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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
107ı6 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve ihtiyat Askerî Me

murları (Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilme
si ile 9*26 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının öncelikle görüşülmesi onay
landı; Tasarının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Tasa
rının 6, 8, 9, 10 ve «Devlet Şeklinin Değişmezliği» 
başlıklı yeni ihdas edilen 11 inci maddeleri, yapılan 

görüşmelerden sonra kabul edildi. 4, 5, ve 7 nci mad
deleri Anayasa Komisyonuna geri verildi. 

19 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 10.30'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 22.55'te son verildi. 

Fenni İSUMYEU 

tmren 
s Kât 

(Başkan 
Başkanvekili 

AYKUT Evliya PARLAK 
ip Üye 

Kamer GENÇ 
IKâtip Üye 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı. (1/474) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.8.1982) (Millî Savunma, tçişlert ve Dışiş
leri Komisyonuna : 19.8.1982) 

»>•<« 

BİRtNCt OTURUM 
Açılma (Saati : 10.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGIL 
KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 130 uncu'Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. ,— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAIŞKIAN — Değerli üyeler; 
Dün Sayın İKuzuoğlu, Sayın Tokgöz, iSayın Bay

sal, Sayın Tuzcu ve Sayın Tosyalı tarafından verilen 

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

önerge üzerinde bugün bir karara varmamız karar
laştırılmıştı. Bu itibarla, görüşmelere bu önergeyi 
okutmak ve gereği üzerindeki kararlarınızı almak üze
re görüşmelere başlıyoruz. 

A. ASIM İĞNECİLER — Komisyon yok efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, henüz Anayasanın görü
şülmesine başlamadık O itibarla, müsaade buyurur
sanız bu önerge üzerinde görüşmelere başlayalım. 

Önergeyi okutuyorum: 
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ISaym (Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 21 Eylül 1982 tarihine kadar 

ikmali için 28 gün kalmıştır. Geçici maddelerle, (210) 
sayısına varacak olan maddelerin, ikinci görüşmede 
açık usul ile oylanacağı düşünülürse ortalama 12 da
kikadan, yalnız oylama için (42) saat yani 4 tam gün 
geçecektir. Buna birinci ve ikinci görüşmeler arasın
daki 72 saatlik ara da eklenince geriye '21 günlük bir 

- süre kalmaktadır. İkinci görüşmelerin çok daha sü
ratli bir şekilde geçmesi düşünülse bile en az 7-10 
günlük süre ayrılınca; 200 maddenin (geçici madde
ler dahil) görüşülmesine 11-14 günlük süre, her mad
deye de ortalama 40-50 dakikalık süre isabet etmek
tedir. 

Bu durumda; aşağıda belirtilen hususların karara 
bağlanması bir çözüm olarak düşünülmektedir. 

1. önergelerin bir gün önce saat 17.00'ye kadar 
Başkanlık Divanına verilmesi, 

2. önergelerin, Başkanlık Divanına yardımcı 
olacak bir komite veya komitelerce tasnifi, ((aynı ma
hiyetteki önergelerin birleştirilmesi) 

3. Komite veya Komitelerin ; 
a) Başkanlık Divanı Kâtip üyelerinden biri 
b) Kanunlar Müdürlüğünden bir görevli. 
c) Meclis Üyelerinden seçilecek veya görevlen

dirilecek (3) veya (5) kişiden teşkili, 
4. Önergelerin Anayasa Komisyonuna tevdii, 
5. önergelerin Anayasa Komisyonunca tetkiki, 
(IBu tetkikin kolaylaştırılması ve Anayasa Komis

yonunun uzun sürmekte olan müzakereleri daha ra
hat izleyebilmesi için 5'er kişilik 3 gruba veya 7 şer 
kişilik 2 gruba ayrılması). 

6. Maddenin müzakereye başlanmasından son
ra veya müzakere esnasında verilecek önergelerin en 
az (5) veya (10) imza ile verilmesinin prensip olarak 
kabulü, aksi halde üzerinde görüşme açılmaksızın 
gündeme alınması için oy'a başvurulması, 

7. Hergün en az (15) maddenin kabulü gereke
ceğinden, müzakereleri bu hızda tutmak hususları
nın uygulanması için gereğini takdirlerinize arz ede
riz/ 

Saygılarımızla. 

Fehmi KUZUOĞLU Şadan TUZCU 
Tandoğan TOKGÖZ Lüfullah TOSYALI 

Orhan BAYSAL 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Maddeler üzerinde ilk yaptığımız programa göre 

her gün en az 8 maddenin görüşülüp kabul edilme
si kararlaştırılmıştı, iki günden beri maddeler üze

rinde müzakere yapıyoruz. Bu iki gün zarfında 10 
madde görüşülmüş, 7 madde kabul edilmiştir. Bu 
çalışma temposu ile 21 lEylül'e kadar Anayasa Tasa
rısının görüşülmesi ve bu görüşmelerin tamamlanma
sının mümkün olmayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla mutlaka müzakerelerin süratlendiril-
mesi bakımından bazı önemli tedbirler almamız ge
rektiğine hepimiz inanıyoruz. Bunun için değerli ar
kadaşlarımızın tekliflerini madde madde okuyarak 
oylarınıza sunacağım ve söz isteyen sayın arkadaş
lara da bu maddeler okundukça söz almalarını rica 
edeceğim. ^ 

TURGUT YEĞENAGA — Syın Başkan.. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — (Bir dakikanızı rica edeyim. 

Değerli üyeler; 
Herbirinizin Tasarıların maddeleri üzerinde çok 

derinliğine ve çok değerli bilgilere sahip olduğunuz 
inkâr edilemez. Yalnız, derinliğine bilgiler istenirse, 
arzu edilirse çok kısa da ifade edilebilir., Bir konu 
üzerinde 1 saat de görüşülebilir; aynı konu 5-10 da
kikada da, daha fazla çalışıp kısa bir metin hazırla
ma veyahut yazılı değilse daha fazl üzerinde düşüne
rek kısa cümlelerle, fazla tafsilata girmeden o fikri ve 
bilgiyi sunmak mümkündür. 

Hepinizce bilinen bu hususu açıklamak belki zait; 
ama hatırlatmak maksadıyla söylemiş bulunuyo
rum. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen arkadaşlardan çok 
rica ediyorum; görüşlerini gayet kısa olarak lütfet
sin, Genel (Kurula arz etsinler. 

TURGUT YEĞENAGA — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Aldım efendim, notları aldım. 
Arkadaşlarımızın tespit ettiği sıraya göre Sayın 

Yeğenağa, Sayın Doğan Gürbüz, Sayın Beşir Hamit-
oğuliarı. 

PAŞA SARIOĞLU •<— Ben de söz istemiştim 
efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, ben de söz 
istiyorum. 

İBRAHİM BARIANGtL — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Güvenç, Sa

yın (Barangil. 
Değerli üyeler; 
Yapacağımız yeni programın daha maddelerini 

görüşmeden, tümü üzerinde 10 üye söz istemiştir. Biz 
zamanımızı tasarruflu kullanalım çabası içindeyiz, 
Müsaade buyurursanız, nasıl olsa bu sayın üyeler 
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bu önergedeki maddeler üzerinde de söz isteyecek
lerdir. O halde oyunuza başvuracağım. Müsaade 
ederseniz arkadaşlarımızın teklif etetikleri bu mad
deler üzerinde söz vereyim; fakat tümü üzerinde 10 
sayın üyenin görüşmesinden sonra bir de maddeler 
üzerinde sekizer, onar üyenin görüşmesine mahaL bı
rakmayalım. 

ıBu konu ile ilgili önerge sahibi Sayın IKuzuoğlu' 
nun bir teklifi var galiba.. IBuyurun Sayın IKuzuoğ
lu. 

A. FEHMİ IKUZUOĞLU — Efendim, bu öner
ge üzerinde arkadaşlarımız bu kadar çok konuşacak-
larsa, zaten zaman kaybına neden olduğu için ben 
önergeyi geri alıyorum, («Bravo» sesleri, alkışlar). 

MEHMET HAZER — 'Bu usul meselesidir, sa
dece iki kişi konuşur. Lehinde, aleyhinde iki kişiye 
söz verilir. 

İBAŞKAN '— ISayın Hazer, tecrübeniz çoktur, bi
liyoruz; tecrübenize saygımız var. Mutlaka her ko
nunun üzerinde lehte ve aleyhte konuşmak zarureti 
yoktur. İçtüzüğümüzün 59 uncu maddesinde, Genel 
Kurul karar verirse ve gerekirse bir konunun lehin
de ve aleyhinde konuşma kararlaştırılır, denir. O iti
barla mutlaka her konu görüşülürken lehte ve aleyhte 
söz verme; eğer İBaşkan söz vermezse, Genel Kurul 
karar verir, lehte ve aleyhte konuşmaya başvurula
bilir. 

Önerge geri alınmıştır.. 
ALÎ DİKMEN — ISayın Başkan, usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında, Sayın Dikmen, bu

yurun. 
Sayın Dikmen, uzun olmaması ricasıyla buyurun. 

ALIt OÎİKMEN — iSayın Başkan,, sayın üyeler; 
Esasında uzun konuşmayı sevmem. O bakımdan 

Sayın İBaşkanım müsterih olsunlar. 
Sayın üyeler; 
Bu Meclisin toplandığı günden bugüne kadar en 

çok dikkatimi çeken husus, usul hakkında ve Mecli
sin çalışma düzeni hakkında yapılmakta olan görüş
melerdir. 

Bundan önceki meclislerde de genellikle radyolar
da, ajanslarda dinlediğimiz zaman, usul görüşmeleri
nin uzun boylu tartışmalara neden olduğunu hepi
miz biliyoruz. 

iBir Meclis Divanı vardır. Meclis Divanı müzake
releri idare etmek için gerekli tedbirleri de almak
la yükümlüdür. Bu bakımdan, benim sayın üyeler
den istirhamım, usul görüşmelerinin mümkün oldu
ğu kadar azaltılması ve Meclis Divanına da bu gibi 

hususlarda yetki tanınması; gelişigüzel konularda, 
açıkça ifade edeyim, bazı arkadaşlarımız usul hak
kında zaman israfına neden oluyorlar. Ben nerede 
usulsüzlük yapıldığını farketmiyorum. Eğer bir mev
zu ve bir konu normal sisteminin içerisinde ilerliyor
sa, gelişiyorsa, o hedefe doğru gidiyorsa bunda ufak 
tefek bazı aksaklıklar- olabilir; fakat yön değiştirme
yen bir konuyu usul bozuldu diye sık sık ihlal etmek 
de uygun olmuyor. Nasıl Meclis Divanından bir şey
ler istiyorsak, sayın arkadaşların usul konularında bir 
müzakere yapılırken Meclis Divanına da her şeyden 
önce saygılı olmaları gerekiyor. 

Yalnız şunu da belirtmek isterim ki, müzakerele
rin idaresinden Meclis Divanı sorumludur. Meclisin 
bu 27 günlük, 3'6 günlük sürenin içerisinde nasıl bu 
işin sonuna ulaşacağını her şeyden önce Divan he
saplamalı, müzakereleri ona göre yönetmelidir ve 
bundan da her şeyden önce Meclis Divanı sorumlu
dur. 

Müsaade buyurursanız bu meseleyi bir daha ko
nu olarak şu kürsüye getirmeyelim. Divan bunu he
saplasın, yöntemini, yönünü bulsun, gerekirse ne şe
kilde bunu planlayıp yöneteceğini Meclise getirip 
bize arz etsinler ve buna göre-de karar verelim. Bu 
bakımdan zaman israflarına neden olmayalım. Şu ana 
kadar esasen bu konuda gerçekten birkaç maddenin 
halledileceği .kadar zamanı kaybetmiş bulunuyoruz. 

Benim maruzatım bu kadardır. Arz ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
1. DOĞAN GÜRfBÜZ — Sayın Başkan, usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, vereceğim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, ben 

geçmiş zabıt hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, geçmiş zabıt hak

kında mı dediniz?.. iBuyurun. 
Sayın Gürbüz, bir dakikanızı rica edeyim. 
TURGUT YEĞ'ENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Efendim, Sayın Dikmen'in görüşmesi yerinde. 

Başkanlık Divanı zaten müzakerelerin nasıl sürat-
lendirilmesi gerektiğine dair bir hazırlık yapmıştı ve 
Genel Kurula da bu konuda bilgi vermişti. Şimdi 
efendim, verilen bilgiye göre o zaman uyarılan hu
sus, yürütmeyi süratlendirmek için verilen önergelerin 
tasnifi, birbirine benzer önergelerin birleştirilmesi ve 
bunların İKomisyona da tevdi edilmek suretiyle bir 
arada toparlanıp sayılarını azaltmak ve birbirine çok 
yakın olanları toparlamaktı. 
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BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, bu konuyu ben 
zaten Genel Kurula arz edeceğim. iSiz zabıt üzerin
de söz isteyince, bir evvelki oturumda zabıtta size ait 
veya başka bir sayın üyeye ait hatalı bir geçiş var
dır, o düzeltilsin şeklinde bir görüşme yapacaksınız 
diye söz verdim; fakat sizin temas buyurduğunuz 
konuyu ben esasen Genel 'Kuruldan müsaade alarak 

arz edecek ve oylarına sunacaktım. Aynı konuyu iki 
defa tekrar etmeyelim; çünkü ben de açıklayacağım. 

Buyurun. 
TURGUT "YEĞENAĞA — Teşekkür ederim 

Sayın (Başkan. 
Sayın ıBaşkan da aynı konuya değineceklermiş, 

özür dilerim kıymetli vaktinizi aldım; fakat esas şu 
olmalı efendim: İşi süratli tutmak için, bunu usul 
müzakeresiyle uzatmamak için, Anayasa Komisyo
nundan teşekkül ettirilecek bir su komisyona bu gö
revin tevdiini ve ona yardımcı olmak üzere de Baş
kanlık Divanı ve Kavanin Dairesinden birkaç arka
daşın tefriki meseleyi halledecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
t. DOĞAN GÜRJBÜZ — Sayın Başkanım.. 
BALKAN — ISayın Gürbüz usulle mi ilgili? 
t. DOĞAN GÖRIBÜZ — Usulle ilgili efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
1. IDOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Anayasa görüşmelerinin hızlandırılması açısından 

değerli üye arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti gös
terdiklerini hepimiz bitiyoruz; ama dün burada hız
landırma derken, İçtüzüğü tamamen ihlal ettik. Çün
kü, en son kabul ettiğimiz İçtüzüğe göre, ek madde 
fıkra dördü okuyorum aynen: «tik görüşmede bir 
madde üzerinde söz almış olan üyelerin tamamı ko
nuşmadan yeterlik önergesi oylanamaz.» Tamamı ko
nuşmadan değil, bir arkadaşımız bile konuşmadı, bir 
arkadaşımız bile tamamı üzerinde konuşmadı ve aynı 
zamanda şerh vermiş olan Anayasa Komisyonunda
ki üye arkadaşlarımıza maddenin tamamı üzerinde 
konuşma hakkı tanınmadı. 

Şimdi «Hızlandıralım» diyoruz. Neyi ihlal edi
yoruz?.. İçtüzüğü. Önce İçtüzüğü değiştirelim. Bu
yurun hep beraber İçtüzüğü değiştirelim, hızlı nasıl 
götüreceksek, götürelim. 

Yarın bu Anayasa üzerinde, Anayasa değişiklik
leri vesaireler yapılacağı zaman ne olacak o zaman?.. 
(Kendi yaptığımız Anayasaya biz uymayacağız; usul 
yönünden yanlış çıkarıyoruz. Gidin Anayasa Mahke

mesine bozar Anayasa Mahkemesi bu Anayasa Ta
sarısını... («'Bozmaz, bozmaz» sesleri) Çok açık ve 
gerçek. İçtüzükte değişiklik yapmaksızın, maddenin 
tümü üzerinde mutlak konuşulacaktır; ama bu işi ar
kadaşlarımız kısa ve öz olarak burada yapmak mec
buriyetindedir. 

Dünkü geçirdiğimiz maddelerin hepsi açık ve ke
sindir. Maddelerin tümü üzerinde görüşme hakkı ta
nınmadığı için yanlış geçmiştir. Bu usulsüzlüğü be
lirtmek istedim. Diğer alınacak tedbirlerin hepsi ga
yet normaldir. Hızlandıralım; ama usulsüzlük yap
mak elbette yapacağımız Anayasaya gölge düşürül-
memesi açısından çok çok önemlidir. Ben bunu Ge
nel Kurula arz etmek istedim. 

Saygılarımla. l(Alkışlar). 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın İBaşka-

- nım, usul hakkında.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
ISELÇUK KANTARCIOĞLU— Dünkü yapılan 

usulsüzlüklerin bugün tekrarlanmaması konusunda 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok kısa olarak rica edeyim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kısa efendim, 

yazdım zaten. 
İBAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK IKANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmelerin hızlandırılması hakkındaki düşün

celerimi kısaca ifade etmek istiyorum. 
Her şeyden önce İçtüzüğün hatalı veya hatasız 

nasıl olursa olsun aynen uygulanması, Başkanlık Di
vanının çok dikkatli davranması, keyfi işleme yol aç
maması gerekmektedir. 

Sayın Devlet Başkanının huzurunda, sanki Ma
hir Canova Arkadaşımızın teklifini, Devletin şeklini 
değiştiriyormuş gibi bir davranışta bulunarak, savun
ma hakkını tanımamak büyük bir hata olmuştur. Di
siplin şuuru hepimizde mevcuttur. Devleti ve mille
ti disipline etmek için çalıştığımıza göre, bunun sert 
ifadelerle, söz vermemekle önüne geçilmesi müm
kün değildir. 

Başkanlık Divanına hücum edenlerin, konu dı
şı konuşanların konuşmalarını kesmek elbetteki he
pimizin arzusudur. 

İçtüzük aynen uygulanmadığı için, farklı kişilere 
farklı işlemler yapıldığı için görüşmeler gecikmekte
dir. İBu hususu örneklerle açıklamak istiyorum: 
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Soru: Bir şeyi öğrenmek için birisine yöneltilen 
ve karşılık gerektiren söz ya da yazıdır. Halbuki Baş
kanlık, bazı arkadaşlarımızın içinde cevabı da bulu
nan konuşmaları müdahale etmeden dinlemektedir. 
ıBuna.son verilmelidir. 

Gerek Divan Kâtiplerinin, gerek Başkanlığın ba
zı üyelerin işaretlerini dikkate almadıkları ve konuş
malarını istemediklerini açıkça görmemezlikten ge
lerek uyguladıkları için, arkadaşların bağırmak, el 
kol hareketleriyle dikkati dağıtmak durumunda kal
dıkları görülmektedir. Bu hususa da dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

İçtüzüğümüze göre önerge vermek her üyenin 
hakkıdır. (Madde 78.) Yine bu maddeye göre öner
gelerin işleme konulması mecburiyeti vardır. Baş
kanlık bazı önergeleri Genel Kurula sunmamaktadır. 
Lokanta şikayetlerini önerge olarak kabul eden Baş
kanlığın, hele Anayasamızın birinci maddesinin ayak
ta kabulü hakkındaki önergemi ve benim gibi bazı 
arkadaşların da teklifini okutmadan, işleme koyma
dan kendi görüşüymüş gibi sunması dikkat çekici gö
rülmektedir. 

Maddeler üzerinde verilen önergelerin veriliş sı
rasına göre işleme konulması, kimseye imtiyaz tanın
maması gerekmektedir. Başkanlık görüşüne uygun 
önergeyi ilk önce okutursa manevi bir baskı yapmış 
olur; üzerinde az çalışmış ve kesin kararı olmayan 
arkadaşlarımızı tesiri altında bırakma ihtimali orta
ya çıkar. Bu bakımdan önerge gelişigüzel değil, gün 
ve saatine göre sıra numarası verilerek işleme konul
malıdır. 

Başkanlığın zabıtlarda görüldüğü gibi sık sık ge
çici madde olarak kabul ettiği İçtüzüğümüze eklenen 
ek madde 1 in beşinci fıkrasında, «Birinci görüşme 
sırasında verilen önergelerin lehinde ve aleyhinde be
şer dakikayı geçmemek üzere 5 üyeye söz verilir.» 
hükmündeki önergeyi veren üyenin bu sayıya dahil 
olup olmadığı hususuna açıklık getirilmelidir. Dünkü 
görüşmede Başkanlık Divanı bu konuyu yanlış uygu
lamıştır. Zira aynı maddenin onuncu fıkrasındaki 
İkinci görüşmede önerge sahiplerinden yalnız biri
si önergeyi açıklayabilir.» hükmü, birinci görüşmede 
15 önerge varsa, önerge sahibi konuşamaz, sadece 5 
üye konuşur uygulamasında usulsüzlük yapılmıştır. 
Bu bakımdan konuya açıklık getirilmelidir. 

Her madde ve gerekçesi, cümleleri, kelimeleri re
daksiyon heyetince incelendikten sonra görüşülmeye 
açıldığı takdirde çalışmalara hız verileceğinden, Ana

yasa Komisyonunun bu hususu yerine getirmesi ye
rinde olacaktır. 

Önergelerde istenen değişiklik metin halinde mad
deye uygun olarak yazılmadığı takdirde işleme ko
nulmamalıdır. 

Yazılış biçimine ilişkin değişikliklerin önergesiz 
olarak doğrudan doğruya okutulup onaylanmasıyla 
ilgili 78 inci maddenin son fıkrası tereddütsüz uygu
lanmalıdır. 

ISonuç olarak, hepimizin sağlam ve bir an önce 
tamamlanmasını arzu ettiğimiz çalışmaların, Baş
kanlığın başvurduğu tahrik ve teşvik edici acele oy
lama metodu yerine psikolojik açıdan daha olumlu, 
ılımlı, adil metotlara başvurmasının yerinde olacağı 
görüşüyle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Değerli üyeler... 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim anlıyorum Bu konuda 
bütün sayın üyeler söz istiyorlar. Hepinize teker te
ker söz vereceğim. 

ŞADAN TUZCU — Benim bir sorum var, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Aldım efendim, aldım. Müsaade 
buyurun, bir iki kelimeyle arz edeyim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun konuşmalarında, Başkan
lık Divanının önergeleri sıraya koymada; kendi görü
şünde, Başkanlığın görüşünde olan önergelerin ev
velâ, diğerlerinin sonra sunulduğu iddia edildi. Ke
sinlikle böyle, bir şey yok. önergelerin sıraya kon
masını biz tamamen Kanunlar Dairesindeki görevli 
arkadaşlarımıza bırakıyoruz, onlar yapıyorlar, çünkü 
takdir buyurursunuz ki, görüşmeler sırasında da öner
ge veriliyor. O anda bir önergeyi Başkanın, müzake
reyi bırakıp, sayın konuşmacının konuşmalarını din
lemeyi de yine bir kenara bırakıp, önergeleri bura
da sıraya koyması mümkün değildir. O sıra Kanun
lar Dairesinde görevli olan arkadaşlarımızca yapılı
yor. 

Ayrıca, bugüne kadar verilen önergelerin bir kıs
mının okutulmadığı ileri sürüldü. Kesinlikle bu da 
doğru değil. Okutulmayan hiçbir önerge olmamış
tır. 

Kanunlar Dairesinden, belki bazı önergeleri dos
yalar veya tasanlar arasında unutmuşlardır, diye sor
dum az evvel; bize gelen bütün önergeler size sunul
du ve okundu. Okunmaması için bir sebep yok. 
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Bunun dışında Tüzük ihlali konusu hiçbir zamaa 
Başkanlığa atfedilecek bir suç ve kusur olamaz. Biz 
sizlerin, Yüce Heyetin oylarıyla önergeler üzerindeki 
konuşmaları kabul ettik ve ona göre müzakerelere 
başladık. 

Değerli üyeler; 
Esasen önergeler üzerinde yapılan görüşmeler

de, madde üzerinde de; 'hem o önerge üzerinde, hem 
de madde üzerinde konuşmak mümkün oluyor. An
cak önerge sahibi kendi önergesi üzerinde konuşu
yor; ama diğer söz alan sayın üyeler, lehte aleyhte 
söz alan sayın üyeler aynı zamanda madde üzerinde 
de görüşüyorlar. ıBu itibarla, maddeler üzerinde gö
rüşülmediği şeklinde bir husus da düşünülemez. 

Değerli üyeler; 
Eğer bu çalışmamıza bir disiplin koymaz ve da

ha süratle müzakereleri yapabilmemiz için bazı ye
ni tedbirler almazsak, hiçbir şekilde bize bu milletin 
bağladığı ümidi gerçekleştiremeyiz. Hem bütün üye
ler bir konu üzerinde devamlı usul hakkında söz is
tesinler; görevimiz (Başkanlık olarak vereceğiz o sö
zü, hem her madde üzerinde yine bütün üyeler ko
nuşmayı arzu etsinler; gayet tabiî yine görevimiz 
sayın arkadaşlara söz vereceğiz, konuşacaklar; fakat 
bu tarzda bir çalışmayla, önünüzde bulunan, 27 gün 
zarfında bu Tasarıyı hem birinci defa, hem ikinci 
defa görüşmemiz mümkün olmayacaktır. Türk Mil
letine, Büyük Milletimize biz bu Tasarının görüşül
mesine başladığımız gün bir söz verdik. «Tasarı, za
manında (Meclisimizden çıkacaktır.» dedik. 

Sizlerden istirhamım şudur; Kesinlikle «Konuşul
masın, müzakere edilmesin» tarzında bir fikir telkin 
etme, böyle bir şey isteme ne haddimizdir, ne de va
zifemiz. Ancak, usul hakkında söz isteyen arkadaşla
rımızın bile o beş dakikayı mutlaka aştıklarını gö
rüyoruz. İstirhamımız şudur: 

Bir konu üzerindi, demin de arz ettiğim gibi bir 
fikir bir saatte de açıklanır, on dakikada da, beş da
kikada da açıklanır. Lütfeder eğer görüşlerinizi çok 
kısa olarak ifade ederseniz, hem daha çok sayın ar
kadaşımız konuşmuş olur, hem de zamanında bu 
Tasarıyı biz Meclisimizden geçirmiş oluruz. 

Onun için ben şimdi bir ricada bulunacağım. 
Mütemadiyen yine usul hakkında söz isteyen arka
daşlarımızın işaretleriyle karşılaşıyorum. Bu arkadaş
larım lütfen müsaade buyursunlar, bir-iki Başkan-
kanlık teklifini sunup kararınızı alayım. Ondan son
ra görüşmelere başlayalım ve devam edelim, ki, Ana
yasa Komisyonu da yavaş yavaş yerini almaya baş
lamıştır. 
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Değerli üyeler; 
Lütfunuzu istirham ediyorum. Çok teşekkür ede

rim Sayın Tuzcu, çok teşekkür ederim Sayın Sarıoğ-
lu, çok teşekkür ederim Sayın Yarkın, çok rica edi
yorum, çok istirham ediyorum. 

Değerli üyeler; 
önergelerin bir gün evvel verilmesi konusunda 

Başkanlık Divanı dünkü kararıyla sizlere bir teklifte 
bulunmuştu. Eğer önergeler bir gün evvel verilmez
se, bunların tasnifi mümkün olmuyor. Tasnifi müm
kün olmadığı için bazı sayın üyelerin, falan önerge 
daha sonra oylanacakken daha önce oylandı, şeklin
de itirazlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. 

Bu itibarla önergelerin bir gün evvel verilmesi 
konusunu bir de saat belirterek oylarınıza sunaca
ğım. Saat 18,00'i uygun bulursanız; birgün'evvel, er
tesi gün görüşülecek maddelerle ilgili olarak. Yalnız 
şunu da arz edeyim, bir gün evvel, ertesi gün görü
şülecek maddelerin adedi 10-112 olacaktır bundan son
ra, olmazsa zaten bitiremeyiz; süratle çalışır, bunu 
14, 15'e çıkarmak mümkün olursa, onun için önerge 
verecek arkadaşlarla ilgili ayrı bir karar alabiliriz. 

Ben evvela, bir gün evvel; ertesi gün görüşülecek 
maddelerle ilgili olarak bir gün evvelden saat 18,00'e 
kadar önerge verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

önergelerin Yüce Meclisten, Başkanlık Divanın
ca görev rica edilecek üç sayın üye tarafından, Di
vandan da bir üye katılmak suretiyle; bir gün evvel 
verilen önergelerin o üç kişilik, Divandan katılacak 
bir üyeyle birlikte dört kişilik komisyon tarafından 
hemen buracıkta, Genel Kurulda veyahut dışanda 
bir odada tetkik edilip bir araya getirilmesi; birbiri
ne benzeyenler için sayın üyelere haber gönderip, 
«Sizin önergenizle diğer üç sayın üyenin önergeleri 
birbirinin aynıdır, lütfeder misiniz, bunları bir araya 
getirir misiniz?» şeklinde bir teklifle (O sayın üye
ler tabiî kabul buyururlarsa) önergeler birleştirilir. 
Bu suretle 20 önerge yerine, ortaya sekiz önerge, on 
önerge çıkmış olur. 

Bu konuda Başkanlık iDivanına lütfedip bir yet-
i vermenizi rica ediyorum. Başkanlık Divanı içiniz* 

den üç sayın üyeden vazife rica edecektir. Vazife tev
di etmeyecek, vazife rica edecektir ve bu üç sayın 
üyeye bir üye de 'Başkanlık Divanından katılacaktır, 
bir gün evvel verilen önergeler tetkik edilecektir. 

Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Çok teşekkür 
ederim. 
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Efendim; şimdilik istihsal etmek mecburiyetinde 
olduğum ve lütfederek kabul ettiğiniz bu kararlar 
yeterli. Daha ileride, yine müzakerelerimizi süratlen
dirmek bakımından alınması gereken kararlar siz sa
yın üyeler tarafından veya 'Başkanlık Divanı tarafın
dan teklif edilirse, yine az evvel izhar buyurduğunuz 
çok müsamahalı, anlayışlı görüşlerinizle o teklifler 
de kabul edilir ve bu suretle müzakereler hızlandı
rılmış olur. 

Değerli üyeler; hepinize çok çok teşekkür ede
rim. 

ZBKI ÇAKMAKÇI — İSayın Başkanım, bir şey 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Ne gibi (Sayın Çakmakçı? 

ZÜK!İ ÇAKMAKÇI — Alınan karar hakkında 
bir şey söylemek istiyorum. 

Bir gün evvel saat 18,00'e kadar önergelerin ve
rilmesi konusunda alınan karar şu demek mi1: Yani 
bundan sonra görüşmeler sırasında hiçbir önerge 
kabul edilmeyecek manasına mı geliyor? Eğer böy
leyse çok yanlış olur. 

BAŞKAN — Efendim, onu arz edeyim. 
O konuya şöyle değindim: Böyle bir durum hâ

sıl olursa Genel Kurulun kararını alacağız. (Böyle 
bir durum olduğu takdirde, zaten demin onu arz et
tim; bilahara diğer konularda karâr alabiliriz, diye 
arz etmiştim. 

Değerli üyeler, müsaade buyurursanız.. Sayın İğ
neciler çok rica edeyim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, o zaman aldığımız kararın kıymeti yok; Genel 
Kuruldan tekrar istihsal edilecekse. Sayın üyenin ak
lına çok iyi bir şey gelirse teşrif eder, burada ko
nuşur ve (Komisyonumuz da ondan istifade eder. Bu 
kararı lütfen bozmayalım; maruzatım bu kadar. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî bu kararlan boz
mama yine Sayın Genel (Kurulun takdirine kalmış bir 
konudur. 

Değerli üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası Tasarısı üzerindeki çalışmalara başlıyoruz. . 
Sayın (Komisyon; sizlere üç madde dikkate alın

mak suretiyle önergelerle gönderilmişti. Maddeleri 
sunuyor musunuz?.. 5 inci madde burada yok İSayın 
Gölcüklü, 4 ve 7 ne] maddeler var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKILİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Geliyor Sayın Başkanım, 
makinede yazılmakta. 

IBASKIAN — Geliyor, peki. 
Değerli üyeler; dün önergeleriniz dikkate alınmak 

suretiyle Sayın Komisyona gönderilmişti. Komisyon
dan gelen 4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 . 8 , 1982 

tarih ve 129 numaralı Birleşiminde dikkate alınma
sına karar verilen Anayasa Tasarısının 4 üncü mad
desine ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelen
miştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 
madde metni aşağıdadır, 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
IV.ı Devletin temel amaç ve görevleri : 
Madde 4. — Devletin temel amaç ve görevleri, 

Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülke
nin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koru
mak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu
ğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşma
yacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî var
lığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya ça
lışmaktır. 

/BAŞKAN — Değerli üyeler; 
iBu maddeyi, Tüzüğümüz hükmü gereğince doğ

rudan doğruya oylarınıza sunmak zorundayım. Mad
denin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil
miştir, teşekkür ederim. 

Komisyondan gelen 7 nci maddeyi okutuyorum. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, okunan metni 

zaptedemiyoruz. Onun için biraz yavaş okunursa da
ha iyi olacak kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, hayhay. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18.8.1982 ta
rih ve 129 numaralı Birleşiminde dikkate alınmasına 
karar verilen Anayasa Tasarısının 7 nci maddesine 
ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 
madde metni aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
VII. Yasama yetkisi 
Madde 7. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük Mil

let Meclisinindir. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — «Yasama yetkisi Türk Mil-

• leti adına..,.» şeklinde olacaktı, yanlışlık var efendim, 
özür dileriz, 

BAŞKAN — Lütfen maddeyi tekrar yazarak ve
rin, herhalde bir daktilo hatası yapılmış. 

tEvet, 7 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 
«VII. Yasama yetkisi 
Madde 7. — Yasama yetkisi, Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez. Anayasa ile Cumhurbaş

kanına ve Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi saklıdır,» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir, 
Komisyondan gelen 5 inci maddeyle ilgili tezke

reyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 18 . 8 . 1982 

tarih ve 129 numaralı Birleşiminde dikkate alınma
sına karar verilen Anayasa Tasarısının 5 inci madde
sine ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiş 
ve madde metninin Taşandaki şekliyle muhafazası
na karar verilmiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
%• 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Usul hak
kında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, rica edeyim sizin 
usul hakkında temas edeceğiniz konuyu ben zaten 
açıklayacağım şimdi; tahmin ediyorum, 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Genel Ku
rul tarafından kabul edilmiş bir konu var; ikinci fık
ranın kaldırılmasıyla ilgili. Burada kabul edildi. Ge
nel Kurul olarak aynen muhafazasını kabul edeme
yiz. 

ıBAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurur musunuz?., 
Bakın sizin açıklamak istediğiniz konuyu ben 

esasen izah edecektim. Konu şudur : Yalnız bir fık
ranın oradan çıkarılması konusu değil, madde üzerin
de verilmiş pek çok önerge var; bunların hiçbirine 

. katılmamış bulunuyorlar. 
' O itibarla yapacağımız, Tüzüğümüze göre, öner

ge veren sayın üyelerin herbiririç önergelerini açıkla
mak için söz vereceğim, ondan sonra maddeyi oyla
tacağım. Maddeyi kabul. etmediğiniz takdirde ki, bu 
durumda Genel Kurulca karar verilen değişikliğe 

I uyulmadığı için, maddeyi kabul etmediğiniz takdir
de, Genel Kurul bu maddeye, 78 inci maddemizin 
son fıkrasına göre maddeye son şeklini verecektir.. 

Değerli üyeler; 
lÖnerge sahiplerine... 
NECİP BİLGE — Madde okunsun da efendim. 
EŞREF AKINCI — Maddeyi okutalım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursanız 
önergeleri tekrar okumayalım; çünkü önerge... 

NECİP BİLGE — Madde okunsun. 
BAŞKAN — Maddeyi okutalım, madde aynen 

metinde olduğu gibidir. Okutalım efendim, hayhay. 
(5 inci maddeyi okutuyorum. 
/«V, Egemenlik 
Madde 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk 

Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, Anayasanın 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 Anayasadan almayan bir 
devlet yetkisi kullanamaz. 

Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üye
liği öngören andlaşmalar hükümleri saklıdır.» 

ıBAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; Komisyon olarak 
siz katıldığınız için bu maddenin, Sayın İğneciler'in 
hatırlattıkları; «...yetkileri bulunan kuruluşlara üye
liği öngören» kısmının çıkarılması dün Genel Kurul
da kesin oylanmıştır. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Katılmamışlar
dı Sayın Başkan, buna rağmen oylandı ve çıkarıldı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaade bu
yurur musunuz?.. 

BAŞKAN — Evet buyurun, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Şahsen bu oylama yapıldığı 
zaman başka bir yerde görevde idim. Onun için bu 
oylamada bulunamadım; fakat bize verilen belgeler
de, Başkanlıkça havale edilen hususlarda bu mad
denin çıkartılmasına ait hiçbir şey yoktur, çıkartıldı
ğına dair bir karar da yoktur. Arkadaşlarım da öyle 
bir şey hatırlamıyorlar. Konu tartışıldı ve biz, bu 
hükmün kalkmasına karar verdik; ama Yüksek Ku
rul emreder çıkartırız efendim; ayrı bir konu. Arka
daşlarım da oylandığını bilmiyorlar, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Çıkarıl

ması oylandı efendim. 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, bu 
madde konusundaki son cümlenin çıkarılmasına da
ir önergeler verilmişti. Bu önergeler tavsiye mahiye
tindeydi, oylandı, «Komisyonca dikkate alınması» 
şeklinde kabul edildi. Komisyon bu sabah inceledi., 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Tekrar 
oylayalım efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; lütfedin bu konuyu 
Sayın Gölcüklü'yü dinledikten sonra zabıtlardan tet
kik edeceğim, bilgilerinize sunacağım, 

Evet Sayın Gölcüklü, bu mudur?., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Hatta arka sıralardan 
iki arkadaşımızın müdahalesiyle, çıkarılması teklif
lerinin dikkate alınmak üzere oylanması söylendi. 
Bizim hatırladığımıza göre, dikkate alınmak üzere 
oylandı. Bu sabah inccelendi. Katılamayacağımız hu
susunda karara vardık ve maddeyi bu şekliyle sun
duk. 

Teşekkür ederine 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; zabıtları tetkik edeceğim, sizlere 

bilgi arz edeceğim. 
Yalnız, zaman kaybetmemek için, zabıtlar gelin

ceye kadar biz... 
AHMET SENVAR DOĞU — Tekrar oylayalım 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, zaten 

bu madde mutlaka oylarınıza sunulacak netice itiba
riyle. O itibarla, Tüzükteki hüküm gereğince sayın 
üyelere söz veriyorum. 

Sayın Kocatürk; açıklama yapmayı isteme veya 
istememe size kalmış bir konu. Dün açıklama yap
tım, değerli üyeleri., daha fazla yormak istemem, şek
lindeki bir görüşle de vazgeçilebilir; takdir sizin ta
biî... 

ıM. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Benim söylemek istediğim, hitabet kürsüsünün de 
arkasında bulunan Atatürk'ün ölmez sözünün hiçbir 
kelimesinin değiştirilmeksizin «Egemenlik, kayıtsız 
şartsız Milletindir» şeklinde bu cümlenin tarihî bir 
hatıra olarak Anayasada tescil edilmesiydi ve ondan 
sonra gelen satırın, «Millet» değil, «Türk Milleti» 
diye başlaması idi. Anlam kazandıracaktı; Komis
yon kabul etmemiş durumdadır. 

İkincisi; ikinci fıkrada, f«Egemenliğin kullanılma
sı, hiçbir surette belli bir kişiye...;» diyordu, ben onu, 
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«Hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz» şek
linde değiştirmiştim. Bu da gayet yerindeydi, Şöyle 
ki; 

Dün açıklamamıştım bugün arz edeyim. Anaya
sanın üç maddesinde bu, «Kişi, zümre, sınıf» kelime
leri geçmektedir ve üçünde de birlik yoktur. Şöyle 
ki : 

5 inci maddenin içinde geçen, «kişi, zümre, sı
nıf »'ta Anayasa Komisyonu, «Belli bir kişiye, züm
reye, sınıfa» tabirini kullanmıştır. 

6 ncı maddede ise, «Hiç bir kişi, zümre ve sını
fa» tabirini kullanmıştır. 

13 üncü maddede ise, «Bir kişi, zümre ve sınıfa» 
Düşünün ki, bir Anayasada aynı ibare bir yerde 
«Belli», bir yerde «Hiçbir», bir yerde «Bir» şeklin
de olmak üzere üç yerde değişik kullanılmıştır. Bü
tünlüğün katî şekilde temin edilmesi lazımdır, 

Bu bakımdan, burada mutlak şekilde, «Hiçbir 
kişiye» şeklinde düzeltilmesi gerekir ve 13 üncü mad
de geldiği vakit de ayrıca izah edeceğiz; burada da 
«Bir»'in, «Hiçbir» şekilde yapılması gerekir. 

Arz ettiğim hususlar gayet mantıkî hususlardır, 
bu bakımdan Anayasa Komisyonunun mantık çizgi
sinde birleşmesini rica ederim. 

Hürmetler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yine usulsüz

lük yaptık Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Değerli üyeler... ? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ana
yasa Komisyonundan gelen metin reddedildiği tak
dirde önerge sahiplerine söz verilir. Kesin hüküm
dür bu. 

BAŞKAN — Efendim önerge sahiplerine söz ve
riyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Komisyondan 
gelen metin okunur; ya kabul ederiz ya reddederiz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Tüzüğü lütfen., 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Açın bakın 

efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Uygulama doğru

dur efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda çok derin bil

gisi olan, parlamento çalışmaları hakkında çok de
rin bilgisi olan arkadaşlarımız var; onlara saygı du
yuyoruz, onların görüşlerini, tekliflerini daima değer
lendiriyoruz. Müsaade buyurun da bu konuda bu 
mevzular üzerinde yeni çalışan ve yeni bilgiler edin
mek zorunda olan naçiz arkadaşınız bu maddeyi bir 
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daha okusun. (Ki, dün okumuştum, sabahleyin de 
açıkladım). Bir kere daha okuyayım : 

«Dikkate alınmak üzere Genel Kurulca kabul 
edilen önergeye Komisyon katılmamış ise, Komis
yonun . getirdiği metin oylanmadan evvel değişiklik 
önergesi üzerinde önerge sahibi açıklama yapar.» 

Yaptığım iş doğrudur arkadaşlarım. (»Doğru
dur» sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlar; 
Biliyorsunuz önergelerin gerekçelerinin okunma

ması suretiyle bir zaman kazanmak istenmişti. Bu 
husus benden evvel diğer sayın Başkanvekili tarafın
dan sizlere yalnız bilgi olarak sunulmuş ve o şekilde 
bir uygulama yapılmıştı. 

Şimdi Sayın Alpdündar arkadaşımız, gerekçele
rin okunması veya okunmaması hususunda bir ka
rar alınmasını isterler. 

Bu itibarla, önergelerin gerekçelerinin (Maddele
rin gerekçelerinin okunmasına karar verdiniz ve 
okunacaktır) okunması veya okunmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. 

Önergelerin gerekçelerinin okunmasını kabul 
eden arkadaşlar.. Etmeyen arkadaşlar.,. Önergelerin 
gerekçelerinin okunmaması kabul edilmiştir, 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim, 

önergeniz üzerinde görüşecek misiniz?,.. 
ABBAS GÖKÇE — Hayır. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

bir açıklama imkânı vermezseniz olmaz ki.. Bunu 
önerge sahibi olarak ben söyleyeyim Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bitmiştir, oylan
mıştır... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Demokratik bir 
yönetim olmuyor. Buna itiraz ederim... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bakınız, bir da
kika... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Söz hakkını kısar
sanız, konuşmayalım, çıkalım gidelim buradan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. Ba
kın ben bir noktaya temas edeyim lütfen... Lütfen.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önergemin sebe
bini ben söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, siz. gerekçelerinin okun
masının faydaları hakkında daha evvelki birleşimde 
icap ettiği kadar konuştunuz. Biz Başkanlık Divanı 
olarak daha evvelki görüşmeleri... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Konuşturulmadık 
Sayın Başkan, konuşturulmadık. Lütfen izah edeyim. 

BAŞKAN — Yok konuşturuldunuz, Sayın Alp
dündar; konuştunuz. Ben onu dikkate alarak bir mü
zakere açmadım veya tekrar bir açıklama yapmanı
za lüzum görmedim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bu konuda ko
nuşturulmadım, söz verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bakın ben, şua
larda oturan bir dinleyici, bir üye olarak sizin bu 
konudaki konuşmanızı gayet iyi hatırlıyorum. Eğer 
ısrar ederseniz zabıtlardan da o konuşmanızı çıkar
tabilirim, Konuştunuz; ama fazla konuşmadınız. 
Doğru. Fazla konuşamadınız. Rica ederim, çok rica 
ederim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Eğer varsa özür 

dileyeceğim. Genel Kurul Kararına son derece say
gılıyım; ama yanlış yapıyorsunuz., 

BAŞKAN — Efendim, yanlış yapılan bir konu 
yoktur. Çok rica ediyorum. Tekrar tekrar, hem Sa
yın Alpdündar'dan, hem de diğer bütün sayın üyeler
den çok rica ve istirham ediyorum. Bazı konularda 
çok ısrarlı davrandığımız takdirde biz neticeye vara
mayız ve sonuç 'çok elim olur. Türk Milletine verdi
ğimiz vaadi zamanında yerine getirememiş oluruz. 

Bu itibarla rica ediyorum, söz kısıtlaması diye 
bir şey yok. Demin de arz ettiğim gibi, bir saatte 
açıklanacak bir konu beş - on dakikada da biraz gay
retle açıklanabilir. Ben bunu istirham ediyorum, yok
sa kimse konuşmasın demek haddim değil. 

Değerli üyeler; 
Sayın Genç,.. Yoktur. Önergesini.,. 
Sayın Peköz, Sayın Eroğlu sizler?., 
HAMZA EROĞLU — Ben konuşacağım Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erağlü, 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 
Dün burada önergelerin büyük bir çoğunluğu 

5 inci maddenin son fıkrasının çıkarılmasını öngör
mekteydi ve yapılan oylama da bu nitelikteydi. 

«Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üye
liği öngören andlaşmalar hükmü saklıdır.» hükmü
nün yerinin burası bulunmadığım açıkça ifade ettim. 
Ancak, son bir konuşmada bir üye arkadaşımız, bu 
hükmün yerinin burası olduğunu ifade ettiler ve Ana
yasa Komisyonu Başkanı da, bu hükmün burada bu
lunmasının, bir üye arkadaşın desteğiyle böyle bir 
sonuca varmaktan pek fazlasıyla memnun kaldılar,, 

Ancak, bir hususu açıklayayım. Sayın üye ar
kadaşımızın görüşleri yanlıştır, hatalıdır; izah ede-
ceğim< 
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Beşinci madde millet egemenliğiyle ilgilidir, 1961 
Anayasasından aynen alınmıştır. 1961 Anayasasında
ki gerekçe «Buradaki egemenliğin iç egemenlik bu
lunduğunu» açıkça belirtmektedir. Halbuki, son fık
ra, egemenliğin dış görünüşüyle alakalıdır, İstiklal, 
«bağımsızlık» diye ifade ettiğimiz konuyla ilgilidir. 

Şimdi, bir kıymetli üye arkadaşımızın sözünü et
tiği ve milletlerarası konularda yer alan hususu dile 
getireceğim. 

Burada adı geçen «egemenlik» Fransızca tabi
riyle «Souverainete» İngilizcesi de ona yakın telaf
fuzda bir kelimedir. Dış egemenliğin dış görünüşüyle 
ilgili olan «Independance»'tır; istiklâldir. İngilizcesi 
de aynı menşeden gelmedir. 

Şimdi, meseleyi yabancı dildeki ayrırnıyla birlik
te dikkate alacak olursak, burada söz konusu olan 
«Souverainete», millî egemenlik diye de ifadesini 
bulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, süreniz doluyor efen
dim, 

HAMZA EROĞLU — O bakımdan, biz bunun 
yerinin burası olmadığını, 87 nci maddede «Millet
lerarası andlaşmalarla» ilgili kısımda yer almasının 
mümkün olduğunu, her milletlerarası andlaşmanın, 
milletlerarası alanda devlet yetkilerini karşılıklı sı
nırlayabileceğin! ifade ettik* 

Komisyon hatalı bir sonuca varmıştır. Bizim gö
rüşümüz bu fıkranın buradan çıkarılmasıdır. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Ökte, önergeniz üzerinde konuşacak mısı

nız?, 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Efendim, yete

rince konuşulmuştur. Ayrıca açıklanmıştır. Bu me
sele, demin Hocamızın da buyurdukları gibi, gerek 
Genel Kurulda, gerekse efkârıumumiyede açıklanmış
tır. Rica etmişimdir; alsınlar diye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
,Sayın Uğur?.,. Yoklar-
Sayın Öney?.. 
TÜLAY ÖNEY — Konuşmayacağım Sayın Baş

kan. " 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın İnal, önergeniz üzerinde konuşmak istiyor-

musunuz? 
SALİH İNAL — Konuşmak istemiyorum, Oy

landığı için konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Konuşmak istemiyorsunuz. Teşek
kürüm, konuşmadığınız için değil, Sayın Genel Ku
rulun daha r f azla işgal edilmemesi hususundadır. 

ı Sayın Hazer?.;. Yoklar. 
Sayın Daçe?,. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Konuşmayacağım. 
BAŞKAN— Konuşmayacaksınız. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, benim 

de önergede imzam var. Sayın İnal ile beraber. Bi
zim önergemiz ve konuşmamız Muhterem Heyetin 
tasvibine mazhar olmuş, oylanmıştır, onun için tek
rar konuşmuyoruz. Sayın arkadaşlarımız yeterli de
recede bilgi sahibidirler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Âyanoğlu?.. 
NURETTİN ÂYNAOĞLU — Konuşmayaca

ğım efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu?.,. Buyurunuz efendim, 
BAHTİYAR UZUNNOĞLU — Sayın Başkan, 

üzülerek ifade etmek istiyorum; bir hata yapılma
ması için çok kısa olarak maruzatta bulunmak isti-
yorum.ı 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Dünkü görüşmelerde beşinci maddenin üçüncü 

fıkrasıyla ilgili olarak «Anayasadan» kelimesinden 
sonra «ve kanunlardan» sözcüklerinin ilavesi konu
sunda bir önerge vermiştim ve bu önerge Genel Ku
rulumuzda tasvip görmüştü ve Sayın Başkan Ko
misyona sorduklarında, Komisyon da aynen iştirak1 

etmişlerdi; ama bu defa okunan metinde, buna rağ
men bu iki sözcüğün metinde bulunmadığı anlaşıl
maktadır. 

Durumu açıklamak için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Güngör Çakmakçı?.. Yoklar, 
Değerli üyeler; 
Önergeleri veren sayın üyeler salonda bulunma

dıkları takdirde, o önergeler üzerinde işlem dün de 
yapılmadı, şimdi de yapılmayacaktır. Yalnız tetkik 
etmek üzere istediğimiz zabıt gelmiştir. Zaptı ince
lemek üzere Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.55 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
130 uncu Birleşimimizin ikinci Oturumunu açıyo

rum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde

ki görüşmelere devam ediyoruz. 
Üzerinde görüştüğümüz madde 5 inci maddeydi. 

Bu 10 dakikalık arada zabıtları tetkik ettiğimde, sa
yın önerge sahiplerinin taleplerini haklı bulduk. Şöy
le ki, bu 5 inci maddenin hem yukarıdan itibaren dör
düncü satırındaki «Anayasa»dan sonra «Anayasadan 
ve kanunlardan» kelimesinin konması, hem de en 
son satırdaki «milletlerarası»ndan sonra «yetkileri bu
lunan kuruluşlara üyeliği öngören» beş kelimelik kı
sım Genel Kurulun kararıyla ve Sayın Anayasa Ko
misyonunun katılmasıyla, kabulü ile bu maddeden çı
karılmıştır. (Alkışlar) 

Bu itibarla, esasen şu sırada konu, maddenin oku
nulmasına gelmiştir. Tüzük hükmüne göre önergeleri 
sayın önerge sahipleri açıkladılar, ondan sonra mad
de okunup, oylanacaktır. 

Yeni gelen sayın üyeler var, bir kere daha tekrar 
ediyorum; 5 inci maddenin dördüncü satırındaki 
«Anayasa»dan sonra «ve kanunlardan» kelimesinin 
ilavesi oylarınızla daha evvel kesin kabul edilmiştir. 
Bu ilave edilecektir. En son satırdaki «milletlerarası»n-
dan sonra «yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği ön
gören» kelimelerinin, yine Komisyonun katılmasıyla, 
oylarınızla çıkarılması kabul edilmiştir. Maddeyi bu 
şekliyle okutacağım ve ondan sonra oylarınıza suna
cağım. Okutuyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
eksik var, mesele o değil ki? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Son fıkranın 

tamamen çıkarılması. 
BAŞKAN—Kesin oyunuzla... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz iki kelime söylemek isti
yorum. • 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açmadığım için 
söz vermiyorum, madde üzerinde müzakere açmıyo
rum, çok rica edeyim. Tutanağı tetkik ettik, bir ila

ve, bir de çıkarma var; kesin oylarınızla. Binaenaleyh, 
maddeye bunları işliyor ve maddeyi okutuyorum, bu
yurun efendim. 

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

Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esasla

ra göre, yetkili organları eli ile kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette belli bir 

kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kim
se veya organ kaynağını Anayasadan ve kanunlardan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır. 
(«Son fıkra çıktı, tamamen çıktı» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aldıkaçtı, ben zaptı 
bir kere daha tetkik edeyim. 

Müsaade buyurursanız zaptı ağır ağır okutacağım. 
Okutuyorum : 

(18.8.1982 tarih ve 129 üncü Birleşim öntutanağı-
ntn, 5 inci maddesine ait tutanaklar okundu) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; maddeyi yeni baş
tan okutuyorum : 

«Egemenlik 

MADDE 5. — Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir. 

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esasla
ra göre, yetkili organlar eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette belli bir 
kişiye...» 

BAŞKAN — «Surette» değil de, «suretle» olacak; 
çünkü Sayın Uzunoğlu'nun teklifi kabul edilmişti. 

«...hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan ve kanunlardan almayan bir devlet yet
kisi kullanamaz. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır.» 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bir şey mi,ilave 

edeceksiniz?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Çok kısa olmasını rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hay hay efendim, çok kısa. Yalnız 
Sayın Eroğlu bazı görüşler ileri sürdüler, onlara ce
vap vermek isterim. Bunun dışında... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu madde üzerinde 
görüşmeler yapıldığı zaman, tahmin ederim siz bir 
cevap lütfetmiştiniz. Ona ilaveten mi?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. Çünkü Sayın Eroğ
lu, bu sabah «iç egemenlik, dış egemenlik» ayrımına 
dayanarak yeni bir görüş ileri sürdü bizim kanaati
mize göre. Bunu kısaca cevaplandırmak isterim. Fa
kat daha önce bazı ufak tashihlerde bulunmaya mü
saadenizi rica ediyorum. 

Efendim, evvela maddenin ikinci... 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, yeni bir müza

kere mi açılıyor?.. 
BAŞKAN — Hayır, müzakere açmıyorum, Ko

misyonun daima bir açıklama yapma, Genel Kuru
lu aydınlatma bakımından hakkıdır. O hakkı kullan
malarını; fakat çok kısa olarak kullanmalarını rica 
ediyorum; çünkü zamanımız çok azdır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, üçüncü satırda 
«hiçbir suretle belli bir kişiye» tabirleri içinde ge
çen «belli» kelimesi yerine mümkünse «hiç» kelime
sinin konulmasını rica ediyoruz; Sayın Utkan Koca-
türk'ün teklifine uygun olarak. 

Sonra bir ufak noktayı belirtmek isterim. Sayın 
Uzunoğlu'nun teklifinde «Anayasadan ve kanunlar
dan» şeklinde yapılan önerisine «Evet, katılıyoruz» 
dedim. Ben bunu hata ederek, dikkate alınması an
lamında kullandım. Fakat zabıtlardan duydum ki, 
Sayın Başkan «Kati oylama yapıyorum.» demiş, fark 
etmedim. Sonucu kabul ediyoruz; fakat maddenin 
ikinci müzakeresinde sorunu yeniden ele alacağımızı; 
tabiî içtüzük hükümlerinin verdiği imkânlara göre, 
şimdiden duyurmak isterim efendim. 

Şimdi, diğer noktaya geliyorum. Bunun için, mü
saade buyurursanız kürsüye gelmek istiyorum birkaç 
dakikalığına. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Genel Kurulun ke
sin olarak oylayıp çıkarılmasını kabul ettiği bir ko
nuda söz veremeyeceğim; çünkü Genel Kurul kara
rını geri alacak değildir sizin açıklamalarınızdan sonra. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, oylamaya koyaca

ğınız husus hakkında. Çünkü, «Milletlerarası andlaş-
ma hükümleri saklıdır»ın dikkate alınması istenmiş
tir Genel Kurulun kararıyla. 

BAŞKAN — Siz muhafaza etmişsiniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biz muhafaza ediyoruz. Bunun üze
rine, Sayın Eroğlu bu sabah, yeniden çıkartılması 
için bazı görüşler ileri sürdü. Bu görüşlere cevap ver
mek Anayasa Komisyonunun doğal bir hakkıdır. 

BAŞKAN — Çok kısa olarak rica edeyim; ama 
çok kısa. Tekrar tekrar bu «kısa» kelimesi üzerinde 
duruyorum. Yerinizden buyurun ki; çünkü buraya 
gelindiği zaman biraz daha fazla konuşma isteği uya
nıyor. Çok rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, hay hay; yerimiz
den konuşalım; fakat siz de takdir buyurursunuz ki, 
bakın, çok önemli bir konuda Kurulu bu kadar heye
canlandıran ve Kurulu bu kadar ikiye bölen bir ko
nuda yeni bir görüş ileri sürülüyor; benim bu yeni gö
rüş üzerine çok kısa cevap vermem isteniyor. Elim
den geleni yapacağım; fakat elimden geleni yaparken, 
daha önce görevimi yapmakla yükümlü olduğumu 
da size sunmak isterim, bilgilerinize sunmak isterim. 

Şimdi efendim, iç egemenlik sorununa değindi Sa
yın Eroğlu ve maddenin sadece iç egemenliği düzen
lediğini ileri sürdü. Devlette egemenlik iki türlüdür. 
Bir; devletin dış egemenliği. Bir de; devlette egemen
lik. Devletin dış egemenliği, sayın arkadaşımın da 
belirttiği gibi, devletin bağımsızlığına ilişkindir, dev
letin ne ölçüde bağımsız olduğunu anlatır. Devlette 
egemenlik ise; devlette emir ve kumandanın kime ait 
olduğunu gösterir. Her ikisinin tespitinde de, devlet 
iradesinin hâkim olması gerektiği açıktır. Devlet ira
desinin kimde olduğunu ise; Anayasa Hukuku çeşitli 
şekilde düzenlemiştir ve bizim Anayasamız, devlette 
egemenliğin, devlet iradesini açıklamak egemenliğinin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söylemiştir. Bina
enaleyh, soyut olarak bu madde, sadece iç egemenliği 
değil, devlette, devlet iradesini açıklamada egemenli
ğin kime ait olduğunu tespit etmektedir. Soruyu böy
le yorumlarsak; ki, kanaatimize göre böyle yorum
lamak lazımdır, o zaman 5 inci maddenin son fıkra
sını buradan çıkartmak bahis konusu olmaz. Bilakis 
fıkranın yerinin burası olduğu; çünkü yapılacak bir 
andlaşmayla, devletin hukuk düzenine göre gerekli 
organların tasdikinden geçtikten sonra; yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayından geçtikten sonra 
bazı yetkilerin bazı kuruluşlara verilmesinin mümkün 
olacağı anlaşılır. 
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Onun içindir ki, Sayın Başkanım, dün tekrar et
tim; Sayın Yolga'ya burada bir kere daha teşekkür 
ederim, onun söylediklerine tamamen katılıyorum ve 
ilave olarak bu hususu getiriyorum. Belirtmek istiyo
rum ki, «egemenlik» kavramı burada iç hukuku ilgi
lendirmez; bütün devlet iradesini ilgilendirir, devlet 
iradesinin açıklanmasında kimin temel olduğunu gös
terir. 

Diğer taraftan; bu sorudan, «Milletlerarası and-
laşmalar hükümleri saklıdır.» fikrinin reddi ayrı bir 
sorundur. Evet, yeri ayrıdır; bir de, «Biz böyle bir 
şeyi katiyen kabul etmeyiz» fikri ayrı bir sorundur. 
Yalnız, bu fikrin zamanımızda gelişmelere ve dünya 
birliğine doğru gidişe aykırı olduğunu da Kurula sun
mak, arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, madde okunmuştur. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yolga, müzakere açmayacağı

mı demin Sayın Vardal'a da açıkladım. Bu itibarla, 
müsaade ederseniz maddeyi oylarınıza sunacağım. 

Maddeyi bu değişiklikle, yani 3 üncü satırdaki 
«Surette»yi «suretle», ayrıca, «belli» kelimesinin ye
rine, «hiç» kelimesinin konulması Sayın Uzunoğlu 
tarafından teklif edilmiş ve şu anda Komisyon da 
buna katılıyor, «belli» yerine «hiç» kelimesinin kon
ması; «Anayasadan» sonra da «ve kanunlardan»; ka
bul edilen, kesin kararınıza varan «kanunlardan» ke
limesinin ilavesi ve son satırda «yetkileri bulunan ku
ruluşlara üyeliği öngören» kısmının da çıkarılması 
suretiyle bu şekilde... («Son fıkra çıkarılıyor» ses
leri) Efendim, son fıkra çıkarılmıyor. Kabul ettiği
niz, yalnız okuduğum beş kelimedir. «Milletlerarası 
andlaşmalar hükümleri saklıdır.» kalıyor. Bu şekliy
le maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Evet, bir daha rica edeceğim; 
çünkü sayacağız. Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

ABBAS GÖKÇE — Komisyonun maddesini... 
BAŞKAN — Tabiî Komisyonun maddesi. Bu de

ğişikliklerle, yani sizin daha evvel kabul ettiğiniz de
ğişikliklerle. 

A. ASİM İĞNECİLER — Son fıkra kalıyor de
ğil mi efendim? 

BAŞKAN — Son fıkranın; «Milletlerarası andlaş
malar hükümleri saklıdır.» kalıyor. Diğer kısmı çıka
rılmıştır, daha evvel sizin kararlarınızla. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Son fıkra şudur: 
«Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği 
öngören andlaşmalar hükümleri saklıdır.» Son fıkra 
bu. 

A. ASIM İĞNECİLER — O da kalıyor mu?.. 

BAŞKAN — Hayır. Müsaade buyurun. Son fık
ranın, (zabıtları okuduk) bu kısmın çıkarılması sayın 
üyelerin; Âyanoğlu ve diğer arkadaşların bu fıkra
nın bu kısmı çıkarılmak suretiyle. «Milletlerarası...» 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, oylamak is
tediğiniz maddeyi okuyun ona göre oylama yapın. 

BAŞKAN — Efendim, bir defa okuttum, ikinci 
defa okuttum, üçüncü defa okuttum. Müsaade buyu
run. Müsaade buyurun, hayır müsaade buyurun, te
reddüt zail olsun. Maksadı bu. Hiçbir yerde tereddüt 
kalmasın. 

A. ASIM İĞNECİLER — Bir daha okutur mu
sunuz son şeklini. Komisyonun getirdiği bir daha 
okunsun ve oylansın. Maruzatım bu. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur musu
nuz? Komisyonun getirdiği aynen metinde bulunan 
maddedir. Fakat, Komisyon bu metni bize gönderir
ken, tabirimi özür dileyerek söylüyorum, küçük bir 
hata yapmıştır. O da şu : Sizin kesin oylarınızla bu 
maddenin iki yerinde değişiklik yapılmıştır; kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh, ben Başkanlık Divanı olarak; 
o iki kelimeyi koymak ve çıkardığımız kelimeleri de 
çıkarmak ve ondan sonra oylamak durumundayım. 
O itibarla, maddeyi tekrar, sizin daha evvel kesin ola
rak değişiklik yapılmasını kabul ettiğiniz kısımları ila
ve ve çıkararak tekrar okutup ve ondan sonra oyları
nıza sunuyorum. Lütfen, bir daha okutuyorum : 

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

Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın koy
duğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle, hiçbir ki
şiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasadan ve kanunlardan al
mayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

Milletlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır.» 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyi oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmemiştir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Gene Tüzük hükmüne göre 78 inci maddeye dö

nüyoruz. 78 inci maddenin son fıkrasına göre önerge
ler işleme konulacaktır. 
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Ben önerge veren sayın üyelerden bilmem rica 
edebilir miyim?., önergelerinden vazgeçen sayın üye 
var mı, geri almak isteyen sayın üye var mı?.. 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, usul hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkanım; 
önergelerden dikkate alınmak üzere Komisyona 

havale edilmiş olan önerge var. Bu önerge üzerine Ko
misyon kendi, kendi maddesinde ısrar etmiştir. Oy
landı ve reddedildi. Şimdi oya koyacağınız önerge 
dikkate alınmak üzere gönderilen önergedir. Bu öner
geyi oya koyarsanız netice alınacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, dikkate alınmak üzere... 
A. ASIM İĞNECİLER — Son fıkra. 
NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan, usul hakkıiK 

da. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Sayın 

önder, bir dakika. Belki benim söyleyeceğimi ifade 
edeceksiniz. 

Dikkate alınmak üzere verilen önerge adedini arz 
ediyorum : 10 tane önerge var. 

HAYRI SEÇKİN — Hepsi aynıdır. 
BAŞKAN — Eğer... Müsaade buyurun, müsaade 

buyurun. Bu 10 sayın üyenin ki, bir kısmında 8 - 10 
imza vardır, bir araya gelip bunu bir madde haline... 

A. ASIM İĞNECİLER — Gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Fakat değişik şeyler var. (Gürültü
ler) 

Peki, bir arkadaşımıza, Sayın Başbuğ'a söz veriyo
rum. 

Müsaade buyurun. Müsaade buyurun, Sayın Baş
buğ'a sonra sizlere söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkanım, tensip 

ederseniz... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Dinleyelim, lütfen dinleyelim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Tensip ederseniz fıkra fık

ra oylayalım. Karşımızda «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir»... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bakın 
usul şudur. Lütfen beni dinler misiniz?.. Rica ediyo
rum. 

önergelerin işleme konması şudur : Tek tek öner
geleri oylarınıza sunacağım. 

A. ASIM İĞNECİLER — Ama tek tek madde
ler... 

BAŞKAN — Şekil budur. Rica edeyim. Açıklıyo
rum, 
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Tek tek önergeleri oylarınıza sunacağım. Siz ka
bul veya reddedeceksiniz. Ondan sonra sizin kabul et
tiğiniz önergeleri Komisyona vereceğim. Komisyon 
sizin kabul ettiğiniz önergeler istikametinde maddeyi 
düzenleyecek ve Genel Kurula getirecektir. Konu 
bundan ibarettir. Bu itibarla, şunu rica ediyorum. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Sayın Başkan, 
ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, önergelerini geri alıyorlar. 
Bu itibarla şunu rica ediyorum : Çalışmamızı ko

laylaştırmak, 10 önergeyi teker teker okuyup oyları
nıza sunmamak için önergelerde imzaları olan arka
daşlar vereceğim bir arada bu önergeleri birleştirip 
bir madde haline getirirlerse ben o maddeyi oylatır 
ve ondan sonra Komisyona veririm. Komisyon zaten 
olduğu gibi herhalde getirmek zorunda kalacaktır. 
Benim teklifim bu. 

A. ASIM İĞNECİLER — Tutumunuz yanlış Sa
yın Başkan, özür diliyorum. Çünkü, 8 tane önerge 
birbirinin aynıdır ve en ters önergedir. Bu 8 önerge
yi, yani son fıkranın çıkarılmasıyla ilgili önergeyi, 8'ini 
birleştirerek lütfen evvela oradan başlayın ve oyla
yın. 

BAŞKAN — Tamam. Teşekkür ederim. Oldu efen
dim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, 5 ki
şi biz bu maddenin fıkralarının ayrı ayrı oylanmasını 
teklif ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, Teşekkür ederim. 
Şu halde, Tüzük hükmünün yerine getirilmesi is

tenilmiyor. önergelerin okunması gerekiyordu, öner
geleri işleme koymayı istemiyorsunuz. Mademki, öner
gelerin hepsi aynıdır. O halde müsaade buyurursanız 
gene Tüzük hükmünü yerine getirmek için önergeler
den bir tanesini okutacağım ve ondan sonra isteğinizi 
yerine getireceğim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkanım, 
benim verdiğim önergenin son fıkrası kaldırılmak üze
re tadil şeklinde okunmasını istirham ediyorum. Son 
fıkra kaldırılmıştır. («Oldu, oldu» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk'ün önergesini oku
yorum. 

«5. Egemenlik 
MADDE 5. — Egemenlik kayıtsız şartsız mille

tindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

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

şiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse 
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veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet 
yetkisi kullanamaz.» (Gürültüler) 

İBRAHİM GÖKTEPE — Reddedildi efendim. 
Daha evvel rçddedildi. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun müsaade 
buyurun. Hayır. Daha evveİ kabul ettikleriniz za
ten dahildir yani. Dahildir. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Reddedildi efendim. 
TURHAN GÜVEN — Etmedik efendim. 
BAŞKAN — Ben bunu oylatacak değilim. 
TURGUT YEĞENAĞA — O kadük oldu artık. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, değerli üyeler, lüt

fen. Biraz sakin olmanızı rica ederim. Bir Önergenin 
okutulmasını şu maksatla sizlerden istirham ettim. 
Şu maksatla : Tüzük hükmü yerine gelsin. Tüzükte 
«önergeler işleme konur» denir. Sizler de işaret bu
yurdunuz. Dediniz ki, «Önergelerin hepsi birbirinin 
aynıdır». Bu itibarla, «Bir tanesinin okutulması sure
tiyle konuyu halledelim» dedik. Gerçi bu bir tane
sinin okutulması demek aynen o önergenin oya su
nulmasını gerektirir demek değildir. O itibarla, ben 
bir önergeyi... Aksi halde, kabul etmediğiniz takdir
de ben bütün bu önergeleri teker teker okutacak ve 
her biri üzerinde oylarınızı istihsal edeceğim. Evet, 
zaman kaybetmemek için bunu teklif ettiniz, biz de 
kabul ettik ve bu şekilde hareket ediyoruz. Önerge 
okunmuştur. Binaenaleyh, önergelerin tümü aynı ma
hiyette olduğu için önergelerin tümünün okutuldu
ğunu kabul ediyoruz. Buna göre... 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet, Sayın Gelendost?.. 
HALİL GELENDOST — Efendim, bu madde

nin son fıkrası hariç diğer fıkraları kabul edilmiştir. 
İhtilaf son fıkradadır. Bu ihtilaf da kaldırılması ve
ya kaldırılmaması üzerinedir. Bu son fıkrayı oyla
manız gerekir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim, teşekkür ede
rim. x 

Sayın... («Oylatın» sesleri) 
Efendim, .müsaade buyurur musunuz?.. Müsaade 

buyurur musunuz? Şimdi Komisyonun da bu konu
da bir fikri ve görüşü olacaktır. Mademki biz öner
geleri tek tek oylattıktan sonra Komisyona gönde
riyoruz. Komisyondan bir metin gelecektir. Hiçbir za
man Komisyondan zannediyorum sizin kabul ettiğiniz 
dışında bir metin gelemez. O itibarla, bu son fıkra
nın çıkarılması - Genel Kurulun gördüğünüz veçhile 
tek arzusudur, tabiî oylattıktan sonra bu belirlenecek
tir. Sayın Aldıkaçtı, bu şekli aynen kabul etmek du
rumunda olduğunuzu ifade ederseniz, metni tekrar 

Komisyona göndermemiş olayım, doğrudan doğruya 
maddeyi oylatayım. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI, — Sayın Başkan, içtüzük hükümleri 
neyi emrediyorsa lütfen- onu yapın efendim. Bakın 
baştan beri Sayın Başkan bütün bu karışıklıkların se
bebi İçtüzük hükümlerini bir tarafa bırakarak hızlan
dırmak için geçici tedbirler aramamızda olmuştur. 
Bunları bırakalım, içtüzük hükümlerini uygulayın, biz 
Genel Kurulun iradesine tabidir ki uyacağız, bunda 
tereddüt yok; ona bağlıyız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
usulsüzlük yapılıyor diye tam iki saat zamanımızı 
kaybettirdiniz. O anda bile bunu yapmak mümkün
dü, bazı arkadaşlarımızın da alkışlarına mazhar ol
dunuz; fakat şimdi anladınız; ilk anda bunu yapmak 
gerekirdi. Çünkü, Komisyon aynı metni getirmiştir 
bize; arz ederim efendim. İki saat zaman kaybettik. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bizi suçlayan ar
kadaşımıza bir cevap vereyim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Suçlusunuz, sa
vunmanızı yapınız. 

BAŞKAN — Savunma değil, bir cevap vereyim. 
Değerli üyeler Komisyondan gelen metin hatalı 

gelmiş ise, Komisyon... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Değil. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen metin hatalı 
gelmiştir. Çünkü sizin kesin olarak oyladığınız ve 
kendilerinin kabul ederek sizin tarafınızdan oylanan 
bir metin buraya o metin gelirdi. Benim görevim si
zin kararınızın oylanacak maddede bulunmasını sağ
lamaktı. Ben daha evvel Komisyonun metnini oyla
tacağım (Sayın Kantarcıoğlu'nun dediği gibi) siz ka
bul veya ret diyeceksiniz, belki de kabul diyeceksi
niz, daha evvel sizin tezahür etmiş iradeniz ortadan 
kalkacak, bu mümkün değildir. 

Binaenaleyh, bu geçen iki saat değil, geçen bir 
müddetin benjm tutumum dolayısıyla ileri gelmedi
ğini bilhassa belirtmek isterim. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Son fıkranın çıkarılmasını istemektedirler arkadaş

larımız. Bu kısmı tekrar okuyorum, «Milletlerarası 
andlaşmalar hükümleri saklıdır.» Bunun çıkarılması is
tenmektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 
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Evet, maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum, bir 
daha okutarak... 

MEHMET HAZER — Efendim, «Milletlerarası 
anlaşmalar» kısmı çıkarıldı mı?.. 

BAŞKAN — Çıktı. 
MEHMET HAZER— Hayır... 
BAŞKAN — Evet, istiyorlar. 

MEHMET HAZER — Hayır istemiyorlar, de
dikleri öbür maddeler. 

. BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeler bu istika
mette ve «önergelere göre oylatınız» dediniz, oylat-
tım. Maddenin mütebaki kısmını, tamamını okutu
yorum. 

KEMAL DAL — Kanunla ilgili diğer önergeler 
var, onlar okunsun. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim, maddenin tü
münü okutuyorum. 

KEMAL DAL — Kanunla ilgili önergeyi de oya 
sunun efendim. 

BAŞKAN — Sunulmuştur, onunla ilgili daha ev
vel karar alınmıştır. 

KEMÂL DAL — Hayır okunmamıştır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim... 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, bir hu

susu arz etmek istiyorum. 
«Kaynağını Anayasadan almayan hiçbir devlet 

yetkisi kullanılamaz» hükmü vardır Tasarıda. Bura
ya «Kanun» kelimesi konulmuştur. Kanunla egemen
lik yetkisi verilemez hiçbir organa. Bütün bu organ
lar egemenlik yetkisini Anayasadan alırlar. 

Binaenaleyh, demin de madde reddedilmiş olmak
la buradaki «Kanun» sözü de reddedilmiş manasın-
dadır. Bu «Kanun» sözünün de maddeden çıkması ge
rekir; arz ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylatma-
dım; ama genel istek son fıkranın çıkartılması husu
sunda idi, çıkarılmasını oylarınızla belirlediniz. Gayet 
tabiî bir maddedeki bir fıkranın çıkarılması veya 
ilavesi bütün sayın üyelerin ittifakı ile her zaman ol
maz. 

Bineaneleyh, sizin ekseriyetinizin verdiği karara 
diğer oy kullanmayan, oy vermeyen, kabul etmeyen 
üyelerin de lütfen, çok rica ediyorum uymaları ve 
sizin ekseriyetinizin kararına «Peki» demeleri gere
kir. Bunu rica ediyorum. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan izin 
verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, bir 

uyarım vardır efendim. 
Sayın Kocatürk'ün önergesi, Sayın Göktepe'nin de 

izah ettiği veçhile, bütün bunları cemmetmiş, en kesin 
hale getirmiş önergedir efendim. Belirtilen andlaşma-
lar bölümüne Sayın Hamza Eroğlu'nun katılmasının 
sebebi 87 nci maddeye girmesi içindir. 

Onun için Sayın Kocatürk'ün önergesi tam ihti
va etmektedir. Onun aynen reye konmasını ve yapı
lan anlaşma maddesinin de Sayın Eroğlu'nun öner
diği gibi 87 nci maddeye aktarılmak üzere çıkarıl
masını teklif ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, demin Sayın Ko
catürk'ün önergesini okuttuğum zaman, nasıl bir tep
ki ile karşılaştığımızı gördünüz. 

İSMAİL HAKKI DEMİREL — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hayır öyle, 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Tepki değil ki, 

efendim kabul edildi. 
BAŞKAN — O zaman okunan önerge yanlış an

laşıldı öyleyse. 
TÜRE TUNÇBAY — izin verir misiniz efen

dim... 
ERTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — Sayın Başkan 

izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın ökte bir dakika Tunçbay'ı 

dinleyelim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, gördüğü

nüz gibi çok karışık bir hava doğdu. Herkes aydın
lığa kavuşmak istiyor, oyunu verirken. 

Benim istirhamım fıkraların tek tek açıklığa ka
vuşturularak oylanmasıdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ökte buyurun. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Ben de aynı şe

yi öneriyorum. 
BAŞKAN — Evet, fıkraları tek tek oylamak, yal

nız bakınız şöyle bir durum hâsıl olacaktır, yani Baş
kanlık Divanı burada madde yazmakla meşgul ola
caktır. Çünkü biliyorum fıkra okunduğu zaman sayın 
üyeler şu kelime çıksın, yerine bu kelime konsun şek
line girecektir... 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Hayır efendim 
öyle değil, elinizdeki önerge efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, benim baştan itibaren 
istirham ettiğim ve sizlere arz ettiğim bir husus var. 
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Bir ara veririz. Önerge sahipleri bu maddeyi önerge
lerden faydalanmak suretiyle hazırlarlar ve ikinci top
lantımızda o maddeyi okur, oya sunarız. 

A. ASIM İĞNECİLER — Kocatürk'ün önergesi 
okunsun, oylansın efendim. 

BAŞKAN — Kocatürk'ün önergesini tekrar oku
tuyorum. (Alkışlar) 

(M. Utkan Kocatürk'ün önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — 130 uncu Birleşimin Üçüncü oturu
munu açıyorum. 

Türki'ye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

11 'inci maddeye gelmiş bulunuyoruz. Maddeyi 
ve gerekçesini pkutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği : 

Madde 11. — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunul
maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürri
yetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, aile
sine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını 
da içerir. 

Temel hak ve hürriyetler, ancak bu ödev ve so
rumluluklara bağlı olarak kullanılabilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyi, Sayın 
Kocatürk'ün önergesini oylarınıza sunuyorum kesin 
olarak. Kabul edenler!.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 12.50 

Gerekçe : 
İKİNCİ KİSİM 

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

I - Genel Gerekçe 

1. «İnsan hakları ve temel özgürlükler»: in dü
zenlendiği bu bölüm hükümlerinde, insan hakları 
doktrininin günümüzdeki gelişmesi ve durumu, ge
çirmiş bulunduğumuz kötü deneyimlerden çıkarılan 
sonuçlar; insan hakları konusunda Türkiye'nin imza
layıp onaylamış bulunduğu ve bu sıfatla millî huku
kumuza dahil sayılan uluslararası andlaşma ve söz
leşmeler, özellikle 1948 Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 İnsan Hak
larının ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına dair 
Avrupa Sözleşmesi göz önünde tutulmuştur. 

2, Bu kısım, bir mantık zinciri izlenerek üç bö
lüm halinde oluşturulmuştur : Şöyleki, 

a) Önce temel hak ve özgürlüklerin genel nite
liği belirlenmiş; insanın insan olarak, doğuştan bazı 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : BaşkamveMli M. Vefifc KlTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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temel hak ve özgürlüklere sahip bulunduğu; binneti-
ce, devletin bu hak ve özgürlükler önünde «müda
hale etmez»,, «çekimser», bir tutum benimsemesi ge
reği beMrtilrnıiştir. Temel hak ve özgünlüklerden her
kesin yararlanabilmesi, yani bunların herkes tarafın
dan kullanılabilir hale gelebilmesi için devletin «mü
dahale etmez» tutumunun yetersizliği nedeniyle, hak 
ve özgürlüklerin devlet tarafından desteklenmesi, ya
ni devletin halk ve özgürlüklerin gerçekleşmesine yar
dımcı - olması gereği de benimsenmiştir. Hak ve öz
gürlüklerin topluma maledilmesi («'Sosyallleştirilme-
si»0 şeklinde ifade olunan bu husus, «Devlet, kişinin 
temel hak ve özgürlüklerini, fert huzuru, sosyal ada
let ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak su
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal bütün 
engelleri kaldırmaya çalışır» denmek suretiyle Ana
yasanın «genel esaslar» hükümleri arasında (ÎMad. 
4/2) yer almaktadır. 

b) 'ikinci olarak, temel halk ve hürriyetlerin, ki
şiye tanınmış sınırsız bir serbesti olmadığı; bunların 
kişi için bazı ödev ve sorumlulukları da beraberinde 
getirdiği ve snurlı bir serbesti demek olduğu ifade 
edilmiştir. Hak ve özgürlüklerin ilk sınırı, bunların 
kendi bünyesi ve cevherinde yer almaktadır. 

Kişinin kendi serbesti alanından taşarak, başka
larının hak ve özgürlük alanına girmesinin mümkün 
olamayacağı gibi. 

Hak ve özgürlüklere getirilen ikinci grup sınırla
mayı ise kişiye tanınan serbestinin ve halk alanının, 
Devletin yahut Cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu yararının, kamu düzeninin, genel sağlık ve ahla
kın korunması ve benzerî mülahazalarla «kayıtlan
ması»; yani, kullanım alanlarının daraltılmayıdır. 
Temel hak ve özgürlüklerin kayıtlanması konusunda 
kabul edilen bu sınırlama sebeplerinin bir grubu 
«genel»ı nitelikte, yani bütün hak ve özgürlükler için 
geçerlidir. Bu «genel sebeplerden birinin yahut bir
kaçının belli bir hak ve özgürlük Konusunda (mese
la seyahat yahut düşünceyi açıklama veya dernek 
kurma özgürlüğü v.b. gibi) uygulanabilmesi için, o 
özgürlüğe ait özel maddede ayrıca belirtilmelerine 
gerek yoktur. Sınırlama nedeni olarak kabul edilen 
diğer bir grup «sebep» ise «özer», niteliktedir. Kul
lanılan «özel»ı teriminden de kolayca anlaşılabilece
ği gibi bu sebepler her hak ve özgürlüğe ait bulunan 
maddelerde yer almaktadır. Eğer herhangi bir hak 
veya özgürlüğe ait bulunan maddede böyle «özel» 
bir «sebep») gösterilememişse, o hak ve özgürlük yal
nızca «genel sınırlama sebebii»* teşkil eden Jkavram-
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lara dayanılarak sınırlanabilecek demektir. 
Bu duruma göre hak ve özgürlükler «genel», ve 

bunlara ilaveten mahsus maddelerde yer alan «özel» 
sebeplere dayanılarak sınırlanabilecek, kayıt altına 
alınabilecektir. Bu husus, hak ve özgürlük'lerin sınır
lanması konusunda genel hüküm teşkil eden 12 nci 
maddede «... amacıyla ve aynı zamanda ...» ibaresi 
kullanılmak suretiyle ifade edilmiştir. 

Hak ve 'özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel 
hükmün hemen arkasından bunların suiistimalini ön
leyecek hüküm getirilmiştir. Kişinin sahip bulunduğu 
haklar ve özgürlükler devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü korumak, Cumhuriyeti ve 
Türk Devletini yıkmak ve 13 üncü maddede sayılan 
diğer amaçlarla, yani belirtilen cisten bir kötü kasıt
la kullanılamayacaktır. Aynı zamanda genellikle Ana
yasanın hiçbir hükmü, özellikle ikisinin sahip bulun
duğu hak ve özgürlükler, bir topluluğa veya kişiye 
bu Anayasada yer alan hak ve özgürlükleri yok et
meye yönelik bir faaliyete girişme yahut eylemde 
bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamayacak-
t l i . 

Nihayet savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi 
millet hayatının tehlikede bulunduğu durumlarda hak 
ve özgürlüklerin kullanılması tamamen durdurulâbil-
mekte; hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla ön
görülmüş bulunan güvencelere aykırı yani bunları 
gereğinde ortadan *kaldırabilecek tedbirler alınabil- , 
mektedir. (Madde 14). 

c)' Bu kısım oluşturan üçüncü bir grup hüküm 
ile temel hak ve özgürlükler teker teker ele alınıp dü
zenlenmektedir. Yasama hakkı, kişi özgürlüğü, seya
hat ve yerleşme özgürlüğü v.s. gibi. Bir anlamda hak 
ve özgürlükler listesini teşkil eden bu kısmın düzen
lenmesinde liste başına en önemli hak (yaşama hak
kı) yerleştirilmiş ve diğerleri, kademeli şekilde bunu 
takip etmiştir. (Madde 16 ve sonrakiler). 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında 
yabancıların durumu ayrıca, belirtilmiş (Madde 15); 
bunlar konusunda, milletllerarası hukuka uygun ola-
raik farklı bir düzenleme imkânı getirilmiştir. 

Temel haklar ve özgürlükler konusunda ayrıca 
belirtilmesi gereken diğer bir husus da «düşünce ve 
kanaat özgürlüğü» (Madde 25) ile «düşünceyi açık
lama ve yayma •özgürlüğü» nün (Madde 26), birbi
rinden farklı nitelikte olmaları nedeniyle, ayrı mad
deler halinde düzenlenmiş bulunmasıdır. 

Düşünce açıklama ve yayma özgürlüğünün günü
müz toplumunda ve demokratik yönetimde en'önem-
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li bir tezahür şdkli olan haberleşme ve özellikle ba
sın özgürlüğü ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. «Ba
sın ve yayımla ilgili hükümler» başlığı altında yer 
alan maddeler bir "yandan basın özgürlüğünü güven
ce altına almakta; öte yandan da benimsenen «öz
gür, fakat sorumlu basın* teorisine uygun olarak bu 
özgürlüğü düzenlemekte, kötüye 'kullanımını. önle
mektedir. Böylece 28 ile 32 nci maddeler haberleş
me ve basın özgürlüğü konusunda Anayasa içinde 
açılan bir parantezi oluşturmaktadır. 

Temel halklar ve özgürlükler bölümünün son hü
kümleri niteliğindeki 37 ve 38 inci maddelerde insanı 
yakından ilgilendiren bazı temel ilkeler yer almakta
dır. Bunlar genellikle suç ve cezalar ve kanunların 
geçmişe yürümemesi hususlarıyla ilgilidir. 

II - Maddelerle İlgili Özel Gerekçe 

MADDE — 11 
Temel hak ve özgürlüklerin niteliği 

«Temel hak ve özgürlüklerin niteliği»ı ni belirle
yen bu maddenin ilk fıkrasında, .bunların bir devlet 
lütfü* olmadığı; kişiliğin, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez bir unsurunu oluşturduğu vurgulanmış
tır. Şu halde, yukarıda da belirtildiği gibi, devlet, ki
şiye ayrılmış bu alana ilke olarak, hiçbir müdahale
de bulunmamak, bu özel alan sınırları içine girme
mekle yükümlüdür. 

Maddenin ikinci fıkrasında, ise, temel hak ve öz
gürlüklerin ikinci bir niteliği belirtilmiş bunların, 
içinde yaşanılan topluma, aileye ve diğer kişilere kar
şı ödev ve sorumlulukları da beraberinde getirdiği 
'belirtil̂ Mştk•. Kişi sahip bulunduğu hak ve özgürlük
leri kendi iradesii doğrultusunda kullanırken bu ödev 
ve sorumlulukları da gözönünde bulundurmak zo
rundadır.. 

(BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bu bölüm ve mad
de üzerinde mi açıklama yapmak istiyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Yok efendim, teşekkür 
öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. , 
Değerli üyeler; 

11 inci madde ile ilgili 2 değişiklik önergesi var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Paşa SARIOĞLU 

Önerilen şekil : 
I. Temel hak ve özgürlüklerin niteliği ve korun

ması. 
Madde 11. — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunul

maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgür
lüklere sahiptir. 

Kişi, temel hak ve özgürlüklerini kullanırken baş
kalarının hak ve. özgürlüklerine saygılı olmakla yü
kümlü ve görevlidir. 

Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, hu
kuk devleti ve sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmaya
cak surette..,. 

PAŞA SARIÖĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, üçüncü fıkra 

olarak düzenlemiştim bunu. Bu daha önce kabul edil
diği için, çıkartılması lazam. O itibarla da okunma
ması gerekir. 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz? 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır, sadece birinci ve 

ikinci fıkralar... Üçüncü fıkra daha önce kabul edil
diği için başka bir sekide, burada yer alması müm
kün değil tabiî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının İkinci Kısım Temel Haklar 

ve Ödevler Birinci Bölüm Genel Hükümler, kenar 
başlığı, I. Temel hak ve özgürlüklerin niteliği olan 
11 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği, korunma

sı, kullanılması. 
Madde 11. — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunul

maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürri
yetlere sahiptir. 

İnsanın şeref ve haysiyeti kutsaldır. Devlet, gü
cünü kullanma yetkisine sahip; bütün görevliler ve 
kişiler onu korumak ve ona saygı beslemekle yüküm
lüdürler. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, ki
şinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı görev 
ve sorumlulukları ile hudutludur. 

G E R E K Ç E 
Teklifimiz, tasarının maddeye ilişkin esasını ko^ 

rumaktadır. İlave olan - insanın şeref ve haysiyeti 
kutsaldır. Devlet gücünü kullanma yetkisine sahip 
görevlilerin bunu korumak ve beslemekle yükümlü
lüğü esası getirilmiştir. Tasarıdaki 2 nci ve 3 üncü 
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fıkralar birleştirilerek son cümle haline gelmiştir. 
Çağdaş hürriyet anlayışı ve görüşlerine yer vermeye 
çalışılmıştır. 

PAŞA SARIOĞLU — Kısa bir açıklama yapa
cağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu, önergeniz 
, üzerinde. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili 11 inci madde
nin birinci fıkrasında, kişinin vazgeçilmez temel hak 
ve özgürlüklere sahip olduğu ifade edilmiştir. Ancak 
bundan sonra gelen ikinci ve üçüncü fıkralarda bu 
hak ve özgürlüklerin kullanılması, ikinci fıkrada yer 
alan ödev ve sorumlulukların yerine getirilmesi şar
tına bağlanmıştır. 

Şimdi bu tetkik edildiğinde, bu ikinci ve üçüncü 
fıikralardâ bahsedilen hususların yerine getirilmesi 
şartına bağlı olarak bu hak ve özgürlüklerin kulla
nılmasının kontrolü nasıl yapılacaktır? Kontrolü ya
pılmayan, yapılması mümkün olmayan bir hususun 
da Tasarıda sadece bir ifade şeklinde, bir düşünce. 
tarzında yer almasını da uygun görmemekteyim. 

O itibarla bendeniz verdiğim önergede bunların 
her ikisinin de kaldırılması, bunun yerine İkisi bu hak 
ve özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve öz
gürlüklerine saygılı olmakla yükümlü ve görevli; da
ha açıkçası manevî bir sorumluluk getirmek, kendi 
düşümceme göre, bu ifadenin yer alması daha fay
dalı olacaktır. Diğerlerine bu sebeple katılamıyo
rum^ 

Ancak burada da hemen bahsetmek isterim iki, 
bundan sonra gelen diğer maddelerde de, özellikle 
.12, 13 ve 14 üncü maddelerde büyük ölçüde kısıtla
malar getirilmiştir. Bu, başlangıçta bahsettiğimiz, 
11 inci maddede üzerinde durduğumuz temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili hususa katılmadığımı buradaki 
konuşmamda ifade etmiştim. Çünkü Tasarıya, ko
nuşmamda da ifade ettiğim gibi, en iyi gözle bakan 
bir kimse dahi bu sayfayı açtığı zaman sadece olum
lu bir yönünü görmektedir, bir maddede; buna rağ
men, bundan sonra gelen üç maddede olumsuz şek
li dikkati çökmektedir. Aslında 'burada güven verme
si lazım gelen, Anayasada, bakıldığı zaman vatanda
şa daha çok güvence verecek hükümlerin yer alması 
şarttır; fakat Tasarıya bakıldığı zaman olumsuz yön
leri olumlu yönünden çök daha ağır basmaktadır. 
Özellikle 'bunların da arka arkaya sıralanmasını uy
gun görmemeikteyim. Belki bunların birleştirilmek 

suretiyle, fıkralar, halinde 11 inci maddeden sonra 
ilavesi daha uygun olurdu. 

Bu itibarla M inci maddede temel hak ve özgür
lükleri kişiye sunarken âdeta vitrinde bir çiçek gibi 
sunuyoruz. Yalnız bak... Çünkü bundan sonra gelen 
maddelerde bunların korunmasına ait herhangi bir 
husus yer almamaktadır. Böyle olunca da bunlara gü
venle bakmak, Tasarıda yer aldığı şekliyle güvenle 
bakmak mümkün değildir benim için. 

O itibarla sadece bu kısımda burada sözümü 
kesmek istiyorum.. Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Değerli üyeler, bu önergenin lehinde, aleyhinde?.. 

Sayın Öney?.. 
I TÜLAY ÖNEY — Lehinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Önergenin lehinde konuşmak için söz aldım; fa

kat bir noktayı dikkatlerinize sunarak önergenin kâfi 
derecede lehinde olunması gerektiğini izah edebile
ceğimi zannnediyorum, 

Maddenin gerekçesine bakıldığı zaman, gerekçesi
nin son satırı «Kişi sahip bulunduğu hak ve özgürlük
leri kendi iradesi doğrultusunda kullanırken, bu ödev 
ve sorumlulukları da göz önünde bulundurmak zo
rundadır.» diyor. Göz önünde bulundurmak zorunda 
olmak başkadır, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasın
da yazılı şekliyle «Temel hak ve özgürlükler, ancak 
bu ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanılabilir.» 
demek arasında çok fark vardır. 

Madde gerekçesinde belirlendiği şekilde bir an
lam taşıyorsa, meramını çok ifade eden bir biçimde 
maddede formüle edilmiştir. 

Ne demektir temel hak ve özgürlükleri ancak bu 
ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanabilmek?.. 
Bu, insanların kendi özgürlüğünü kullanırken aile 
içindeki durumlarından, yanındaki komşusunun her
hangi bir gürültüsüne karşılık yaptığı davranışları 
dahi içerecek, (Meseleyi uzatmamak için kısa konuşu
yorum) içerebilecek kadar sınırlamalarla getirilmiştir. 

Dikkat çekmek istediğim husus; eğer gerekçe doğ
ruysa, meram edilen gerekçedeki fikirse, maddenin 

üçüncü satırındaki ifade buna uygun değildir. Bu, 
meramı çok aşmıştır. Meseleyi ben böyle anladığım 
için söz almış bulunuyorum. 

Takdirlerinize sunarım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Erginay?.. 
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AKİF ERGÎNAY — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Paşa Sarıoğlu'nun önergesinin izahında şöyle bir 

noktaya temas edildi: özellikle ödevler 'bakımından, 
yükümlülükler bakımından da bir sınırlamanın geti
rilmesini ifade ettiler. 

Halbuki «hürriyet» kelimesi açıkça gösteriyor ve 
biliyoruz ki, hürriyet demek, bir kimsenin başkasının 
hürriyeti sahasına kadar kullanabileceği bir serbest
liği demektir. Bu geniş tanım içerisinde kuşkusuz 
gerek ödev, gerekse yükümlülükler de vardır. Do
layısıyla herkesin veya bir kimsenin hürriyeti, onun 
kendi ödev ve yükümlülükleri içerisinde devam eder, 
bu ödev ve yükümlülükler bakımından da bunun sı
nırı diğer kimselerin ödev ve yükümlülüklerinin sını
rı olur. Bu itibarla hürriyetin tanımını nazarı dik
kate alırsak, maddede başka bir değişikliğe gitmeye 
bence lüzum yoktur, aynen kabulü gerekir. 

Bu münasebetle şunu da belirtmek isterim ki, biz 
bildiğiniz gibi, «özgürlük» kelimesinin tamamen «hür
riyet» haline getirilmesini kabul etmiştik; fakat ge
rek kâtip üyemiz, gerekse konuşmalarda hâlâ öz
gürlükten bahsediliyor ve tabiî tutanağa da öyle ge
çiyor. Bunun için burada «özgürlük» yazılsa dahi, 
onun «hürriyet» şeklinde okunması ve tutanağa da bu 
şekilde geçmesinde ben uygunluk buluyorum. 

Dolayısıyla geniş olarak tespit edilen 11 inci mad
dedeki haklar ve hürriyetlerin dokunulmazlık duru
mu, devredilmez, vazgeçilmez şekilleri mutlak olarak 
en geniş anlamıyla yer almış, alttaki maddelerde ise, 
bunların sınırlarına temas edilmiştir. Bu itibarla zanne
diyorum ki bu maddeler birbirini tamamlayıcı mahi
yettedir ve yerindedir. Yalnız, sınırlama bakımından 
hudutları üzerinde tabiî ayrıca görüşülebilir. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde konuşmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Küçük bir açıklama yap

mak istiyorum Sayın Erginay'ın konuşması üzerine. 
Klasik anlamda iştirak ediyorum Sayın Erginay'a. 
Birisinin hak ve hürriyeti, diğerinin hak ve men
faatlerini zedelemeyecek veyahut da onun bittiği yer
de başlar. Benim itirazım o değildi zaten. Benim iti
razım, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ı 
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getirilen hususların nasıl kontrol edileceği idi. Onu 
tavzih etmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarımızın 11 inci maddesi temel hak ve hür

riyetlerin niteliğini belirtmektedir. Bunlar hakikaten 
bir binanın temel yapışım teşkil eden taşlar gibidir. 
O kadar güzel yerleştirilmiş, monte edilmiştir ki, hiç 
birisi yerinden oynatılamaz. Oynadığı takdirde, oy
natıldığı takdirde o zaman binanın genel durumu 
tehlikeye düşebilir. 

Şüphesiz bütün amacımız toplumu teşkil eden 
fertlere olabildiği kadar geniş hürriyetler tanımaktır, 
vermektir. Bunun yararına hepimiz inanıyoruz ve 
kurduğumuz rejimin adına da «özgürlükçü demok
rasi» diyoruz. 

Şimdi burada ikinci fıkra büyük bir önem taşıyor. 
Diyor ki ikinci fıkra: «Temel hak ve hürriyetler, ki
şinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 
sorumluluklarını da içerir.» Bundan anlaşılan şudur: 

Kişinin topluma karşı birtakım görevleri vardır, 
ödevleri vardır. Gene kişinin ailesine karşı birtakım 
görevleri ve ödevleri vardır. Gene kişinin diğer kişi
lere karşı da birtakım ödevleri, görevleri vardır. 
Kişiler bu ödevleri ve görevleri hatırlamazlarsa veya 
görmemezlikten gelirlerse o zaman toplumda büyük 
kargaşalıklar çıkar. İşte Anayasamız, bu kargaşalıkla
rın peşinen önlenmesi için verdiği geniş özgürlükler 
içerisinde kişiye bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Bun
lar arasında tabiatıyla kişinin toplumun koyduğu bir
takım kurallara, karşı uyması gerekliliğini belirtiyor. 
Ayrıca, toplumun esas yapısını teşkil eden aileye kar
şı kişinin birtakım görevleri ve ödevleri olduğunu 
hatırlatıyor ve ailenin korunması için, ileride uygula
ma kanunlarında hükümler vazedilebileceğini hatır
latıyor. Şayet bu hükümler vazedilirse, (İleride çıka
rılacak kanunlarda veya merî bulunan kanunlarda) 
bunların Anayasaya aykırı sayılamayacağı hükmünü 
buraya getiriyor. 

Keza kişilerin bu geniş hürriyetleri diğer kişilerini 
hürriyet sınırlarına gelip, dayandığı takdirde ona te
cavüz etmemelerini hatırlatıyor ve gene bu maksatla 
(ileride çıkarılacak kanunlar olursa, o takdirde bunların 
Anayasaya aykırılığı iddiasının ileri sürülemeyeceğini 
derpiş ediyor. 

Bu bakımlardan madde çok güzel düzenlenmiştir. 
Maddenin olumlu oylarınızla aynen geçeceğine ina
narak, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Anayasa Komisyonu önergeye katılıyor mu

sunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Konuşmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hay, hay buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sarıoğlu Arkadaşımızın bölümün tümü hakkındaki 
kanaatleri konusuna değinmeyeceğim. Daha evvel ge
nel konuşmalar sonunda yaptığımız konuşmada tü
münü izah etmek istemiştim ve izah ettiğimi sanı
yorum. Teker teker maddelere geçtiğimiz için, mad
deler konusunda düşündüklerimizi size arz edeceğiz. 

Genel görüşmeler sonunda Komisyonumuz adına 
yaptığım konuşmada, konuşmanın ta başında hak ve 
hürriyetler meselesinin, hak ve hürriyetlerden doğan 
sorumluluk meselesinden ayrılması gerektiğini söyle
miştim ve demiştim ki, hürriyet serbest hareket im
kânıdır, sorumluluk ayrı bir şeydir, bu serbest hareket 
imkânını şu veya bu yönde kullanan kişi, b'ir sorum
luluğa muhatap olabilir. Yani, sorumluluk hak ve 
hürriyet madalyasının diğer bir yüzünü teşkil eder. 

Şimdi bu madde ile getirmek istediğimiz fikir, 
maddenin başlığında da söylendiği gibi, temel hak ve 
hürriyetlerin niteliğidir. Burada hiçbir sınırlama, hiçbir 
kısıtlama söz konusu değildir; bunun niteliğini belirt
mek isliyoruz. Bu niteliği belirtirken de birinci fık
rada klasik liberal anlayışa uygun olarak, tabiatından 
gelen insanın vazgeçilmez, devredilemez vesaire hak
lara sahip olduğunu söylüyoruz. Arkadaşımızın bu 
konuda da bir itirazı yok. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda, gene hatırlatılmak is
tenen, söylenmek istenen şey, bir ilkenin belirtilmesi-
dir. Yani, bu haklar ve hürriyetler bir sorumluluk 
şuuru içinde kullanılmak gerekir. 

Üçüncü fıkranın son kelimelerinde «Bağlı olarak 
kullanılabilir» denmesi, gerekçede de söylendiği gibi 
bir şart değildir. O şartla kullanılır, o şart kontrol 
altındadır demek değildir. Şart olmadığına göre, bun
da kontrol da mümkün, söz konusu değildir, Bunun 
anlamı sorumluluk şuuruna sahip olunarak, sorumlu
luk taşıyarak kişi hak ve ödevlerini kullanmalıdır. 
Bir tavsiye, bir hatırlatma niteliğindedir. Bunun anla
mı sorumluluk şuuruna bağlı olarak sorumluluk şuuru 
içinde denmektedir. Maddenin bundan başka bir ama
cı yoktur. 

I Bu sorumluluk kimlere karşıdır? 
I Sarıoğlu Arkadaşımız önergesinde «Diğer kişilere 
I karşı» demiş. Biz bunu daha açık ifade etmek iste-
I dik; «Topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı» de

dik. Daha muhtevalı, fikri izah etmek için. 
I Bu husus, bu dike hakların hürriyetlerin bir sorum-
I luluk şuuru, bir sorumluluk hissi içinde kullanılması 

ilkesi hemen hemen pek çok anayasada ve haklar 
beyannamelerinde belirtilmiştir. Meselâ, Birleşmiş Mil-

I letler Evrensel Beyannamesinin 29 uncu maddesinde; 
I «Her şahsın şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi an-
I cak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu top-
I luluğa karşı görevleri vardır.» deniliyor. 29 uncu 
I maddenin birinci fıkrasında bu vardır. 

Aynı görev ve sorumluluk hissi ekonomik, Sos
yal ve Kültürel Haklar Konusundaki Uluslararası 

I Andlaşmanm dibacesinde, başlangıcında da ifade edil
miştir. 

I İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi vardır; onun 
da 32 nci maddesinde bu ödev ve sorumluluk hissiy
le hakların ve hürriyetlerin kullanılacağı beyan edil
miştir. 

I İsveç Anayasasının Sekizinci Bölüm, 3 üncü mad
desi aynı sorumluluk ve ödev şuuru ilkesini vurgula
maktadır. 

Arkadaşımızın iyi niyetine, insan hakları, hürriyet-
I leri konusundaki özlü temenni ve düşüncesine tama

men katılmaktayız; fakat önergeye katılamıyoruz. 
Gerekçesini de izah ettim. Bir şart koymuyoruz, bir 

I kontrol koymuyoruz, bir sınır koymuyoruz. Yalnızca 
kişinin hak ve hürriyetlerini kullanırken bir sorum
luluk içinde olması hususunu vurgulamak istiyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz, buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; «Ödev, 

görev, sorumluluk» gibi bazı deyimler kamu yöneti
minde ne anlamlara geldiği teorik olarak bellidir; 
ama hukukta, hukuk diline aktarıldığı zaman bunlar 
son derece önem kazanırlar. Bana lütfen açıklarlar 
mı; neden «Ödev» deyimini kullandı? Ödev ve sorum
luluk arasındaki farkı lütfen açıklarlar mı? 

«Sorumluluk» deyimi «Ödev»'in müteradifi, onun 
benzeri veya eşdeğeri olarak mı kullanılıyor? 

Neden «Ödev ve sorumluluklara bağlı» deyimini 
kullanmakta ve bu ibareyi bu şekilde yasalaştırmak 
istemektedir? Lütfen bu konuda bir açıklama rica 

I ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Tutum Arkadaşımıza te
şekkür ederim. 

Sayın Başkanım, değerdi arkadaşlarım; 
Buradaki «Ödev» kelimesi kamu hukukundan do

ğan bir ödev, kanundan doğan, verilen bir görev, va
zife manasına değil, tamamen moral bir Ödev manası
na alınmıştır; vatana karşı sadakat ödevimiz, ailemize 
karşı bazı davranışlarda bulunma moral mecburiyeti
miz anlamında. Tamamen hukukun dışında, gün
lük; bu benim ödevimdir, bu hastayı kurtarmak be
nim ödevimdir, dediği gibi bir hekimin. 

Sorumlulukla ödevi eş anlamda kullanmadık. So
rumluluğu hak ve hürriyetlerin sorumluluk şuuru içlin
de kullanılması, sorumlu hissetmesi kişinin bunları 
kullanırken ve bu sorumluluk hissini duymadan kul
landığı takdirde kendinin kanunlara göre sorumlu 
tutulabileceği hususunu ifade etmek için kullandık. 

Şu halde; ödev bir manevî yükümlülük olarak, 
sorumlulukta kendinin bu hak ve hürriyetlerini bu 
şuur içinde kullanması, kullanmadığı takdirde bundan 
bir sorumluluğun doğabileceğini belirtmek için kul
landık. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Sarıoğlu'nun önergesine 

Komisyon olarak katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bu hususta arkadaşım yetkilidir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; bu bö
lümde Komisyonun sözcülüğünü ben ifa ediyorum. 
Komisyon adına ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun rica ederim. Evet; katılma
dığınızı ifade ettiniz. Tamam efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani ben, konuşma sonunda belki 
tekrar arz edersiniz diye sordum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 

Bu önergeye Komisyon katılmamaktadır. Dikkate 
alınmasını veya alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.... Etmeyen
ler.... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge sahibi Sayın Ökte. önergenizi açık
layacak mısınız? 

ERTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Efendim; be
nim önergem yeterince açıktır. Sayın üyelerin daha 
önce hizmetlerine sunmuş olduğum, önerleri ihtiva 
eden o küçük bir dokümanda da vardır. Vaktinizi 
boşuna almayayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Değerli üyeler; 
Sayın Ökte'nin önergesi üzerinde, lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar?.. 
Yoktur. 

O halde yine Komisyondan rica ediyorum. Bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Ökte Arkadaşımızın önergesinde bu fıkrayla güt
tüğümüz amaca uygun olmayan ilaveler var. O ila
veler haddi zatında gayet değerli ilaveler; fakat bu fık
rayla güttüğümüz amaca uygun değil. 

«İnsan şeref ve haysiyeti kutsaldır. Devlet gücünü 
kullanma yetkisine saihip bütün görevliler ve kişiler 
onu korumak ve ona saygı beslemekle yükümlüdür
ler.» gibi.... 

Bunlar başka konular olarak telakki edilmektedir. 
Onun için katılamıyoruz önergeye. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yine aynı usulü uyguluyoruz. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması konusunda 
oylarınıza'başvuruyorum. Sayın Ökte'nin önergesinin 
dikkate alınmasını kabul eden üyeler.... Kabul etme
yenler.... önerge kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; Komisyondan gelen.... 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan; bir tek ke

lime üzerinde çok kısa bir maruzatım olacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Maddenin 'ikinci fıkrasının 

sonunda «İçerir» kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin 
«İhtiva eder» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Peköz, sesiniz hafif geldiği için 
anlayamadım. 
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ATALAY PEKÖZ — ikinci fıkranın son kelimesi 
«tçerir»'dir. Ne kulağa, ne de manaya hoş geden bir 
kelime değil. Bunun yerine «İhtiva eder» kelimesini 
arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — İkinci fıkranın son 'kelimesi «içerir»' 
dir. «ihtiva eder» kelimesini bunun yerine teklif edi
yorsunuz. 

Şimdi önergeniz de geldi. 
Komisyon katılıyor mu «ihtiva eder» kelimesine. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Biz «içerir»'! kullanılması tutmuş bir kelime ola
rak kabul etmiştik. «İhtiva eder»'i karşılayan keli
medir. «İhtiva eder»'e katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Peköz'ün, «ihtiva eder» tarzındaki önerge

sine Komisyon katılmaktadır. Kesin oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler.... Madde kabul 
edilmiştir. 

HALlL EVLİYA — Sayın Başkan, burada şu hu
susun tasrih edilerek okunması gereklidir.... 

BAŞKAN — Efendim madde kabul edildi, daha 
evvel lütfetseydiniz. Bu madde ikinci görüşmede eğer 
noksan kalan bir kellime.... 

HALlL EVLlYA — Sayın Başkanım; buradaki 
«özgürlük» kelimesinin de «Hürriyet» olarak değiş
tirilmesi gerekir. 

BAŞKAN —Evet. 
Değerli üyeler; 
Biliyorsunuz almış olduğunuz kararla «özgürlük» 

zaten «hürriyet» olarak değiştirilmiştir. Bu metin, 
bundan sonraki maddelerde tensip ederseniz mevcut 
«özgürlük» kelimelerini, biz daha evvel «hürriyet» 
olarak yazar ve o şekilde maddeleri sizlere arz ederiz. 

Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Kantarcıoğlu.... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
ilk gün görüşmelerden önce bir önerge takdim etmiş
tim. Önerge, dikkate alınmak kaydıyla Anayasa Ko
misyonuna verilmişti. 

Anayasa Komisyonu bunları dikkate almadan mad
deleri getirmektedir. 4 üncü maddede «siyasal» geç-
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mistir, 6 ncı maddede «siyasî» geçmiştir. Bunlar bü
tünlüğü bozmaktadır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. 

Arz ederim. Her maddede ayrı ayrı önerge verirsek 
zaman kaybederiz, lütfen dikkat etsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISayın Aldıkaçtı ve Sayın Anayasa Komisyonun

dan Başkanlık Divanı olarak rica ediyorum, bu gö
rev tamamen sizin Redaksiyon Komitesine veril
mişti. Lütifeder bunları tanzim ederek maddeleri' 
bundan sonra.,. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, maddeler basıl
dı, Genel Kurula sunulduktan sonra bu liste geldik 
Dikkate alacağız gayet tabiî efendim., 

IBAŞfKAN — Rica ediyorum; çünkü!, bu görevi 
aldınız, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arz ettiniz giibi Redaksiyon Ko
mitemiz var, bunları dikkate alacak; ama basıl
dıktan sonra elimize geldi bu, mümkün değil. 

IBAŞKAN — Evet, rica ediyorum., 
Değerli üyeler, 1112 nci maddeyi ve gerekçesini oku

tuyorum. 
II. Temel hak ve (hürriyetlerin'sınırlanması : 
IMADDE 12. — Teme'l hak ve hürriyetlerin kul

lanılması, devletin ülkesi ve 'milletiyle (bölünmez bü
tünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel 
ahlâkın, genel sağlığın ve başkalarının hak ve hür
riyetlerinin korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa
nın diğer maddelerinde öngörülen özel sebeplerle ve 
ancak kanunla sınırlanabilir. 

(Bu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri, 
temel hak ive hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamalar, de
mokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ola
maz ve öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz. 

Gerekçe : 
(Madde — 12) 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
Hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını hüküm 

altına alan ıbu genel maddenin (birinci' fıkrasında 
önce, bütün hak ve hürriyetler için geçerli yani 
«genel nitelikte» olan sınırlama nedenleri gösteril
miştir. Bunlar Tür'k Devletinim ülkesi ve milletiyle 
'bölünmez bütünlüğünün, Türkiye 'Cumhuriyetinin, 
millî güvenliğin, kamu yararı ve kamu güvenliğinin, 
asayişin, kamu düzeninin, genel ahlâk ve sağlığın, 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ama-
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çına yönelik nedenlerdjir. Bu nedenlerden herhangi bi- ı 
risi tek başına yahut birkaçı birarada, (belli bir hak 
ve hürriyetin sınırlanmasına meşru gerekçe teşkil 
eder. 'Daha önce de belirtildiği gibi «genel nitelikte
ki» bu, sınırlama nedenlerinin Ibellıi bir bak veya hür
riyet 'konusunda uygulanabilmesi için, o hak veya 
hürriyete ait özel maddede ayrıca öngörülmüş olma-' 
sı yani açıkça. kendisinden söz edilmiş 'bulunması 
gerekmez. Eğer ıbeliTbir ıhak ve hürriyete mahsus 
olan maddede mesela toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hürriyetine ilişkin 34 üncü maddede ol
duğu gibi, o hak ve hürriıyet için hiçbir sınırlama 
nedeni gösterilmemiş ise, bu husus, sözü edilen hak 
ve hürriyetin hiçbir sebeple sınırlanamayacağı anla
mına gelmez; fakat bu hakkın yahut hürriyetin yal
nızca genel sınırlama" nedenlerine dahil bir müla
haza ile sınırlanabileceğini, 'bunun sınırlanmasında ] 
başkaca özel bir sınırlama nedeninin bulunmadığını 
ifade eder. 

Temel hak ve hürriyetler, genel sınırlama neden
leri yamnda ve bunlara ilaveten her bir hak veya 
hürriyeti mahsus özel maddede açıkça öngörülen 
«özel sebeplerle» de sınırlanabilecektir, Mesela «(Dü
şünce açıklama ve yayma hürriyeti», genel sınırla
ma nedenlerine eklenmek suretiyle, suçların önlen
mesi, meslek sırrının korunması, yargılama görevi
nin amacına uygun olarak yerine getirilmesi neden
leriyle de sınırlanabile'cektir. Bu maddenin birinci 
fıkrasında yer alan «... korunması amacıyla ve aynı 
zamanda Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen 
özel sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanahilir» iba
resinin anlamı budur. Ayrıca ilave etmek gerekir ki, 
yukarıdaki ibarede belirtildiği gibi, «özel sınırlama 
sebebi» yalnız bir hak veya hürriyetle ilgili madde
de değil, Anayasanın herhangi bir maddesinde de 
yer alabilecektir. 

(Maddenin birinci fıkrasında «ancak kanunla» 
denilmek suretiyle, hak ve hürriyet sınırlamalarının 
münhasıran kanun konusu olduğu; yani yasama ta
sarrufundan başjka bir düzenleyici tasarrufla (tüzük, 
yönetmelik vb.) hak ve hürriyetlerin sınırianamaya
cağı beMrtilmiştiır., 

Hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında mümkün 
tek 'amaç olarak kanun yani, yasama tasarruflarının 
seçildiğini gösteren bu hüküm dahi «genel», nitelik
tedir. Oiğer bir deyimle hak ve hürriyetlere ait bü
tün maddelere sâri bir genel hükümdür. Bu nedenle 
herhangi bir hak veya hürriyete ait maddede, o hak 
ve hürriyetin «kanunla» sınırlanabileceğini ayrıca 
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belirtmeye ihtiyaç yoktur; ve maddelerin yazımızda 
hu hususa sadık kalınmıştır. 

'Fıkrada ayrıca, söz konusu sınırlamaların Ana
yasanın özüne ve ıruhuna uygun olması zorunluluğu 
da (gösterilmiştir,.! 

Maddenin üçüncü fıkrasında, hak ve hürriyetle
rin sınırlanmasın'da daima gözetilmesi gereken öl
çü; yani sınırlamaların sınırı öngörülmüştür. Diğer 
bir deyimle hak ive hürriyetlere getirilecek sınırlama
lar yahut bunlar konusunda öngörülecek sınırlayıcı 
tedbirler demokratik rejim anlayışına aykırı olma^ 
malı; genellikle' kabul gören demokratik rejim an
layışı ile uzlaşabilir olmalıdır. Getirtilen bu kıstas, 
1961 Anayasasının kabul ettiği «öze dokunmama» 
kıstasından daha belirgin, uygulaması daha kolay 
olan bir ki'stasdır. Esasen uluslararası sözleşme veya 
bildirilerde bu 'kıstası kabul etmişlerdir, 

»Maddenin üçüncü fıkrası, son satırı, hak ve hür
riyetlerin sınırlanmasında öngörülen genel ve özel ne
denlerin belli amaçlara yönelik (bulunduğu; binneti-
ce ancak bu amaçları gerçekleştirmek için bu ne
denlerin öngörüldüğünü vurgulamaktadır. Şu halde 
öngörülen amaçlar yahut nedenler bahane edilerek, 
haşka bir amaca ulaşmak için hak ve hürriyetler sı
nırlanmayacak; yaihut meşru amaç güdülerek sınırlanmış 
olsalar bile, getirilen sınırlama bu amacın zorunlu 
yahut gerekli kıldığından fazla olmayacaktır. Diğer 
bir deyimle, amaç ve sınırlama orantısı herhalde ko
runacaktır/ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Evvela bir bilgi arz edeyim. Sabahki oturumda 

vermiş bulunduğunuz yetkiye dayanarak Başkanlık 
Divanı, bir gün evvelden verilen önergelerin telifi ve 
tevhidi için dört sayın üyeden ricada bulunmaktadır; 
Sayın Bilge'den, Sayın Uyguner'den ve Sayın Daçe' 
den, Divandan da Sayın Kâzım Öztürk katılacaklar
dır. , 

Bunu bilgilerinize arz ederim. 
Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 10 önerge vaı, 

sırayla okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Mustafa ALPDÜNDAR 
Vahap GÜVENÇ Beşir HAMÎTOĞULLARl 
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Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
Madde 12. — Herkes, hak ve özgürlüklerini 

kullanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerine say
gı göstermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — önergede sayın üyeler ne yazmış-
larsa onu okuyalım. Metinde «özgürlüktü «hürri
yet»^ çevirelim. 

«... Temel hak ve özgürlükler, millî savunma, ka
mu düzeni, kamu yararı ve sosyal adalet amaçları ile 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Sınırlama, ancak yukarıda belirtilen amaçların ve 
özgürlükçü demokratik düzen gereklerinin haklı kıldı
ğı ölçüde, her hak ve özgürlüğün kendine özgü nite
liğine uygun olarak yapılır. 

Kanun, temel hak ve özgürlüklerin özüne doku
namaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiç
biri, insan hak ve özgürlüklerini veya Türk Devleti
nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü veya 
dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti tehlike
ye düşürmek, ortadan kaldırmak ve totaliter bir dev
let düzeni kurmak kastıyla kullanılamaz. Bu hüküm
lere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda 
gösterilir. 

G E R E K Ç E : 
Anayasa taslağının bu maddesinde istisnalar sayıl

maktadır. Bu istisnalar öylesine çok ve geniş bir ala
nı kapsamaktadır ki, sonuçta, kural olan temel hak 
ve özgürlük için alan kalmamaktadır, denilebilir. Bü 
nedenle, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 
yok edecek derecede öze dokunan, kuralları daral
tan ve geniş sınırlamalar getiren istisna hükümleri 
bu hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili oldukları 

, kanun hükümlerinin tespitine bırakılmıştır. 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlamasının özünü 
teşkil eden kavramlar millî savunma, kamu düzeni, 
kamu yararı, sosyal adalet amaçları, Anayasanın sö
zü ve ruhu şeklinde kısaca ifade edilmiştir. Bu ifade 
içinde Anayasa taslağında öngörülen bütün esaslar 
mevcuttur. 

Tasarıda, bu maddede yer alan genel sınırlama 
nedenleri, temel hak ve özgürlüklerin tümü için ge
çerlidir, denilmektedir. Bu husus, öneride genel sı
nırlama amaçlarının ve özgürlükçü demokratik dü
zen gereklerinin haklı kıldığı ölçüde ve her hak ve 
özgürlüğünü kendine niteliğine uygun olarak yapılır, 

| şeklinde düzenlenmiştir. Zira her hak ve özgürlüğün 
I sınırlama şartlan değişik olabilir. Bu konuda kanun 

koyucuya esneklik imkânı verilmelidir. 
Keza, bu temel hak ve özgürlüklerin hangi kasıtlı 

davranışlara gerekçe yapılamayacağı da maddede 
açık seçim gösterilmiştir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığnıa 
I Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili 

12 nci maddenin «birinci paragraf» sondan bir ön
ceki satırında yer alan «ayrıca maddelerinde» sözü 

I yerine, «ayrıca ilgili maddelerinde» şeklinde değişti-
I rilmesinin, «ilgili» sözünün eklenmesi nedeniyle mak

sadı daha düzgün ifade etmiş olacaktır. 
I öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin ikinci satırındaki «Millî Gü

venliğin», ibaresinden sonra, «toplumun huzurunun» 
sözcüğünün eklenmesini ve son fıkrasının çıkartılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

Yüksek Başkanlığa 
I Temel hakların sınırlanması ile ilgili 12 nci mad-
I denin birinci fıkrası sonundaki «özel sebeplerle sı

nırlanabilir» ibaresinin, madde gerekçesinde belirtil-
I diği gibi, «özel sebeplerle Anayasanın sözüne ve ru-
I huna uygun olarak kanunla sınırlanabilir» biçimin

de değiştirilmesini; 
Son fıkranın da : «Temel haklar ve özgürlükler

le ilgili sınırlamalar hakkın özüne dokunamaz» bi
çiminde düzenlenmesini saygılarla arz ederiz. 

Necip BİLGE Rıfat BAYAZIT 
Akif ERGİNAY 

I Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesi ilk cümlesi 

sonunda «özel sebeplerle sınırlanabilir» ibaresinin : 
«Özel sebeplerle, hakkın özüne dokunmaksızın an

cak kanunla sınırlanabilir» haline getirilmesini say
gıyla dilerim. 

Güngör ÇAKMAKÇI 
I Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
I Gerekçe ilişiktedir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 
Muhsin Zekâi BAYER Siyami ERSEK 
S. Necdet ÖZDOĞAN ,. Halil GELENDOST 

I Orhan BAYSAL 
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«II. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
Madde 12. — Temel hak ve özgürlüklerin kul

lanılması, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü
tünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ah
lakın, çevrenin, genel sağlığın ve başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması amacıyla ve ayrıca Ana
yasanın diğer maddelerinde öngörülen özel sebeplerle 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri, 
temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerlidir. 

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, de
mokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ola
maz ve öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz.» 

GEREKÇE : 
(Madde 12.) — Madde 12'de temel hak ve özgür

lüklerin sınırlandırılmasındaki sebepler açıklanmak
tadır. Bu sebeplerin dayandığı uluslararası anlaşma
lar ise 1948 yılında yürürlüğe giren İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ile 1949 yılındaki Avrupa Kon
seyi Anlaşmalarıdır. 

Bilindiği üzere insan hakları konusunda ve yaşam 
ortamı ile ilgili konularda Birleşmiş Milletler ve Av
rupa Konseyi en son olarak 1972 yılındaki Stokholm 
Çevre Konferansı neticesindeki sözleşmeyi de kabul 
etmiştir. Helsinki Anlaşmasına göre toplum ve ka
mu düzeni için çevre sorunları konusunda insan hak
larının da yani temel hak ve özgürlüklerin de kısıt
lanması prensip itibariyle kabul edilmiştir. 

Birleşrruş Milletlerce 1980 yılında yayınlanan dün
yada doğayı koruma stratejisi adı altında yayınlanan 
bu ilkelere göre birçok devlet, anayasalarında çevre 
sorunlarına yer verdiği gibi ayrıca temel hak ve öz
gürlüklerin kısıtlanmasında da çevre sorunları göz 
önüne alınarak kısıtlama yapılabileceğini kabul et
mişlerdir. 

Bu bakımdan mezkûr maddede genel sağlığın 
kelimesinden sonra (çevrenin) kelimelerinin ilavesinin 
ve maddenin bu şekilde Genel Kurula sunulmasını 
uygun görmüş bulunmaktayım. 

Başkanlık Makamına 
Madde 12'nin aşağıdaki şekilde kabulü hususunun 

Genel Kurula arzını müsaadenize saygıyla sunarız. 
İsmail ŞENGÜN Şükrü BAŞBUĞ 

Aydın TUĞ Dündar SOYER 
A. Fehmi KUZUOĞLU Ali DİKMEN 

«II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması : 
Madde 12. — Temel hak ve hürriyetler; dev

letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, mil

lî egemenlik ilkesinin, Cumhuriyetin, millî güvenli
ğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, 
genel ahlakın, genel sağlığın korunması amacıyla ve 
ayrıca Anayasada gösterilen özel sebeplerle ve Ana
yasanın. sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sı
nırlanabilir. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri, 
temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerlidir.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesi birinci fık

rasının ikinci satırında «Cumhuriyetin», ibaresinden 
sonra «demokrasi ve kurumlarının» kelimelerinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının temel 

hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması başlığını taşı
yan 12 nci maddesinin son fıkrasının tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
M. Fevzi UYGUNER M. Nedim BİLGİÇ 

Rıfat BAY AZIT Adnan ERSÖZ 
Bekir Sami DAÇE Alâeddin AKSOY 

Kâzım ÖZTÜRK 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesinin son fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Kanun, temel hak ve özgürlüklerin, gayesine uy
gun olarak kullanılmasını son derece zorlaştıran veya 
onu kullanılmaz duruma düşüren sınırlamalar koya
maz ve sınırlamalar öngörüldükleri amaç dışında 
uygulanamaz.» 

Gerekçe : 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesinin son fıkra

sındaki, «demokratik -toplum düzeninin gerekleri» içe
riği belli olmayan geniş kapsamlı bir ifadedir. Bu
nun yerine, 1961 Anayasasındaki «sınırlamaların hak
kın özüne dokunamayacağı» hükmünü içtihatlarıyla 
belirli hale getiren, Anayasa Mahkemesi kararlarına 
uygun bir düzenleme getirilmiştir. 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fikri DEVRİMSEL Remzi BANAZ 
«12 nci madde 
Son fıkra : «Ancak, kanun bir hak ve hürriyetin 

amacına uygun şekilde kullanılmasını son derece zor-
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laştıran veya onu kullanılmaz duruma düşüren kayıt
lara tabi tutamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şe

kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Cahit TUTUM Tülay ÖNEY 

Özer GÜRBÜZ 
«Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, 

hakkın özüne dokunamaz ve öngörüldükleri amaç 
dışına uygulanamaz.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 12 nci maddesinin son fıkra

sının devamı olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz : 

«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne doku
namaz.» 

Feyzi FEYZtOĞLU 
Gerekçe : 1961 Anayasasının 11 nci maddesinin 

2 nci fıkrasını oluşturan bu hüküm temel hak ve hür
riyetlerin gerçek teminatıdır. Buna rağmen yeni Ana
yasa Tasarısına, «Hakkın özüne ne zaman ve hangi 
ölçüdeki sınırlamalarda dokunulmuş sayılacağının be
lirgin bulunmadığı ve bu hükme dayamlarak birçok 
yasal sınırlamaların iptali istenildiği» görüşüne daya
nılarak alınmamıştır. Ve Tasarının 12 nci maddesi
nin son fıkrasındaki ifadenin aynı amaca daha açık 
biçimde ulaşmaya' müsait olduğu ileri sürülmüştür. 

Oysa Anayasa Mahkemesi bir kararında «Bir hak 
ve hürriyetin gayesine uygun şekilde kullanılmasını 
son derece zorlaştıran veya onu kullanamaz duruma 
düşüren kayıtlara tabi tutulması» hallerini hakkın 
özüne dokunma olarak tarif etmiş, böylece kavramı 
açıklığa kavuşturmuştur. «Demokratik toplum düze
ninin gerekleri» ibaresi ise daha çok yoruma müsait
tir. tki cümlenin birlikte kullanılması birbirini tamam
layacaktır. 

Yüce Başkanlığa 
12 nci maddede, dördüncü satırda «sebep» beşin

ci satırda «neden» kelimeleri kullanılmıştır. 
«Neden» kelimesinin «sebep» olarak değiştirilme

sini arz ederiz, 
Atalay PEKÖZ Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, Sayın Alpdündar, 
Sayın öğünç ve Sayın Hamitoğulları'nın önergesi 
üzerinde önerge sahiplerinden birisi bir açıklama ya
pacak mı?.. Buyurunuz Sayın Alpdündar. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Sayın Başkan, 
benim önergem okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ökte önergeniz mi vardı?.. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bunlar arasında değil, aratıyoruz. 
Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Demokrasimizi yeniden rayına oturtacak Ana

yasamızın en önemli maddelerinden birini daha gö
rüşmekteyiz. 

Geneli üzerinde belirttiğimiz bu madde konusun
daki endişelerimizin yanısıra, şimdi takririmizin ge
rekçesini anlatmaya çalışacağım. 

Anayasa Taslağının bu maddesinde istisnalar sa
yılmaktadır. Bu istisnalar öylesine çok geniş bir ala
nı kapsamaktadır ki, sonuçta kural olan temel hak 
ve özgürlük için alan kalmamaktadır denilebilir. Bu 
nedenle, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 
yok edecek derecede öze dokunan kuralları daraltan 
ve özgürlük için alan kalmamaktadır denilebilir. Bu 
hak ve özgürlüklerin kullanımıyla ilgili oldukları 
kanun hükümleri tespitine bırakılmaktadır. 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının özünü 
teşkil eden kavramlar; Millî savunma, kamu düzeni, 
kamu yararı, sosyal adalet amaçları, Anayasanın sözü 
ve ruhu» şeklinde kısaca ifade edilmiştir. Bu ifade 
içinde, Anayasa Taslağında öngörülen bütün esaslar 
mevcuttur. 

Tasanda «Bu maddede yer alan genel sınırlama 
nedenleri, temel hak ve özgürlüklerin tümü için ge
çerlidir» denilmektedir. Bu husus öneride, «Genel sı
nırlama amaçlarının ve özgürlükçü demokratik düzen 
gereklerinin haklı kıldığı ölçüde ve her hak ve öz
gürlüğün kendi niteliğine uygun olarak yapılır» şek
linde düzenlenmiştir. Zira her hak ve özgürlüğün sı
nırlama şartları değişik olabilir. Bu konuda kanun 
koyucuya esneklik imkânı verilmektedir. 

Keza bu temel hak ve özgürlüklerin hangi kasıtlı 
davranışlara gerekçe yapılmayacağı da maddede açık 
açık gösterilmemiştir. 

Tasarıda en önemli konu da, aralıklarla, dikkat 
ederseniz üç fıkra halinde konu hafife alınmıştır. Bu 
nedenle, önergemiz üzerinde değerli arkadaşlarımın 
düşünmelerini ve önergemiz doğrultusunda oy kul
lanmalarını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler; 
Önerge üzerinde lehte,. aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Önergeye Sayın Anayasa Komisyonu ka
tılıyor mu?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, öner
genin içinde pek değişik noktalar vardır. Mesela ta
sarıda kabul edilmiş olan kıstasın, demokratik toplum 
gereklerine aykırı olmama kıstasının yerine, öz kıs
tas; sınırlama nedenleri olarak belirtilen kavramların 
bazılarının değiştirilmesi, yeni ilaveler yapılması ve
saire gibi çok değişik noktalar vardır. 

Takdir buyurursunuz, oturma şeklimiz itibarıyla 
biz Komisyon üyeleri bu konuda bir karara varabi
lecek durumda değiliz; hemen önergenin okunması 
ve üzerinde konuşulmasıyla. Takdir buyurun daha 
bu şekilde 20 önerge var. Bu sebeple biz, arkadaş
larımızın bu önerisini incelemek zorundayız. Ancak 
bu incelemeden sonra bir sonuca varabiliriz. 

Benim şimdi söyleyeceğim husus, ancak kendi 
düşüncem olabilir ki, arzulanan da bu değil, Komis
yonun kanaatidir. Bu sebeple biz, bu önergeyi ince
lemek durumundayız. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Yalnız Sa

yın Gölcüklü, bu önergelerin fotokopileri bir gün 
evvel; büyük bir kısmı bir gün evvel, bugün sabahtan 
itibaren verilenler de bilahara Anayasa Komisyonu
na takdim edilmiştir. Diğer bütün tasarıların görüşül
mesi sırasında da aynı usul tatbik, ediliyordu, hatta 
çok zaman aynı gün aynı saatte, müzakere sırasında 
önerge gönderiliyordu, komisyondaki değerli arka
daşlar tetkik ediyorlardı, görüşlerini bildiriyorlardı. 
Size bir gün evvel verildiğine göre, bunu tetkik etmek 
imkânı olmadı mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Dün akşam verilmiş olsaydı veyahut dün sabah 
verilmiş olsaydı, hangi saatlerde çalışmamızı arzu 
eder yahut düşünürdünüz acaba? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım arz ede
yim. 

Bu konuda meselenin tartışılması çok rahatsız edi
ci bir şey, çok özür dilerim. Bir arkadaşımıza veya
hut üç arkadaşımıza da verseydik, onun için de aynı 
durum mevcuttu. Malumuâliniz, dün akşam saat 
ll'de buradan gittik, saat 13'te çıktık. Farzedelim 
üç arkadaşımıza verdik ve onlar insanüstü bir gay
ret gösterip inceledilerr E, Komisyonun diğer 12 üye
sine acaba durumu ne zaman, nasıl aksettirebilirler-
di ve Komisyonun diğer 12 üyesi, o üç arkadaşın 
görüşünü tartışmak hakkına sahip değil miydi?.. 

Görüyorsunuz, durum bizim irademizin dışında 
olan bir husustur. Biz irademiz içinde olan her şeyi 
yapmaya hazırız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, söz vereceğim tabiî. 
AHMET SENVAR DOĞU — Siz konuştuktan 

sonra Önemi kalmaz ki efendim. 
BAŞKAN — Hayır, ben iki kelime müsaade eder

seniz ilave edeyim, daha sonra sizlerden bu konuda 
görüş ve teklif rica edeceğim. Siz de o zaman... 

AHMET SENVAR DOĞU — Ben de o teklifte 
bulunacaktım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz de o zaman... 
ALt DİKMEN — Oylayın önergeleri efendim. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun da... 

Değerli üyeler; 
Tabiî durum, Sayın Gölcüklü'nün ve Komisyonun 

ileri sürdüğü konu, bizi cidden çok sıkıntılı bir du
ruma düşürür. O bakımdan, bu konu üzerinde bir 
görüş ve teklifi olan sayın üyelerin görüş ve teklif
lerini almak ve dolayısıyla o görüş ve tekliflerin ışı
ğı altında Komisyona, Genel Kurulun bir tavsiyesini 
ve kararını duyurmak zorundayım. O bakımdan söz 
vermek istiyordum. Tabiî Sayın Doğu ilk söz sizin, 
buyurunuz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
meseleye pratik açıdan yaklaşmakta son derece bü
yük fayda vardır. 

Takdir buyurulur ki, zaman zaman karar verme 
noktasında büyük bir zaafa düşüyoruz.' Üzülerek, 
hepimizin müşterek müşahadesi budur. 

Şimdi, demin değindiğiniz konuda bence Komis
yonla yürüttüğünüz diyaloga gerek yoktur. Oylasay-
dınız, 'belki Genel Kurul bunu reddedecekti, belki de 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda tabiî «şu saat
te veya bu saatte» deme durumunda değilim, yalnız 
bildiğim kadarıyla bir komisyonun 15 kişilik üyesin
den üç veya beş üye (Çok özür dileyerek bir hatır
latmada bulunuyorum) bu önergeleri tetkikle vazife-
lendirilebilir, üç - beş üye bu önergeleri tetkik eder 
ve tetkik neticesini komisyona sunar; evet veya ha
yır, kabul ediyoruz veya etmiyoruz şeklindeki gö
rüşe varılabilir. Aksi halde bizim bu tasarının iste
diğimiz süre içinde altından kalkmamız mümkün ol
maz. O bakımdan özür dileyerek hatırlattığım böyle 
bir uygulamayı yapmanız mümkün olmaz mı? 
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nazarı itibara alması için sevkedecekti. O zaman me
sele kendiliğinden hâsıl olacaktı ve biz de zaman kay
betmeyecektik efendim. 

Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, öyle konular var ki, 

o konularda Riyaset mevkiinde bulunan kişi derhal 
kararını verir, yerine getirir. Yine öyle konular var 
ki, bunları mutlaka değerli Heyetin görüşüne sunar 
ve öyle yerine getirir. Burada 10 tane önerge var, 
bunların hiçbiri hakkında Anayasa Komisyonu bura
da bir görüş beyan etmezse, ben bunları sizlerin dik
katlerinize arz ederek Anayasa Komisyonuna gön-
derirsem, bu Komisyon bu önergeleri ne zaman tet
kik edecek ve bize ne zaman maddeyi getirecektir? 
Yani konu çok önemli bir konudur. 

Ben hemen bir karar vermiş ve oylamaya geçmiş 
olsaydım; siz böyle düşünüyorsunuz Sayın Doğu, 
fakat başka sayın üyeler benim bu tatbikatımı, bu 
uygulamamı belki büyük bir tepkiyle karşılayacak
lardı. Onun için müsaade buyurun da ben görüşle
rinizi alayım. Sizin görüşünüz bu, teşekkür ederim. 

Sayın Dikmen buyurun. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkanım, Anayasa Ko

misyonuna soruyorsunuz; ifade etti, kararsız. O hal
de, oylamaya koyarsanız Genel Kurulun kararına, 
bunu uzatmaya gerek yok. Genel Kurulun zamana 
ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Tamam rica ederim. 
Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

komisyonları içtüzüğümüze göre başkan, başkanve-
kili veya sözcüsü temsil eder. Başkan, bâşkanvekili ve
ya sözcüsünün vereceği herhangi bir olumlu veya 
olumsuz şey komisyonu bağlar. Yalnız, komisyonun 
diğer üyeleri bir itirazda bulunmadıklarına göre, ko
misyonu temsil eden Sayın Gölcüklü'nün- bu kısım
da kanaatlerini «kabul» veya «ret» şeklinde bildir
mesi gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Arkada

şımızın izah ettiği şekilde aynen katılıyorum, ancak 
bir noktayı ilave etmek istiyorum. 

Sayın Komisyonun aynı sıralarda ve birlikte otur
masının, bir maksadı ve gayesi vardır. Eğer bu kadar 
çok verilmiş önergelere «evet» veya «hayır» şeklinde 
cevap verilmezse bu işin içinden çıkmanın imkânı 
yoktur. Bu itibarla, Komisyon «katılmıyoruz» dediği 
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zaman Başkan yetkilidir, yetki verilmiştir her halde 
kendilerine, «katılmıyoruz» diyebilmelidir; ama bir 
önerge okunduğu zaman eğer o önergede dikkat edil
mesi, yer verilmesi gibi hususlar varsa ve üyeler ara
sında bu nokta üzerinde durmak istediği varsa, Baş
kana derhal oradan ulaştırabilir ve o yönde «evet» 
veya «hayır» diye izhar ederler. Bu böyle olmazsa, 
bunun içinden çıkılacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gökçe buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, ben de söy

lenenlere katılmakla birlikte, evvelemirde Yüce Ko^ 
misyonumuza şunu hatırlatmak istiyorum; kendi me
tinleri var,' bu metinlerine sahip çıkmaları lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Anayasa Komisyonu Sayın Başkanı veya 

Sayın Sözcüsü, arkadaşlarımın bu açıklamalarından 
sonra vereceğiniz bir cevap olacak mıdır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu önergelerle teklif edilen hususlar' belli nokta
lar değildir. Eğer beherinde belli bir nokta öne sürül
müş olsaydı, onun üstünde hemen bir şey söylemek 
imkânımız olurdu; fakat her önerge sahibi arkada
şımız maddeyi yeniden düzenlemiş. İçinde ortak nok
talar var. Mesela, biz «demokratik toplumun gerek
lerine aykırı olmamak ve amacına aykırı surette kul
lanılmamak» kriterini kabul ettik; sınırlamaların sı
nırları olarak. «Öze dokunmama» kriterini teklif eden 
arkadaşlarımız var, bunlara katılmıyoruz; fakat öne
riler de yalnız bunlardan ibaret değil, bütün madde 
yazılmış, bu maddenin üstünde; arkadaşlarımız teorik 
olarak onun için beraber oturuyorlar, diyorlar, lüt
fen efendim nasıl konuşabiliriz ve bütün bu kavram
ların beheri fevkalade ağırlığı olan kavramlardır. 

Diğer bir arkadaşımız «Tasarıya sahip çıksınlar» 
dediler. Biz, «bizim getirdiğimiz tasarının olduğu gi
bi çıkması gerekir, onda inat ediyoruz» tutumunda 
değiliz. («Bravo» sesleri, alkışlar) Amacımız öyle ol
saydı, gayet kolay olurdu, derdik «biz bir hüküm ge
tirdik, bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz» 
Tutumumuz bu değil, hazırlanan tasarıyı burada bir
likte müzakere ederek daha iyi hale getirmektir. 

Şimdi, bizim usulümüz; bunu inceleyip, içinde 
8 - 1 0 değişik nokta olan önergeler var, burada mü
zakere etmeyip, incelemeye alma hususumuzun mü
zakereleri uzatacağını biliyoruz; fakat bundan başka 
yapılacak hiçbir şey yoktur zannediyorum. 
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Arkadaşlarımız, «Başkanın yahut Sözcünün be
yanı diğer üyelerimizi bağlar» dediler. Diğer üyeleri
mizle biz daha evvel bu meseleyi konuştuk, böyle bir 
bağlayıcılık arzusunda değiller; «Çünkü yaptığımız 
Anayasadır, herkesin düşündüğünü söylemesi ve müş
terek bir karara varmamız gerekir» dediler. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Baturalp, ayrı bir görüş müdür, yoksa ay

nı mı?.. 
RECAÎ BATURALP — Zamanın değerlendiril

mesi bakımından. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RECAÎ BATURALP — Bugün kararlaştırdığı

mız hususa göre 13 saat mesai yapıyoruz. Yalnız bu 
13 saat mesai içinde bu iş biter mi, bitmez mi, ayrı 
şey; ama bu mesaiyi yeterli şekilde değerlendiremi
yoruz, hâsıla vermiyor. Hâsıla veremeyeşinin nede
ni; demin Sayın Sözcünün ifade ettiklerine aynen ka
tılıyorum, yani biz hem burada hazır bulunalım, hem 
efendim gelen önergeleri tetkik edelim, bir noktaya 
getirelim, karar alalım, huzurunuza getirelim... «Za
manım yok» diyor; haklı. O halde, kendilerine biz 
13 saatlik mesaiden biraz fedakârlık edelim; ama biz 
bu sırada istirahat edeceğiz kabul ediyorum, kendi
leri 8 aydan beri verdikleri mesaiye ilave olarak, biz
den biraz daha fazla çalışarak, burada hâsılalı bir 
şekilde zamanı değerlendirme mümkün olabilir. 

Onun için şunu teklif ediyorum : Sabahleyin 9.00' 
da mesaiye başlıyoruz, 9.30'da başlayalım, kendileri 
de 8.30'da teşrif etsinler, biz mesaiyi 23.00'de bitire
lim arkadaşlar, bir saat onlar çalışsınlar. Böylece bir-
buçuk saat artar. Gündüz önerileri alsınlar, saat 
21.00'e kadar aldıkları önergeleri değerlendirsinler, 
ertesi sabah kendi komisyonlarında görüşsünler, 9.30' 
da buraya gelindiği zaman «evet» veya «hayır» şek
linde cevap verme imkânına sahip olsunlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Değerli üyeler; 
Bu konu Divanca görüşülüp sizlerin oylarınız 

alınmak suretiyle bir şekle sokulabilir. Şimdi bu öner
ge... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Çalışmayı kolaylaştır
mak bakımından bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, müsaade ederseniz bu 
önerge üzerinde yapılması gereken işlemi yapayım, bu 
arada bir ara vereceğiz birazdan, o dönemde lütfen 
Divana teşrif edin bunu orada kararlaştıralım. Çok 
teşekkür ederim. 
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Bakın Sayın Aksoy da istiyor aynı konuda, Sa
yın Aksoy'a da söz vermedim, çok rica ediyorum, özür 
diliyorum. 

Değerli üyeler; 
Sayın Güvenç, Sayın Hamitoğulları, Sayın Öğünç 

ve Sayın Alpdündar'ın önergelerine katılmadıkları ifa
de ediliyor; yani inceleyeceğiz demek, biz dikkate alır
sak, vereceğiz inceleyecekler. 

AHMET SENVAR DOĞU — Mesele burada 
gizli zaten. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Doğu, çok rica ede
rim. Bu Meclisin değerli üyelerinin görüşü alınma
dan niçin ısrar ediyorsunuz, görüşü alınmadan, he
men, «Ben inceleyeceğim, bırakın inceleyeyim, ondan 
sonra fikrimi beyan edeyim» diyen bir Komisyonun 
bu kararı üzerine ben derhal Başkanlık yetkimi kul
lanarak nasıl önergeyi oylatırım?.. Ama sizlerin gö
rüşünüzü aldıktan sonra rahatlıkla şimdi oylatabili-
rim. 

Bu önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Buyurun sonuç 
ortada işte, yarım saat kaybettik. 

BAŞKAN — Efendim, kaybedilen bütün zamanı 
Başkanlığa lütfen yüklemeyin. Biz hız almak için gay
ret gösteriyoruz, emin olun. 

îkinci önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili 

12 nci maddenin 1 inci paragrafın sondan bir önceki 
satırında yer alan «ayrıca maddelerinde» sözü yerine 
«ayrıca ilgili maddelerinde» şeklinde değiştirilmesi
nin, «ilgili» sözünün eklenmesi nedeniyle maksadı da
ha düzgün ifade etmiş olacaktır. 

öneririm. Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
bu zaten öyle yapılmış, madde metni öyle okundu; 
bu yazı öyle değildi. Bu sebeple geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Kırcalı. 

Değerli üyeler; Sayın Tünay'ın önergesini bir defa 
okutmuştum, tekrar okutmaya gerek yok. Sayın Tü-
nay önergenizi açıklayacak mısınız? 

BEKİR TÜNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, değerli üyelerin devamlı 

Başkanlıkta hata aramalarından bazen biz de bir dur-
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gunluk geçiriyoruz, okuttuğumuz önergeleri tekrar 
okutmaya başlıyoruz. Halbuki okutmuştuk, yalnız 
önerge sahiplerine ve söz isteyenlere söz verecektik. 

Buyurun Sayın Tünay. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Benim önergemde iki husus var. Bunların birisi, 
toplumun huzuru. Bu, hepimizin de malumu olduğu 
üzere, Kurucu Meclis Yasasının başlangıç bölümünün 
4 üncü sırada, en önemli sırada, yeri işgal eden bir 
husus. Toplumun huzuru olmadıkça, ne kamu düze
ni, ne korunma, ne şu, ne bu, teessüs edemez. 

Binaenaleyh, ben burada verdiğim önergede «millî 
güvenlik»ten sonra «kamu düzeni» ile «millî güven-
lik»in arasına «toplumun huzuru» kısmının konulma
sını istirham ediyorum. Önergemin 1 inci maddesi bu. 

Eğer bu konulmadığı takdirde madde eksik kalır. 
Çünkü, kamu düzeni genel asayiş; bunların hepsi 
toplumun huzuruna bağlı olan hususlardır. Aslında 
da, arz ettiğim gibi, Kurucu Meclis Yasasının başlan
gıç bölümünün en önemli yerinde yerini almıştır. 

İkinci husus, bunun son fıkrasının çıkarılması ko
nusudur. Son fıkrasının çıkarılmasını şunun için arz 
ediyorum : Burada «demokratik toplum düzeninin ge
reklerine» tabiri var. Bu, bundan sonra gelecek ikti
darlar tarafından" çeşitli şekilde tefsir edilebilir, çe
şitli yorumlara tabi tutulabilir. Aslında madde, bun
dan evvelki kısmı ile tam olarak her şeyi ifade et
mektedir. Anayasa Komisyonumuz neyi kastediyorsa, 
bunun üstündeki paragrafta, bunun üzerindeki fıkra
dan itibaren yukarıya kadar her husus yerli yerine 
oturtulmuştur; kanaatimce bu, yanlış tefsirlere mey
dan vermemek üzere bu fıkranın çıkarılmasıdır. 

Tensip Yüce Meclisindir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. Yoktur. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; Bekir 
Tünay arkadaşımıza çok teşekkür ederiz, önergeler bu 
şekilde verildiği takdirde, fikir beyan etmemiz müm
kün olacaktır. 

Arkadaşımız, «Şu satıra şu ibarenin eklenmesi» 
demektedir, gayet açıktır. Fakat maalesef «toplum 
huzurunun» sözcüğünü, çok kapsamlı, elastiki ve bir 
kritere sahip olmaz durumda gördüğümüz için, esa
sında «kamu düzeni» demişiz, daha somut bir kav-
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ramdır. Onun için bu «toplum huzuru» kelimelerinin 
eklenmesi teklifine katılamıyoruz. 

Kendilerinin katıldığı başka bir önergeden bahset
tiler; galiba son cümlenin çıkarılması, bizim kabul et
tiğimiz bir kıstastır. Sınırlamaların sınırı, «demokra
tik toplum gereklerine aykırı olmamak ve" amacına 
uygun olarak kullanılmak» şeklindedir. Bu kabul et
tiğimiz kıstastan da vazgeçemeyeceğiz. Sınırlamaların 
da bir sınırı bulunması gerekir. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler; Sayın Tünay'ın önergesine Komisyon 
katılmıyor, dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
layacağım : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilge, Sayın Beyazıt ve Sayın Erginay; bu 
önerge hakkında sayın üyelerden hangisi bir açıkla
ma yapacak? 

NECİP BİLGE — Açıklama yapacağız efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Biz, vermiş olduğumuz önerge ile Sayın Gölcüklü' 

nün de beyan ettiği şekilde, maddenin bazı noktaları
na, bazı kelimeler veya ilaveler eklenmesi şeklinde 
bir tadil, değişiklik, önergesi vermiş bulunuyoruz. 

Bunun birincisi şudur : «özel sebeplerle» yani bi
rinci fıkranın sonuna doğru, «özel sebeplerle» keli
melerinden sonra, «Anayasanın sözüne ve ruhuna uy
gun olarak ancak kanunla...» tabirlerinin eklenme
sini teklif ediyoruz. Komisyon raporunda bu madde 
ile ilgili gerekçede aynen şu hüküm vardır; yani böyle 
bir şeyin eklenmesi lazım geldiği anlaşılıyor. 

10 uncu sayfada deniliyor ki «Fıkrada ayrıca söz-
konusu sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna 
uygun olması zorunluluğu da gösterilmiştir, belirtil
miştir.» dediği halde, maddenin metninde böyle bir 
ifade yoktur. Bu itibarla onun eklenmesinin zorunlu 
olduğu kanısına vardık ve o itibarla da böyle bir tek
lifte bulunduk. 

ikinci kısım ise, son fıkranın bazı yanlış anlama
lara ve uzun boylu tefsirlere, yorumlara yol açacağı 
düşüncesiyle, 1961 Anayasasında mevcut olduğu şek
li ile «Sınırlamaların, hakkın özüne dokunamayacağı» 
şeklinde yer almasını ve aynı zamanda da öngörül
dükleri amaç dışında uygulanamayacaklarını ifade et
mek istedik. Sebebi şu : 

Gerçi «Hakkın özüne dokunulamaz diye 1961 
Anayasasında var; fakat bu bazı tereddütlere yol aç-
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maktadır.» deniliyor. Zaten, her kanun metni zaman
la bazı tereddütlere yol açabilir. Bunun önlenmesi ola
nağı, hemen hemen yoktur. Ancak, 1961 Anayasası
nın ilgili maddesinde mevcut olan bu ifadenin, hangi 
anlama geldiği, Anayasa Mahkemesinin muhtelif za
manlarda vermiş olduğu kararlarla açıklanmış durum
dadır. Yani, bir hakkın kullanılmasını çok zorlaştırıcı 
veya onu imkânsız hale getirici bir durum aldığı tak
dirde, o sınırlama hakkın özüne dokunmuş sayılır, 
diye Anayasa Mahkemesinin kararlarında bu hakkın 
özünün ne olduğu az çok bir karara bağlanmıştır ve 
yerleşmiştir denilebilir. 

Şimdi bunu bırakıyoruz; «Demokratik toplum dü
zeninin gereklerine aykırı olamaz.» Demokratik top
lum düzeninin gerekleri nelerdir, bunu tayin edebil
mek için zaman içerisinde yeniden birtakım içtihat
ların çıkması lazım gelecek veya o içtihatların çıkma
dığı sürece de her iktidar bunu kendisine göre yo
rumlayacaktır. 

Bu itibarla, yeni bir yoruma meydan vermemek, 
yani bir karmaşaya sürüklenmemek için, mevcut olan 
içtihada uygun bir şekilde hakkın özüne dokunul
mayacağını ve bunun da öngörüldükleri amaç dışın
da kullanılmayacakları şeklinde ifadesinin daha doğ
ru olacağını düşünerek, teklifimizi vermiş bulunuyo
ruz. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Efendim, yine bu önerge üzerinde lehte aleyhte 

söz isteyen sayın üye?.. 
MUAMMER YAZAR — Önerge ile ilgili söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yazar Komisyon adına mı, 

yoksa şahsen mi?.. 
MUAMMER YAZAR — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte?.. 
MUAMMER YAZAR — Tümü üzerinde bir cüm

le arz etmek istiyorum, kabul buyurup buyurma-
mak zatı âlinize ait. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazar. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bu «Hakkın özüne» kelimesi üzerinde çok du

rulacağını tahmin ediyorum. Biz Komisyon olarak 
«Hakkın özüne» kelimesi üzerinde bir hayli durduk. 
Bendenizin buradaki maruzatım şahsıma münhasırdır, 
Komisyonu temsil ediyor değilim. Ama konuşmaları
mızın neticesini arz etmekte bazı tereddütleri izale 
edeceğini düşünerek söz aldım. Belki de usule aykı
rıdır, izin verirseniz arz edeceğim. 
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i Şimdi «Hakkın özüne» kelimesini, hükmünü ihti
va eden eski maddeyi okuyorum : «Temel hak ve 
hürriyetler, devletin ülkesi ye milletiyle bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın ko
runması amacıyla veya Anayasanın diğer maddele
rinde gösterilen özel sebeplerle Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabi
lir.» Çok güzel bir düzen. Temel hak ve hürriyetle
rin hepsi, bununla ilgili olan kısımların hepsi bura
daki şartlar altında kanunla sınırlanabilir; tamam. 

ikinci fıkrası «Kanun, temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunamaz.» Bütün dert burada. Hangi hak
kın özüne dokunamaz?.. Millî güvenliğin, millî bü
tünlüğün, beraberliğin. En esaslı; bugün 11 Eylüle 
yahut 12 Eylülden öncesine gelmemizin sebeplerini 
hazırlayan, o hadiseleri meydana getiren olaylar bu
rada zikredilmektedir. İşte, bunları bir kişi yapabile
cek, bu bir hak olacak... Aşağıdaki fıkra diyor ki; yu
karısı yasaklamakla beraber, şunlar şunlar temel hak
tır, bu haklar sınırlanabilir, demekle beraber, ikinci 
fıkrasında deniyor ki, «Bu hakları sen sınırlayabilir
sin ey kanun koyucusu; ama özüne dokunamazsın.» 
«Özüne dokunamazsın» demek, memleketi adam par-
çalasa da, satsa da, bölse de, hakkın özü bunu gerek
tiriyorsa, dokunamayacaksın, yapacaktır. Ama bu ka
dar açık, bu kadar memleket için zararlı bir hüküm 
olmaz. Devam ediyor üçüncü fıkrası.. Biraz sabır bu
yurursanız tatbikatını arz edeceğim. 

Şimdi «Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunamaz...» Peki, ne olacak, adam bu kadar suç 
işleyecek de veyahutta bir örgüt bu kadar suç işle
yecek, neticesi ne olacak?.. Bu hakkın özüne dokun -
mamasının sonucu olarak bu suçlar meydana gelirse 
ne olacak? Onu takip eden fıkra şöyle diyor : «Bu 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi 
insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
din ve mezhep ayrımına dayanarak, nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kas-
dıyla kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve dav
ranışların cezası kanunla gösterilir.» 

Şimdi, bu maddenin dediği şu : Memleketi par-
çalasa da* yıksa da, mahvetse de temel hakkın özüne 
dokunmayacaksın. Dokunduğun zaman ben sana ce
za vereceğim... 

Şimdi ne oluyor?.. Tutalım ki, bir memlekete ko
lera geldi, diyor ki kanun, koleranın gelmesini önle
me; gelen hastalıkları, hastaları tedavi et. Anlamı bu 
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aşağı yukarı. Şimdi ceza verecek; adam hakkını kul
lanacak, bir örgüt bu hakkı kullanacak, hakkın özü
ne dokunamazsın, gösteri yürüyüşü, toplantı yürüyü
şü, herhangi bir şey yapmak suretiyle bu azim ceza
ları, bu elim hadiseleri işleyecek, ondan sonra tuta
cağız, adama ceza vereceğiz... Şimdi verebilecek mi
yiz?.. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, süreniz doldu. 
MUAMMER YAZAR — Ama asıl işin en önem

li yerine geldim; izin verirseniz arz edeceğim. 
BAŞKAN — Hay hay buyurun. 
MUAMMER YAZAR — Şimdi, «Ceza verilir.» di

yor madde. Nasıl ceza?., önceden fiil işlenecek, on
dan sonra ceza vereceğiz. Nasıl işlenecek ceza?.. 
Savcı takibat yapacak. Şimdi, devlet savcının takiba
tına ilişebiliyor mu, karışabiliyor mu, karışamıyor 
mu?.. Savcı yapamazsa, savcı engellenirse, savcı teh
dit edilirse, önüne engel çıkarılır, hiçbir suretle yap
maz hale getirilirse, devlet el sürebilecek mi?.. Yani 
hükümet veya devlet veya hükümetin ilgili organı 
el sürebilecek mi?.. Halen yürürlükte olan Anayasa
nın 137 nci maddesini okuyorum : 

«MADDE 137. — Cumhuriyet savcıları idarî gö
revleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.» 

Şimdi, bir suç işlendiği zaman; küçük veya bü
yük, buna ceza verecek kudret millî egemenliktir, mil
let verir cezayı. Hâkim millet adına hükmeder. Taki
bat, yine millete, milletin temsilcilerine, yasama or
ganına aittir. Yasama organı bunu fiilen yapamaz, 
Adalet Bakanlığına güvenoyu vermiştir, Adalet Ba
kanı takip edecektir. Adalet Bakanı bizzat bütün vi
layetlerde, bütün ilçelerde, her yerde işlenen suçu ta
kip etmek imkânına sahip elbette değildir. Cumhuri
yet savcıları vasıtasıyla yapacaktır. Şimdi, Adalet Ba
kanının, yani Hükümetin savcılar üzerindeki ilgisini 
kesersek, Hükümeti bir tarafa atarsak savcılarla baş-
başa kalacağız; bir örgüt adamı olarak düşünüyorum 
şimdi bunu. 

Adalet Bakanına savcı sadece idarî görevleri iti
bariyle bağlıdır adlî görevleri itibariyle değildir. 
Adalet Bakanı savcıya emir veremeyecektir; «şu suçu 
takip et, şuna dava aç, bunun cezasının peşine düş.» 
demesi imkânı yoktur. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda var bu. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda var; ama.,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar... 
MUAMMER YAZAR — Bir tek cümlem kaldı. 
Bu madde engellediği için, zamanın Başbakanı de

miştir ki, «Memlekette suç işleniyorsa savcısı var, 
mahkemesi var, benim yakama ne yapışıyorsunuz?..» 

îşte, hakkın özüne dokunmanın vardığı netice budur. 
Onun için biz o kelimeyi kaldırdık. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
Sayın Hazer, lehte mi, aleyhte mi?.. 
MEHMET HAZER — Sayın Yazar'ın konuşması 

üzerine... 
BAŞKAN — Hep tereddüt içindeyiz. Buyurun, 

buyurun, konuşmanız sonunda lehte veya aleyhte ol
duğunu anlayacağız. Buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Yazar'ı dinledikten sonra söz almak lüzu
munu duydum. 

Bu maddeyle getirilmek istenilenler tedbirdir, sı
nırlamadır, hakkın özü değildir. Yani, millî güvenli
ğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının 
gereklerine göre tedbir almak, hak değil, hakkın sı
nırlanmasıdır. Bu sınırlamalar, Sayın Bilge'nin öner
gesinde belirtildiği gibi, hakkın özüne dokunulmaz ve 
öngördükleri amaç dışında kullanılamaz. 

Bu lüzumludur, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var
dır. Yukarıda sayılanlar tedbirlerdir; bu tedbirler aşı
rı derecede kullanılırsa, herhangi bir hürriyet, her
hangi bir hak kullanılamaz hale gelir. Demin Sayın 
Yazar'ın verdiği örneklerden; mesela toplantı yürüyü
şü, mesela seyahat özgürlüğü, hürriyeti. Seyahat öz
gürlüğünü; işte, «Pasaport şu hallerde verilir, iki se
nede bir verilir, paramız yoktur, verilemez, üç ayda 
bir verilir, ancak senede iki defa çıkılabilir.» diye tah
dit edebilirsiniz, sınırlanabilir; ama «Dışarıya çıkmaz 
yasaktır; müddetsiz, süresiz, sebepsiz...» işte bu, hak
kın özüne dokunmaktır. Bu tedbirlerin, bu alınacak 
önlemlerin hakkın özünü zedelememesi için, madde
de ayrıca bir kayda ihtiyaç vardır. 

Sayın Bilge'nin önergesi maksada uygundur, geti
rilmek istenilen tedbirleri de kuvvetlendirecek mahiyet
tedir. Ayrıca, kamuoyunda meydana gelen tereddüt
leri, lüzumsuz tartışmaları da kesip atacak nitelikte
dir. Yani, «Hakkın özüne dokunuluyor, haklar geri 
gidiyor, haklar elden alınıyor.» gibi ithamları, şüphe
leri, evhamları da kaldırmak için böyle bir düzenleme 
lazımdır. Daha fazla huzurunuzu işgal etmek istemi
yorum. Sayın Bilge'nin önergesine katılıyorum. 

Bir de, bu madde de «Temel hak ve özürlüklerle 
ilgili sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gerek
lerine...» diye bir kayıt vardır. Demokratik toplum 
düzeni, kaçmak istediğimiz tehlikenin içine bizi so
kar. O bakımdan, demokratik toplum düzeninden 
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uzaklaşmak mecburiyetindeyiz. Sayın Tünay'ın takri
rinde de bu vardır. Komisyon bu konuyu da ele alır
sa, madde tümüyle maksada, ihtiyaca elverişli hale 
gelecektir; dedikoduları da, eleştirileri de kökünden 
silecektir. 

Bu inançla teşekkür eerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Başka söz isteyen sayın üye olmadığına göre, Sa

yın Komisyonun, Sayın Bilge ve arkadaşlarının öner
gelerine katılıp katılmadıklarını öğrenmek istiyorum. 

Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Pazartesi günü yaptığımız uzun konuşmada, açık
lamada cevaplarımızda; sınırlamaların sınırlılığı konu
suna değinmiş, bu konuda iki kıstas bulunduğunu arz 
etmiştim, özüne dokunmama kıstası, demokratik bir 
toplumun gereklerine aykırı olmama kıstası; biri ve
yahut diğeri. Biz, o gün izah ettiğim sebeplerle ikinci 
kriteri; yani alınan tedbirin; özür dilerim Sayın Ha
zer arkadaşımızın görüşüne katılamayacağım, «Bu sı
nırlama değil, tedbirdir» dediler. Bu öze dokunmama 
veyahut demokratik toplum gereklerine uygun olma, 
sınırlamaların sınırıdır. Maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen kavramlarla yapılabilecek sınırlamaların, da
raltmaların sınırını tespit etmektedir bu iki kavram. 
öze dokunmama kriterini şunun için kabul etmediği
ni Komisyonun ifade etmiştim. Bir hakkın kullanıl
masını imkânsız kılan veyahut fevkalade güçleştiren. 
Anayasa Mahkemesinin verdiği bu tarif dahi; Sayın 
Hocam Bilge'nin kanaatine üzülerek katılamıyorum, 
öze dokunmama kriteri kadar muğlak ve müphem
dir. Ne vakit bir hakkın kullanılmasının önlenmesi; 
kabul o bellidir. Ama, kullanılmasının fevkalade güç-
leştirilmesi, zorlaştırılması; bunu tayin mümkün de
ğildir. Size o gün de arz etmiştim, şimdi kısaca söyle
yeyim. 

Anayasa Mahkememiz, idarenin, mülkî amirin o 
günün şartları, sebepleriyle bir gösteri yürüyüşünü 
ertelemesini, erteleme yetkisine sahip olmasını, hak
kın özüne dokunma telakki ederek maddeyi iptal et
miştir. 1932 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 9 ve 10 uncu maddeleri. Bundan hareket 
edelim^ «Mülkî amirin bir gösteri yürüyüşünü o gü
nün şartlarını göz önünde tutarak; (Somut şartlar ve 
durumlar göz önüne alınır malumunuz karar verir
ken) ertelemesi hakkın özüne dokunmaktır.» diyor. 
Çünkü, kullanılmasını imkânsız hale getirmiştir gös- I 
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teri yürüyüşü hakkının. Bu noktadan hareket edelim. 
Bir yayın yasağı koyuyor mahkeme. Yargı organının 
amacına uygun şekilde çalışabilmesi için bir yayın ya
sağı koyuyor. Hakkın özüne dokunmaktır; bu anlayış 
içinde. Belli sebeplerle grevin ertelenmesi; hakkın özü
ne dokunmaktadır, Anayasa Mahkemesinin örneğine 
göre. Millî güvenlik sebepleriyle, posta mersuleleri-
nin açılması, hakkın özüne dokunmadır, Anayasa 
Mahkemesinin kriterine göre. Bir yaygın hastalığı 
önlemek için seyahat yasağının konması, gene Ana
yasa Mahkemesinin kriterine göre hakkın özüne do
kunmaktır. Bunların hepsi meşru kısıtlamalardır, sı
nırlamalardır ve hepsi de demokratik toplum gerek
lerine aykırı değildir. 

Bu sebeple biz, yanlış sonuçlara götürebilecek bir 
uygulamayı önlemek için, demokratik toplum gerek
lerine uygun olma ve amacına uygun kullanılma şar
tıyla; yani hangi amaçla sınırlama getirilmişse o ama
ca uygun olacak; amaç saptırması mümkün olma
yacak, onun için bu kriteri getirdik. Bu kriter «özü
ne dokunmama» kriterinden daha fazla münakaşaya 
sebep olacak değildir; münakaşa edilecektir zannede
rim, ama herhalde «özüne dokunmama» kriterinden 
çok daha az münakaşa konusu olabilecektir. Çünkü, 
demokratik toplum, yaşatmak istediğimiz toplumdur; 
bu toplumun gereklerine aykırı olmayan sınırlama da, 
meşru sınırlama olacaktır. Tercih sebebimiz bu ol
muştur. Bu tercih sebebi, bizim kendi bulduğumuz 
bir tercih sebebi de değildir. Gene, arz etmiştim; me
denî ve siyasî haklar konusunda, Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Andlaşmanın kabul ettiği kriter budur. 
Bağlı bulunduğumuz Avrupa topluluğunda, Avrupa 
Konseyinde İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul etmiş 
olduğu kriter budur. Bir örnek okuyayım. «Özel ha
yatın, aile hayatının, meskenin, muhaberatın korun
ması maddesi; edilmesi hakkına maliktir.» diyor; bu 
haklara sahiptir kişi. Bu hakların kulanılmasına res
mî makamların müdahalesi, (yani bir sınırlama) de
mokratik bir cemiyette, ancak» millî güvenlik, amme 
emniyeti, memleketin iktisadî refahı vs. korunması 
için zarurî bulunduğu derecede ve kanunla derpiş edil
mesi sayesinde mümkündür.» diyor. Keza, «Düşün
me, vicdan, din hürriyetinin, din ve kanaatleri izhar 
etmek hürriyeti, demokratik bir cemiyette ancak amme 
güvenliğinin, amme nizamının, genel sağlığın, umumî 
ahlakın yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin ko
runması için zarurî olan tedbirlerle ve kanunla tah
dit edilebilir.» diyor. 

isveç Anayasası da 77 tadiliyle, 77 değişikliğiyle 
bu kriteri kabul etmiştir. Tabiî, Komisyonunuzun ter-
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cihi bu olmuştur; ama sizin tercihiniz takdirlerinize 
bağlıdır. 

Bilge arkadaşımıza da teşekkür etmek İsterim. Ga
yet somut öneri getirmişlerdir; önerilerinin birinci kıs
mına katılıyoruz; «Anayasanın sözüne ve ruhuna uy
gun olarak ancak kanunla sınırlanabilir.» Fakat, Ko
misyonun tercih ettiği; «demokratik toplum gerekle
rine uygun sınırlama» kriterinin bırakılıp, öze do
kunmama kriterini kabul etmesi teklifine katılamıyo
ruz. 

Arz eder saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler; Anayasa Komisyonu, Sayın Bilge 

ve arkadaşlarının önergelerinin birinci kısmına, yani 
«Özel sebeplerle Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir,» kısmına katılıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
130 uncu Birleşimimizin Dördüncü Oturumunu 

açıyorum., 
Tasarının 12 nci maddesi üzerinde verilen öner

gelerin görüşülmesine devam ediyoruz. 
Sayın Bayer ve arkadaşlarının verdiği önerge 

üzerinde bir açıklama yapmak istiyor musunuz?., 

MUHSİN ZEKlÂÎ BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer, 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 

Efendim, 1İ2 nci maddede' özgürlüklerin sınırlan
ması konusunda «genel sağlığın» yanıma, bir de 
«çevrenin» ilavesini söylüyorum. Uluslararası an
laşmalara göre Anayasayı hazırlayan Sayın Komis
yon, Avrupa İnsan Ha'kları Sözleşmesine aynen da
yandığını ve hangi konuların sınırlanabileceğini, Av-

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. İkinci kısım, «Temel 
haklar ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar hakkın özü
ne dokunamaz.» kısmına katılmıyorlar. Bu itibarla, 
iki kısımda bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Birin
ci kısmı kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İkinci kıs- -
ma katılmadıkları için, dikkate alınmak üzere oyları
nıza sunacağım : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... ikinci kısım kabul edilmemiştir. 

Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Çakmakçı'nın aynı mahiyet

te bir önergesi var. Sayın Çakmakçı buradalar mı? 
Yok. «Hakkın özüne dokunmaksızın ancak kanunla sı
nırlanabilir» şeklindeki demin verilen önergeyi zaten 
kabul etmemiştiniz. Bu itibarla, bu önergeyi işleme 
koymuyorum. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 

rupa İnsan Hakları Sözleşmesinden aldığın: söylü
yor. 

Biliyorsunuz Avrupa 'İnsan Hakları Sözleşmesi 
1948 yılında yapılmıştır. Ondan sonra Birleşmiş Mil
letler 1972 yılında Stockholm Konferansını yapmış
tır, yani Çevre Sorunları Konferansını yapmıştır ve 
Stockholm Çevre" Sorunları Konferansından sonra 
87 devlet bu konuyu anayasalarına madde olarak al
mıştır. Bizde de '64 üncü madde girmiştir. 64 üncü 
madde çevre sorunları ile ilgili hizmetlerin görülme-
sidir. Halbuki, iburada Komisyonun getirdiği genel 
sağlık hijyen meselesidir. Çevre ise tabiî, fizikî ve 
sosyal çevre olarak kabul edilir yalnız insan için de
ğil, doğanın 'bütünü ile kabul edilir,, 

Bu 'bakımdan «Çevre» kelimesinin maddenin içi
ne ithali için Genel Kurula önerge sunmayı uygun 
gördüm; arz ederim efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Bayer teşekkür ederim. 

»•-« 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : BaşkamvekJK M, Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 
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Değerli üyeler, Sayın Bayer'in ve arkadaşlarının' 
önergeleri üzerinde söz almak isteyen saym üye?... 

TURGUT TAN — Söz istiyorum Sayın Başkan, 
IBAŞKAN — Sayın Tan, (bu madde üzerinde söz 

hakkınız mahfuz muydu?..., 
TURGUT TAN — Efendim, bu maddeye kar

şı oyum vardır. 
BAŞKAN — Karşı oyunuz var, o bakımdan ko

nuşmak istiyorsunuz. 
>TURGUT TAN — Hayır, yalnızca son fıkra 

için karşı oyum vardır; fakat Sayın Bayer'in öner
gelerini açıklarken belirttikleri konuda eğer mümkün
se tabiî..., 

'BAŞKAN — Efendim şimdi aız evvel yaptığı
mız 'bir Divan toplantısında Anayasa Komisyonu 
ve daha doğrusu 'bütün Komisyon üyelerinin söz 
hakkı mahfuz tutulduğu veya karşı oy olarak işa
ret buyurdukları maddeler üzerinde görüşmeleri ge
rektiği hususunda bir karara vardık. 

O itibarla; söz hakkınızı mahfuz tuttuğunuz veya 
karşı oyunuz olan madde üzerinde size söz verme 
durumundayım özür dilerim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, bu madde 
konusundadır; fakat ıbu maddenin üçüncü fıkrası 
ile ilgilidir ıkarşı oy; fıkra ile sınırlıysa karşı oy.. 

BAŞKAN — Hayır, o fıkra üzerinde olmak şartı 
ile ta'biî o fıkra hakkında görüşürken diğer fıkralara 
da temasınıza engel olmam .buyurun öyleyse; karşı 
oyunuz var ve ayrıca söz hakkınız mahfuz olduğu
na göre buyurun., 

TURGUT TAN — Efendim Sayın Bayer'in genel 
olarak sınırlama nedenleri arasına millî güvenlik, 
kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı genel ahlak, 
genel sağlık gibi genel kavramlar yanında, çeVre kav
ramının da eklenmesini önermektedirler. 

Çok kısa olarak ben 'sadece şunu belirtmek isti
yorum: Genel olarak bu kavramların içerisinde çev
renin korunması amacına yönelik tedbirler de gire
bilecek «genişliktedir. Mesela, kamu düzeni ve kamu 
yararı kavramları çevre korunmasını de içeren kav
ramlardır,' 

'Nitekim bugüne kadar çevrenin korunmasına iliş
kin hatta ülkemizde pek çdk genel anlamı ile idarî 
kolluk tedbiri alınmıştır ve bunlar genel olarak kol
luk tedbirlerinin temel amacı olan kamu düzeni ve 
kamu yararı çerçevesinde alınmıştır. 

O bakımdan, esasen 'geniş olan bu kavramların 
yanına aslında dar bir sınırlama kavramının eklen
mesinin ben uygun almayacağı ıgörüşündeyimi 
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'Bunu belirtmek için söz aldım teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
iBaşka söz isteyen sayın üye?.., Yok< 

Sayın Komisyon bu önerge üzerindeki /görüşünü
zü açıklar mısınız efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU , BAŞKANVEKİLÎ 
iFEYYAZ GÖLCÜKUÜ — Sayın Başkan kısaca 
arz edeyim: Çevrenin korunması kavramını bu fık
rada, bu maddede geçen kamu düzemi, kamu yararı 
ve genel sağlık kavramlarına dahil olduğu kana
atindeyiz. Mesela, genel sağlık sebebi ile çevrenin 
korunması amacı ile seyahat hürriyeti sınırlanabile
cektir, yerleşme hürriyeti sınırlanabilecektir vesaire 
kavramlarda bu fikir vardır. 

Kaldı ki, ileri'kd maddelerde çevrenin korunması 
ayrıca bir hüküm haline getirilmiştir. Bu nedenlerle, 
katılamıyoruz arkadaşımızın önergesine^ 

Teşekkür ederim.ı 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü., 
IDeğerli üyeler, önergenin dikkate alınıp alınma

masını oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını ka-
tbul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Sayın Şengün ve arkadaşlarının önergesi üzerin
de kim açıklama yapmak istiyor?... 

AIHMET SENVAR DOĞU — «Mealini unutu
yoruz efendim, kapsamını unuttuk. 

IBAŞKAN — Sayın Başbuğ, Sayın Soyer, Sayın 
Tuğ, iSayın Kuzuoğlu ve Sayın Dikmen imzalamış
lar^ 

«FUAT AZGUR — İçeriği nedir Sayın Başkan,. 
unuttuk efendiilm.ı 

IBAŞKAN — Efendim okuyalım, 
'(İsmail Şengün ve arkadaşlarının önergesi tekrar 

okundu) 
IBAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... 
IFUAT AZGUR — Sayın Başkan, aynı konuda 

zannederim 'bir önerge daha var, Sayın Daçe ve Sa
yın Uyguner'in imzasını ihtiva eden. (Benimki ile aşa
ğı yukarı aynı mahiyettedir.-

BAŞKAN — Sayın Uyguner ile Sayın Bayazıt'm 
112 nci maddenin son fıkrasının Tasarı metninden 
çıkarılması hakkında... Evet... 

PUAT AZGUR — IBirleştiröbilirsek her ikisi üze
rinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — (Birleştiririz gayet ta'biî. Sayın Ba-
yazıt, birleşabilir ikisin 

(RIFAT ıBAYAZIT — Evet efendim, 
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IBAIŞKAN — Buyurun Sayın Azgur.: 
FUAT AZGOR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarının, bendenizin görüşüne göre son derece 

önemli maddelerinden 'birisi üzerinde müzakere açıl
mış bulunuyor. iBu, 1961 Anayasasının maddesinde 
bir hakkın özü olarak tarif edilen sınırlandırma, bu
rada yeni bir tabirle ve yeni 'bir ölçüt ile sınırlan
dırma cihetine gidilmektedir. 

(Hepinizin malumu olduğu gibi, 1961 Anayasası 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokuna
maz» demek suretiyle Ibir sınırlandırma getirmişti. 
Yani, temel hak ve özgürlükler, ancak muayyen hal
lerin, belE konuların, 'belli sebeplerin varlığı halin
de sınırlandırılacak; 'fakat bu sınırlandırma hakkın 
özünün sınırında duracak. 

Anayasa Mahkemesi buna bir anlam kazandır
mak için birçok kararlarında, uğraşmış ve «Hakkın 
özü» deyimi yerine «Hakkın kullanılmasını imkân
sız kılacak veya çok güçleştirecek.!» diye 'bir tabir 
getirmiştir. Bendenize göre «Hakkın özü» deyimi son 
derece muğlak bir deyimdir ve istenildiği gibi yo
rumlanabilen, değişik bir şekilde çeşitli kalıplara so-
kulabilen bir deyimdir ve bu deyime istinaden he
men ifade edeyim, pek çok kanunun çeşitli mad
deleri iptal edilmiştir. 

Ancak, şimdi yine üzülerek ifade edeyim ki, 
onun yerini almak üzere 112 mci maddenin son fık
rasına getirilen hüküm, «Hakkın özü» deyiminden 
çok daha muğlak çok daha değişik anlamlara gele
bilen, her tarafa çekilmesi gayet kolay bir başka de
yimdir. «Hakkın özü» deyimi, tek taralfı kesen bir 
kılıç ise, bendenize göre, «'Demokratik toplum dü
zeninin gerekleri» deyiımi her iki taralfı birden kesen 
bir kılıçtır. 

Temel hak ve hürriyetlerin, herhangi bir ka
nunla sınırlanması üzerine, kanunların Anayasaya 
uygunluğunu denetlemekle yetkili origan, bu kadar 
muğlak bir deyime istinat etmek suretiyle rahatça 
iptal kararı verebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bendenize göre, böyle bir 
kayıtlamaya, böyle bir sınır koymaya esasen gerek 
de yoktur. Şu sebeple gerek yoktur: Evvela, temel 
hak ve hürriyetler her zaman, her konuda, her se
beple sınırlanabilir mi, kayıt altına alınabilir mi?... 
Mümkün değil. Bunu li2 nci madde gayet açık bir 
şekilde saymış; ancak Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğu zaman sınır
lanabilir veya Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 

düzeninin, (genel asayişin, kamu yararının, genel 
ahlakın, genel sağlığın ve başkalarının hak ve öz
gürlüklerinin korunması amacı ile sınırlanabilecek, 

Delmek ki, Anayasamız evvela sınırlama sebep
lerini saymış. Yani, yasa koyucu her aklına geldiği 
zaman, temel hak ve özgürlükleri sınırlayamaz za
ten. Sınırlama sebeplerini ayrı ayrı ve son derece, 
memleketin millî değerleriyle yakından ilgili mese
lelere münhasır kılmış, Onunla da yetinmemiş, de
miş ki, «Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla 
sınırlanabilir.;» Yani Yasama Organı ancak bu se
bepler tahtında temel hak ve özgürlükleri sınırla
yabilecek. İdareye, yürütme organına bu hakkı ver
memiş. Bununla da yetinmemiş yine 12 nci madde, 
demiş ki, «Bu sınırlama, Anayasanın özüne ve sö
züne mutlaka uygun olacak.» Bu kadar sınırlamadan 
sonra, bütün bunlardan sonra, muğlak bir deyimle 
«Bu sınırlama, demokratik toplum düzeninin ge
reklerine aykırı olamaz.» demek, işi karıştırmaktan 
başka bir manaya gelmez. 

O itibarla, bendeniz, böylesine iki' taraflı kesen 
bir kılıcı, birtakım organların eline vermektense, 
bu fıkranın maddeden tümüyle çıkarılması için ve
rilmiş olan teklifin son derece yerinde ve isabetli 
olduğu görüşündeyim. Saygı ile arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
İSMAİL -ŞBNGÜN — önergem hakkında ko

nuşmak istiyorum Sayın Başkan.; 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün, 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım;1 

1'2 nci madde, hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
ile ilgili. Sınırlanma, çoğumuza, insan tabiatına hoş 
gelmeyen bir kelime; ancak eğer bu sınırlanma, hak 
ve özgürlüklerin kullanılmasına müteveccih ise bu
rada hepimize düşen, her birimize düşen görev, bu 
konu üzerinde hassasiyetle durmak ve bize düşen 
görevleri yerine getirmeye çalışmaktır.: 
• Bu nedenle, ben ve arkadaşlarım, Sayın Başbuğ, 

Sayın Kuzuıoğlu, Sayın Tuğ ve Sayın Soyer ile bir
likte bir önerge vermek suretiyle, bu maddeye bir 
ölçüde açıklık getirmek ve bu maddede bize göre 
mevcut olan bazı tedahülleri gidermek istedik. 

Efendim, yaptığımız değişiklikler, Sayın Komis
yonun bu konuda arkadaşlardan beklediği şekilde. 
Şöyle, daha doğrusu, teknik olarak yapmak istedik
lerimizi ifade etmeye çalışıyorum.. Bu nedenle istir
ham edeceğim, lütfen maddeye dikkat edin.^ 
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Madde l'2*yi yaptığımız değişikliklerle okuyorum1: 
ı«Temel (ha!k ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenlik 
ilkesinin (ilave ediyoruz) Cumhuriyetin (Buradaki 
«Cumhuriyet», büyük harf ile yazıldığı için Türkiye 
Cumhuriyetinin, ıbizim Cumhuriyetimizin) millî .gü
venliğin, kamu düzeninin, 'genel asayişin, kamu ya
rarının, genel ahlakın, genel sağlığın («Ve ayrıca» 
diyerek atlıyoruz oradaki kavramı, yani, «Ve başka
larının hak 've özgürlüklerinin» kelimelerini çıkartı
yoruz, izah etmeye çalışacağım.) korunması amacıyla 
ve ayrıca Anayasada gösterilen özel sebeplerle ((«Di
ğer maddelerinde öngörülen»! yine çıkartıyoruz ve 
Sayın Bilge'nin biraz önce kabul edilen önergesi 
uyarınca) ve Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir, (ikinci fıkra aynen) 

IBu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri 
temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerlidir.» 

'Üçüncü ve son fıkra ise, gene benden önce ko
nuşan Değerli Hatip arkadaşımızın düşüncesi istika
metinde !bu maddeden çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım;) 
IBaşta da söylediğim gibi, yapmak istödigimiz de

ğişikliklerle maddeye açıklık getirmek istiyoruz; bu 
'bir. İkincisi, bazı gereksiz tekrarları önlemek istiyo
ruz ve böylece sanıyorum ki, bizden önce konuşu
lan önergelerden ıbir tanesi olan Sayın Ersek'in «çev
re kirliliğiyle» ilgili önergesinin «genel sağlık» için
de mütalaa edilebileceğini düşünüyoruz, Sayın Tü-
nay'ın görüşüne tamamen katılıyoruz, 'Sayın Bilge' 
nin görüşüne* katılıyoruz ve bu suretle sanıyoruz ki 
şu anda sizlere ifade etmeye çalıştığımız değişiklik
ler Ibir tesadüfle ıbütün bu ana kadar yapılmak iste
nen değişiklikleri kapsamaktadır. Gerekçelerin çoğu
nu arkadaşlarımız izah etmişlerdir. Bendenize kalan 
belki iki nokta var; o noktaları açıklamaya çalışa
yım1: M 

IBirinoisi; bir kere '«Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü» söz konusu edildikten sonra, 
«Millî egemenlik» ilkesinden hiç söz yok burada. 
Sanıyorum «Millî egemenlik» ilkesinin buraya it
hali !bu maddeyi daha açık ve şümullü bir hale ge
tirmiş olacaktır.; O nedenle" o kavramın buraya itha
lini yerinde 'bulduk. 

'Bunun dışında, «Kamu yararının, genel ahlakın, 
genel sağlığın» dedikten sonra «Ve başkalarının hak 
ve özgürlükleri» İbaresinin metinden çıkarılmasını 
uygun Ibuidük. Çünkü, bu noktaya kadar ifade edi
len, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
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lüğünün, millî egemenlik ilkesinin, Cumhuriyetin, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin v.s.» 
aslında, ıbütün 'bu kavramlar içinde başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin de mündemiç olduğu kanısında
yız ve bize göre ıbir ölçüde tekrar, belki de bir öl
çüde tenakuz şeklinde bir ifade, bir kavram yerleş
miş olacaktı. Onun için bu «Ve başkalarının hak ve 
özgürlükleri» ibaresinin metinden çıkarılmasını öne-
riyoruz.i 

Önerimiz üzerinde hassasiyetle duracağınıza ve 
önerimiz istikametinde düşüncelerinizi teksif edece
ğinize inanarak hepinize saygılar arz ediyorum. (Al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün, 
Sayın Gökçe, önergenin lehinde mi' aleyhinde mi 

söz istiyorsunuz? 
ABBAS GÖKÇE — Aleyhinde yorumlanabilir 

efendim, daha çok aleyhinde. 

(BAŞKAN — (Buyurun öf endim. 
ABBAS GÖKÇE — iSayın 'Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Gerçekten 1'2 nci madde1 Anayasada yerine göre, 

konusuna göre çok önemli bir maddedir ve Ana
yasanın birçok maddelerinde bu maddeye atıfta bu
lunulmaktadır, Onun için, bu madde tedvin edilir
ken, bu madde çıkartılırken, üzerinde çok hassasi
yetle durmamız gereken bir maddedir; çünkü hür
riyetlerin kısıtlanması burada söz konusu ediliyor. 

Bu hürriyetlerin kısıtlanması ya da sınırlandırıl
ması 19'âl Anayasasında da var idi; fakat 1961 Ana
yasası dışında yeni sınırlayıcı öğeler, unsurlar geti
rilmiştir. Bunlardan birisi, 19611 Anayasasında sade
ce kamu düzeninin korunması amacıyla hürriyetle
rin sınırlandırılması öngörüldüğü halde, burada bir 
de «Genel asayiş» eklenmiş. Buna hiç gerek yoktu, 
genel asayiş zaten kamu düzeninin bir parçasıdır. 
Bunun getirilmesini ve sebebi hikmetini anlamak zor. 

Bunun dışında, başkalarının hak ve hürriyetlerinin 
korunması amacıyla hürriyetler sınırlanabiliyor. Dü
şünün arkadaşlar, bir vatandaş şikayet edecek başka 
birisini, «Bugün ben evime giderken Ahmet beni 
tehdit edecek» diyecek ve bunun bu şikâyeti üzerine 
Ahmet'in derhal karakola götürülmesi, derhal hür
riyetinin sınırlandırılması söz konusu olabilecektir bu 
maddeye göre. (Her ne kadar «Kanunla sınırlandırı
lır» diyor ise de buna paralel bir kanunun getirilme
yeceğini hiç kimse taahhüt edemez. 

Efendim, bu durumda eğer bu maddenin .son fık
rası konulmamış olsaydı, bu madde yoruma göre 
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ileride bir istibdat maddesi olabilirdi. Bu yönden bir 
sınırlamaya sınır getirilmiş burada. Sınırlamaya ge
tirilen sınırda ne deniyor?.. «Temel hak ve hürriyet
lerle ilgili sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç 
dışında uygulanamaz» deniyor. Bu getirilen sınırda 
belki Yüce İKurulunuzun itiraz edeceği ya da Yüce 
Kurulunuzu düşündürecek keyfiyet şu olabilir: 
«Efendim, ((Demokratik toplum düzeninin gerekle
ri) sözlerinin tarifi yoktur, bu siyasî iktidarlar tara
fından kötüye kullanılabilir.» ıBu hatıra gelebilir, doğ
rudur; fakat mahkemeler içtihatlarıyla buna çözüm 
getirebilecektir, bunların neler olduğunu belirleyebi
lecektir. Onun için, bu son fıkra eğer metinden çı
karıldığı takdirde hürriyetlerin sınırlandırılmasına 
hiçbir sınır getirilmemiş olacaktır. IBu yönden ben 
önergenin bu son fıkranın çıkarılması kesimine karşı 
çıkıyorum. Onun dışında, başkalarının hak ve hür
riyetlerinin kısıtlanması amacıyla hürriyetlerin sınır
landırılmasına ilişkin kısmını uygun görüyorum. Tak
dir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygıyla selamlarım. 

BAİŞıKAN i— Teşekkür ederim ISayra Gökçe. 
Sayın Uyguner, lehinde söz istemiştiniz; buyu

runuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 12 nci madde temel hak 

ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili bir madde
dir. Temel hak ve hürriyetlerinin niteliklerini 11 inci 
maddede gördük, müzakeresini yaptık /e fi 1 inci mad
de oylarınızla kabul edildi. 11 inci maddede temel hak 
ve hürriyetlerin nitelikleri yazılıdır. Ayrıca, temel 
hak ve 'hürriyetlerin neler olduğu gene diğer madde
lerin metinlerinde belirtilmektedir. 

12 nci maddenin birinci fıkrası, bu temel hak ve 
hürriyetlerin hangi şartlar altında sınırlandırılacağı
nı belirlemektedir. Bu aşağı yukarı madde metninde 
kesin hatlarıyla, kesin ifadeleriyle belirlenmiştir. Şim
di, sınırlandırma nedenleri neler, görelim. 

«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın, 
genel sağlığın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa'nın diğer 
maddelerinde öngörülen sebeplerle sınırlanabilir» de
nilmektedir. 

Burada görüyoruz ki, hiçbir tarafa çekilemeye
cek kesinlikte temel hak ve özgürlüklerin ne şekilde 
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sınırlandırılabileceği birinci fıkrada teker teker gös
terilmiştir. 

ılkinci fıkra, «Bu maddede yer alan genel sınırla
ma nedenleri, temel hak ve özgürlüklerin tümü için 
geçerlidir.» şeklinde, bu birinci fıkra hükmünün bu 
Anayasada belirlenen temel hak ve hürriyetler için 
geçerli olduğunu vurgulamıştır. 

Yalnız burada noksan olan bir şey vardır ki, onu 
da Sayın Şengün ve arkadaşlarının önergesinde gö
rüyoruz; millî egemenlik ilkesinin zedelenmesi halin
de de temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması gerek
mektedir. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun ola
rak sınırlama getirilmesi hususunu da burada bir ek
siklik olarak görüyoruz. Bunun da tamamlanmasın
da bize göre fayda vardır. Bu esasen 1961 Anayasa
sında da yer almış bir hükümdür. 

Simdi burada esas önemli olan husus son fıkra 
hükmüdür. Son fıkra hükmü, yani 12 nci maddenin 
birinci fıkrası hükmü, temel hak ve hürriyetlerin sı
nırlandırılmasına dair bir hükümdür. Yani temel hak 
ve Hürriyetlere bir istisna getirmektedir. Son fıkra 
ise istisnanın da istisnasını teşkil etmektedir. Yani Te
mel hâk ve hürriyetler birinci fıkra hükümleri çerçeve
sinde sınırlanabilecek, ancak diğer bir istisna ile bu sı
nırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olduğu takdirde sınırlanamayacak. Bu da istis
nanın istisnasını teşkil ediyor; fakat birinci fıkrada 
temel hak ve hürriyetlerin hangi hususta, hangi hal
lerde sınırlanacağı kesin hatlarıyla belirtilmiş olduğu 
halde, son fıkrada «Demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olamaz.» denilmek suretiyle belir
siz bir alana çekilmiş bulunuyor. Yani burada de
mokratik toplum düzeninin gereklerinin tarifi yapıl
ması gerekiyor. Bu tarif yapılamadığı için, bu tak
dire yer verecektir. Yarın uygulamada yasama mec
lislerinin çıkardığı kanunların veya yürürlükte olan 
kanunlardan bir kısmının Anayasanın bu madde hük
müne aykırı olduğu iddiası varit olursa, ortaya çı
karsa, o takdirde Anayasa Mahkemesi alacak konu
yu, düşünmeye başlayacak; «Demokratik toplum dü
zeninin gereklerine aykırı mıdır, değil midir?..» Bu 
hususta birçok fikirler ileri sürülecek ve nihayet bir 
hadise için demokratik toplum düzenin gereklerine 
aykırı değildir, denecek, bir başka hadisede demok
ratik toplum düzeninin gereklerine uygundur, dene
cek. (Hatta bir kararda demokratik toplum düzeninin 
gerekleri şunlardır, şunlardır denilecek, diğer bir 
hadise vukuunda gene demokratik toplum düzeninin 
gerekleri bir başka kıstaslara vurularak şunlardır, 
denilecek;, başka hususlar ortaya atılacak. 
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Şimdi, durum böyle olunca 1961 Anayasasında
ki «Hakkın özüne dokunulamaz» ilkesi ne kadar kay
pak, belirsizse ve • ne kadar yorumlara sebebiyet ver-
mişse uygulamada, demokratik toplum düzeninin ge
reklerine aykırı olamayacağı düşüncesi de aynı şekil
de, belki daha fazla belirsiz yorumlara neden olacak
tır ve dolayısıyla uygulamada pek çok değişik ka
rarların verilmesine ve pek çok alanlara çekilmesine 
neden olacaktır. 

Bu yönleriyle son fıkranın çıkarılması Tasarıya 
bir açıklık getirecektir, netlik getirecektir ve uygu
lamalardaki çelişkileri de önleyecektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, 2 lehte, bir aleyhte 

konuşuldu. Aleyhte midir konuşmanız? 
ŞERAFETTİN YARKIN — Aleyte efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARIKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Gerçekten önemli bir maddeyi görüşüyoruz. Ben

deniz maddenin sadece son fıkrasıyla ilgili görüşle
rimi açıklayacağım. 

Esasen biraz evvel son fıkranın kaldırılmasıyla il
gili bir önerge görüşülmüştü yanlış anlamadıysam; 
Sayın Bekir Tünay'ın önergesi. Komisyon katılma
dığını gerekçeli olarak izah eetmişti ve önerge oyla
narak reddedilmiş idi. Ancak şimdi bir başka öner
gede yine son fıkranın kaldırılmasını tartışıyoruz. 

Son fıkrada getirilen husus temel hak ve özgür
lükler için kanunla konacak sınırlamaların ölçüsü be
lirtilmektedir. 

Şimdi deniliyor ki, bu kalksın; yuvarlak bir ifa
dedir, hudutları belli değildir. 1961 Anayasasında 
da, hakkın özüne dokunulamaz deniliyordu, o da yu
varlak bir ifadeydi, hudutları belli değildi. Hakkın 
özüne dokunulmaz, sınırlamaların hakkın özüne do
kunamayacağı ilkesi Anayasa Mahkemesi kararla
rıyla şöyle belirlenmiştir. 

«Bir hakkın kullanılmasını son derece zorlaştıran 
veya onu kullanılmaz duruma getiren sınırlamalar 
hakkın özüne dokunan nitelikte sınırlamalardır.» Do
layısıyla bu bir muhteva kazanmıştır. 

Buna uygun bir düzenleme getirilebilir veya en 
azından bu fıkra bu şekliyle muhafaza edilir. Bunun 
dışında, bu ölçünün tamamen kaldırılması, Sayın 
Gökçe'nin de belirttikleri gibi fevkalâde sakıncalı
dır. 
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Biraz evvel Sayın Azgur arkadaşımız sanıyorum, 
«Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanun
la sınırlanabilir.» ifadesini yeterli gördüler. Diğer ifa
deye; yani demokratik toplum düzenin»! gereklerine 
aykırılık veya hakkın özüne dokunma ilkesine ay
kırılık.. Onlar konulduğu zaman yuvarlak ifade olu
yor, ancak «Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun ola
rak kanunla sınırlanabilir.» ifadesi yeterli görülüyor.. 
Doğrusu anlayamadım. 

Şimdi burada karıştırılan şeylerden bir tanesi de 
şudur: Sınırlama nedenleri sayılmıştır, deniliyor. Mil
lî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu 
yararının vesaire... Sınırlama nedenlerinin sayılma-
sıyla sınırlamaya bir ölçü konulup konulmaması sa
nıyorum birbirine karıştırılıyor. Sınırlama nedenle
ri elbette ki, sayılacaktır. Ancak son fıkra bu neden
lere bağlı olarak getirilecek sınırlamaların ölçüsünü 
koymaktadır. Bu ölçü daha belirli bir hale getirile
bilir, daha kapsamlı bir hale getirilebilir. Ancak bu 
ölçüyü kaldırmak sanıyorum fevkalâde sakıncalıdır. 

Kaldı ki, Tasarının 14 üncü maddesinde, sıkıyö
netimde veya olağanüstü hallerde esasen hak ve öz
gürlüklerin kullanılmasını kısmen veya tamamen dur-
durabiliyor; anayasal güvencelere aykırı önlemler 
alınabiliyor. Ondan tamamen ayrı olarak getirilecek 
normal düzendeki her türlü sınırlamalar için de 
mevcut ölçüyü kaldıracak olursak büyük bir sakın
ca yaratmış oluruz. Fıkranın ya aynen kalması veya 
önergelerimiz vardır; hakkın özüne dokunulmasının 
Anayasa Mahkemesiyle belirli hale gelen çok daha 
ölçülü bir ifade var, okunacaktır; buna göre bir dü
zenleme yapılması uygun olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, bu iki önergenin ikisi de en son 

fıkranın kaldırılmasıyla ilgili. Yalnız birinci önerge, 
Sayın Şengün'ün önergesi metinde 1-2 değişiklik ya
pıyor, fıkranın kaldırılmasından başka. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA IKOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Şengün arkadaşımızla beraber diğer arkadaşları
mızın önergesinde, Tasarıdan farklı olan hususlar, 
(kendileri de söylediler) sınırlama nedenleri arasın
da «Millî egemenlik ilkesinin, cumhuriyetin ve onun 
niteliklerinin» ibaresinin konulması önce. Bizim Tasa
rının 11 inci maddesinde kullandığımız tabir «Cum
huriyet», kanaatimizce bu kavramları içermektedir. 
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Çünkü, korunacak cumhuriyet Türk Cumhuriyetidir. 
Başlangıçta da belirtilmiştir; millî egemenliğe sahip, 
nitelikleri belli olan cumhuriyettir. 

Bu bakımdan metni daha fazla kavramlarla 
uzatmamayı tercih ediyoruz. «Cumhuriyet» kavra
mına gerek millî egemenliği, gerek onun niteliklerini 
dahil görüyoruz. Bu sebeple bu önergeye Sayın (Baş
kanım, Komisyonunuz katılamıyor. 

İkinci ilave, «Anayasada gösterilen özel sebepler
le» denilmiş. «Anayasanın diğer maddelerinde göste
rilen» dediğimiz bu hürriyetlerle ilgili maddeler oldu
ğu için, daha açık olduğu kanaatindeyiz; haklar ve 
hürriyetlerle ilgili maddeleri işaret ettiği için, onun 
daha açık olduğu kanaatindeyiz. «Anayasada göste
rilen özel sebeplerle» denildiği zaman, acaba başka 
bölümlerde de özel sebepler mi var tereddütü do
ğabilir. Açık olan ibareyi buna tercih ediyoruz, maa
lesef arkadaşlarımızın bu önergesine de katılamıyo
ruz. 

«Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak» 
teklifi, daha önce oylanıp kabul edilmişti, Komis
yonunuz da katılmıştı Sayın Başkanım, bu bir deği
şiklik olmuyor. 

«Başkalarının hak ve hürriyetleri» ibaresi çıka
rılıyor. Bunun çıkarılmaması gerektiği kanaatindeyiz. 
Sebebi: Gerçekten hak ve hürriyetlerin ilk sınırı, baş
kalarının hak ve hürriyetleridir, bunun belirtilmesin
de yarar vardır. 

Bu vesileyle şunu da söyleyeyim: 'Bir arkadaşımız, 
«Başkalarının hak ve hürriyeti için kişinin hak ve 
hürriyeti sınırlanamaz» dediler, bunun çıkarılması 
teklifine katıldılar. Biz bu teklife katılamıyoruz. Baş
kaları hürriyeti sınırlanan kişi kadar hak ve hürriyet
lere sahiptir; bir tecavüz, bir ihlal halinde onun da 
hürriyetinin korunması gerekir. Bu başkaları bütün 
vatandaşlardır, bütün insanlardır. Verdikleri örnek 
de pek duruma uygun düşmüyor. Bir vatandaşın po
lise gidip, «Filan kişi beni tehdit edecek» demesi üze
rine polisin o beyana dayanarak, filan kişiyi götürüp 
gözaltına alması söz konusu olmaz. Tehdit bir suç 
tur; bu suç işlenmişse gereği kanunlara göre yapılır. 
Bu suç işlenmemiş; fakat tehdit ciddî görülmüş ise 
polis tarafından, vukuu muhakkaka yakın bir dere
cede görülmüşse polis, gene kanuna dayanaraktan, 
önleyici zabıta görevini görüp, o vatandaşı korumak, 
diğerinin ona zarar vermemesini sağlamakla ödevli
dir. Bu sebeple başkalarının hak ve hürriyetine de 
kendimizinki kadar saygılı olmamız gereğiyle, bu çı
karmaya da katılamıyoruz. 
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Son fıkranın çıkarılması hususuna geliyoruz: Ko
misyonunuz hürriyetlerin sınırsız şekilde sınırlandırıl
masına katılamamaktadır. Bu sınırlamanın da bir sı
nırı vardır. (Hürriyetin bir sınırına gelinecek, artık on
dan sonra dokunulamayacaktır. 

Biraz önce arz ettim, «Öz» kavramı muğlak ol
duğu için, Anayasa (Mahkemesinin verdiği tarif da
hi bu muğlaklığı kaldıramadığı için, arz ettim: Ne 
demek fevkalade güçleştirmesi halinde?.. Ne zaman 
fevkalade güçleştirir?.. Bu kavramı, bu kriteri ter
cih ettiğimizi söylemiştik. Hürriyetlerin sınırlanma
sının sınırlı tutulması gereğine de inanıyoruz. 

Zannedildiği gibi demokratik toplum gerekleri
ne uygun olmak kriteri pek öyle muğlak değildir. 
Demokratik toplum, koruyacağımız ve içinde yaşa
yacağımız, yaşamak istediğimiz toplumdur. Bunun 
gereklerinin ne olduğu, demokratik toplum kavramı 
bilindiği zaman gereklerinin ne olduğu da özden da
ha kolaylıkla bilinecektir. Onun için iki tarafı keskin 
kılıç sanmıyoruz. 

Kaldı ki, «Tereddüt belirecektir bu getirilen sı
nırlamanın demokratik toplum gerekleriyle uygun 
olup olmadığı konusu üstünde düşünülecektir; bazı 
olayda şöyle, bazı olayda böyle karar verilecektir.» 
deniliyor. Olabilir, sosyal bilimlerin kavramları ma
tematik bilimlerin kesinliğine sahip değildir; fakat 
bir sınırın sınırlılığı konusunda düşünmek, yani bu 
sınırlamaya demokratik toplumun cevaz verip ver
mediğini düşünmek, hiç düşünmemekten kanaati
mizce daha iyidir. 

Onun için sınırlamanın sınırlılığını kabul ediyoruz. 
Bu sınırlama içinde demokratik toplum gerekle

rine uygunluğu teklif ettik. Bu standardı, bu çizgiyi 
muhafaza etmemiz lazımdır. Çünkü gerçekleştirmek 
istediğimiz, içinde yaşamak istediğimiz demokratik 
toplumdur, sınırlamaların ancak bu meşru sebeple 
caiz olabileceğini kabul etmemiz lazımdır. 

Bu sebeple son fıkranın çıkarılmasına da katıla
mıyoruz. Arz eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü teşekkür ederim. 
Sayın Şengün bir soru soracak galiba, lütfen ce

vap veriniz. 
Buyurun (Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — ISaym Başkan, Sayın Göl

cüklü, ben ve arkadaşlarımın önergesinde millî ege
menlik ilkesiyle ilgili olarak bu maddeye eklenmesi
ni istediğimiz hususu, «Esasen cumhuriyet, millî ege
menlik ilkesini taşımaktadır.» şeklinde cevaplandır
dılar. 
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2 nci maddeye dönmemizi teklif ediyorum. 2 nci 
maddede, cumhuriyetin temel ilkelerinde millî ege
menlikle ilgili bir kavrama tesadür etmiyoruz. lO ne
denle şimdi kendilerinden istirhamım, cumhuriyet 
2 nci maddede tanımlandığına göre, o halde 2 nci 
madde üzerinde ikinci görüşmemizde kendileri, «Mil
lî egemenlik» ilkesinin de ilavesini düşünüyorlar mı? 

ikincisi; Sayın Gölcüklü'nün «Sınırlamanın da 
sınırlanması» şeklindeki görüşüne tabiî ki katılıyo
ruz. Ancak bizim buradaki sınırlama ölçümüz, daha 
doğrusu ben ve arkadaşlarımın sınırlama ölçüsü, [Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygunluktur. Çıkanla- • 
cak kanunların Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak çıkarıldıkları takdirde biz, sınırlamaya da bir 
sınırlama getirileceğini düşünmüştük. O konuda da 
Sayın Gölcüklü'nün düşüncelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA IKOMISYONU BAŞKANVEKILÎ 
(FEYYAZ GÖLCÜKIUÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

(Millî egemenliği Türkiye Cumhuriyeti kavramına 
dahil sayıyoruz. 2 nci madde değil, müteakip mad
delerde egemenlik de mevcuttur. Başlangıç madde
leri Türk 'Devletinin, Türk Cumhuriyetinin bütünü
nü tasvir etmektedir. O sebeple «Millî egemenlik»i, 
«Cumhuriyet» kavramı içinde kabul ettik. 

ikinci husus; Anayasanın sözüne ve ruhuna uy
gun olarak kanunla sınırlaması. Bu sınırlamanın sı
nırlılığı değildir esasında. İBu esasında, Anayasaya 
uygunluktur. Halbuki son fıkrayla getirdiğimiz hu
sus, daha somut bir husustur. Korunmak istenen, bu 
amaçlarla hürriyetlerin sınırlanmasının gayesi demok
ratik hayatın korunmasıdır. İşte demokratik hayat 
bu sınırlamaya cevaz veriyorsa caizdir, vermiyorsa 
caiz değildir. 

Müphem olduğunu kabul ediyorum; ama özden 
çok daha az müphemdir. Bir örnek vereyim bu ve
sileyle. Meselâ, millî güvenlik sebebiyle posta mer-
sulelerinin gizliliğinin kaldırılması tedbirinin alındı
ğını düşünelim, haberleşmenin gizliliğini millî güven
lik gerekçeleriyle kaldırıldığını düşünelim. Bu ted
bir «Hürriyetin özüne dokunmama» kriterine vurul
duğu zaman, hürriyetin özüne dokunmaktır. Buna 
mukabil «'Demokratik toplumun gereklerine» krite
rine vurulduğu zaman, demokratik toplumun gerek
lerine aykırı değildir. 
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Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
ALİ DİKMEN — 'Bir soru da ben soracağım 

efendim. 
iBAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun efen

dim. 
AUt OÜKJMIEN — Sayın Gölcüklü'ye pek anla

madığım için soruyorum, özür dilerim. 

Şimdi bir taraftan sınırlama getiriyoruz özgürlük
lere ve bunları da neleri getireceğimizi burada belir
tiyoruz. «Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, 
devletin ülkesi ve millietiyle bölünmez bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin..» şeklinde de
vam ediyoruz; IFakat diğer taraftan da, «Temel hak 
ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, demokratik top
lum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.» diyoruz. 

Esasen biz demokratik toplum düzeninin gerek
lerine aykırı bir sınırlama getiriyoruz yukarıda; ama 
bunları mecburen getiriyoruz. Şimdi, bu iki çelişkiyi 
nasıl izah edeceksiniz? 

Bir taraftan sınırlama getiriyoruz, bir taraftan da, 
«Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
olamaz.» diyoruz. 

Siz de bunu, «Sınırlamanın sınırlaması» olarak 
şimdi burada mütalaa ettiniz. 

ANAYASA IKiOMtSYlONU BAŞKANVEKILÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim, arz ede
yim. 

Belirtilen sebeplerle getirilen, alınan tedbirler bir 
sınırlamadır. Bu sınırlamayı meşru kılan husus, o 
sınırlamaları demokratik toplumun caiz görmesidir. 
Burada bir çelişki görmüyoruz. Alınacak sınırlama 
tedbirleri, ancak demokratik toplum gerekleriyle 
uyuştuğu takdirde yukarıdaki gerekçeler meşru ola
caktır. Onun için kanaatimizce bir zıddiyet, tena
kuz mevcut değildir, ifade buyurduğunuz gibi, bu
rada sınırlamanın bir sınırı, o sınırın da, «Sınırla
manın demokratik toplum gereklerine uygun olma
sı» şeklinde ifade edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir soru da 

ben soracağım. Zabıtalara geçmesi için. 
İBAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ede

yim. Narlıoğlu'nun daha önce bir işareti var. 
Soru mu Sayın Narlıoğlu? 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım; 12 nci maddenin son fıkrası aynen kabul edi
lirse acaba Birinci fıkradaki sınırlamaların yapılma
sında bir müşkülat doğmaz mı? Yani bu sınırlamayı 
getirelim derken, birinci fıkra kısıtlanmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, buyurun (Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA IKOMİSYONU BAŞKANİVEKÎLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Gayet tabiî efendim, bi
rinci fıkradaki nedenlerle alman sınırlama tedbirle
ri sınırlanmış olacaktır, amacı da budur son fıkra
nın zaten. Yani sınırlamaların sınırsız olmadığıdır. 
Sınırlamalar meşru görülüyorsa, demokratik toplu-, 
mun, demokratik rejimin gereklerine uygun düştü
ğü içindir. Biraz önce verdiğim posta rnersulelerinin 
açılması, haberleşmenin gizliliğinin kaldırılması ör
neğinde olduğu gibi. Millî güvenlik sebebiyle ha
berleşmenin gizliliği kaldırılabilecektir; ama meşru
dur. Çünkü demokratik toplum, millî güvenliğin de 
korunduğu bir toplumdur. 

Teşekkür ederim efendim. 

ALÂBDDÎN AIKİSOY — (Sayın Başkanım, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Sayın Azgur 
evvela söz istediler. 

Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Gerçi sağ
lıkla ilgili bir örnek verdiler; ama bendeniz zabıtala
ra geçmesi için meselenin biraz açılmasını istirham 
ediyorum. Sayın Gölcüklü'ye bir örnek arz etmek is
tiyorum. 

Cumhuriyetin korunması için seyahat hak ve öz
gürlüğüne bir kısıtlama getirmek icap etse, bunun 
hududu ne olacaktır? Yani, demokratik toplum düze
ninin gereği burada nedir? Cumhuriyetin korunma
sı için temel hak ve hürriyete bir sınır getirmek icap 
etti; bunun demokratik toplum düzeni bakımından 
sınırı ne olacaktır? Bunu lütfen açıklasınlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANfVEKİLİ 
FEYYAZ, GÖLCÜKLÜ — Bunun sınırı ancak so
mut olarak seyahat hürriyetinin sınırlanması konu
sunda alman tedbir bilindiği zaman belli olacaktır. 
Şayet alınan tedbir amacı aşan bir tedbirse yahut de
mokratik rejimin korunması sınırları caiz gördüğü 
tedbir niteliği içine girmiyorsa sınırlama kabul edil
meyecektir; ama demokratik toplum anlayışı böyle 
bir sınırlamayı caiz görüyorsa sınırlama meşru ka
bul edilecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, Sayın Aksoy da 
soru soracaklar, Sayın Şenocak da var. 

Sayın Aksoy, buyurun. 
ALÂİEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; çok 

özür dilerim, maddenin son fıkrası «Temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldük
leri amaç dışında uygulanamaz.» deniyor. 

Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
olamaz» tabiri bir başka deyimle «Hakların özüne 
dokunamaz» dan başka bir şey değil. Ben bunu böy
le anlıyorum. 

Bir sınırlamayı getirdik; fakat bundan sonra ikin
ci bir sınırlamayla genişlettik; ama Anayasamızda 
kabul ediyoruz. 

Acaba Sayın Komisyon Sözcüsü, şu şekilde mad
deyi düzenlersek: 

«Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, 
bu Anayasayla kararlaştırılan demokratik toplum dü
zeninin gereklerine aykırı olamaz» şeklindeki bir ifa- , 
deyi nasıl karşılarlar? 

Eğer böyle bir ifade getirmezsek, «Demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz» ibare
si uygulayıcılar tarafından çok geniş hudutlarla na
zarı itibara alınacak ve memleketi anarşiye götüre
cektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bu soru olmadı. Bir 
önerge vererek bunu açıklayacaktınız. Ben, açıkla
manızın sonunda bir cevap mı bekliyorsunuz diye 
sözünüzü kesmedim. Bu bir önerge mevzu. Verme
diniz; üzerinde durmayalım. 

Yalnız, Sayın Gölcüklü, Sayın Şenocak da bir 
soru soracaklar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; Mü
saade ederseniz evvela Aksoy Arkadaşımıza cevap 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak da sorularını sorsun
lar. İkisine birden lütfedersiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞıKANVeKlLil 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Peki efendim. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkanım; 
Gerçi benden evvel konuşan arkadaşlar temas et

tiler; fakat Sayın Gölcüklü'nün verdiği cevaplar be
ni tatmin etmedi. Soruyu tekrarlamak istiyorum. 

1961 Anayasasının bununla ilgili maddesinde; 
«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokuna
maz.» diyordu. Bunun birçok mahzurları görüldü. 
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ve Anayasa Mahkemesinde birçok davalara sebebiyet j 
verdi. , I 

Acaba yine burada getirilen «Demokratik top- I 
lum düzeninin gerekler ne aykırı olamaz» terimi ay- I 
nı neticeye götürmeyecek mi? I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. I 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVlBKİiUl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz edeyim efendim. 
Öze dokunmama kriterleriyle demokratik toplum I 

gereklerine uygunluk kriterinin aynı nitelikte olduğu I 
kanaatinde değiliz; farklı niteliktedir. Biraz evvel I 
sunduğum örnekte olduğu gibi haberleşme gizliliğinin I 
kaldırılması tedbiri öze dokunmama kriterine vur- I 
duğunuz zaman «öze dokunma» dır, öze dokunul- I 
muştur, Anayasa Mahkemesi iptal edecektir, yahut I 
diğer kontrol makamı bunu yapacaktır. Halbuki de- I 
mokratik toplumun gereklerine uygunluk kriterine I 
vurduğunuz zaman bu tedbir meşrudur. I 

Yine arz ettim; sosyal bilimlerin kavramları maa- I 
lesef böyledir. Pek tabiî olarak bu size sunduğumuz I 
kriterde de yoruma yer vardır. Zaten yorumsuz hu- I 
kuk da yoktur. En açık görünen bir maddenin dahi I 
somut olaya uygulanması o maddenin yorumlanma
sı demektir. I 

Onun için yine biz (Komisyon olarak sınırlama- I 
ların sınırlı olması gerektiği kanaatimizi koruyoruz. I 
Amaç, demokratik toplumun korunması olduğuna I 
göre, bu sınırlamaların da demokratik toplumun ca- I 
iz gördüğü sınırlamalar olmasını teklif ediyoruz. I 

Bu Anayasada «Öngörülen»e gerek yoktur. Çün
kü Türk ülkesinde kurulan demokrasi bu Anayasa- I 
daki demokrasidir, bu Anayasanın hükümlerine tabi I 
demokrasidir. Fazla kelime kullanarak daha fazla I 
yoruma yol açmamak gerekir kanaatimizce hukuk I 
tekniğinde. Onun için demokratik toplum dedik. Za- I 
ten bundan anlaşılan da Anayasamızın demokratik I 
toplumudur, standardı da bellidir. I 

Arz eder, saygılarımı sunarım. J 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. I 
Değerli üyeler; 
Sayın Şengün'ün ve ikinci fıkra itibariyle Sayın I 

Uyguner ve arkadaşlarının önergelerine Anayasa Ko
misyonumuz katılmamaktadırlar. I 

Bu itibarla dikkate alınmasını oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. (Al
kışlar) 

Sayın Tosyalı ve Sayın Özkaya'nın önergeleri. 
Sayın Tosyalı bir açıklama yapmak istiyor musunuz?., j 
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LÜTFULLAH TOSYALI — Yeterince açık efen
dim. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Gölcüklü, Sayın Tosyalı'nın önergesi şu

dur : Birinci fıkranın ikinci satırında «Cumhuriyetin» 
ibaresinden sonra «Demokrasi ve kurumlarının» ke
limelerinin ilave edilmesini istiyorlar. «Cumhuriyet» 
ten sonra; Cumhuriyetin, demokrasi ve kurumları
nın» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım katıla
mıyoruz. Çünkü getirdiğimiz kavramlar içinde dahil
dir ve kaldı ki, kabul ettiğimiz «Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak» ibaresi dahi bu hususu ih
tiva etmektedir. Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Israrlı değiliz Sayın 

Başkanım, geri alıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi geri alıyorsunuz, teşekkür 

ederim. 
Sayın Vardal ve Sayın Yarkın, önergeleri üzerin

de bir açıklama yapmayı istiyorlar mı?.. Sayın Var
dal buyurun. 

İSA VARDAL — Sayın Başkanım, alınan ka
rar gereğince yapılacak bir şey kalmıyor. Bu öner
geyle biz son fıkranın değiştirilmesini istemiştik. 

BAŞKAN — Evet efendim. Aynen teklif ettiği
niz şudur : «Kanun temel hak ve özgürlüklerin ga
yesine uygun olarak kullanılmasını son derece zor
laştıran veya onu kullanılmaz duruma düşüren sınır
lamalar koyamaz ve sınırlamalar öngörüldükleri 
amaç dışında uygulanamaz.» 

Bu itibarla daha evvel oylanan önerge ile... 

İSA VARDAL — önergemizi geri almıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Almıyorsunuz; fakat dikkate alın
ması konusunu da düşünmüyorsunuz. Çünkü daha 
evvel dikkate alınan önerge esasen Komisyonca in
celenecektir. 

İSA VARDAL — Biz başka bir ölçü getiriyoruz, 
müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ben onun için 
teklif ediyorum. Daha evvel kabul edilen önergeden 
sonra buna lüzum kalmadı diyorsunuz da, o bakım
dan. 

Buyurun. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Vardal'ın 

önergesi, son fıkranın çıkarılmasıydı. Bu önergeye 
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Komisyon katılmadı, reddedildi; fakat aynı nitelikte 
bir başka önerge bu. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz 12 nci maddenin birinci 

fıkrasında hangi hallerde sınırlama getirileceği yazılı
dır. Ancak bu sınırlamaların da bir sınırlaması olma
sı gerekir ve bu yönden Komisyon bu durumu düşü
nerek, sınırlamalara da bir sınır getirilmesini uygun 
bulmuş ve son fıkrayı kaleme almıştır. 

Biz bu son fıkradaki «...demokratik toplum düze
ninin gereklerine aykırı olamaz» cümlesinin, tatbi
katta çok geniş yorumlara müsait bir cümle olduğu
nu düşünerek bunun değiştirilmesi yönünde önerge 
vermiştik. Verdiğimiz önergede 1961 tarihli Anayasa
nın 11 inci maddesinde gösterilen sınırlamaların tatbi
katta birtakım yorumlara yol açması ve Anayasa 
Mahkemesinde bu konuda dava açılması neticesi, 
Anayasa Mahkemesinin vermiş bulunduğu ilke kara
rı doğrultusunda bu son fıkranın düzenlenmesini tek
lif ettik ve bu düzenlemenin dikkate alınması yönün
den önerge verdik. Önergemiz doğrultusunda bir dü
zenleme yapılmasını yüksek takdirlerinize arz ediyo
ruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'ın 

önergesi üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, aynı ma

hiyette bir önergemiz var, o zaman söz almak kay
dıyla müsaade ederseniz şimdi konuşayım efendim. 

BAŞKAN — önergeniz geldiği zaman söz vere
yim Sayın Devrimsel. 

Sayın Gölcüklü?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Saym Başkanım, Vardal 
arkadaşımız önergesinde, son fıkra yerine, «Kanun, 
temel hak ve özgürlüklerin gayesine uygun olarak 
kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onu kul
lanılmaz duruma düşüren sınırlamalar koyamaz ve 
sınırlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulana^ 
maz.» diyorlar. Bu ifade, Anayasa Mahkemesinin 
öze dokunmama kriteri konusunda kullandığı ifa
dedir; yani bir tariftir. 

Biraz evvelki arzımda, Komisyonun öze dokun
mama kriterini kabul etmediğini arz etmiştim ve o 
önerge oylandı ve kabul edilmedi; fakat şimdi kabul 
edilen önergeyle son fıkranın çıkarılması Komisyon 
tarafından tekrar incelenecektir, 

Bu sebeplerle bu önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım müsaa
denizle bir hususu sormak istiyorum, bir tereddütü-
müz oldu. 

Bundan önce kabul edilen İsmail Şengün ve diğer 
arkadaşlarımızın önergelerinde çeşitli noktalar var
dı. Önergeyi, hatırladığım kadarıyla bütünüyle oy
ladınız. Acaba katılmadığımız (Önergenin diğer nok
talarına da maalesef katılmamıştık) bütün noktaları 
mı tekrar nazarı itibara alacağız, yoksa müzakerele
rin üstünde yoğunlaştığı son fıkranın çıkıp çıkmama
sı hususunu mu nazarı itibara alacağız?., 

BAŞKAN — Hayır, hepsini oyladım, Hepsi hak
kında dikkate alınmaya karar verdi Genel Kurul. 
Binaenaleyh, Komisyon olarak hepsi üzerinde ince
leme yapmanız gerekiyor Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Müsaade ederseniz Sayın Devrimsel'le Sayın Ba-

naz'ın önergeleri de tamamen bu önergenin benzeri
dir. O itibarla Sayın Devrimsel bir şeyler ilave etmek 
istiyorlarsa buyursunlar. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
itkisini birden oylatacağım. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Sabah 10'dan beri bir maddenin görüşüldüğü ve 
arkadaşlarımızın bunaldığının farkındayım. Fakat, 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili çok 
önemli bir maddeyi görüştüğümüz için söz almak 
zorunda kaldım. 

İnsanlık tarihi, kişilerin hak ve özgürlükleri için 
mücadele ile geçmiştir. Bu nedenle sınırlama konu
su çok önemlidir. Biraz evvel dikkate alınmasını ön
gördüğümüz önerge kabul edildiği takdirde, temel 
hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına artık bir sınır 
getirilmeyecektir. İktidarların sınırsız temel hak ve 
özgürlükleri sınırlayıp, özünü ortadan kaldırma yet
kisini bu Tasarıya koymuş bulunuyoruz. Bu neden
le, Sayın Azgur'un açıklamaları son derece yerindey
di. Bu açıklamalara Sayın Gökçe'nin açıklamalarını 
da birleştirebilirsek, bu sentezi kurabilirsek demokra
tik toplumun gereklerine uygun sınırlamaları getire
biliriz. 

Sayın Komisyon Başkanı ilk konuşmalarında, 
«Hakkın özü kavramı belirsiz olduğu için, demokra-
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tik toplumun gereklerine uygun sınırlamayı getirmek . 
zorundayız. Bu daha belirgin bir kavramdır,» dedi
ler. Halbuki, bana göre bu kavram, hakkın özü kav
ramından daha da belirsizdir; demokratik toplumun 
gerekleri nedir, ölçüsü nedir? 

•Bu bakımdan, bunun bilim doğrultusundaki, Ana
yasa Mahkemesi uyarınca da kabul edilen ve mad
deleşmesinde sakınca olmayan açıklamanın madde- I 
leştirilerek son fıkra olarak yerleştirilmesi, hukuk 
devletinin asgarî gereği olacaktır. Yoksa sınırsız hür
riyetleri yok edebilen bir iktidarın oluşmasına fırsat 
vermiş olacağız. Bunu da son fıkra olarak ancak, 
«Kanun, bir hak ve özgürlüğü gayesine uygun şekil
de kullanılmasını son derece zorlaştıran veya onu 
kullanılmaz duruma düşüren kayıtlara tabi tutamaz» 
şeklinde bir sınır koyarsak, yoruma da ihtiyaç ol
maz ve kişi hak ve özgürlükleri de keyfî iktidarlara 
karşı güvence altına alınmış olur. Takdirlerinize arz 
ederim. 

(Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. ı 
Değerli üyeler; bu iki önergeye; aynı mahiyette

ki önergelere Sayın Komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınması hususunu oylarınıza sunacağım. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum, Sayın Öney ve Sayın Gürbüz'le 
Sayın Feyzioğlu'nun aynı mahiyette iki önergeleri 
var, 

Sayın Tutum, önergeniz hakkında bir açıklama 
yapacak mısınız?... ı 

CAHİT TUTUM — Yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Saatlerden beri karşılaşabileceğim en kötü sürp

rizle karşılaştığım için son derece üzgünüm. Hürri
yetlerin, özgürlüklerin sınırsız sınırlandırma ilkesinin 
benimseneceğini tahayyül edemiyordum; ama oldu. 

Üzüntüm şurada: Değerli Komisyonumuza genel 
konuşmalar sırasında yönelttiğimiz eleştirilerin ağırlık 
merkezi, temel haklar ve özgürlükler düzenini geriye 
doğru itmeye çalışan aşırı bir sınırlandırma eğilimi
nin hâkim olduğu noktasındaydı. Şimdi bununla da ye- I 
tinmiyoruZj daha da sınırlandıralım, biraz daha gayret, 
biraz daha kıskacı daraltalım..;: ' ' ^ . - . \ . ...-,... .1 

Değerli arkadaşlar, Komisyon Başkanının bence 
uyguladığı son derece yanlış bir taktik sonucu bu
raya geldik, Onun için, son derece Değerli Komisyon I 
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Sözcüsü Arkadaşımın izlediği taktiğin çok geri tep
tiğini burada üzülerek işaret etmek isterim. Nedir 
savunduğu?.. «Sınırsız sınırlandırma olmaz.» Bu il
kede anlaşıyor muyuz, anlaşmıyor muyuz? Eğer, sı
nırsız sınırlandırmayı kabul etmiyorsanız mesele yok; 
ama Komisyonumuz bunu kabul ediyor. Ben şahsen 
kabul ediyorum; sınırsız sınırlandırma olamaz. Mut
laka temel hakların ve özgürlüklerin sınırlandırılması
na da bir ölçü getirmek gerekir. 

İhtilaf neredeydi, anladığım kadarıyla, bu ölçü 
nerededir, .nereden geçecek? Değerli Komisyon bu 
konuda «demokratik toplum düzeni» diye bir kavram 
lihdas etti, (başımıza çıkardı. Tabiî bu son derece 
gevşek, sınırları son derece elastiki olan bu kavram 
arkadaşlarımızı haklı olarak tereddütlere şevketti, 
ben de aynı tereddütler içerisindeyim. 20 yıldır denen
miş olan ve hukuk literatürüne büyük ölçüde geçmiş 
olan hakkın özünden neden ayrılalım? Hakkın özü 
konusunda Anayasa Mahkemesinin getirdiği sınırla
ma son derece makul; ama bunu somut bir olaya uy
gulamak farklı 'bir şeydir,, ikisi arasında korkunç 
fark vardır. Bir ölçütün uygulanabilirlik derecesi 
farklıdır, o ölçütü yanlış uygulamak farklıdır. Uy
gulamadaki bazı aksaklıklara bakarak geliştirilmiş olan 
bu hukuk nosyonunu tersyüz edip, siyasî literatürde 
fevkalâde müphem alan demokratik toplum düzeni 
kavramına neden dönüyorsunuz?.. Komisyona hitap 
ediyorum hiç kuşkusuz. 

Bakınız demokratik toplum düzeni deyince ne 
akla gelebilir? Benim için demokratik toplum düze
ninin temel taşı; genel ve eşit oy, partiler düzeni, sı-, 
nırlandırılmış iktidar.... Bu üç konuda anlaştık mı 
biz? Türkiye anlaştı mı? Türkiye, siyasî müesseseleş
mesini henüz tamamlamamış olan bir ülkedir. Siyasî 
literatür böyle geçer. Batı ülkelerinde, İsveç'te tabiî 
demokratik toplum düzeni denince ortak bir anlayış 
ortaya çıkabilir. Batı toplumlarında olabilir; çünkü si
yasî kurumlaşmalarını tamamlamışlardır onlar. Biz, 
demokratik toplum düzenlini varsayıyorum ki, 1924 
Anayasası, Parlamentonun mutlak üstünlüğünü ta
nıyarak, demokratik devlet anlayışını gerçekleştirmek 
istemişti. Bunu, 1961 Anayasası kabul etmedi. 1961 
Anayasası ise demokratik düzeni daha çok Parlamen
tonun kısıtlanmasında egemenliğin kullanılışı bakımın
dan kurumsal dengelemelerde gördü. Arada müthiş 
bir fark var. Şimdi biz yeniden bir denge arıyoruz. 
-Demek;.ki, demokratik toplum düzeni arayışı içeri
sindeyiz. Böylesine flou bir terimi getirip önümüze 
koyduğu zaman, arkadaşlarımızın göstereceği tepki 
doğalidi, 
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Sonra, Değerli Komisyon Sözcüsü Arkadaşımız, 
millî güvenlik nedeniyle mektuplara el konulması ha
ilini bir örnek olarak gösteriyor. Yanlış; bana göre 
yanlış. Verdiği örnek şu: «Eğer millî güvenlik nede
niyle mektuplara el konulursa bu, haberleşme hak
kının özüne dokunmuş olur, buna karşılık demokra
tik gereklere, demokratik düzen anlayışına pekâlâ uya
bilir» gibi bir şey söyledi, yanılmıyorsam. Bence in
safla 13 üncü maddeyi okuyalım. 13 üncü madde 
öz - möz artık kabul etmiyor; eğer bir hakkı şöyle şu 
maksatlarla kullanmaya kalkarsanız özünü mözünü 
kabul etmem, diyor. Bakınız 13 üncü maddeye, hak
ların nasıl kötüye kullanılamayacağını gösteriyor. Eğer 
o kişi, burada sayılan «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek» ve diğer 
sayılan nedenlerle böyle bir şeyin üzerindeyse, millî 
güvenlik nedeniyle oraya el atılmış olması elbetteki 
özü mözü kaldıracaktır, gayet tabiîdir; ama öyle bir 
öz hakkı tanımıyorki zaten getirilen düzenleme.... 

Binaenaleyh, insaf ile bir parçacık yer kalmıştı, 
onu da ortadan kaldırdık; o fıkrayı kaldırmakla.' Eğer 
tekriri müzakere niteliğinde olmayacaksa ve benim ile
ri sürdüğüm hakkın özüne dokunulmayacağı ilkesi, 
bir başka fıkra olarak telakki ediliyorsa onun oyla
masında insaflarınıza sığınıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Gölcüklü, müsaade buyurursanız size, bu 

önerge üzerinde sayın üyelerin lehte ve aleyhte ko
nuşmalarını alayım, ondan sonra söz vereyim. 

Madde üzerinde söz hakkı mahfuz olan Sayın 
Feyzioğlu'na evvela söz veriyorum. Buyurunuz efen
dim. • 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, bir hususu 
sormak istiyorum usulle ilgili. 

Şimdi efendim, bir önerge kabul edildi. O öner
genin kabul edilmesiyle Komisyonun ileriye sürmüş 
olduğu son fıkrayla ilgili hükümler düştü. Son fıkra
nın üzerine bina inşa edip tenkitler yapılabilir mi, 
yapılamaz mı?.. Biraz önce Sayın Tutum'un yapmış 
olduğu, sanki Komisyonun Tasarısı yürürlükteymiş 
gibi, onun üzerine inşa edilmiş durumdadır. Yapılan, 
daha önceki tenkitlerin bir devamıdır. Çok rica edi
yorum Sayın Başkanım. . ' ' . - . . . 

.BAŞKAN — Ricaya llüzum yok'Sayın Eroğlu. 
Son fıkranın çıkarılması hususundaki önerge dikkate 
alınmak üzere Komisyona gönderilmiştir. Eğer o fık
rayı Sayın Komisyon kabul etmeyip de, bilahara o 

fıkranın yerine başka bir fıkrayı koymayı isteyen sa
yın üyenin teklifinin burada yine sizlerin oyunuzla 
dikkate alınmak suretiyle Komisyona gönderilmesin
de hiçbir hata yoktur. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar

kadaşlarım; 
Her insanın tutunmak isteyeceği bir dal, sırtını 

dayamak ihtiyacını duyacağı sağlam bir duvar ara
dığı muhakkaktır. Bu, çocukluk çağımızdan başlar, 
hayatımızın sonuna kadar sürer. Sonuna doğru da 
belki de çok vakit unuttuğumuz Allaha sığınırız, Allah-
tan yardım niyaz ederiz. Özellikle kendimizi zayıf gör
düğümüz zamanlarda ve anlarda. 

Burada söz konusu olan, temel hak ve hürri
yetlerin sınırlanmasıdır. Vazgeçilmez, devredilmez, do
kunulmaz nitelikte olduğunu, biraz önce kabul buyur
muş olduğunuz maddede tespit ettiğimiz temel hak 
ve hürriyetlerin sınırlanması. 

Biraz önce konuşan Sayın Tutum'un da gayet net 
bir şekilde açıkladıkları gibi, Komisyonun görüşü, 
böyle bir sınırlamanın mutlaka gerektiğini, ancak bu 
sınırlamanın da bir sının olması icap ettiğini güzel 
bir tarzda dile getirdiler. 

Şu halde mesele, sınırlamanın sınırı noktasında 
düğümlenmektedir. Eğer biz, biraz önce kabul bu
yurmuş olduğunuz tarzdaki gibi en azından Komis
yonun getirdiği maddenin son fıkrasındaki şekliyle 
dahi olsun sınırlamaya bir sınır getirmeyecek olursak, 
o zaman dayanacağımız bir duvar, sırtımızı sağlam 
olarak hissedebileceğimiz bir duvar kalmamış oluyor. 
Bugün kendimizi güçlü hissediyoruz ve bu sebepten 
dolayı belki de böyle bir duvara ihtiyaç yoktur; di
ğer hükümler bunu yeterince sağlayacak seviyededir 
diye düşünebiliriz; ama her gün bugün değildir. Bu
günü ben, dünün yarınları olarak görüyorum; ama 
yarınların da dünü olacaktır bugünümüz. O zaman, 
işte asıl o zaman tehlike çanları çalabilir. 

Sınırı olmayan bir sınırlama yolu açıldığı tak
dirde, o yoldan kimlerin ve ne şekilde geçeceği biline
mez; ama eğer bu yolu açık tutarsak, o yoldan geç
meye başlayanlar olduktan sonra da onları durdurma 
imkânını kaybetmiş oluruz. Bu nedenle ben, her ha
lükârda bu sınırlamaya bir sınır getirmenin gereğine 
inanıyorum ve bu gereğe Sayın Meclisimizin de ço
ğunluğunun inanacağı imanını taşıyorum. 

Bu sınırlama bana göre, temel hak ve hürriyet
lerin özüne dokunulamaz şeklinde olmak gerekir; 
ama en azından Tasarıda son fıkranın son kısrmnda 
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getirilen ölçüleri, uygulama ölçülerini dahi sınırlaya
cak şekildeki hükmü bile kabul etmek, tamamen ba
şıboş bırakmaktan iyidir. 

Bu 'itibarla, meselenin bu açıdan Sayın Kurulu-
v nuzca bir daha teemmül edilmesini ve son önerinin 

kabul edilmek suretiyle, düşülmesi muhtemel bir ha
tanın ve açılması muhtemel bir büyük tehlikeli kapı
nın kapatılmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN —. (Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Sayın Gürtan, lehte aleyhte?.. 
HAYATİ GÜRTAN — Önergenin lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Efendim, evvela şunu arz edeyim; «Teşbihte hata 

olmaz» diye bir söz vardır ve hemen peşine şunu 
ekleyeceğim; «Şeytanın avukatlığını yapmak son de
rece zordur.» 

Hukukçu arkadaşlarım bu teşbihim dolayısıyla 
lütfen beni kınamasınlar. Ben hukukçu değilim; bir 
teknokrat - bürokrat olarak görüşlerimi kendi mantı
ğımın silsilesi içerisinde arz etmek içiri söz aldım, an
cak bir talih Sayın Prof. Feyzioğlu benim arz etme
ye çalışacağımı çok beliğ, açık şekilde burada ifade 
buyurdular. 

Efendim, Komisyonumuz, hakların sınırlandırıl
masını; fakat bunların da bir sınırının olmasını kabul 
buyurmuş, böyle bir metin getirmiştir. Ancak, daha 
önceki metin, hakkın özünü içeren metin sakıncalı bu
lunmuş, başka bir formül getirmişler; bunu da Ge
nel Kurulumuz sakıncalı buldu ve yollar aranmaya baş
landı; ancak bu yollar aranırken esastan ayrılındı, ta
mamen sınırlanmanın sınırlanması ortadan kaldırıl
mak gibi son derece sakıncalı bir yola doğru yöne
limdi. 

Benim arz etmek istediğim şu: Eğer Komisyonu
muz getirdiği metinde samimi ise (Ki, öyledir) sa
nıyorum dikkate alınması önerilen önergeyi inceler
ken ve daha sonra verilen önergeleri kendilerine eğer 
Yüce Heyet kabul buyurur da incelemek için, dikkate 
almaları için havale ederse, mutlaka yeni bir metin 
getirecektir ve bu metin de sınırlanmanın sınırlan
masını ihtiva edecektir, içerecektir. Saygılar suna
rım. (Alkışlar) ,->.••>•'•. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim.Sâym'.Gürtan....r. 
İ ) eğerli üyeler; 
îki lehte konuşma oldu, iki aleyhte konuşma ya

pacak sayın üyeye söz vermek durumundayım. 

Sayın Tan lehte mi aleyhte mi?.. Tahmin ederim 
aleyhte olmayacaktır her halde. 

TURGUT TAN — Aleyhte olamaz efendim; çün
kü karşı oyum var zaten Tasarıya. Çok kısa olacak 
zaten söyleyeceğim şeyler. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
KAMER GENÇ — Ben önergenin aleyhinde ko

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Peki Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Mesele, benden önce konuşan sayın üyelerce bü-. 

yük ölçüde açıklığa kavuşturuldu, dile getirildi. Te
mel mesele, «Temel hak ve hürriyetlere kanunlarla 
sınır getirilirken, bu sınırlamanın da acaba bir sınırı 
olacak mıdır?» meselesidir. Çözülmesi gereken birin
ci mesele bu. 

Eğer bunu kabul ediyorsak, ikinci aşamada tartı
şacağımız sorun, bu kanunların getireceği sınırlara 
getirilecek sınırın ne olduğunu belirlemektir. Fakat 
Komisyon Tasarının son fıkrasının çıkarılması yönün
deki eğilim, sınırlamalara, kanunlarla getirilecek olan 
sınırlamalara bir sınır getirmemek yönünde bir eğili
min adeta varlığını göstermektedir. 

Komisyon, kanunlarla temel hak ve hürriyetlere 
getirilecek sınırlamalara bir sınır getirilmesi gereğine 
inanmıştır. Bu prensibi kabul etmiştir, ama bunun 
nasıl getirileceği konusunda çeşitli formüller üzerinde 
durulmuştur. Varılan formül, bu sınırlamaların de
mokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olamaya
cağı şeklinde elinizdeki Tasarıda maddenin son fık
rası olarak getirilen düzenlemedir. 

Denilmiştir ki; 1961 Anayasasındaki öze dokunma
ma kavramı çok belirsizdir, çok yoruma açıktır bi
naenaleyh bu sınırı belirli hale getirmek lazımdır, bu 
yeni getirilen düzenleme bunu getirecektir. 

Benim kanımca, Tasarıdaki düzenleme böyle bir 
sınırlamayı; yani biz, öze dokunma şeklindeki belir
siz olduğu söylenen kavramı kullanmamak suretiyle, 
onun yerine getireceğimiz, tabiî belirsiz olanın yerine 
daha belirli olan getirileceğine göre, belirli bir sınırla
ma getirmiş olmakta mıyız? Ben bu kanıda değilim. 
Bunu benden evvel konuşan üyeler ortaya koymaya 
çalıştılar, özellikle Sayın Tutum; nedir demokratik 
toplum-; düzeni gerekleri?.. Batının bazı ülkelerinde 
bütün kurumlarıyla yerleşmiştir, artık onun gerekleri 
üzerinde bir ortak anlayış, konsensüs .vardır, ama bu 
bizde henüz var mı, yok mu; tartışılabilir. 
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O kadar ki, maddenin gerekçesinde çok dikkat çe- j 
iken bir düzenleme vardır, «Genellikle kabul gören 
demokratik rejim anlayışı.» diyor. Genellikle kabul 
gören; yani sadece «demokratik rejim anlayışı» den
miyor, çünkü demek ki onun üzerinde bir genel ka
bul yok; genel kabul gören, genellikle kabul gören 
demokratik rejim anlayışı. 

Onun için, ben karşı oyumda da belirttiğim gibi, 
«öz» 'demeyelim, eğer bu çok tartışmalara yol açı
yorsa yoruma açıksa, belirsizse «öz» demeyelim, ama I 
uygulamada yargı kararlarıyla da ortaya çıkmış olan 
«öz» den anlaşılan nedir, onu o zaman bir fıkra ha- I 
linde koyalım; yani kanunun bir hak ve özgürlüğü I 
gayesine uygun şekilde kullanılmasını son derece zor
laştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren ka- I 
yıllamalar getirilememesi şeklinde ifade edilen bir 
kayıtlama koyalım, dedim. 

Bunun konulmasında zorunluluk olduğunu sanı- I 
yorum, bu inançtayım, bunu belirtmek için, daha ön
ce konuşulanları tekrarlamamak için, bu kadarla ye
tiniyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Genç, maddenin değil, önergenin aleyhinde 

söz veriyorum. Buyurun. 

•KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Şimdi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlamaları 
meselesiyle ilgili verilen bir önerge var. Biraz önce 
bir önerge kabul ettik, şimdi temel hak ve özgürlük
ler neler?.. Yaşama hakkı, zorla çalıştırma yasağı, 
kişi özgürlüğü, kişi güvenliği, ıkonut dokunulmazlı
ğı, haber özgürlüğü ve gidiyor. Şimdi, ben biraz ön
ce verilen bir önerge karşısında hak ve özgürlükle
rin sınırsız olarak kaldırılması kabul edilen bir or
tamda, hak ve özgürlüklerin müdafaasını yapan bir | 
önergenin işleme konulmasının aleyhindeyim. 

Biraz önce verdiğimiz bir kararla denildi ki, hak 
ve özgürlükler tamamen ortadan kaldırılacaktır. O . 
zaman ne diye hak ve özgürlükler üzerinde münaka
şa açıyoruz?.. Dolayısıyla, böyle 'bir önergenin veril
mesine gerek kalmamıştır. Bunu sunmak için gel
dim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
iSayın Gölcüklü, buyucun efendimv. ^ •/• '/*' •• L 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVfiKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Tutum arkadaşımızın hiç 'beklemediğim bir suç

lamasını 'kısaca Cevaplamak istiyorum. Komisyonun J 
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hiç bir manevrası yoktur, Komisyon bütün samimi
yeti, bütün iyi düşüncesi ve bilgisini kullanmış; aciz 
'kalmışsa, bizim Danışma Meclisimizin seçtiği Ko
misyondur, 

İkincisi, «Komisyon böyle 'bir kavram ihdas etti, 
başımıza iş çıkardı.»! dediler. Komisyon ihdas etme
miştir efendim, kendilerinin dikkatine sundum, mü
teaddit seferler okudum, bir kere daha okuyayım. 
Bağlı olduğumuz Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi
nin, her maddede aynıdır, bir tanesini okuyorum : 
«Fert, ifade ve izhar hakkına maliktir. Kullanılması 
vazife ve mesuliyet tazammun eden bu hürriyetler 
demokratik bir toplulukta zarurî tedbirler mahiyetin
de olarak millî güvenliğin, topra'k bütünlüğünün...» 
Sayılıyor : «Sağlanması için ancak ve kanunla sınır
lanabilir.» Bizim ihdas ettiğimiz, icat ettiğirriiz, haşa 
dert ettiğimiz bir kriter değildir. Bu kriter; İsveç ör
neğini verdim, bizim dahil olduğumuz 21 Batı ülkesi 
camiasında Avrupa Konseyinde mevcut İnsan Hak
lan Divanı tarafından 1954 yılından beri uygulanan 
kriterdir, hep bu kriter uygulanmaktadır. 

Bizim, Batı dünyasından ayrı bir demokratik top
lum anlayışımız yoktur, kendimizi o camiada bulu
yoruz, aynı anlayışa' sahip olduğumuz inancındayız. 

Nihayet, kelimelere başka anlamlar vermemek 
gerekir. «Genellikle kabul gören»» demişiz gerekçe
de; Öyle dedik, hu genelliklerin anlamı şudur; İçin
den bir parçasını seçmek değil, herkesin kabul etti
ği, genelin kabul ettiğidir. 

Son bir husus, Tutum arkadaşımızın kanun anla
yışına çok güvenirim, çok .inanırım; fakat 13 üncü 
maddedeki yasak kastın, 12 nci maddedeki son fıkra 
sınırlamasına tabi olmadığını anlamasını hayretle 
karşıladım. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, izin verir

seniz kullanmadığım bazı sözcükleri kullandığımı be
yan ettiler; ben «manevra» sözcüğünü kullanmadım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bu şekilde zabıt
lara geçti efendim, 

Değerli üyeler; 
Sayın Tutum, Öney ve Gürbüz ile Sayın Feyzi-

oğlu'nun verdikleri önergeler «Temel hak ve hürri
yetlerin özüne dokunulamaz.» şe'klinde iki benzer 
önergedir.' Bu 'önergelere Komisyon katılmamakta
dır. Bu itibarla, oylarınıza sunuyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Ö^ergeter ka
bul edilmemiştir. 
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Değerli üyeler; daha evvel verilmiş; fakat okutul
mayan bir önerge var, Sayın Ökten'in ve Sayın Pa-
mak'ın. Önergeyi okutuyorum. 

MEHMET HAZER — Efendim aynı önergeler 
ise niçin tekrar okuyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim daha evvel yerilmiş, Ka
nunlar bölümündeki arkadaşlarımızın dosyalan ara
sında kalmış, şimdi önüme getirildi, okutuyorum. 
Buyurun efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının İkinci kısım Temel haklar 

ve ödevler Birinci bölüm Genel hükümler, kenar 
başlığı İL nci Temel ha'k ve özgürlüklerinin sınırlan
ması ve III üncü Temel hak ve özgürlüklerin kötü
ye kullanılmaması kenar başliiklarını taşıyan 12 ve 
13 üncü maddeler birleştirilerek aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini •saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE Mehmet PA M AK 

II. Temel .hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması 
ve kötüye kullanılmaması : 

Madde 12. — Temel hak ve hürriyetlerin 'kulla
nılması, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin ve ni
teliklerinin, millî güvenliğin, «kamu düzeninin, kamu 
yararının, genel ahlakın, genel sağlığın korunması 
amacıyla veya Anayasada gösterilen özel sebeplerle, 
Anayasanın özüne ve sözüne uygun olarak, kanunla 
sınırlandırılabilinir. 

Kanun bu sınırlamada, hak ve hürriyetlerin özü
ne dokunamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç
biri; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü 'bozmak, Devletin bağımsızlığını, millî egemen
liği, Cumhuriyetin niteliklerini ve Anayasada yer alan 
ha'k, ve hürriyetleri ortadan kaldırmak veya zedele
mek, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını teh-
li'keye düşürmek yolunda 'kullanılamaz. 

Kanun, bu hükme aykırı hareket edenlere verile
cek cezaları ve bu suçlan önleyici tedbirleri göste
rir. 

G E R E K Ç E 

Bu madde hürriyetlerin düzenlenmesine ve sınır
landırma şartlarına, kötüye kullanma halindeki kısıt
lamalara ayrılmıştır. Maddeye getirilen yenilik - ka
nunla sınırlandırılma •-: .ve kanunun„.bu, sınırlandırma-. 
•da*.«Anayasanın özüne ve sözüne»! ve hak ve'hüfrî-' ' 
yetlerin özüne dokunmadan sınırlandırma kurallarını 
koyacağı esasının getirilmiş olmasıdır. Her iki mad
de birleştirilerek yeni bir düzenlemeye gidilmiş, bu 

suretle maddede esasen mevcut 'bulunan esaslar içe
risinde komünizmin, faşizmin, dil, ırk, mezhep ayrı
mına yönelecek kötüye kullanmaların madde içeri
sindeki hükümlerle yasaklanması öngörüldüğünden 
bu kavram ve kelimelere yer verilmemiştir. Bu su
retle açıklanan hususların ayrıca tanımlanması gibi 
gereği olmayan kurallara da yer verilmemesi düşün
cesi maddenin düzenlenmesinde hâkim olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, Sayın Pamak; önerge
nizi açıklayacak mısınız? 

ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Evet efendim. 
BAŞKAN —- Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın 'Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Gerçekte, verdiğim önergelerin yalnız okunması

nı, herhangi bir konuşma yapmamayı düşünüyor
dum, tahmin ederim ki bundan sonrakiler de öyle 
gidecektir; ama bu verdiğim önergeyi açıklanmak zo
rundayım. Çünkü, zannediyorum iki Komisyon ve 
Yüce Meclis, gerçekte aynı amaçlarla hareket ettik
leri halde, aynı duyguları hissettikleri halde; maale
sef ilk gün burada Devlet başkanının 'huzurunda da 
söylediğim gibi, birtakım kavramlara, 'birtakım m ü 
esseselere verdiğimiz yanlış manalar sebebiyle ve 
bundan önce geçen tatbikatlarda aynı anlaşmazlık 
sebebiyle, bir noktada sanki farklı düşünüyormuşuz 
gibi bir durum yaratılmıştır. Mesele açıktır; hürri
yetler iki tehlikeye karşı kısıtlanır. 'Birisi, siyasî ikti
dara karşı 'kısıtlanır, diğeri, insana karşı, bizzat in
sana karşı, onu kullanana karşı kısıtlanır. 

Maalesef, sabahleyin verdiğim önergeyi Komis
yon iyi değerlendiremediği için, 'bu maddedeki özü 
de iyi bir yere bağlayamamıştır; kendi 'kanaatim. 
Mesele şu : Hürriyetler kısıtlanacak. Sayın arkada
şımızın buyurduğu gibi, ölçü ne olacak?.. Ölçü hu
dutsuz mu?.. Bir arkadaş kalktı «Hürriyetler zaten 
gitti, ne uğraşıyorsunuz?»ı dedi. 'Bir arkadaş kalktı, 
«Hayır, o 'kadar hudutsuz bir sınırlandırma sözko-
nusu ki, mesele ile hiç uğraşmayalım.»' dedi. Cum
huriyet Anayasası, demokratik esasları muhtevi mi , . 
bu Anayasa demokratik bir düzenin Anayasası mı, 
demokratik bir düzenin Anayasasını yapıyor muyuz?.. 
O halde, ne diye şu mefhumları karıştırıyoruz? 
«Demokratik toplum düzeninin gereklerine...»' deni
yor. Haklı arkadaşlar; 'biz kendimizi düşünmeyelim,. 
bu .̂ Anayasa 'inşallah belki de 100 yıl devam edecek, 
200 yıî; devam edecek; ondan sonra neler olacak? Bu
günü düşünmeyin, «Demokratik toplum düzeni ge
reklerine...» Gülerler insana. Sizin Anayasanız top
lum düzeninin gereklerine uygun değil mi ki, siz bir 
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de gelmişsiniz Anayasanızda kısıtlamak için demok
ratik toplum düzeni diyorsunuz... O halde çok ba
sit, buyurun... Hürriyetlerin kısıtlanmasının sınırı, 
Anayasanın özüne ve sözüne bağlılıktır. Birincisi bu. 

Bizim getirdiğimiz öneride iki noktada hudut var
dır. Eğer, Anayasanın özüne ve sözüne (Birinci kısıt
lama) uygun kısıtlama yaparsınız, tamam; ama bir 
nokta daha vardır; Komisyonun metni mantıkidir, 
doğrudur. Çünkü, Komisyon 13 üncü maddesinde 
hak kaybını kabul etmiştir. Onun için bu maddeyi 
muhterem Komisyon savunmak durumundadır. Baş
ka şey yapamaz. Eğer, kanunla bu sınırlandırmayı 
ha'k ve hürriyetlerin özüne dokunmaz şeklinde de bir 
hudut getirirseniz, aşağıdaki hak kaybı sözkonusu 
olur. Olmaz artık... Onun için biz bu iki maddeyi 
bir arada düzenledik; bazı teknik zorunluluklar se
bebiyle de ayrıca. Demek ki, hak kaybını göze al
mazsanız, hürriyetlerin sınırı, hürriyetlerin özüne do
kunmamaktır. O halde iki tane; birisi Anayasanın 
özü ve sözü, ikincisi, hak ve hürriyetlerin özü. 

Anayasa Mahkemesinin bütün kararlarını tetkik 
ettiğiniz zaman çıkan şudur : Öz denen şey, hürri
yetin özü, onun yok olmamasıdır; çünkü o her za
man vardır, doğuştan vardır, onu hiçbir şey kısıtlı-
yamaz; ama siz Tasarıda hak kaybını söylerseniz, 
gayet tabiî ki öze dokunmama kuralını kabul etme
mek durumundasınız. O bakımdan Komisyonun sis
temi itibariyle doğrudur, mantıkidir; ama bu kabul 
edilir, edilmez ayrı b'irşeydir. 

O halde efendim, bizim önerimiz şudur : Hiç 
böyle demokratik şu veya bu değil, Anayasanın özü 
ve sözü esastır; ayrıca, mutlak suretle de hak ve 
hürriyetlerin özü meselesi bugün çok açıklıkla anla
şılmıştır. Onun da bir sınır olarak geçmesi lazımdır 
ve bu iki maddenin de mutlak suretle birleştirilmesi 
lazımdır. 

Saygılar arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Değerli üyeler; Sayın ökte ve Sayın Pamak'ın 

bu önergesi üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?. 
TURGUT YEĞENAĞA — Efendim, aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. , 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın 'Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Gönül arziı ederdi ki, «Avrupa 4uşan'r Hakları" 

Sözleşmesinde zikredilen haklar Anayasamızda müri-' 
de'miçtir.» diye'bir ibareyle hepsini ihtiva eder bir 
hale getirmiş olsaydık, bütün bu fuzulî münakaşala
rın önüne geçmiş olurduk^ 

Komisyonun maddesi üç maddenin özetini teş
kil etmektedir. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 
tamamen uygun ıbir şekilde rezüme ediliş şeklidir.; 
Şimdi, eğer biz bir maddeyle tamamını kabul ettiği
mizi söylemiş olsaydık, bu münakaşaların hiçbirisi 
olmazdı. Bazı anayasalarda bu aynen böyle münde
miçtir. 

O bir tarafa; benim önerim, Komisyonun hazır
lamış olduğu metin Avrupa İnsan Haklan Sözleş
mesinin üç maddesinin rezüme edilmiş şeklidir. Yan
lış anlaşılabilir tarafı yoktur. Aynen kabulünü rica 
ederim efendim. 

Saygılarımla. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
IBaşka sayın üye?... Yok. 
Sayın Gölcüklü, Anayasa Komisyonu katılıyor 

mu Sayın Ökte ile Pamak'ın önergelerine?..., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Ökte 
arkadaşımızın teklifinde birden fazla unsur var. İla
vesini teklif ettiği «Millî egemenlik, Cumhuriyetin 
ve niteliklerinin» kısmı daha evvel oylanmıştı başka 
bir önerge sebebiyle, nazarı itibare alınması yönün
de karar vermişti Kurulumuz. Keza, öze dokunmama 
kriteri hususu da oylandı, Anayasanın sözüne ve ru
huna uygun olma hususu esasen kabul edilmişti. 
Tek farklı yanı, )12 ve 13 üncü maddelerin birleşti
rilmesi kalıyor. Komisyonumuz bu iki hususu ayrı 
iki konu kabul etmektedir. Sınırlandırma başka şey 
diye düşünmektedir, hakkın suiistimalini önleme 
müessesesi farklı şeydir; iki ayrı maddede düzen
lemiştir.; Maalesef katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
ıBu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..: Önerge ka
bul edilmemiştir. 

'Sayın Kantarcıoğlu ile Sayın Peköz'ün bir önerge
leri var, bu 12 nci maddede Ibir kelime değişikliğiyle 
ilgili. Önergeyi okutuyorum': 

Yüce (Başkanlığa 
'12 nci maddede dördüncü satırda «Sebep», be

şinci satırda «neden» kelimeleri kullanılmıştır,- «ne
den» kelimesinin «sebep» olarak değiştirilmesini arz 
-ederiş. 
"' •- Atalay PBK'Öz' Selçuk KANTARCIOĞLU 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte?..; . 
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EVLİYA PARLAK — Aleyhinde; hatta usule 
ilişkin efendim. 

ıBAŞKAN — (Buyurun efendim^ 
EVTJIYA PARLAK. — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
IBu önergenin görüşülmesi, 'bence bir usul hata

sıdır. Hatta bu usul hatası, 'bir önceki maddede, 11 
•inci maddenin görüşmelerinin son anında Sayın 
Pek'öz'ün verdiği bir önergesinin oldu bittiyle kabul 
edilmesiyle işlenmiştir... 

ATALAY PEKÖZ — Oldu bitti değil, oldu bitti 
olmaz. 

IBAŞKAN — Bir dakika... 
EVLÎYA PARLAK — Ben arz edeceğim, lüt

fen... 
Ayın 17'sinde görüşmelere başlarken dil konu

sunda iki önerge vardı. Birincisi, Sayın Göktepe'nin 
hazırladığı ve çok sayın üyelerimizin büyük çoğun
luğunun zevkle imzaladıkları «özlgür» ve «özgürlük» 
kelimeleri yerine '«hür» ve «'hürriyet» kelimelerinin 
kabul edilmesi büyük çoğunlukla, tarihimizdeki yeri 
nedeniyle kabul edilmiştik 

Sayın Kantareıoğlu Hocamızın, bütün Anayasa
nın içinde kullanılacak kelimelerin, imla 'kuralları
nın, dilinin düzenlenmesiyle ilgili önergesi ise, bir
takım hazırlıklardan sonra bir redaksiyon komis
yonunun oluşturulmasını öngörüyordu. Bu önerge 
okunduktan sonra'Sayın Komisyon 'Başkanımız.böy
le bir redaksiyon komisyonunun kendileri içinde gö
revlendirilmiş olduğunu, kendilerine güvenmemiz ge
rektiğini ifade buyurdular ve Genel Kurul da ıbu ko
nuda karar aldı. 

Aradan iki ıgün geçiyor, Komisyonumuz gece ve 
gündüz çalıştığı için ı(ki, bu metinler ayın l'inde da
ğıtılmış) önergeyi inceleme fırsatı bulamazken, re
daksiyon yapıp maddeyi (getirmesi elbe'tteki mümkün 
değil. 'Birinci, bundan önceki önerge, yani 11 inci 
maddede verilen önerge üzerine Sayın Komisyon 
Sözcüsünün verdiği cevap da beni biraz şaşırttı; kür
süde olduğum için o an arz edemedim, «Biz 'katılı
yoruz» dediler. Halbuki bu konu Redaksiyon Ko
misyonunda ele alınacaktır, be'nce bütün bu tür 
önergeler gönderilir, birinci inceleme bittikten son
ra 72 saat igeçecek aradan. O üç gün içerisinde yeni 
maddeler ekleniyor, yeni fıkralar ekleniyor, değiş
tiriliyor; dili yönünden, olsun, bu yönleriyle... q İş un 
Komisyon yeni bir metin .'bastıracak '̂ bizlere- dağıta-. 
cak, ondan sonra ikinci incelemeye başlayacağız. 
Eğer biz her maddede bunu, bu önergeyi uygular
sak bundan sonra 13 üncüde, 14 üncüde ve hatta 200 

maddeye gidinceye ıkadar bu tür önergeler çoğala
caktır, Herkes kendi ölçüleri içerisinde yaşayan Türk
çe olarak kabul ettiği kelimelerin değişikliğini öne
recek, dolayısıyla bu ana kadar sürekli usul görüş
meleriyle çıkar yol aramaya kalkışırken, aldığımız 
karara rağmen çıkmaza gireceğimize inanıyorum. 
Sayın Başkanlıktan şunu arz ediyorum': Sayın Peköz 
ve Kantarcıoğlu'nun önergelerinin Redaksiyon Ko
misyonuna <ve bu türlü verilecek önergelerin Anaya
sa Komisyonuna ihavale edilmesini, oylanmamasını 
istirham ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak., 
Değerli üyeler;. 
Daha önce biliyorsunuz Sayın Kantarcıoğlu'nun, 

Anayasanın dili üzerindeki önerigesini Redaksiyon 
Heyetince tetkik edilmek ve gereğine uyulmak üzere 
Anayasa Komisyonuna .takdim etmiştim. Binaenaleyh, 
bunun üzerinde de, bu önerge üzerinde de aynı tarz-
de hareket edeceğim, Yalnız, Sayın Kantareıoğlu 
herhalde bir cevap vermek istiyor., 

IBuyurun Sayın Kantareıoğlu... 

•MEHMET HAZER — Önergenin aleyhinde söz 
istiyorum.: • . 

IBAŞKAN — Efendim, önergeyi işleme koymu
yorum, yalnız okuttum; bu tezkerenin sahibi ola
rak söz veriyorum. 

IBuyurun Kantareıoğlu, buyurun.., 
IMEHMET HAZER — Türk dilini yasaklamaya 

hakkınız yoktur. Türk dilinde" birbirine benzeyen 
kelimeler vardır ve olacaktır.; 

•BAŞKAN — Tamam... v ... 
MEHMET HAZER — Bunu yasaklamak, Türk 

dilinin gelişmesini engellemektir, <geriye doğru gidiş
tir, yanlıştır... 

IBAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim Sayın Ha-
zer, hay bay, (Alkışlar) 

©uyurun efendim. 
SELÇUK KANTAROIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonunun Anayasa Tasarısını ha

zırlarken yapmış olduğu hataları tespit etmek ve' bun
ları kendilerine bildirmek ıgorevi Sayın Anayasa Ko
misyonunun yetkili bir üyesi .tarafından bana tevdi 
edildi. Genel görüşme yaptığım zaman bunların yan-

. bş" anlaşıldığını * ve memleketimizi bu hale getiren
lerin arasında, bilhassa yanlış kelime kullanmanın da 
yer aldığını arz etmiştim. O zaman bütün açıklama
ları yaptıktan sonra; «Bu düzeltmeleri siz bize tak-
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dim edin, biz gereğini yaparız, (bir kalemde hepsini 
çıkarırız.» diye Sayın Şener Akyol bana söz verdi. 
ıBen bir hafta 'bütün kelimeleri, hatta vermiş olduğum 
önergede fihristine varıncaya kadar gereken düzelt
meleri yaptım ve benim .teklifim 1961 Anayasası
nın 20 yıldan beri yaşayan Türkçesinin işlenmesi 
idi ve ıbu okullara kadar girmişti, Hukuk Fakültesi
nin de >bu konuda görüşleri vardı, 'bütün müessese
ler Anayasanın dili üzerinde duruyorlardı ve Ba
kanlıklar' da aynı görüşte idiler.; Esasen Millî Eği
tim Te'mel (Kanunu bunu sınırlamıştır, 1961 Ana
yasasının dilini kabul etmiştir. 

IBu bakımdan, Anayasa Komisyonu iki günden 
beri bunun üzerine katiyen düşmedi, daha 4 üncü 
maddede «siyasal» kelimesi geçti kabul ettiniz, 6 
ncı madde1 «siyasî düşünce» olarak geçti 
yine kabul edildi. Bu bir redaksiyon de
ğil, zabıtlara geçtikten sonra tekrar yeniden burada 
genel görüşme açılması ıgerekir, (Redaksiyon Komite
sinin bunları değiştirmeye hakkı yoktur. Bu Genel 
Kurula sunulmadan önce bu değişmelerin yapılması 
gerekir. Usulî Ibir hata yapmayalım.; Beni bu ko
nuda, aleyhte konuşacağım diye' savunan arkadaşı
ma da çok teşekkür ederimi 

Saygılar sunarım, 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Kantarcıoğlu. 
Değerli üyeler, dil konusu üzerinde... 
ATALAY PEİKÖZ — Sayın ıBaşkan... 
BAŞKAN — Sayın Peköz, bir dakika. Önerge 

üzerinde mi konuşacaksınız? 
ATALAY PEKÖZ — Tartıştığımız konuda açık

lama yapacağım. 
IBAŞKAN — Açıklamanızı dinleyelim efendim, 

buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 

îEvvelâ şu hususu 'öncelikle arz etmek isterim. 
Bu Yüce Mecliste hiçbir konu bir oldu - bittiye ge
tirilmez. Arkadaşımızın, «Oldu =. bittiye getirildi» 
tarzındaki ifadesi, son derece ağır bir bühtandır; 
bu kelimeyi geriye almasını rica ediyorum, 

Ağdalı bir Türkçe okuyacağım; bir cümle, bunun 
karşılığında da «Neden» kelimesiyle Ibu cümlenin ne 
hale geldiğini bildireceğim. 

'«Türkiye'yi batıran saiklerin bir müessire bağ-
lanamamasındaki âmil sebep nedendir ve nedir?» 

Bu, biraz ağdalı olmakla beraber Türkçe bir 
cümle.; Yine, aynı Türkçeyi «neden»i kullanarak 
okuyorum': ı«Türkiye'yi batıran nedenlerin bir nede
ne Ibağlanamamasındaki neden, neden, nedendir ve 
nedir?» 

Arz ederim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Bu önergeyi, daha evvel verilen 
önerge gibi, Komisyon Redaksiyon Heyetine tevdi 
ediyorum..., 

EVLİYA PARLAK — Sayın 'Başkan, Sayın Baş
kan, söz istiyorum, 

ıBAŞKAN — Rica ederim... 
REMZÎ BANAZ — Sayın Başkan, Sayın Baş

kan... 

ıBAŞKAN — Söz vermiyorum. Müsaade edin, 
bitiriyoruz. 

Değerli üyeler, 12 nci maddeyi, daha evvel ve
rilen ve kabul edilen önergeyle; dikkate alınması 
kararlaştırılan öne'rgelerle birlikte Komisyona tevdi 
ediyorum.; Konu halledilmiştir. 

Değerli üyeler, bu sinirli havanın biraz dağılma
sı için, 15 dakika ara veriyorum, 

Kapanma Saati : 18,45 

»>-•-« 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
130 uncu Birleşimin 5 inci Oturumunu açıyo-

rum< 
Tasan üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
HİKMET ALTUG — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz bir açıklama yapacağım., 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. Komisyon 

adına mı?.. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, Komisyon 

adına değil efendim, Şahsım adına bir küçük açık
lama mecburiyeti hissettiğim için, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 
HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Çalışmalarımız sırasında maddelerdeki kelimeler 

hususunda veya redaksiyon hususunda zaman zaman 
tenkitler oluyor. Komisyon olarak bunları dikkatle 
takip ediyor ve şayet haklı gördükse düzeltmeler 
yapmaya, vakit müsaadesinde çalışıyoruz. 

Ancak, bir husus biraz evvel belirtildi burada; 
Komisyondan bir arkadaşımızın bir arkadaşımıza 
görev Verdiği ve baştan aşağı maddelerin veya anali-
sanın tashihe tabi tutulması. Böyle bir şey olmadığı
nı veya varsa Redaksiyon Komitesinin bundan ha
beri olmadığını açıklamak için söz almış bulunuyo
rum. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ, 
Değerli üyeler; 
III. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla

nılamaması 
MADDE 13. — Bu Anayasada yer alan hak ve 

hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve özgürlükleri yok etmek, devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini'sağla-' 
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı .'yaratmak' 
ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme 
veya dinî temellere dayanan bir devlet düzenini kur
mak amacıyla kullanılamaz; bu amaçla kullananlar, 

kötüye kullandıkları o hak ve hürriyeti kaybederler. 
Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek vç tüzel
kişilerle topluluklar hakkında uygulanacak müeyyi
deler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü herhangi bir kişiye ve
ya topluluğa, bu Anayasada yer alan hak ve hürri
yetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma 
hakkını verir şekilde yorumlanamaz, 

Gerekçe : 

MADDE — 13 
- Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması 

Bu maddenin birinci fıkrasıyla, hak ve hürriyet
lerin kötüye kullanılması önlenmektedir. Fıkrada hak 
ve hürriyetlerin ne gibi kötü kasıtla kullanılamayaca
ğı sayım yolundan gösterilmiştir. Her ne kadar; ön
ceki maddede yer alan genel ve özel nedenlerle ger
çekleştirilen sınırlamalar, hak ve hürriyetlerin kötü
ye kullanılmasını önleyebilir ise de; bazı hallerde ka
nun hükümlerine uygun olarak kullanılan bir hürri
yetin esasında başka bir kasıt gütmesi ve bu kastın 
fıkrada belirtilen yasak amaçlara yönelik bulunması 
her zaman mümkündür. Mesela, Türkiye'de Türkçe' 
den başka bir dille yayımlanan süreli yayının bölü
cülük; yahut dinî yayının mezhep ayırımı yaratmak 
kastını gütmesi gibi. 

Maddenin ikinci fıkrası, yorum kuralı niteliğin
dedir. Kişinin sahip bulunduğu hak ve hürriyetler, 
bu hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir hare
kette bulunmaya imkân verir şekilde yorumlanamaz. 
Diğer bir deyimle, bir hak veya hürriyetin Anayasada 
yer almış bulunması buna sahip olan kişiye, temel 
hak ve hürriyetleri yoketme amacıyla faaliyette bu
lunmaya ve bu faliyetin de meşru sayılmasına imkân 
vermez. Bu yorum kuralıyla, hak ve hürriyetlerin 
kötüye kullanılması yasağı güçlendirilmektedir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
.1.3 önerge" yar; önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa ' < -
Anayasa Tasarısının 13 üncü maddesinin ilk fık

rasında «.. ya da sair herhangi bir yoldan...» deyimi 
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ile, aynı fıkranın sonundaki «... bu amaçla kullanan
lar, kötüye kullandıkları o hak ve özgürlüğü kaybe
derler. Hak ve kaybı hükmü mahkemelerce verilir.» 
cümlesinin çıkarılarak, fıkranın oylanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şerafettin YARKTN İsa VARDAL 
Özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrası son cümlesinin, yani «... bu amaçla kullanan
lar, kötüye kullandıkları o hak ve özgürlüğü kaybe
derler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir.» 
cümlesinin metinden çıkarılmasını saygıyla arz ve 
teklif ederim. 

Feyzi FEYZÎOĞLU 

Gerekçe : Kişilerin, maddede sayılan yasaklama
lar içinde haklarını kötüye kullanmaları halinde o hak 
ve hürriyetini kaybedeceği ve hak kaybı hükmünün 
mahkemelerce verileceği esası, hem çok ağırdır, hem 
de uygulaması ve kapsamı güç ve karışıktır. Esinleni
len Alman Anayasasının 18 inci maddesindeki duru
ma da, hem .şartları, hem karar verecek organı yön
lerinden uymamaktadır. 

Burada, temel hak ve hürriyetlerin tümüne şâmil 
bir «Hak kaybı» müeyyidesi getirilmek istenmekte
dir. İlaveten bu hak kaybının «süresiz olması» da im
kân dahilindedir. Mahkemelerin ise böyle bir hükmü 
vermesindeki güçlük ortadadır. 

Bütün bu nedenlerle, söz konusu fıkranın metin
den çıkartılması yerinde olacaktır. Esasen ikinci fık
rada bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 
uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceği 
esası getirilmiştir. Sorunun çözümüne bu ikinci fıkra 
yeterli bulunmaktadır. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısı 13 üncü maddesi birinci fıkra

sının : 
«Amacıyla kullanılamaz» kelimesinin, yani : 
«Bu amaçla...» dan itibaren başlayan kısmın ta

mamen metinden çıkarılmasını saygı ile dilerim. 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 13 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz:. ' ' "" ' 
Gerekçemiz ilişiktir. " ' • . . . , . 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Vahap GÜVENÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ Beşir HAMİTOĞULLARI 

Temel hak ve özgürlüklerin yorumlanması; 
Madde 13. —• Anayasanın hiçbir hükmü, herhan

gi bir kişiye, sınıfa, topluluğa bu Anayasada yer alan 
hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir faaliyet
te bulunma hakkını verebilecek şekilde yorumlana
maz. 

Gerekçe : 
Temel hak ve özgürlüklerin anayasal düzeni orta

dan kaldırmaya yönelik bir kasıtla kullanılamayacağı 
12 nci madde de düzenlenmiştir. 

13 üncü madde anayasal düzene yapılacak her 
türlü saldırının yorum yoluyla meşruluk kazanması
na engel olmaktadır. Öte yandan, bir hakkın temelli 
kaybı anayasal düzenleme çerçevesi içerisine alına
maz. Anayasa doğrultusunda çıkarılacak ceza kanun
larının ve çağdaş ceza ilkelerinin konusunu teşkil 
eder. Tarafî üzerinde birleşilemeyen doktriner deyim
lerin ayrıntısına girmek yanlış yorumlamalara yol aça
bilir. Yasaklanması öngörülen rejimler, gerek kişi
sel ve gerekse topluluk aracılığı ile ulusal egemenli
ğin seçim yoluyla iktidarı kullanmasını engelleyici 
totaliter rejimlerdir. Bu nedenle, maddenin daha ge
niş kapsamlı ve tartışmaları en az düzeye indirebile
cek şekilde metinleştirilmesi daha uygun görülmüş
tür. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıdaki 13 üncü maddenin 'aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Fikri DEVRİMSEL Zeki ÇAKMAKÇI 
Cemil ÇAKMAKLI imren AYKUT 
«Madde 13. — Bu Anayasada yer alan hak ve 

hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın 
diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak 
veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak ya da 
sair herhangi bir yoldan çoğulcu ve hürriyetçi demok
ratik sisteme aykırı bir devlet düzenini kurmak amacı 
ile kullanılamaz. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzel
kişilerle, topluluklar hakkında uygulanacak müeyyi
deler kanunda gösterilir.» 

r,;_. . Sayın Başkanlığa 
:- Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Temel 

Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması» ile il
gili 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 
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«Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılama
ması : 

Madde 13. — Bu Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak 
veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüş
lere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacı ile 
kullanılamazlar, bu amaçla kullananlar, kötüye kul
landıkları o hak ve hürriyetleri kaybederler. Bu ya
saklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yol
da teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzelkişilerle, 
topluluklar hakkında uygulanacak müeyyideler, ka
nunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü bu Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette 
bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.» 

Hamza EROĞLU Ethem AYAN 
İbrahim ŞENOCAK Alâeddin AKSOY 
Kâzım ÖZTÜRK Rıfat BAYAZIT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 13 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçe ilişiktedir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Muhsin Zekâi BAYER, Halil GELENDOST 

III. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla
nılamaması : 

Madde 13. -— Bu Anayasa'da • yer alan hak ve öz
gürlüklerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve özgürlükleri yok etmek, devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak 
komünizme, faşizme veya dinî temellere dayanan bir 
devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz; bu 
amaçla kullananlar, kötüye kullandıkları o hak ve 
özgürlüğü kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkeme
lerce verilir." • . • , .-•.......• ^;'•/.,.j '""" 

Bu,.yasaklara aykırı hareket eden veya başkala
rını bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tü
zelkişilerle topluluklar hakkında uygulanacak müey
yideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü bu maddede öngörülen 
yasalara aykırı bir şekilde yorumlanamaz. 

GEREKÇE : 
(Madde 13.) — Temel hak ve özgürlüklerin kö

tüye kullanılmaması ve anayasa düzenini ortadan kal
dırmaya yönelik bir kasıtta bulunamayacağı 12 nci 
maddede belirtilmişti. 

13 üncü maddede ise bu Anayasa düzenine kar
şı yapılacak her türlü saldırının önlenmesi için hü
küm getirilirken tadat edilen ve yasalara göre suç sa
yılan hareket ve fiillerin yanında ayrıca (ya da sair 
herhangi bir yoldan) diye bir ifade ile hukuk kural
ları dışında uygulayıcıları yanlış yollara sevkedecek 
ve daha açıkçası siyasal gayelerle takdir haklarını kul
landıracak ibarenin maddeye açıklık getirmesi bakı
mından maddeden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca aynı gayelerle maddenin son paragrafın
daki metnin yanlış anlamaları önlenmesi bakımından 
yeni başkan bir redaksiyonu yapılmıştır. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan geri 
alıyorum önergemi, İsa Vardal'ın önergesine iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 

Başkanlık Divanına 
13 üncü maddenin birinci fıkrasının «... bu amaç

la kullananlar, kötüye kullandıkları o hak ve özgür
lüğü kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce 
verilir.» şeklindeki son satırının, metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tülay ÖNEY . Cahit TUTUM 
imren AYKUT 

Yüksek Başkanlığa ' 
13 üncü maddenin birinci fıkrasının, birinci cüm

lesinin sonundaki ibarelerle son cümlesinin aşağıdaki 
biçimde yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGİNAY Necip BİLGE 
«Kötüye kullandıkları hak ve özgürlüğü mahke

me kararı ile geçici veya temelli olarak kaybederler.» 
derler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 S. Sayılı Anayasa Tasa

rısının 13 üncü maddesinin birinci paragrafındaki 
«... sair herhangi bir yoldan» ifadelerinden sonraki 
düzenlemenin aşağıdaki şekilde yapılmasını arz ve 
teklif .ederiz. , 

Saygılarımızla. 
Nurettin ÂYANOĞLU Mehmet PAMAK* 

V. Muhlis DABAKOĞLU Turgut YEĞENAĞA 
A. Ali GİRMEN Evliya PARLAK 
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«... sair herhangi bir yoldan sosyalizme, komü
nizme, faşizme veya dinî temellere dayanan bir dev
let düzenini kurmak amacı ile kullanılamaz...» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 13 üncü maddesi birinci fık

rasının ikinci satırında «Türk Devletinin» diye baş
layan ibarenin; 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin demokrasi ve 
kurumlarının varlığını tehlikeye düşürmek, şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan geri 

alıyorum önergemi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 

Sayın Başkanlığa 
13 üncü maddenin ikinci satırında, «Türk Devle

tinin» ifadesinden sonra : 
«Cumhuriyetin temel ilkelerini yok ederek» 
İbaresinin eklenmesini; 
Ayrıca aynı satırın sonuna doğru «tehlikeye dü

şürmekten» sonra «Toplumun huzuru» deyiminin 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
önergelerin birincisi Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'a 
ait. 

Bu önerge üzerinde söz isteyen?.. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan izin verir 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Efendim... 
MEHMET HAZER — Efendim müsaade buyu

rursanız usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, birbirine 

benzeyen, aynı noktalara temas eden 5 tane önerge 
var. Bunların 5'ini bir arada muameleye koymak 
hem işimizi kolaylaştırır, hem zaman kazandırır, Ana
yasaya'da Tüzüğe de aykırı olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, biliyorsunuz bu ko
nuyu sabahleyin, kararlarınızla tatbike başladık ve 
sayın üç üye arkadaşımız bu çalışmayı yapıyorlar. 
Bu önergeler üzerinde henüz böyle bir çalışma olma
dı. Önergelerin mahiyetleri birbirine benziyor; fakat 
içeriği kelime ve cümle olarak birbirinden.<,ayrt. -Ta
biî, teklifiniz tamamen yerinde; ama bunu şu sirâdâ 
kürsüde yapabilmek pek o kadar kolay değil. O iti
barla, Sayın Yarkın ve Sayın Vardal'ın önergelerin
den başlıyoruz. 

Söz isteyen sayın üye?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, 13 üncü 

madde ile 14 üncü maddenin daha sonra konuşul
ması meselesi hakkında konuşacağım. Usul ile ilgi
lidir, müsaade ederseniz iki dakikada arz edeyim 
efendim. 

BA'ŞKAN — Usul ile ilgili; madde 14'ü evvel, 
13*ü sonra... 

KAMER GENÇ — İkisinin sonraya ertelenmesi 
hakkında. 

BAŞKAN — Daha sonraya ertelenmesini isteyen 
bir konuşma yapmak istiyorsunuz. Usul ile ilgilidir, 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müzakere başladı 
galiba. Zatıâliniz daha evvel belirttiniz. 

BAŞKAN — Efendim, bakalım Sayın Genç, bu 
konuda ne gerekçe ile bir teklifte bulunuyorlar?.. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gerçekten, 12 nci madde ile ilgili olarak kabul 

edilen bir önerge dolayısı ile üzüntüm sonsuz olmak
la beraber, bu 13 üncü maddedeki hak kaybı ile, 
14 üncü maddedeki temel hak ve özgürlüklerin kul
lanılmasının durdurulması meselesinin 12 nci mad
denin son fıkrasının kaldırılması sebebiyle, Genel Ku
rulun bazı üyelerince kabul edilen bir önerge ile bu 
12 nci maddenin son fıkrasının kaldırılması dikkate 
alınınca, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması or
tadan kalkınca, artık, bu hakkın kaybını da sınırlar, 
hak özgürlüklerin kullanılmasını, dondurulmasını da 
sınırlar. Yani, bir netice kalmaz. O bakımdan Sayın 
Komisyonumuz, eğer o bazı üyelerin kabul ettiği, 
dikkate alınmak üzere kabul ettiği bu önergeyi, dik
kate alır, kabul ederlerse (Ederler mi etmezler mi onu 
bilmiyorum) eğer o üyelerin iradeleri paralelinde bir 
karar istihsal edilirse, o zaman 13 üncü ve 14 üncü 
maddeye gerek kalmaz. Bu itibarla, bu hususun dik
kate alınarak Komisyona sorulmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız, Sayın 
Genç, henüz 12 nci maddeyi, dikkate alınan önerge
lerle birlikte Komisyon tetkik etmiş değil. Bizden, 
hatta Genel Kuruldan bugün, «Eğer Birleşimi yarım 
saat evvel kapatır, bize imkân verirseniz bu madde
yi şekillendirip getireceğiz» dediler. Bu itibarla, sizin 
bu teklifinizi Komisyondan da sormuyorum, müsaa
denizle Genel Kurulunda oyuna sunmuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Gerek görmüyorum Sayın Aldı-
kaçtı... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Anladım; ama Sayın Başkan, bir 
yanlışlık var, çok özür dilerim. Ben sizden yarım saat
lik süreyi, 13 üncü maddeyi şekillendirip getirmek 
için rica etmedim. Saat 16.00 - 16.30 sırasında ver
diğimiz arada birtakım sorunlar konuştunuz, ben o 
sorunları kendi Komisyonum içerisinde konuşup dü
zene bağlamak için o süreyi rica ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet, evet. Ben de teşekkür ederim. 
Görüşmelere devam ediyoruz efendim. 
Sayın Vardal ile Sayın Yarkın'ın önergesi üzerin

de söz isteyen sayın üye?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önerge ile ilgili 

açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Açıklama yapmak üzere buyurun 

Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
13 üncü maddede «Ya da sair herhangi bir yol

dan» deyimi geçmektedir. Maddenin birinci fıkrası
nı okuduğumuz zaman orada bütün suç unsurları 
açık bir şekilde gösterilmektedir ve bu aslında Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesindeki un
surlar buraya getirilmiştir. Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddesindeki unsurlar, biliyorsunuz 
muhtelif defalar Anayasa Mahkemesine intikal etmiş 
ve Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olmadı
ğını, Anayasanın bu fıkralardan hiçbirisine müsaade 
etmediğini hükme bağlamıştır, karara bağlamıştır. 

Bunlar sayıldıktan sonra bir de «Ya da sair her
hangi bir yoldan» deyimi, bir Anayasada, bir suçu 
gösterici «Ya da sair herhangi bir yoldan» şeklinde 
bir deyim yer alamaz. Hatta tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada demiştim ki, «Bu Anayasa bütün hü
kümleriyle mükemmel olsa, şu iki deyim, bu mükem
melliği ortadan kaldırmaya yeter; birisi «Ya da sair 
herhangi bir yoldan» diğeri de «Uyulması gerekli 
tavsiye niteliğinde karar» Bu itibarla, bu deyimin çı
karılmasında en azından, fıkraya, hükme açıklık ka
zandırma bakımından yarar vardır. 

Ayrıca, hükmün sonunda «Bu amaçla kullanan
ın', kötüye kullandıkları o hak ve özgürlüğü kaybe-
duler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir» den
mektedir. Bu, ceza sistemimize çok yeni £İren bir şey . 
oluyor. Esasen uygulaması da" henüz yök. Demek, ki * • 
yeni bir uygulamaya geçmiş olacağız. 

Evvela temel hak ve özgürlüklerin anayasalarda 
ayrı ayrı yer almasının bir nedeni de bunların sade-
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ce kötüye kullanılması hallerinde ne yapılacağını gös
termek değil, bunların kullanılabilmesinin, Devlet gü
vencesi altında olduğunu da ortaya koymaktır. Tü
mü üzerinde yaptığım konuşmada da değinmiştim 
bu kısma. Bu itibarla, Anayasa Tasarısının 13 üncü 
maddesi ile getirilen kötüye kullanılan hak ve özgür
lüğü kaybettirme cezası ağır bir cezadır. Bir yerde 
Devletin görevi, temel hakları kullandırmamak de
ğil, ondan mahrum bırakmak değil, kullanılabilmesi 
için gerekli önlemleri almak ve onun ortamını hazır
lamaktır. Kaldı ki, Anayasada da bir cezayı içermek, 
yeni bir ceza hükmünü ortaya koymak da doğru de
ğildir. Bunu ceza mevzuatına bırakmak lazımdır. Bü
tün unsurları da gösteriyoruz ve zaten ikinci fıkrada 
«Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını 
bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzelki
şilerle topluluklar hakkında uygulanacak müeyyide
ler kanunla düzenlenir» deniyor. Kanunlarımızda, 
Ceza Kanunumuzda, esasen ceza mahkûmiyetlerinin 
sonuçları da gösterilmektedir bazı çok önemli ceza
larda. Yani bir meslek ve sanatın tatili icrası gibi, 
kamu hizmetlerinden mahrumiyet gibi. Yani, birta
kım şeylerle zaten ceza dışında, ceza mahkûmiyeti
nin sonuçları olarak birtakım fer'î cezalar da göste
rilmektedir. 

Bunun dışında bir de temel hak ve özgürlüğü hiç 
kullanmama gibi, bundan mahrum bırakma gibi, yani 
ıkanunun öngördüğü diğer cezaları çektirdikten sonra, 
bir de böyle bir cezayı kabul etmek, hem iyi bir uy-, 
gulamaya yön vermez, hem de son derece ağır bir 
suç unsuru olur. Bu itibarla, bu cümlenin de birinci 
fıkradan çıkarılmasını öneriyorum. 

Saygılar sunarım. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
HAMZA EROĞLU — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, lehinde mi aleyhin

de mi?.. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, bir kısmının le

hinde, bir kısmının aleyhinde. 
BAŞKAN — Hayhay. Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Saygıdeğer Başkanım, say
gıdeğer arkadaşlarım; 

Biz de bir takrir verdik. Bu takririn sayın arka
daşlarımızın vermiş olduğu önerge ile müşterek olan 
yönleri" ivar. O da 13 üncü maddede yer alan «Sair 
herhangi bir yoldan komünizme, faşizme» diye söz 
konusu edilen o hükmün, önergemizde, biz de çıka
rılmasını istiyoruz. Ancak, dayandığımız gerekçeler 
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'birbirinden çok farklı. Bunun dışında, önergede çı
karılması öngörülen diğer hükümler var, biz ona ka
tılmıyoruz. 

Sayın arkadaşlarımızın önergesi reddedilirse du
rum ne olacak?.. Önergenin reddedilmesi, bizim ile
riye sürmüş olduğumuz hükümlerin de görüşlerin de 
reddedilmesi anlamına gelir. Onun için, meseleyi bu
rada hem açıklayacağım hem sadece bu fıkranın 
çıkarılmasını isteyeceğim. Bunun dışında bizim öner
gemizde yer alan diğer hükümler o kadar önemli de
ğil. Önemli olan, herhangi bir yoldan komünizme ve 
faşizme gidilmesinin fıkradan çıkarılmasıdır. Neden 
fıkradan çıkarılmasını istiyoruz?.. 

«Burada bu konuyu ele alan arkadaşlarımızdan 
çok farklı olarak» dedim. Çünkü, metin bu şekliyle, 
bu haliyle komünizmi ve faşizmi yasaklamaktadır; 
ancak buna benzer sosyalizmi de yasaklamamakta-
dır. Böylece metin sosyalizme açık kapı bırakmak-

. tadır. Komünizmi ve faşizmi yasaklıyor, sosyalizme 
açık kapı bırakıyor. Bizim istediğimiz sosyalizme de 
açık kapı bırakmamasıdır. 

Hangi tür sosyalizm?.. Bunu da burada açıklaya
cağın. Yalnız bu açıklamaları yapmadan önce şunu 
belirtmek istiyorum : Komisyonun beş üyesi bu mad
deye karşıdır. Bunlardan iki tanesi, Sayın Feyzioğlu 
ve. Kavalalı hak kaybı dolayısıyla maddenin karşı-
sındadırlar, Sayın Göksel tümü itibariyle karşısmda-
dır ve gerekçe göstermemiştir. Sayın Tan ile Göl
cüklü bu hükmün çıkarılmasından da yanadırlar. Tek
nik bakımdan Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü keli
melerin gerektiği şekilde açık olmaması, muhtevası
nın müphem olması dolayısıyla karşı olduklarını ifa
de etmişlerdir. Aynı görüşü kabul etmekle birlikte, 
biraz önce söylemiş olduğum konuda da açıklığa ka
vuşmak bakımından «Sosyalizm nedir?..»; onunla il
gili bir kısa açıklamayı yapmaya mecburum. Benim 
kendi çalışmalarımın içerisinden, Türk İnkılap Tarihi 
Kitabımdan bir pasajı okuyacağım : 

«Kari Marks'ın ihtilalci fikirlerine karşı Alman
ya'da sosyalist E. Bernstein, Fransa'da J. Jauree sos
yalizmi demokrasi ile bağdaştırma yolunu seçmişler 
ve ona millî bir hüviyet vermişlerdir. 

İngiltere'de ise gelişmeye başlayan evrimci ve de
mokratik esaslara dayanan Fabian Sosyalizmi, daha 
sonraki tarihlerde 1906'da .ingiliz İşçi Partisinin,ku.-
ruluşii, sosyalizm tarihinde önemli bir 'aşama teşkil • -
etmiştir. 

Özellikle Kari Marks'tan sonra sosyalizmi yorum
lama ve uygulama bakımından farklılıklar başgöster-
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miş, artık bir tek sosyalizm değil, sosyalizmler söz 
konusu olmuştur. 

E. Bernstein, Marks'ın yorumlanması, gözden ge
çirilmesi ve zamanın şartlarına göre düzeltilmesi ko
nusunda ilk teşebbüsü yapanlardandır. Demokratik 
sosyalizm akımının da kaynağını teşkil eden bu ge
lişme, revizyonizm (gözden geçirmecilik) adı ile anıl
mıştır. 

Revizyonizm'e cephe alan Lenin ise, Marksizme 
sadık kalarak, teoriyi uygulama alanına yöneltmiş
tir.» 

Sonunda söyleyeceğim şu; en son cümleyi burada 
ifade edeyim : 

«Görülüyor ki, bizzat Sovyetler Birliği içinde, 
Lenin, Marks'ı değiştirmiştir. Fakat bugüne kadar 
Lenin de, kendisini izleyenler tarafından değiştiril
miştir.» 

Çeşitli sosyalizmler vardır, bir tek sosyalizm yok
tur. Batı ülkelerinde kullanılan bir deyim de «De
mokratik sosyalizm» dir. Batı ülkelerinde birçok si
yasî partiler de bu adla adlandırılır. 

Şayet buraya «Sosyalizm» i dd ilave edecek olur
sak sakıncalar arz eder. Çünkü, Bâtılı ülkelerde kul
lanılan demokratik sosyalizmi de yasaklamış oluruz. 
Aslında bizim maksadımız o değildir. Büyük müphe-
miyet ifade eden «Sosyalizm» deyiminin de kulla
nılmamasıdır. Bundan sağlanacak fayda, Komisyo
nun tasarısında olduğu gibi, «Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak 
veya dinî temellere dayanan bir devlet düzeni kur
mak amacıyla kullanılamaz» denilerek, abstre, mü
cerret, soyut birtakım kurallar getirerek temel hak ve 
hürriyetlerin kötüye kullanılmasını engellemektir. 

Ben önce Sayın Komisyondan, Komisyon üyele
rinden bu görüşümüze katılmasını rica ediyorum. Bi
zim vermiş olduğumuz önergenin de herhangi bir şe
kilde yanlış anlamalara yer verilmeyecek şekilde de
ğerlendirilmemesi için de bu açıklamayı yapmak zo
runda kaldım. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Değerli üyeler, bu önergelerden beş önergeyi tet

kik ettiğimizde, Sayın Hazer'in işaret ettikleri gibi 
,beşi aynıdır; yalnız'ben önerge sahiplerinden rica ede
ceğim : 

!Sayın Erginay, Sayın Tutum, Sayın Öney, Sayın 
Güngör Çakmakçı, Sayın Feyzioğlu, Sayın Vardal 



Danışma Meclisi B : 130 19 . 8 . 1982 O : 5 

ve Sayın Yarkın, aşağı yukarı aynıdır, bu itibarla be-' 
sini birden işleme koymamı kabul ediyor musunuz?.. 
(«Evet» sesleri) 

Teşekkür ederim. 
Bu önergeler üzerinde Sayın Eroğlu görüştü. Baş

ka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyona soruyorum; Sayın Gölcüklü, bu 

önergelere katılıyor musunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FEYYAZ GÖKCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Bundan önceki madde konuşulurken de söyledi
ğim gibi, bu madde sınırlama maddesinden farklıdır 
ve kötü kasıtla hakkın suiistimalini önlemek amacıy
la konulmuş bir hükümdür. Ancak, benim de bu 
önergelerin temas ettiğ konuda muhalafetim olduğu 
için bu önergeler konusunda arkadaşımız Sayın Ak-
yol konuşacaklardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hayhay, buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Tartışmakta ve üzerindeki önergeleri görüşmekte 

olduğumuz 13 üncü madde esası ve temeli itibarıyla 
temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını ön-

. lemek amacını gütmektedir. Zannediyorum Heyetiniz 
Komisyonla bu genel ç6rçevede mutabıktır. 

Ortaya çıkan durumda, görüşmekte olduğumuz 
önergeler ve Sayın Yarkın ile Sayın Eroğlu'nun ko
nuşmasında geçen mesele iki noktaya yöneliktir. Bu 
noktada Komisyonumuzda da görüş ayrılıkları ol
muştur. 

Sorun, acaba maddeye herhangi bir yoldan «Ko
münizme, faşizme» sözlerini de ilave edelim mi etme
yelim mi? Önerge sahibi üyelerimizden bir bölümü 
bu iki sözcüğün çıkarılmasını istemektedir ve Sayın 
Eroğlu, bundan amacın ne olduğunu açıkladılar. 

Maddede bu iki sözcüğün bulunmasının ya da bu
lunmamasının yarar ve zararlarını takdir şüphesiz ki, 
Yüce Heyetinizindir. Anayasa Komisyonunuz mad
deyi bu şekilde tedvin ederken sanıyorum belli bir 
açıklık vermek istemiştir. Özellikle üyelerimizin «her
hangi bir yoldan» sözüne dikkat etmelerini rica etmek
teyim. Yani... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, bir konuyu size hatır
latmak istiyordum. Şimdi bu 5 önergede,, , maddede. 
bulunan komünizm ve faşizmin çıkarılacağına •dair"' 
bir teklif "yoktur. Bunlar üzerinde görüşüyoruz. 5 
önergede böyle bir husus yoktur. Ancak hak kaybıy
la ilgili... ! 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, bazı önergeler karışık ol
duğu için, önergeleri oya koyarken arz edeceğim hu
sus, bu noktaların ayrı ayrı ve kavramlar olarak oy
lanmasını biz de maddenin ileride- içinden çıkılmaya
cak duruma gelmemesi için arzu etmekteyiz. Bunun 
için arz ediyorum. 

Hak kaybına gelince : 

Sayın üyeler; 
Maddemizin hak kaybıyla ilgili parçası şöyle de

mektedir : «Bu Anayasada yer alan temel hak ve öz
gürlüklerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak 
ve özgürlükleri yok etmek... (ve saire) amacıyla kul
lanılamaz; bu amaçla kullananlar...» Tabiatıyla belki 
cümlenin sonuna geldiğimiz için, biraz nefes tüken
diğinden olacak, hangi noktada hak kaybına yer ve
rildiği iyi izah edilemiyor. Yani Türk Devletinin var
lığını tehlikeye düşüreceksiniz, düşürecekler; işte o 
zaman hak kaybı cezası bir anayasal müeyyide ola
rak öngörülmüştür. 

Bu ağır suçlar karşısında, bu ağır eylemler karşı
sında, o hakkı bu manada kötüye kullananlar, Türk 
Devletinin varlığını tehlikeye düşürenler, Türk Mil
letinin bütünlüğünü tehlikeye düşürenler için, yani 
bu kürsüden söylememe müsaade ederseniz, bu ölçü
de şerir olanlar için hak kaybı cezası getirilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Özellikle ve itinayla, özenle herhangi bir yabancı 

kaynağı mehaz göstermenin zorluklarını bilmekte
yim; ama böyle bir tedbirin Komisyonunuz tarafın
dan icat edilmediğini, bunun başka hukuklarda da 
bulunduğunu, Komisyonun çoğunluğu tarafından bu 
görüşün savunulduğunu açıklamak istiyorum. Alman 
Anayasasında da buna benzer bir hüküm vardır. 
Hatta orada, Alman Hukukunda bu kadar ağır dav-
ranılmasa bile, yani hak kaybı için gerekli suçlar bu 
ölçüde ağır olmasalar bile, sadece demokratik düze
ne yönelmiş olsalar bile, bu takdirde hak kaybı ceza
sının verileceği öngörülmüştür. 

Biz, ülkemizin şartları bakımından daha ağır du
rumlar için hak kaybının Anayasamızda yer alması
nın, özellikle bu manadaki fiilleri işleyenler ve işle
meye niyetlenenler için bir korkutucu engel olaca-

-%\m. düşündük. Komisyonumuzun çoğunluğu bu me
seleyi uzun uzun tezekkür etmiş, uzun uzun müzake
re etmiştir. Amaç : Kesinlikle ve kanuniyet çerçevesi 
içinde bu tür davranan kişilerin kullandıkları o hakkı 
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kaybetmeleri sonucunu ilan etmek, bir manada j 
Devleti ve milleti korumak içindir. I 

Bir örnek vermek gerekirse, denildi ki, ceza ka
nunlarında cezalar tayin edilmiştir, sonuçları da gös- I 
terilmiştir. İşte bu madde ceza kanunlarında veya 
ceza hükmü taşıyan kanunlardaki hükümleri bir ta
raftan teyit etmekte, onlara anayasal bir baz vermekte, I 
bir temel oluşturmakta; (Bu temelin oluşturulmasın-
daki yararın ve ilginin ne noktada olduğunu geçmiş 
tecrübelerimiz göstermiştir.) bu yarar dışında da, bu 
yolda kanunî bir düzenleme yapılması direktifini ka
nun koyucuya vermektedir. 

Özetle ve örnekle söylemek gerekirse, bir şahıs ve
ya bir tüzelkişi eğer düzenlediği bir miting, bir yürü
yüş sonucunda Türk Devletinin varlığını tehlikeye 
düşürmüşse, asayişi bozmuşsa derece derece olmak 
üzere bir defa daha miting yapmak istediği zaman, 
işte o miting yapma hakkını kaybedecektir. Amaç 
budur. Amaç, şerirlerin suçlarını tekrarlamaları sure- j 
tiyle, idarenin başka yolla önüne geçemeyeceği bu 
olayların- önüne anayasal bir direktifle geçmektir. 
Amaç, genelde Türk toplumunu, Devletini tehlikeye 
düşürecek olayların şu veya bu şekilde kanun boş
luklarından yararlanarak tehlikeye düşürülmesini ön- I 
lemektir. 

Bu konuda tereddütleri olan arkadaşlarımızın şim
diden mutmain olmaları için Tasarının 37 inci mad
desinin birinci fıkrasını okuyorum : «Suç, ceza ve 
ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulur.» Yani bu konuda hangi tür hak kaybının 
hangi usul dairesinde konulacağına dair kanun ola
caktır. Zaten de ikinci fıkranın bu şekilde kötüye 
kullananlar teşvikçileri, tahripçileri kim olursa olsun 
onlar hakkındaki müeyyidenin kanunla düzenlenece- I 
ğini esasen açıklamıştır. 

Burada konuşan müteaddit arkadaşlarımız da ifa
de etmişlerdi : Hak kaybı ağır bir müeyyidedir; ama I 
bir devletin çökmesi ondan da ağır bir durumdur. 
Amaç budur. Amaç, geçirdiğimiz olaylarda idarenin, 
devletin kanun boşlukları karşısındaki aczini önle
mektir. 

Başka ülkelerde vardır. Ben Heyetinizi bir küçük I 
noktada temin etmek istiyorum. Böyle bir tedbirin 
bulunması birçok niyetlinin cesaretini kıracaktır. 

Sayın'üyeler; ..••-•• t - ,...;.,. •'.;'.'-''•'"••' •• -
•*'Bu. vkonuda verilen önergeler arasında küçük' bir' 

nokta farkı var. Onu da bilgilerinize sunmak istiyo
rum. Eğer önerge sahipleri de anlayış gösterirlerse 
Komisyonumuzun kendilerine iltihakını ve maddenin I 
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bütünlüğünün bozulmamasını hep birlikte temin ede
riz. Bir önerge de, bu amaçla kullananlar, ya
ni hakları kötüye kullananlar, kötüye kullan
dıkları o hak ve özgürlüğü 'kaybederler.; Öner
ge burada bitmiş, zannediyorum Sayın Eroğlu'nun 
önergesidir. «Hak kaybı hükmü mahkemelerce veri
lir.» Bu bir emniyettir, esasen Anayasanın bütünlüğü 
bakımından zorunludur, bunun konulmasında Ko
misyonumuz musir olacaktır, yoksa bu maddeyi iş
lemez hale getiririz. Yani, hangi merciin bu hak kay
bına hükmedeceği belli olmazsa, ileride bazı zorluk
lar ve karışıklıklar çıkar. 

Özetle ve toplamak gerekirse, biz bu kötüye kul
lanmaya karşı müeyyideyi ülkemizin şartlarını ve bu 
Anayasanın genel felsefe ve kalın çizgisini dikkate 
alarak ve sadece Türkiye'de uygulanan bir hüküm 
olarak değil, bir başka ülkede de uygulanan, uygu
lanmış bir hüküm olarak; fakat çok nadir uygulanmış 
bir hüküm olarak, çünkü cesaret kırıcı, önleyici 
(Preventif) etkisi sebebiyle çok uygulanmasına gerek 
ve yer kalmadan etkisini gösteren bu hükmün bizim 
Anayasamızda da yer almasının bütün temel hak ve 
özgürlükler için gerçek bir teminat olduğu inancında
yız. Çünkü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyetini 
diyelim ki bir kısım insanlar ısrarla, çok çok, sık sık 
kötüye kullanırlar ve toplantı ve gösteri yürüyüşü 
toplum için devamlı tehlike olmaya başlarsa, o zaman 
gerçek anlamda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak 
isteyenler bakımından bir tereddüt doğar : «Acaba 
biz de çıkarsak olay çıkar mı, biz de toplantı ve gös
teri yürüyüşü yaparsak olay çıkar mı?» diye. İşte 
asıl amaçladığımız, hem kötüye kullanmayı önlemek, 
hem de kötüye kullanmamak isteyenler için bu tered
düdün doğmasını engellemektir. 

Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Bir tek kelime 

sormak istiyorum. «.. ya da sair herhangi bir yol
dan» kelimesinin çıkmasına taraftar mı, değiller mi? 

ŞENER AKYOL — Efendim, k<sair herhangi 
bir yoldan» sözcüğü arkasından gelen sözcüklerle 
bağlantılı. Yani eğer bu iki kelime «komünizm» ve 
«faşizm» çıkarsa, açıklamak zorunda kalınır. Biz 

-bunu şunun için'söyledik: Diyelim ki komünizm, fa
şizm bu Anayasada yasaklandı; unsurları itibariyle 
yasaklandı ismen yasaklandı; ama öyle bir yol bulu
nur ki, mesela komünizmi, faşizme katarak falan 
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belki bir şey olabilir. Bu değişik isimlerle, mesela ı 
sosyal emperyalizm falan gibi, başka bir sıfat, vecih, 
şekil altında sunulursa topluma onu da önlemek için, 
yani dışarıda hiç bir dikta ihtimalini bırakmadan 
maddenin kapsamına alabilmek için «sair herhangi 
bir yoldan»ı da koyduk. Bakarsınız birisi yarın gelir 
veya bir unsur, tam olarak ve ilmen de şu veya bu 
uç için uygulamayabilir. O itibarla bunu koymuştuk; 
fakat Heyetinizin vereceği karar sonucunda eğer bu 
iki kelime çıkarsa, o ihtimali nasıl kapsarız, nasıl dı
şarıda bırakmayız, yine zannediyorum Yüksek He
yetinizden vaki tekliflerle ve Komisyonumuza vaki 
desteklerle burtun da üstesinden geleceğimize tamamen 
inanıyorum efendim. 

MUHStN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, be
nim sorduğum sual açık ve seçiktir. Cümleden o te
rim çıktığı takdirde cümle bozulmuyor veya Sayın 
Sözcünün belirttiği gibi maksatlarla uygulama imkâ
nını da sağlıyor. Mana bakımından da değişmiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Açıklandı Sayın Akyol, rica edeyim. 
Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu maddenin 

birinci fıkrasındaki «komünizm» ve «faşizm» den ön- I 
çeki cümleleri okuyorum: «Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesi... «Bunun, bu ifadenin 
tek kelimeyle karşılığı zaten faşizmdir; (İtalya'da, sa-
lazar devri Portekiz'de veya Franko zamanı ispan
ya) «veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde egemenliği», bunun da bünyesi komünizm lite
ratüründe açıktır ve aynıdır. Bu itibarla şu yukar-
daki iki ibare paragrafta varken, ayrıca komünizm, 
faşizm deyip de bunu büsbütün bulandırmanın an
lamı yok. Çünkü, herhangi bir şekilde kendilerinin 
korktuğu faşizm ortaya çıkacaksa zaten yukarıdaki 
deyim onu mutlaka önler; komünizmi de önler. «Ama j 
efendim mülkiyet yoktur komünizmde, belki burada 
olmayan...» Mülkiyetin olacağı hakkında zaten Ana
yasanın diğer hükümleri ortada, Mülkiyeti kaldıra
cak şekilde bir sistem ortaya çıkarsa zaten Anaya
sanın diğer hükümlerine karşı gelinmiş olur, o sis
tem kurulamaz, o da yasaklanır. Bu itibarla bu iki 
kelimenin kaldırılması ile ortada bir değişiklik 
olmaz. 

Bu itibarla acaba Sayın Sözcü bu iki deyimin I 
bahsettiğim şekilde komünizme ve faşizme tekabül 
edip etmediği hakkında ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Çok uzun bir soru oldu Sayın Er-
ginay< I 
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AKİF ERGlNAY — Açıklamalı efendim. 
BAŞKAN — Evet, çok açıklamalı bir soru oldu. 
(Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Ben bazı önergelerdeki tedahüller sebebiyle za

ten bu kelimelerle hak kaybı arasındaki irtibatın 
içice geçeceğini bildiğimden açıklamama buradan 
başlamıştım; ama muhterem Başkanımın haklı ikazı 
üzerine bu noktayı bırakarak, hak kaybına dönmüş
tüm. Eğer Sayın Başkanım ilk ikazından dönüyor. 
larsa, bu soruya cevap vermek isterim. Yani, ben 
de bu iki kelime üzerindeki fikirlerini açıklıyordum; 
ama denildi ki bunu değil, hak kaybını konuşuyo
rum 

BAŞKAN — Evet Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — isterseniz vakit kaybetmemek için bu 
soruları da. 

BAŞKAN — O önergeye sıra gelecektir.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Bunu o zaman cevaplamak üzere... 
BAŞKAN — O zaman cevaplayalım, 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkanım, 1961 Ana

yasasında, «Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyet
lerden hiç birisi... (Sayıyor) Anayasa belirtilen cum
huriyeti ortadan kaldırmak kastıyla kullanılamaz. 
Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası 
kanunda gösterilir.» 
Tasarı gerekçesinde, «Aslında genel ve özel neden

lerle gerçekleştirilen sınırlamalar hak ve özgürlükle-1 

rin kötüye kullanılmasını önleyebilir ise de.?» Buna 
rağmen çok ayrıntılı, bir ceza kanunu maddesi getir
mek zorunluluğu hissedilmiş Komisyonca. Benim so
rum şu: 

1961 sisteminden amaç, kapsam, kullandığı kıs
taslar ve yarattığı sonuçlar bakımından bu kadar 
ayrıntılı bir sistem getirilmesinin nedenlerini daha 
doyurucu, daha kapsamlı bir şekilde açıklamalarını 
bekliyorum. 

Son yorumum; acaba hak kaybı hükmü nasıl 
uygulanacaktır, somut olarak örnekler vermesini istir
ham ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, müsaade ederseniz diğer üç üye 

daha var, onlar da sorularını sorsunlar, belki hep
sine birden cevap vermek suretiyle daha kısa za
manda cevaplamış olursunuz. 
Sayın Ender, buyurun. 
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MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan; 
13 üncü maddenin birinci fıkrasının dördüncü sa

tırının ortasından itibaren; «Dil, ırk, din ve mezhep 
ayırımı yaratmak»! sözü bana kalırsa yanlış bir ifa
dedir. Laisizme de ters düşer bir ibaredir. Bu mem
lekette din ve mezhep ayrılığı vardır. Bu yaratılmaz. 
Ancak, bunun kışkırtmacılığından istifade ediliyor, 
bazı olaylar yaratılıyor. Bu ifadenin bu şekilde dü
zeltilmesi yerinde olur kanaatindeyim, 

BAŞKAN — Sayın Ender, biz bu maddenin o 
kısmı üzerindeki önergeyi görüşmüyoruz da son fık
ra var. Bu, «Faşist» ve «Komünizm», den sonra, hak 
'kaybı ile ilgili onu görüşüyoruz. Onun için... 

MUZAFFER ENDER — Aynı fıkra içinde ol
duğundan arz ettim. 

IBAŞKAN — Evet, 
Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Efendim, benim soracağım 

sual hakkında bir önerge yok, madde üzerindedir. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki... 
REMZİ BANAZ — Bir 'kelimeyi soracağım. 
BAŞKAN — Evet. 
REMZİ BANAZ — Efendim; 
Ceza sorumluluğunun şahsî olduğu bu Tasarıda 

da yer almış, İkinci fıkrada; «Gerçek ve tüzelkişiler
le topluluklar hakkında uygulanacak müeyyideler» 
denmektedir. 

Gerçek kişilere uygulanacak müeyyideleri anla
dık. Tüzelkişilere uygulanacakları da anladım; fakat 
topluluklar hakkında nasıl müeyyide uygulanabilir? 
Bundan ne amaçlanıyor? Bunun açıklanmasını isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REMZİ BANAZ — Cezaî sorumluluğun şahsîli

ği ile nasıl bağdaşacak? 
.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak, siz de sorunuzu lütfen sorunuz. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, kıymet

li arkadaşlarım; 
Sayın Sözcü, önergeye dair açi'klamalarını yapar

ken böyle bir hükmün Alman Anayasasında da oldu
ğunu söylediler ve «Alman Anayasasında hak kay
bına ve bunun ölçüsüne Federal Anayasa Mahke
mesi 'karar verir.» şeklinde, bununla yetki belirli bir 
yüksek mahkemeye verilmiştir, buyurdular. 

Biz mademki Almanya'yı örnek alıyoruz, bizim 
madde metninde de hiç olmazsa bu önemli kararı 
yüksek bir mahkemenin vermesini Komisyon düşün
memiş midir? 

• Aksi halde, en küçük ilçelerde, bir aylık, hukuk
tan yeni mezun, yeni hâkim, stajyer hâkim bu kara
rt verebilecek midir? Bunu arz etmek istiyorum. 
k BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gelendost, buyurunuz. 

HALİL GELENDOST — Efendim; hak kaybıy-
I la ilgili bir sorum olacak. 

Bir öğrenci veya öğrenci grubu, arkadaşlarının 
I temel "hak ve hürriyetleri olan öğrenme hakkını en

gellemeye kalkarsa bu engellemeden mütevellit öğ
rencilik hakkını kaybediyorlar. Yani bu şekilde yo-

I rumlanabilir mi? 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

I AK YOL — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Sayın Tutum, «Niçin böyle bir hükmü, bir ceza 
kanununun hükmünü Anayasaya 'koydunuz?»' dedi
ler. 

Herhalde dikkatlerinden kaçmıştır ki, 37 nci mad
dede de Ceza Kanunumuzda açıkça ifadesini bulan 

I 'birçok prensip Anayasaya konulmuştur. Anayasalara 
•bazen, ibJtiyaç olduğu zaman özel kanunlardaki hük-

I mü anayasal güvenceye kavuşturmak için hüküm 
konulur. 

Yani genelde bir hüküm Ceza Kanununda var 
I diye veya herhangi bir özel kanunda var diye Ana-
I yasaya konulmaz diye bir kural yoktur. Azız Üsta-
I dımız Sayın Gözülbüyük, bunu burada bütün delille

riyle anlattığı için detayına girip zamanınızı almıyo
rum. 

I Neden burada Ceza Kanununun ünlü maddele
rindeki unsurları koyduğumuza gelince; Komisyonu-

I muz, Anayasada bu maddelerin unsurları olmayınca, 
en olmadık zamanlarda bu maddelerin, bu ceza hu
kuku, Ceza Kanunu maddelerinin Anayasa Mahke-
kemesine gitmesinden toplumlumuzun bugünkü dü
zeyinde, toplumumuzun bugünkü ihtiyaçları muva-

I cebesinde bir endişe duymuştur. Bunu anayasal bir 
güvenceye bağlamak istemiştir. Bu, bu kadar basit
tir. Olaylar önümüzdedir. Bunun üzerine, detayına 
girerek bazı millî müesseselerin üzerinde fazla ko
nuşulmasını ve bugün artık düşünülmesini tahrik et
mek istemiyoırum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, bugünkü çalışma 
I programımız biliyorsunuz gece çalışmasından evvel 

saat 20,00'de bitmektedir. O itibarla beş dakikanız 
var. Bu beş dakikada cevapları lütfedin. 

I Buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AlKYOL — Tamamlayacağım Sayın Başkanım. 

Hak kaybı nasıl olacak?. 
îzah 'ettim. Bir tüzelkişi yürüyüş yaptı, bir tüzel

kişi anayasal bir hakkım kullandı; ama işte bu mad
dedeki unsurları tehlikeye düşürdü. Bir defa daha 
Heyetinizin sabrını taşırmadan herhangi bir tereddü
de yer vermemek için okuyorum efendim. 

Yani bu tüzelkişi, devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmezliğini bozdu, Türk Devletinin ve Cumhuriye
tinin varlığım tehlikeye düşürdü, temel hak ve öz
gürlükleri yok etti, yol kesti, bir şehrin dışarıyla ir
tibatını kesti; bu gibi davranışlarda bulunursa onu 
o haktan mahrum edeceğiz. Esesan bunların birço
ğunun müeyyidesi Ceza Kanunumuzda gösterilmiş
tir. Cezanın müteferri sonuçlarından olmak üzere, 
mesela bel'irli süre ceza mahkûmiyetine uğrayanın 
belirli yerlerde hakları kaybolmaktadır. Bu, Anaya
sada da var. Belirli ceza mahkûmiyet'ine uğrayanlar 
seçilme haikkını kaybederler. Bu 'bir hak kaybı değil 
midir? Belirli süre, beş yıldan fazla ceza mahkûmi
yetine mahkûm olanlar hacir edilirler. Bu bir hak 
kaybı değil midir? Ceza Kanunumuzda esasen bun
lar vardır; ancak bu Anayasanın getirdiği sistemde 
eğer bir boşluk varsa kanun koyucu onları da ta
mamlayacaktır. 

Sayın Banaz'ın topluluklarla ilgili sorusu cezanın 
şahsîliği 'ilkestini bozmadan uygulanacak bir hüküm
dür. Bu, toplu işlenen suçlarla ilgili özel bir hüküm
dür. Kendisi müsterih olsun. Bu konuda Batı Avru
pa'da ve demokratik ülkelerde gelen sınırlamalar öl
çüsünde herhalde sınırlama getirilecektir. 

Hangi mahkeme doğrudur? Almanya'da «Anaya
sa Ma)hkemes'i»ı hükmü konulmuştur. Biz, Komis
yonda tartıştık. Anayasa Mahkememizin görev ve 
yetkileri hakkındaki Anayasa 'hükümlerinin elverişli 
olmadığinı gördük. Bu meselenin hallini özel kanuna 
bıraktık. Özel kanun durumun özelliğine göre yetkili 
meroiî tayin edecektir. Nitekim ağır cezalı hükümler 
için ağır ceza mahkemeleri, hafifleri için de sulh 
ceza mahkemeleri görevlidir. Bunu kanun hallede
cektir. 

öğrenim hakkını ihlal ederse ne olacaktır? Sayın 
Gelendost'u temin ediyorum, 'bugüne kadar fou yol
da davranmış olanlar ayrıca bir anayasal böyle bir 
hükme gerek kalmaksızın okullarından tart edilmiş
lerdir. Bunun müeyyidesi zaten orada gösterilmiştir. 
Bu daha çok, daha büyük olaylar için öngörülmüş 
bir hükümdür. 
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Sabrınız için, beni dinlediğiniz için hepinize te
şekkür ederim. 

Teşekkür ederim Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Akyol teşekkür ederim. 

AYHAN FIRAT — Bir tek sual sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Çok az zamanımız kaldı, 
AYHAN FIRAT — Kısa efendim. 
BAŞKAN — Çok önemliyse buyurun. 

AYHAN FIRAT — Sayın Akyol dediler ki «Me
sela yol kesti.»ı Yol kesince burada; «O hak ve öz
gürlüğü kaybederler», tabiri var. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bir dakikanızı rica edeceğim; çünkü bu önerge

leri oylatacağım. R'İca ederim. Lütfen ayrılmayın. 
Evet, 'buyurun. 

AYHAN FIRAT — Efendim; 
ıBiraz önce Saym Sözcü misal verirken mesela 

bunu, bir şehrin çıkışını kestiler, yol kestiler. Şimdi, 
bu maddenin alt tarafında diyor ki, bunu yapanlar, 
«O hak ve özgürlüğü kaybederler.»! Acaba hangi hak 
ve Özgürlüğü kaybediyor o yol kesen? 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Pek tabiî Heyetimiziin anladığı tebes
sümlerinizden görülüyor. Toplantı ve gösteri yürü
yüşü tabiî. Pek tabiî olarak seyahat hürriyeti değil 
herhalde. Bu açıktır. 

Teşekkür ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, bu önergelere katılmıyorsunuz, 

değil mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan. 

Katılmıyoruz; ama salonda pek az kişi kaldı, oy
lamayı yemekten sonra yapsak daha iyi olur efen
dim. 

BAŞKAN — Salonda büyük bir ekseriyet var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Büyük bir ekseriyet olduğuna kani 
değilim, ama takdir zatıâlinizindir. 

önergelere katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
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Bu dört önergeye Komisyon katılmamaktadır, 
dikkate alınması hususunu oylarınıza sunacağım. Dik
kate alınmasını kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... 
Önerge kabul edilmemiştir* 

Değerli üyeler; 
Saat 21'de toplanmak üzere Birleşime ara veri

yorum. 
Kapanma saati : 20.00 

»>•*;< 

ALTINCI OTURUM 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 130 uncu Birleşimi
mizin Altıncı Oturumunu açıyorum. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan; müzakerele
re geçmeden önce müsaade ederseniz, sayın idareci 
üyeler tarafından ilan tahtasına bir duyuru yazılmış, 
o duyuruyla ilgili bu gece oturumunun başında bir
kaç cümlecik söylemek istiyorum. Çünkü gece oturu-
muyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi henüz müzakereyi 
açmadık. Hepinizin yüksek müsaadeleriyle çok kısa 
olmak üzere Sayın Güvenç'i dinleyelim. 

Sayın Güvenç, yerinizden arz edin; çünkü biliyor
sunuz gündem dışı konuşma yok. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan; 
Hepimiz görüyoruz ki dinleyici locaları bomboş. 

Dışarıya yazılmış olan bu duyurudan önceki gün
düzler ve geceler dinleyici localarında parmakla sa
yılacak kadar az kişi bulunmaktaydı. Elbette takdir 
edersiniz ki, bu vatandaşlara dinleyici kâğıdını sayın 
üyeler vermektedir. Şimdi görüyoruz ki, sayın idareci 
üyelerimiz ilan tahtasına bir yazı yazarak, gece otu
rumuna misafir ve dinleyici getirilmemesini önemle 
üyelere duyuruyorlar. Bu, Anayasa müzakerelerinin 
bir kısmını halka kapalı yapmak manasını taşır. Baş
ka türlü de bir önlem alınabilirdi. Sayın idareci üye
lerimiz inzibatî önlemleri elbetteki almakta serbesttir
ler. İçtüzüğümüzde dinleyicilerin ve misafirlerin han
gi şartlar altında Mecliste bulunacaklarına dair hü
kümler var, onları uygulasalardı daha iyi olurdu. 

Benim ricam: Başka manaya çekilmemesi için söy
lediğim gerekçeleri de dikkate alarak idareci üyeler bu 

duyuruyu tekrar bir kere daha gözden geçirsinler. Bu
nu temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Güvenç; o konuyla ilgilene

cek, hem size, hem diğer sayın üyelere bilahara özel 
bilgi arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
13 üncü madde üzerinde verilen önergelerden; 

Sayın Bilge ile Sayın Erginay'in önergesi. 
Sayın Bilge, sizin önergeniz son fıkranın çık

masıyla ilgili özellikle oraya bir fıkra ilave etmek 
maksadıyla verilmişti. Ben evvela birleştirmiştim; fa
kat sonradan dördünü ayrı oylattım, sizinkini ayırdım. 

Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?.. 
NECİP BİLGE — Yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen çok kısa olarak rica edeyim. 
NEClP BİLGE — Sayın Başkan, aziz arkadaş

larım; 
Benim önergemde bu hak kaybıyla ilgili hükmün 

tamamen çıkarılması söz konusu değildir; sadece hak 
kaybıyla ilgili olan hükmün biraz değiştirilmesi şek
linde bulunmaktadır. 

Komisyon sözcüsünün de belirttiği üzere, hak kay
bıyla ilgili hüküm Alman Anayasasında da mevcut
tur. Yalnız bizim Komisyonun getirmiş olduğu me
tinle Alman Anayasasında mevcut olan metin biraz 
farklıdır. Alman Anayasasında bu temel haklar ve 
hürriyetlerle ilgili hükmün suiistimal edilmesi, dola
yısıyla o hak kaybını düzenleyen madde metninde, 
hangi hakların kaybedileceği hususu ayrı ayrı belirtil-
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iniştir. Bunlar fikir ve basın hürriyeti, eğitim hürri
yeti, toplanma hürriyeti, topluluk kurma hürriyeti 
(Dernekler vs.) mektup, posta ve haberleşme gizliliği, 
mülkiyet hakkı ve sığınma hakkı. 

«İşte bu haklar kötüye kullanılırsa, bu kötüye kul
lanma dolayısıyla bunların kaybına karar verilir. «Ana
yasa böyle öngörüyor. «Hak kaybına da Anayasa 
Mahkemesi karar verir. Anayasa Mahkemesinin ka
rar vermesiyle ilgili olan o fıkrada da bu hak kaybı
nın her zaman temelli olmayacağı, geçici de olabi
leceği açıklanmaktadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi 
hak kaybına ve bunun ölçüsüne karar verir.» diyor. 
«Ölçüsüne karar verir» deyince, buradan geçici ola
bileceği de anlaşılmaktadır. 

Halbuki, bizim Komisyonun getirmiş olduğu me
tinde, geçicilik hükmü yok. Burada, «Kötüye kul
landıkları o hak ve özgürlüğü kaybederler» diyor. 
Burada geçiciliğe ait bir hüküm bulunmadığına göre, 
bunun temelli olduğu aolaşılabilmektedir. 

Bu itibarla, onun geçici olabileceğine dair de bir 
hüküm koymak icap eder. İşte bu sebeple, arkadaş
larımla birlikte «Hak kaybına dair» olan hükmün, 
geçici veya temelli olabileceğinin açıklanmasını ilgi* 
(lendirmektedir, ona dair bir ifade koymuş bulun
maktayım. Özgürlüğü geçici veya temelli olarak 
mahkeme kararlaştırır. Hak kaybına mahkeme ka
rar verir diye ayrıca bir cümle yapmaya lüzum ol
maksızın bu hak kaybının geçici veyahutta temelli ol
masına mahkemece karar verilir, şeklinde bir ifade 
kullanmış bulunmaktayım. 

Bu itibarla, bu fıkranın tamamen kaldırılması ka
bul edilmediğine göre, bu hak kaybının geçioi olabile
ceğine dair olan önergemizin dikkate alınmasını tak
dirinize arz ediyoruz. 

Yalnız burada şu noktayı da belirteyim: Alman 
Anayasasında, biraz önce belirtmiş olduğum gibi, 
hangi hakların kaybedileceği açıkça belirtilmiştir; bi
zimkinde böyle bir açıklama yoktur. Her türlü te
mel hak bakımından bu söz konusu olabilecektir; 
ama bazı hakların kaybının nasıl olacağı önceden kes
tirilemez, belli olmaz. Hak kaybı olabilir mi, olamaz 
mı, o da münakaşayı mucip olabilir. İşte Alman Ana
yasası, hak kaybının mümkün olduğu halleri ele al
mak suretiyle, onları birer birer saymış bulunmakta
dır ve bu hususta da Anayasa Mahkemesi karar ve
recektir. 

Bir de eksik olan nokta şudur: Bu hak kaybının 
ceza ile ilgili olup olmadığı açıkça belli değildir. Ger
çi denebilir ki, son fıkrada, bu yasaklara aykırı ha
reket edenlere verilecek müeyyideler (Ceza da demi

yor) kanunla düzelenir, deniliyor. Bunun ceza olduğu
nu kabul edelim; fakat ondan evvelki fıkrada hak 
kaybının ceza ile ilgili bulunduğu veya ona bağlı bu
lunduğu açık bir şekilde belli değildir. Bunun ceza 
ile bağlı bulunduğunun tutanaklara geçmesi bakımın
dan burada belirtilmesi uygun olur kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Değerli üyeler; 
Sayın Bilge'mn önergesi üzerinde söz.... 

ALÂEDDÎN AKSOY — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın arkadaşlarım; 
Eğer hak kaybmın geçici de olabileceğini kanunda 

tasrih edecek olursak, bu ileride hâkimleri tazyik ve 
tehdit unsuru olacaktır, tehdit edilmelerine yol açıla
caktır. Binaenaleyh, bu gibi suçların işlenmemesinde 
dikkatli olunmasının gereği, bu hususta bir takdir 
yetkisinin verilmemesini icap ettirir. 

Keza, hak kaybı hususunda "karar verecek yetkili 
mahkemenin de işlenen suçun mahiyetine göre ağır 
ceza veya sulh ceza mahkemeleri olması gerekir. 

Durumu saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Lebinde Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Önergenin lehinde konuşmak istiyorum. 
Hak kaybının devamlı olması halinde, işlenen fiil

lerle hak kaybı müessesesi arasında adaletli bir den
ge kurmak her zaman mümkün olmayabilir. O bakım
dan, Saym Aksoy'un görüşlerine de ben katılamı
yorum. 

Sözgelimi, adiyyen darp suçunda hâkim isterse 
para cezasına, isterse iki aydan başlayan hapis ceza
sına karar verebilir ve bunları artırabilir, daha yük
seğini tayin edebilir ve isterse tecil edebilir, isterse 
hapis cezasını da paraya çevirir ve bunlarda da bazı 
esbabı muhaffifenin mevcudiyeti halinde indirmeler 
de yapabilir. 

Bu nedenle, hiçbir zaman hâkimin bu takdirini 
kullanmasında hiçbir endişesi olmaz. Hak kaybında 
da böyledir. Hiçbir fiil diğerine benzemez; fiilin ağır
lığı ve işlenen fiilin sosyal tepkisi de daima birbi
rinden farklıdır. Onun için, adil bir denge kurabilmek 
için hak kaybını bazen geçici, bazen de tamamen kal
dırmak durumundayız. 

Bunu arz etmek istedim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Güray. 
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Evet, önerge üzerinde sayın üyelerin görüşlerini 
aldık. 

Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Bilge'nin açıkla
masından sonra, bu müeyyide geçidi olabilir, devam
lı olabilir, ceza mahkûmiyetinin sonucunda olabilir. 
Bu hususun açıklanması burada, zannediyorum bizim 
metnimizde yeteri kadar açıktır, illa bir yerden ya
rarlandık diye oradakini tamamen getirmek şart de
ğildir. Bizim ceza hukukumuzun ilkeleri açıktır. 
37 nci maddede zaten bu konuda kanuniyet; anayasal 
güvence altında bir kanuniyet getiriyoruz. 

Biz metin üzerinde musirrız efendim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza suna

cağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Âyanoğlu, Sayın Pamak, Sayın Dabaikoğlu, 
Sayın Yeğenağa Sayın Parlak ve Sayın Girmen'in 
önergeleri. 

Evet, bu önerge üzerinde Sayın Âyanoğlu siz 
açıklama yapacaksınız. Buyurunuz efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, ondan 
sonra bendeniz söz istiyorum lehinde. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın İğneciler, lehte. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Önergeyi okutur musu
nuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutmuştuk, tek
rar okuyalım. 

(Nurettin Âyanoğlu ve arkadaşlarına ait önerge 
tekrar okundu.) 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Benim önergem tek kelime olarak bu maddede 

«komünizm» kelimesinden evvel «sosyalizm» keli
mesinin ilavesinden ibarettir. 

Sosyalizm hepinizin bildiği gibi, bütün üretim 
araçlarının tedricen devletleştirilmesidir. Sayın Ho
cam benden evvel bu konuları geniş olarak görüştüğü 
için, tekrarlamıyorum. 

12 Eylül'den evvel memleketimizde bu yoldan gi
rilerek çeşitli kuruluşlar meydana getirilmiştir, bu 
suretle de temel hak ve hürriyetler kötüye kullanıl
mıştır. 

Anayasanın ileride bu gibi münakaşalara veya açık 
kapılara meydan bırakmaması için açık olduğunu san
dığım bu kapının kesinlikle kapatılmasını teklif edi
yorum. 

Anayasanın Devletin temel amaç ve görevlerini 
tespit eden 4 üncü maddesinin gerekçesinde (Hailen 
şimdi görüşmekte olduğumuz Tasarının); «Sosyal dev-

.let bazılarının yanlış sandıkları veya kasten tahrif 
ettikleri gibi sosyalist devletle ilişkisi olmayan bir 
devlet anlayışıdır.» denmektedir. 

Ayrıca yine Anayasanın «Parti kurma ve partilere 
giirme hakkı» nı düzenleyen 77 nci maddesinin gerek
çesinde de aynen «1961 Anayasasında, Anayasanın sa
ğa ve sola ve ne oranda açık olduğu ilk yıllardan beri 
tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle, bu gibi tar
tışmalara son vermek için, Türkiye'de bundan böyle 
sınıf ve zümre esasını, komünizmi, faşizmi, teokrasiyi 
ve herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yer
leştirmeyi esas alan siyasî partinin kurulamayacağını 
kabul etmiştir.» deniyor. 

İşte ben bu gerekçelere de dayanarak Komisyon
ca Anayasanın kapalı olduğu belirttiği sosyalizmi bu
rada açık, kesin madde metnine ilavesini arz ve tek
lif etmekteyim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın İğnecüer buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Aleyhinde söz alan var

sa arkadaşımız konuşsun, bilahara lehinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Peki Sayın iğneciler. 
Aleyhte söz almak isteyen sayın üye? Yok. O 

halde buyurun lütfen. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Bundan önce 12 nci maddenin müzakeresi sıra

sında temel haklardan, hürriyetlerden bahsederken, 
haklı olarak bazı sayın üyelerimizce; bu hakların özü
ne taalluk eden sınırlamalar getirilmesin, dendi. 
Aslında bu doğru bir savunmaydı, haklı bir gerekçey
di. Ancak, biz burada Türkiye Cumhuriyetinin yeni 
Anayasasını yapıyoruz. Başka bir parlamentoda olsa, 
12 Eylül'den önceki günleri, yılları yaşamamış bir 
milletin temsilcileri olmasaydık buna hiçbir söz söy
lemek gerekmezdi. 

Vatandaşımız ve onların temsilcisi olan sayın üye
lerimiz o kadar endişe ve tedirginlik içindeydiler ki, 
Anayasamızın vermiş olduğu bazı ters kararlarda bu 
endişeleri, tedirginliği artırmıştır. Özüne taalluk eden 
hususlarda dahi korktuk, hepsini özünün içine so-

172 — 



Danışma Meclisi B : 130 19 . 8 . 1982 O : 6 

kuyorlar onun için de herkes istediği gibi at oy
natıyor, devletn aleyhindeki faaliyetler, dernekler, te
dirginlikler devam ediyor diye endişe ettik ve kıskan
dık, sakındık. 

Şimdi, 13 üncü maddede Sayın Heyetinizin aynı 
endişelerin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Asılın
da Milletimiz de aynı endişelerin içindedir. Demin 
önerge sahibi Sayın Âyanoğlu arkadaşımız bu maddeyi 
yeterli derecede açıklığa kavuşturmuş bulunuyor. 
Sosyal devlet, sosyal adalet; bunlara hepimiz iyi ni
yetler ölçüsünde hliç şüphesiz taraftarız, ancak sos
yalizm gibi, sosyalist parti gibi kelimelere ve bura
larda toplanan ve toplanacak olan insanların iyi ni
yetinden, Türk Devletinin refahına, birliğine, saade
tine hizmet edeceklerinden Milletçe kuşkuluyuz. 

Bu itibarla sosyalizme de Anayasamızın kapalı ol
masını sarahaten burada dercetmek, içine kaydet
mek Büyük Milletimize büyük huzur verecektir. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın İğneciler. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehte söz istiyorum 

efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Aleyhinde. 
REMZİ BANAZ — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Lehte Sayın Doğu'ya, aleyhte Sayın 

Hamitoğulları'na, aleyhte Sayın Banaz'a. 
Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde üst üste 

konuşuldu. Arkadaşımız aleyhinde konuşsun. 
BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Doğu, bilahara 

Sayın Hamitoğulları, daha sonra Sayın Banaz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, iki tane lehte 

konuşulmasın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Efendim, benim şahsen bir prensibim vardı, bu

nu uyguladım; huzurunuza yeni çıkıyorum. Yakından. 
lizleyen arkadaşlarım belki fark etmişlerdir. Lehte bir 
arkadaşımız doyurucu konuşursa, aynı kanıyı payla
şıyorsak mümkün mertebe çıkmama gayreti içinde ol
dum; ama konu burada bırakın üç defa lehte konuş
mayı, belki sabaha kadar lehte konuşmayı gerektirecek 
vüsattedir. (Alkışlar) 

Her şeyden önce bu önergeyi veren arkadaşlarıma 
teşekkür etmek isterim. Hakikaten konu son derece 
mühimdir değerli arkadaşlarım. Hiç unutmayalım, 
1961 Anayasası başımıza neler getirmiştir, bir hukuk 
profesörü çıkmıştır bir Cumhurbaşkanı için; «Sos- J 
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yalizme Anayasa kapalı diyen bu Cumhurbaşkanı 
benden sınıfı geçemezdi.» demiştir; ama gerekçesi 
neydi, sosyal devletten hareketle bunu söylemişti bu 
Sayın hocamız. 

Demek ki, böyle ufak tefek yanlış anlayışlara, is
tendiği şekilde kullanılacak gaî - tefsirlere konuyu 
tamamen kapatmak, sonuna kadar tıkamak lazım de
ğerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'nin durumuna bir bakalım; Türkiye'nin 

sosyalist blokla sınırı olmayan ne kadar yeri kalmış
tır? Suriye ilave edilmiştir, Irak buna ilave edilmiştir, 
dört bir tarafımızdan neredeyse sosyalist blokla sa
rılmış durumdayız. Sosyalist blokun bir tek amacı 
vardır; Türkiye'yi zaman içinde eritip, kendilerine da
hil etmektir. Bunu yaşadık biliyorsunuz. «Ilımlı sos
yalizm» dendi, «Güleryüzlü sosyalizm» dendi, daha 
sonra «Polonya usulü sosyalizm» dendi, «Çin usulü 
komünizm» den bahsedildi. Demek ki, bunlar zamanla 
münevverlerimiz tarafından moda halinde uygulanmış 
sloganlara dönüştü. 

Lütfen, elbirliği üe gelin bu yolu kapatalım ve bu 
önergeyi kabul ederek Anayasamızın bugünkü görüş
melerine bir tarih düşürelim istiyorum. Sözlerimi bi
tirirken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok Sayın Baş

kanım, Danışma Meclisinin Değerli üyeleri; 

Yüksek izninizle diyebilirim ki, huzurunuza su
nulmuş bu önerge, 200 maddeden oluşan bu Anayasa 
Tasarısının en önemli bir konusunu tartışmaya açmış
tır. 13 üncü maddenin açık, net olan içeriğine Tür
kiye'yi maddenin içeriğinde faşizme, komünizme, din
sel esaslı teokrasiye kesinlikle kapatmış olmasına rağ
men; böyle bir sözcüğün eklenmesi, Türkiye'yi; ? yal
ınız, Tüfkiye bakımından benden önce konuşan çok 
değerli sınıf arkadaşımın söylediği gibi, komünizme 
kapalı hale değil, kesinlikle açık hale getirecektir., 
Bunu size huzurunuzda haddim olmayarak ilmen lizah 
edebilmem için, en azından komünizmin, sosyalizmle 
farklılığını, sosyalizmin çeşitlerini, ülkelere göre ge
çirdiği evrimi arz etmem lazımdır. Beş dakika içeri
sinde bunları maalesef size arz edemem. 

Yalnız şunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım; bir
çok arkadaşım bu arzedeceklerimi benden daha çok 
bilmektedirler. «Sosyalizm» derken, demokratik sos
yalizm kastedilir burada. Çünkü komünizmden son-
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ra sosyalizm bahis konusu edildikte, bu yalnız ve sa
dece demokratik sosyalizmdir, yalnız ve sadece sos
yal demokrasidir. Bunların da bildiğiniz gibi çok çe
şitleri var. Söz gelimi demokratik sosyalizmleri alın, 
bir tsveç, bir İngiltere, bir Almanya, bir Fransa ve 
daha bunlara eklenebilecek örnekler vardır. 

Şimdi bunu yaptığımız takdirde yalnız bu mad
deyi değil, buraya «Sosyalizme de kapalı» dediğimiz 
takdirde, Anayasayı oluşturan diğer maddelerle bir
likte, Türkiye sadece ve yalnız kapitalizme açık ha
le geliyor; ama hangi kapitalizme? Yüksek dikkatle
rinizi ve yarın tarihin bizi çok kötü bir tarzda yargı
lamaması için arz ediyorum, yüce takdirlerinize sun
mak için belirtiyorum; «Türkiye'yi faşizme götüre
cek bir kapitalizme açmaktadır» sadece ve yalnız. 
Onun için bu maddenin «Faşizme de kapalıdır» hük
münü de iptal edecektir. Bunu tarih önünde söyle
meyi memleket görevi biliyorum. 

Bu konduğu takdirde, yarın Atatürkçülüğün çağ
daş olabilecek ve Türkiye'nin, müslüman Türkiye'
nin, Atatürkçü Türkiye'nin yapılarına uygun ve Tür
kiye'yi ancak komünizme, Türkiye'nin baş belası olan 
kuzey komşumuza karşı koruyabilecek, Atatürkçü 
sosyal demokrasiye de kapalı hale getirecektir. Bu 
kapalılık olduktan sonra, ilmen ispat edilmesi müm
kündür, Anayasa sadece ve yalnız faş.;zme açık ola
caktır. Niçin? Çünkü sadece vahşi kapitalizme açık 
olur. Bugün çağdaş kapitalizmlerin egemen olduğu 
Batı ülkelerinde, Fransa'da bugün iktidarda bir sos
yal demokrat vardır; seçimle gelir, seçimle gider; 
ama sosyal demokratların iktidar olamadıkları ül
kelerde, yalnız ve sadece vahşi kapitalizme dayalı, 
onun bozulmasından başka birşey olmayan faşizm 
egemen olur. Aramızda bunu isteyebilecek bir tek ar
kadaşın olabildiğini tasavvur etmediğim için, hepi
nizin yüce, kutsal duygular ve düşüncelerine saygı
lı olmaktan ilham alarak ve bunu cesaretle, Sayın 
Akyol arkadaşımın belirttiği gibi burada söylemek 
gereğine inandığım için bu kısa sürede ancak bunla
rı arz edebileceğim için, bunu yüksek takdirlerinize 
arz ediyor ve böyle .birşeyi Türkiye'ye layık göremi-
yeceği inancı içinde hepinizi çok derin saygılarımla 
selamlıyorum efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 
«Sınıf arkadaşım» diyerek sataşma olmuştur, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun. 

BEŞÎR HAMİİTOĞULLARI — Sayın Başka
nım; bana sataşılmıştır; ama olumsuzlukta ben, bu 
Yüce Mecliste hiç kimse ile yarışa girmeyeceğim 
efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Doğu; Sayın Banaz'a söz 
vereyim, biraz siz de sakinlesin. Gerekirse... 

AHMET SENVAR DOĞU — Hiç bu kadar sa
kin olduğumu hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zaten karşılıklı gereken 
cevapları verdiniz. 

Buyurun iSayın Banaz. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri; 

Efendim, görüştüğümüz maddeye «Sosyalizm» 
kelimesinin ilavesini isteyen önerge sahibi, tarifi yap
tılar. Dediler ki, «Sosyalizm, üretim ataçlarının pey
derpey Devlete geçmesi düzenidir». Tarif bu, benim 
anlayabildiğim kadarıyla. 

Şu anda görüştüğümüz Anayasa Tasarısında Top
rak Reformunu düzenleyen 44 üncü madde, (Kamu
laştırmayı düzenleyen 48 inci madde, devletleştirme
yi düzenleyen 49 uncu madde dikkatle incelendiğin
de, bazı üretim araçlarının Devlet tarafından, Dev
lete geçmesi ve Toprak Reformunda olduğu gibi da
ğıtılması, bazı üretim araçlarının da kamulaştırma 
ve devletleştirmede olduğu gibi, Devlete geçmesini 
öngörmektedir. Eğer, sosyalizme kapalı diyorsak, 
öncelikle bu maddelerin Tasarıdan çıkarılması ge
rektiği inancındayız. 

Burada belirtmek istediğim bir başka konu var
dır. Türkiye'de komünizm hiç sorun olmadığı bir dö
nemde bir komünizm mefhumu yaratılmış ve bu bir ga
zete okuyana «Komünist» diyecek kadar ucuzlatılmış ve 
«Ben komünistim» diyenlerin çoğalmasına neden ol
muştur. Şimdi, bir de burada biz kendimize işte «Ben 
sosyalistim» diyecek ve suçlular ordusu yaratacak 
bir madde getirmek istiyoruz. Bunun toplum yara
rına olmadığı inancındayım. Bu nedenle maddenin 
reddedilmesi gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım.. 
BAŞKAN — Efendim, lehte ve aleyhte verilme

si gereken söz verilmiş ve konuşulmuştur, çok rica 
edeyim Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, bir usul mese
lesi çıktı ortaya arz edeyim efendim. 
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BAŞKAN — Usul meselesi konusunda tabiî ko
nuşabilirsiniz. Ben lehte aleyhte bir konuşma yapa
caksınız zannediyordum. Buyurun. 

REMZt fBANAZ —- Sayın Başkanım; bir düzelt
me yapmam gerekiyor; «Maddenin reddi gerekir» 
demiştim, «Önergenin reddi» olarak düzeltiyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, biz bir önerge 

verdik. İBu vermiş olduğumuz önerge henüz daha 
okunmadı. Okunduğu zaman, umumun ıttılaına tam 
anlamıyla sunulduğu zaman Meclis büyük bir huzu
ra kavuşacaktır. Biz, önergemizle bu tür münakaşa
ların sebebiyet olacağı huzursuzluğu ortadan kaldır
mak istedik. Eğer şayet Tasarıda olduğu gibi, '«Faşiz
me ve komünizme» denilirse, o zaman «Sosyalizme 
de açık kalır» diye ifade ettim, burada söyledim; 
«Sosyalizme de» ilave edilecek olursa, o zaman sos
yalizmin tarifi gerekir. Sosyalizmin kaypak olduğu
nu, birçok sosyalizmler bulunduğunu ifade ettim, bu
rada anlattım. Bu önerge kabul edilirse zımnen bi
zim önergemiz reddedilmiş sayılır. 

Zatıâlilerinizden rica ediyorum, bizim önergemizi 
oya koyunuz ve özellikle rica ediyorum, batılı ül
kelerin birçoklarında sosyalist partiler vardır, de
mokratik sosyalist partiler vardır. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, Saym Eroğlu.. 
HAMZA EROĞLU — Sosyalizmi biz reddede

cek olursak... 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu, siz usulle ilgili bir 

konuşma istediniz, hay hay dedim ve usulle ilgili ko
nu da şuydu; «Bizim önerge bu konuyu halledecek
tir» dediniz ve önergenizin öne alınmasını istediniz. 
Bu tamamen usulle ilgili. Fakat onun dışındaki açık
lama usulle ilgili olmuyor. Onun için özür dileyerek 
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalıyorum. 

HAMZA EROĞLU — Peki efendim, teşekkür 
ederim. Usul hakkında verdiğiniz söze de teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — 'Değerli üyeler... 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Doğu, çok rica edeyim. Za

ten karşılıklı yaptığınız konuşma yeterli. Size ve Ha-
mitoğullarına tekrar söz versem de, vermesem de, 
hem sizin, hem Hamitoğulları'nın ne söyleyeceğini
zi sayın üyeler bildikleri için tekrar etmeye gerek 
yok. Çok teşekkür ederim. (Alkışlar). 

Değerli üyeler; ' 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

— 175 

19 . 8 . 1982 O : 6 

Önergeye Sayın 'Komisyonun katılıp katılmadığı
nı 

MUSTAFA ALFDÜMDAR — Sayın Başkan, 
benim de önergem var. Tamamlanmadı, henüz oylan
mayan önergem var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, gelmiş 
bir önerge varsa bu.... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bu önergeye ila
ve olarak, bununla ilgili efendim. 

BAŞKAN — .... !Bu önerge sıraya girecektir ve 
ondan sonra oylanacaktır. Ben, bakm 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Oylanan önergey
le ilgili olduğu için efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, anlıyorum; ama aslında.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım.... 

'BAŞKAN — IBuyurun Sayın Akyol, rica ederim 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; verilen tüm önergeleri 
dikkate alarak bu önergeye (Komisyonumuz katılma
maktadır. 

MEHMET PAMAK — Komisyondan bir soru 
soracağım.... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Komisyon katılmıyor. Dikkate alın

masını oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Tünay'ın önergesini işleme koyuyoruz.. \ 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Ben önergemi 

geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün-

dar. 
BEİKİİR TÜNAY — Sayın IBaşkan, ben de öner

gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Güvenç, Sayın Alpdündar, Sayın Öğünç 

ve Sayın Hamitoğulları'nın önergelerini işleme koyu
yorum. 

VAHAP GÜVENÇ — Saym Başkan, önergemiz 
üzerinde açıklama için söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
önergemizdeki madde, anayasal düzene yapıla

cak her türlü saldırının yorum yoluyla meşruluk fca-
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zanmasına engel olmaktadır, öte yandan, bir hakkın 
temelli kaybı anayasal düzenleme çerçevesi içerisine 
alınamaz. Anayasa doğrultusunda çıkarılacak ceza 
kanunlarının ve çağdaş ceza ilkelerinin konusunu teş
kil eder. Tarifi üzerinde birleşilemeyen doktriner de
yimlerin ayrıntısına girmek yanlış yorumlamalara yol 
açabilir. Yasaklanması öngörülen rejimler gerek kişi
sel ve gerekse topluluk aracılığıyla ulusal egemenli
ğin seçim yoluyla iktidarı kullanmasını engelleyici 
totaliter rejimlerdir. ıBu nedenle maddenin daha ge
niş kapsamlı ve tartışmaları en az düzeye indirebile
cek şekilde metinleşmesini daha uygun gördüğümüz 
için bu önergeyle huzurunuza geldik. (Kabulünü ri
ca ederiz. 

Teşekkürler. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Değerli üyeler; 
Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz almak isteyen 

sayın üye?. Yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AİKYOL — Sayın Başkanım, bu önergeye katılma
mıza imkân yok. Çünkü bizim maddemiz ((Başkanlı
ğım okuyorum); temel hak ve özgürlüklerin kötüye 
kullanılması ve bu kullanmanın önlenmesidir. Bu 
önerge ise bir yorumdur, yorumlanma maddesidir. 
Binaenaleyh, birbiriyle zaten ilgili olmayan iki öner
genin kabulü söz konusu değildir. Genel (Kurula bu
nu arz etmek zorundayız, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, maddeyi 
okutmadan müzakere açtığınız için Sayın Sözcü böy
le söylüyor. 

' BAŞKAN — Efendim, maddeyi daha evvel okut
muştuk. Ayrıca siz de konuşmanızda önergenizi açık
ladınız; ama önergenizi başlığıyla beraber okuyorum: 

«Temel hak ve özgürlüklerin yorumlanması. 
MADDE 13. — Anayasanın hiç bir hükmü her

hangi bir kişiye, sınıfa, topluluğa, bu Anayasada yer 
alan hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir faa
liyette bulunma hakkını verebilecek şekilde yorum
lanamaz.» önerge bu. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamış

tır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 
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Sayın Eroğlu, Sayın Ayan, (Sayın Şcnocak, Sayın 
Aksoy, Sayın Bayazıt, Sayın Oztürk'ün önergelerine 
sıra gelmiş bulunuyor. 

Önerge üzerinde.... 
HAMZA EROĞLU — Efendim, burada yerim

den kısa bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Tabiî ISayın Eroğlu, buyurun. 
HAMZA EROĞUU — Efendim, birinci fıkranın 

sonuna, Komisyonun görüşüne de uygun olarak 
«Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir» cümlesini 
ilave ediyoruz efendim. Şöylece Komisyonun ön
gördüğü tasarıyla, tasarıda öngörülen hükümle bi
zim teklif ettiğimiz önerge arasında çok önemsiz bir 
fark kalmış oluyor. Daha önce de ifade ettim efen
dim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Sözcünün de mü

talaasına, görüşüne uygun olarak bu ilaveyi yapmış 
olduk efendim. 

BAŞKAN — Şimdi mi yaptınız?.. 
ı 

HAMZA EROĞUU — Evet efendim, şimdi yap
tık. 

BAŞKAN — Metinde göremiyorum da.. 
HAMZA EROĞLU — Metinde yok, ilave edi

yoruz dedim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ilave ediyorsunuz; ama 

onu yazılı olarak lütfedin, ben.. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, nereyi ilave et
tiğimizin sureti vardır, takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen sureti verin efendim. «(Öner
ge okunsun» sesleri). 

Önergenin okunmasını isteyen sayın üyeler var, 
önergeyi bu ilâvelerle beraber okutuyorum. 

III. — Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kulla
nılmaması. 

MADDE 13. — Bu Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerden hiç biri, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egenmenliğini sağ
lamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak 
veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüş
lere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla 
kullanılamazlar; bu amaçla kullananlar, kötüye kul-
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landıkları o hak ve hürriyeti kaybederler Hak kaybı 
hükmü mahkemelerce verilir. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkaları
nı bu yolda teşvik ve tahrik eden gerçek ve tüzelki
şilerle topluluklar hakkında uygulanacak müeyyide
ler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü, bu Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyet
te bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. 

'BAŞKAN — Sayın üyelerden lehte, aleyhte ko
nuşmak isteyen?.. Yok. 

Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın (Başkanım, bu önergeye katılıyo
ruz efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler; önergeye Komisyon katılıyor. Bu 

itibarla, önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. (Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, önergedeki esaslar dahilinde, bu Öner
ge olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir.. 

Teşekkür ederim. 
Efendim, madde bu şekilde kabul edildikten son

ra, diğer önergeleri.... 
FİKRÎ DEVRÎMSEL — önergem en sona kal

dı. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, rica edeyim.. 
Sayın Pamak'ın bir önergesi var. Bu.;.. 
FJKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Balkanım, öner

gem takdim edilirken başlardaydı; fakat Genel Ku : 

rulun oyuna sunulurken en sona kaldı. Sunu anla
yamadım efendim, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — ISayın Devrimsel, çok özür dilerim; 
önergeleri ben sıraya koymuyorum. Görevli arka
daşlar koyuyorlar, ki, bu konuda beni bir ara suçla
yan bir sayın üye de oldu. Yani, «Başkanlığın görü
şü istikametinde olan önergeler öne alınıyor» diye. 
Katiyen böyle birşey yok. Başkanlık bütün konular
da ne kadar tarafsız olmak gerekirse, o kadar taraf
sız olmaya çalışıyor. 

Sayın Pamak, bu önergenizi alıyor musunuz? 
Yoksa.... 

MIEHİMET PAMAK — Sayın Başkanım, Başkan
lık Divanındaki bir kişiye de söz vermemekle tarafsız 
olduğunuzu gösterdiniz. Önergenin gereği kalmadı, 
geri alıyorum. 

ıBAŞKAN — Gerek kalmadığı için alıyorsunuz. 
Peki teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 14 üncü maddeyi gerekçesiyle 
birlikte okutuyorum. 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması 

MADDE 14. — Savaşta, sıkıyönetimde veya ola
ğanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü
kümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun ge
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanıl
ması kımen veya tamamen durdurulabilir veya bun
lar için Anayasa'da öngörülen güvencelere aykırı ön
lemler alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi, sa
vaş hukukuna uygun fiillerden doğan ölümler ile 
idam cezalarının infazı hariç, kişinin yaşama, maddî 
ve manevî varlığının bütünlüğü, kimsenin din, vicdan, 
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı 
ve bunlardan dolayı kınanıp suçlanamayacağı, suç ve 
cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, suçu hükmen 
sabit oluncaya kadar sanıkların suçlu sayılamayaca
ğı kural ve hürriyeleri ihlal edilemez. 

Gerekçe ; 

IMAODE — 14 

Temel hak ve 'hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması 

Maddenin birinci fıkrası uyarınca savaş, sıkıyö
netim ve olağanüstü hallerde, bu olağanüstü durum
ların ortaya çıkardığı ağır tehlikeler sonucu, hak ve 
hürriyetlerin kullanılması tamamen durdurulabilecek 
veya bunların korunması amacıyla öngörülmüş bu
lunan güvencelere aykırı veya 'bu güvenceleri orta
dan kaldıran tedbirler alınabilecektir. Millet hayatı 
ve ülke için ağır tehlike ve tedbirlerin ortaya çıktığı 
bu durumlarda, maddenin getirdiği önemli kısıtlar 
ma kendiliğinden meşruluk kazanmaktadır. Bu hu
sus, bütün hukuk dallarında geçerli ve herkesçe bi
linen «ımen'faatlann tartılması ve ağır gelenin tercih 
edilmesi» teorisinin normal, mantıkî sonucudur. Hük
mün uygulanabilmesi için savaş, sıkıyönetim yahut 
olağanüstü halin usulüne uygun yani kanunun ön
gördüğü surette ilanı gerekir^ 

Fıkra içinde, öngörülen ağır tedbirlerin («dur
durma» yahut «güvencenin 'kaldırılması») sınırı da 
gösterilmiş; bu suretle, bunların, hak ve hürriyetler 
için dayanaksız bir tehdit teşkil eteneleri önlenmek 
istenmiştir^ Ezcümle, hak ve hürriyetlerin durdurul
ması yahut 'bunlar için öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler getirilmesinde «durumun gerektirdiği ölçü 
içinde kalınacak», yani «ıistisna»da orantı koruna
cak; aynı zamanda, hak ve hürriyetlere getirilecek 
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«istisnalar», uluslararası hukuktan doğan yükümlü
lükleri ihlal etmeyecektir, 

Savaş yahut sıkıyönetim ve olağanüstü hal ila
mında uyulacak hükümler, bu durumlarda sahip bu
lunulan olağanüstü yetkiler; kısaca, bu durumlara 
ilişkin temel hükümler Anayasada, ayrıntılar ise özel 
kanunlarda gösterilecektir. 

(Bu maddenin ikinci fıkrası savaş, sıkıyönetim ve 
olağanüstü halde dahi hiçbir sebep ve surette durdu-
rulamayacak, ihlâl edilemeyecek hak yahut hürriyet
leri sınırlı şekilde saymış bulunmaktadır. Bunlar, 
fıkradan 'kolayca anlaşılabileceği gibi, savaş halinde 
ortaya çıkabilecek öldürme hali saklı kalmak üzere 
yaşama ve vücut bütünlüğünün korunması hakkı, 
ceza hükümlü kanunların geçmişe yürümeyeceği, suç
suzluk karinesi ve kendilerine ait maddelerde belir
tildikleri anlamda ve içerikte din ve vicdan, düşün
ce ve kanaat hürriyetleridir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 14 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir, 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz.' 
Vahap GÜVENÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Feridun Şakir ÖGÜNÇ 

IV. Temel hak ve özgürlüklerinin kullanılması
nın durdurulması. 

Madde 14. — Maddenin tasarıdan çıkarılması 
önerilmiştir.., 

Gerekçe :f 
IBu maddenin Anayasa taslağının kanun hükmün

de kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 86 ncı 
madde, olağanüstü yönetim usulleri bölümünde yer 
alan tabiî âfet, ağır ekonomik bunalım nedenleri ile 
olağanüstü hal ilanı, şiddet olaylarının yaygınlaşma
sı ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması ve 
olağanüstü hallerle* ilgili düzenleme, sıkıyönetim, sa
vunma hazırlığı, seferberlik ve savaş hali konularına 
ilişkin 135, 136, 137 ve 138 inci maddeler ile doğ
rudan irtibatlı bulunması; 14 üncü madde de hangi 
otoriteler ve yetkililer tarafından ne suretle temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya 
tamamen durdurulabileceği ve1 bunlar içinde Anaya
sada öngörülen güvencelere aykırı önlemler alınaca
ğı belirtilmediği, bu esasların hangi kanunî temele 
dayanacağı açıklanmadığı maddenin 2 nci fıkra
sında savaş hukukundan söz edilirken 1 inci fıkra

da savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hallerin eşdeğerde 
özel durumlar sayılarak ona göre en ağır yaptırım
ların bir arada mütalaası, son derece sakıncalı görül
müş, bu nedenle taslaktan çıkarılarak anılan madde
ler bünyesinde önemlilik sırasına göre, ve belirtilen 
endişeler göz önünde tutularak, karışıklığa ve yan
lış yorumlara meydan verilmeksizin yeniden ımetin-
leştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 14 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesi'ni teklif ediyoruz., 
Gerekçe ilişiktedir,, 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz.: 

Muhsin Zekâl BAYER 
IV. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 

dur durulması.ı 
Madde 14. — Savaşta, sıkıyönetimde veya 136 

ncı maddede belirtilen olağanüstü hallerde, millet
lerarası 'hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edil
memek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya ta
mamen durdurulabilir veya bunlar için, Anayasada 
öngörülen güvencelere' aykırı önlemler alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi sa
vaş hukukuna uygun fillerden doğan ölümlerle idam 
cezalarının infazı hariç, kişinin yaşama, maddî ve 
manevî varlığının bütünlüğü, kimsenin din, vicdan, 
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayaca-
ğı, ve bunlardan dolayı kınanıp suçlanmayaca
ğı, suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, suçu 
hükmen sabit oluncaya kadar sanıkların suçlu sayı
lamayacağı kural, özgürlükleri ihlâl edilemez. 

GEREKÇE 
MADDE 14. — Bu bakımdan 14 üncü maddede 

belirlenen (veya olağanüstü) hallerin açıklığa kavuş
turulması yani 135 inci maddede belirlenen tabiî 
âfet ve ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü 
hal ilanının bir mükellefiyet getireceği veya kamu 
yarara ile ilgili beyanname ve el koyma mecburiyeti 
getireceği göz önünde tutulursa, bunların geçici bir 
icra ile ilgili tedbirleri kapsadığı ve ülkenin normal 
hal durumu ile ilgili bulunduğu cihetle, hürriyetlerin 
kısıtlanması ile ilişkisi yoktur. 

Harp hali, sıkıyönetim hali ile 136 ncı maddede 
belirtilen şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu 
düzeninin ciddî şekilde bozulması nedeni ile ola

ğanüstü hali durumlarında, 14 üncü, maddenin uygu
lanmasını temin maksadı ile olağanüstü hal halinin 
yalnız 136 ncı madde kapsamı içinde belirtilmesi 
uygun görülmüştün, 

/ 
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Her iki hususta, aynı gerçek sebebe dayandığı 
cihetle, olağanüstü hallere ait özgürlüklerin kısıtlan
masının bu suretle, normal durumda olmadığı ve dü
şünülmediği ortaya çıkar. 

JDanışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 2 nci Kısım Temel haklar 

ve ödevler 1 inci Bölüm Genel Hükümler, kenar baş
lığı IV. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
durdurulması kenar başlığını taşıyan 14 üncü mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

IIL Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması. 

Madde 14. — Savaş, sıkıyönetim veya olağanüs
tü durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanıl
ması 'kısmen veya tamamen durdurula!bilir.: Kanun, 
durdurma şartlarını ve Anayasada öngörülen güven
celere aykırı önlemleri gösterir.. 

Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler 
saklıdır. 

GEREKÇE) 
Tasarıdaki anaesas korunmuş, kanunun durdur

ma şartlarını ve Anayasada öngörülen güvencelere ay
kırı önlemler göstereceği esası getirilerek maddeye 
yeni bir düzen verilmiştir. 

ATALAY PEKÖZ — Lütfen, öncelikle önerge 
sahibinin yoklaması yapılsın. Önerge sahibi yoksa, 
lütfen zaman kaybına me'ydan vermeyin. 

BAŞKAN — Evet, ayırdım. Sayın Peköz, bunu 
ayırdım-

ISayın Peköz'ün önergesini okutuyorum: 
Yüce Başkanlığa 

14 üncü maddenin 3 üncü satırındaki «güvence» 
kelimesinin Kanunun diğer maddelerinde yer alan 
«teminat» olarak, aynı satırdaki «önlem» kelime
sinin «tedlbir» olarak düzeltilmesini arz ederiz. 

Atalay PEKÖZ Selçuk KANTARCIOĞLU 
Zeki YILDIRIM Hilmi SABUNCU 

Rahmi KARAHASANOĞLU 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, geriye alı

yorum önergemi, Genel Kurulun takdirine bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge daha var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının «... suçlu sa
yılamayacağı» kelimelerinden sonra: «kanunsuz suç 

ve ceza olamayacağı, tutuklamaya hâkim tarafından 
karar verileceği, tutuklanan veya yakalanan kişinin 
belli süre içinde hâkim önüne çıkarılacağı» ibaresinin 
de konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Akif ERGÎNAY Necip BİLGE 
Mahir CANOVA 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Güvenç, Sayın Alpdündar ve Sayın Öğünç' 

ün değişiklik önergelerini işleme koyuyorum. 
Bir açıklama yapacak mısınız?... Buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, hu aşama

da eğer bizim gerekçemizi okutturacak olursanız, biz 
söz almaktan vazgeçeceğiz. Yok değilse, gelip zaten 
o gerekçeyi okuyacağız. Kısaltmak bakımından söy
lüyorum.: 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Güvenç, Genel Kurul 
gerekçelerin okunmaması kararını aldı. Bunu ben 
şahsen değiştiremem.; 

Buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan ve değerli-

arkadaşlarım; 
Bu maddenin, Anayasa Taslağının kanun hük

münde kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 86 
ncı madde «Olağanüstü yönetim usulleri» bölümün
de yer allan tabiî afet, ağır ekonomik bunalım neden
leriyle olağanüstü hal ilanı, şiddet olaylarının yay
gınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulma
sı ve olağanüstü hallerle ilgili düzenleme, sıkıyöne
tim, savunma hazırlığı, seferberlik ve savaş hali ko
nularına ilişkin 135, 136, 137 ve 138 inci maddeler 
ile doğrudan 'irtibatlı bulunması, 14 üncü maddede 
de hangi otoriteler ve yetkililer tarafından ne suretle 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen 
veya tamamen durdurulabileceği ve bunlar içinde 
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı önlemler 
alınacağı belirti'lmediği, bu esasların hangi kanunî 
temele dayanacağı açıklanmadığı; maddenin ikinci 
fıkrasında savaş hukukundan söz edilirken, birinci 
fıkrada, savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hallerin eşde
ğerde özel durumlar sayılarak ona göre en ağır yap
tırımların bir arada mütalaası son derece sakıncalı 
görülmüş,- bu nedenle taslaktan çıkarılarak anılan 
maddeler bünyesinde önemlilik sırasına göre ve be
lirtilen endişeler göz önünde tutularak, karışıklığa ve 
yanlış yorumlara meydan verilmeksizin yeniden me-
tinleşfcirilmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Yani tamamen çıkarılmasını istemedik, yerine ge
len maddelerde bu hükümlerin yerinde metinleştiril-
mesiini arzu ediyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz almak iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Komisyon katılıyor mu?.. Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Savaş, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal hükümlerinin yeri 'burasıdır Sayın 
Başkanım. Bu gerekçeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Komisyon katılmamaktadır. Dikka

te alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayer'in önergesi üzerinde görüşüne açıyo
rum. 

Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZBKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki görüşme

lerde aynen şunları söylemiştim : 

«'Ülkemizin, anayasa ve demokrasi sis temi bakı
mından uluslararası teşekkül ve andlaşmalarla ilişki
li çok önemlidir. Burada bilhassa Birleşmiş Milletler 
ve Avrupa Konseyi çalışmaları önde gelir,»ı demiştim 
ve, Türkiye'nin 1924 Anayasasıyla Avrupa Konseyine 
ve Roma Andlaşmasına imza koyduğunu söylemiş
tim, 

Şimdi, bu maddede üç mühim konu var: 1. Sa
vaş halinde, 2. Sıkıyönetimde, 3. Olağanüstü haller
de. Avrupa Konseyi Andlaşinası, savaşta, sıkıyöne
timde ve olağanüstü hallerde hu özgürlüklerin kısıt
lamasını kabul ediyor; ancak bizim eğer Anayasa
mızın 135 ve 136 ncı (Hazırladığımız Tasarının) ola
ğanüstü hallere bakarsak, iki çeşittir. Birincis'inde, 
135'te, tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiy
le olağanüstü hal ilanı vardır; ikincisinde ise tama
men Roma Andlaşmasına uygun olarak şiddet olay
larının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şe
kilde bozulması için. Şimdi, 135 inci maddesindeki 
ta'biî afet ve ağır ekonomik bunalım ise, doğrudan 
doğruya bir mükellefiyetler meselesidir. Bir yerde 
zelzele olur, bir yerde yangın olur, bir yerde tabiî 
Ibir afet olur, o zaman devlet mükellefiyet koyar; 
yoksa özgürlükleri kısıtlayamaz. Avrupa Konseyi 
Andlaşmasında bu hakların kısıtlanması yoktur. 

ıBu 'bakımdan, ben önergemde 135 inci maddenin 
çıkması için aynen şöyle yazmıştım:: «Savaşta, sıkı
yönetimde veya 136 ncı maddede belirtilen olağan-
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üstü hallerde»ı diye, Avrupa Konseyi Andlaşmasına 
uygun bir hale getirmiştim. Eğer hiz bunu getirmez-
sek, bugün Avrupa'da bizim dışımızda Türkiye aley
hinde büyük cereyanlar olmaktadır, Türkiye için di
yecekler ki, «Normal halde de sıkıyönetimi ve öz
gürlükleri kısıtlıyorlar.» 

Takdir Yüce Heyetindir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Değerli üyeler; 
Sayın Bayer'in önergesi üzerinde lehte aleyhte 

konuşmak isteyen?.. Sayın Uyguner?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasarının 14 üncü maddesi «Savaşta, sıkıyöne

timde veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuk
tan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, 
durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve özgürlük
lerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurula
bilir veya 'bunlar için Anayasada öngörülen güven
celere aykırı önlemler alınabilir.»! hükmünü vazet
miştir. 

Madde metninden de anlaşılacağı veçhile, bura
da üç türlü durum tespit edilmiştir temel hak ve öz
gürlüklerin kullanılmasının durdurulması için. Birin
cisi savaş hali, ikincisi sıkıyönetim hali; hangi şart
larda ilan edileceği bellidir sıkıyönetimin ve sıkıyö
netim sırasında hangi kanunların uygulanacağı o da 
malûmdur. Üçüncüsü de olağanüstü hallerde. Ola
ğanüstü haller, Tasarımızın 135 inci ve 136 ncı mad
desinde gösterikmiştir, yani olağanüstü bal ilan edil
mesini gerektirir sebepler hu şekilde ikiye bölünmüş
tür. Yani bunlar, aslında tek madde halinde de top
lanabilirdi; fakat Yüksek Komisyonumuz 'bunların 
ayrıntılarını tespit edebilmek için 135 ve 136 ncı mad
delerde olağanüstü hal durumunu belirtmiştir, belir
lemiştir. 

il 35 inci madde sadece, talb'iî âfet veya ağır eko
nomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlı
ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından olağan
üstü hal ilan ed'ilebileceğinu öngörmektedir. 

136 ncı maddesi de, şiddet olaylarının yaygınlaş
ması ve kamu düzeninin diddî şekilde bozulması ne
denleriyle olağanüstü hal ilan edilmesini öngörmek
tedir. Yani burada, aslında önemli olan memlekette 
olağanüstü bir hal ilan edilmesinin gerekliliğ'idir. 
Daha doğrusu, memlekette olağanüstü halin hulun-
m!asıdır. İster tabiî âfet veya ekonomik bunalım ol-
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sun, ister demokratik düzeni 'bozucu sebeplenin mev- I 
aidiyeti olsun, bu farketmeyecektir, bunların hepsi 
olağanüstü halin ilanı için birer sebep teşkil etmek
tedir. 

ıBiraz evvel Sayın Bayer okudular, Avrupa Kon
seyi Andlaşmasında sadece olağanüstü halden bah
setmektedir; yani Avrupa Konseyi Andlaşmasında 
demokratik düzenin bozulması hali ile ilan edilecek I 
olağanüstü halden bahsetmemektedir, 'sadece olağan
üstü halden 'bahsetmektedir. 

O halde, burada olağanüstü halin iki maddeye 
bölünmüş olması neticeye müessir olmaz; yani bu 
durumlarda da bizim Tasarımızın 14 üncü maddesi
nin hükmünün uygulanmasına mani teşkil etmez. Bu 
bakımdan, Tasarı hükmü doğrudur, yerindedir ve 
'bunun bu şekliyle kabulü gerekir. I 

Ancak bir hususu arz etmek istiyorum. Bu birin-
ci fıkranın sondan bir evvelki satırı diyeceğiz, çünkü I 
son satırı «lir» ekinden ibaret, «... Anayasada öngö
rülen güvencelere aykırı kanunî önlemler alınabilir.» 
şeklinde bir şey getirilirse, 138 inci madde ile (bir te
nazur sağlanmış olur. Çünkü, orada «ilgili kanuna 
uygun olarak» ifadesi vardır; yani «ilgili kanuna uy
gunluk»! ilkesi getirildiğine göre 'burada, burada da 
«kanunî önlemler alınabilir.» denilirse, her ikd mad- j 
de arasında bir denge, bir tenazur sağlanmış olur. I 

Bunu Komisyonun takdirine bırakıyorum, kabul 
edilip edilmemesini. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Evet, başka söz isteyen?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — SÖz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yölga, buyurun, 
CAHİT TUTUM — Ben de söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Yolga'dan son

ra efendim. 
NAMİK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; 
Lehte konuşacağımı önceden tasrih edeyim. 
Şimdi, mesele açık, arkadaşımız Sayın Bayer izah 

etti. Tasarıda umumî bir ifade kullanılarak, sadece 
«olağanüstü haller»' deniyor. Halbuki, önümüzdeki 
Tasarı olağanüstü halleri belki mutat hilafına; fakat 
'isabetli bir kararla iki dereceye ayırmış. 135 inci 
maddedeki hal var ve ondan sonra çok daha ağır 
şartlara hitap eden 136 ncı maddedeki olağanüstü 
durum var. 
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ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, 135 inci maddedeki iki halin her ikisinde 

alınabilecek tedbirler aşağı yukarı hepimizin malû
mu, yani fiilî bakımdan tabiî bir afet olduğu zaman 
devlet neler yapabilir?.. Mesela, oradaki insanları 
süratle boşaltmak için bazı taşıt araçlarına el koyar, 
bölgeye giriş - çıkışı yasaklar, buna benzer 'birtakım 
basit, aşağı yukarı polis tedbirleri ile yetinilebilecek 
tedbirler alır. 

Şimdi, böyle 'bir durumda insan haklarını, temel 
hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı tedbirler almaya gerek 
olabileceğini ben şahsen tasavvur edemiyorum. Eko
nomik bunalım halinde de mücadelenin dalha ziyade 
sıkıntının kendi bünyesine mahsus, ona hitap eden 
tedbirlerle karşılanması normal olur. Yani bu ted
birler daha ziyade 'iktisadî ve malî tedbirler olacak
tır ve bunlar için de Bakanlar Kurulunun sahip bu
lunduğu kanun hükmünde kararname çıkartmak yo
lu ile mesela, karşılanması, yerine getirilmesi pekâlâ 
mümkündür. 

Dolayısıyla, böyle, aslında insan haklan ile bir 
ilgisi olmayan basit durumlarda; afetin yahut iktisa
dî bunalımın derecesi ağır dahi olsa, insan haklarına 
dokunma ihtiyacının ortaya çıkabileceğini ben şah
sen tasavvur edemiyorum. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeslinin hükmünden 
bahsedildi. O konu ile ilgili 15 inci maddede müsaa
de ederseniz başlıca noktayı arz edeyim. Burada 
«Milletin hayatını tehdit eden olağanüstü hallerde» 
deniliyor. Milletin hayatını tehdit eden olağanüstü 
hal, takdir duyurulur ki, ancak 136 ncı maddedeki 
durumlardır. Yoksa, bir tabiî afetin veyahut iktisadî 
bunalımın bir milletin hayatını tehdit ettiği kabul 
edilemez. 

Binaenaleyh, Avrupa Konseyi Sözleşmesinin !bu 
hükmü konu ile doğrudan doğruya ilgili değildir. O, 
daha ziyade mesela Fransız Anayasasının 16 ncı 
maddesindeki olağanüstü halleri kastediyor; çok da
ha ağır halleri kastediyor. 

Bilhassa Sayın Başkan, bendeniz şu kanaatteyim 
ki, herhangi bir ihtiyaçla, onun için düşünülen, alı
nan tedbir arasında bir nispet olması bir bedihi icap
tır. Şöyle ifade edebilirim; sineklerle mücadele et
mek için tabanca kullanılmaz, biraz ilaç sıkmak kâ
fidir. 

Binaenaleyh, ben şahsen 'bir zühul eseri olduğunu 
sandığım bu ufak yanlışlığın düzeltilmesini ve buna 

I 



Danışma Meclisi B : 130 1 9 . 8 . 1982 O : 6 

Sayın Komisyonun muvafakat etmesini temenni edi
yorum. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Yoliga. 
CAHİT TUTUM — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, aleyhte mi?.. 
CAHİT TUTUM — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim iki lehte konuşuldu, o ba

kımdan size söz veremeyeceğim efendim, rica ede
yim. 

Söz isteyen başta sayın üye?.. Yok. 
Anayasa Komisyonumuz Sayın Bayer'ln önerge

sine katılıyorlar mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Burada olağanüstü hal olarak ekonomik kriz ve 
tabiî afetle şiddet olaylarının ortaya çıkardığı ola
ğanüstü hal, sebepleri farklı; fakat neticesi aynı olan 
bir durumdur. 

Onun için, olağanüstü hallerde hak ve hürriyet
lerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi veya 
kısıtlanalbilmesi, aynı tertip içine konmuştur. Onun 
için, 136 ncı maddeye atıfta isabet görmüyoruz. 

Gösterdikleri endişe de yersizdir. Çünkü, «Ufak 
tefek hallerde, ekonomik krizde, tabiî afette uygula
nacak tedbirler hafiftir, sınırlıdır.»! dediler. Bu hal
lerde zaten olağanüstü hal durumu ilan edilmeyecek
tir. «Ancak, vahim ekonomik kriz ve ta'biî afetler 
halinde»/ deniliyor. 

Sonra, verdikleri örnekler «Vatandaşa yükletilen 
mükellefiyetler, hak ve hürriyetlerin sınırlandırılma
sı yahut durdurulması değildir.», dediler. Ona da ka
tılamıyoruz. Çünkü, kişiye, iradesi dışında yüklenen 
her husus, onun hakkını yahut hürriyetini, serbest 
hareket imkânını sınırlayan bir şeydir. Şu halde, sı
nırlamanın bir Anayasal dayanağı bulunması gere
kir, 

Endişe ve mahal olmamasının diğer bir gerekçe
si; burada, «Durdurulur, askıya alınır» kesin değil, 
ölçütü, kriteri verilmiş, «Durumun gerektirdiği ölçü
de» deniliyor, orantı muhafaza ediliyor ve kısmen 
veya tamamen ihtiyaca göre. Şu halde, sebep fark
lı, netice aynı. Onun için, bu olağanüstü hal de; hür
riyetlere getirilebilecek olağanüstü sınırlamalar dere-
celenmiştir. Bu suretle mütalaa edilmiştir Komisyon
ca. Onun için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
CAHİT TUTUM — Sorum var Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum., 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 14 üncü 

I maddede getirilmek istenilen sınırlamanın, Anayasal 
I dayanağa ihtiyacı olduğundan bahsettiler Sayın Ko-
I misyon Sözcüsü. Anayasal dayanağı var. 137 nci 
I maddede hakların ve özgürlüklerin nasıl sınırlanaoa-
I ğı veya nasıl durdurulacağı, olağanüstü hal kanunun-
I da gösteriyor. 138 inci maddede de özgürlüklerin na-
I sil kayıtlanacağı veyahut durdurulacağı, savaş duru-
I munda da vatandaşlar için getirilecek hükümlerin 
I kanunla düzenleneceği belirtiliyor. Bunlar var. Bun-
j ların dışında bir düzenlemıe midir birinci fıkra? Ana-
I yasal dayanağa ihtiyaç var ise, sanıyorum ki, ikinci 

fıkranın bırakılması isabetli olacaktır. Öbürleri zaten 
I düzenlenmiş. Binaenaleyh, 14 üncü maddenin birinci 
I fıkrasının burada tekrarlanmasının nedenini anlaya-
I mıyorum. 
I BAŞKAN — Evet, sizin Sorunuz bu. 
I Sayın Bayer, lütfen siz de sorunuzu sorunuz. 

MUHSİN ZBKÂ1 BAYER — Efendim, Komis-
I yon Başkanı, Anayasayı takdim konuşmalarında, 
I Anayasanın, Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesi çer-
I çevesi içinde özgürlükleri, hürriyetleri kısıtladığını 

belirtmişlerdi. Halbuki 15 inci maddede Avrupa In-
I san Hakları Beyannamesi «Harp hali veya milletin 

varlığını tehdit eden diğer ciddî şekildeki tehlikeyi 
I söylüyor; afetten bahsetmiyor, ekonomik tehlikeden-
I bahsetmiyor.»ı Acaba bununla uygunluk derecesini ne 
I derece buluyorlar?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evvela Sayın Bayer'in 

I sorusunu cevaplayayım. 
I Okudukları Sözleşme maddesinde milletin varlığı-
I nı tehdit eden tehlikeden bahsediliyor. Bu, umumî 

bir deyimdir; sebepleri farklı olabilir. Ekonomik 
I olağanüstü hal, tabiî afet halleri ve şiddet haröket-
I teriyle düzenin tehlikeye girmesi... Biraz önce de onu 
I arz ettim; sebep farklı olmasına rağmen, netice aynı 
I olduğu için, aynı şekilde olağanüstü bir düzenlemeye 
I gerek görülmüştür. 

I Sayın Tutum arkadaşımızın sorusuna gelince, Sa-
I yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu bölümdeki mad-
I delerde hakların ve hürriyetlerin sınırlanması sorunu 
{ bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu 14 üncü madde-
I nin birinci fıkrasında bir ilke konmuştur, prensip 
I konmuştur; savaş, sıkıyönetim, ve olağanüstü haller-
J de durumun gerektirdiği ölçüde, hakların ve hürri-
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.y etlerin kısmen yahut tamamen durdurulabileceği ya
hut öngörülen teminatlara aykırı teminatlar getirile
bileceği... Bu, ilkesidir. 

İlerideki 135, 136, 137, 138 inci maddelerde, bu 
ilkenin uygulamasında keyfiliği önlemek için kanun
larla nasıl düzenleneceği, kanun teminatı getirileceği 
söylenmektedir. Hangi konular düzenlenecek, nasıl 
düzenlenecek?.. Bu, bir olağanüstü haller kanununu 
gerektiren husustur. O maddelerde de o husus belir
tilmiştir. Biri ilkeyi koyuyor, diğeri, o ilkeye uygun 
olarak düzenlemenin nasıl yapılacağını gösteriyor. 

Arzım bundan ibarettir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın üyeler, önergeye Anayasa Komisyonu ka

tılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Bilge ve Sayın Erginay'ın önergesini işleme 
'koyuyoruz. 

Sayın Bilge, açıklama yapmak üzere buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, aziz arkadaşla-
'rım; 

Tasarının 14 üncü maddesi ile ıgeçioi olarak temel 
halklara sınırlama konması söz konusu olmaktadır. 
Daha evvelki maddelerde başka şekilde bir sınırlama 
vardı, ıburada hakların kullanılmasının durdurulması; 
yani geçici nitelikte olmak üzere yine bir sınırlama 
söz konusudur. Bu da, savaşta, sıkıyönetimde, ve ola
ğanüstü hallerde; ki, onların devamı süresince bir 
sınırlama olacaktır. Buna göre, savaşta, sıkıyönetim
de ve olağanüstü hallerde durumun gerektirdiği öl
çüde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen 
veya tamamen durdurulabilecek veya bunlar için 
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı önlemler 
alınabilecek'tdr. 

İkinci fıkra; birinci fıkrada getirilen, yani yapıl
ması düşünülen sınırlamalara bazı istisnalar koymak
tadır. Yani, ikinci fıkrada söz konusu olan temel 
haklar bakımından, savaşta, sıkıyönetimde ve ola
ğanüstü hallerde dahi durdurma kararı verilemeye
cektir veya Anayasal güvencelere aykırı önlemler alı
namayacaktır. Ki, bunlar, kişinin yaşama, maddî ve 
manevî varlığının bütünlüğü. (Ki, 16 ncı maddede 
hükme bağlanmıştır.) kimsenin din, vicdan, düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bun
lardan dolayı kınanıp, suçlanamayacağı. (Ki, 24 üncü 
maddede güvenceye 'bağlanmıştır.) suç ve cezaların 
geçmişe yürütülemeyeoeği, (38 inci madde). Suçu 
înilkmen sabit oluncaya kadar sanıkların suçlu sayı

lamayacağı (Ki, bu da 38 inci maddede hükme bağ
lanmıştır) hususlarındaki kural ve hürriyetler, savaş
ta, sıkıyönetimde ve olağanüstü hallerde de durdu-
rulamayacak ve Anayasal güvencelere aykırı önlem
ler alınamayacaktır, yani bu kurallar zedelenemeye-
cek, 

Temel haklar ve hürriyetler arasında diğer bazı
ları daha vardır ki, kanımca onların da bu ikinci fık
radaki istisnalar arasına konulması daha uygun ola
caktır, Onlardan 'birisi, 37 noi maddenin altıncı fıkra
sında güvenceye bağlanmış olan cezaların şahsiliği; 
orada cezaî sorumluluk şahsidir demektedir. Bu kon
madığına göre, savaşta, sıkıyönetimde ve olağanüstü 
hallerde cezalardaki sorumluluk şahsî olmayabilecek; 
yani bu hususlara aykırı hükümler konulabilecek
tir. 

Yine 37 nci maddenin birinci fıkrasında «Ka
nunsuz suç ve ceza olamayacağı >y ifade edilmiştir. Bu 
istisna da 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir
tilmediğine göre, demek ki savaşta, sıkıyönetimde 
ve olağanüstü hallerde kanunsuz suç ve ceza olabile
cektir ki, bunun da olmaması lazım geldiği kanısın
dayım. 

Nihayet 19 uncu maddenin birinci ve ikinci fık
ralarında da diğer bazı temel haklarla ilgili hüküm
ler vardır; onlar da şunlardır : Tutuklamaya hâkim 
tarafından karar verileceği ifade edilmiştir, 19 uncu 
maddenin birindi fıkrasında. Halbuki, bu madde zik-
rediknediğine göre hâkim tarafından karar verilmesi 
lazım gelen tutuklama kararının, savaşta, sıkıyöne
timde ve olağanüstü hallerde başka makamlar tara
fından da verilebileceği anlamı çıkmaktadır. 

Nihayet dördüncüsü; 19 uncu maddenin ikinci 
fıkrasında, yakalanan ve tutuklanan kimselerin belli 
süre içerisinde hâkim önüne çıkarılmalarını isteme 
yetkileri vardır; isteyebileceklerdir bunu. Bu da zik-
redilmediğine göre, bunlara aykırı hükümler de geti
rilebilecek demektir. 

İşte bunu uygun bulmadığım için, Tasarının 14 
üncü maddesinin ikinci fıkrasının sondan bir evvelki 
satırındaki «suçlu sayılamayacağı», ifadesinden son
ra, «cezaların şahsiliği, kanunsuz suç ve ceza olama
yacağı, tutuklamaya hâkim tarafından karar verile
bileceği, yakalanan ve tutuklanan kimselerin belli 
süre içerisinde hâkim önüne çıkarılabileceği, çıkarıl
ması gerektiği kural ve özgürlükleri de ihlâl edile
mez.», şeklinde, bu kısımların da konması hususunda 
bir teklifte bulundum. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sa

yın üye?.. 
ALABDDİN AKSOY — Aleyhte söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALABDDİN AKSOY — Sayın arkadaşlarım; 
Hocamdan özür dilerim; 'kişi güvenliğiyle ilgili 

19 uncu maddenin 4 üncü fıkrasının, «Yakalanan ve
ya tutuklanan kişi, tutulma, yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi 'için gerekli süre hariç en geç 48 
saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün 
içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geç
tikten sonra hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünden 
yoksun bırakılamaz. Yakalanan veya tutuklanan ki
şinin durumu yakınlarına bildirir. Olağanüstü hal, 
sıkıyönetim ve savaş hali «ile İlgili hükümler saklıdır.»' 
şeklindeki bir hükmü bulunmaktadır. 

Bu bakımdan önergenin aleyhindeyim; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka sayın üye?.. Yok. 
Komisyon, Sayın Erginay'ın, Sayın Bilge'nin ve 

Sayın Canova'nın bu önergesine katılıyor mu?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKJLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Bilge ve Erginay arkadaşlarımızın teklifinin ilki 
«•Kanunsuz suç ve ceza olmayacağı», ilkesinin de 
ikinci fıkraya ithalidir. İkinci fıkrada biz esasen suç 
ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceğini kabul etmi
şiz. Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, bir 
'kanunun geçmişteki bir fiili suç sayıp cezalandıra
mayacağıdır. Bu kural kalbul edildikten sonra, artık 
«kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi haydi haydi ka
lbul edilmiş demektir. Onun için, suç ve cezaların ka-' 
nuriiliği ilkesi bu kavramın içine dahildir. 

Diğer hususlar; tutuklamaya hâkim tarafından 
karar verileceği, tutuklanan kimsenin belli süre için
de hâkim önüne çıkarılacağı hususları, kişilere tanın
mış teminatlardır. 14 üncü maddede, «Anayasada 
öngörülen güvencelere aykırı 'önlemler alınabilece
ği»! deniliyor. Teminatlara, 'bu güvencelere aykırı ön
lemler alınabilecektir. 135, 136, 137 ve 138 inci mad
deler okunduğu takdirde, bunların gayet vahim hal
ler olduğu görülecektir. 138 inci maddeyi okuyorum : 
«'Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgös-
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termesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuri
yete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya 
ülkenin ve Milletin...». Millet varlığını tehdit eden 
haller. Keza 136 ncı maddede, «Özgür demokratik 
düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kal
dırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri..,», denili
yor. Bu hallerde alınacak tedbirlerin, teminatlara ay
kırı getirilecek tedbirlerin ne olacağını kanun düzen
leyecektir. Bu haller o tedbirleri de gerekli görebilir. 
Unutmamak lazım ki, bu haklar Türk ülkesi üstün
de bulunan herkese uygulanmaktadır; yani yerli -
yabancı. Onun için, harp, olağanüstü hal gibi durum
larda, durumun vahameti • ölçüsünde tedbir alınaca
ğına göre, şimdiden bazı teminatların olağanüstü hal
lerde de muhafaza edileceğinin öngörülmesi mümkün 
mütalaa edilememektedir. 

Bu sebeple maalesef tekliflerine katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler, bu önergeye Komisyon katılma

maktadır. 'Bu itibarla, dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmemiştir. 

Bu madde üzerindeki önergeler müzakere edildi. 
Dikkate alınması hususunda hiçbir önerge üzerinde 
'bir karar verilmedi. Bu iftiharla 14 üncü maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
14 üncü mad'de kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, vakit ilerledi; ama bu bölümü bi
tirme bakımından, bir cümlelik bir maddemiz var, 
15 indi madde; bu maddeyi ve gerekçesini okutuyo
rum : 

V. Yabancıların durumu : 
MADDE 15. — Temel hak ve hürriyetler, yaban

cılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanun
la sınırlanabilir. , 

GEREKÇE j 

MADDE — 15 

Yabancıların durumu 
Bu madde, ülkede bulunan yabancıların hak ve 

hürriyetlerinin, gereken hallerde, vatandaştan farklı 
olarak düzenlenip sınırlanabileceğini hüküm altına 
almaktadır. Mesela bir yalbancının ülkeye giriş ya
hut ülkede seyahat ve yerleşme hürriyeti, basın hür
riyeti elbettekİ vatandaşları nkind'en farklı olacaktır. 
Bu farklılık kendisini özellikle siyasî haklar konu
sunda göstermektedir. Vatandaş ve yabancı arasında 
gözetilen bu ayırım milletlerarası hukuka uygun ol-
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malıdır. Kişi - Devlet ilişkilerine milletlerarası bir 
unsur karıcığı zaman bu ilişkilerin düzenlemelerin
de milletlerarası hukukun göz önünde tutulması ge
reği bilinmektedir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
değişiklik önergesi yoktur. 

Müsaade eder misiniz maddeyi 
edeyim?.. 

.oylarınıza arz 

AHMET SEN VAR DOĞU — Hiç olmazsa üze
rinde konuşma açın Sayın Başkan; usulen. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Yok. 

Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim.. (Alkışlar) 
iDeğerli üyeler, yarınlki toplantımız için bir saatlik 

bir süreyi Komisyona biraz çalışmak üzere vermemiz 
gerekiyor. Esasen geç saate kadar çalıştığınız için, 
yarın 10.00'da toplanmanız hususunu (Çalışma prog
ramını değiştirdiğimiz için) oylarınıza sunuyorum: 
Kaibul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Yarın, yani 20 Ağustos 1982 Cuma günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.40 

»ve^ı 
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130 UNCU BİRLEŞİM 

19 Ağustos 1982 Perşembe 

Saat : 10.30 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU 

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN ıTASARI 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, 
31.7.1982). 


