak ve açıklamak istedik. 

Bunun yanıbaşında, 11 inci maddeye de ilaveler 
yaptık. Niteliklerin, 1961 Anayasasında bahsedilen 
niteliklerin yeterli olmadığını, kişinin sadece şahsına 
bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 
hak ve özgürlüklere sahip egoist bir varlık olmadığı
nı, temel hak ve özgürlükler için kişinin topluma, ai
lesine ve diğer kişilere karşı ödev ve isöirumluluklarını 
da içerdiğini, temel hak ve özgürlüklerin ancak bu 
ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanılabilece
ğini de getirdik. Aslında bunun ne büyük bir değişik
lik olduğu açıktır. Ve esasen, 11 inci maddeye bu ha
li verdikten sonra, eski ikinci fıkranın burada tutul
ması mümkün değildi; fakat asıl neden, 4 üncü mad
deye nakletmemizin asıl nedeni, belirttiğim gibi, 
Devletin temel ve amaç görevleriyle ilgili yeni bir 
madde yapmak ihtiyacını duymamız ve bunu Anaya
saya bir temel ilke olarak köymamızdı. Eski 10 un
cu maddenin ikinci, fıkrası Devleti âdeta bir araç ola
rak kullanıyordu. Burada bir amaç olarak ortaya 
çıkmaktadır. Devletin amacı, bütün gayretiyle, imkân
larıyla otomatik olarak, kanunen, bu genel esaslara 
dayanarak, ferdin hak ve hürriyetlerini kullanmasına 
elverişli bir ortamı yaratmaktır. 

Bu görüşle hareket ettik, maddeyi düzenledik. 
Maddenin olduğu gibi dalmasını rica ediyorum. 

Hepinizi ayrı ayn saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN T— Sayın üyeler, Komisyon önergeye 

katılmamaktadır. Bu itibarla Sayın Yarkın'ın önerge
sinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo-
hım : Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen- I 
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. | 
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Bu durumda aynı mahiyette olan diğer önergele
rin, Sayın Çakmakçı'nın, Sayın Genc'in ve Sayın Tu-
tum'un önergelerinin muamele görmesine gerek ve 
lüzum kalmamıştır. 

Oldu mu Sayın Kantarcıoğlu?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Teşekkür ede

rim. 
Oylama aksi tecelli etseydi, o zaman benim an

latacağım husus açıklığa kavuşmayacaktı. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; aynı şekilde on

ların da muamelesiz Komisyona gönderilmesi gere
kirdi. Yani yeni görüşmeye mahal kalmadan gönde
rilmesi gerekirdi. 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasının yeniden düzen
lenmesini öngören Sayın Yarkın'ın önergesini bir da
ha okutuyorum : 

«(Tasarının 4 üncü maddesi ikinci fıkrasının, Dev
let, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, fert huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşma
yacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 
bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları sağlar.) şek
linde kabul edilmesini arz ve teklif ederim.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Yarkın açıklamada bu-
luridu. 

A. ASIM IĞNECtLER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Üzerinde mi görüşeceksiniz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde konuşaca

ğım. 
BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, benim 

önergem de aynı mahiyette, ufak tefek kelime farkla
rıyla. Ben de bu önergeye katılıyorum. Vakit kay
betmemek için geri alıyorum. Bunun lehinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Vazgeçiyorsunuz 
ve lehinde söz istiyorsunuz. Aynı mahiyette olan di
ğer bir önerge sahibi Sayın Genç de önergesini geri 
almaktadır. 

Sayın İğneciler, buyurun. Aleyhinde söz istemiş
tiniz. 

A .ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Tasarının 4 üncü maddesi uzun bir zamandan be
ri müzakere konusu olmaktadır, özellikle ikinci fık
rası : 
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«Devlet, kişinin temel hak ve özgüllüklerini, hu
kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya; insanın maddî ve manevî varlığının ge
lişmesi için gerekli şartları sağlamaya çalışır.» olarak 
Sayın Komisyon düzenlemiş ve huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, burada maddenin ikinci fıkrasında kâfi 

derecede huzursuzluk var, tereddüt var, açık kapı 
var, ipucu var. 

Şöyle ki, bunda deniliyor ki, «Ekonomik ve sos
yal engelleri kaldırmaya...» Sosyal engeller nelerdir? 
Şimdi anket yapsak, bütün sayın üyelerimiz ayrı ayrı 
şeyleri söylerler; ama esas fırsat kotlaması muhtemel 
olan, dışarıda bekleyen, bizi bekleyen kişiler işte bu 
kapıdan içeriye girebilirler; «Sosyal engelleri kaldır
maya çalışacaktınız, neden çalışmıyorsunuz?» diye, 
Anayasa yürürlüğe girer, ertesi günde onlar başlarlar 
konuşmaya. 

Şimdi, bu madde Sayın Komisyonca böyle çok 
cesurca, cüretli bir şekilde kaleme alınmış iken, «Dev
let çalışır, elinden gelen gayreti gösterir.» derken; 
hayır, «Sağlar, yapar.» şeklinde bir de çok katı bir 
hüküm getirirsek bu defa vatandaşlarımızın, sizlerin 
ve bizlerin huzuru büsbütün de kaçmış olur. 

Benim naçiz kanaatim, «Sosyal engeller» kelimesi
ni, (Bu «sosyal» kelimesi zaten çoktan beri fazla ürk
tüğüm bir kelimedir) bunu eğer Sayın Komisyon kal
dıramayacak ise, hiç değilse olduğu gibi kalsın, ça
lışmaya devam etsin bu Devlet, ama «kaldırır» den
mesin. Bunu ne zaman kaldırır?.. Altı ay geçti bunu 
hâlâ kaldıramadınız. «Ekonomik şu kadar engel vardı, 
dokuz aydan beri yapamadınız.» gibi bir sürü pole
miklere ve de bu kapıdan girmek isteyenlere fırsat 
verecektir. 

Bu itibarla, ben demin arz ettiğim gibi, mümkünse 
düzenlemelerde Sayın Komisyon bunu tekrar tedvin 
eder, kaldırırsa memnun olurum; kaldırmazsa, kal-
dıramazsa, bu haliyle kalmasını, amir hükümlerin geti
rilmemesini, sert hükümler getirmek suretiyle devletin 
imkânlarının zorlanmamasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
.Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
12 Eylül'den sonra [gatsa'da bir ana, «Bir yıl ön

ce neredeydiniz?.. Bir oğlumu daha kaybetmezdim.» 

demişti, «Devlet yoktu» diye cevap almıştı. Bu, dev
letin varlığım gösteren bir maddedir ve Anayasanın 
belkemiğidir. 

Bu madde, sadece düzenlemesinde bir hata yüzün
den bu kadar tenkite uğramıştır. Çünkü yukarıda 
«Devletin temel amaç ve görevleri» yazılı, birinci 
fıkrada ikisi birden yazılı; «Devletin temel amacı ve 
görevi.» Halbuki birinci tamamen devletin temel ama
cıdır, şimdi ikinci fıkra devletin görevini sayıyor. Bu 
bakımdan, görevini burada saydı diye, 11 inci mad
deye atmak, sağlıktan burada bahsetti diye sağlık bö
lümünde bunu almamak veya burada sosyal, ekono
mik konuları ele aldı diye, ekonomik bölümde veya 
(Konseyde veya başka yerlerde bunu almamak hiç ge
rekmez. 

Madde, biraz önce görüştüğümüz birinci bölümün
de devletin temel amacını, (Türk Milletinin bağımsız
lığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Tür
kiye Cumhuriyetini korumak zorunda olduğumuzu, 
ayrıca demokrasiyi korumak zorunda bulunduğumuzu, 
kişileri mutlu kılmak, huzurlu kılmak mecburiyetinde 
olduğunu devletin temel amacı olarak kabul ediyor. 

İkinci fıkrada hepsini sayıyor; hiçbir şey eklemeye 
gerek yok, hepsi var. Burada, kişinin hak ve hürri
yetlerini, hukuk devletiyle bağdaşmayacak hususlara 
imkân verilemeyeceğini, adalet ilkeleriyle bağdaşma
yacak hususlara yer verilemeyeceğini; bunun için de 
siyasî, ekonomik ve sosyal engelleri ortadan kaldır
mak, kişinin maddî ve manevî varlığını geliştirmesini 
sağlamak görevi verilmiştir. 

Burada, sadece birinci fıkranın devletin temel 
amacı, görevini kaldırıp; ikinci fıkrada «Devletin gö
revi bunlar» diye aynen kabul etmek, problemi çö
zecektir. 

Saygılar ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Buyurun Sayın Gürbüz, önergenin lehinde. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
4 üncü madde Anayasamıza yepyeni bir yaklaşım 

getirmektedir. Devlet kendisini korumayı amaçladığı 
ve görev olarak aldığı gibi ferdini korumayı da amaç
lamış ve görev olarak almıştır; ancak yalnız yaklaşım 
dedim, pratiğini bulamıyorum maddede bunun. Nasıl 
yapacak?.. Bunu bulamıyorum. 

Şöyle bulamıyorum: Başlangıçta da madde gerek
çesinde de gerçekten çok güzel belirtilmiş «Devlet, 
ferdin hayat mücadelesini kolaylaştıracaktır. Ferdin 
insan haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşamasını 
gerçekleştirecektir. Bu sosyal devletin görevidir.» tü
müyle katılıyoruz; çağdaş, akıllıca bir yaklaşım. 
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Ancak, maddede şöyle diyor «Devlet kişinin te
mel hak ve özgürlüklerini». Burada önergede de be
lirtildiği gibi, ferdin huzuru, fert huzuru.... Buraya 
yazılması yararlı olur; ancak bunda çok ısrarlı de
ğilim. Geliyor «....adalet ilkeleri ille bağdaşamayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının geliş
mesi için gerekli şartları sağlamaya çalışır» diyor. 

Dün, Anayasa Komisyonumuzun Değerli Başkanı, 
Sayın Hocam sosyal devleti çok veciz ve bilimsel bir 
biçimde açıkladılar; tümüyle katılıyorum. Yalnız bu 
sosyal devletin gereklerini nasıl yerine getireceğiz?.. 
Sosyal devlet demeyle, bu sözle buraya varamayız 
biz. «Sosyal» sözünden korkacağız.... Yemin metni
mizde var sosyal adalet ilkeleri; (bundan da korkacağız, 
yeminimize alacağız, ama her nedense korkacağız. 
Sonra biz «Sosyal devletiz, çağdaş devletiz diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tümü hakkında konuşurken de belirttim; bu içi 

boşaltılmış kupkuru bir sözden ibaret kalır, içi boş 
kalıp olur. Nasıl varırız buna?.. Bu maddelerle varırız, 
arkadan gelecek maddelerle sosyal devletin şartlarını 
birer birer örersek varırız. Bakın ne diyoruz burda, 
«Ekonomik ve sosyal engelleri kaldırır» veya «....kal
dırmaya çalışacak» adalet ilkeleriyle. Ekonomik ve 
sosyal önlemlerde adalet ilkesi neye yarayacak?.. Sos
yal adalet ilkesi olmadan nasıl bu engelleri kaldırabi
leceğiz?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
inanıyorum ki, sosyal adalet ilkelerine dayalı, sos

yal devleti tüm şartlarıyla kurabilirsek, sağlıklı bir 
bünyeye kavuşabilirsek; kemallizm hariç bütün «izm»' 
lerle en güzel kavgayı o zaman verebileceğiz, sağlıklı 
bünyemizle. Bu sağlıklı bünyeye hiçbir aşırı akım, hiç
bir ideoloji kolay yaklaşamayacak, bazı fanatikleri 
dışında, rağbet görmeyecek bu sağlıklı bünyede. Bunu 
sağlamaya çalışalım. Elbette hukukî tedbirler alacağız, 
bunlarda gerekli, cezaî tedbirler alacağız; bunlarsız 
bir yere varamayız, tümüyle anlaştık, birleştik.... Ge
lin, sosyal tedbirlerde de birleşelim, sosyal adalette de 
birleşelim, sağlıklı bir bünye yapalım. Yoksa bir in
sanın kendini korumasına ıbenzer, tabancayla silahla. 
Bünyesi sağlıklı değilse boşuna koruyor dıştan kendini, 
içine karşı da korumalı sağlıklı bir bünye yapmalı. 

Bu bakımdan önergeye katılıyorum dedim, benim 
önergem de vardı vakit almamak için ondan vazgeç
tim. Adaletin yanına sosyal adalet ilkesi demeliyiz. 
Çok daha inandırıcı, çok daha pratiği olacak madde
mizin, çok çağdaş, çok güzel bir madde olacak ger

çekten ve yine diyoruz ki, «.... ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, gerekli şartları sağlamaya çalı
şır» Bu da görevden kaçmadır, ödevden kaçmadır. 
Çünkü yüksek malumlarınız Anayasada 74 üncü 
madde var, «Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda 
Anayasa ile belirtilen görevlerini, ekonomik istikra
rın korunmasını gözeterek malî kaynaklarının yeter
liği ölçüsünde yerine getirir.» Tamamen ihtiyare kal
mış durumda; kimse zorla yap demiyor; ama malî 
kaynağın varsa bunu da yap diyor. 

Biz burada sağlamaya çalışır, kaldırmaya çalışır 
dersek, yarın bu sosyal devlete hiç inanmayan bir ik
tidar gelirse bu maddenin yüzüne bile bakmaz, sosyal 
devlet lafta dahi kalmaz. Gelin, bu maddeyi korumayı 
sağlar ve engelleri kaldırır biçimine ödev verelim. 
Çünkü başlığına görev dedik, şartlı görev olmaz, in
safa kalmış bir görev olmaz. Bir görev ya alınır - ve
rilir, ya da hiç verilmez. Eğer buna inanmıyorsak hu
kuk devleti de demeyelim, sosyal adalet de demeyelim 
açıkça tavır koyalım. Hem olacağız, hem olmayacağız 
ikili tavır olmaz. Bu bakımdan, önergeyi tümüyle 
destekliyorum. 

Tüm Kurula derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önerge üzerinde söz alan başka bir üyemiz Sayın 

Öney buyurunuz efendim. 
Lehinde mi?.. 
TÜLAY ÖNEY — Lehinde, biraz da usule ilişkin 

söz alacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Arkadaşlarımın sanıyorum ki hatırındadır; bugüne 
kadar bu kürsüde kaç defa söz aldıysam, bunun yüz
de doksanı bu konuya ilişkindi veya bu konuyu içeren 
meselelere ilişkindi. Onun için, şimdi tümü üzerinde 
yaptığım konuşmalardan bir ufak hatırlatma yaparak, 
meseleye kısaca temas etmek istiyorum. 

Tümü üzerinde konuşurken demiştim ki: «Ana
yasamızın bu 4 üncü maddesinin Devlete, halkım ko
ruma, halkının bütün önüne çıkmış olan sosyal ve 
ekonomik engelleri kaldırma gibi bir meseleyi temel 
amaç ve temel görev olarak vermesini büyük takdirle 
karşılıyorum ve Komisyona şükran arz ediyorum.» 
Güçlü devleti ilke olarak almaya da tamamen ka
tılıyorum; fakat bunlar nasıl yapılacaktır? Bunların 
yapılmasının Anayasaya böyle maddeler yazmakla 
olamayacağını, Devleti gerçekten güçlü kılmanın yolu
nu bulmanın gerektiğini ifade etmiştim ve o zaman 
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da demiştim ki: «Devletin güçlü olabilmesi, Devletin 
ekonomik açıdan gerçekten güçlü ve muktedir, sosyal 
açıdan da adil ve dengeleyici olabilmesiyle sağlanır.» 

Şimdi meseleye tekrar geliyoruz sayın arkadaş
larım. 

Verilmiş olan önerge 4 üncü maddenin ikinci fık
rasını Devlete verilmiş amaç ve görev açısından amir 
bir hüküm haline getirmek istiyor. Buna benim gö
nülden başkoymamam mümkün değildir. Elbette baş-
koyuyorum, buna tamamıyla katılıyorum. 

«Sosyal adalet» meselesi için Sayın Gürbüz'le ta
mamen aynı fikirdeyim. Sosyal adalet konusunda 
kesinlikle «Sosyal adalet» ilkesinin girmesinin zorun
lu olduğu, maddenin konusuyla ve anlamıyla da tu-
ıtaırlı olduğu ıkanaaitıinıdeyim. 

«Adalet» hukukî bir kelimedir, «Sosyal adalet» 
daha ekonomik ve sosyal içeriği olan bir tabirdir; 
maddenin anlamıyla da tutarlıdır ve gereklidir. 

Yalnız, Devlete burada emredici bir görevi bu 
biçimde vermenin, yolunu göstermeden vermenin 
gerçekçilikten bir miktar uzaklaşabileceği gibi bir en
dişesi bende yaratılmaktadır. 

Meseleyi ele almanın yeri bence 74 üncü madde
dir. Sayın Gürbüz'le burada ayrılıyorum. Devletin, 
burada bu işleri yapmasının temel amacı ve temel gö
revi olarak en iyi niyetleriyle en sonuna kadar zorla
nabileceğini koyarız, yani demek istediğim daha açık, 
bu maddeyi böyle bırakırız ve fakat 74 üncü mad
deyi tedvin ederken, Devletin, vatandaşın karşısına 
çıkıp : «Evet, ne yapalım bana bu görevler verildi, 
bunları amaç edindim; ama malî imkânlarım müsait 
değil, bunları hiçbir şekilde yapamıyorum» diyerek, 
bir aciz ifadesine saklanmasını veya arkasına girme
sini önleriz. 74 üncü maddenin tedvininde esasen bir 
önergem vardır; bu maddenin bir sığınma ve sakın
ma maddesi olarak yer almasına kesinlikle karşıyım 
Anayasamızda. Bunun Devleti daha güçlendirir bir 
madde haline getirilmesi ve Devletin sadece bu 4 ün
cü maddede söylediğimiz şeyleri değil, bundan son
raki maddelerde de görev olarak verdiğimiz olayları 
yerine getireibileceğiıni sağlayan limikânilarıı içerecek >b;r 
madde haline gelmesinin üzerine gitmemiz gerektiği 
kanısındayım. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur, saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Yarkın, önergenizi açıklamak üzere, buyu: 

runuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, önergem

de yer alan «Sosyal adalet» tabiri ve «Fert huzuru» 

tabiri kendiliğinden ilave edilmiş değildir. Tasarının 
temel haklar ve ödevlerle ilgili genel gerekçe bölümü
nün 8 linçi sayfasının (2 a) kısmında aynen şöyle söy
lüyor : «Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette...» 

İlave ettiğimiz kelimeler genel gerekçenin bu bö
lümünden alınmıştır, bilgi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın'in önergesi üzerinde Komisyonun 

görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın'ın önergesine Komis

yon katılmamaktadır. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza su

nuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... önergenin dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; böylece 4 üncü madde üzerinde ve
rilen önergelerden üçünü Komisyon almış vaziyette
dir; bu durumda 4 üncü maddeyi önergelerle birlik
te Komisyona veriyoruz. 

5 inci maddeye geçiyorum. Buyurun okuyunuz : 

V. Egemenlik : 
MADDE 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk 

Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esas

lara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette belli bir 

kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kim
se veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz. 

Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üye
liği öngören andlaşmalar hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 5 inci madde üzerin
de 14 önerge bulunmaktadır. Bunlardan sekiz adedi 
son fıkranın çıkarılmasını, altı adedi de maddede de
ğişiklik yapılmasını önermektedir. Maddelere geçil
meden evvel 5 inci madde ile alakalı gerekçeyi oku
tuyorum : 

MADDE 5. — 
Egemenlik : 
5 inci maddede Devlette egemenlik kayıtsız şart

sız Türk milletine ait olduğu açıklanmaktadır. 
Bilindiği gibi egemenlik kayıtsız şartsız Türk mil

letine ait olduğu ilkesi, İstiklâl Harbimizde Atatürk' 
ün Esas Teşkilat Hukukumuzun vazgeçilmez bir il
kesi olarak koyduğu ve demokrasi rejiminin hukukî 
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ifadesi olan bir kavramdır. Tabiîdir ki milyonlarca 
insandan oluşan Türk milletinin egemenliği hep bir
den kullanmasına imkân yoktur. Bu, ancak temsilci
leri aracılığı ile mümkün olabilir. 

Millet egemenliğini, vatandaşların hangi koşullar 
altında kullanacağı anayasalarda açıklanır. Fakat, her 
ne olursa olsun, Türk milleti egemenliğinin kullanıl
masını, hiçbir zaman, hiçbir surette belli bir kişiye, 
bir zümreye veya sınıfa bırakamaz. Bu kavram, bu 
ilke, Türk toplumunun bütün diktatörlüklerin her tü
rüne, kapılarını kapadığını göstermektedir. Türk mil
leti, demokratik bir düzen içerisinde yaşayacak ve 
Türk Devletinde egemenlik, kayıtsız şartsız Türk mil
letine ait olacaktır. 

Bu temel ilkeleri belirtirken, çağımızda milletle
rin birbiriyle kaynaşmakta olduklarını ve menfaatle
rini korumak için topluluklar oluşturdukları gerçeği
ni görmemezlikten gelemeyiz. Milletler, özellikle hür 
milletler, kendi iradeleriyle uluslararası topluluklar 
meydana getirmektedirler. Bu topluluklarda müşte
rek kararlar alınması gerekmektedir. Bunun açık ör
nekleri Birleşmiş Milletler, Avrupa Milletler Toplu
luğu ve NATO gibi kuruluşlardır. Bu örgütlerin yet
kili organlarının aldıkları kararlar, elbette Türk Hu
kukunun müsaade ettiği ölçüde Türkiye'de uygulana
caktır. 

Maddenin son fıkrası bu ihtiyacı karşılamaktadır. 
BAŞKAN — Gerekçe okunmuştur. 
Sayın Kocatürk'ün ve onu takip eden Sayın Gü-

ven'in, yine aynı şekilde 5 inci maddenin ikinci fıkra
sını değiştirmek isteyen Sayın Eryılmaz'ın, maddede 
birtakım değişiklikleri öngören Sayın Çakmakçı'nın, 
yine aynı şekilde Sayın Uzunoğlu'nun ve Sayın Âyan-
oğlu'nun önergelerini okutuyorum. Diğer önergeler 
son fıkranın çıkarılmasıyla alakalıdır, o grubu bila-
hara okutacağım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz ede
rim. 

Utkan KOCATÜRK 
Egemenlik : 
Madde 5. — Egemenlik kayıtsız şaritsız Mille

tindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir ki

şiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Dev
let yetkisi kullanamaz. 

Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeli
ği gerektiren andlaşmalar hükümleri saklıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının beşinci 

maddesi ikinci fıkrasının madde metninden çıkarıla
rak, aşağıdaki biçimde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Turhan GÜVEN 
İkinci Fıkra : «Millet, egemenliğini, Anayasanın 

koyduğu esaslara göre yasama yetkisini Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu, yargı yetkisini de bağımsız mah
kemeler eliyle kullanır.» 

Gerekçe : 
1961 Anayasasında yapılan düzenleme ortaya kav

ram ve uygulama kargaşası çıkarmıştır. Yapılan dü
zenleme ile kuvvetler ayrılığı yumuşak biçimde mad
dede yer almış ve bunların dışınıdalki organların yan
lış yorumlara varacak uygulamalarının önüne geçil
miştir. 

BAŞKAN —-. Efendim, daha evvel yapılan uygu
lama gereğince, gerekçeleri esas itibariyle arkadaşla
rımız söz aldıklarında açıklamaktadırlar. Gerekçeleri 
yalnız zapta geçirmekle iktifa ediyoruz. 

Genekçelleıri okuituyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esas

lara göre yetkili ve sorumlu organları eliyle kullanır.» 
Azmi ERYILMAZ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının beşinci maddesinde; «Hiç bir 

kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz.» cümlesinde; 

a) «Organ» kelimesinden sonra virgül ilavesini, 
b) «Devlet yetkisi» deyiminde küçük (d) harfi 

tercih edilmesini saygıyla öneririm. 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Aynı madde son fıkrasının : 
«Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır.» ha

line getirilmesini saygıyla öneririm. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının beşinci 
maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOÖLU 
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' Madde 5, fıkra 3 : 
«Egemenliğin kuılanıiknası. hiçbir surette beiM bir 

kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan 

ve kanunlardan almayan bir devlet yetkisi kullana
maz.» 

Gerekçe : 
Anayasa, her alanı bütün ayrıntılarıyla düzenleme 

durumunda değildir. Konuların çoğunluğu, kanunlar
la düzenlenmektedir.' Bu itibarla, kanunlardan da 
kaynaklanan devlet yetkisi sözkonusu olabilmektedir. 
Maddeye «kanunlardan» sözcüğünün ilave edilmesi 
bu nedenle uygun olacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının, 
5 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Nurettin ÂYANOĞLU 

«Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır.» 
BAŞKAN — Sayın Kocatürk, siz önergenizde bir 

ifade değişikliğini önermektesiniz. Tasarıdaki ifadenin 
«Hiçbir surette hiçbir kişiye şeklinde değiştirilmesin
den» ibarettir, tesplit edebildiğime göre. Bu itibarîa 
müsaade ederseniz üzerinde bir açıklamaya gidilme
sinde fayda ve zaruret görmüyorum; bellidir. 

Arkadaşlarımızın da takip edebilmeleri için; mad
denin üçüncü fıkrasının birinci satırında yazılı, «ege
menliğin kullanılması hiçbir surette belli bir kişiye» 
ifadesinin, «egemenliğin kullanılması hiçbir surette 
hiçbir • kişiye» şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Bir de birinci fık
rada bir değişiklik vardır. 

BAŞKAN — Evet, «Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.» Egemenlik... 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, ilk cüm
le «Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.» şeklinde, 
Atatürk'e has metnin olduğu gibi maddede yer al
masını; bunu takiben gelen cümlenin «Türk Mille
ti» diye başlamasının maddeye daha anlam' kazan
dıracağını düşünmekteyim. 

BAŞKAN — Evet. Üç değişiklik önerilmektedir. 
Birincisi, «'Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinin-
dir.» şeklinde yazılmış olan ifadeyi siz, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.» 

İkincisi, «Millet, egemenliğini,» şeklinde başlayan 
fıkrayı siz, «Türk Milleti» diye devam ettirmektesi
niz. 

Üçüncü değişiklik de, yine üçüncü fıkranın birin
ci satırında, «Hçbir surette belli bir kişiye» şeklin

deki ifadenin, «Hiçbir surette hiçbir kişiye» şeklinde 
değiştirilmesini önermektesiniz. Zannediyorum mak
sadı böylece sağlamış olduk. 

Bu .konuda başka söz almak isteyen başka bir ar
kadaşımız?.. Buyurunuz Sayın Aşkın. . 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye
ler; . 

Beşinci madde ile ilgili olarak verilmiş olan öner
geye tamamıyla katıldığımı belirtmek isterim. 

Gerçekten de, karşımızda her baktığımızda göğsü
müz kabararak gördüğümüz bu veciz ibarenin, bir 
kelimeyle dahi olsun değiştirilmesine gönlüm gerçek
ten razı olmazdı. Ayrıca da bu kelimeyi, maddenin 
ikinci fıkrasına aktarmak suretiyle, Türk Milleti de
mek suretiyle de daha geniş bir anlam kazandırıl
mıştır. 

En nihayet aşağıda, üçüncü bentte, her ne ka
dar «hiçbir surette hiçbir kişiye» demek suretiyle bir 
değişiklik yapılması da- burada belli bir kişiden çok 
daha kuvvetlidir; hiçbir kişiye denilmesi. 

Dolayısıyla kendilerini bu değişiklikler için teb
rik ederek, önergelerine katılıyorum. 

Bu konuda, son fıkrada «Milletlerarası yetkileri 
bulunan kuruluşlara üyeliği öngören andlaşmalar hü
kümleri saklıdır.» hükmünü ise, Anayasa Komisyo
nunun gerçekçi bir davranışının ifadesi olarak kabul 
ediyorum. Zira, Türkiye'nin bugünkü durumda yine 
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi tarafından onay
lanmış, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilişkileri, söz
leşmeleri vardır, andlaşması vardır, ona bağlı Birin
ci ve İkinci Sözleşmeleri vardır ve nihayet bugünkü 
yönetim Ortak Pazara tam üyelik için müracaat edil
mesi kararı almıştır ve bu kararı henüz değişmemiş
tir. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu önemli 
tercihlerin, ileride yaratabileceği durumları öngören 
bir fıkra olarak bunun da burada yer almasının ye
rinde olacağı kanısındayım. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Evet, bu ibarede Sayın Kocatürk, bir de son fık

rada «Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üye
liği gerektiren...» demişsiniz. Halbuki Anayasa Komis
yonu bunu «öngören» olarak düzenlemiş bulunuyor
du, bir de o değişikliğiniz var. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Ondan vazgeçebi
lirim efendim. 

BAŞKAN — Bundan vazgeçebilirsiniz. O zaman 
«öngören» olarak düzeltiyorum. 
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Bu önergeyle ilgili olarak söz almak isteyen.,. Sa
yın Sarıoğlu buyurunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Ut-
kan Kocatürk tarafından verilen önergeyle teklif edi
len her üç değişikliğe de aynen iştirak ediyorum. Yal
nız son fıkrada (Zannediyorum daha anlamlıdır) Sa
yın Âyanoğlu'nun önergesi geldiğinde eğer kendisi de 
bu durumu görürlerse bununla birleştirelim, o yönde 
onun önergesine iştirakle son fıkranın düzenlemesini 
yapalım. 

BAŞKAN — Biz tabiî bunu fıkralar halinde yapa
mayacağız Sayın Sarıoğlu müsaade ederseniz. O esna
da ayrıca görüşünüzü ifade edersiniz. 

PAŞA SARIOĞLU — Kendisinden müsaade eder
seniz şu yönde bir ricada bulunayım. Yani kendisi söz 
alıp, ben katılıyorum derse... 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk katılıyor ise diyor
sunuz?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Hayır, Sayın Âyanoğlu 
diyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kocatürk'ün teklifi üze
rinde üç arkadaşımız konuşmuştur. Aleyhinde konu
şan bir arkadaşımız yoktur. Bu itibarla Komisyonun 
görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Başkanım, çok özür 
dilerim, daha bütün önerileri bir araya getiremedim. 
Bir - iki dakikanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî. 
Buyurunuz Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, bu 

bir dakikadan istifade ederek bir hususa temas etmek 
istiyorum. 

Bu madde metninin son fıkrasının yorumunu ya
pan gerekçenin üçüncü fıkrasında şöyle bir ibare geç
mektedir. «Çağımızda milletlerin birbirleriyle kaynaş
makta oldukları ve menfaatlerini korumak için top
luluklar oluşturdukları gerçeğini görmemezlikten ge
lemeyiz.» Çağımızda milletlerin birbiriyle kaynaşmak
ta oldukları değil de, «yakın ilişkiler kurdukları» şek
linde bunun yapılması daha mantığa uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Gerekçeyi mi söylüyorsunuz Sayın 
Kocatürk? 

M. UTKAN KOCATÜRK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Gerekçe üzerinde bizim bir tasar

ruf hakkımız olmadığını takdir edersiniz. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Anlıyorum efendim, 

Komisyonun şunun için dikkatini çekiyorum, yarın 
herhangi bir uygulayıcı milletlerin kaynaşmakta ol-

• dukları fikrine saplanırsa, bundan bir mana çıkmaz. 
I Halbuki, «yakın ilişkiler içinde oldukları» diye bir 
I yorum yapılırsa, daha mantıklı olur. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim, arzu ederseniz 
I bunu bir not olarak Komisyona verin, çünkü burada 
I müzakere mevzuu olmasına imkân olmadığı malum-
I dur. 
I Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
I ALDIKAÇTI — Bu son noktayı kabul ediyoruz 
I efendim, gerekçeyi o şekilde tashih edeceğiz. 
I Sayın Başkanım, Sayın Utkan Kocatürk'ün öne-
I risini ve Sayın Nurettin Âyanoğlu'nun önerisini dik-
I kate alıyoruz. 
I BAŞKAN — Kabul şeklinde değil, dikkate alın-
I masını oylamamı istiyorsunuz. Âyanoğlu'nunkine he-
I nüz geçmedik. 
I Sayın Kocatürk'ün önergesinin dikkate alınmasını 
I oyluyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
I mey enler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 
I Sayın Güven'in önergesine geçiyorum. Buyurun 
I Sayın Güven. 

TURHAN GÜVEN — Müsaade ederseniz yerim-
I den bir açıklama yaparak önergemi geri almak isti-
I yorum. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, benim arz 
I etmek istediğim husus, 1961 yılından sonra bazı ku-
I rum ve kuruluşların egemenlik yetkisini Anayasadan 

kaynaklandığı biçimde kendilerinde olmadığı halde, 
I kullanma cüretini göstermiş olmaları ve bunu da 
I özellikle Devlete karşı kullanılması keyfiyetini önle

mek için önerge hazırlamıştım. Ancak bu durumda, 
I daha aşağıdaki düzenlemeler tetkik edildiğinde, zan-
I nederim bir noktada bu önleme gerçekleşmiştir. Bu 
I nedenle önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Güven'in önergesini muameleye koymuyo-

I ruz, geri almaktadırlar. 
Sayın Azmi Eryılmaz'ın önergesini gerekçe dışın

daki kısmını tekrar okutuyorum. 
(Azmi Eryılmaz'ın önergesi tekrar okundu.) 
AZMİ ERYILMAZ — Bir açıklama yapmak isti

yorum. 
BAŞKAN — 5 inci maddenin 2 nci fıkrasının bu 

şekilde değiştirilmesini arzu etmekteydiniz, önerge sa
hibi olarak açıklama yapmak üzere, buyurun efen
dim. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
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«Egemenlik» kavramı hakkında ciltler dolusu ki
taplar yazılsa, yine de bu «egemenlik» kavramını an
latamayız. «Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk Milleti-
nindir.» denildikten sonra, «Millet, egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır.» diye hüküm yer almış bulunmaktadır. Mil
let egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre 
yetkili-organlar kullanmazlarsa ne olur? Bundan son
raki düzenlemelerde müeyyide getirilmesi bakımından 
buraya bir sorumluluk kavramının ilavesinde büyük 
fayda görmekteyim. 

Her ne kadar yetki ile sorumluluk yanyana ise de, 
her zaman sorumlu olmayan organlarca da bu yet
kinin kullanılabileceği gibi, yetkili olduğu halde so
rumsuzca bu yetkinin kullanılacağına da şahit olmuş 
bulunmaktayız. Bu, aynı zamanda bir müeyyide geti
rilmiş olacaktır ve bundan sonraki müesseselerde de 
keyfiliğe kaçmamak için bu sorumluluğun getirilme
sinde büyük yarar görmekteyim. 

Yetkili ve sorumlu organların egemenliği kullan
masıyla, sorumsuz organların, yetkili olsa dahi, ege
menliği kullanması arasında tehlikeler görmekteyim. 
Hatta bir organ yetkilidir, fakat sorumlu değildir, bu 
organların egemenliği keyfî olarak kullanmasındaki 
tehlike, yetkili olduğu halde ve sorumlu olduğu halde 
kullanan bir organın kullanmasındaki tehlikeden da
ha fazladır. 

5 inci maddenin gerekçesinde 2 nci fıkra hakkında 
bir açıklık yoktur. Diğer fıkralar hakkında gerekçede 
bir açıklık bulunduğu halde, 2 nci fıkra hakkında hiç
bir açıklığa tesadüf etmedim. Oysa ki, en fazla bu 2 nci 
fıkra hakkında Komisyonda tartışmanın olduğuna Sa
yın Kemal Dal'ın muhalefetinde tesadüf etmekteyiz. 
Her ne kadar muhalefetteki görüş başka bir noktaya 
müteveccih olmakla beraber, aynı noktadan kaynak
lanmaktadır, sorumluluk esasından kaynaklanmaktadır 
ve Komisyonda büyük tartışmalara meydan veren bu 
görüşün gerekçede hiçbir şekilde açıklanmamış olması, 
beni burada konuşmaya şevketti ve 2 nci fıkranın 
«yetkili ve sorumlu organları eliyle kullanılır.» şeklin
de düzenlenmesini arz ve teklif etmiş bulunmaktayım. 
Bunun bu şekilde kabul edilmesinde büyük yarar 
vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir soru sormak 
istiyoruz, anlayamadığımız bir nokta var. 

BAŞKAN — Açıklanmasını istiyorsunuz evet. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet açıklanmasını rica ettiğimiz so
rum bu; 

Sorumluluk nasıl gerçekleşecek?.. Örneğin Anaya
sa Mahkemesinin verdiği bir kararın sorumluluğu na
sıl gerçekleşecek yahut herhangi bir yargı organının 
kesinleşen bir kararının verdiği?.. Tipik olarak bunu 
aldık, diğer alanlara da yayılabilir bu sual; fakat so
runun özü budur efendim? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Genel esaslar bölümün

de, ancak temel ilkeler açıklanır. Sayın Komisyon 
Başkanının tereddütleri vardır, temel ilkeyi buraya 
koyduğunuz zaman, Anayasa Mahkemesi ve Danış
tay geldiğinde orada da düzenlemeler yapılabilir; ken
di kanunlarında da düzenleme yapılabilir ve bunu 
başka şekilde de düzenleme yapılabilir. 

Ben Türkiye'de sorumsuz bir organ kabul edemi
yorum; çünkü Türkiye'de tek bir malın dahi hesa
bı görülmüştür, görülmelidir. Kendi kanunları içeri
sinde düzenleme yapılabilir. Açıkça Anayasayı ihlal 
eden, açıkça hukuku ihlal eden bir organa sorumsuz
luğu tanıma çok tehlikelidir. Başlangıçta da arz et
tim, yetkili organ, sorumlu organ bir egemenliği kul
lanırken bunun idraki içerisindedir, ileride sorumlu 
olacağını düşünerek o şekilde egemenliği kullanır; fa
kat bir organ eğer sorumsuz ise, bu organ egemenliği 
kullanırken birinci organa nazaran daha fazla hata 
eder. 

Benim maruzatım bu kadardır. Saygılarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Eryılmaz'ın önergesi üzerinde görüşmek is

teyen arkadaşımız?.. Sayın Genç, buyurun efendim. 
Lehinde, aleyhinde? 

KAMER GENÇ — Lehinde efendim, genel ola
rak lehinde, ama... 

BAŞKAN — Genel olmaz, önergenin lehinde, 
aleyhinde? 

KAMER GENÇ — Benim de bu konuda bir 
önergem var da 2 nci fıkra ile ilgili. 

BAŞKAN — Efendim o zaman lütfen söz alın, 
kendi önergenizle ilgili. 

KAMER GENÇ — O zaman aleyhinde konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.. Bir karar; önce 
lehte, sonra aleyh. (Gülüşmeler) 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 
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Burada görüştüğümüz 5 inci madde bugünkü Ana
yasa ve Kamu Hukuku yönü ile incelendiği takdirde; 
Egemenlik, Devlet yetkilerinin tümüdür. Bu tarihî sü
reç içinde ve eskidenberi egemenliğin millete aidiyeti 
kabul edilmiş ise de bugün artık modern kamu hukuk
çuları ve anayasa hukukçuları, egemenliğin kaynağı
nın millet değil; fakat anayasalar olduğunu kabul et
mişlerdir. Zaten artık, yani bütün bir milletin bir 
araya gelerek belirli konularda karar verdikleri görül
memektedir. Millet egemenliğini anayasaya koyduğu 
temel ilkeler çerçevesinde yerine getirmektedir. Nite
kim, zamanımızın birçok hukukçusu bunu kabul et
mektedir. 

Bunu, tarihî süreç içinde incelediğimiz zaman Jean' 
Jacques Rousseau, Leon Duguit gibi bir takım düşü
nürler, bunu kendi devirlerine göre izah etmişler
dir ve zamanımızda şu bir gerçektir ki, artık millet 
bir referandumdan referanduma, bizim de temsilî 
sistem kabul ettiğimiz için, bir anayasa yapar; ama 
bütün devlet yetkileri anayasada belirlenir ve bu ana
yasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde bu yetkiler kul
lanılır. Bu anayasa da onun için «Her kişi ve zümre 
kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini 
kullanamaz» demekle de zaten egemenliğin kaynağı 
anayasa mıdır, millet midir sorusu burada cevaplandı
rılmış olur. 

Bu itibarla, bu maddede, özellikle, Devlet yetki
lerinin tümü paylaştırılırken dikkat edilmesi gereken 
en önemli unsur, burada kuvvetler arasında bir den
geyi meydana getirmektir. Ben, daha ilerideki mad
delerde geldiği zaman görüşeceğim, özellikle «Yürüt
me görevi», «Yetkisi» haline getirilmiş ve özellikle 
Sayın Komisyonumuz bu maddenin gerekçesini ha
zırlarken, bir taraftan yürütme ve idare ile yasamayı 
eşit ve denk kabul etmiş, arkasından da «tdare, yasa
manın çıkardığı kanunlar çerçevesinde görev yapar» 
demiş, tabiî ben bu gerekçedeki tenakuza bir mana 
vermedim, bir Anayasa yapıyoruz, bu Anayasada böy
le çok açık tenakuzlar olursa, yarına bunun uygula
yıcıları da herhalde çıkmaza girecek zannındayım; 
çünkü biz burada bir tüzük yaptık, uygulamasını ye
ni getirdik Anayasa müzakerelerinde, öyle uygulaması 
olmayan kurallar getirdiğimiz takdirde, öyle mesele
lerle karşılaşırız ki, uygulama olmadığı için o ge
tirilen kurallar kendi kendisini işlemez duruma so
kar. Bu itibarla ben... 

Sayın Başkan önergemle beraber onu da konuş-
sam?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim onu ayrı konuşun; 
çünkü zamanımız doldu. Evet. 

KAMER GENÇ — Ben inanıyorum ki, devlet 
yetkileri, yani egemenliğin tümünü ifade eden devlet 
yetkileri, bu Anayasada düzenli, intizamlı vve mille
timizin ihtiyacına uygun bir şekilde düzenlendiği tak
dirde, memleketimize barış ve huzur geleceği gibi, 
herkes de bu memleketin ilerlemesi aşamasında ken
disine düşen görevi yapacak ve artık şu kuruluş yet
kili idi veya. bu kuruluş yetkili idi veya icra mı kuv
vetlidir, yargı mı kuvvetlidir tartışmaları sona erecek 
derecede bir düzenleme yapılması sonucunu temin et-

• tiğimiz takdirde bu münakaşalar da sona erer. 
Benden önce konuşan Sayın Eryılmaz eğer yanlış 

anlamadımsa dediler ki «Sorumluluk» sorumluluk, 
mesela belirli kurallarda, belirli devlet güçlerini kul
lanan kişiler için sorumluluk sözkonusu olamaz. Hâ
kim, verdiği bir kararda sorumlu olduğu takdirde, za
ten hâkim o zaman karar veremez. Bu itibarla so
rumlu bir müesseseden, bazı devlet yetkisini kullanan 
birtakım kuruluşlara, özellikle Anayasa Mahkemesi
ne ve öteki diğer kuruluşlara sorumluluk müessesesi
ni getirdiğimiz takdirde o zaman bu kuruluşların yar
gı yetkisini kullanmasını engellemiş oluruz. Bana gö
re eşyanın tabiatına aykırıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç, böy
lece Tasarının lehinde de konuşmuş oldunuz, teşek
kür ederim. 

Sayın Çakmakçı buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Bir önergem var, 
o itibarla konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergenizde söz 
vereyim. 

Sayın Eryılmaz'ın önergesi üzerinde söz alan baş
ka arkadaşımız yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, katılamıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz'ın önergesine Komis
yon katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alınıp alın
mamasını oylamak istiyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Çakmakçı'nın önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(A. Güngör Çakmakçı'nın önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, önergenizi izah 
sadedinde söz veriyorum buyurun. 
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A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; 

«Organ» kelimesinden sonra virgül konması ma
nayı daha belirleyecek niteliktedir. «Devlet yetkisi 
kullanamaz»daki büyük harf, gerekçe ile beraber ya
zılan ikinci defa matbaaya verilişte kendiliğinden dü
zeltilmiştir. Şimdi fark ettim, birinci dağıtılanda bu 
hata vardı. «Milletlerarası andlaşmalar hükümleri sak
lıdır» her zaman rastlanagelen kanun yazış tekniğine 
çok daha uygundur. O arada «Yetkileri bulunan ku
ruluşlara üyeliği öngören» kelimeleri bence fazladır. 
Gaye daha kısa, veciz Anayasa cümlesi kurmaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Milletlerarası andlaşma hükümleri 
saklıdır» hükmüne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, bir de üçüncü fıkra 
da «Hiçbir kimse veya organ»dan sonra bir virgül 
konulmasını istemektedir. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Koyarız virgülü efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Andlaşma, bir de sözleş

me var. Acaba bu andlaşma, sözleşmeyi de ihtiva 
eder mi? 

BAŞKAN — Bir soru, buyurun Sayın Komis
yon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Eder kanaatindeyiz, o niyetle yaz
dık efendim. 

BAŞKAN — Evet, zapta geçmiş oluyor. Teşek
kür ederim Sayın Hazer. 

Sayın Âyanoğlu; böylece sizin önergeniz de bera
berinde oylanmış olacaktır. Siz de aynı şekilde, aynı 
ifadeyi kullanmaktasınız. «Milletlerarası andlaşmalar 
hükümleri saklıdır». 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Evet efendirr. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Çakmak

çı «Andlaşma» olacak bir «d» ilave ediyorum oraya. 
Komisyon, bu önergelere katılmaktadır. Bu iti

barla katî surette oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Bu iki önerge kabul edilmiş
tir. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buyurun açıklama 

yapmak arzu ediyorsanız. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Kısa olduğu için 

müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun, biraz yüksek sesle o za

man veyahut ön tarafa teşrif edin, oradan hemen bir 
açıklama yapın ki, zapta geçsin. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
ikisaça (bir açıklama yapmak Eşitliyorum. Malumları
nız olduğu üzere anayasalar genellikle özü ihtiva 
ederler, ayrıntıları kanunlara bırakırlar. O halde bir 
kimse veya bir organ devlet yetkisini anayasadan al
dığı gibi, anayasada zikredilmeyen hususlarda da ka
nunlardan alabilmektedir. Maddenin anlamını tamam-
layafbitonelk yönünden üçüncü fıikrada «Anayasadan» 
sonra «ve kanunlardan» sözcüklerinin ilavesi öngörül
müştür. 

Bu arada bir hususu daha ilave etmekte yarar 
görmekteyim. Fıkra metninde «Egemenliğin kullanıl
ması hiçbir surette» diye devam etmektedir. Bu söz
cüğün «Suretle» olması iktiza etmektedir. Zabıtlar
da böyledir, 1961 Anayasasında da aynen böyle geç
miştir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, «Anayasadan ve kanun
lardan» ibaresine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir de aynı önergede «Hiçbir su
rette» yerine «Hiçbir suretle» olması teklif ediliyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ona da katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko
misyon katılmaktadır. Katî surette oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge katî su
rette kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Sayın Gökçe, Sayın Genç, Sayın Atalay Peköz 

ve arkadaşları, Sayın Eroğlu, Sayın Daçe ve müte
addit imzalar, Sayın Zekâi ökte (ki. bu önergeye Sa
yın Tuğ da katıldığını ifade ettiler) Sayın Hidayet 
Uğur ve aynı zamanda. Saym İsa Vardal, Sayın Tü-
lay öney, Sayın Salih inal ve Sayın Kanat ve Sayın 
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İğneciler tasarının 5 inci maddesinin son fıkrasının 
metinden çıkartılmasını önermektedirler. Bu itibarla 
müsaade ederseniz bu önergelerden yalnız bir tane
sini okutacağım aynı mahiyette olduğu için ve ar
kasından söz isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

Birinci önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 5 inci maddesinin son fıkrasının metin
den çıkarılmasını saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Turgut KUNTER 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde, yalnız birisi 

üzerinde söz vereceğim. 
ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkan, bu öner

ge oylanmıştı efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bu önerge 

henüz oylanmadı, yeni oylanıyor. 
BEKİR TÜNAY — Efendim, bu konu biraz ev

vel kabul edilen önerge ile halledildi. Onun için bu 
önerge oya konamaz. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — önergenin lehinde söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde söz is

teyenler; Sayın İğneciler, Sayın Vardal, Sayın Eroğ-
lu. Lehinde konuşmak isteyen arkadaşlarımız için 
söz sırası bitmiş vaziyettedir. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, bir hu
susu arz etmeme izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, biraz ev

vel Sayın Güngör Çakmakçı'nın önergesi oylanırken 
bu son fıkra kesin şekliyle oylandı, yani bu şey çı
karılmak suretiyle «Milletlerarası anlaşmalar hüküm
leri saklıdır» şekliyle kesin şekilde oylandı ve kabul 
edildi. Kabul edilince şimdi bu önergelerin oylan
ması imkânı kalmamıştır kanımıza göre. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Uyguner. Usul ba
kımından çok enteresan bir noktaya temas edilmiştir. 
Verilen bir önergeyle Heyeti Umumiyeniz, Genel 
Kurul maddenin son fıkrasını da değiştirmek suretiy
le kabul etmiştir. Artık bu önergelerin oylanmasına 
gerek kalmamış bulunmaktadır. 

BEKİR TÜNAY — Ben daha evvel size bunu 
arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, aynı husustaki ifade
nizi ben anlayamadım; fakat Sayın Bekir Tünay da 
aynı ifadeleri kullanmışlardır. Bu itibarla bunların oy
lanması bahis konusu olamayacak.. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, müsaade 
buyurur 'musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu, buyurun 
efendim. 

HAMZA EROĞLU — Şimdi, efendim, Sayın 
Çakmakçı'nın önergesinde tasarının son fıkrasının bir
kaç kelimesi çıkarılıyor. Bu çıkarılmayı Komisyon 
kabul etti. Komisyon sadece birkaç kelimenin çıka
rılmasını kabul etti; biz ise önerge verenler üçüncü 
fıkrayı bütünüyle birlikte çıkarılmasını teklif ediyo
ruz. O bakımdan önergelerin görüşülmesinde bir zo
runluluk görmekteyim. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, yalnız bir noktayı 
ifade edeyim. Hiçbir hüküm çıkmadı. Müsaade eder
seniz bir daha okuyalım : «Milletlerarası andlaşmalar 
hükümleri saklıdır». 

HAMZA EROĞLU — «Yetkili organlar» diyen 
o kısım çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Sayın Eroğ
lu, bakın «Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluş
lara üyeliği öngören andlaşmalar hükümleri saklı
dır» şeklinde olan bu cümle bu önergeyle «Millet
lerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır» şeklinde de
ğiştirilmiş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, ka
bul ödilmiş oilan bir önerge üzerinde âdeta tekriri 
müzakere açmak ve yeniden yeni bir şekil vermek 
gibi bir neticeye gideriz. Müsaade ederseniz... 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, usul hakkında 
efendim... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal, usul hak
kında buyurun efendim. 

İSA VARDAL — özür dilerim, yapılan usul ha
tası neticesinde bu durum hâsıl olmuştur. Aykırı 
önergelerin ilk defa görüşülmesi gerekirdi; bu yapıl
madı ve bu önergeler bu duruma geldi. Bu nedenle 
ben vermiş olduğum önergeyi geri alıyorum; çünkü 
hiçbir netice hâsıl olmayacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bir usul meselesi olarak 
ortaya koyuyor isek, usul teklifini yapar, düzeltir, 
ona göre bir neticeye varırız. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim, mad

denin üçüncü fıkrasının çıkarılması hakkındaki öne
ri veya önergeler en aykınsıdır. Maddeye en aykırı 
olan bu. Çünkü eğer bunun çıkarılması Komisyon 
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tarafından kabul edilir veya Genel Kurul buna karar 
verirdi. Biz bunun tam tersini yaptık efendim. Onun 
için ben de önergemi geri alıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞK'AN — Efendim, müsaade ederseniz Sayın 

Ökte, muameleyi işin başından beri hep beraber yü
rütmekteyiz. Dikkat ederseniz ben 5 inci maddeye 
geçildiğinde şunları söyledim : 8 önerge maddenin 
son fıkrasının çıkartılması, 6 önerge de maddenin de
ğiştirilmesine mütealliktir demiş idim; Bu madde oy
landığı sırada muhterem arkadaşlarımdan herhangi 
bir aksülamel gelmedi. Bununla beraber sağlıklı bir 
neticeye gidilebilmesi temin zımnında bu usulî mü
zakereyi şöyle bir neticeye müsaade ederseniz hep 
birlikte bağlayalım. Sayın Çakmakçı da zannediyo
rum ısrarlı olmazlar. Tekriri müzakere şeklinde me
seleyi ele alalım ve bir çıkış noktası bulmaya çalışa
lım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, tekriri müzakereye gerek olmadığına kaniim. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. Efen
dim eğer şayet... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, tek
riri müzakereye gerek olmadığına kaniim ve müsaa
de ederseniz size yardımcı olmak için bu hususu 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi, şu 

cümlenin, son cümlenin bir kısmının isabetsiz oldu
ğuna Genel Kurul karar vermiştir; diğer kısmının de
ğil, bir kısmının. Şimdi arkadaşlarımın bir önergesi 
daha var, diyorlar ki, hayır, bu cümlenin tamamı 
isabetsizdir. Onun için baştan en muhalifi oya koy
mak yerine., şimdi kademeli olarak oya koymak he
nüz mümkündür. Bunda usule muhalefet olduğunu 
da zannetmiyorum. Önerge oya konabilir. Sayın Uy-
guner arkadaşımın söylediği doğrudur; ama burada 
değil efendim. Bu cümlenin bir kısmını kabul etme
miştir Genel Kurulumuz. Şimdi, arkadaşlarımız ta-
mamiyle uygun değildir, çıkaralım diyorlar. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. Kır-
calı'mn teklifi zannediyorum pratik bir hal tarzı. Ye
ni şekliyle de bu mevcut son fıkranın değiştirilmesi, 
kaldırılmasına müteallik önergeleri şöyle anlıyoruz. 
Yeni şekliyle dahi kaldırılmasını istemektedir arka
daşlarımız. Şu halde müzakereleri, «Milletlerarası 
yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği öngören anlaş
malar hükümleri saklıdır.» diyen üçüncü fıkranın 
kaldırılması müzakeresi değildir. Müzakere, «Millet

lerarası anlaşmalar hükümleri saklıdır» şeklinde ka
bul edilmiş olan bir önergenin dahi veyahut bir hük
mün dahi kaldırılmasıdır. Böyle tefsir edersek mü
zakerelere devam etmek imkânını bulacağız. 

NURETTtN ÂYANOĞLU - Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz, yardımcı olmak için arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu, yardım
cı olun. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Önergeler bu 
mevcut hükme göre verilmiştir. Arkadaşlarımız öner
geyi o şekilde değiştiriyorlar mı acaba? 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri bu isti
kamette değiştireceklerini biraz sonra Sayın İğneciler 
ifade edecekler efendim. 

Buyurun Sayın İğneciler, önergenin lehinde. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Şimdi 5 inci maddeyi huzurunuzda, müsaade bu
yurursanız yavaş yavaş okuyorum. «Egemenlik ka
yıtsız şartsız Türk Milletinindir. Millet egemenliğini, 
Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları 
eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir suret
te belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan al
mayan bir devlet yetkisini kullanamaz.» Bunda te
reddüt edilecek herhangi bir husus olduğunu sanmı
yorum. 

Şimdi geliyorum ve sayın diğer öneri sahiplerinin 
de görüşlerine tercüman olduğumu sanarak son fık
ranın kaldırılması hususuna. «Milletlerarası yetkileri 
bulunan kuruluşlara üyeliği öngören anlaşmalar hü
kümleri saklıdır.» 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, 5 inci maddede aslında hiçbir yetkinin, 

kaynağını Anayasadan almamış olursa, millet adına, 
devlet adına kullanılamayacağı amirdir. Biz, uluslar-
arası, milletlerarası anlaşmaları yaparken bu kaynak
tan faydalanarak; devletin çeşitli organlarına yetkiler 
veriyoruz. Onlar bunları yapıyor. Bunların içinde de 
on büyük yetki kaynağı olan Meclisimiz var. Meclis
ler de, malumunuz olduğu üzere bu anlaşmaları, söz
leşmeleri tasdik etmek suretiyle son şeklini, son hu
kukî şeklini vermiş oluyorlar. Binaenaleyh, madde
nin kendisinde aslında her türlü tasarrufların nasıl ya
pılacağı gayet, açık şekilde belirlenmiştir. Milletler
arası anlaşmalar veya andlaşmalar da elbette ki, bu 
madde istikametinde yetki alan, görevli ve yetkili 
olan kurumlar, kuruluşlar tarafından yapılacaktır. 
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Şimdi, bu maddeye böyle bir fıkra ilave etmek 
suretiyle, milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara 
üyeliği öngören anlaşmalar hükümleri saklıdır gibi, 
Anayasamızda bir imtiyaz vermemize gerek görmü
yoruz. Buna lüzum da yok, gerek de yok. Bu olma
dığı takdirde biz bu anlaşmaları yapamayacak mıyız?. 
Elbette ki, yapacağız. Bugüne kadar yaptık geldik. 
Onun için, Anayasamıza böyle bir yabancı ipoteği 
varmış gibi bir intibaın gelmesine gönül razı olmu
yor; ama bu hizmetler yapılmayacak mıdır?.. Elbet
te yapılacaktır. Mesela, NATO'ya üyeliğimiz, böyle 
bir hüküm olmadan da mümkün olmuştur. Meclis tas
dik etmiştir. 

AET ile ilişkilerimiz van Ortak Pazara yarı üye 
sıfatıyla bazı yükümlülüklerimiz var karşılıklı. Bun
ların içinde gümrük indirimleri tarifeleri, 20 sene zar
fında yapılacak olan uygulamalar da var. Biz bunları 
da gene bu 5 inci maddede kaynağını Anayasadan 
alan kurumlara, kuruluşlara, yetkili şahıslara yaptırı
yoruz. 

Bu itibarla, bu maddenin son fıkrası olmadan da
hi devletin dışarıyla olan ilişkileri pekala yürütüle
bilmektedir. Binaenaleyh, Anayasamıza böyle yaban
cı bir imtiyaz tanınır bir hüviyette bir fıkra da olsa 
gelmesini istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Onun için 
bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Sayın Komisyonu
muz da herhalde bunu bu şekilde anlarsa mesele hal
ledilmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında, rica edeyim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, şu anda 
kati oylaması yapılan bir hususun tekrar müzakere 
tekrarının ve önerge üzerine önerge verilmesinin 
mümkün olmadığı hususunda efendim. 

BAŞKAN — Bu konu halledildi ve müzakereler 
devam ediyor. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, ikinci gö
rüşme vardır, Anayasa iki defa görüşülecek. Bu öner
ge, ikinci görüşmede huzurunuza, Yüce Meclise ge
tirilmesi mümkün bir önerge olarak takdim edilebi
lir. Bu nedenle, tekriri müzakere yapmanız mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Tekriri müzakere yapmadım Sa
yın Güven. 
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Tekriri müzakere yapmadım; konmuş olan bir 
hükmün kaldırılması istikametinde bir önergeyi gö
rüşmekteyiz. 

TURHAN GÜVEN — Öbürünün katî oylama
sı yapıldı Sayın Başkanım. Komisyon uydu. 

TURGUT TAN — Usul konusunda müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
TURGUT TAN — Sayın Güven'in görüştüğü 

konuda. Çünkü, daha evvel söz istemiştim, 
BAŞKAN — Efendim, bu konuyu görüştük ve 

netice itibariyle, yeni şekliyle kaldırılması hakkında 
verilen önergeler bu şekilde tefsire tabi tutuldu ve 
şimdi bunu görüşmekteyiz. Bu itibarla, yeni bir usul 
açılmasına gerek olmadığı kanaatini taşıyorum. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, o zaman ya
zılı olarak; madde üzerinde söz isteğinde bulunmuş
tum. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge üzerinde beş 
arkadaşımıza beşer dakikayı geçmemek üzere söz ve
riyoruz. 

Sayın iğneciler, benim tespit ettiğim Sayın Var
da!, burada mı efendim? 

İSA VARDAL — Ben önergemi geri aldım. 
BAŞKAN — Geri aldınız. Sayın Eroğlu söz iste

diler. Şu halde, önergenin lehinde iki arkadaşımız 
söz almış vaziyettedir. Sayın Güray, siz aleyhinde mi 
istiyorsunuz? 

S. FERİDUN GÜRAY — Aleyhte istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, Sayın Eroğlu, Sa
yın Ökte lehlerinde konuşuyorlar. Sayın Güray ile 
Sayın Barangil de aleyhte konuşacaklar, 

NAMIK KEMAL YOLGA — Ben de aleyhte 
rica etmiştim efendim, 

BAŞKAN — Efendim görülmedi; fakat beş kişiy
le sınırlıyız. Kusura bakmayın efendim, göremedim, 

Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU •— Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Tasarının 5 inci maddesinin son fıkrasının çıka

rılması gereğiyle önerge vermiş bulunuyoruz; ancak 
bu önergemizin çıkarılma sebebi, daha önce bu ko
nuyu ele alan Danışma Meclisi üyesi bir arkadaşı
mızın düşündüklerinden pek farklı bulunmaktadır. 
Ben tasarının tümü üzerindç konuşma yapan Sayın 
Genc'in bu hükmün çıkarılması konusunda gerekçe 
olarak ileriye sürmüş olduğu şu sözlerine katılmıyo
rum. Şöyle söylüyor : «Kayıtsız şartsız Türk Mille-
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tine ait olması gereken egemenliğe uluslararası kuru
luşlar ortak edilmiştir». Bu yanlış, bu hatalı bir de
yim. Neden metinden çıkarılmasının gereğine kaniiz; 
şimdi bunu izah edeceğim : 

Tasarının 5 inci maddesi 1961 Anayasasının 4 
üncü maddesini teşkil etmektedir, oradan alınmış bu
lunmaktadır. 1961 Anayasasının 4 üncü maddesinin 
gerekçesi okunduğu zaman mesele açıklığa kavuşa
caktır. Şöyle : «Egemenlik kavramı üzerinde uzun 
boylu izahatı gerekli görmüyoruz; ancak şu kadarını 
belirtelim ki, burada bahis konusu edilen egemenlik 
devletler hukukunda bağımsızlığı ifade eden bir mef
hum olarak kullanılmış değildir. îç hukukta egemen
likten, devlet iktidarının sahibi veya kaynağı anlaşıl
mak gerekmektedir. Millî Mücadelenin siyasî felsefe
si ve Anayasa geleneğimize göre bu anlamdaki, bir 
anlamdaki egemenliğin sahibi millettir.» 

Bu açıklamalar sonucu Tasarı, 1961 Anayasası
nın 4 üncü maddesini 5 inci madde olarak aldığına 
göre, dayandığı gerekçe de buradan esinlenmektedir. 
Öyleyse burada söz konusu edilen egemenlikten mak
sat, egemenliğin iç görünüşü, yani, milletin kendisini 
seçenleri kendi iradesiyle belirlemesidir. Egemenliğin 
dış görünüşü ise, biraz önce de temas ettik, milletler
arası bağımsızlık şeklinde ifadesini bulan, milletin 
kendi kaderini serbestçe çizmesi veyahut devletler 
hukukunun kendisine bırakmış olduğu yetkiyi dev
letin, başka bir devletin izni olmaksızın veyahut bir 
milletlerarası teşekkülün izni olmaksızın serbestçe 
kullanmasıdır, diye ifade ettik. Öyleyse Tasarının 5 
inci maddesinin egemenliğin milletlerarası görünü
mü ile bir ilgisi yoktur. 

Bundan ötürü bu fıkranın burada bulunmaması 
kanısındayız, görüşündeyiz. Nerede yer alacaktır?.. 
Bu fıkra Tasarının 87 nci maddesinde yer alacaktır. 
Tasarımın 87 nci maddesi, milletlerarası andlaşmala-
rın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun 
bulunmasıyla ilgilidir, orada yer alması gerekir. An
cak, bir yanlışlığı bu vesileyle bir defa daha düzelt
mek istiyorum : 

Tasarının 84 üncü maddesinde andlaşmaların 
onaylanmasf var. Bu 1924 Anayasasından esinlenmiş
tir. 1924 Anayasasının 26 nci maddesinde «Milletler
arası muahedat ve mukavelatın tasdiki» diye geçer. 
Buradan esinlenmiştir. Bunun sakıncaları görüldüğü 
için 1961 Anayasasının 65 inci maddesinde «Millet
lerarası andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından uygun bulunması» hükmü getirilmiş ve 
milletlerarası andlaşmaların onaylanması da Devlet 
Başkanına bırakılmıştır. 

Şunu bu vesileyle arz etmek istiyorum : Biz, 
uluslararası kuruluşlara katılmamızı öngören, devle
tin birtakım yetki devrini öngören andlaşmaları bu 
maddede değil, ileride 87 nci maddede inceleme im
kânını bulabileceğiz; ancak hemen ifade edeyim ki, 
bu tür andlaşmalar devletin siyasî istiklalinin, bağım
sızlığın sınırlanması şeklinde ifade edilemez, yorum
lanamaz. Şu nedenle yorumlanamaz : Çünkü bunlar 
karşılıklı devletler hukukunun öngörmüş olduğu yet
kilerin sınırlanmasıdır, karşılıklı olarak bu yetkilerin 
ortaklaşa kullanımıdır. Bu bakımdan, millî bağımsız
lığı, bağımsızlığı sınırlayıcı hüviyet taşımaz. 

Sonuç olarak : Yeri burası değildir, buradan çı
karılmalıdır, 87 nci maddede yer alacak bir şekilde 
değerlendirilmelidir. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ökte. 
KEMAL DAL — Sayın Başkanım, bu 5 inci 

maddenin tümü üzerinde görüşmek istiyorum. Mu
halefetim var zaten. 

BAŞKAN — Sayın Dal, sabahleyin yaptığımız 
Oturumda hep beraber bir karara vardık. O karar, 
önergeler üzerinde müzakere açılacağı istikametinde 
idi. Bu itibarla, sizin tümü üzerinde müzakere açma 
niyetinize benim iştirak etmeme imkân yoktur. Lüt
fen Komisyon üyesi olarak Başkanlığa yardımcı ol
manızı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Ökte. 

KEMAL DAL — Muhalefetim var efendim. Bu 
madde hakkında muhalefetim var, onu açıklamaya 
çalışacağım. Eğer kabul etmiyorsanız, muhalefetimi 
önerge olarak benimseyin ve yürürlüğe koyun. 

Rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dal, usul hükümleri içinde 

talepte bulunmanızı tekrar rica ediyorum. Genel Ku
rulun aldığı bir kararın dışında benim özel işlem yap
mama imkân olmadığını takdir edeceksiniz. 

Teşekkür ederim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Sayın Ökte'ye söz . verdim Sayın 

Tan. Müsaade ederseniz kürsüde arkadaşlarımızı bek
letmeyelim. 

Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Anayasa Komisyonumuzun millî egemenlik esa-

sındaki hassasiyeti bellidir. Bu hassasiyeti maddenin 
gerekçesinde de açıklamışlardır; ancak açıklanan ge-
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rekçeyle maddenin son cümlesinin düzenleniş tarzı 
ve maddeye üçüncü bir cümlenin eklenmesi kesinlik
le millî egemenlik haklarıyla bağdaşmamaktadır. 

Tasarının gerekçesinde Birleşmiş Milletler, Millet
ler Topluluğu, NATO gibi kuruluşlar, bu örgütle
rin yetkili organlarının aldıkları kararlar elbette 
Türk hukukunun müsaade ettiği ölçüde Türkiye'de 
uygulanacaktır. Bu doğrudur. Elbette orada alınan 
kararlar Türk hukuk düzeninin, Türk hukukunun ver
diği imkânlar, koyduğu esaslar içerisinde uygulana
caktır; ama siz 5 inci maddeye getirir de millî qge-
menliği istisna tutan bir fıkra eklerseniz o zaman iş 
değişir. «Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara 
üyeliği öngören andlaşmalar hükümleri saklıdır»; ne
reden saklıdır?.. Neden saklıdır?.. Saklı olan, yani 
mahfuz tutulan nedir?.. Mahfuz tutulan, «Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir»'den mahfuz tutulmak
tadır. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinden mah
fuz tutulmaktadır. Yani, millî iradeden mahfuz tu
tulmaktadır. Saklı tutulan budur. Niçin lüzum görül
müştür?.. Sayın Komisyon Başkanı Hocamız dün bir 
açıklama sırasında bu madde fıkrasının AET ilişkile
ri bakımından önemli görüldüğünü ve bu nedenle 
(Ve AET gibi topluluklarla gelecekte) konduğunu 
ifade buyurmuşlardır. 

Bir kere bazı gerçekleri ortaya koyalım, ondan son
ra da zamanınızı almamak şartıyla fikrimizi söyleye
lim. 

Ortak Pazarla ilgili her andlaşma ve protokol Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçmiştir, Yüksek 
Meclisimizden geçmiştir. Bugüne kadar bir tek istis
nası yoktur. Ankara Anlaşması, Katma Protokol ni
hayet Yüksek Meclisinizin kabul ettiği Tamamlayıcı 
Protokol ki, 3 - 4 ay önce yapılmıştır. 

Peki, AET'nin almış olduğu kararların kendi ül
keleri meclislerinden geçmeyenler var mıdır?.. Var
dır. Kimlerdir bunlar?.. Dokuz tane kurucu üyedir. 
Niçin?.. Çünkü bu dokuz tane kurucu üye Avrupa 
Parlamentosunun da üyeleridir. Avrupa Parlamen
tosunda üyeleri vardır, yani Avrupa Parlamentosun
da kendi millî iradelerini ne yapmaktadırlar?.. Tem
sil ettirmektedirler. O millî irade temsil edildiği için, 
orada alınan kararlar (o da kısmen tamamen de de
ğil) kendileri için lazım-ül icra olmaktadır. 

Eğer mesele AET meselesi ise, bu geçerli ağırlık
ta olan ve bunu istisna eden, buna saklı hak getiren 
bir gerekçe değildir, bu işin bu tarafı. 

Müsaade buyurursanız bu açıklamaları yapmak 
zorundayız. Efendim, çak taraflı anlaşmalar mesele

si bizim Cumhuriyeti kurduğumuzdan beri yaptığı
mız birçok anlaşma muhteviyatı içerisindedir. 1932' 
den itibaren birçok çok taraflı anlaşma yapmışızdır. 
Birleşmiş Milletlere girmemiz, Cemiyet-i Akvama 
girmemiz, Birleşmiş Milletlerin Eğitim ve Kültür 
Komisyonlarına girmemiz, sağlık meselelerimiz, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilatı; buna benzer NATO, 
RCD, Avrupa Konseyi katılma protokolları, Ekono
mik İşbirliği Teşkilatlan, Türkiye tekrar Avrupa Bir
liği vesaire bunlarla biz birçok çok taraflı anlaşma
lar yapmışızdır ve bu çok taraflı anlaşmaları uygula-
mışızdır. Hangi NATO mükellefiyetimizi, yükümlü
lüğümüzü millî iradeyi istisna bırakmak suretiyle ye
rine getirmemişizdir?.. Böyle bir şey yoktur. 

Maddenin bu fıkrası geleceğin idarecilerine ve 
devlete (Müsaade buyurursanız belki ağır bir laftır; 
ama huzurunuzda söylemek zorundayım zabıtlara 
geçsin diye) ipotek koymaktır. Bu Meclisin dışında 
hiçbir anlaşma geçmez, bu millî iradenin dışında hiç
bir uluslararası ister iki taraflı, ister çok taraflı an
laşma geçmez ve yürürlüğe giremez. Aksi halde dev
let hakimiyeti yok edilir. Çünkü devletin egemenliği 
iki türlüdür; içte egemenlik, dışta egemenlik. 

O halde, yapılacak şey Komisyondan rica ediyo
rum, istirham ediyorum, müsaade buyurursanız yal
varıyorum bu fıkrayı (Bu kadar da büyüttük maale
sef) geri çeksinler, gereksizdir. 

Gereksizdir, devlete ipotek konmaz. Yarın ne ya
pılacağı belli olmaz, yarın Birleşmiş Milletlerin ver
diği bir kararı, RCD'nin verdiği bir kararı, Avrupa 
Topluluğunun verdiği bir kararı uygulamayabiliriz, 
devlettir bu, şartlar değişir. Milletlerarasında menfaat
ler vardır. Menfaatlerimiz bir olduğu zaman dost
luklar vardır, ayrıldığı zaman başka şeyler vardır. 
Bugünden tayin edemeyiz. Niçin idarecilerimizi bir 
Anayasa maddesi ile şimdiden, hiç gereği yokken 
bağlıyoruz?.. 

Huzurunuza getirdiğimiz önergenin anaamacı bu
dur efendim. Teşekkür ederim, vaktimi de geçirdim; 
özür dilerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 

5 inci maddenin son fıkrasının metinden çıkarıl
ması ile ilgili önerge lehinde Sayın İğneciler, Sayın 
Ökte ve Sayın Eroğlu konuştular. 

Aleyhte Sayın Güray'a söz veriyorum. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 
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Bazen usul ve bazen de esas hakkında; ama her 
fırsattan bilistifade sık sık konuşan sayın arkadaşla
rıma emsal olsun diye konuşmaktan vazgeçiyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte Sayın Barangil, buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Değerli arkadaşımız Ökte biraz evvel buradaki 

konuşmasında «Eğer dostluklar biter de anlaşmala
rımızı uygulamazsak ne olur?..» dedi. Endişe ettik
leri millî iradenin kullanılması diye tanımlayabilece
ğimiz o yetkiler de, o dostlardan kalkmış olur. Dost
luk bozulunca kendilerine tanıdığımız hakları da geri 
almış oluruz. Bir defa bu konuda endişesi olmasın. 

Ben evvela Eroğlu hocamın sözü ile başlamak is
tiyorum. Kendileri bu önergeye başka bir yön verdi
ler. «Bu hükmün yeri bu madde değil, bir başka mad
dede olması lazım» dediler. Benim karşı konuşmam 
bu görüşe karşı değildir, maddenin esasınadır. 

Bu madde millî egemenliğin kullanılmasına aykı
rı değildir. Aykırı bir tarafı da yoktur. Saklı tutulan 
haklar Meclisten saklı tutulmamaktadır, bundan son
ra gelecek Meclislerden de saklı olmayacaktır ve de 
en son değerli Ökte'nin kendi kelimeleri ile ifade ede
yim «Devlete ipotek koymak» diye bir mana taşıma
dığı gibi, bu hükmün bununla ilgili bir kastı da yok
tur. «Devletlerarası anlaşmalarda hükümler saklı
dır» ifadesinin siyasî, ekonomik yönlerine bundan 
önce Sayın Komisyon Başkanı ve ilgili arkadaşları
mız değindiler. Benim konumun dışında olduğu için 
zaten bunların teknik teferruatına girmeyeceğim; 
ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türk Devleti
nin yaptığı anlaşmalar yalnız bu sahalara inhisar et
miyor. Askerî anlaşmalar da var. Bu anlaşmalar dahi 
bu Meclislerin tasdikinden geçmiş anlaşmalardır. 

Binaenaleyh, Meclislerin yetki verdiği anlaşmala
rın kullanılması millî egemenliğin ipotek altına alın
ması değil, millî egemenliğin kullanılmasına aykırı sa
yılmaması gerekir. 

Birçok anlaşmalar var, NATO'yu örnek gösterebi
lirim. NATO'nun bir askerî komitesi vardır, bu Ko
mitenin aldığı birçok kararlar vardır. Bu kararlar, 
millî iradeyi temsil eden Meclisin verdiği yetki ile 
onaylanmıştır, yetki ile düzenlenmiştir ve bunun uy
gulanması bu açıdan millî iradeye aykırı olarak hiç
bir zaman düşünülmemesi gerekir. 

Bilinmeyen bazı konular vardır. Arkadaşlarımızın 
bilmediği konularda tabiî fazla fikir mütalaa etme

leri de mümkün değildir. Ben, Tasarı aleyhinde be
yan edilen ifadeleri kendi müsaadelerine sığınarak bu 
açıdan değerlendiriyorum ve de sözlerimi, «Bazı ko
nuların münakaşa edilmemesi daha yararlıdır.» diyen 
Churchil'in sözleriyle bitiriyor, aynı kanaatte oldu
ğumu ifade etmek istiyorum, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan söz 

istiyorum izninizle. 
BAŞKAN — Bir hususu ifade edeyim: Bu öner

ge ile ilgili konuşulacak ise, önerge üzerindeki ko
nuşmalar sona ermiştir. Sayın İğneciler, Sayın Er
oğlu, Sayın Ökte, Sayın Güray ve Sayın Barangil 
konuşmuşlardır. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bir 
arkadaşım sarfınazar etti konuşmaktan. Bu sayın üye 
yerine bana söz verebilirsiniz belki diye söz istedim. 
Bunu gayet tabiî görüyorum; çekilen arkadaşımın ye
rine konuşmak dileğimdir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, kendisinin saha
sına ıtaaılluk öden ibir maddedir. Buyurun Sayın Yolga 
Sayın Güray konuşmadığına göre buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan ve 
saygıdeğer arkadaşlar; ( 

Her şeyden önce, yapılmakta olduğunu sandığım 
bir karıştırmayı tavzih etmekte fayda var. Bu millet
lerarası andlaşmaların kendi hukukumuzla ilişkisi ba
kımından iki sorun söz konusu olabiliyor. Birisi, mil
letlerarası andlaşmaların, dahilî mevzuata üstünlüğü 
kuralı bu Anayasada yazılacak mı yazılmayacak mı?.. 
Eğer mesele o olsaydı hakikaten, ezcümle, Sayın Er-
oğlu'nun söylediği gibi, buna benzer bir fıkranın 
yeri 87 nci madde olurdu. Nitekim, Fransız Anaya
sasında şöyle bir hüküm var, not almıştım aynen arz 
ediyorum: 

«Usulü dairesinde tasdik veya tasvip edilen and-
laşmalar yahut anlaşmalar, yayımlarından itibaren di
ğer kanunlara üstün bir otoriteye sahip olurlar.» Bu, 
esasında hukukun umumî bir kuralıdır. Milletlerarası 
andlaşmalar, dahilî kanunlara takaddüm eder. Nite
kim o yüzden Anayasa Mahkemesinin kontrolüne ve 
yetkisine tabi değildirler; fakat Komisyonun bu 5 nci 
tmaddenıin son fıkrasında geitıirdiği hüküm, 
zaten gerek gerekçede, gerekse fıkra metninde sara
haten açıklandığı üzere, tamamıyla değişik bir şey. 
O artık ayrı bir konu olarak yanda kalıyor. Burada 
kastedilen, milletlerarası münasebetlerde son yıllarda 
şahit olduğumuz değişik bir gelişme. 
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iŞimıdi fok entegrasyon hareketi oluyor; siyasî as- , 
ıkerî, iktisadî. Bilhassa iktisadî alanda. Askerî alanda 
NATO var, siyasî alanda, her bakımdan Avrupa'nın 
tümüyle birleşmesi var, entegrasyon hareketi var, 
bizi de ilgilendirir ve ayrıca iktisadî entegrasyon şim
diden başlamıştır. Avrupada Kömür ve Çelik Toplu
luğu var, Ortak Pazar AET var..., 

Bunlarda şu hadiseyi görüyoruz: Teşkilat entegre, 
•dolayısıyla teşkilatın organları supranatıonal yetkilere 
sahipler. Yani devletler bu teşkilata girerken egemen
liklerinden bir miktarını gerektiği ölçülerde, muayyen 
kayıtlarla, belli konular için bu teşkilata devrediyorlar. I 
Şöyle bir misal arz edeyim: I 

Kuzey Denizi, demiz Ihukulkundaiki son gelişimde- I 
rin de etkisiyle Avrupa Ortak Pazar üyelerinin yetki I 
sahasına girmiştir. Orada balıkçılık sahası kurdular. I 
Başka memleketler, üye olmayan memleketler orada 
balık avlayamaz. Ancak ilgili memleketlerle anlaşma I 
yaparak balık avlayabilirler. Avrupa Ekonomik Top- I 
luluğu, münferit memleketlerin değil, Topluluğun Ibu I 
anlaşmaları yapmasını kabul etti. Yani, Topluluk üye- I 
si olmayan memleketlerle anlaşma yetkisini genellikle I 
örgüte devretti. Mesela, Fransa istese de kendi başına I 
Sovyetler Birliği ile balıkçılık konusunda anlaşma ya- I 
pamıyor. Onu Brüksel'deki Komisyon müzakere edi
yor. 

Hulasa, tekraren arz ediyorum: Bir hakimiyet par
çasının devri mevzubahis bu maddede ve itiraf ede- I 
yim, bendeniz 5 inci maddenin son ıfıikrasmı «Haki- I 
miyet elden gidiyor, egemenlik elden gidiyor» zihni- I 
yetiyle, espirisiyle karşılamak niyetinde değildim ve I 
Komisyon metninin aynen kabul edilmesine taraftar I 
idim. Çünkü bu, artık zamanımızda zarurî hale gel- I 
mistir. Türkiye bugün artık, Ortak Pazara davet edil
miyor; Türkiye, Pazarın kapısını zorluyor ve buna I 
benzer durumlar olacaktır. I 

Peki. Oraya girdiğiniz zaman ne yapacaksınız?.. I 
Orada hakimiyet devri diye, hakimiyetin bir parça
sının devri diye bir zaruret var. Tabiatıyla kabul ede- I 
çeksiniz. Bunu Türkiye şimdiden kabul etmiştir. Bi- I 
naenaleyh, Anayasamızda bunu sağlayan, bu imkânı, I 
bu hali derpiş eden bir hükmün yer alması gayet ta
biîdir. Ben bu konuda Fransızların bir sözü vardır 
onu hatırlıyorum, Fransızlar şunu derler «Dans et- I 
mek istiyorsanız müziğe uymak zorundasınız» Teşki
lata gireceksiniz,' orada bir yetki devri, hakimiyetten 
bir parça devri zarureti vardır; bunu kabul etmeye 
mecbursunuz. I 

Binaenaleyh ben, Komisyonun tabiri caizse, mo- I 
dem gelişmeyi göz önünde tutan, bir ihtiyaca teka- I 

bul eden, kaldıki vaktiyle NATO bakımından da 
söz konusu olmuş olan bir kanunî" icabı, hükmü bu
raya getirmiş olmasını memnuniyetle karşılıyordum; 
fakat Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Güngör Çak-
makçı'nını kısmen silme önerisine muvafakat beyan 
edince artık, bana kraldan fazla kralcı olmak düş
müyor. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, 5 dakikalık süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Asıl mesele ne olu
yor, niçin bu son önerilere, tamamıyla silme yahut 
87 nci maddeye nakletme önerilerine niçin, acizane 
itiraz ediyorum?.. 87 nci maddeye nakletmek, tama
mıyla değiştiriyor bu hükmün anlamını. Evet, oraya 
nakledersiniz, Fransız Kanununda olduğu gibi dersi
niz ki, «Antlaşmalar kanunlara takaddüm eden daha 
üstün otoriteye sahiptir.» Bu ayrı mesele; fakat bu 
hükmün burada kaldığı takdirde (Affedersiniz) bu 
güdük hali ile dahi her şeye rağmen bu fıkranın Ko
misyon tarafından buraya getirilmesinin gerekçesi or
tadadır, ilk şekli yani silinmeden evvelki şekli ortada
dır, tefsir yolu ile bunun, egemenlik devri ile ilgili 
niteliği belli olacaktır; fakat bunu sildiğiniz takdirde 
yahut başka bir maddeye naklettiğiniz takdirde, bu 
arz ettiğim, modern bir ihtiyaca, zamanımızın ihti
yaçlarına tekabül eden hüküm tamamıyla ortadan 
kalkmış olacaktır. Binaenaleyh, hem tamamıyla silin
mesi hem de 87 inci maddeye nakledilmesi önerilerine 
katılamıyorum. 

Saygıyla arz ediyorum .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BEŞlR HAMLTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Sayın Yolga'ya soru sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Sayın Yol

ga'ya; üyenin üyeye soru sorması mümkün değildir 
efendim. 

BEŞlR HAMlTOĞULLARI — Sayın Komisyona 
efendim.... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz Sa
yın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Nasıl rey vere
ceğiz efendim aydınlanmadan?.. 

BAŞKAN — Sayın HamitoğuiUan, bazı çıkış nok
talarını 'hep beraber aramak lazım geldiği hususunda 
zannediyorum kuliste mutabakata varıyoruz; ama 
burada, onun dışında bir tarz içine girmek gerekiyor 
her halde tarafınızdan. 

Şunu ifade edeyim: Sabahleyin kabul ettiğimiz 
önergeler için de yalnız önergeler üzerinde müzakere 
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açılması hususunu hep beraber kabul ettik, değil mi 
efendim?.. Önergeler vesilesiyle soru sormanız da 
şüphesiz mümkündür; ama söz almak suretiyle, öner
geler üzerinde beş arkadaşa söz veriyoruz ve burada, 
yanlış hatırlamıyorsam altı kadar önerge görüşülmüştür 
ve 30 arkadaşımız görüşmüştür. Bu 30 arkadaşımızın 
içinde olmak mümkündür; ama Genel Kurulunuz.... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz cümleyi tamam

layayım; ayrıca soru sorulmasına imkân verecek bir 
vasatı da görüyor ise lütfen teklifinizi, sabah aldığımız 
kararın değiştirilmesi hususundaki bir kararınızı geti
riniz, ben de Başkan olarak lütfen nasıl hareket ede
ceğimi bileyim. Muhtelif ihtiyaçlara göre benim ka
rar vermem mümkün değildir; ama Genel Kurul şüp
hesiz bu imkân ve takdire sahiptir. Ben ancak size 
niyabeten burada hizmet görmekteyim. 

Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 

Sayın Yolga'ya Anayasa Komisyonunun minnet
lerini sunarım. Bizim açıklamakta çok güçlük çekece
ğimiz ve açıklamaya belki de muvaffak olamayacağı
mız bir konuda Genel Kurulu aydınlattılar. Kendile
rinin Anayasa Komisyonu adına konuşmuş olmala
rına müsaadelerini rica ederim evvela. Bizi bizden da
ha iyi temsil ettiler. Yalnız, biz Sayıın Güngör Çak-
makçı'nın teklifini kabul ettiğimiz zaman espiriden 
hiçbir şey değişmeyeceğini düşünerek kabul ettik; ya
ni «Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklı» den
diği zaman, supranational yetkileri haiz organları ku
ran milletlerarası andlaşmalara bağlı kalacağımızı ve 
supranational organların verecekleri kararlara da 
uymamızın Anayasa gereği olduğunu düşündük. Sa
dece cümle kısalıyordu; onun için daha uygun bul
duk, «Evet» dedik; fakat eğer gerçekten zatıâliniz 
bu şekilde uygulamanın anlattığınız biçimde gerçek
leşmesine engelse o zaman eski formüle döneceğiz 
efendim. Bu hususta da zatıâlinizin yardımını rica 
edeceğim biraz sonra. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyondan aynı zamanda bu önergeler hakkın

da görüşünü rica ediyorum; biraz sonra oylayacağım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, biz Sayın Yolga'nın dediği 
istikamette bu son fıkrayı düzenledik. Binaenaleyh, 
bu açıklamalara aykırı olan bütün önergeleri kabul et
miyoruz» efendim. 

BAŞKAN — Yani 5 inci maddenin son fıkrası
nın metinden çıkarılmasına iştirak etmiyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, soru sor
mak istiyorum. 

glKRt DEVRİMSEL — Ben de soru sormak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, biraz 
evvel Sayın HamitoğuUarı'na ifade ettiğim hususu siz
lere de nakletmek durumundayım. Sabahleyin kabul 
ettiğimiz önergede, yalnız önergeler üzerinde müza
kere açılması hususu kabul edilmiş idi. Şayet, ayrıca 
soru müessesesini de getirmek istiyor isek lütfen bir 
teklif yapınız. Ben de.... 

HAYRULLAH SEÇKİN — Komisyonun izaha
tından sonra.... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, cüm
leyi tamamlayayım. 

Ben de ona göre bir yol tutmak imkânına sahip 
olayım. Divanı sık sık karar değiştirir bir ortam için
de bırakmamanızı hassaten bütün üyelerden rica edi
yorum. 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, sözünüz 
bitmiş ise bir konuyu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, bundan evvel 

almış olduğumuz kural ve kaidelere uygun olarak beş 
arkadaşımızın konuşmasını öngörüyorduk. Siz o ku
ralın dışına çıkmak suretiyle Sayın Yolga'ya konuşma 
hakkı tanıdınız. Şimdi evvela Başkanlık.... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, Sayın Güray konuşmak
tan vazgeçtiğini ifade etti ve onun için Sayın Yolga'ya 
söz verdim. 

DÜNDAR SOYER — Beş kişi konuşacaktı; ama 
altı kişi konuşmuş oldu değil mi efendim? 

BAŞKAN — Vazgeçtiğini ifade ettiler efendim, 
fikir ifade etmediler. 

HAYRULLAH SEÇKİN — Sayın Başkanım, izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, soru müessesesini ihdas 
etmek istiyor iseniz lütfen bir önerge veriniz ve ben 
oylayayım diyorum; bundan daha sarih bir teklif 
yapmama imkân yok. 

HAYRULLAH SEÇKİN — Uygulamaya açıklık 
getirmek bakımından bir anlayışımı arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRULLAH SEÇKİN — «Beş üyenin konuş

ması» şeklindeki anlayış ve Komisyonun verdiği ce-
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vaplar karşısında, üyelerin soru sormadan önergenin 
oylanması şeklindeki bir anlayış, yalnız şu maddede 
dahi Sayın Başkanın; «Bizim namımıza Sayın Yolga 
cevap vermişlerdir» şeklindeki cümlesiyle çelişki teş
kil etmektedir. Eğer Sayın Yollga Komisyon adına 
müdellel cevap vermişler ise, o zaman soracağımız 
soruya da Sayın Komisyon Başkanı rahatlıkla cevap 
vermeye hazır olmaları lazımdır. Ben bu cevabı alma
dıkça oyumu kullanmak imkânına sahip değilim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, sizden istirhamım, bi
raz evvel ifade ettiğim gibi, önergeler dışında soru 
müessesesini lütfen ihdas edecek bir teklif yapınız 

. ve ben bunu Genel Kurula arz edeyim demekteyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAGTI — Sayın Başkanım.... 
HAYRULLAH SEÇKİN — Önergeler dışında 

değil, verdikleri cevapla ilgili olarak soru soracağım. 
Önergeler bitmiştir, Komisyon Başkanı cevap vermiş
tir, o cevaplarından tatminkâr olmadığım için, izin 
verirseniz (Son söz gene kendilerinindir) soruyu so
ralım. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım.... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Buyurduğunuzla 

ilgili olarak usul yönünden bir saattir söz istiyorum. 
Sayın Başkanım, değerli şahsiyetinize engin bir 

saygı duyuyorum; çok özür dilerim; ama Başkanlığı
nız dolayısıyla değinmek gereğini duyuyorum: 

Bahis buyurduğunuz kararda, «Soru sorulmaya
cak» diye bir karar alınmış olduğu kanaatinde deği
lim, Sayın Başkanım ki, «Soru sorulsun» diye bir 
karar alınma gereğini duyuyorsunuz; bunu anlayama
dım. Onun için, soru sorma hakkımız olduğuna ka
niim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, maddeler üze
rindeki görüşmelerin önergelerle sınırlı olması kara
rını aldınız. Bu benim bakımımdan fevkalade sarih bir 
hükümdür; ama siz bir tereddüt geçiriyorsanız, bakın 
bu kadar uzun müzakereye lüzum yok, bir önerge 
veriniz, oylayayım demekteyim. Bundan daha başka 
bir teklifi size nasıl yapaMirim? Sınırlı olması kararı 
o tarihte alınmıştır. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim, dediğiniz doğru, 

sabah Genel Kurul tarafından yalnızca önergeler 
üzerinde görüşme yapılması yönünde bir karar alın
mıştı; fakat şu anda Genel Kurulda görüşülmekte 
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olan 5 inoi madde Anayasa Tasarısının önemli iki -
üç maddesinden bir tanesidir. Demin Sayın Hamit-
oğulları'na yönelik olarak, «Verin bir önerge, Ge
nel Kurulun sabah vermiş olduğu kararı değiştirmek 
üzere, işleme koyayım» dediniz. Biz dört arkadaş 
bu yönde size önerge verdik ve işleme koymadınız. 
Yalnızca bu maddeye ilişkin olarak, bu madde üze
rinde görüşme açılmasını istedik. 

BAŞKAN — Sayın Tan, «Koymadınız» ithamı
ma, «Henüz zamanım olmadı ki koyayım» şeklinde 
cevap verirsem acaba sözünü geri alır mısınız? 

TURGUT TAN — Gayet tabiî, özür dilerim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, önerge önümde 
duruyor, hiçbir fırsat da hâsıl olmadı. 

TURGUT TAN — Özür dilerim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 

Değerli Komisyon Üyelerimiz (Sayın Tan, Sayın 
Dal, Sayın Özalp ve Sayın Feyzioğlu) bir önerge ver
mektedirler. Bu önergede ifade ettikleri husus şu: 
«Tasarının 5 inci maddesi üzerinde görüşme açılması 
yönünde Genel Kuruldan karar alınmasına izninizi 
saygılarımızla arz ederiz.» 

Demek ki, bu muhterem arkadaşlarımız bu defa 
5 inci madde dolayısıyla tekrar bir genel görüşme 
açıllmasını istemektedirler; yani sabahleyin aldığımız 
kararın kaldırılmasını istemektedirler. Ben bu itibarla 
kendilerine özel bir mot göndermek suretiyle bunun 
mümkün olmadığını ifade ettim. Başkanlık Divanını 
sık sık, her hadisede, her olaya göre ve her şahsa 
göre karar alır duruma getirir iseniz biz burada fevka
lade zor durumda kalırız. 

Komisyonumuzun muhterem üyeleri, şahıslarına 
çok takdir ve saygı duyduğum muhterem arkadaşla
rımız, Komisyonlarının içindeki bir münakaşayı Ge
nel Kurula getirmek temayülünü gösterirler ise, 
âdeta buraki Genel Kurul komisyon çalışmalarına 
döner. Hakikatte Komisyonun ekseriyetle aldığı ka
rarların kendileri için muhterem olması iktiza eder. 
Aksi takdirde, «Muhalefetim sebebiyle ben söz is
tiyorum» dediğiniz andan itibaren tasavvur edin ki, 
15 arkadaş; 7'si muhalif olsa, 7 arkadaşımızın bu
rada herhangi bir madde hakkında konuşması bahis 
konusu olacaktır. Böyle bir geniş zamana imkânımız 
yok. Kaldı ki, müzakerelerin salimen yürütülmesi de 
mümkün değildir. 

Kendilerine gene bir not gönderdim, dedim ki, bu 
konuda muhalif iseler, lütfen zamanında bir önerge 
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versinler, önergeyi tatbike veya yürürlüğe konmak Bu itibarla muayyen süre de geçmiş olması itiba-
imkânı hâsıl olur. riyle Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Zannediyorum bu görüşlerim içinde benimle mu- Teşekkür ederim. 
tabıksınız?.. Kapanma Saati : 17.25 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.45 

BAŞKAN : Başkanvelkvl Feımû ÎSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet l'AMAK, Ev%a PARLAK 

BAŞKAN — Danışma 'Meclislinin sayın üyeleri; 
129 uncu Birleşimin 4 üncü Oturumunu açıyo

rum. 
Sayın Tan, Sayın Dal, Sayın Feyzioğlu ve Sayın 

Özalp 5 inci madde üzerinde görüşme açılmasına 
dair önergelerinden vazgeçtiklerini ve geri aldıklarını 
»ifade ediyorlar, teşekkür ederim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul' hakkında söz vermiyorum; 
çünkü, bir usuii hata olduğu kanaatinde de değilim 
şu anda Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bir yanlış
lık var, tefsire muhtaç bir nokta var. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, usul hakkında gö
rüşmeye mahal vermiyorum. Çünkü, artıik Meclisi
miz usulü esasa tercih edebilir mi endişesini sahip 
olmaktayım,. Bu itibarla müsaade ederseniz esas üze
rinde görüşmek üzere müzakereye devam ediyoruz 
efendim. 

Sayın üyeler; 
Tasarının 5 inci maddesinin son fıkrasının metin

den çıkartılmasını öneren 7 önergeyi biraz evvel oku
duk ve aynı zamanda üzerinde müzakere açtık. Ko
misyon buna katılmadığını ifade ettiler. Oylaması şu 
anakalmış bullunuyor. Bu durumda dikkate alınıp, 
alınmamasını oylamaktayım. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
ka'bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Bu durumda, dikkate alınan önergeler olduğu 
için, 5 linçi maddeyi de dikkate alınması kabul edilen 
önergelerle birlikte Komisyona geri veriyorum. 
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6 ncı maddeye geçiyoruz. 
6 ncı maddeyi ve gerekçesini okutuyorum : 
VI. Kanun önünde eşjitlik : 
Madde 6. — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, si

yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
nedenlerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit
tir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz. 

Devlet organları ve idarî makamlar bütün işlem
lerinde kanun önünde eşitlik ökesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar. 

Gerekçe : 

MADDE — 6 

Kanun önünde eşitlik 

6 ncı madde demokrasinin üç vazgeçilmez ilke
sinden birini teşkil etmektedir. İnsanın insan olması 
dolayısıyla doğuştan 'bir değeri ve haysiyeti vardır. 
Bu onun tabiî ıbir hakkıdır. Bu (hak dolayısıyla her
hangi bir niteliğe veya ölçüye dayanılarak insanlar 
arasında .ayırım yapılamaz. İnsanlar arasında kanun
ların uygulanması açısından da hiçbir fark gözetile
mez. İnsanlar arasındaki eşitliğin temellerinden biri
ni de böylece kanunlar önünde eşitlik ilkesi sağlar. 

Komisyonumuz bu hakka saygı göstermenin Dev
let organları ve idarî makamlar içinde bir görev ol
duğunu belirtmektedir. Devletin organları ve idarî 
makamları, bütün işlemlerinde insanlar arasında ayı
rım yapmadan Devlet faaliyetlerini yürütmek zorun
dadırlar. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Ou madde ile ilgili olarak 7 önerge verilmiştir. 

Sayın Tünay son fıkranın çıkarılmasını istemektedir; 
Sayın Banaz son fıkranın çıkarılarak yeniden düzen -
ilenmesini istemektedir; Sayın Ökte maddeye genelde 
yeni bir şekil verilmesini talep etmektedir; Sayın 
Genç birinci fıkrada değişiklik yapılmasını istemek
tedir; gene aynı şekilde Sayın Tosyalı üçüncü fıkra
da değişiklik yapılmasını; Sayın Bilge son fıkrada 
değişiklik yapılmasını istemektedir. 

Bu önergeleri teker teker okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 6 ncı maddesinin son fıkra

sındaki, 
«Devlet organları ve idarî makamlar bütün iş

lemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun ola
rak hareket etmek zorundadırlar.»' ibaresinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 6 ncı 

maddesinin son fıkrası, «Devlet organları ve idarî 
makamlar»; tabiriyle başlamaktadır. İdarî makam
lar, Devlet organları kavramınla dahildir ve dışında 
mütalaa edilemez. Bu nedenle 6 ncı maddenin son 
fıkrasında geçen; «ve idarî makamlar»/ keMmelerinin 
Tasarıdan çıkarılarak fıkranın aşağıdaki şekilde ka
bulünü arz ederim. 

«Devlet organları bütün işlemlerinde kanun önün
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorun
dadırlar.»» 

Remzi BANAZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının VI. Kanun önünde eşiklik 

kenar başlığını taşıyan 6 ncı maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«VI. Kanun önünde eşitlik : 
Madde 6. — Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî dü

şünce, felsefî İnanç, din, mezhep ayırımı gözetilmek
sizin herkes kanun önünde eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler: Hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanı
namaz. 

Kanunun belirlediği esaslara uygun olarak, Dev
let organları ve idarî makamlar, bütün işlemlerinde 
eşitlik ilkesine uymak zorundadırlar.»ı 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE | 
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Gerekçe : 
Değişiklik, «Kadın erkek eşittir»' ilkesi ve son 

cümlede ki durumla ilgilidir. Son cümle, kanunî esas
lara bağlanarak düzenlenmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Madde 6 (Fıkra 1) 
«Herkes, kanun önünde eşittir.»! 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 6 ncı madde üçüncü fıkrası; 

«Devlet organları ve idarî makamlar...»' diye başla
maktadır. İdarî makamlar da Devletin bir organı ol
duğundan cümlenin aşağıdaki şekilde başlatılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfulah. TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
«Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarıyla idarî 

makamlar bütün işlemlerinde...» 

Yükselk Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin son fıkrasındaki 

«İdarî makamlar») tamlamasının, 10 uncu maddede 
olduğu gibi «İdare makamları» biçiminde değiştiril
mesini saygıyla arz ederim. 

Necip BİLGE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının «Kanun önünde 

eşitlik») başlıklı 6 ncı maddesinin, kanun yapma tek
niğine uygun olarak «Yasama yetkisi», başlıklı 7, 
«Yürütme yetkisi ve görevi»! başlıklı 8 ve «Yargı 
yetkisi»; başlıklı 9 uncu maddeden sonra yer almasıni 
ve bu madde numaralarının buna göre değiştirilme
sini arz ve tdklif ederim. 

Turhan GÜVEN 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Turhan Güven, bu maddenin 9 uncu mad

deden sonra yer almasını önermektedir. 
Bu itibarla, usule ve şekle taalluk etmekle ibera-

'ber, bir noktada, diğer maddelerin de alacağı şekle 
göre nliıhaî bir karara varılması lazım geldiği için, bu
nun öncelikle müzakereye alınmasını uygun görmek
teyim. 

Sayın Turhan Güven, bir açıklama yapmak ister 
misiniz? 

TURHAN GÜVEN — Çok kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BRTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Sayın Başkanım; 
valkit geçirmemek için bir şeyi arz etmek istiyorum. 
©en önergemi geri alıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Biraz evvel egemenliğe ilişkin ve 'başlığı «Ege

menlik»! olan 5 inci maddeyi görüşmüş bulunmak
tasınız. 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu hu
susu kesinlik kazandıktan sonra, ikinci fıkrası üze
rinde, bunun yetkili organlar eliyle kullanılacağı hu
susu da açıklık kazanmıştır. Bu maddeye bağlı ola
rak, egemenliğin millet adına, yasama, yürütme ve 
yargı tarafından kullanılacağı hususu aşikâr olduğu
na göre 5 inci maddeden sonra bu organların, hu yet
kili organların görüşülmesinin ve Tasarının da buna 
göre düzenlenmesinin gerektiğine inanmaktayız. Yet
kili organlar biraz evvel de açıkladığım üzere; yasa
ma, yürütme ve yargıdır. 

Bu nedenle 6 ncı madde olanak yasama yetkisini 
görüşüp diğer yürütme ve yargı organlarının da bu
na göre düzenlenip, öncelikle bunların görüşülmesin
de yarar vardır. Çünkü kanun önünde eşitliğin, bu 
düzenlemede kanun yapma tekniğine uygun 'bir du
rumda olmadığı ve maddeye biraz da yersiz olarak 
girdiği görülmektedir. 

Bu nedenle evvela yasama, sonra yürütme, sonra 
yargı görüşüldükten sonra 9 uncu madde olarak bu 
maddenin görüşülmesinde yarar görmekteyim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın Güven'in önergesi üzerinde söz almak iste

yen başka bir üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Biz, eşitlik ve ayırım yasağını lif ade eden bu mad
deyi, yetkilerin kullanılmasıyla ilişkili değil, demok
ratik hukuk devletinin bir temel unsuru olarak mü
talaa ettiğimiz için buraya yerleştirdik. Yoksa organ
ların yetkileri ne şekilde kullanacaklarının tarifi se
bebiyle değil; bir ilke olarak. Onun için burada kal
masına taraftarız. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Güvenen önerge

sine katılmamaktadır. 

i Bu itibarla dikkate alınıp alınmamasını oylamak 
durumundayım. Dikkate alınmasını İkabul edenler... 
Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

I Sayın Tünay'ın önergesine geçiyorum. 
Sayın Tünay 6 ncı maddenin son fıkrasının çı

kartılmasını belirtiyorlar. 
I BEKİR TÜNAY — Önergelerin çeşitliliği nede

niyle söz alan arkadaşların çoğalmasını önlemek için 
önergemi geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Banaz?.. Yoklar. 
Efendim, Üçüncü Oturumda bir karar almak 

üzereydik. Oturumlarda bulunmayan arkadaşlarımı-
zın önergesinin mevkii muameleye konmaması hu
susunu da sizlerin kararınıza sunmak üzereydik. 

Müsaade ederseniz bu vesileyle bir prensip kara-
I rını, tekrar, bütçede yaptığımız gibi hep beraber ala

lım. 
Sayın Üyemiz burada bulunmadığına göre... 
AHMET SENVAR DOĞU — Birşey sormak is-

I tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
AHMET SENVAR DOĞU — Acaba önergesi 

tek imzalı ma efendim, başka imzalar da var mı? 
BAŞKAN — Başka imza yok efendimi. Olsa söy-

I leyeceğim; ama yalnız Banaz'ın imzasını taşıyor. 

AHMET SENVAR DOĞU — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kendisi de bir açıklama yapmak 

imkânına şu anda sahip değiller. Bu itibarla toplan
tıda bulunmayan arkadaşlarımızın Önergesinin nıua-

I meleye konmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşelkkür ederim. 
Sayın Genç birinci fıkrada değişiklik yapılmasını 

önermektedir. Bir daha önergeyi okutuyorum, hatır
lanmasını temin için. 

Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının 'aşağıdaki biçimde de-
I ğiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Herkes kanun önünde eşittir.»', 
BAŞKAN — Evet, Sayın Genç yalnız birinci fık

rada bir değişiklik yapılmasını istemektedir. 
Bir açıklama yapacak mısınız Sayın Genç? 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, yerimden 

ilki kelime söyleyeceğim. 
Hiçbir meziyet ve kusur kanun önünde eşitsizlik 

yaratacak bir durum olmadığına göre, burada bun-
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lan tek tek saymanın tehlikeli olacağım düşünüyo
rum. Mesela bir fakirlik veya zenginlik, şişmanlık 
veya zayıflığın kanun önünde eşitsizlik yaratıp ya
ratmaması da söz konusu olmayacağına göre ve bü
tün meziyet ve kusurların burada sayılması da im
kânsız olduğuna göre, daha kısa bir ifade olması iti
bariyle, eksiksiz bir ifade olması 'itibariyle böyle 
teklif ettim. 

Takdir Yüce Kurulun efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergenin leh ve aleyhinde konuşmak isteyen 

üyemiz?.. 
AKİF ERGÎNAY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. Lehlinde 

mi konuşacaksınız, aleyhinde mi işaret buyurun. 
AKİF ERGÎNAY — Aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim;. 
AKİF ERGİNAY — Fıkranın aynen kabulünü 

teklif edeceğim. Daha doğrusu kabul ediyoruz. Çün
kü bu gibi hükümler, bu gibi sıfatlar hemen hemen 
bütün anayasalarda vardır. Bu itibarla açıklık ver-
melk bakımından bunlar zait telakki edilmemelidir. 
Aynen maddede bulunduğu şekilde kabulü uygun 
düşer. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER — Bunları saymak tarihî bir 
gelişimin neticesidir, lüzumludur. İnsanlık tarihî bu
raya gelinceye kadar birtakım tecrübelerden geçmiş
tir. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, önergemi 
geri alıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç, geri almaktadır. 
Sayın üyeler; 
Sayın Tosyalı ve 'Sayın Özkaya'nın önergesini bir 

daha okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa1 

Anayasa Tasarısının 6 ncı madde üçüncü fıkrası 
«Devlet organları ve ddiarî makamlar...»! diye, başla
maktadır. İdarî makamlar da devletin bir organı ol
duğundan cümlenin aşağıdaki şekilde başlatılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

«Yasama, yürütme ve yargı organları ile idarî 
makamlar bütün İşlemlerinde...»: 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa
yın Tosyalı?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım 
redaksiyonla ilgili bir husustur, Sayın Komisyon ka
tılıyorsa mesele yok. 

BAŞKAN — Ratilmıyorsa, oylamaya lüzum gör
müyorsunuz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Katılmıyorsa oyla
maya lüzum görmüyorum... 

"BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar, oylanmasını arzu et
miyorsunuz. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yok, etmiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi, geri alıyorlar. 
Sayım Bilge'niin önergesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin son fıkrasındaki îlda-

rî makamlar» tamlamasının, 10 uncu maddede oldu
ğu gibi, «idare makamları» biçiminde değiştirilmesi
ni saygı ile arz ederim. 

Necip BİLGE 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız?.. 
NECİP BİLGE — Maddelerin terimlerinde birlik 

olması bakımından buradaki «idarî makamlardı sö
zünün, 10 uncu maddedeki «idare makamları») tabi
rine uygun olarak o şekilde değiştirilmesini teklif 
ediyorum. Bir redaksiyon meselesidir, Sayın Komis
yon katılırsa mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Gözübüyük, 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim eğer 'izin verirseniz usul bakımından bir maru
zatım var. 

BAŞKAN — Usûlün nesi efendini?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — O da 

şu efendim: Eğer yanılmıyorsam, yanlış işitmediy-
sem, son fıkranın kaldırılmasına dair teklif var, şim
di o en aykırı olduğuna göre onun oylanması la
zım. 

BAŞKAN — Efendim o geri alındı; bir tabirin 
değiştirilmesi istenmektedir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Bilge'nin önergesine Komis
yon katılmaktadır. Kati surette oyunuza sunuyorum: 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu önerge kati ı 
surette kabul edilmiş vazıyettedir. 

Bu durumda, bu kati surette kabul edilen öner
geyle birlikte 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler..." Kabul etmeyenler... 6 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7'i ve gerekçesini okuyunuz efendim. 
VII. Yasama yetkisi : 
Madde 7. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük 

Millet Meüliisinind'ir. 
Bu yetki devredilemez. Anayasanın seksenaltı ve 

yüzotuzyedinci maddeleri hükümleri saklıdır. 
Gerekçe : I 

MADDE — 7 

Yasama yetkisi 

Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin- I 
dir. 

Bu, nüfusu milyonlara varan modern devletlerde, 
demokrasi rejimini benimseyen siyasî rejimlerde ka
çınılmaz bir durumdur. Millet adına kanun koyma 
yetkisini yasama meclisi yerime getirir. Bu yetki dev
redilemez. Ancak, Anayasanın 86 ve 137 nci mad
deleri hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle ilgili dokuz 
önerge bulunmaktadır, sırasıyla okutuyorum. 

Sayın iBaşkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 7 nci 

maddesinin son cümlesi olan «Anayasanın 86 ve 137 
nci maddeleri hükümleri saklıdır.^ kısmının madde
den çıkarılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 7 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının metinden çıkarılarak maddemin aşa
ğıdaki şekilde kabulünü saygıyla arz ve teklif ede
rim. 

Cahit TUTUM 

Önerilen madde. 
«VII. Yasama yetkisi : I 
Madde 7. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez, 
Gerekçe : 
Maddenin saklı tuttuğu hükümlerin Kanun Hük

münde Kararname düzenlemesi ile ilgili olduğu an
laşılmaktadır. Oysa Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarmıa yetikisi yasama yetkisinin yürütmeye devri 
niteliğinde bir yetki değildir. Bu nedenle 7 nci rnad- | 
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dede yasama yetkisinin devredildiği anlamına gele
cek bir «saklılık hükmünün», yeralması yanıltıcı ola
bilir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinde, «yasama 

yetkisinin devredilemez»! olduğu ifade edildikten son
ra, «Anayasanın 86 ve 137 nci maddeleri hüküm
leri saklıdır.»| denilmek suretiyle; Bakanlar Kurulu
na ve Cumhurbaşkanına tanınan, kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisinin, «yasama yetkisinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince bu anlamda, dev
redilmiş olduğu»ı ifade edilmiştir. 

Oysa, kanun hükmünde kararname çıkarma yet
ikisi, yasama yetkisinin devri niteliğinde değildir. 86 
ncı maddenin son fıkrası bunu açıkça ifade etmek
tedir. 

Bu nedenle, 7 nci maddeden, «Anayasanın 86 ve 
137 nci maddeleri hükümleri saklıdır.»! cümlesinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Şerafettİn YARKIN 
Danışma Meclisi Başkanlığınla 

Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«Bu yetki devredilemez. Anayasanın 86 ve 137 

nci maddeleri hükümleri yetki devri değildir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinin 'ikinci fık

rasında 86 ve 137 nci maddelere atıfta bulunulmakta 
ve bu madde numaraları yazıyla yazılmaktadır. Ka
nun tekniğine uyularak yazıyla belirtilen bu hususun 
değiştirilerek rakamla yazıiknasım arz ve teklif ede
rim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinin son fıkra

sında «Anayasanın... maddeleri, hükümleri saklıdır.» 
cümlesinde amaçlanan 86, 135 ve 138 inci maddeler
dir. Burada bir yetki devri bahis konusu olamaz. 
Çünkü, hükümetin kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisi Meclis tarafından verilmekte, olağan
üstü hal il'e sıkıyönetim ilanları da Meclisin onayına 
sunulmaktadır. Meclisin onaylamadığı bu kararlar 
hükümsüz sayılmaktadır. O nedenle fıkranın aşağıda
ki şekilde düzenlenmesi arz ve talep olunur. 

«Anayasanın maddeleri... hükümleri yetki devri 
anlamına gelmez.»; 

Isa VARDAL 



Danışma Meclisi B : 129 18 . 8 . 1982 O : 4 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ Vahap GÜVENÇ 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Yasam yetkisi : 
ıMad'de (7). Yasıama yetkisi, Türkiye Büyük Mil

let Medlisiinıindir. Bu yetki devredilemez. 

Gerekçe : 
Anayasa taslağının 7 nci maddesi; yasama yetki

sinin TBMM'ne ait olduğunu ve bu yetkinin «dev
redilemez» •nitelikte bulunduğunu beliırlemıiş, ancak, 
taslağın 86 ve 137 nci maddelerindeki hükümlerin 
saklı olduğu ifade edilmiştir. Bu suretle, karşıt kav
ram kuralına göre, atıfta bulunulan maddelerle ge
tirilen esasların, yetki devrine cevap verdiği anlamı
nı liçerebilen bir düzenleme öngörülmüştür. 

86 ve 137 nci maddeler incelendiğinde görüleceği 
üzere, bu Anayasa taslağına göre yasama organı dı
şından teşkili mümkün Bakanlar Kuruluna temel hak 
ve özgürlükleri tamamen sınırlayabilecek, durdurabi
lecek yetkiler verilebilecek, böylece Meclislin ulus 
adına kullandığı egemenliğin, üstelik seçimle gelme
yen yürütme organına devri ve kuvvetler ayrılığı il
kesinin ağır ihlali sonucu doğacaktır, 

Esasen 1961 Anayasasının ıbu konuyu düzenleyen 
5 inci maddesinde, istisna hükmüne yer verilmediği 
halde, 'bu kere taslakta belirtildiği şekilde istisna 
hükmünün konulması ile yetki devrinin mümkün ol
duğunun amaçlandığı ortaya çıkmaktadır. 

Kaldı ki, taslağın 5 inci maddesinde «Egemenli
ğin kullanılması hiçbir surette belli 'bir kişiye, züm
reye ve sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ-
kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
kullanamaz.») hükmü ile de 7 nci madde hükmü 
birbirini çürütür niteliğe bürünmektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bekir TÜNAY 

«Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Bü
yük Millet Meclisindedir. 

Bu yetki hiç bir şekilde devredilemez.» 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Yasama yetkisi başlığını ta

şıyan madde 7 nin aşağıda gösterildiği şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yasama Yetkisi: 
Madde 7. — Yasama yetkisi, Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki, hiçbir 
şekilde devredilemez. 

Bekir Sami DAÇE 
Atalay PEKÖZ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Ali DİKMEN 
Fuat AZGUR 

Alaeddin AKSOY 
Fevzi UYGUNER 

Ethem AYAN 
Lami SÜNGÜ 

Abdülbaki CEBECİ 
İbrahim BARANG1L 

Hamza EROĞLU 
Orhan BAYSAL 
Rıfat BAY AZIT 
Eşref AKINCI 

Kâzım ÖZTÜRK 
Adnan OREL 

Mehmet AKDEMİR 
Adnan ERSÖZ 

Mehmet PAMAK 
İsmail ŞENGÜN 

BAŞKAN — Sayın üyeler ilk okunan üç önerge 
aynı mahiyettedir, yanlış tespit etmedi isem. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan bir 
maruzatım var, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aynı konuda ra
hatlatıcı bir şey olacak sanırım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, takrir
ler üzerinde ola ki, arkadaşlar gerekçe koymuşsa söz 
almayacaklardır. Mesela ben bu düşüncedeyim. Ge
rekçemizi işitmek istediğimiz halde gerekçe okunmaz
sa; hadi zabıtlara geçirmek üzere vermiş olabilirsiniz; 
ama muhterem Genel Kurulun gerekçemizi bilmesi 
gereklidir; bunu biz de isteriz. Aksi halde çıkıp ko
nuşmak başka bir konuşmayı da davet edecek, za
man kaybına neden olacak. Eğer, önergelerde gerek
çe konmuşsa, lütfen okutulmasını arz ̂ etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bunu daha evvel 
karara bağladık ve dünden beri bu istikamette bir 
uygulama yapmaktayız. Esasen muhterem üyeler her 
önergede, asgarî beş kişi görüşlerini ifade etmek fır
satını bulmaktadırlar. Bu itibarla, gerekçeyi esasen, 
şifahen ifade etmek durumunda olduklarına göre, 
onun bir daha yazılı bir metin halinde okunmasında 
bir mükerrerlik olduğu kanaatini taşıyorum. Müsaa
de ederseniz bu istikametteki uygulamamıza devam 
edelim. 
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Efendim, Sayın Genç, «Anayasanın 86 ve 137 inci 
maddeleri hükümleri saklıdır» ibaresinin metinden 
çıkartılmasını istiyor. Aynı şekilde Sayın Tutum ve 
Saym Yarkın da aynı görüşte birleşiyorlar, önerge
lerin her üçü de aynı mahiyettedir. Yanlış tespit et
mediğimi zannediyorum. Sayın Yarkın, Tutum, böy
le değil mi efendim? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Evet. 
CAHİT TUTUM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Böylece müştereken muameleye ko

yuyorum. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Ben de önergemi aynı şekilde 

düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Evet. Lütfen bulunuz Sayın Vardal' 

in önergesini. 
, HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, kolaylık 
olmak üzere bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
iHAİMZA EROĞLU — Şimdi efendim. Sayın Da-

çe ve bendenizin vermiş olduğu bir önerge, iki önem
li değişiklik getiriyor Tasarıya, biri, birinci cümlede, 
«Türk Milleti adına» diye; diğeri ikinci cümlede, 
«Yetki devredilemez» şeklindedir ve söz konusu olan 
Tasarının maddelerini çıkarmaktadır. Bu ikinci kısmı 
ile Sayın Genc'in ve diğer arkadaşların vermiş oldu
ğu önergelerle birleşmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, fık

ralar itibariyle dikkate aldığımızda bir kolaylık ol
masını temin zımnında önce bu önergeler üzerinde 
muamele yapalım. Bununla beraber, müsaade edin 
önergenizi tekrar bir tetkik edeyim efendim. 

MEHMET HAZER — Saym Başkanım!.. 
BAŞKAN — Usul mü Sayın Hazer?.. 
MEHMET HAZER — Hayır, önergenin aleyhin

de söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, müsaade edin, bir bakayım. 
Sayın Daçe ve Sayın Eroğlu'nun verdikleri öner

gede de aynen «Yasama yetkisi» filhakika 1 inci fık
ra değişmiş oluyor; ama öncelikle birinci ve ikinci 
fıkraları da değiştirmiş olması itibariyle onun görü
şülmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu buyurunuz efen
dim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım; 
6 inci maddede ibuna (benzer ibir hüküm maddeden çı
kartıldığına göre, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde açıklama yapmak isteyen?.. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, izin ve

rirseniz biz de önergemizle ilgili bir söz söylemek is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım biz de 

önergemizi geri alıyoruz; çünkü Sayın Atalay Peköz' 
ün vermiş olduğu önerge bizim önergemizin aynı
sıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Eğer üç önerge sahibi; Sayın Genç, Sayın Tutum 

ve Sayın Yarkın, Sayın Daçe'nin izah edeceği öner
geye katılıyorlarsa, lütfen onlar da işaret buyursun
lar. 

Buyurunuz Sayın Daçe. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bizim arkadaşlarla Başkanlığa sunmuş olduğu
muz önerge, «Yasama yetkisi, Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki hiçbir 
şekilde devredilemez» mealindedir. Bu istikamette 
önerge vermiş olan arkadaşlarımızla esası korumak
tayız, ancak aynı istikamette önerge vermiş durum
dayız. Ancak biz, «Yasama yetkisi Türk Milleti adı
na» şeklinde ibareyi eklemekte fayda gördük. 

İkincisi : «Bu yetki devredilemez.» şeklindeki Ta
sarıdaki ibareyi, «Bu yetki hiçbir şekilde devredile
mez» şeklinde teklifimizin bünyesine almış bulunu
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım; Tasarı, «Bu yetki devredile
mez.» derken, «Anayasanın 86 ve 137 nci maddeleri 
hükümleri saklıdır» demektir. Aslında, Tasarıdaki 
muhalefet şerhi veren Anayasa Komisyonu üyeleri
nin de belirttikleri gibi, bir yetki devri söz konusu 
değildir. Kanun hükmündeki kararnameler, netice iti
bariyle Meclislerin tasvip ve tasdiki suretiyle kanuni-
yet kesbedeceklerdir. Bu itibarla, burada «Anayasa
nın 86 ve 137 nci maddelerin hükümleri saklıdır» şek
linde bir ilaveye gerek bulunmamaktadır. Kaldı ki, 
Anayasa Mahkemesinin daha önce yapmış olduğu 
yorum da bu istikamettedir. Biz, bu istikamette mad
deyi tedvinde bu itibarla fayda ve zaruret gördük. 

Teşekkür ©der, takdirlerimize aırz ederim efendim 
(alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Saym Tünay, sizin önergeniz de, hemen pek ya

kın ufak bir hece farkıyla aynı mahiyette bulunu
yor... 
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BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım, Sayın Eroğ-
lu ve grubunun önergelerine katılıyorum, önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkanım, 

Sayın Eroğlu'nun önergesine katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Vardal. 
ISA VARDAL — Ben de Sayın Eroğlu'nun öner

gesine katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, sizinkini anlayama

dım. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önergeye katılıyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz, yani öner

genizi geri alıyorsunuz?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Evet. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen sayın üye
miz?.. 

Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, eğer müza

kere devam ediyorsa ve mümkünse önergenin lehin
de söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tan, lehinde, aleyhinde?.. 
TURGUT TAN — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hazer?.. 
MEHMET HAZER — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sağışman?.. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Aleyhinde efen

dim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, önergeyle 

ilgili bir konuşma yapmak istiyorum, eğer Komisyon 
tatmin ederse, ben de bu önergeye katılabilirim. 

BAŞKAN — Efendim, şartlı bir söz vermem 
mümkün değil, lütfen. 

KAMER GENÇ — Ben de söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lehinde mi aleyhinde 
mi?.. 

KAMER GENÇ — Lehinde. 
BAŞKAN — Evet. Sayın Tan ve Sayın Genç le

hlinde, Sayın Hazer ve Sayın Sağışıman aleyhinde ko
nuşacaklar. 

Efendim, dört kişi ve Sayın Daçe de konuştular 
önergeyi veren; bu itibarla konuşma" imkâm kalma
mış bulunmaktadır. 

Sayın Tan, önergenin lehinde konuşmak üzere bu
yurunuz efendim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, önce 
aleyhte, konuşmak isteyene söz verilmelidir. 

BAŞKAN — Size de ikinci olarak söz vereyim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, zaten 

önergenin sahibi önergenin lehinde konuşur. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, pek 'farikefcmez, niha

yet 5 dakika farkedecektir. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Bu maddenin ikinci fıkrasındaki, «Anayasanın 86 

ve 137 nci maddeleri hükümleri saklıdır.» şeklindeki 
ifadenin yer almaması gerektiği, çünkü bu haliyle 
yer almasının yanıltıcı olabileceğini düşünerek, bu 
düzenlemeye karşı oy yazısı yazmıştım Tasarıda. 

Gerçekten de Sayın Daçe önergelerini açıklar
ken belirttikleri gibi, sözkonusu olan kanun hükmün
de kararname müessesesi, aslında Anayasanın genel 
çerçevesi içerisinde yasama yetkisinin devri niteli
ğinde değildir; fakat Tasarıdaki bu ifade, sanki bun
lar yasama yetkisinin devri niteliğindedir, ama biz 
bunları yasama yetkisinin devri niteliğinde kabul et
mekle beraber bir istisna olarak muhafaza ediyo
ruz anlamını vermektedir. Eğer bunlar yasama yetki
sinin devri sayılmıyorsa, bunları bir istisna olarak 
kabul etmenin de elbette ki bir anlamı kalmaya
caktır. 

Burada 1961 Anayasası sisteminden farklı olarak, 
iki türlü kanun hükmünde kararname sözkonusudur 
incelemekte olduğumuz Anayasa Tasarısında. Birisi, 
tabir caizse, olağan kanun hükmünde kararname, di
ğeri de olağanüstü kanun hükmünde kararname. 

Olağan kanun hükmünde kararname, aşağı yukarı 
1961 Anayasasının 64 üncü maddesinde yer alan 
kanun hükmünde kararname müessesesinin benzeri
dir. Yalnız, 1961'deki düzenlemede, hangi konula
rın kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeye-
ceği bir istisna olarak belirtilmişti. O madde geldi
ğinde aslında o konuda da bir karşı oyum bulun
maktadır, onu o maddenin müzakereleri sırasında 
açıklarım. Gerek temel hak ve özgürlüklerin gerekse 
siyasî hak ve ödevlerin kanun hükmünde kararname 
ile düzenlenemeyeceği 64'te belirtilmişti 1961 Anaya
sasının; burada belirtilmemiştir. 

Bizim elinizde bulunan Anayasa Tasarısında, ya
sama yetkisinin münhasır düzenleme alanına giren 
konular belirtilmemiştir. Yani, belki başka bazı ana
yasalarda olduğu gibi, şu konular yalnızca yasama 
organı tarafından düzenlenir veyahutta başka örnek
lerde bunun tersi yapılmıştır; bunun dışında kalan 
alanlar yürütmeye aittir veyahutta yürütmeninkiler 
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gösterilip, şunlar yasamaya aittir... Böyle bir düzen
leme biçimi yoktur bizim Anayasa Tasarısında. 

Binaenaleyh, münhasır yasama alanı gösterilme
diğine göre, bu istisnaları getirip, çıkarıp, «Bunlar 
bunun istİsnasıdır» demek de mümkün değildir. Onun 
için bu ifadenin yanıltıcı olacağı kanısındayım. 

İkincisi; Sayın Daçe gayet güzel açıkladılar, biz
de, bu getirilen sistemde münhasır bir yürütmenin dü
zenleme alanı da sözkonusu deiğldir. Ya ne vardır?.. 
Yasama organı yetki kanunu çıkarmaktadır. «Şu ala
nı, şu ilkeler çerçevesinde düzenleme yetkisini şu sü
re içerisinde bakanlar kuruluna veriyorum.» demekte
dir. Ondan sonra, kendisine verilen yetkinin çerçeve
leri içerisinde bakanlar kurulu çıkardığı kanun hük
münde kararnameleri yine kendisine o yetkiyi veren, 
o izni veren yasama organının önüne getirmektedir; 
o da incelemektedir, «Gerçekten benim verdiğim yet
kinin çerçevesinde kalınarak yapılmış bir düzenleme 
sözkonusu mudur, değil midir?» diye. 

Demek ki, hem kanun hükmünde kararnameyi çı
karırken baştan izin verilmektedir, ondan sonra da, 
yapıldıktan sonra da işlem yine yasama organına ge
lip, buna uygun yapılmış mı yapılmamış mı; bu ince
lenmektedir. 

Binaenaleyh, olağanüstü kanun hükmünde karar
name açısından hiçbir tereddüt yok. Yalnızca sözko
nusu olabilecek olan belki, olağanüstü durumda, ya
ni 137 nci maddede; kaldı ki burada, 137 nci mad
de hükümleri değil, «137 nci maddenin üçüncü fık
rası hükmü saklıdır.» demek lazımdı. Çünkü 137 nci 
maddenin birinci ve ikinci fıkraları, kanun hükmün
de kararnameye ilişkin değildir; sadece maddenin 
üçüncü fıkrası kanun hükmünde kararnameyi düzen
lenmektedir. Binaenaleyh, o fıkra hükmünü saklı tut
mak gerekirdi. 

Kaldı ki, orada da yine olağanüstü kanun hük
münde kararname yapıldıktan sonra da yasama orga
nına sunulmaktadır. Ayrıca, o 137 nci maddedeki 
düzenleme de bunun olağanüstü hal kanununa dayanı
larak yapılacağı belirtilmektedir. Yani kendisinin ka
nunî dayanağı da yine orada belirtilmiştir. 

Binaenaleyh bu düzenlemenin, söylediğim neden
lerle, (tabiî daha bunu ayrıntılı tartışmamız müm
kündür, ama beş dakikalık süre çerçevesinde anahat-
larıyla söylenebilecek olan budur) bu nedenlerle ben. 
yanıltıcı, bu ifadenin yanıltıcı olacağı düşüncesinde 
bulunduğum için bu düzenlemeye karşı oy vermiş
tim. Binaenaleyh çıkarılması gerektiğini düşünmek
teyim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Hazer, aleyhinde buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bu maddenin düzenlenmesinde benim de tereddü

düm vardır. Yani madde metinleri yazılmadan böyle 
bir hükme ihtiyaç vardır. 86 nci veya 137 nci mad
delerin ne şekil salacağı belli olmadığı için ve o iki 
maddenin hükümleri de ayrı olduğu için, burada onu 
teyit etmekte bir fayda yoktur. 

Aslında 86 nci madde, eski Anayasanın 64 üncü 
maddesindeki bazı esasları da ihtiva etmemektedir. 
Gerek fevkalade hallerde gerek normal hallerde, 
bizim sistemimize son yıllarda giren bu yetki, kanun 
hükmünde kararname yetkisi, artık reddedilmez bir 
ihtiyaç haline gelmiştir; günümüzde de bu yola sık 
sık müracaat edilmekte olduğu malumdur. 

Kanun hükmünde kararnamenin adından da anla
şılacağı gibi, bu bir yasama işidir, bir kanun muame-
lesidir, bir yasama yetkisidir. Bu, pür icra yetkisi de
ğildir. Yani hükümet, meclisin yetkilerinin bir kısmı
nı, yasama yetkisini kullanıyor. Devretmeyecekse, hiç 
kimseye devretmeyecek. Ne olacak?.. Hükümet kanun 
hükmünde kararname çıkaramayacak demektir. Tıka
nıklıklar devam edecektir, hükümetin eli kolu bağlı 
kalacaktır. Böyle bir anlayış, ne eski hukukumuzda 
vardır, ne yeni Anayasada vardır. 

İcranın sadece idarî ve icraî olan muameleleri, 
faaliyetleri var; ama bu konu, kanun hükmünde ka
rarname konusu tamamıyla yasama yetkisidir. Tıpkı 
Meclis gibi kanun yapıyor, ondan sonra Meclisin 
onayına sunuyor. Baştan izin almak sonra tasdike 
sunmak meselenin mahiyetini değiştirmez. Aslında 
idarenin bütün kararları kanun hükmüne bağlı değil 
mi? Yani Yasama Meclisinin çizdiği istikamet içinde 
yürümez mi? Bütün icranın bütün muamelatı, bütün 
faaliyetleri Yasama Meclislerinin hazırladıkları sis
tem içinde, o çizgi içinde başlar, öyle tamamlanır. 

Binaenaleyh, yasama yetkisini kullanan hüküme
tin o muamelesini icra saymak mümkün değil. O yo
lu kapatırsanız, bu millî hâkimiyete de aykırı olmaz. 
Millî hâkimiyet, memleket hizmetlerinin görülmesi 
esasına dayanır. Hizmet tıkanmış, hükümet ihtiyaç 
içindedir, yetki istiyor; ya yeni bir kanun çıkaracak
sınız, ya bana yetki vereceksiniz, kanun hükmünde 
kararname çıkaracağım, sonra sizin tasdikinize suna
cağım diye. O kapıyı burada kapayamayız. Yeri bu
rası değildir diyebilirsiniz; ama burada bir işaret ve
receğiz, diyeceğiz ki, (bir teklif de arz ediyorum) «Ka-
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nun hükmünde kararname çıkarmak üzere hükümete 
verilen yetki saklıdır.» Yani saklı olan 137 nci mad
de veya 86 ncı madde değil. Belki 86 ncı madde ka
bul edilmez, belki 137 nci madde kabul edilmez; fa
kat kanun hükmünde kararname çıkarma ihtiyacına 
imkân verebilmek için bu maddenin son fıkrasının, 
arz ettiğim takrirde olduğu gibi düzenlenmesi lazım
dır. Aksi takdirde, hükümet ihtiyaç içindedir, her 
gün kararname çıkarıyor. Bankerler meselesinde ka
rarnameyi kim çıkardı, hükmü kim koydu?.. Meclis 
mi koydu hükümleri? Hüküm koydu, yasaklar koy
du, cezalar koydu, takibat yaptı; kanun yaptı yani. 
Kanun yapmak, hâkimiyetin kullanılmasına iştirak 
etmek demektir; onu kapatamazsınız. Pür millî hâki
miyet taraftarı görünmek için, millî hâkimiyetin ay
rılık kabul etmez bir cüzünü imkânlardan mahrum 
edip, koparıp atamazsınız. İhtiyaçlar tazyik ede ede; 
bizim Anayasamızda vaktiyle yoktu, sonradan ihtiyaç
lar tazyik etti, böyle bir yetki kullanıldı. Bu yetkiyi 
hiç mi kullanmayacak hükümet? Vermeyecekse o ay
rı meseledir, ama böyle bir yetkiyi kabul edersiniz, 
prensibi edersiniz, yarın getirilecek kararnameleri ka
bul etmezsiniz, teklifleri reddedebilirsiniz; ama bu ka
pıyı kapatamayız. 

O bakımdan, takririmi bir daha Yüce Heyetinize 
kısaca arz ederek, tasvibine yardımınızı rica ediyo
rum. 

«7 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ederim.» Diye bir takrirdir bu. 

«Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarmak 
üzere verilen yetki saklıdır.» 2 nci fıkrada. Yine 1 inci 
fıkra 7 nci maddede olduğu gibi yerinde duracaktır. 

Daha fazla izahat verip birtakım heyecanlı şey
ler söylemeye lüzum görmüyorum; ihtiyaç, heyecan
dan da ehemmiyetlidir, ihtiyacı takdir buyuracağını
za inanıyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, tama

men bu konuda Sayın Hazer'e iştirak ettiğimi arz 
ederim; fakat diğer konularda değil, sadece bu ko
nuda. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hazer konuşmasını 
bir başka hususla noktaladı, ben hakikatte Sayın Da-
çe'nin verdiği önergenin aleyhinde kendisine söz ver
miştim. 

AHMET SENVAR DOĞU — önerge, yeni bir 
önerge doğurdu. 

BAŞKAN — önerge, Sayın Doğu'nun ifade etti
ği gibi, yeni bir önerge doğurdu. Ben, Sayın Sağış
man bu önergenin aleyhinde konuşacaksanız söz ve
receğim? 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Değilse, mümkün değil. Sayın Hazer' 

in önergesini bilahara oyunuza sunmak durumunda
yım, çünkü şu anda bu önerge muamele görmekte
dir. 

Sayın Genç, önergenin lehinde, buyurun. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ben, benden önce konuşan Turgut Tan arkadaşı

mızın bu konudaki fikirlerine tamamen katılıyorum. 
Burada aslında sözkonusu edilen kanun gücünde ka
rarname çıkarma yetkisini hükümete verip vermeme 
meselesi değildir; Sayın IJazer'in konuşmasından ben 
böyle anladım, eğer yanlış anladıysam özür dilerim. 

Zaten ilgili 86 ve 137 nci maddelerde «Hüküme
te kanun gücünde kararname yetkisi verilsin mi, veril
mesin mi?» hususları ayrıca münakaşa edilecektir. 
Burada zikredilmek istenen, «Kanun gücünde karar
name yetkisi hükümete verilince, bu bir yasama yet
kisinin hükümete devri midir, değil midir?» mesele
sidir. 

Şimdi burada yeni Tasarı ile bizim Anayasa Hu
kukumuza olağanüstü hallerde ilgili hükümete kanun 
gücünde kararname çıkarma yetkisi verilmektedir. 
Ancak, bu 137 nci maddede, «Bu kararnameler Res
mî Gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur.» diyor. Bunların 
Mecliste onaylanmasına ilişkin özel süre ve usul içtü
zükle belirlenir. 

Şimdi, eğer Sayın Komisyonumuz (bu konuda 
baktım gerekçeye, kâfi bir izahat yok) olağanüstü 
hallerde hükümete verdiği kararnameyi aynı gün Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunmakla beraber, me
sela olağanüstü hallerin devam ettiği sürece bu ka
rarnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülemeyeceğini ve bu hükümlerin kayıtsız şartsız uy
gulanacağı ilkesinin, kanunla ve içtüzükle getirileceği 
ilkesini benimsiyorlarsa, o zaman bu maddeye böyle 
bir istisna tanınması gerekir; çünkü o zaman hüküme
tin gerçek anlamda kanun gücünde kararname çıkar
ma yetkisi bir yasama yetkisinin devri anlamında kul
lanılabilir; ama yok, eğer böyle kabul etmez de, ge
rek normal kanun gücünde kararname çıkarmada ol
duğu gibi, bu kanun gücündeki kararnameler çıkarıl
dığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynı gün icabında 
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toplanarak kararnameyi inceler, kanunlaştırır, gerekir
se reddederse, Türkiye Büyük Millet Meclisinin böyle 
bir olanağı olacaksa, bana göre o zaman buradaki ge
tirilen hükümle bir yasama yetkisinin devri sözkonu-
su değildir. 

Nitekim, birtakım devletlerin anayasalarında ka
nun gücünde kararname çıkarma yetkisi hükümetlere 
verildiği gibi, belirli birtakım sahaların yasama mec
lislerince düzenleneceği ve bu sahalar dışında kalan 
kısımların da hükümetlerce kanun niteliğinde birta
kım kararnamelerle; mesela, Fransız Anayasasının 
38 inci maddesinde böyle bir hükme rastlanmaktadır, 
kanun gücünde kararname çıkarmaktadır bunlar. Yi
ne 34 üncü maddede; mesela vergi, kamu hürriyet
lerinin sınırlanması, ceza hukuku, bütçenin gelir ve 
giderine ilişkin hususların katî suretle kanunla dü
zenlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Yine Fransız Ana
yasasının 47 nci maddesinde bütçe kanunu Millet 
Meclisine sunulur, eğer Meclis bunu 70 gün içinde 
kabul veya reddetmezse, hükümetin getirdiği bütçe 
tasarısı kanun gücünde kararname gibi yürürlüğe gi
rer ve bunu hükümet uygular. Ayrıca, yine Fransız 
Anayasasının 16 ncı maddesi vardır, burada fevka
lade hallerde Fransız Cumhurbaşkanına çok büyük 
yetkiler vermektedir ki, yani âdeta bu yetkiler bir 
diktatörün sahip olduğu yetkiler kadar çok büyük bo
yutlara varan yetkilerdir; bu gibi yetkiler meclis de
netimine de tabi değildir. 

Benim bu madde vesilesiyle öğrenmek istediğim; 
eğer olağanüstü haller sırasında Sayın Komisyonumuz 
hükümetin sahip olduğu kanun gücündeki kararname 
ile getirdiği kuralların Türkiye Büyük Millet Mecli
since bir süre zarfında, uzun bir süre; bir ay, üç ay, 
beş ay veya olağanüstü hal dönemince müzakere et
me ve bunları kabul veya reddetme yetkisi yoksa, o 
zaman sadece bu maddenin sonundaki; 137 nci madde 
de denilebilir, ileride birtakım maddeleri belki Ta
sarıdan çıkarırız veya yeni maddeler ilave ederiz, 
Sayın Hazer'in bu konudaki önerisine katılıyorum, 
«Olağanüstü hallerle ilgili kanun gücündeki karar
name çıkarma yetkisi saklıdır.» demek suretiyle mad
deye daha açıklık getirilebilir. 

Benim bu konuda diyeceklerim bundan ibarettir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, bir noktayı açıklamak durumunda

yız; zatı âliniz Sayın Daçe'nin verdiği önerge sebebiy
le söz aldınız ve yeni bir önerge verdiniz. Bu, Sa
yın Daçe'nin önergesi mevcut önergeler içinde en 
aykırı olması itibariyle muameleye konmuştu. Şimdi 

sizin şu anda verdiğiniz önerge, bunun da ötesinde 
daha fazla bir aykırılık ifade etmektedir. Takdir eder
siniz ki, bu müzakere usulü bakımından içinden çıkıl
masına imkân olmayan bir hali ihdas etmektedir. 

MEHMET HAZER — Maddede 137, 186 ncı 
madde kaydını kaldırıyor, çünkü bunun ileride ne şe
kil alacağı belli değil. Sadece kanun hükmünde karar
name çıkarmaya aittir. 

BAŞKAN — Ben şunu öğrenmek istiyordum Sa
yın Hazer, müsaade ederseniz; önerge şu : 

«Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. Bu yetki hiçbir şekilde dev
redilemez.» Cümlesinden sonra, siz eğer şayet hükü
mete kanun hükmünde kararname çıkarmak üzere 
yerilen yetki saklıdır diyorsanız?.. 

MEHMET HAZER — 2 nci fıkra, o 2 nci fık
ranın yerine. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci fıkrada bu «Yetki 
devredilmez», cümlesi de var; o zaman onu bırakı
yorsunuz, diğerini ifade ediyorsunuz. Ben bir çıkış 
noktası aramaktayım ve şu önergeyi Sayın Hazer 
müzakere etmekteyiz. Şu önerge ile sizin önergenizi 
telif imkânını araştırıyorum. Şimdi bunu bırakıp, si-
zinkine avdet etmek müzakere usulüne tamamen aykı
rıdır. 

Diyorum ki, bunu müsaade ederseniz öncelikle; 
şayet bu ifadeden sonra sizin ibarenizi kullanmak 
mümkün ise onu öğrenmek istiyorum arkadaşlarıma 
ifade etmek için. «Yasama yetkisi Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki, hiçbir 
şekilde devredilemez.» kalacak, ondan sonra sizinki 
konacak. Değil mi efendim? 

MEHMET HAZER — Evet. 
BAŞKAN — O zaman bunu oyladıktan sonra 

diğerine imkân bulacağız. 
MEHMET HAZER — O fıkralar makbuldür, 

benim takririmde o yoktu başlangıçta, onlar yerinde, 
o, «saklıdır» fıkrasındadır... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, ifadeniz aynen şu; 
«7 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi.» 2 nci fıkrasını okuyorum : 

«Bu yetki devredilemez yahut da Anayasanın 86 
ve 137 nci maddeleri hükümleri saklıdır.» 

AHMET SENVAR DOĞU — Bu önergeyi oy
layın o zaman. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan; önerge üze

rinde bir ikinci önerge verilemez kanısındayım. Ben
ce böyle bir durum ortaya çıkmış oldu. 
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BAŞKAN — Evet, ben de aynı kanaat ile bütün 
Heyeti Umumiyeden şunu rica ediyorum ki; bir gün 
evvelden önerge verilsin ve biz burada tasnif etmek 
imkânına sahip olalım. Müzakerelerin tam ortasında 
yeni bir önerge, meseleleri fevkalade zor şartlar içi
ne sokmaktadır. 

Sayın Daçe'nin verdiği önerge üzerinde leh ve 
aleyhte konuşma yapılmıştır. Tekrar okuyorum : «Ya
sama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir. Bu yetki hiçbir şekilde devredile
mez.» 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum, buyurun 
efendim. 

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

12 Eylül 1980'e varan krizde, yetkilerinin eksik
liği dolayısıyla, zayıf bir yürütme kuvvetine sahip ol
duğu noktasından hareketle, 1961 Anayasası devamlı 
surette tenkit edilmiştir. Esasen, bu Anayasa 1961 yı
lında yürürlüğe konduktan sonra, yürütme kuvveti
nin modern çağların bir yürütme kuvveti olmadığı, 
yürütme kuvvetinin modern devletin beyni olması 
gerektiği halde, yasama kuvvetine tabi bir kuvvet ola
rak düzenlendiği ileri sürülmeye başlanmıştı. Gelişen 
olaylar, bu görüşün doğruluğunu gösterdi ve yürütme 
kuvveti, yasama kuvvetine tabi, sadece yasama kuv
vetinin yaptığı kanunların sınırları içerisinde hareket 
etmek kabiliyetine sahip olan bir devlet organı ha
linde gelişti. O kadar ki, en ilkel tasarruflardan olan, 
yani bir bakanlar kurulunun en ilkel tasarruflarından 
olan, hiçbir denetime tabi bulunmayan, sayıları pek 
az «Hükümet tasarrufları» denilen tasarrufları dahi 
yapamaz durumda idi. Hükümetin, herhangi bir ta
sarrufta bulunabilmesi için, muhakkak bir kanunun 
varlığı şarttı. 

Bu, yalnız normal günlük hayatta değil, olağanüs
tü durumlarda da, sıkıyönetim kanunlarına rağmen, 
mevcut olan bir düzendi, sıkıyönetim kanunları yete
rince düzenlenmemişti ve yasama kuvveti de içinde 
bulunduğu durumdan dolayı, gerekli kanunları yapa
mıyor ve yürütme kuvvetini her türlü faaliyetten alı
koyuyordu. 

Türkiye'mizde yürütme kuvvetine karşı yahut da 
yürütme kuvvetine ilişkin bu hukuk düzeninin temeli, 
memleketimizde bilindiği gibi, özellikle 1950 - 1960, 
arasındaki demokrasiye ilk geçiş denemesinde, hakiki 
geçiş denemesinde; evvelki iki ufak denemeyi saymı
yorum, yürütme kuvvetinin fert hak ve hürriyetleri 
için bir tehlike teşkil ettiğinin tekrar belirmesiydi. Bu 
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teşhis, fert hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilip temi
nat altına alınması için ta 1215'den itibaren yapılan 
mücadelede daima sorumlu tutulan yürütme kuvve
tinin kusurluğunun, hatalarının Türkiye'de de mev
cut olduğu kanaatini vermişti; gerçek de bu idi. 

Bunun üzerinedir ki, yürütme kuvveti, modern 
anayasalarda, (modern deyince isterseniz çok müba
lağa etmeyelim) ikinci Dünya Savaşından sonra ko
nan bütün anayasalarda; yürütme kuvvetleri, gerçek
ten iktidara sahip, gerektiği anda devlet hayatında ge
reken müdahaleyi yapabilen bir kuvvet olarak düzen
lendiği halde, bizde, harekete geçebilmek için, muhak
kak bir kanunun varlığını araştırmak zorunda olan 
bir organdı, bu şekilde düzenlenmişti ve siyasî hayatın 
gelişmesi; son 18 aylık anormal dönemi örnek almı
yorum, çünkü 18 ayda galiba sadece bir kanun çıkar-
tılabildi; fakat daha önce de sıkıyönetim döneminde 
ve diğer hallerde eksiklikler ileri sürüldüğünde gerek
li kanunlar çıkartılamamıştı. 

Bundan dolayıdır ki, yürütme kuvvetinin yeter 
derecede yetkiye sahip olmadığı, zayıf bir yürütme 
kuvveti olduğu kanaati, memleketimizde yerleşmiş
ti, kökleşmişti. Diğer taraftan da şunu belirtmek iste
rim ki, şüphesiz ki karşı görüşte olanlar da vardı; 
fakat hükümetlerin ataleti, hükümetlerin olayların üs
tüne gitmekteki tereddütleri, hükümetin zayıf olduğu
nu, yeter derecede yetki ile donatılmadığı görüşünü 
savunanları haklı çıkarıyordu. 

Bundan dolayıdır ki, kuvvetli bir hükümet sistemi 
araştırılmasına girişildi, düşünülmeye başlandı. İşte, 
başkanlık sistemi bunun ilk ürünlerinden birisidir. Baş
kanlık sistemini sağlık verenler, yani Amerika Bir
leşik Devletlerindeki sistemi memleketimizde uygulat
mak isteyenler, Türk Milletinin eskidenberi liderlere 
inandığını ve Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu 
gibi, devlet iktidarını elinde tutan bir liderin, Türki
ye'de Devleti çok iyi yöneteceğini savunmuşlardı. Bu 
konuda çeşitli seminerler yapıldı. Bunların hepsi de 
yürütme kuvvetinin kuvvetlendirilmesi fikrini benim
sediler. Bu seminerlerde bu fikirler ileri sürüldü; fa
kat Amerika Birleşik Devletlerindeki başkanlık siste
mi yerine, hakiki parlamenter rejime dönülerek, kuv
vetli bir başbakanla birlikte, devlet faaliyetlerini yö
netecek bir devlet başkanı fikri de gelişti; yani par
lamenter rejimin bütün gerekleriyle uygulanması fik
ri taraftar toplamaya başladı. İtiraf edelim ki, kriz 
başladığı zaman veyahutta krizin ilk günlerinde baş
kanlık hükümeti fikri ne kadar kuvvetliyse, 12 Ey
lüle yaklaşıldıkça bir parlamenter rejim kurma fikri 
o kadar kuvvetli oldu. 
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Şimdi, maalesef şu anda ismini hatırlayamadığım 
bir arkadaşım kürsüden, Anayasamızın gerekçesinde 
bulunan «Denge ve eşitlik» sözünden hareketle, Ana
yasanın iki kuvvete eş yetkiler verdiğini ileri sürdü 
yahut bu şekilde bir yorum yaptı. «Denge ve eşit
lik» dendiği zaman anlaşılması gereken, parlamenter 
rejimin temel kuralıydı, esprisiydi, yani yasama ve yü
rütme kuvvetlerinden birinin diğerine üstün olama
ması ve birinin diğerini ifna hareketine karşılık, di
ğerinin de ona cevap verebilecek kudrette bulunma-
saydı. Diğer bir deyişle, yasama kuvveti, yürütme 
kuvvetini güvensizlik oyuyla düşürürken, yürütme 
kuvveti de yasama kuvvetini feshedebilmekte, bizim 
hukukumuzda ise milletvekili seçimlerini öne almak
ta, alabilmekteydi. Bu şekilde iki kuvvet, birbirini kol
lamak ve devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde işbir
liği yapmak zorunluluğu ile karşılaşıyordu. 

Bu parlamenter sistem anlayışı, memleketimizde 
bulunmuş yahutta memleketimizin kamu hukukçu
ları tarafından işlenmiş, ortaya konmuş bir sistem de
ğildi, bu, İngiliz sistemi idi. Kara Avrupasında her 
millet bunu kendi millî gereklerine göre değerlendir
miş ve uygulamaya koymuştu. Fakat özü ve esası, 
söylemeye çalıştığım gibi, yasama ve yürütme kuv
vetleri arasındaki denge bir başbakan, başbakanın yö
netiminde bir bakanlar kurulu ve onların yanında bir 
devlet başkanı. 

Burada belirtilmesi gereken husus; Devlet Başka
nının Bakanlar Kurulunu kurduğu ve Bakanlar Ku
rulunun parlamentodan doğmadığı idi. Burada üzerin
de durulması gereken husus; Bakanlar Kurulunun, ku
rulduktan sonra bütün yaptığı tasarrufların meşru ol
duğu, kanunî olduğu; fakat göreve devam edebilmek 
için Meclisin güvenine sahip olması gereği idi. 

Bu sistem içerisinde parlamenter düzen uygulan
maya konduğunda Bakanlar Kurulu kendisine ayrılan 
alanda faaliyette bulunabilmekte, kuvvetler ayrılığı 
teorisi gereğince ve bütün tasarruflarında kayıtsız 
şartsız, bizde olduğu gibi, yasama meclisinin yapa
cağı kanunlara bağlı kalmamakta idi. Hatta Parla
mentonun izniyle veyahutta yasaların, Anayasanın 
kendisine verdiği yetkiyle kanun hükmünde kararna
me çıkartmak hakkına da sahip bulunuyordu. 

İşte, bizde yürütme kuvveti yahut Bakanlar Ku
rulu kuvvetlendirilmek istendiği zaman, icranın kuv
veti artırılmak istendiği zaman, ortaya çıkan sorun, 
Devlet Başkanının yetkilerinin ne olacağı ve Bakan
lar Kuruluna ne gibi yetkiler verileceği idi. 

Aziz arkadaşlarım; 
Sorunun bir kısmını birkaç gün önce burada açık

ladım. Bugün, şimdi yasama yetkisiyle olan kısmına 
değinmek istiyorum. 

Bakanlar Kuruluna yetki vermek demek, Bakan
lar Kurulunun devletin beyni olduğunu ileri sürmek 
demek, bir tehlike anında, olağanüstü durumlarda Ba
kanlar Kurulunun yasama meclisinin yapacağı ka
nunları beklemeden harekete geçebilmesi ve daha 
önemlisi, işte 7 nci maddenin son kısmında belirtil
diği gibi, hareket kaideleri koyabilme yetkisidir. Bu 
şekilde, Anayasaca Bakanlar Kuruluna verilen yet
kiyle Bakanlar Kurulu gerekli hareket kaidelerini ko
yacak ve uygulayacaktır. 

Bu hareket kaidelerinin oluşunda, yürürlüğe giri
şinde yasama meclisinin hiç bir rolü yoktur. Bakan
lar Kurulu olağanüstü hal ilan edecek; belki savaş 
hali ilan edecek, belki ekonomik krizden dolayı bir 
olağanüstü hal ilan edecek, burada ekonomik duru
ma dayanan olağanüstü halin ne zaman ilan edilece
ğini söyleyen bir kanun bulunacak, o kanuna daya
narak bu tasrrufu yapacak; fakat ondan sonra alaca
ğı tedbirlerde ve koyacağı hareket kaidelerinde ta
mamen serbest olacaktır. Ancak bu kaideleri Mecli
sin tasdikine sunacaktır, Meclisin onayını isteyecek
tir; fakat Meclis bu onaylamayı yapıncaya kadar hu
kuk kaideleri geçerliliğini koruyacak ve işleyecektir. 
Parlamenter sistemin özü, temeli budur. O kadar bu
dur ki, Fransa'da «des pays roi» denilen yetkilerle 
hükümetler 1934 - 35 - 36 krizlerini çözmeye çalışmış-
llıaırdır; fakat orada aşırılığa gidildiği için, yani doz 
kaçırıldığı için 1946 Anayasasında sınırlanmak isten
miş; faikat sonra bu ısınnrtlamanın mümkün olmadığı 
görülerek, yavaş yavaş yeniden hükümetlere kanun 
kuvvetinde belirli durumlarda kararname çıkartmak 
yetkisi verilmiştir. 1958 Anayasasına gelmiyorum; 
çünkü o yarı Başkanlık sistemidir, özel bir sistemdir, 
orada bu yetkiler çok daha fazladır. Bakanlar Kuru
lu bir çok konularda doğrudan doğruya yasama yet
kisine pratikman sahiptir. Onu örnek almıyorum; fa
kat diğer yerlerde, parlamenter rejimin uygulandığı 
diğer yerlerde bakanlar kurulu daima bu yetkilere 
sahip olmuştur. Size sık sık örneğini verdiğim İngil
tere'ye gelelim; mesela, savaş ilan edilir edilmez İngi
liz Hükümeti hemen kanunlar çıkartmıştır, Hüküme
tin bizzat kendisi Parlamentoyu beklemeden ve o ge
ce hak ve hürriyetlerin çok önemli bir kısmını tama
men askıya alarak, 8 bin kişiyi, 8 bin faşisti tutukla-
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mıştır; çünkü harp Almanlara karşı yapılmaktadır ve | 
İtalyan'lardan endişe edilmektedir. Yani, siz arkadaş
larıma duyurmak istediğim husus budur. Bakanlar 
Kurulunun kuvvetli olabilmesi demek, onun birta-
ikım yetkilere ısalhip olması ve gerekli dllduğu haber
de, acele hallerde doğrudan doğruya kendisinin ya
sama meclisine başvurmadan kanun hükmünde ka- I 
rarname çıkartabilme yetkisidir. Binaenaleyh, burada 
yürütme kuvvetinin saf bir yasama yetkisine sahip 
olduğu savunulabilir, ileri de sürülebilir ve durum da I 
budur. 

Onun içindir ki, yasama yetkisinin düzenlendiği 
7 nci maddede «Anayasanın 86 ve 37 nci madde hü
kümleri saklıdır.» denmiştir. Sayın Hazer buna bir 
tashih getirdiler, o tashihe katılıyorum. Anayasada I 
belirtilen kanun kuvvetinde kararname çıkarma yet
kisi hakkı saklıdır; «Anayasada belirtilen hallerde» I 
demektir bu ve bu durumlarda, eğer biz geçmişin I 
tekrarını istemiyorsak, ekonomik durumlarda hükü
metlerin süratle tedbir almalarını, gerekli vergileri I 
koymalarını (Bu hususta arkadaşlarımdan ilgili mad- I 
deleri okumalarını bir kere rica ederim) istiyorsak, I 
Meclislerin bunu çeşitli siyasî kavgalar yüzünden ge- I 
ciktirmelerini, engellenmesini istemiyorsak, memleket
te karışıklıklar çıktığı zaman hükümetin tedbirler al- I 
masını, ani kararlar almasını ve gerekli önlemlerle 
anarşiyi durdurmasını istiyorsak hükümetlere bu yet- I 
kiyi vermemiz lazımdır. Esasen, yürütme kuvvetinin 
kuvvetlenmesi, esasen yürütme kuvvetine gerekli yet- J 
kiler verilmesi bu anlama gelir ve arkadaşlar sık sık 
başvurdular, refere ettiler ben de söyleyeyim; Devlet 
Başkanının yürütmeyi kuvvetlendirmesinin gereklili
ğini ileri sürerken düşündüğü de hiç şüphesiz bu idi. I 
Biz, Anayasamıza Komisyonun çoğunluğu olarak; I 
olağanüstü hal düzenini getirdik ve bu hal, bu düzen- I 
le bu yetkileri sağlamak istedik. Binaenaleyh, 7 nci I 
maddenin v özünde bir değişiklik yapılmamalı. Belki, I 
Sayın Hazer'in söylediği değişiklik yapılmalıdır ve I 
madde bu şekilde, bu özüyle bırakılmalıdır. Yoksa, I 
yürütme kuvvetinin kuvvetlenmesi tamamen boş bir I 
söz olur. Yürütme kuvveti hiçbir yetkiye sahip olma- I 
yan, gerektiği anda gerekli tedbirleri alamayan bir 
komite haline dönüşür; 1961 Anayasası haline dö- I 
nüşür. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Bu konuda söyleyeceklerim, 7 nci maddeyle ilgili I 

bu kadar. Diğer 8 inci maddeye geldiği zaman, ayrı- I 
ca o husustaki görüşlerimi de arz edeceğim. I 

Hepinizi ayrı ayrı saygıyla ve sevgiyle selamlarım. I 
(Alkışlar) I 

— 76 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler... 
HAMZA EROĞLU — Meseleyi kolaylaştırmak 

için Sayın Komisyon Başkanından bir sorumuz ola
caktır. Teklif şu. Kendileri, Sayın Hazer'in öneri
sini kabul buyurduklarını söylediler. Biz şimdi Sayın 
Hazer'le konuştuk, bizim şu ifade ettiğimiz önerge
nin son kısmına ilave ediyorlar. Müsaade ederseniz 
okuyayım efendim. 

BAŞKAN — Evet. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru soruyor 
muyduk Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, soru sormuyor, önergeleri 
tevhide çalışıyor. 

HAMZA EROĞLU — Yasama yetkisi, Türk 
Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, 
bu yetki devredilemez. Hükümete Kanun Hükmün
de Kararname çıkartma yetkisi saklıdır. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Eroğ-
lu. 

«Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki hiçbir şekilde 
devredilemez, hükümete kanun hükmünde kararname 
çıkartmak üzere verilen yetki saklıdır.» Bu şekli al
masına siz de iştirak ediyorsunuz? 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, sadece «yet
kiler» diyelim. Çoğul kullanalım o kadar. Sadece ço
ğul olarak, çeşitli alanlarda... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu dikkate alınma
sını lütfen siz, bu iki önergeyi kabul buyurunuz, ge
rekli tashihatı maddede yaparsınız veyahut kolay ise; 
katî şekilde oylamak üzere lütfen şeklini söyleyiniz 
ona göre düzeltelim; arkadaşlar iştirak ediyorsa. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade ediniz; müzakereleri uzat

mayalım, kolaylaştıralım Sayın Tutum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir, iki de
fa da arz ettiğim gibi, Anayasa Komisyonumuzun 
bir Redaksiyon Komitesi vardır; bunu onunla bera
ber, diğer iki, üç maddeyle beraber, eğer müsaade 
buyurulursa zaten orada da hepsi böyle birer, ikişer 
kelime değişikliğidir. Hepsini bu akşam hazırlar ge
tiririz efendim. Bu hususta söz veriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Hazer, bir noktayı öğrenmek istiyorum. 
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Efendim, Başkanlığa müsaade edin de fikrini ifa*" ı 
de etsin, ondan sonra size de imkân versin. 

Sayın Hazer önergenizin.., 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan kendi adına 

mı, yoksa, Komisyon adına mı ifade etti? 
KEMAL DAL — Usul hakkında Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim; lütfen efen

dim. 
KEMAL DAL — Bu öneriyle ilgili efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben cümlemi tamamlaya

yım, ondan sonra size söz vereceğim efendim. 
KEMAL DAL — Önergeyi işleme koyacaksınız. 

Önerge... 
BAŞKAN — Efendim, işleme koymadan evvel 

size söz vereceğim; lütfen Sayın Dal .Çok rica ede
rim. 

DÜNDAR SOYER — Efendim, Sayın Başkan 
kendi adına mı vaatte bulundu? Komisyonla görüş
meden böyle bir kararı... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, hepimiz biliyoruz ki, 
komisyonlar Meclislerde muayyen bir sözcü marife
tiyle temsil edilmektedir veya bir başkan veya bir 
başkanvekili. Eğer, şayet başkan, sözcü veya başkan-
vekili bu konuda konuşma yetkisine sahip iseler, da
ha doğrusu komisyon böyle bir yetki vermişse şüp
hesiz konuşacaktır. Aksi takdirde, komisyonu adına 
bir kelime dahi beyan etmek imkân ve şansına sahip 
değildir. Müzakerelerin bir başka şekilde selametle 
yürütülmesi dahi mümkün değildir.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade bu
yurursanız bir cümle ilave etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Bu sorun Komisyonumla be
nim aramda olan bir ilişkidir. Sayın üyeyi ilgilendir
mez efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. Benim söylediğimle cümle tamamlanmıştır. 

Şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Hazer. Sa
yın Hamza Eroğlu'nun verdiği önergenin sizin verdi
ğiniz önergeyle tevhit edilmesini uygun görüyor mu
sunuz? Müştereken oylayacağım. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, benim öner-
gemdeki kısım tasarıda mevcut olan «Devredilmez» 
sözünden sonra ilave edilecektir. Onlar bana iştirak 
etsinler. 

BAŞKAN — Onlar da aynı şeyi ifade ediyorlar 
efendim. Şu halde iki önerge bir arada oylanmalı ve- , 
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ya birbirini takiben oylanmalı ki, bir neticeye varıla
bilsin. 

Buyurun Sayın Dal, buyurun efendim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Hazer'in 

önergesi belki bir çözüme ulaştırıyor gibi; ama hu
kuken geçerli değil efendim. Burada konuştuğu es
nada önergesini verdiler. Biraz önce ben de aynı te
şebbüste bulundum, benim önergemi geçerli saymadı
nız ve resen. Sayın Hazer'in önergesini geçerli sayı
yorsunuz, işleme koyuyorsunuz. Bunu belirtmek is
tedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen bir 

hususu hep beraber tespit edelim. Sayın Dal bir öner
ge verdi ve kendisine mektupla, notla da cevap ver
dim. Sayın Dal'ın önergesini verdiği esnada esasa ta
alluk eden bütün müzakereler bitmişti ve maddelerin 
çıkartılmasına veya fıkraların çıkartılmasına müteal
lik esaslar gelmişti. Bu müzakere yapılırken, Sayın 
Dal, maddenin tekrar görüşmeye alınması için bir 
teklif yaptı. Sayın Dal hukukçudur, meseleyi benden 
çok daha iyi vazetmesi ve yerini buldurması ve oturt
ması lazımdır. 

Şimdi, müzakerenin birinci kısmı tamamlandık
tan, esasa taalluk eden bütün müzakereler görüşül
dükten sonra ve birtakım fıkraların çıkartılmasına 
geçildikten sonra yeniden başa avdet etmek, kanaa
timce usul müzakerelerini, usulen yapılması lazım 
gelen tutumu tamamen bozar. Bu itibarla, kendisinin 
önergesini oylamak mümkün' olmadığı bir notla ifa-
de edilmiş ve kendisine iade edilmiştir. Bir mucip se
bebi vardır. Şimdi, bu mucip sebebi ifade etmeden 
Sayın Dal, söylediğim sebebi ifade etmeden bir ka-' 
ziyeyi ortaya atmanız zannediyorum insafa sığan bir 
hareket değildir. 

Teşekkür ederim. 
Buna mukabil, iki önerge birbirini tamamlayan 

önergedir ve birbirini tamamlayan iki önergenin bir 
arada muameleye konması için de bir manî hüküm 
olmadığı için, biraz evvel sizlerden rica ettim. Buna 
manî olunmak isteniyorsa ikinci oturumun başında 
size teklif ettiğimiz kararı almalısınız. O karar ile 
ilgili bir hükme varıldıktan sonra bu kabil aksaklık
ların tamamı önlenilmiş olacaktır. Ne diyorduk? 
Önergelerin asgarî bir gün evvel verilmesi halinde 
onu bir alt kurula intikal ettireceğiz, onların bir tev
hidine imkân hâsıl olacaktır ve böylece oylanacaktır. 
Müzakere içinde verilen bu önergeler, görüyorsunuz 
ki, zaman zaman böyle bahtsız neticeler doğurmak
tadır. 
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Şimdi Sayın Daçe'nin önergesini... 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, malumu 

âliniz ben bir söz aldım. Bizimde bir önergemiz var
dır. Sayın Daçe'nin vermiş olduğu önergeye uydu
ğumuz için biz önergemizi geri almıştık. Şimdi, Zatı-
âlinizin yapmış olduğu bu işlemle uyduğumuz öner
genin mahiyeti değişmiştir. O halde bizim önergeyi 
işleme koymanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Müsaade eder mi
siniz?.. Yapacağım şey şu : Öncelikle Sayın Daçe'nin 
önergesini oylayacağım; çünkü şu ana kadar bana 
yazılı yeni bir metin getirmemişlerdir. Bu itibarla oy
layacağım. Arkasından da Sayın Hazer'in önergesini 
oylayacağım, bana fırsat verirseniz. 

CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, önergem var
dı. Ben Sayın Daçe ve arkadaşlarının önergesine an
cak orijinal şekliyle belki katılabilirim. Aksi halde 
geri almıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu oylayacağımı ifade 
ettim Sayın Tutum. Orijinalini oyluyorum. Bir başka 
ifade tarzı varsa onu söyleyiniz. 

Komisyon, bu önergeye katılmadıklarını ifade et
tiler. Bu itibarla, dikkate alınıp alınmamasını oylu
yorum. Sayın Tutum'un önergesi de aynı istikamet
tedir. 

Dikkate alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmiştir, Sayın Daçe'nin öner
gesinin. 

Bir evvelki önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. Bu itibarla Sayın Hazer'in önergesini de aynı 
istikamette, dikkate almak üzere oya sunuyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

FİKRt DEVRÎMSEL — Hepsi kabul edildi. 

BAŞKAN — Efendim, dikkate alınması kabul 
edilmiştir. Komisyon her iki önerge üzerinde görü
şünü getirecektir. Önergeler birbirinin yerine ikame 
edilecek önergeler değildir. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIK AÇTI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi: 
Madde 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cum

hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anaya -
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sa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir. 

Gerekçe : 
MADDE — 8, 

Yürütme yetkisi ve görevi 
1961 Anayasası düzenlenirken, Türkiyemizde fert, 

hak ve hürriyetleri için tehlikelerin devamlı suretle 
yürütme kuvvetinden geldiği gözlemlenmiştir. 

Esasen modern çağlarda 1215 Magna Cartasın
dan beri ferdin Devlet başkanının sultasından kur
tulup hür olabilmek için yaptığı mücadelede hedef 
daima yürütme kuvveti olmuştur .Fert, yürütme kuv
vetinin yetkilerini birer birer kopararak, onu müm
kün olduğu ölçüde yetkisiz kılmak istemiştir. Bun
dan dolayı da bütün hukuk düzeni, Devlet başkanı
na ve yürütme kuvvetine karşı bir mücadele şeklinde 
gelişmiştir. 

1961 Anayasası bu felsefeye sadık kalarak yürüt
meyi Devletin yönetiminde, bütün faaliyetlerinde ya
sama kuvvetine bağlı, yasamaya tabi bir kuvvet ola
rak düzenlenmiş idi. Halbuki modern hayatta yürüt
me kuvveti devletin beyni, hareket gücünün kaynak
landığı motorudur. Bundan dolayıdır ki, 1961 ila 
1980 arasındaki devrede karar almak kudretinden 
yoksun hükümetler görülmüştür, tşte bu duruma son 
vermek için yürütme yasamaya tabi bir organ ol
maktan çıkarılmış, her iki kuvvetin Devlet faaliyetle
rinin düzenlenmesinde eşitlik ve denklik içinde işbir
liği yapmalarını öngören parlamenter hükümet sis
temi bütün gerekleriyle uygulanmaya konmuştur. 
Bu nedenle, yürütme, 1961 Anayasasında olduğu gibi 
bir görev olmaktan çıkartılmış, yürütme gerekli yet
kilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevle
ri yerine getiren bir kuvvet olarak düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
8 inci maddeyle ilgili olarak 4 önerge mevcut bu

lunmaktadır: Sayın Yolga, bir kelimenin çıkartılma
sını. talep ediyor; Sayın Tutum, genelde değişiklik 
yapılmasını, Sayın Yarkın keza genelde değişiklik ya
pılmasını istiyorlar; Sayın Gökçe, iki kelimenin baş
lıkta ve metinde yer değiştirmesini talep etmektedir. 

Bütün önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 8 inci maddesinden, başlık

taki ve metindeki «...ve görevi» kelimeleri ile metin 
sonundaki «... ve yerine getirilir.» kelimelerinin çı
karılmasını Yüce Meclisin takdirine saygı ile arz 
ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
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Gerekçe : 
Klasik Anayasa Hukukunda, literatüründe ve me

tinlerinde yasama, yargı ve yürütmenin her üçü «kuv
vet», yahut Anayasamızın tercih ettiği yeni tercüme
si ile «yetki» sayılıyor. Batı Avrupa'nın iki büyük 
parlamenter demokrasisi olan Fransa ve Almanya'nın 
mevzuatında durum aynıdır. Yalnız italyan Anaya
sasında her üç kuvvet konusunda kullanılan «görev» 
(fonction) terimini 1961 Anayasasının sadece yürüt
me için benimsemesi, yürütmeyi zaif tutma eğilimi 
ile izah edilebilir. Tasarı, haklı olarak, «yetki» keli
mesini ilave, fakat yine de yasama! ve yargıya nis
petle bir farklılık, ifade eden «görev» kelimesini mu
hafaza etmiştir. Bu kelimenin metinden çıkarılma
sının hukukî yerindelik ve güçlü Devlet ilkesi bakım
larından gerekli olduğu düşüncesindeyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 8 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ve tek
lif ederim. 

Cahit TUTUM 
Önerilen Madde : 
ıVIII. — Yürütme yetkisi ve görevi : 
Madde 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cum

hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kanunlar 
çerçevesinde kullanılır ve yerine getirilir. 

Gerekçe : 
Tasarının 8 inci maddesi, yürütmenin Anayasa 

ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla her türlü dü
zenleyici işlemlerde bulunabileceğini öngörmektedir. 
Oysa idare geleneğimizde «kanunî idare» ya da «ka
nunî dayanak» ilkesi geçerlidir. Buna göre idarenin 
tüm tasarruflarında «kanunî dayanak» aranır. Bu 
geleneğin birdenbire terkedilmesi bazı sakıncalar do
ğurabilir. Bu nedenle yürütmenin yetkilerini kanun
lar çerçevesinde kullanacağına işaret etmek suretiyle 
idarenin tasarruflarında esas itibariyle kanunlarla 
bağlı olduğu belirtilmek istenmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 8 inci maddesinin, arz ede

ceğim gerekçelerle, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından, kanunlar çerçevesinde 
kullanılır ve yerine getirilir.» 

Şerafettin YARKIN 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
düzeltilmesini saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Halil GELENDOST 

i VIII. — Yürütme görevi ve yetkisi: 
Madde 8. — Yürütme görevi ve yetkisi, Cumhur

başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getiri
lir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın ve Sayın Tutum tara
fından verilen önergeler aynı mahiyettedir ve «Yü-

! rütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulu tarafından kanunlar çerçevesinde kulla
nılır ve yerine getirilir» ifadesiyle «Anayasa» keli
mesini metinden çıkartmak istemektedirler. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, açık
lamalarda bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Daha geniş izahatı verirsiniz efen
dim. Müsaade edin. 

Evet, bu itibarla, iki önergeyi müştereken işleme 
koyuyorum, önergeyi müştereken işleme koyuyorum, 
Tekrar okuyunuz efendim. 

(Cahit Tutum ve Şerafettin Yarkın'ın önergeleri 
tekrar okundu.) 

»BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir. O iti
barla, birisi üzerinde işlem yapacağız. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önergem üze

rinde konuşma hakkım yok mu?.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. , 
Sayın Yarkın'ın önergesi aynı mahiyettedir, Sa

yın Yarkın'dan sonra size söz vereceğim. 
Aynı mahiyette olduğunu biraz evvel ifade ettim. 

Lütfen strese sebep olacak bir tarzda, bir üslup için
de ifade etmeyiniz Sayın Tutum. 

Buyurun efendim. 

vŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Tasarının 8 inci maddesinin gerekçesinde, «1961 
Anayasasının yürütmeyi devletin yönetiminde bütün 
faaliyetlerinde yasama kuvvetine bağlı, yasamaya ta
bi bir kuvvet olarak düzenlediğini ve bundan dolayı 

I 1961 ila 1980 yılları arasındaki devrede karar alma 
kudretinden yoksun hükümetler görüldüğü, bu du
ruma son vermek için Tasarı ile yürütme organının 
yasamaya tabi olmakta çıkarıldığı» ifade edilmekte
dir. Bu gerekçeye katılıp katılmamak bir tarafa, ge
rekçe evvela Tasarıdaki hükümlere de uygun değil
dir. 

I Yürütmenin yasamaya tabi olmaktan çıkarılması 
ne demektir? Gerekçeye göre 1961 Anayasasında yü
rütme her faaliyetinde yasamaya tabi imiş; ama şim-

I di tabi olmakta çıkarılmış. Bu konuda 1961 Anaya-

79 — 
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sası ile 1982 Anayasa Tasarısının hükümlerini karşı
laştırmak gerekir, önce her ikisinde de parlamenter 
sistemin en doğal sonucu olarak yürütme organı, ya
sama organının denetimi altındadır. Her ikisinde de 
soru, genel görüşme, Meclis soruşturması, gensoru, 
göreve başlarken güvenoyu, görev sırasında güvenoyu 
müessesesi tamamen aynıdır. Sadece hükümetin tek
rar kurulamaması hallerinde Meclisin feshine gidil
mesi hususunda eski 108 inci işlemeyen maddeye gö
re kolay işleyen bir hüküm getirilmiştir. Bu hüküm 
de yukarıda yanlış olduğunu veya Tasarıdaki hüküm
lere uygun olmadığını arz ettiğim gerekçeyi haklı çı
karır bir yönü yoktur. S 

Yine, 1961 Anayasasında ve Tasarıda Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi hemen he
men aynıdır, yani Meclisin onayına tabidir. Ayrıca 
Tasarının olağanüstü yönetim usullerine ilişkin 135 
ila 138 inci maddelerinin gerekçesinde yürütmenin 
bütün tasarruflarının Yasama Meclisinin denetimi 
altında düzenleneceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, 
Tasarı ile yürütmeyi yasamaya tabi olmaktan çıkar
dığını kabul etmek ve Tasarıda bunu görmek müm
kün değil ve böyle bir sonuç da doğru değildir. 

Yine gerekçede, 1961 Anayasası ile yürütme ya
samaya tabi olduğu için, karar almak kudretinden 
yoksun hükümetler görüldüğü ifade edilmektedir, 
doğrudur; böyle hükümetler görülmüştür. Ancak, bu 
yürütme yasamaya tabi olduğu için olmamıştır, Ko
alisyon dönemlerinin karşılıklı taviz politikasının yü-
rüyemediği zamanlarda olmuştur ve kararnameler 
uzun süre imzalanmadan kalmıştır. Esasen kolalis-
yon dönemlerinin de ülkemize ne kadar pahalıya mal 
olduğu bilinen bir gerçektir. 

Dolayısıyla, bu sonucun da yürütmenin yasama
ya tabi olması ile ilgisi bulunmadığına göre, 8 inci 
maddenin arz ettiğim gerekçesinden hangi anlam çı
kacaktır?.,. 

Tasan ile yürütme yasama organına tabi olmak
tan çıkarıldı denildiğine göre, Tasan metninde bu
nun dayandığı bir hüküm olması gerekir. Bu durum
da 8 inci maddeyi 1961' Anayasasının 6 ncı maddesi 
ile karşılaştırmak gerekiyor. 

1961' Anayasasının 6 ncı maddesinde «Yürütme 
görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.» denil
mektedir. Aynı hüküm Tasarıda, «Yürütme yetkisi 
ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ta
rafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kul
lanılır ve yerine getirilir,» şeklindedir. Aradaki fark ,, 
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bellidir* «Yürütme görevi)» yerine, «Yürütme yetkisi 
ve görevi...» denilmiş ve «Anayasa» kelimesi eklen
miştir. 

Sayın üyeler; 
Ben şimdi soruyorum, her iki hüküm arasındaki 

bu farklılıkla, Komisyonun getirmek istediği husus 
kanunların düzenlemediği alanlarda Kanun Hükmün
de Kararname çıkarma yetkisinden de farklı olarak, 
tasarufta bulunmak mıdır, bu yetkiyi mi vermekte
dir?... 

8 inci maddenin gerekçesinde yasama ve yürütme 
kuvvetlerinin «Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesin
de eşitlik ve denklik içinde işbirliği yapmalarını ön
gören parlamenter hükümet' sistemi bütün gerekle
riyle uygulanmaya konulmuştur» denilmektedir. Par
lamenter sistemde, parlamento ve hükümetin işbirli
ği ve ahenk içinde olmaları elbette ki, gereklidir. An
cak, her iki kuvvetin devlet faaliyetlerinin düzenlen
mesinde eşitlik ve denklik içinde olmaları ne demek
tir?.. Biraz önce değindiğim hükümet kanunların dü
zenlenmediği bir alanda Bakanlar Kurulu Karan ile 
kanun koyucu gibi düzenleyici bir karar alma ve 
sonra tetkik etme yetkisine mi sahip olacaktır?.,. 

Gerekçedeki bu ibare her halde iyice açıklığa ka
vuşturulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın beş dakikanız dol
muştur, lütfen toplayınız. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, bir
kaç dakikanızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim o takdir bana ait değil, 
Genel Kurul beş dakika ile sınırlandırmıştır, lütfen 
efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Şimdi dünkü tuta
naklardan Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının bu 
konuya dair bazı açıklamalarını okuyorum : 

«Yürütme, 1961 Anayasasının gerekçesinde de 
belirtildiği gibi, yasamaya tabi, yasamaya uymak zo
runda olan bir kuvvet olarak düzenlenmişti, yani yü
rütme kuvvetinin 1961 Anayasasının kurduğu düze
ne göre hükümet tasarrufları yapma yetkisi bile ol
mamasına rağmen, bu alan genişletildi, kanunların 
dışında, kanunların hukuk düzenini ihlal etmeden 
(Bakın kelime üzerinde oyun yapmaya çalışmıyorum) 
kanunlar yasama organı kendisine yetki vermese de, 
hukuk düzenini ihlal etmeden tasarruflarda buluna
bileceği benimsendi ve uygulamaya kondu. 

1971 değişiklikleri bu alanda büyük bir değişik
lik getirmedi. Sadece yasama ile ilgili 64 üncü mad
dede Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 
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verildi yürütme kuvvetine; fakat bu alan çok sınırlı 
idi.» 

Şimdi, bu duruma göre, 1982 Anayasa Tasarısı
nın 8 inci maddesinin gerekçesine göre Yasama Orga
nı kendisine yetki vermese de kanunların dışında, ka
nunlara ve hukuk düzenini ihlal etmeden gerekli ta
sarrufta bulunabileceği sonucu çıkmaktadır. 

îşte bu nokta üstünde iyice durmak gerekir. 

Sayın üyeler; 
Ülkemizde yürütmenin faaliyet alanı kanunlarla 

belirlenmiştir, tdare bütün yetkilerini kanunlardan alır, 
yani kanunun 'bulunduğu yerde yürütme vardır ve 
kanunlara da aykırı olmamak zorundadır. Bu aynı 
zamanda idarenin eylem ve lişılesmleninıiai! hukuka 
uygun olup ©ılımadığı denetimini de sağlar. İdareyi 
kanunlara bağlı kılma her türlü keyfiliğe, hukuk dışı 
eylem ve işlemlere set çeker. 

'BAŞKAN — Sayın Yarkın, 10 dakika olmak 
üzeredir. Zaman yalnız 'benim değil; ama Genel 
Kurulun da zamanıdır. Lütfen takdir hakkınızı ona 
göre Ikullanınız. 

SERAFETTfN YARKIN — Arz ettiğim bu ge
rekçelinle Tasarının en azından bu şekilde oylan
maca dahi, gerekçesinin düzeltilmesi ve bu anlam
lara meydan verecek şeylerin çıkarılmasını arz edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, önergenin lehinde söz veriyorum. 
TURGUT YEGENAĞA — Aleyhinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Aleyhinde, peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — 'Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Önümüzdeki konu asılında idare hukukunun en 

çetin ıkonulanndan biri. Kuşkusuz Iher hukuksal so
run, siyasî bazı çekirdekleri veya siyasî içeriği ola
bilir. Bu balkımdan hukuk ve siyasetin kesişme nok
tası üzerinde bulunan son ıderece önemli bir konu. 

Aslımda benim kuşkum yeni düzenleme ile sanı
yorum çok bilinçli gibi gözükmüyor bana, çok hızlı 
bir şekilde bir uçtan öbür uca kayıyoruz. 60 yıllık 
Cumhuriyet tarihindeki geleneği değiştirerek özellikle 
kanunî dayanak ilkesf veyalhüt kanunî idare ilkesi 
ki, biz hukuk (devletinin en önemli unsurlarından 'biri 
Olduğunu 30 yıldır söylemişiz; literatürde söylenmiş, 
pratülklte söyletilmiş, siyaset aidamları dille getirmiş
lerdir. 

Hukuk devleti olmanın son derece önemli il-
'kelerinden biri olan kanunî dayanak veya kanunî 
idare ilkesinden sanki uzaklaşıyormuş gibi bir izlenim 
vermektedir maddemin tedvin tarzı. 

Değerli arkadaşlar, Saygıdeğer Komisyon Baş
kanımız biraz evvelki konuşmalarında, güçsüz yü
rütmeden ve Bakanlar Kurulunun karar almaktan' 
yoksun bir durumda bulunduğundan acı acı yakın
dılar. 

Değerli arkadaşlarım, galiba bunları biraz abar
tıyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim, 
'soruyorum; Balkanlar Kurulunun, geçmişte «Yetki-

• ' derimiz yok ne yapalım..» diyecek 'hangi gerekçeleri 
•ve argümanları ileri sürebilirler?.. Bakanlık kurar, 
kaldırır, ıtayin yapar, tüzük çıkartır, yönetmelik çı
kartır, ©akanlar Kurulu Kararnameleri çıkartır, ka
nun 'hükmünde kararname çıkartır, çok önemli olan 
'grev gibi olayları erlteler. Benim anlamadığım, bu 
abartmaların sonucunda sanıyorum ki, farklı bir 
doğrultuya meseleleri götürmek gibi bir tehlike söz 
konusu. 

Saygıdeğer Komisyon Başkanımın galiba üçüncü 
kez tekrarladığı, sık sık seminerlerde tekrarladığı 
bir kavram var. Ya ben bu kavramı idare bukuku 
çerçevesinde 'farklı alğıllamışırn ve öğrenmişim veya
hut saygıdeğer Komisyon Başkanımız bunu değişik 

- anlatıyorlar. İkide bir şu sözü kullanıyorlar «Hükü
met, tasarrufları yapamayacak durumda idi.» veya-
(hut «'En basit hükümet tasarruflarını yapabilmesi 
İçin kanunî dayanağa ihtiyacı vardı.» 

Benim anladığım, «Hükümet tasarrufu» deyimi 
özel bir deyimdir. «Hükümet tasarrufları» Fransa-
idan alınmış bir kavramdır. Hükümetin siyasî ni
telikte yüksek yönetim faaliyetlerini ifade eder ve 
daha çok, genellikle Türkiye'deki anlaşılışıyla yargı 
denetimi ıdışında bırakılan hükümet faaliyetlerini 
ifade eder. Geçmişe baktığımız zaman, yani, 1924 
Anayasasının yürürlükte olduğu döneme, 1961'den 
önceki döneme baktığımız zaman, genellikle, «Hü
kümet tasarrufu» denilen faaliyetler, son derece sı
nırlı bir iki hükümet faaliyeti idi. örmek mi?.. Mi
silleme faalM'yetleri. Bir başka örnek, bir yabancının 
sınır dışı edilmesi. Bir başka örnek, hars birliği sağ
lamak maksadıyla iç iskâna tabi tutmak, Türk va
tandaşlığına ilişkin birtakım davalar... Bunun dışında 
bukümet tasarrufu -diye bir şey yoktur zaten. 

(Şimdi, iM'debir [«Hükümet tasarrufları dahi ala
mıyordu» dediği zaman, kasıt acaba başka bir şey 
midir onu bilemiyorum. «Hükümet tasarrufları» 1961 
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Anayasasında kaldırılmış. Şu bakımdan kaldırılmış; 
aslında hükümet gene bu tasarrufılan ailalhiir; a'labilir 
de tamamıyla yargı denetimine tabidir. Bununla bir
ilikte, Danıştayımız zaman zaman eski hükümet ta
sarrufları anlayışına 'doğru yaMaşımıştır. Örneğin, 
Sayın Devlet Başkanımızın veya Cumhurbaşkanımı
zın tabiî senatörlüğe yaptığı atamaya karşı açılan 
davada bu yokla karar almıştır; «Siyasî oporitünite 
meselesidir, -siyasi yerindel'iık meselesini Danıştay gö
rüşemez.» demiştir. 

Benim burada korkum şudur: 
Değerli arkadaşlar, maddenin tedvini «Kanunla

ra uygun olarak yerine getirir ve kullanır» diyor. 
Bunun anlamı şudur: Kanuna aykırı olmamak kay
dı ile eğer bir boşluk varsa her lürlü faaliyette bu
lunur demektir. Bundan çekinirim, özellikle vatan
daşın, vatandaşla her gün karşı karşıya bulunan ida
renin, kendisine aslî birtakım yetkiler tevehhüm ede
rek ve bunu Anayasadan aldığını da ileri sürerek, 
vatandaşın hak alanına girecek olan; tasrih ediyorum; 
formalite de dahil birtakım idarî yükümlülükler ge
tirecek olan birtakım faaliyetlere girişmesi, bence 
dikkatle üzerinde durmamız gereken ve hassas olma
mız gereken bir noktadır. 

'Benim kanımca, çok kısa süre içinde şunu arz 
etmek isterim: İdarenin, hukuka bağlmğı esastır ve 
burada da kanunî idare ilkesi, idaremizin alıştığı bir 
ilkedir. Bundan ayrılmayalım. İBenim ricam, «Kanun
lar çerçevesinde bunu yerine getirir.» dememiz bu
nu karşılar. 

Zaten bugün bildiğiniz gibi, çok ünlü Anayasa 
'Mahkememizin !28 Mart 1963 tarihli bir kararı var. 
'Bence, hukuk, hayatımızda dönüm noktasıdır. Ora
da der ki «Temel hükümleri, Yasama Organınca be
lirtilen alanlarda, yürütme organı dilediği gibi düzen
leyici işlemlerde bulunur.» Bu yoldan yararlanmamış
tır hükümetler. Kanun kuvvetinde kararnameden de 
güçlüdür, Anayasa 'Mahkememiz buna cevaz ver
miştir. Yanlış yorumlarla yanlış sonuçlara gitmeye
lim. İstirham ediyorum, «(Kanunlar çerçevesinde 
bu yetki kullanılır» şeklindeki önergemize iltifat bu
yurun. 

Teşekkürler.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Yeğenağa, önergenin aleyhinde 

söz veriyorum. 
ALÂEDDİN AKSOY — Önergenin aleyhinde 

söz istiyorum Sayın ıBaşkan. 

I TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh-
I terem arkadaşlarım; 
I 8 inci madde gayet vazıh. Anayasanın esası mil-
I let adına, milletin idare etmek için kurulan teşek-
I külün ne şekilde hareket edeceğinin sınırlanmasıdır. 
I Yani, milletin, kendini idare edene verdiği yetkiler 
I ve koyduğu yasaklardır. Anayasanın esası budur. Bu 
I esasa göre, millet adına hareket eden bir Meclis var; 
I bu Yasama Organı. Bunu Komisyon ayrı bir şey ola-
I rak almış. 

2. Yürütme, icra heyeti; Cumhurbaşkanı, İBaş-
I bakan ve hükümet. 
I 3. Yargı organı. /Üçünün de bu şekilde ayrılmış 
I olmasıyla gayet güzel belirgin bir sistem gelmiştir. 
I Hükümetin, yani yürütmenin kanunlara uygun 
I yürütme yapacağı aşikâr.Anayasa da öne geçiril-
I miş. Sıra bakımmdan, silsileyi meratip bakımından 
I Anayasa en mühim kanun ve «Kanunları uygular» 
I denmiş. «Anayasaya uygun olarak hareket etme» 
I maddesini çıkarmakla ne kazanırız, çıkarmamakla 

ne kazanırız? ıBunun üzerinde Umumî Heyetin ver-
J diği vakti dahi tecavüz eden konuşmalar yapıldı. 

I Gayet vazıh efendim. «Yürütme, Cumhurbaşkanı 
I ve Başbakan tarafından Anayasaya ve kanunlara uy-
I gun şekilde yapılır.» Eğer yapılmazsa, Meclis devam

lı murakabe halinde. Her zaman, Anayasaya ve ka-
I nunlara uygun uygulama yapmayan bir yürütmeyi 
I düşürme yetkisini haiz. Onun için maddenin aynen 
I kabulünü bilhassa rica ediyorum. 
I Teşekkür ederim efendim. Saygılarımla. (ÎAlkış-

lar). 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
I Önerge üzerinde söz isteyen Aksoy, buyurun 
I efendim. Önergenin aleyhinde. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, sayın ar-
I kadaşlarım; 
I Pek tabiî ki yürütme, kanunlara ve Anayasaya 
I uygun olarak yürütme yetkisini ve görevini kullana-
I cak ve yerine getirecektir. Pek tabiî, kanunlara uya-
I çaktır; ama öyle olaylar olabilir ki, mevzuun kanun-
I da yeri yoktur; fakat Anayasanın genel prensipleri 
I ortadadır. Anayasanın genel prensipleri o olay hak-
I kında idareye, yürütmeye bir fikir, bir yön verebilir. 
J IBu bakımdan yürütme ve idare, Anayasanın bu amir 
I hükmünün verdiği prensip tahtında yürütme göre-
I vini ve yetkisini rahatlıkla yapabilir. 
I Bizim «Anayasa» tabirini çıkarmakla elimize ne 
I geçer?.. Elimize geçen şey, ileride vuku bulabilecek 
j hadiseleri karanlığa götürmektir. Binaenaleyh,, bu 
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konu üzerinde titizlikle durmamız lazım gelir. Bu hu
sus çok önemlidir. İdare yetkilerini kullanırken, gö
revlerini yerine getirirken mutlaka Anayasanın da 
amir prensiplerinden hareket edecektir. 

İlerideki suiistimalleri önlemek bakımından mad
de doğrudur; aynen kabulünü arz ediyorum. (Alkış
lar). 

IBAŞKAİN — Sayın Aksoy, teşekkür ederim efen
dim. 

önerge üzerinde söz almak isteyen bir başka üye
miz?.. Yok. 

'Bu itibarla, önergeler üzerinde Komisyonun görü
şünü rica ediyorum. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALIDİKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 18 inci maddesi dolayısıyla Cahit Tu
tum ve Şerafettin Yarkın arkadaşlarımın sorularına ve 
mütalaalarına mümkün olduğu kadar kısa cevap ver
meye çalışacağım; çünkü bu konuda söyleyecekleri
min önemli bir kısmını daha önce çeşitli defalar açık
lamıştım. Yalnız, konuya girmeden evvel Cahit Tu
tum arkadaşımın bugün şahsımla ilgili olarak ortaya 
attığı bir soruyu kısaca cevaplandırmak istiyorum, o 
da «IKıbrıs Anayasası» meselesi. 

Ben Kıbrıs Anayasasının yapılmasına katılmadım, 
hiçbir şekilde. Onu Sayın Suat Bilge ile Şeref Gözü-
büyük arkadaşlarımız hazırladılar ve Kıbrıs Türk Fe
dere Devletinin Kurucu Meclisi son şeklini verdi. 
Uygulanmakta olan Anayasa da budur; benimle hiç
bir ilgisi yoktur. Buna mukabil Kıbrıs Türk Fede
re Devletinin Seçim Kanununu yaptım. Onun sistemi 
tamamen benimdir; bütün sorumluluğunu kabul edi
yorum. 

İkincisi de, sorabalirler ki, «Kıbrısta neler yap
tınız?..» IKıbrıs'ta Yunanlılarla 3İan müzakerelerde 
Türk Hükümetinin ve Denktaş'ın müşaviri olarak 
bulundum, 1972'den 1974'e, sonra 1975'ten 1977 son
baharına kadar. O müzakereler de bir sonuç verme
di, başarıya ulaşamadık. 

Bunu açıkladıktan sonra şimdi de arkadaşları
mın ileri sürdüğü görüşlere geliyorum: 

Sayın Şerafettin Yarkın'ın «Eşitlik ve denklik» so
rusunda; «1961 Anayasasında bu eşitlik ve denklik 
vardı» diyor. Hayır, yoktu.'1961 Anayasasına göre 
güvensizlik oyuyla karşılaşan bakanlar kurulunun 
meclisin yenilenmesini istemeye derhal hakkı yoktu. 
Bunun için, 18 aylık bir süre içerisinde iki defa ba
kanlar kurulunun salt çoğunlukla düşürülmesi la-

I zımdı. Bu düşürülmelerinin birisi veyahut her ikisi 
I bakanlar kurulunun kendi güvenoyu talebi veyahut 
I gensoru sonunda olabilirdi. 18 ay içerisinde iki defa 

düşürüldükten sonra, bir üçüncü defa bakanlar kuru-
I lu düşürüldükten sonra, ancak o zaman meclisin se-
I çimlerinin yenilenmesinin öne alınması başbakan ta-
I rafından, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra dev-
I let başkanından talep edilebilirdi. 

I Arkadaşlarım; 
Bu sistem 1946 Fransız Anayasasının sistemi idi. 

Bu sistem Fransa'da sadece 1955'te bir defa çok tar-
tışılabilen şartlar içerisinde, hukuken çok tartışılan 
şartlar içerisinde uygulandı, sonra bunun uygulanma
dığı görülünce 1958'de Fransızlar yarı başkanlık sis
temiyle klasik, elinizdeki metne uygun bir sistemde, 
sadece 30 günlük süre yok, «Bakanlar kurulu her dü
şürüldüğü defa meclisin feshini isteyebilir» şeklinde 
düzenlendi; yani bu tamamen parlamenter sistemin 
klasik bir uygulaması idi; hatta şunu da isterseniz ila
ve edeyim, belki muarızlarımız vardır, onları ikna 
edebilirim; 1962 yılında da Fransa'da Debre Hükü
meti bu şekilde bir güvensizlik oyuyla karşılaştı, Mec
lis feshedildi ve yeni seçimde Debre'ye güvensizlik 
oyu veren milletvekillerinden !l60'ı seçimi kaybetti; 

| yani halk, «Yanlış yere Hükümeti düşürdünüz» şek
linde yorumlanabilecek bir şekilde onları cezalandır
dı. Bizde '1961 Anayasası uygulamasında böyle bir 
olay olmadı, meclisin yenilenmesine dahi karar veri
lemedi; çünkü mümkün değildi, 18 aylık bir süre içe
risinde 226 oyla hükümetin düşürülmesi kolay bir 
olay değildi, hatta o kadar kolay değildi ki, biliyor-

v sunuz Başbakanlardan birisi «226'yı bulun beni de
virin» diye meydan da okudu, bu şekilde. 

Binaenaleyh, bir eşitlik ve denge yoktu ve ayrı
ca da Anayasanın gerekçesinde açıklandığı gibi, yürüt
me kuvveti yasamaya tabi bir organ; yani yasamanın 
çizdiği sınırlar içerisinde hareket edebilen bir organ 
olarak düzenlenmişti ve yürütmenin bütün eylem ve 
işlemleri yargı denetimine tabiydi, yürütmenin hiç
bir bağımsız tasarrufu yoktu. Biraz evvel Sayın Ca
hit Tutum arkadaşım buna, yani hükümet tasarruf
ları sorununa değindi; yani biz, «Hükümet tasarruf
ları gibi böyle basit bir olayı, basit bir tasarrufu da
hi hükümetin yapmak yetkisi yoktu, onda dahi ka
nunlara ve denetime tabi idi» demek istemiştik eski
den beri. 

Kendisi belki doktrinde farklı bir görüşe sahip
tir, tartışmıyorum; İstanbul Hukuk Fakültesinin İda
re Hukukundaki arkadaşlarımızın görüşü (Biz de ana-
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yasacı olarak arada sırada aralarında bulunuruz) bu
dur; ama siz de kabul buyuracaksınız ki sorunun özü 
bu değil; fakat gerçek olan şuydu: Anayasada tabi 
bir organ olarak düzenlenmişti, yani yürütme yasa
manın uydusuydu, ona tabi organ olarak düzenlen
mişti. 

Burayı bir noktalayalım ve diğer bir hususa geçe
lim: Sayın Cahit Tutum arkadaşımız «Türkiye'de 
özellikle İdarenin tüm tasarruflarında kanunî daya
nak aranır, bu geleneğin birdenbire terkedilmesi ba
zı sakıncalar doğurabilir»; diyor. Ben kendisine ta
mamen katılıyorum; ama Türkiye'de bu şekildeki bir 
gelişme; bakın 1921 'den beri Türkiye'de parlamenter 
sisteme doğru bir gelişme olmuştur. 1924 Anayasa
sı (ökte arkadaşım burada yok) millî egemenlik il
kesine dayanıyordu, meclis hükümeti saf bir şekilde 
uygulanıyordu ve bu anlayış sonunda bakanların her 
biri teker teker (Bunu Sayın Karal arkadaşım da 
geçen gün çok güzel anlattı, tekrarlıyorum, özür di
lerim) meclis tarafından seçiliyordu; yani devlet baş
kanı yoktu, Türkiye-(Büyük Millet Meclisinin başkanı 
da aynı zamanda hükümet başkanıydı; böyle kendine 
mahsus bir sistemdi; fakat öz, milletin hâkim oldu
ğu, millî egemenliğin hâkim olduğu ve «Hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğu» ilkesine dayanı
yordu ki, bu tabiî Türkiye'de bir devrimdi, tam ma-

' nasıyla bir devrimdi. Saltanat ortadan kaldırılıyor
du 1924 Anayasasıyla; saltanat bir kararla kaldırıl
madan çok daha önce. 

Sonra Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyeti re-
simleştiren kanunla birlikte hükümet kuruluş şekji 
değiştirildi; ama nasıl değiştirildi?.. Yine meclis hü
kümeti sistemine az veyahut çok uygun olarak. Bu 
sefer ne oluyordu?.. Cumhurbaşkanı seçildikten son
ra bakanlar kurulunun listesini meclise gönderiyor, 
meclis bunları teker teker onaylıyor, ondan sonra 
Cumhurbaşkanı atamasını yaparak hükümeti kuru
yordu. Bakın, burada da hükümeti kurmak yetkisi 
meclise aitti; fakat o saf şeklinden uzaklaşmıştı, ara
ya cumhurbaşkanı giriyordu ve cumhurbaşkanının 
imzası gerekli oluyordu; ama yine tayini pratikman 
meclis yapıyordu. Çünkü meclisin onayı olmazsa ba
kanın tayini mümkün değildi. 

Cumhuriyetin ilanından altı ay sonra 1924 Ana
yasası kabul edildi. 11924 Anayasasıyla birlikte par
lamenter rejime doğru daha kuvvetli bir kayış ol
du. Ne oldu?.. 1924 Anayasası ile cumhurbaşkanı 
bakanlar kurulunu atıyordu; meclise başvurmadan 
atıyordu. Resmî Gazetede yayınlanıyor, bakanlar ku-

I rulu göreve başlıyordu. Tıpkı 1961 Anayasasında ol-
I duğu gibi. Ancak ondan sonra meclisten güvenoyu 
I talep ediyordu, güvenoyu alırsa göreve devam edi-
I yordu. 
I Bu sistemin parlamenter rejimden tek farkı, mec-
I lisin cumhurbaşkanı tarafından, bakanlar kurulu gü-
I verisizlik oyuyla karşılaştığı zaman feshedilememe-
I siydi, veyahut da Esas Teşkilat Hukukunda kabul 
I edildiği gibi meclisin seçiminin yenilenmemesiydi. 

I Burada da bir nokta üzerinde sayın arkadaşları-
I ma bir görüşümü arz etmek istiyorum. Fesihle mec-
I lisin yenilenmesi arasında şu temel fark vardır: Fesih 
I olduğu zaman milletvekili milletvekillik sıfatını kay-
I beder; halbuki meclisin yenilenmesi sisteminde yeni' 
I meclis toplanıncaya kadar eskisi görevine devam eder. 
I Bizde daima millî iradeye özel bir saygı gösterildiği 
I için millî egemenlik ilkesine herhalde bağlı kaldığı, 
I aynı espri içerisinde geliştiğimiz için,' esasen bu 
I Mecliste de, şu Danışma Meclisinde de yine aynı es-
I prinin hâkim olduğunu görüyorum; bakın nasıl yer-
I leşiyor, müesseseleşiyor bazı fikirler. Buna dayana-
l'-rak arkadaşlarımız birçok değerli fikirler ileri sürü-
I yorlar; sisteme karşı çıkıyorlar, önergeler veriliyor. 

I 1961'e kadar bu sistem devam etti. iDediğim gi
bi fesih yoktu, yahut da meclisin yenilenmesi yoktu. 
Atatürk bizzat kendisi meclisin yenilenmesini Ana-

I yasa Tasarısına sokturmuştu; fakat Süreyya »Bey isim
li bir milletvekili, (ki 'Atatürk'ün yaverlerinden ya-

I hut yakın arkadaşlarından birisi) Mecliste kalkmış, 
I kim oluyor devlet başkanı, bizi feshedecek, biz mil-
I letin temsilcisiyiz ve saire diyerek, yani dürüst bir 
I şekilde, pek nazik olmayan bir şekilde de sistemi ya-
I hut teklifi yermiş ve teklif Anayasadan çıkartıl-
I mıştı. 

1961 Anayasası aynı sistemi muhafaza etti, biraz 
evvel getirdiğim sistemle; fakat yine, bu sefer 1961' 

I de parlamenter sisteme çok daha fazla yaklaşıldı. 
I Meclisin yenilenmesi Anayasa hükmü haline getiril-
I di; fakat öyle bir hüküm haline getirildi ki, işlemesi 

mümkün değildi. 
I Allah rahmet eylesin, Profesör Turan Güneş, za-
I bıtlarda, bunu gayet açık bir şekilde söylüyor. Yine 
I millî egemenlik ilkesine dayanılarak meclisin seçim

lerinin devlet başkanı tarafından öne alınmasını ye-
I ren arkadaşlarına, «Merak etmeyin, bu nasıl olsa uy

gulanmaz; uygulanması mümkün değil.» diyor. Ha-
[ kikaten uygulanmıyor. 
I ' Şimdi bu durumda elbette ki, yürütme yasama ile 
I denk değil. Hâkim olan yasama. Yasama yürütmeyim 
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düşürebiliyor ve bütün olan krizlere bakın, bütün 
otel yahut motel transferlerine bakın, hepsi meclisin 
üstünlüğüne dayanmaktadır; mecliste belirli bir ço
ğunluğa sahip olabilmek için yapılan operasyonlar
dır, işlemlerdir. 

tşte biz bu duruma son vermek istedik ve ger
çekten eşitlik ve denge dediğimiz zaman, gerekçede 
bunu ileri sürdüğümüz zaman bu noktayı, bu amacı 
gözönünde tuttuk ve size sunduğumuz sistemi mey
dana getirdik. 

Şimdi burada çok önemli bir soru soruldu, Tu
tum ve Yarkın arkadaşlarım tarafından. İkisi de ay
nı noktada birleşmişler. Deniliyor ki, yürütmeyi ya
hut da bakanlar kurulunu meclise tabi olmaktan çı
karttınız. Kanunlar var. Eski sistemde ne vardı, «Ba
kanlar kurulu kanunlara tabi olarak..» Siz bunun dı
şına mı çıkıyorsunuz? (Kanunların düzenlemediği , 
alanlarda bakanlar kurulu eli kolu serbest hareket 
edebilecek mi, başıboş kalacak mı? 

Arkadaşlar; 
Biz bir hukuk devleti oluşturmaya çalışıyoruz. 

Hukuk devleti demek, devlet organlarının yaptıkla
rı bütün tasarruflarda kanunlara tabi olması demek
tir. Elbette kanunlara tabi olarak devlet faaliyetleri 
yürütülecek. 

O halde fark nedir?.. Fark işte olağanüstü mad
deler. O getirdiğimiz olağanüstü durumlarda hükü
metin alabileceği tedbirler, olağanüstü hal ilan etti
ği zaman kanun kuvvetinde kararname çıkartabil
me yetkisi, tek başına... Tek başına çıkartacak yetki
yi, yasama kuvvetine sahip olacak, hiç bir farkı yok 
ve yürürlüğe koyacak; ama sorumluluğunu, hesabı
nı gerektiğinde yasama kuvveti önünde verecek. 

İşte getirdiğimiz sistem budur arkadaşlar ve bu 
sistem içerisinde arkadaşlarımın endişe ettikleri gi
bi böyle başıboşluk, keyfi bir düzen yoktur, yahut da 
bizim kafamızdan bu geçmemektedir. Eğer buna im
kân veren bir boşluk varsa üzerinde tartışmaya ha
zırım; ama olduğunu sanmıyorum. Çünkü 114 ün
cü madde de değiştirilmemiştir, yani eski '114 üncü 
madde. Yalnız Danıştay Kanunu değiştirildi, başka 
şekle kondu, o başka; fakat bunun dışında prensip
te, temelde yürütmeyi bilhassa memleketin içinde 
bulunduğu bunalımlı devrelerde serbestçe hareket 
edebilecek ve iflKelimeyi biraz şevk-i şiddetli kullanı
yorum) yasamadan kanun dilenmeyecek şekilde çı
kartabilecek ve hareket edebilecek bir statüye bağla
mak istedik. Amacımız sadece bundan ibaretti ve bu 
şekilde yürütmenin daha kuvvetli olacağına inandık. 
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Sözlerime son verirken hepinizi ayrı ayrı saygıy
la selamlarım. 

'KÂZIM ÖZTÜRıK — Sayın Başkan, bir sorum 
var Komisyon Başkanından. 

BA$KAN — Efendim, soru meselesine bir celse 
evvel bir mukteza tayin ettik efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRIK — Bir konuşmanın... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk. Aynı bahsi 

tekrar açmamanızı rica ediyorum. Bu konuda bana 
bir önerge getirirseniz tekrar soru müessesesini ihdas 
edelim. ISabah aldığımız kararla teyidine imkân bu
lamadığımız için arkadaşlarımdan da rica etmiş bu
lunuyordum. Bir Önerge geldi, yarın sabah oylar ve 
o istikamette muamele yaparız. 

Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 

Sayın üyeler; 
ıBu 2 önergeye de Komisyon katılmamaktadır. 

Bu itibarla dikkate alınıp alınmamasını oylamak du
rumundayım. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, ön

ce açıklamalarda bir şey herhalde yanlış anlaşıldı. 
1961 Anayasasında yürütme ve yasama denktir de
medim; evvela o şeyimi düzelteyim, öyle bir şey de
medim. Sonra eğer bu hükümden maksat sadece ola
ğanüstü durumlardaki yetki kastediliyorsa, ((ki, onu 
açıklamıştım) bu takdirde herhangi bir şey yoktur. 
Önergemi geri alabilirim. 

(BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın Tutum? 
CAHİT TUTUM — Farklı şeyler konuşuyoruz. 

Onun İçin kesinlikle önergemin oylanmasını istiyo
rum. 

BAŞKAN — Evet, oylanmasını istiyorsunuz. 
İki önergeden bir tanesi kalmıştır, Sayın Tutum'un 

önergesi, aynı mahiyettedir. Komisyon bu önergeye 
katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alınıp alınma
masını oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmalını ka
bul edenler.... Etmeyenler.... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
'İkinci oturum için tayin ettiğimiz süre dolmuştur. 

Ancak bir hususu size ifade etmek istiyorum; iştirak 
ederseniz bunu oylarınızla halledeceğiz. 

Müsaade ederseniz, 3 madde Komisyona iade 
edilmiştir. Onların bir zamana ihtiyaçları vardır. Bu 
itibarla saat 21.00'e kadar çalışalım ve gece mesaisi 
yapmayalım. Uygun görür iseniz devam edelim. 
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Böylece bu bölüm belki bir ölçü içinde biter. Tak
dirinize bağlı. Saat 2'1.00'e kadar çalışmak ve ka
lan sürede Komisyonun da bu maddeler üzerinde ça
lışmasına imkân vermek üzere. 

ANAYASA /KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan. 

'BAŞjKIAN — İBuyurun efendim. 
ANAYASA KOIMIİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkanım, ben size evet de
dim; ama çok özür dilerim, arkadaşlarım için bu bi
raz güç oluyor. Herhalde benim için de güç olacak; 
farkında değildim. Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o zaman lütfen ba
na çalışma programınızı söylerseniz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALIDIKAÇTI — Herhalde yarın sabah biz toplana-

BAŞKAN— Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
129 uncu Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere başlama

dan önce, müsaade ederseniz, görüşmelerin usulüne 
mütedair olarak Sayın Zekâi Bayer tarafından geti
rilmek istenen bir açıklığı ıttılaınıza sunmak istiyorum. 

Danışma Meclisi [Başkanlığına 
Bugün verdiğim önergemin uygulaması konusunda 

bir açıklık getirmek zaruretini duydum. Müzakere 
esasları dışında, müzakereler bittikten sonra, önergeler 
üzerinde Komisyona söz verildikten sonra sayın üye
lerin sual hakları saklıdır. Bu hususu tavzihen Genel 
Kurula arzını müsaadelerinize arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu istikamette 

uygulamamıza 'bir açıklık kazandırmak üzere önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler.... 
Kabul edilmiştir, 

8 inci madde üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

rak bu 3 maddeyi size hazırlarız efendim, Genelku-
rul geç toplansın; saat 10.30'da. 

BAŞKAN — IO zaman bu demektir ki, biz gece 
mesaisi yapmak, durumunda kalacağız muayyen bir 
saate kadar; onu takiben de yarın saat 10.00'da top
landığımızda, siz üç maddeyi getirmiş olacaksınız. 

ANAYASA KQMİIİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDBKAÇTI — 10.30'da toplandığımızda üç mad
deyi kesinlikle getiririz efendim. 

BAŞKAN — '10.30'da toplandığımızda üç madde
yi getirmiş olacaksınız. 

Bu açıklama karşısında normal mesai yapacağız. 
Saat 21.00'de toplanmak üzere (Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 20.00 

' • ' • 

Bu madde üzerinde iki önergemiz kalmıştı. Bun
lardan bir tanesi Sayın Namık Yolga'mn. Bazı keli
melerin metinden çıkartılmasını önermektedir. Bir ke
re daha okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 8 inci maddesinden başlıktaki 

ve metinden «Ve görevi» kelimeleriyle metin so
nundaki «Ve yerine getirilir» kelimelerinim çıkarıl
masını Yüce Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
BAŞKAN — Sayın Yolga, önergenize bir açıklık 

getirmek istiyor musunuz? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Kısaca arz etmek 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan ve 

saygıdeğer üyeler; 
Bilindiği gibi 1961 Anayasasında yürütmeyle ilgili 

maddenin kenar başlığı yâlnız «Yürütme görevi» 'dir. 
Metinde de tabiatıyla ona göre şekil almıştı madde. 

*>•<* 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİM YELt 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 
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Sayım Anayasa Komisyonu yerinde 'bir ilerlemey
le diyelim bu, «Görev»'e «Yetki»'yi ilave etmiş bu
lunuyor ve maddenin gerekçesinde hakikaten! hepi
mizin, hiç olmazsa benim tamamıyla paylaştığım gö
rüşler var. O görüşleri takiben şimdi maddenin ke
nar başlığı «Yetki ve görev» oluyor ve metin de, yet
ki ve görevi karşılayacak kelimeler içeriyor. 

Şimdi, bendeniz düşünüyorum ki, hakikaten şim
diye kadar bir defa «Görev» diye anayasa hukukun
da bir kavram yerleşmiş sayılamaz. Eskiden beri bil
diğimiz vasıf bu üç organ için «Kuvvet»'tir, «Pou-
voir» deniyordu ve vaktiyle de 'bizim anayasa kitap
larında, hukukunda «Kuvvet» kelimesi kullanılırdı. 
Sonradan Türkçeye çevrildi, «Erk» dendi. O terk 
edildi, şimdi «Yetki» deniyor. «Yetki» kelimesi ne de
receye kadar yerindedir «Competence», «Salahiyet» 
mukabili, onu geçiyorum; fakat her halükârda, asıl 
üzerinde durmak istediğim bu üç kuvvetin eşitliği 
noktasıdır, 

Şimdi yeni metinde gerçi «Kuvvet» kelimesi, kuv
vetin şimdiki karşılığı olan «Yetki» ilave edilerek 
«Yetki ve görevi» denmiş 8 inci maddede; fakat yine 
de yasama ve yargıya nispetle bir ikinci sınıf mua
mele var; çünkü onlar doğrudan doğruya yetki. Hal
buki «Yürütme yetkisi ve görevi» deniyor. Ben, bu 
«görev» kelimesinin metinden çıkarılmasını önermek 
suretiyle, üç organın eşitliğinin sağlanmasının yerin
de olacağına kaniim. 

Başlangıçta arz ettiğim gibi, Anayasa Komisyo
nunun gerekçesinde zaten bu konu, benim anlatabile
ceğimden daha da güzel bir şekilde anlatılmıştır; fa
kat o gerekçenin mantığı sonuna kadar götürülerek 
gerekli netice çıkarılmamıştır düşüncesindeyim. O ne
tice, her üç kuvveti eşit seviyeye getirmek ve yürüt
meye de bir kelime ile diğerleri gibi yalnız «yetki» 
demek. 

Şimdi, yürütme için de yalnız yetki denirse, o za
man maddenin metninin sonundaki «...ve yerine ge
tirilir» kelimesi de gereksiz hale geliyor. Binaenaleyh, 
benim önerdiğim metinde yürütmeye diğerleri gibi yet
ki diyoruz ve «yetki kullanılır» kelimesiyle bitiyor 
metinde. 

Maruzatım bu kadardır. Bundan evvelki madde
nin müzakeresinde Sayın Aldıkaçtı'nın izahatı oldu, 
orada da kendisi kuvvetle belirtti, ayrıca, gerekçeye 
ilaveten. Biz bugün yürütmeyi hakikaten güçlendir
mek istiyoruz. Bu güçlendirmenin ifade bakımından, 
tabirler bakımından bir sonucu, zannediyorum ki, bu 
arz etiğim ifade değişikliğinin maddede de yapılması. 
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Saygı ile Meclisin takdirlerine arz ediyorum, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga'nın önergesi üzerinde söz almak is

teyen üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
yürütmenin kanunları uygulamak görevi de vardır. 
Binaenaleyh, görev kelimesinin kalması gerekir, öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmamak
tadır. Bu itibarla dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Bir son önergemiz var, Sayın Gökçe ve Sayın Ge-
lendost'un; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
•Tasarının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde dü

zeltilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Abbas GÖKÇE Halil GELENDOST 

VIII. Yürütme Görevi ve Yetkisi : 
Madde 8. — Yürütme görevi ve yetkisi, Cumhur

başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getir 
rilir. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, açıklama için buyurun 
efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Yazarken, konuşurken çoğu kez «yetki» kelimesi 
ile «görev» kelimesini eş anlamlı gibi ve bazen de 
karıştırırız; bazen hangisinin evvel hangisinin sonra 
geldiği yolunda tereddütlerimiz oluyor. Fakat unut
mamamız gerekir ki, yaptığımız anayasadır. Anaya
sada bu kelimeler anlam itibarıyla, yer itibarıyla ga
yet iyi, gayet muhkem yerleştirilmelidir. Yetki nedir, 
görev nedir?.. Eski deyimle birisi vazife, birisi sala
hiyet. Vazife yerine görev, salahiyet yerine yetki diyo
ruz. 

Şimdi yetki, salahiyetten sonra verilen bir şeydir; 
başka bir deyimle salahiyet yetkiden sonra gelir. Ev
vela bir memura görev verilir, ondan sonra o memu
run yetkisi doğar. Ankara Valisine siz Ankara Vali
liği görevini vermemişseniz, Ankara Valisinin valilik 
yetkisi yoktur. Görev, konu itibarıyla memura, ic
raya verilen ödevdir, verilen faaliyet sahasıdır; öbü
rüsü, yetki ise yer itibarıyla Ankara Valisinin görevi, 
Ankara İli dahilinde icranın başı; fakat yetkisi An
kara İli sınırı içerisindedir. 
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Mahkemeler de böyledir. Mesela, bir ağır ceza 
mahkemesi... Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin gö
revi, Ankara'da ağır cezalı işlere bakmaktır; yetkisi 
Ankara İlinin sınırları ile sınırlıdır. 

Bu yönden görev daima önde gelir. Burada da 
evvela görev denmesi lazım, ondan sonra yetki. Bir 
hükümet düşünelim ki, evvela hükümete görev vere
ceğiz, hükümet olma görevi, ondan sonra yetkisinden 
bahsedeceğiz. Mahkemeler de, demin arz ettiğim gi
bi böyledir. 

Bu yönden, Tasarımızda yürütme görevi ve yetkisi 
olarak kanunun matlabının yer alması ve 8 inci mad
dede, «Yürütme görevi ve yetkisi» diye başlaması ge
rekir. 

Maruzatım bundan ibaçet, takdir Yüce Kurulunu-
zundur. Saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen üyemiz?.. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Üzülerek ifade edeyim Sayın Gökçe sehven bir 
ifade kullanmışlardır. Aslolan yetkidir; görev yetkiye 
dayanılarak ifade edilir. Nitekim, verdikleri misal 
doğru değildir. 

Yer itibarıyla yetki vardır, madde itibarıyla yet
ki vardır; bunu bütün adliyeci arkadaşlarımız bilir. 
Onun için istirham ederim; yani büyük bir yanlışlık 
olmasın, bu Mecliste böyle bir konuşma olduğu için 
ben ciddî surette son derece üzüldüm. 

Onun için özür diler, saygılarımla arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
önerge üzerinde söz alan başka bir arkadaşımız?.. 

Sayın Bilge buyurun efendim; lehinde, aleyhinde?.. 

NECİP BİLGE — önergenin üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük leh ve aleyhte gö

rüşmeye imkân veriyor; lütfen birisini, bir tercih hak
kınızı kullanın. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu önerge kabul edildiği takdirde sonu biraz 
yanlış gelecektir. Çünkü sonunu yine, «...kullanılır ve 
yerine getirilir» diye ifade etmiş bulunmaktadırlar. 
Kullanılır yetki içindir, yerine getirilir de görev için
dir. Görevi başa alacak olur isek görev, kullanılır; \ 

yetki, yerine getirilmiş duruma girer. Bu itibarla, bir 
karmaşa doğabilir. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gökçe, bir düşünce mi var efendim?.. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, eğer Muhte

rem Hocamızın belirlediği biçimde ve benim görüşüm 
Yüce Komisyonumuzca benimsenip, son cümlesi, son 
kelimeleri düzeltilirse; Hocamın belirttiği bu mahzur 
giderilmiş olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; biz görüşümüzü mu
hafaza ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Görüşünüzü muhafaza ediyorsunuz, 
önergeye katılmıyorsunuz. 

Sayın üyeler; 
Komisyon önergeye katılmamaktadır. Bu itibar

la dikkate alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9'u gerekçesiyle beraber okutuyorum. 
IX. Yargı yetkisi : 
MADDE 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
Gerekçe : 
MADDE 9. — 
Yargı yetkisi : 
Yargı yetkisi, fert, hak ve hürriyetleri sorununun 

ortaya çıktığı günden beri kabul edildiği üzere, ba
ğımsız organlar tarafından, bağımsız mahkemelerce 
yerine getirilecektir. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyle alakalı bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzeltilmesini saygılarımızla arz ederiz. 
, Abbas GÖKÇE Halil GELENDOST 

IX. Yargı görevi ve yetkisi : 
MADDE 9. — Yargı görevi ve yetkisi, Türk Mil

leti adına bağımsız mahkemelere aittir. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe.. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, yerimden 

kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 



Danışma Meclisi B : 129 18 . 8 . 1982 O : 5 

ABBAS GÖKÇE — Efendim, demin yetki ve gö
rev konusu görüşüldü ve Yüce Heyetin kabul etme
me nedeni de, son kelimelerin uygun olmadığı idi; 
fakat burada, «Yargı görevi ve yetkisi» matlabmdan 
sonra, «Madde 9. — Yargı görevi ve yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelere aittir» şeklinde
dir. Bu yönden, bu şekliyle (önergem de öyledir) oy
lanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Söz almak isteyen üyemiz?.. Yok. ' 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bu yetki, Anayasadan kaynaklan
maktadır efendim; görev değildir. Reddediyoruz, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadıkları
nı ifade ediyorlar. Bu itibarla, önergenin dikkate alı
nıp alınmamasını oyluyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
9 uncu madde Komisyondan geldiği şekliyle kahul 
edilmiştir. 

Madde 10'u gerekçesiyle beraber okutuyorum. 
X. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
MADDE 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yü

rütme ve yargı organlarını, idare makamlarım ve 
kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Gerekçe : 
Madde 10. — 
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 
Bu madde ile Anayasanın üstünlüğü bir ilke ha

linde açıklanmakta ve Devlet faaliyetlerinin Anaya
saya uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmek
tedir. 

Anayasa, sadece Devlet iktidarını değil kişileri de 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yasama, yürüt
me ve yargı kuvvetleri Anayasaya uymak zorunda
dırlar ve yargı kuvveti gerektiğinde Anayasayı diğer 
kanunlar gibi uygulayabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili iki 
önerge var, okutuyorum : , 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
incelemekte olduğumuz Anayasa Taslağının 10 

uncu maddesinin başlığının, «Anayasanın üstünlüğü 
ve bağlayıcılığı» olarak ve madde metninin de; 

«Madde 10. — Kanunlar Anayasaya aykırı ola
maz. 
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Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır.» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Özer GÜRBÜZ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, «Anayasanın bağlayıcılığı 

ve üstünlüğü» başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
X, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü : 
Madde 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yü

rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve di
ğer kuruluş ve kişileri bağlayan teniel, hukuk kural
larıdır. . 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Rıfat BAYAZIT Alâeddin AKSOY 
Eşref AKINCI Fevzi UYGUNER 

Hamza EROĞLU İbrahim BARANGIL 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Gürbüz'ün öner
gesinde fıkraların yer değiştirilmesi istenmektedir. 
Buna mukabil, Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının öner
gesinde birinci fıkraya, «Diğer kuruluş» ifadesinin 
eklenmesi istenmektedir. Öncelikle bunu müzakereye 
alıyorum, bilahara fıkraların yer değiştirmesini oyla
yacağım. 

Bunu bir daha okutuyorum, açıklama yapmak 
isteyen arkadaşımıza söz vereceğim. 

«MADDE 1.0. — Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz» 
BAŞKAN — Açıklama yapmak isteyen?.. Sayın 

Bayazıt, buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonunun hazırlamış olduğu metin, 

çok yerindedir. Yalnız bir eksiklik gördük, «...idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kurallarıdır» olması lazım. Burada «diğer 
kuruluşlar» dahil edilmemiştir, nitekim dernekler var, 
vakıflar var, sendikalar var, siyasî partiler var, hatta 
bunlara benzer birçok kuruluşlar var ki, bu memle
kette 10 bini geçiyor. Bunun da maddenin içerisine 
alınması memleket hayrına olur. 

Takdir Yüce Kurulundur. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Çakmakçı, lehinde, aleyhinde?.. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, muhte

rem arkadaşlarım; 
Ben, burada Anayasanın üstünlüğünü belirten bu 

ifadeyi çok hafif buluyorum. Ağırlığını ortaya koya
mıyor bu maddeyle diyorum kendi kendime ve «Bağ
lamak kelimesini ben hiç hoş karşılamıyorum:. Bil
miyorum hukuk terimi midir, onu da bilemiyorum 
hukukçu değilim; ama çok hafif kalıyor. 

Bu nedenle, ben diyorum ki, maddeyi, «Anayasa 
hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının, 
idare makamlarının ve kişilerin, mutlak surette uy
mak zorunda oldukları temel hukuk kurallarıdır.» 
şeklinde düzeltelim ve ikinci fıkra olarak da, «Ka
nunlar Anayasaya aykırı olamaz»; diye ilave edelim, 
derim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmak
çı., 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, önerge
nin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Bayazıt'ın önergesi görüşülüyor. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Söz alma fırsatım ancak önerge üzerinde olması 
nedeniyle bir temennimi zapta geçirmek üzere huzu
runuzu işgal ettim. O da şudur : 

Anayasanın 'bağlayıcılığı bahse konu edildiğinde 
tereddüdüm vardır. Yeri burasıdır veya Anayasa 
Mahkemesindedir; ama genel prensipleri tespit etti
ğimiz bu yerde, bu sözün dile getirilmesinde yarar 
olacağını düşünerek huzurunuzu işgal ediyorum. 

Anayasa, tüm kuruluşları, yargıyı, yürütmeyi ve 
diğer kuruluşları bağlayacaktır. Ancak, geçmişteki 
tatbikatta bana göre uygun gelmeyen bir uygulama 
olmuştur onu zapta geçirmek istiyorum. 

Anayasa bir bütündür. Anayasanın maddelerinin 
yek diğerine muhalefeti nedeniyle iptaller vaki ol
muştur. Binaenaleyh, Anayasanın bir maddesini di
ğer bir maddeye uygun düşmediği için iptal yolunun 
kapatılmasını arzu ediyorum ve bundan önce bu ne
denle 38 inci maddenin bir fıkrasını: iptal eden Ana
yasa Mahkemesi kararı; «Devlet şeklinin Cumhuri
yet olduğu hakkındaki, Anayasa hükmü değişmez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez, yolundaki biçim 

kuralına aykırı olduğundan ve sözü geçen fıkranın 
bu yönden iptali»! şeklinde karar verilmiştir ve böy
lece 1961 Anayasasının dört maddesi başlangıçtaki 
bu hükme ve nitelikler maddesine aykırı 'bulunarak, 
geçmişte iptali yoluna gidilmiştir. Anayasanın bağ
layıcılığı tümüyledir. Kendi maddeleri arasında da 
yek diğerine tenakuz teşkil ettiği için, bir diğer mad
desinin iptali yoluna gidilmemesini düşünüyorum ve 
bunun zapta geçirilmesi için huzurunuzu işgal et
tim. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt'ın önergesi üzerinde Sayın Tutum; 

leh ya da aleyhinde?.. 
CAHİT TUTUM — Komisyona soru sorabilir 

miyim?, 
'BAŞKAN — Evet, o imkânı yeni önergeyle sağ

ladık. Önergeler üzerinde mi soracaksınız efendim? 
Bu önerge üzerinde mi soracaksınız 

CAHİT TUTUM — Onuncu madde üzerinde 
efendim. 

BAŞKAN — Öyleyse müsaade ederseniz önerge 
bitsin, ondan sonra onuncu maddeyi oylamadan size 
soru sormak imkânını vereyim. 

'Sayın Bayazıt'ın önergesinin bir lehinde, bir aley
hinde konuşulmuştur. Başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Rıfat Bayazit'a te
şekkür ederiz Sayın Başkanım. Önergeyi olduğu gi
bi kabul ediyoruz. Hata etmişiz kanaatimize göre. 
Türkiye içinde bunun belirtilmesinde yarar var. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının 
önergesini kati surette oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu esnada yeni bir önerge Sayın Çakmakçı tara
fından tevdi edilmiş bulunuyor. Tekrar bir hususu 
hatırlatmakta zaruret hissediyorum. Biz, önergelerin 
daha evvel verilmesi halinde 'bunun bir suretini Ko
misyona veriyoruz ve önergeler üzerinde Komisyo
nun tetkikine imkân ve fırsat hazırlıyoruz. Halbuki 
bu önergelerle bu şekilde Komisyonumuz daha ev
veliden hazırlık yapmak imkânına sahip olamıyor bil
diğim kadarıyla. Bununla beraber gönderdim, tetkik 
ettiler. Bu önergeyi de okutuyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım benim 
önergem okunmadı efendim. 

90 — 



Danışma Meclisi B : 129 18 . 8 . 1982 O : 5 

BAŞKAN — Efendim sizinkisi ilki fıkranın yer 
değiştirmesine dairdir. Bu itibarla nasıl karara bağ
lanırsa bağlansın, sizinkisinin tekrar okutulup fıkrala
rın yer değiştirmesine imkân verilmesi oylanacaktır. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Madde 10. — Anayasa hükümleri, yasama, yü
rütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve 
kişilerin mutlak surette uymak zorunda oldukları te
mel hukuk kurallarıdır. 

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı esasen böylece 

açıklamış oldular. 
Önerge / üzerinde söz almak isteyen sayın üye

miz?.. Yok, 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALD1KAÇTI — Sayın Başkan, maalesef katılamı
yoruz, 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Bu önergeye Komisyon katılmamaktadır. Bu iti

barla, dikkate alınmasını oyunuza sunmak durumun
dayım. Dikkate alınmasını kabul edenler işaret bu
yursunlar,., Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Son önerge Sayın Gürbüz'ündür; iki fıkranın yer 
değiştirmesine dairdir. Bir kere daha okutuyorum ve 
ondan sonra size söz vereceğim Sayın Gürbüz. 

(Özer Gürbüz'e ait önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özer Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın., Başkan, sayın üye

ler; 
Anayasanın onuncu maddesinin metin olarak ya

zılışını çok olumlu buluyorum ve Sayın Bayazıt'ın 
önergesiyle yapılan ilave de olumlu bir katkı olmuş
tur. 

Benim önergemde belirttiğim, yasaların Anayasa
ya aykırı olamaması ilkesi; Anayasanın üstünlüğü il
kesi ve bağlayıcılığı ilkesi. 

Şimdi Anayasa, üstün olduğu için bağlayıcıdır; 
bağlayıcı olduğu için üstün değildir. Bir takdim te
hir önerim var. Burada başlıkta, «Anayasanın bağ
layıcılığı ve üstünlüğü»; denilimektedir. Ben bunun 
«Üstünlüğü ve bağlayıcılığı»: olarak değişmesini öner
miştim ve buna paralel olarak, birinci fıkra olarak 

«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz»; ve diğer ilk 
fıkrayı da ikinci fıkra olarak düşünmüştüm. 

Bundaki gerekçem de hukuk devletinin anakuralı 
yasaların anayasaya aykırı olamayacağı. Yani ana
yasanın üstünlüğü. Anayasa bu üstünlüğü haiz oldu
ğu için bağlayıcıdır, üstünlük vasfı daha öndedir. 
Önce üstündür, sonra bağlayıcıdır. 

Takdirlerimize saygıyla sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Gürbüz. 
Buyurunuz Sayın Bilge. 
ıNEOtP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Arkadaşımızın vermiş olduğu önergenin yerinde 

olduğu kanısındayım. Çünkü, «Kanunların Anayasa
ya aykırı olamayacağı»| hakkındaki hüküm genel bir 
kuraldır. Kuralı başta koymak ve onun sonuçlarını 
da altında ayrıca belirtmekte yarar vardır. 

Bu itibarla, önergede belirtildiği gibi, «Kanunla
rın Anayasaya aykırı olamayacağını»! önce bir hü
küm olarak belirtmek ve onun neticesi hakkındaki 
diğer kısmı da 'ikinci fıkra olarak almak daha doğru 
olur kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Sayın Tülay Öney buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, önergenin 

lehinde ve aleyhinde olmamakla 'birlikte, hu nokta
da Komisyona bir soru sormam gerektiğini düşünü
yorum; izin verebilecek misiniz efendim? 

BAŞKAN — Önergelerden sonra soru sorma im
kânını, • müessesesini açtığımıza göre onu takiben ri
ca edeyim. 

Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim, 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan unutuluyor, 

ben unutuldum galiba. 
BAŞKAN — Maddeyi oylamadım Sayın Tutum. 

Önergelerden sonra vereceğimi ifade ettim. Şu anda 
önergeler üzerindeyiz. Yanlış mı anlatabildim aca
ba?. 

CAHİT TUTUM — Tamam efendim, peki. 
BAŞKAN — Siz önergelerden sonra, madde oy

lanmadan size söz verebileceğimi ifade ettim, soru 
sormanız için. Şimdi daha hâlâ önergeler üzerinde
yiz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, önergelerle 
kabul edilmiş olan metin üzerinde yorum yapmak 
imkânı olmadığı için, onuncu maddede idare ma
kamları gibi bir şey var, onunla ilgili bir şey sora
caktım; ama geçti efendim. 
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BAŞKAN — Henüz geçmediği kanaatindeyim, i 
Çünkü onunla alakalı bir önerge kabul etmedik. Yal
nız ilave ettiğimiz «ve diğer kuruluş»ı ibaresidir. Ye
ni bir, sizin ifadenizi bağlayacak veyahut sorunuzu 
bağlayacak bir önerge kabul ötmedik şu anda. 

Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim. I 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Sayın Gürbüz arkadaşımın verdiği önerge üzeri

ne Sayın Hocamın verdiğ malûmat, beni önerge le
hinde konuşmak için huzurunuza getirdi. I 

Zannediyorum önerge sahibi ve onu destekler yol
daki Hocamızın beyanında, onuncu maddenin kenar-
başhğında, Anayasanın iki ayrı özelliğinin belirtilme
sinden başka bir gaye olmadığı halde, bu iki özellik 
arasında gerek takrir sahibi ve gerek onu destekle1 I 
yen görüş, umum - husus münasebeti gibi bir imin a- I 
sebet kurma noktasından hareket etmişlerdir. Hata 
•buradan doğmaktadır kanaatime göre. 

Onuncu madde, Anayasaya ait iki niteliği belir
tiyor. Birincisi, Anayasanın bağlayıcılığı. Çünkü, I 
Anayasa, anada olsa yasadır. Diğer yasalar gibi bağ- I 
layıcıdır; ama Anayasanın diğer yasalardan bağlayı- I 
cılık yönünden bir özelliği vardır; her yasa, düzenle- I 
diği sahayı bağlar. Anayasa, maddenin birinci fıkra
sında ifade edildiği gibi, yasama, yürütme, yargı or- I 
ganlarını bağlar, idare makamlarını bağlar, kuruluş
ları bağlar (vaki, yerinde ilaveyle) ve kişileri bağlar. I 
Bununla da bitmiyor, Anayasa kanunları da bağlar S 
ve bu yüzden üstündür. 

Bu mantık silsilesiyle tetkik edilirse, maddelerin I 
fıkralarının yerli yerinde düzenlendiği kanaatinde- I 
yim. Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) I 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye- I 

miz?;. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDlKAÇrj — Efendim, katılmıyoruz Sayın 'Baş- I 
kan. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz'ün önergesine katıl- I 
mıyorlar. Bu itibarla dikkate alınıp alınmamasını oy
luyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul I 
etmeyenler... Dikkate alıntaası kabul edilmemiştir. I 

Maddeyi oylamadan sorular... Buyurun Sayın I 
Tutum. I 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu idare ma
kamları iki yerde geçiyor. Sanıyorum ki, yürütmenin 
bir parçası olduğu gerçeği karşısında bunun ayrı kul
lanılmasının nedenini soracaktım. | 
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Aslında idare makamları yerine yargı organların
dan sonra gerçek ve tüzelkişileri bağlayan temel hu
kuk kuralları deseydik daha kestirme olurdu diye dü
şünüyorum, diğer koruyucu hukuk diye bir terim 
yok; ama geçmiştir bir şey demiyorum, yalnız idare 
makamları yürütmenin dışında ayrı varlıkları olan 
birimler olarak mı telakki ediliyor, bunu öğrenmek 
istiyorum? 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 

İdare yürütmenin bir uzantısı olarak; yani hükü
metin bir uzantısı olarak kabul edilmiştir; ama hu
kukumuzda daima ayrı, âdeta ayrı bir ünite halinde 
bulunduğu için ayrıca açıklanmıştır. Eski Anayasada 
da açıklanmıştı, şimdi de; yani idareye ayrı bir hü
viyet vermeye çalıştık mesele bundan ibarettir. O sis
temi muhafaza ettik, doğru bulduk. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney, buyurun efendüm. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın -Başkan, Komisyondan 

sormak istediğim husus şu : 
Anayasanın üstün olduğu, bağlayıcı olduğu ve di

ğer kanunların da Anayasaya uygun olması gerek
tiği ifade ediliyor. Bu bundan önceki Anayasada da 
ifade ediliyordu; ama bir nevi tatbikat vardır ki, ba
zı kanunlarımızda Anayasaya açıkça aykırılık var
dır. Örneğin, bu Anayasamızdaki 6 ncı madde, her
kesin cinsiyet, ırk vesaire gözetilmeksizin kanunlar 
önünde eşittir ilkesi vardır. Bu bundan önceki Ana
yasada da vardır; ama bir Medenî Kanun vardır ki, 
kadınlarla erkeklerin eşitliğine gölge düşürücü mad
deleri ihtiva eder. Böyle bir durumda ve yıllarca üs
tünden zaman geçtiği halde o tipte maddeler halen 
yürürlüğünü muhafaza etmektedir. Ufak bir örnek 
vermek gerekirse; evli bir hanımın çalışması için ko
casının izni gerekmekte veyahut bir şirkete ortaklığı
nın tescili için yine kocasının izni gerek. Bunlar her 
halde Anayasamızın bu hükmüyle bağdaşmaması ge
rekir; ama kanunlarımızda geçerlidir; yani Anayasa
mızın bu üstünlüğü, bağlayıcılığı, kanunların anaya
saya aykırı olamayacağı meselesi nasıl bir çözüme 
bağlanacak, pratikte nasıl sağlanacaktır? Müeyyide 
sözünü kullanmadım; ama kastettiğim odur, sağlana
madığı takdirde ne yapılır? 

Kişilerin Anayasa Mahkemesine gitmeye hakkı 
olmadığına göre, bunun çözüm olabilecek yeri nasıl 
olur? Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Tülay Hanım ar
kadaşımız tabiî çok önemli bir konuya değindi. Ger
çekten Anayasanın eşitlik maddesi pratülkte uygulan
mamakta gibi görünmektedir; ama aslında iyi bir 
hukukçu yahut avukat olsaydı bir daıva açılır, o da
vada Medenî Kanunun eşitliğe aykırı olan maddesi
ni pekâla Anayasa Mahkemesi önüne getirebilirdi. 
Daha maalesef kanaatime göre anayasa hukuku mem
leketimizde yeni olduğundan, kanunların anayasaya 
aykırılığı kavramı daha 'henüz layıkıyla kavranmadı
ğından bu gibi yollara foa'şvurulmarnaktadır. Yoksa 
bu usul1, bu yöntem herkese açıktır. Tabiî kendileri
nin mahkemeye düşmelerini, bundan yararlanmak 
içlin iyi bir avukat aramalarını da temenni etmem 
efendim. t 

Teşekkür ederim. 

- BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NEClP BÎLGE — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN —Soru.... 
NECİP BİLGE — Birkaç söz söylemek istiyordum 

bu konuda. 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil müsaade 

ederseniz; ama soru soracaksanız o imkânı vereceğim, 
yeni bir yol denemeyelim, lütfen efendim. 

Soru mu Sayın Eroğlu?.. Buyurun. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, müsaade bu
yurursanız doktrinde pek münakaşa edilen bir konu 
var, hükmün açıklığa kavuşması bakımından yarar 
gprüyorum. 

Anayasanın hükümleri kanun olmadan söz konusu 
etmiş olduğumuz yürütmeyi, idareyi ve yargıyı bağ
layabilir mi? Belki Sayın Komisyon Başkanı bu so
ruyu bana soracak olursa, ben kişisel olarak görü
şümü açıklayabilirim; ama Komisyon olarak açık
lanmasında yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Çünkü uygulama olmuş

tur; 1961 Anayasasına göre bazı kuruluşlar teşekkül 
etmiştir. Halbuki, ondan sonra birçok tereddütler ol
muştur, mutlaka kanunun mevcudiyeti ileri sürül
müştür. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, yorum yapmadan lüt
fen soru rica ediyorum, bu müesseseyi böyle koyduk, 
lütfen efendim. 

HAMZA EROĞLU — Kaideler hiyerarşisine gö
re Anayasadan sonra kanunun, kanundan sonra tü

zük ve diğer hukuk kurallarının mevcudiyeti ifade 
edilmiştir. 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI'— Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Bu konuda eskiden beri kişisel olarak savunduğum 
görüş, Anayasa hükümlerinin doğrudan doğruya uy
gulanmak kabiliyetinde olduklarıdır; ama bu elbetteki 
maddenin niteliğine ve konuya göre değişir efendim. 

Sanıyorum ki cevaplandırdım, Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Bu maddeyle ilgili bir başka soru?.. Yok. 
Bu itibarla, 10 uncu maddeyi Sayın Bayazıt'ın 

verdiği önergeyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler...] 10 uncu madde katî şekilde 
kalbul edilmiştir. 

(Yeni 11 inci madde ihdası) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; bu birinci kısma şoni 

vermeden evvel 11 inci madde ihdası konusunda çe
şitli önergeler verilmiştir, onları okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Devletin şekli» ile ilgili 

1 inci maddesi Danışma Meclisinde kabul edilirken, 
Tasarının aynı maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Devlet 
şeklinin değişmezliği» hükmünün başka bir maddeye 
alınarak, 1 inci maddede sadece «Türkiye Devleti 
bir Cumhuriyettir» hükmünün yer alması kararlaştı
rılmıştı. 

Anayasa Komisyonunun, «Devletin şeklinin de
ğiştirilemeyeceği» hükmünü, «Anayasanın değiştiril
mesi» hükmünü içeren 198 inci maddenin bir fıkrası 
olarak, 196, madde öteye almayı düşündüğü anlaşıl
maktadır. Halbuki, «Devlet şeklinin değişmezliği» 
hükmü, Atatürk'ün büyük emaneti olan «Cumhuri-
ye»'tin ayrılmaz bir parçasıdır; ve Devlet yapısının te
melinin atıldığı birinci kısım (genel esaslar)'da yer 
alması gerekir. Temelin önemli bir harcı olan 
«Devlet şeklinin değişmezliği» hükmünün, birinci kı
sım (genel esaslar)'ın 11 inci maddesi olarak mad-
deleştirilmesini Yüce Danışma Meclisinin tensiplerine 
arz ederim. 

İhsan GÖKSEL 
IV. Devlet şeklinin değişmezliği; 
Madde 11. — Anayasanın 1 inci maddesinde, Dev

let şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm 
ile, 2 nci maddesinde belirlenen, Devletin temel ilke
leri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

93 — 



Danışma Meclisi B : 129 18 . 8 . 1982 O : 5 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki metnin 10 uncu maddeden sonra ve ye

ni 11 inci madde olarak Anayasa metnine eklenme
sini ve madde numaralarının buna göre düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

XI. — Devlet şeklinin Cumhuriyetin temel ilkele
rinin değişmezliği. 

Madde 11. — Anayasanın 1 inci maddesindeki 
Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm 
ile 2 nci maddesinde belirlenen Cumhuriyetin temel 
ilkelleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

Kâzım ÖZTÜRK Alâeddin AKSOY 
Eşref AKINCI Ö. Adnan OREL 
Rıfat BAYAZIT Hamza EROĞLU 

M. Fevzi UYGUNER Turgut KUNTER 
Recai BATURALP Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 10 uncu 

maddesinden sonra, 11 inci madde olarak aşağıdaki 
metnin eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Devlet şeklinin değişmezliği. 
Madde 11. — Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu 

hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiş
tirilmesi teklif edilemez. 

Sayımı Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 1 inci kısım - Genel esaslarına 

11 inci madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

Devlet şeklinin değişmezliği: 
Madde 11. — 1 indi maddedeki, Devlet şeklinin 

Cumhuriyet olduğu hükmü ile 2 nci maddede belir
lenen Cumhuriyetin temel ilkeleri değiştirilemez. 

Değiştirilmesi teklif edilemez.... 
BAŞKAN — Sayın Tünay; Sayın Öztürk, Sayın 

Aksoy ve Sayın Akıncı tarafından verilen önerge ile 
sizin önergeniz aynıdır. Buna katılıyorsanız öner
genizi geri vereyim; ikisi de aynı metin? 

BEKİR TÜNAY — Madem değişiklik yok, katı
lıyorum, 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz; teşekkür ederim. 
Sayın Göksel'in önergesiyle, Sayın Aksoy, Öztürk 

ve Sayın Akıncı'nın önergelerinde kısmen benzerlik 
var. Bunun her ikisini de okutacağım tekrar. Bilahara 
Sayın Genc'in önergesini okutacağım; çünkü ilk öner
geler daha şümullüdür; 1 inci ve 2 nci maddeyi de 
kapsamaktadır; kabul ettiğimiz 1 inci ve 2 nci mad
deyi. 

Bu itibarla her ikisini okutup, bilahara görüşmelere 
açacağım. 

(Kâzım Öztürk ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

(İhsan Göksel'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz Sayın 

Göksel'in önergesi, «Devlet şeklinin Cumhuriyet ol
duğu» şeklinde başlıyor, buna karşılık biraz evvel bah
settiğim geniş imzalı önerge, yine o da; «Devlet şek
linin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2 nci 
maddesinde belirlenen Cumhuriyetin temel ilkeleri 
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez şek
lindedir. 

Sayın Göksel bu önergeye katılıyor iseniz, bir 
önerge üzerinde işlem yapalım. 

İHSAN GÖKSEL — Hemen hemen birbirinin 
aynı. 

BAŞKAN — Evet, birbirinin aynı. Teşekkür ede
rim. 

Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız Sayını 
Aksoy, Sayın Öztürk?.. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım 
birşey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

bu önergeler üzerinde birşey arz etmek istiyorum. Bun
lar iki kısmı kapsamaktadır. 1 ve 2 nci maddeler; 
ayrı ayrı oylanmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — 1 inci ve 2 nci 

maddenin değiştirilemeyeceğine dair ayrı ayrı oyla
ma yapıHmasını teklif ediyorum. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, teklif 
hepimizin bilgilerindedir, açık ve sarihdir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi her iki maddeyi de 
kapsıyor, bir yeni madde ihdas ediliyor. Siz arzu eder
seniz bir önerge verin. Yalnız şunu ifade edeyim, 
Sayın Genç yalnız «Devlet şeklinin Cumhuriyet ol
duğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez, ve 
değiştirilmesi teklif edilmez» diye bir önerge vermiş
tir. Siz bu önergelere değil, bilahare ona iltihak eder
siniz; ama bu önerge ilk defa kabul edilir ise, bu 
önerge işlem görecektir, Sayın Genc'in1 önergesinin iş
lem görmesi mümkün olmayacaktır. 

Bu itibarla, Sayın Aksoy açıklama mı yapmak 
isterseniz?. 

ALÂEDDİN AKSOY — Önergemiz sarihtir, açık
lamaya gerek görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk siz görüyor musunuz, 
arkadaşınız gerek görmedi? 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; arkadaş
larımızın bir tereddütü varsa açıklama yapayım, yoksa 
önergemiz açıktır. 

İHSAN GÖKSEL — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN -T- Buyurun Sayın Göksel. 
KEMAL DAL — Ben de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dal hay hay efendim, önce 

önerge sahiplerine söz veriyorum, bilahare size ve
receğim Sayın Dal. 

Buyurun Sayın Göksel. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin Sayın üyeleri; 

Anayasamızın 1 inci kısmında, Devletimizin teme
lini teşkil eden Cumhuriyet devlet şekli ve Cumhuri
yetimizin dayandığı temel ilkeler gösterilmiştir. Cum
huriyet değişmediğine ve Cumhuriyetimiz de «Temel 
ilke» denilen esaslara (bağlandığına göre, ben bu iki 
unsurun arasında sıkı bir münasebet görüyorum. Dev
letin şeklinin değişmezliğiyle beraber, Cumhuriyetin 
üzerine oturtulduğu temel ilkelerin de değiştirilmemesi 
önem taşımaktadır. 

Maruzatım budur. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Sayın Dal, bu önergenin lehinde aleyhinde işaret 

buyurun lütfen. 

KEMAL DAL — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Bu önergenin aleyhinde Sayın Dal 

buyurun efendim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisi

nin değerli üyeleri; 
İki çeşit önerge ile karşı karşıyayız. Zannediyorum 

Başkanlık ilk defa birinci önergeyi müzakereye aldı; 
yani Göksel Paşanın verdiği önergeyi müzakereye 
aldı.... 

BAŞKAN — Hayır efendim; Sayın Aksoy, Sayın 
Öztürk ve Sayın Akıncı'nın verdiği önergeyi müza
kereye aldım. Sayın Göksel bu önergeye iştirak et
tiklerini ifade ettiler. 

KEMAL DAL — Evet, bu müşterek önerge çok 
sakıncalı sonuçlar doğurabilir. 1961 Anayasasının 
9 uncu maddesindeki «Değişmezlik» hükmü dolayı
sıyla Anayasa Mahkemesi tarafından çok hatalı ka
rarlar verilmiştir. Burada," özellikle 2 nci maddede 
kabul edilen «Devletin temel ilkeleriyle ilgili hususlar
da öyle hükümler vardır ki zamanla değiştirilebilir; 
yani Anayasanın mesela sosyal devlet ilkesi ile ilgili 
diğer maddelerinde hükümler vardır. Bu diğer mad
delerindeki hükümler zamanla değişebilir. Çünkü za
man ilerlemektedir. Mesela; çalışma şartlarıyla ilgili 

hükümler, kamulaştırma ile ilgili hükümler, toprak 
ve tarım reformu ile ilgili hükümler, zaman ilerle
dikçe değişebilir. Halbuki bu değişmezlik; Anayasanın, 
şimdiki Tasarının 2 nci maddesine getirildiği takdirde 
buradan yararlanmak suretiyle sosyal devletle ilgili 
bütün maddeleri Anayasa Mahkemesi daha evvel 
yaptığı gibi, değişmezlik vasfını kazandırmaktadır. 
Bu suretle bu maddelerde meydana gelen değişiklikle
ri iptal etme yoluna gitmektedir; Anayasanın değiş
mezlik ilkesine aykırıdır diye, Cumhuriyetle ilgili, 
nitelikle ilgili kabul ettiği için önce 38 inci maddede 
yapılan değişikliği iptal etmiş idi. Şimdi yine aynı ha
taya düşeceğiz. Bu bakımdan çok rica ediyorum, bu 
teklifi yapan arkadaşlarım, 2 nci maddeyi dahil et
mesinler bu değişmezliğe. 

Bütün devletlerin anayasalarında, özellikle cumhu
riyetle idare edilen devletlerin anayasalarında değiş
mezlikle ilgili maddeler vardır; ama bu sadece re
jimle ilgilidir. Mesela Fransız Anayasasında da var
dır, diğer cumhuriyetle idare edilen devletlerin ana
yasalarında vardır. Sadece ve sadece devletin rejimini 
korumak için değişmezlik ilkesi getirilmiştir, kesin 
sertlik getirilmiştir. Onun dışındaki ilkeler, zamanla 
zamana uyduracak şekilde bu ilkeleri ilgilendiren Ana
yasanın diğer maddelerinin değiştirilmesi ihtiyacıyla 
karşı karşıya kalınabilir; o zaman karşımıza bu değiş
mezlik çıkar ve bir çıkmaza saplanırız. Çok rica edi
yorum, ben bu teklifin reddedilmesini istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Aşkın, önergenin aleyhinde, buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 

Devletin şekli olan Cumhuriyetin değiştirilmezliği, 
(Türkiye için sadece diğer ülkelerin anayasalarında 
yer alan bir şekil hususu olmayıp, Ulu Önder Ata
türk'ün en büyük ve en kutsal emanetinin değişmez
liğini ifade eden bir hüküm olduğu için, yerindedir 
ve bu değişmezliği mutlak yerine koymalıyız. Ama 
2 nci maddede Cumhuriyetin temel ilkeleri ve çoğu 
kez burada tartışırken belirtildiği gibi, nitelikleri mad
desi, sadece 2 nci maddede yer alan likibuçuk satırdan 
ibaret değildir. Diyor ki «Başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan....» Başlangıçta belirtilen temel ilke
lerin ne olacağını bilmeden şimdiden böyle bir mad
deye değişmezlik vermek istiyoruz. Ayrıca da, temel 
ilkelere, yani yabancı deyimiyle preamble'de yer ala
cak olan, preamble bir sayfa, iki sayfa olduğunu dü
şününüz; üç sayfalık hükümlere değişmezlik getiri-
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yorsunuz. Dolayısıyla, bu büyük bir tehlike içermekte
dir ve şimdiden bütün idareyi, yargıyı ve yasama or
ganını bağlayacak ve çalıştıramayacak bir hüküm 
getirmektedir. Dolayısıyla bu mümkün olmadığı için 
bundan vazgeçilmesini, sadece 1 inci maddedeki 
«Cumhuriyetin değişmezliği»'inin kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın üyeler; 
Bu iki önerge üzerinde, Sayın Göksel önerge sa

hibi olarak lehinde konuşmuştur, Sayın Dal aleyhinde 
konuşmuştur, Sayın Aşkın aleyhinde konuşmuştur, 
sıra Sayın Seçkin'de, 

Lehinde konuşacaksınız, buyurun efendim, öner
genin lehinde. 

HAYRULLAH SEÇKİN — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Bu önerge üzerinde konuşulurken, Sayın Anayasa 
Komisyonumuzun Anayasa Tasarısının 1 inci mad
desinin, Sayın Devlet Başkanımızın bulunduğu celsede 
müzakereye açmasının esasen anlamını alamamış idim. 
Çünkü, halen merî olan bir Anayasa, 1961 Anayasa
sının 9 uncu maddesi, bu maddenin değiştirilemeyece
ğini zaten amirdir. Amir olan bir hükmü, altına bir 
fıkra eklemek suretiyle, yeni bir devlet kuruluyormuş-
casma ve ilk defa bir Anayasa yapılıyormuşcasına 
değiştirilememe emri olmadığı zannedilerek müzake
reye açılmasından, esasen o günkü celsede mustarip 
olmuş idim. Bugün arkadaşlarım bunu çok hüsnüni
yetli olarak, unutmuş görünerek, haklı olarak bu 
maddenin değiştirilemeyeceği şeklindeki bir hükmü 
pekiştirmek şeklinde vermiş oldukları önergeye 2 nci 
maddeyi de eklemek suretiyle, zannediyorum ki, aley
hinde konuşan bir arkadaşımın duydukları endişeyi 
de kısaca cevaplandıracak olursam, tatmin olacakları 
mülahazasıyla iki maddenin değiştirilemeyeceği şeklin
deki önergeye Genel Kurulun da katılmasını rica ede
ceğim. 

Bu ricamı yaparken, 1 inci maddenin değiştiril-
mezliği şeklindeki bir görüşmenin esasen zait oldu
ğunu, mevcut Anayasanın bir hükmü olduğunu, ko
nuşulmasının dahi mümkün olamayacağını tekraren 
işaret etmeden geçemeyeceğim. 

2 nci maddedeki hususlar; «toplumun huzuru, 
millî dayanışma, adalet anlayışı, insan haklarına say
gınlık, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanma» şeklindeki nosyona 
itiraz edildiği için, bu itirazı Yüce Kurulunuzun esa
sen bu maddeyi kabul ederken belirlediği şekildeki 

kanaatleriyle burada tedvin edeceği inancına dayan
dırdığı anlayışına istinat ederek, onların ne olacağının 
hepinizce belli olduğu anlayışıyla hareket ederek, 
öylece kabul etmek suretiyle, «demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti» şeklindeki ilkelerinin değiş
meyeceği şeklindeki bir Genel Kurul anlayışı içinde 
müttehiden ve biraz evvelki ıstırabımı tekrar etmek 
mecburiyetimde kalarak, yani 1 inci maddenin tekrar 
tezekkür edilmesine lüzum yok iken mecburen tezek
kür edilmiş olması dolayısıyla, iki madde halindeki 
değişmezliğin 11 inci madde olarak kabulünü lehte mü
talaa ettiğimi, oyların bu yönde izhar edilmesini arz 
ve rica etmekteyim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, lehinde, aleyhinde?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Önergenin lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, aleyhte.. 

BAŞKAN — Efendim, öriergenin lehinde; böyle
ce iki lehte, iki aleyhte.. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkanım, önerge iki şeyi kapsıyor; bir, maddenin 
yerinin tayini hususu, yani 18 inci madde olması hu
susu, diğeri; Sayın Göksel önergesiyle sona alına
cağını ısrar ettiği için bu şeklini teklif ediyorum 
11 inci madde olarak, yani ben buna katılıyorum, 
öbür kısmını arkadaşlarım cevaplandırdılar. Bu husus 
konuşulmadı, ben bu bakımdan aleyhinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iki aleyhte konuşuldu. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — İki hususu 

kapsıyor efendim. 
BAŞKAN — İki hususu kapsıyor; ama bir tek 

önergedir. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

bu konuşulmadı; ama mesela.... 
BAŞKAN — Muhterem Kırcah, müsaade eder

seniz, ben içtüzüğü uygulamakla mükellefim, hep be
raber bir defa daha okuyalım. 

«Birinci görüşme sırasında verilen önergelerin le
hinde ve aleyhinde beşer dakikayı geçmemek üzere 
beş üyeye söz verilir.» 

Şu anda dört arkadaşımız; iki lehte, iki aleyhte söz 
almışlar.... . ., 

ALÂBDDİN AKSOY — Saym Başkan, önerge 
sahibi olarak söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim, ben de bir 
sözümü bitireyim. Sayın Aksoy, lütfedin efendim. 

iki lehte iki aleyhte söz almıştır, bu itibarla bu 
önerge üzerinde yeterdi miktarda, tüzük ahkâmına 
göre görüşüldüğü için, bir başka arkadaşıma söz ver
mek imkânını bulamıyorum. Yani, zatı âlinize söz 
vermek imkânım bulamıyorum maalesef; Tüzük ah
kâmı böyle olduğu için. 

Sayın Devrimsel önergenin lehinde söz aldınız, bu
yurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
affedersiniz birşey söylemek istiyorum. 

Zannediyorum yalnız önergeleri yok mu? 

BAŞKAN — Hayır yok efendim. Yok. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Her iki hususu 

kapsayan önergeleri.... 
BAŞKAN — Evet, madde 11 diye verilmiş efen

dim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Yani, hem ye

rini tayin ediyor, hem de her iki maddeyi birleştir
mek mi istiyor önergeleriyle?.. 

BAŞKAN — Her iki maddenin birleştirilmesi ba-
hiskonusu değil, 11 inci madde olarak yeni bir mad
de ihdas ediyor bu önergeler. Mevcut 11 inci mad
deyle alakası yok. Mevcut 11 inci maddeyle alakası 
yok; biraz evvel arz ettim; ikinci kısımdan evvel bi
rinci kısmın sonuna 11 inci maddeyi ihdas etmek üze
re konuşuyoruz. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, çoy sa
yın arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarımızın 1 inci maddesi «Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir.» şeklindeki kuralın ve 
maddenin değişmezliği ile ilgili olarak teklif edilen 
11 inci madde ve bundan hemen sonra Cumhuriyetin 
temel ilkelerini belirten 2 nci maddenin de bu de
ğişmezlik kapsamına alınmasıyla ilgili olan önergenin 
lehinde söz aldım. 

«Türkiye Devletinin Cumhuriyet olduğu» hükmü
nün değişmezliği ve değişmesinin teklif edilmezüği; 
1982 yılı Türkiye'sinde Anayasamıza geleneksel bir 
kural olarak koyduğumuz kanısındayım. Bunun bir 
zarureti ifade ettiği kanısında değilim; çünkü «Tür
kiye Devleti bir Cumhuriyettir.» kuralının, maddesinin 
değiştirileceği ve değiştirilmesinin teklif edileceğini dü
şünmek; 50 yaşını geçmiş Cumhuriyetimizin sıhhatin
den şüphe etmek anlamına gelir. Bu nedenle, bunu ta
rihsel bir gelenek olarak koyduğumuz kanısındayım. 
Esas önemli olan can alıcı noktası, bu Anayasanın 

can alıcı noktası, işte 2 nci maddedeki niteliklerin 
değişmezliğidir. Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren olaylar, 
işte Devletimizin; tekrar tekrar söylüyorum, 12 Eylül 
harekâtının liderinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gö
rüşü olarak Anayasamızın ve demokrasimizin otur
duğu temel baz unutulmuş görünerek; ki, Atatürk il
kelerini devletin temel bazı kabul etmişlerdir, hare
kâtın amacı budur, bunu açıkça belirtmişlerdir; işte 
Devletimizin temel bazı, oturtulan temel baz, işte 
burada 2 nci madde ve bunun başlangıçta belirtilecek 
olan temel ilkeleri. Bunlar demokrasimizin ve Devle
timizin temel bazları olacak. Bundan sonra gelecek 
olan siyasî partiler vesair kuruluşlar bu temel bazları 
değiştirmeyi teklif edememeleri lazımdır. Eğer bun
ları değiştirmeyi teklif edebilirlerse, biz yine 12 Ey
lül'e çok çabuk geliriz kanısındayım. Bu, Devletimizin 
ve demokrasimizin oturduğu temel baz üzerinde bun
dan sonraki siyasî faaliyetlerde asgarî müşterek ola
rak bir arada bulunmalarını sağlarsak, Türkiye'nin 
bir daha 12 Eylül'lere gelmemesi için en büyük hiz
meti yapmış oluruz kanısındayım; bu maddeyi kabul 
ederek. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Önerge üzerinde yeterli miktarda konuşulmuştur. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan.... 

BAŞKAN — Birşey mi ilave edecektiniz Sayın 
Aksoy; söz almak istediniz. 

ALÂEDDİN AKSOY — Arkadaşlar izah ettiler, 
vaz geçtim eefndim. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Göksel, size söz verdim. Evet, 

teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına bir 
yer ararken, bunun başlangıçta, 198 inci maddenin 
üçüncü fıkrası olarak düşünülmüştü; şimdi verilen 
bir takrirle bunun 11 inci madde halinde düzenlen
mesi istenmektedir. Yalnız bu istenmekle kalmamakta, 
2 nci maddedeki; Cumhuriyetin temel ilkelerinin de 
değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez madde
ler olarak Anayasaya konması istenmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir toplum olduğu gibi kalmaz ve bir toplum 

daima gelişir. Gelişmekte olan bir toplumun dayan
dığı sosyal değerler zamanla değişir. Hukuk kuralları 
dahi değişir. Bir toplumun dayandığı sosyal kural-
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ların yahut hukuk kaidelerinin değişmeyeceğini, de
ğişmesinin mümkün olmayacağını düşünmek, eşyanın 
tabiatına aykırı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti
nin değişmezliğini ilan eden madde dahi; ralist ola
lım arkadaşlar; bir gün memlekette böyle birşey ol
ması mümkün değil, gerekçede bunu belirttik, sakın 
bize böyle bir fikir verilmesin; ama değiştirilirse ne 
yapılır? Çoğunluk değiştirirse ne yaparız?.. Hiçbir 
şey yapamayız. Çoğunluğun kararına uyarız yahutta 
isyan ederiz, karşı karşıya dövüşürüz. Fakat, bunun 
dışında, eğer bir hukuk kuralı değiştirilecek olursa, 
değiştirilmek istenirse; bir sosyal değer değiştirilmek 
istenirse, buna karşı çıkılamaz. Buna karşı çıkmaya 
çalışmak, toplumu olduğu yerde bırakmak fikrine 
eş anlamına gelir. Yani, toplumun birtakım değerleri 
olacak, o değerler katiyen değişmeyecek.... Bu söz
lerim kızla soyut gibi görünür. Size, isterseniz somut 
bir örnek verelim. Farzedin ki, 1920 yılında Tür
kiye'de bir Anayasa yapılmış olsun ve bu Anayasa 
devletin dininin İslam olduğu ilkesine dayansın ve bu 
ilke de aynı düşünceye yahut aynı ilkeye uyularak 
değişmez bir hüküm, değişmez bir ilke olarak ilan 
edilsin. Sonra nasıl ilan edecektik laiklik ilkesini?.. 
Nasıl toplum alarak teokratik düzenden laik düzene 
geçecekdik?.. Bana öyle geliyor ki, bunlar zamanın 
duygusal maddeleri. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Oraya demokratik yol
dan gelmedik ki, zaten. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, suallerinizin hepsini ce
vaplandırırım, Sayın Fikri Devrimsel, inanın bu ko
nuda. Mesele, toplumun gelişmesine ayak uyduracak 
bir Anayasa düzeni yapmak ve toplumun gelişmesini 
durdurmayacak hükümler getirmektir. Biraz evvel 
söylediğim gibi, olağanüstü durumun hasıl ettiği duy
gular yahutta düşüncelere kapılarak bir Anayasa hu
kuku yahut Anayasa metni içine, gerçek ifade etme
yecek maddeler konmaya çalışılması, esas Teşkilat 
Hukukuna aykırı, toplumun gelişmesine aykırıdır; 
hukuk düzenine aykırıdır. 

Bunları söylemekle, yetiniyorum ve sadece 1 incî 
maddenin, (Eski artık) ikinci fıkrasının, yani «Ana
yasanın bu hükmü değiştirilemez değiştirilmesi teklif 
dahi edilemez» fikrini ifade eden bir maddenin 11 inci 
madde olarak konmasını teklif ediyorum. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür; ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aksoy, buyurun. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Komis

yonumuzun Sayın Başkanının bu izahatından tenev

vür ettik, teşekkür ederiz; önergemizi geri alıyoruz. 
(«Bravo» şeşleri, alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Göksel, önergenizi geri alıyor 
musunuz?.. 

İHSAN GÖKSEL—Almıyorum efendim, öner
gemi açıklayacağım. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. Müsaade ederseniz 
açıkladınız. Artık bundan sonra oylama safhası, usu
lümüz bu. 5 kişi konuşmuştur önerge üzerinde. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, bir soru 
sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Soru mümkün efendim, soru müm
kün. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sorum var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, bakın Sayın Göktepe «So
ru sorabilir miyim?» diyor, takiben size de vereyim 
efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ama önce ben rica edi
yorum Sayın Başkanım. Aşağıda rica ediyoruz, gö
remiyorsunuz perspektif bakımından; buraya çıktık 
görürsünüz diye. 

BAŞKAN — Sayın pöktepe, zannediyorum ağa
beyiniz durumunda. Müsaade ederseniz ilk defa Sayın 
Akkılıç konuşsun efendim. 

Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, Sayın 
Komisyon Başkanına bir soru.... 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bir noktayı ifade ede
yim. Aynı anda başlamış olan bir kelime tesadüfen 
benim de burada bu istikamete baktığım esnada 
bana bir yankı yapıyor ise, sizin bütün taleplerinizi 
reddettiğim manası çıkmaz; olmamak lazım gelir. 

Evet. Lütfen serzenişte bulunmadan, esas üzerin
de görüşlerimizi ifade edelim. Hiçbirimizin birimize 
kastımız yok, ancak saygısı var. 

Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Gayet tabiî efendim. 
Sayın Başkan; 
Sayın Komisyon Başkanının açıklamalarına te

şekkür ederim. Bir soru sormak istiyorum. Acaba 
önergeyle verilen (Ki, bu geri alındı; ama alınma
yan vardır) 2 nci madde yerine 1 tinci maddedeki 
«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» hükmünün de
ğişmezliğinin arkasından 5 inci maddenin birinci fık
rasındaki, orada da yazık olan, «Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir.» hükmü de değiştirilemez. 
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Acaba bu ondan daha faik değil mi?.. Şöyle: Cum
huriyet sosyalist ülkelerde de var. Rusya da bir Cum
huriyet, Doğu Almanya'da demokratik bir Cumhu
riyettir. Yalnız başına Cumhuriyet, tahmin ediyorum 
ki, yeterli değildir; ama «Egemenlik kayıtsız şartsu 
milletindir.» der, onunla kenetlersek, tahmin ediyorum 
ki, çok daha iyi olur. 

Sayın Komisyon Başkanı acaba bu ricama, bu tek
lifime ne buyurur?.. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaade buyurursa
nız yerimden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bu konu üzerinde dün çok tartış
ma yapıldı; sadece kelimeler değişikti. «Demokratik» 
yerine «Milî egemenlik» kelimesinin konması ileri 
sürülüyordu ve müdafaa olarak da, demokratik mem
leketlerin bulunduğu ve buralarda demokrasinin bu
lunmadığı açıklanıyordu. Biz, Anayasamızda «Cum
huriyet» dediğimize göre ve biz Anayasamızda ege
menlik ilkesini 5 inci maddede düzenlediğimize ve 
sonra daha geride gelecek maddelerde siyasî partileri 
vazgeçilmez unsurlar olarak tanımladığımıza göre, 
memleketimizdeki düzenin, «fert, ferdin kıymeti, fer
din düşüncesinin kutsallığı» ilkeleri dikkate alındığın
da memleketimizin düzeninin, Sayın Akkılıç'ın anla
dığı manada bir demokrasi olacağı kendiliğinden be
lirir. 

Onun için, bunun değişmezliğinin bir hükme bağ
lanmasına hiçbir gerek yoktur. Bu bir ihtilal hareketi 
sonunda değişirse, hiçbir hüküm bu ihtilal hareketini 
önleyemez. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Göktepe, soru, buyurun. 
ÎBRAHtM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; 
Acaba devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair 

hükmün değiştirilemeyeceği konusu, Anayasanın de 
ğiştiriimesiyle ilgili 198 inci madde içerisinde ele 
alınamaz mı?.. Yanlış hatırlamıyorsam bu hüküm 
1924 Anayasasında Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili 
maddede idi. 1961 Anayasasında ise «Genel hüküm 
konulmaz.» yer almıştı. Acaba hangisini tercih et
memiz gerektiği konusunda tereddütüm var. Komis
yonun düşüncesini öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyonun düşüncesini. Evet. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sorun, aslında bir tercih meselesi. Birkaç defa 

başlangıçtan beri sayın arkadaşlarıma duyurmaya ça
lıştığım gibi, Anayasanın bütün hükümleri eşdeğer
dedir. Bir hükmün şurada veyahut burada olmasının 
bir önemi yoktur. Gerçekten, 1924 Anayasasında 
«Cumhuriyetin değişmezliği» maddesi Anayasanın ta
dili maddesinin içine konmuştu, bir fıkrası halinde 
düzenlenmişti. Sonra 1961 Anayasasını düzenleyen Ku
rucu Meclis, bunu alarak yaklaştırmış, genel prensip
lerin içine koymuş ve devletin temel noktalarından bi
risi olarak belirlemişti. 

Biz, şahsen Komisyon olarak sorunu ele alıp dü
şündüğümüz zaman, 1 ve 9 uncu madde arasındaki 
mesafenin daha da kısaltılmasını, bir blok halinde 
1 inci maddeye konmasını düşünmüştük; fakat Sayın 
Devıet üaşKanımızın buraya gcımeıerı, 1 inci madde
nin kabulünde hazır bulunmak istemeleri, ayrıca 71 
arkadaşımızın bu hususta bir imzalı takrir vererek 
bu değiştirme maddesinin oradan ayrillmasr, bildiği
niz gibi, Komisyonca bizim bu görüşe katılmamıza 
yol açtı. Hatta fikirlerimizi savunmadık dahi; 71 ar
kadaşın yeter derecede >bir imza, bir kuvvet teşkil et
tiği kanısıyla hareket ederek. Bizim görüşümüz as
lında, başlangıçtan itibaren, bunun tek bir madde 
halinde, bir blok halinde Anayasanın 1 inci madde
sinde görülmesiydi. Bu mümkün olmadı. Olmadı; 
şimdi oraya en yakın olarak 11 inci madde halinde, 
1961 Anayasasının stiline uygun olarak 11 inci mad
de hal'inde konmasının uygun olacağı kanısındayım. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru mu Sayın Seçkin, buyurun efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, önerge sahip

lerinden birisi önergesinde ısrar ettiğine göre, öner
genin lehinde' de konuşmalar yaparak, Sayın Komis
yon Başkanımızın kürsüden lütfettikleri izahlarda, 
1920lerde yapılacak olan bir anayasada, varsayım
dan gitmek suretiyle, «Değişmezlik maddesi olsaydı 
ve laikliğe aykırı bir devlet şekli düşünülseydi, bu
günlere nasıl gelirdik?» şeklinde somut bir misal ge
tirdiler. Acaba kendileri bugün hazırladıkları Tasa
rıya rnüterazi olarak, bir somut misalle de, şuradaki 
sayılan ilkelerin tersine bir devlet şeklimi tarif edebi
lirler mi?.. Benim anlayışıma göre, bunun tersine bir 
devlet şekli, halk ihtilalinden başka hiçbir şekil de-
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ğild'ir. O sebeple «Cumhuriyetin temel ilkeleri»! şek
lindeki 2 noi maddenin Cumhuriyetin değişmezliğin
den ayırt edilemeyeceği anlayışı içindeki önergemin 
kabulü lehinde ısrarlıyım. Açıklamalarını bekliyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 
Tartışma hakikaten garip bir istikamet almaya 

başladı. Ben 1920 yılını örnek olarak verdimse, bize 
çok yakın olduğu için verdim. Başka bir örnek ve
rebilirdim. Liberal iktisadî düzene dayanan ve libe
ral iktisadî düzenin değişmeyeceğine dair, bir 1850 
Anayasası tasavvur ederdim ve sonra bu liberal dü
zenin, o katı liberal düzenin bugün ne hale geleceği
ni yahut bugün nasıl değiştirilebileceğini kendisine 
sorardım. Bu gibi suallere bundan sonra cevap ver
mekten kaçınacağımı saygılarımla arz ederim. (Al
kışlar) 

Soruyu ciddî olarak cevaplamak lazım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldikaçtı. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir açıklık 

getirmek üzere; önergemizin Sayın Aksoy tarafından 
geri alınan kısmı 2 nci maddeye atıf yapan kısmı
dır. 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı önerge bu du
rumda Sayın GökseFin önergesidir ve Sayın Göksel 
önergesini geri almadığını ifade ediyor. Bu itibarla, 
ben bunu oylayacağım, siz de önergenizi ona göre 
tashih edin. 

Evet, Sayın Göksel. 
ÎHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan; 
Bu konu üzerinde şu kadar konuşma olduğuna 

göre, önergemi geri almamak yolundaki mucip se
beplerimi söylememe müsaade etmediniz. Bakınız, 
benim üzerime kaç kişi konuştu, ben de o zaman Sa
yın Başkanıma bazı sualler sorayım müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sual şekl'inde. Siz
den istirhamım bu. Genel görüşmelere imkân verme
dik. Önergeleri izah ettik, soru müessesesi ihdas edil
di. Sizden de soru sormanızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet bir devlet şeklidir; fakat hiçbir cum

huriyet birbirine benzemeyebilir. Nitekim dünyada 
birbirine benzemeyen birçok cumhuriyetler vardır; 
fakat biz Türkiye Cumhuriyetini 2 nci maddede sa
yılan ilkeler üzerine oturtuyoruz. 

Sayın Başkanımdan soruyorum; biz Cumhuriyet 
olarak toplumun huzurunu düşünmeyecek miyiz ile
ride, millî dayanışmaya kulak asmayacak mıyız, ada
let anlayışı içerisinde bulunmayacak mıyız, insan hak
larına saygılı olmayacak mıyız, Atatürk M'illliyetçili-
ğine bağlı olmayacak mıyız, başlangıçta sayılacak 
olan temel ilkelere bağlı kalmayacak mıyız, demok
rasiyi değiştirecek miyiz, laiklikten vazgeçecek miyiz 
ve sosyal hukuk devletini değiştirecek miyiz?.. 

Bu suallerin eğer cevabı «Evet»ı ise, ben de tek
lifimin ikinci bölümünü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz ben de sorabilir miyim .. 

BAŞKAN — Efendim, usul bakımından bir nok
tayı açıklığa kavuşturalım. Yeni bir madde ihdas 
ederken, herhalde ben tetkik etmek fırsatını bulama
dım. Tahmin ediyorum fci, Komisyon üyesi olarak bu 
maddeye muhalif idiniz veya değildiniz. Soru sormak 
istiyorsanız muhalif olmanız 'iktiza eder; yani 1 inci 
maddenin o şekline. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Aynı soru
lara devam edecek olursak «Resmî dil Türkçedir» 
ifadesini acaba değiştirecek miyiz? İstiklâl Marşımız 
aynı şekilde, «Egemenlik milletin»! aynı şekilde; o 
halde bütün maddeleri değişmez hale getirmemiz la
zım, bunu ifade etmek istedim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Komisyon görüşü mü 

efendim?... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, eğer Komisyon adı
na cevap vermiş ise bilemiyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — İzin verir misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Kabul ediyorum efendim Sayın Al
paslan'ın cevabını; benim adıma. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, Sayın Göksel'in önergesini 
okuyorum ve Komisyonun katılmadığını göz önüne 
alarak, dikkate alınmak üzere oyunuza sunuyorum. 

Önerge şöyle idi: «Madde 11. Anayasanın 1 in
ci maddesinde devlet şeklinin cumhuriyet olduğu 
hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesinde belirlenen 
devletin temel ilkeleri değiştirilemez ye değiştirilme
si teklif edilemez.» 

Sayın Göksel, bilahara eğer şayet önerge kabul 
edilirse, rakamla yazdıklarınızı bir açıklık getirmek 
üzere harfle yazmanız lazım «1 inci ve 2 nci»ı diye 
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yazdığınız hususlar rakamla yazılmıştır, onları harf
lerle yazmanız lazım gelecek. 

Bu önergeye Komisyon katılmamaktadır. Bu iti
barla, dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edılmemiş-
tir önerge. 

Efendim, müsaade ederseniz şu anda b'ir - iki 
önerge gelmiştir, onu tetkik etmek zarureti içinde
yim, 

Üç önerge var, müsaade ederseniz zamandan ta
sarruf için hemen okuyorum : 

Sayın Genc'in verdiği önerge daha evvel okun
muştur, bir kere daha hatırlatıyorum : «Devlet şek
linin Cumhuriyet olduğu hakkında Anayasa hükmü 
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.»; 

Yeni bir önerge, Sayın Şahin ve Sayın Âyanoğ-
iu'nun; «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkın
daki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez.» Aynı ifade. 

Bir yeni önerge, daha doğrusu mevcut önerge tas
hih edilmiş şekilde tekrar veriliyor; «Madde 11. — 
Anayasanın 1 inci maddesindeki Devlet şeklinin Cum
huriyet olduğu hakkındaki hüküm değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez.», 

Bu konuda kâfi miktarda görüşüldüğünü 'biliyo
ruz. Bu itibarla bu önergelere Komisyonun" katılıp 
'katamadığını... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?,. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, 11 inci madde olarak istiyorlar değil mi efen
dim?.. 

BAŞKAN — 11 inci madde olarak. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Şimdi benim 

söylediğim önergeler bunlardı. Ben 11 inci madde 
Olması aleyhinde konuşmak istiyordum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.' 
ISÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Biraz evvel Sayın Göktepe bir soru sordular. 

«1924 Anayasasında bu maddenin değiştirilemeyece
ği hakkındaki hüküm nerede yer alıyordu?» diye. 
1924 Anayasamız 105 madde imiş ve 102 nci madde
si de Teşkilatı Esasiye Kanununun dayanakları. Bun
lar arasında «İşbu Kanunun şekli Devletin Cumhu
riyet olduğuna dair olan 1 inci maddesinin tadil ve 
tağyiri hiçbir suretle teklif edilemez.»! diye son fık
rada yer almış bulunuyor. 

— İM 
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Şimdi, bundan iki - üç gün evvel 1 inci madde 
ikonuşulurken, Genel Kurulumuz çok isabetli olarak 
1 inci maddenin, birinci fıkrasının «Türkiye Devleti 
bir Cumhuriyettir.» şeklindeki hükmünün hemen aka
binde, sanki bu hükmü kaldırmaya hazır kuvvetler 
varmış gibi, değiştirmeye amade kişiler varmış gibi, 
«Anayasanın bu hükmü değiştirilemez, değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez.»ı şeklindeki 'ikinci fıkraya ko
nuşmaya dahi müsait iımikân vermeden; biraz evvel 
Sayın Komisyon Başkanının açıkladıkları gibi, gö
rüştürmeden herhangi bir maddeye gönderilmesini, 
özellikle tadilatla ilgili maddeye, değişiklikle ilgili 
maddeye, Anayasanın değiştirilmesi ile il'gil madde
ye gönderilmesini önermişlerdi. 

Şimdi, aradan iki gün geçiyor, 'bakıyoruz 11 inci 
madde olarak gene bu maddenin değiştirilemeyeceği; 
ama aynı madde de değil de, aynı kısımda «Genel 
Esaslar»ı başlığı altında yer alıyor. 

Şimdi, 1924'te Cumhuriyeti kurmuş olan Atatürk 
ve O'nun arkadaşları bu maddenin değiştirilemeyece
ği hakkındaki hükmü hiç korkmadan, çekinmeden 
ve Sayın Aydıkaçtı'nın bildirdiği gibi, hiçbir yer de
ğişik önemde değildir; ama değiştirilmeye ait mad
deye kadar götürmüşlerken, bizim niçin bugün 1924 
Anayasasındaki (Beni'm o Anayasaya karşı takdirim 
sonsuzdur) hükümleri değiştirip de, tutup 1961 Ana
yasasındaki yere getiriyoruz? Bugün bir korkumuz 
mu var?.. 

1961 Anayasasında 9 uncu madde olarak getiril
miş de, biz ondan ötürü ne kazandık? Başımıza o 
Anayasanın getirdiklerini hep beraber biliyoruz. Bir 
gün geçiyor, bir gün evvel konuşuyoruz «1961 Ana-
yasasasını esas almayalım, bizi en istemediğimiz nok
talara ulaştıran odur.» diye, bana göre 1961 Anaya
sası (geçen gün Sayın Bilge Hoca sebebiyle cevabı
mı tam verememiştim, kendilerini 'biraz üzdüm gibi 
geliyor bana; onu da düzeltmek isterim). 1961 Ana
yasasını idare edenlerde falan değildir kabahat, 1961 
Anayasası hedefine ulaşmıştır. Maksat ne ise, gayesi 
ne ise hazırlanırken, onu sağlamıştır. Onun için 1961 
Anayasasını örnek alarak, lütfen ona yaklaşacak 
tedbirleri almayalım. Bunu 11 inci madde olarak de
ğil, ilgili yerinde koymayı öneririm. Doğrusu budur, 
Cumhuriyetin değiştirilmesi hususundaki teklifi ve
yahut herhangi bir ihtimali büyütmememiz gerekir. 
Bu bizim hakkımızdır ve Türk Milletinin de hakkı
dır, 

Bunu buraya koymak isabetli değildir, saygı ile 
arz eder; saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyona bir soru 

tevcih etmeme müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Önergeden evvel?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bvet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Anayasamızın 2 nci mad

desinde Cumhuriyetin nitelikleri belirtilirken ve bu
günkü Parlamento yapımızı önerildiği biçimde, yarın 
heyecanlı bir grup laiklik niteliğini kaldırma teşeb
büsünde bulunursa, bunun emniyet supabı ne olacak
tır?.. Toplumların gelişimi .kaçınılmazdır; ancak bu
gün toplumumuzun muhtaç olduğu istikrarı, Cumhu
riyetin niteliklerini teminata almadığımız zaman, ne 
yolla sağlayacağız?.. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun cevap

layın efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, böyle ihtimaller yahut da 
sorular üzerine değerlendirmeler yapmaık zor. Eğer 
kendisi, «Bir çoğunluk çıkar, laiklik ilkesini ortadan 
kaldırmak isterse.»* diyorlarsa; eh toplumun etrafın
da toplandığı bir asgarî fikirler nüvesi vardır, bir öz 
vardır, o öz, laiklik ilkesi etrafında toplanan öz par
çalanmış demektir. Gücü varsa harekete geçer, ben 
de yanında olurum o zaman; ama başka yapacak 
bir şey yok efendim. Çoğunluk istediğini yapar. 

BAŞKAN — Sayın Aldılkaçtı, önergeleri biraz 
evvel ökudulk. Müsaade ederseniz önergeler üzerinde 

. . . . > . . . 
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müzakere açmıyoruz, tik önerge «dDevlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü de
ğiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.»ı şeklin
de idi ve diğer arkadaşlarımız bu ifadeye katıldılar. 
Buna kalabileceğinizi ifade etmiştiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, l'l inci maddenin bu şe
kilde ihdasına 'katılmaktadır. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. Bu 11 inci madde, 
ikinci Ikısımdan evvöl, 10 uncu maddeden sonra yer 
almış olacaktır. İkinci kısmın 11 inci maddesi daha 
sonra görüşülecektir. 

Müsaade ederseniz bu numaralara aynen devam 
edelim, bilahare tashihler .yapalım. Günkü, bizim ha
zırladığımız birtakım dosya, bu madde numaraları 
üzerine teselsül etmektedir ve Komisyona da aynı 
şekilde bu numaralarla, maddeler' ile ilgili olarak ve
rilen önergeleri tevdi etmiş bulunuyoruz. Özellikle, 
önergelerin geri alınıp, tekrar numaralarını tashih 
etmek mümkün olmadığı için, bu numaralarla devam 
eder, bilahare tashihini yaparız. 

Sayın üyeler, özellikle 12 nci madde ve diğer mad
deler üzerinde şu anda çeşitli önergeler verilmiştir. 
Bunların müzakereye alınması, fiilen, bildiğiniz se
beplerle mümkün olamayacaktır. Bu konuda çalışma 
sağlamalk üzere Birleşimi, yarın, yani 19 Ağustos 
1982 Perşembe günü saat 10,30'da toplanmak üze
re kapatıyorum. 

(Komisyon da böylece 3 maddesini getirecektir. 
Teşeikkür ederim. 

Kapanma Saati : 22.55 

....... 
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GÜNDEMİ 

129 UNCU BİRLEŞİM 

18 Ağustos 1982 Çarşamba 

Saat : 09.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 
166, 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18.7.1982, 
31.7.19812). 

(2). — 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat As
kerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesi ite 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/473) (S. 
Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 16.8.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 173 

1 6 . 6 . 1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 
ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /473) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1293/05680 5 Ağustos 1982 

(DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MüK Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.8.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «10)76 sayıh İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinlin 
Değiştirilmesi İle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

10716 SAYILI İHTİYAT ZABİTLERİ VE İHTİYAT ASKERÎ MEMURLARI KANUNUNUN 16 NCI 
MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 'İLE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KA
NUNUNUN 1107 NCİ MADDESİNE 'BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI GENEL 

GEREKÇESİ] 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtisas isteyen bazı görevlerde hizmet eden 'bazı subay ve astsubaylar gerek 
kadrosuzluk ve gerekse kendi istekleriyle emekliye ayrıldıklarında bu gibi görevler için muvazzaf persanel 
bulmakta güçlükle karşılaşılmaktadır. 

İhtisaslıaşan ve görevinde üstün başarı gösteren fakat emekli olan personeli tekrar hizmete almak sure
tiyle ıbu noksanlık giderilmiş olacaktır. 

Diğer (taraftan emekli Subay ve Astsubayların istihdam edilecek kadrolarda ihalen görevli personelin 
başka görevlerde kuianılmal'amı imkânı sağlanmış olacaktır. 
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1076 SAYILI İHTİYAT ZABİTLERİ VE İHTİYAT ASKERÎ MEMURLARI KANUNUNUN 16 NCI 
MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KA
NUNUNUN 107 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI MADDE 

GEREKÇESİ 

Madde l. — Emekli edilen subaylardan, son görev yerindeki ihtisas ve üstün (başarıları nedenliyle ayrıl-
dıikları görevlerindeki rütbelerimin yaş haddine fcadar tekrar muvazzaflığa alınmalarını hükme bağlamıştır. 

Madde 2. — Emekli Astsubayların emekli olduktan sonra tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete 
alınmasını 'hükme bağlamıştır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

Müî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Karar No. : 61 13 Ağustos 1982 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

'•1İ6.7.19I27 Tarihli ve 10716 sayıüı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Aslkerî Memurları Kanununun 1)6 neı Mad
desinin Değiştirilmesi dle 926 sayılı Türlk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 noi Maddesine Biir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerelkçesi ilgili İBa'kanlık Temsiildlerinin dle Ikatıılmaları ile Ko
misyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Tasarı, Türik 'Silahlı Kuvvetlerinde, ihtisas İsteyen bazı görevlerde çalışan (ihtisas sahihi subay ve astsu

bayların gerek (kendi istekleri, gerek (kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmaları hâllinde, 'bu şahısların 
aynı görevlerde, aynı rütbe ile rütbelerinin yaş haıddünıe (kadar çalıştırılmalarınla krikân sağlıamakltadır. Ta
sarı ^kanunlaştığı takdirde emekli olan bu şahıslardan (boşalan görevlerin, yeni elemanlar yetişinceye ıkadar 
aynı şahıslarla yürütülmesi ve hizmeftin aksamaması sağlanmış olaoaiktır. Ayrıca liihtisas sahibi ve üstün ha
şanla olan bu şahısların hizmetlerinden 'bir süre daha yararlanılmış olacalktır. 'Bu şahıslar aynı rütbe (ile gö
revi yürüteceklerinden orduda hiyerarşi de bozulmamalktadır. 

Komisyonumuz açılklanan nedenlerle tasarıyı ve gerekçesini aynen benimseyerek, (bazı redaksiyon düzelt
meleri ile tasarıyı Ikabul etmiştir. 

Madde numaralarından sonra gelen (.) işareti (—) olarak düzeltilmiş, bentlerin harfleri küçük harfe dö
nüştürülmüştür. 

Tasarının birinci maddesi ile değişen 1076 sayılı yasanın 16 ncı maddenin birinci fıkrasında geçen «kuv
vetlerinde» kelimesi «kuvvetlerinden» olarak düzeltilmiş, «Görev yerlerindeki» tabiri «Görevlerindeki» şek
linde, «istihdamları» kelimesi «aynı görevde çalıştırılmaları» olarak değiştirilmiş, «Genelkurmay Başkanının 
onayı ile» kelimelerinden sonra gelen «aynı görevde çalıştırılmaları» tabiri yukarıda yazıldığından tasarı
dan çıkarılmıştır. Fıkrada geçen «rütbenin» kelimesi «rütbe ile ve bu rütbenin» şekline dönüştürülmüştür. 
Fıkranın sonunda geçen «tekrar muvazzaflığa geçirilebilirler» tabiri tasarıdan çıkarılarak, bunun yerine «hiz
mete devam ettirilmek kaydıyla tekrar muvazzaflığa geçirilebilir» tabiri ilave edilmiştir. 

Değiştirilen 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının başında geçen «Birinci fıkra» tabiri «Bu maddede» olarak 
düzeltilmiştir. Fıkranın a bendine «kadroları» kelimesinden önce «subay» kelimesi eklenmiştir. Fıkranın b, c, d 
ve e bendleri ile maddenin üçüncü fıkrası yapılan düzeltmelerle kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 173) 
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Dördüncü fıkra uygulama alanı kalmadığından tasarıdan çıkarılmıştır. 
Tasarının ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edil

miştir. 
Tasarının noktalama işaretleri ayrıca düzeltilmiştir. 
Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur, 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

(Toplantıda Bulunmadı) 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

(Toplantıda Bulunmadı) 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 173) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16.6.1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesi
nin Değiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetleri hizmetine 
alınmazlar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kadrosuzluk nedeniyle veya kendi istemleri üzerine emekli edilen 
subaylardan emekli edildikleri son görev yerindeki ihtisasları ve gösterdikleri üstün başarı nedeniyle istihdam
ları, ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanmm onayı ile 
aynı görevde çalıştırılmaları uygun görülenler emekliye ayrıldıkları rütbenin yaş haddine kadar tekrar muvaz
zaflığa geçirilebilirler. 

Birinci Fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa geçirilenler : 

A) Türk Silahlı Kuvvetleri kadroları dışına çıkarılırlar. 

B) Rütbe terfii için değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Ancak kanunî imkân varsa kademe ilerlemesi ve 
rütbe kıdemliliği hakkından yararlanırlar. 

C) Her türlü maaş, yanödeme, ödenek, sosyal hak'arı emsali muvazzaflar gibidir. Bunların emeklilik maaş
ları ve varsa kadrosuzluk tazminatları kesilir. 

D) Muvazzaf subaylara ilgili mevzuatla tanınan hak ve yetkileri haiz olup, onlar gibi yükümlülükleri 
vardır. 

E) Emsalleri gibi Askerî Yargıtaya tabidirler. 

Birinci fıkra hükümlerine göre göreve alınanlardan idarece gerekli görülenler aynı usulle görevden alınır
lar. Emsali emekli subay ve astsubayların emeklilik durumlarına intibak ettirilirler. 

3 üncü madde hükümleri saklıdır.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. 

«Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların tekrar muvazzaflık hizmetine alınmalarına dair 1076 sayılı İhti
yat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 ncı maddesi hükümleri, tekrar muvazzaflık hizme
tine alınacak astsubaylar için de uygulanır.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 173) 



— 5 — 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

16.6.1927 Tarihli ve 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 16. — Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine 
alınmazlar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinden kadrosuzluk nedeniyle veya kendi istemleri üzerine emekli 
edilen subaylardan emekli edildikleri son görevlerindeki ihtisasları ve gösterdikleri üstün başarı nedeniyle aynı 
görevde çalıştırılmaları, ilgili Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının teklifi ve Genelkurmay 
Başkanının onayı ile uygun görülenler, emekliye ayrıldıkları rütbe ile ve bu rütbenin yaş haddine kadar hiz
mete devam ettirilmek kaydıyla tekrar muvazzaflığa geçirilebilirler. 

Bu madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa geçirilenler : 

a) Türk Silahlı Kuvvetleri subay kadroları dışına çıkarılırlar, 

b) Rütbe terfii için değerlendirmeye tabi tutulmazlar, terfi ettirilmezler ve aynı rütbede görev yaparlar. 
Ancak rütbelerinin kademe ilerlemesi ve rütbe kıdemliliği hakkından yararlanırlar, 

c) Emsali muvazzaf gibi, her türlü maaş, yanödeme, ödenek, tazminat ve sosyal haklardan yararlanır
lar; bunların emeklilik maaşları ve varsa kadrosuzluk tazminatları kesilir, 

d) İlgili mevzuatla muvazzaf subaylara tanınan hak ve yetkileri haiz olup, onlar gibi yükümlülükleri var
dır, 

e) Emsalleri gibi askerî yargıya tabidirler. 

Bu madde hükümlerine göre göreve alınanlardan idarece gerekli görülenler, aynı usulle görevlerine son 
verilerek emekliye sevkedilirler. Kadrosuzluk tazminat lan olanların bu tazminatları yaş haddine kadar ödenir.» 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetini Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5.8.1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Balk. Başbakan Yrd. Devlet Bakanı 'Devlet Balkanı Devlet Bakanı 
Z, Baykan» Prof.: Dr, t Öztrak M. Özgüneş Prof., Dr. M. N. Özdas 

Devlet Bakanı Y. Adalet Balkanı M'illlî Savunma Bakanı İçişleri Bakam 
A., B. Kafaoğlu d Mentes Ü, H. Boyutken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
/ Türkmen A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T, Önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sös. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K, Kıhçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman 'Bakanı Çalışma 'Bakam Saıuyi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S, Özbek Prof, Dr. T. Esener M,, Turgut F, İlkel 

Kültür ve Turizm Bak. İmar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. Evlîyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M, R, Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 173) 




