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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 21, 22 
ve 23 üncü maddeler kabul edildi. Tasarının 16, 17, 
18, 19 ve 25 inoi maddeleri değişiklik önergeleriyle 
birlikte Komisyona verildi. 

21. Ağustos 1982 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 19.35'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELÎ 
Başkan 

Başkanvekili 
Kamer GENÇ Evliya PARLAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İmren AYKUT Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

» • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : lOuOO 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KlTAPÇIGlL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; -
Danışma Meclisimizin 132 nci Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 20 - 27 Ağustos 1982 tarihleri arasında 13 ün
cü islam Dışişleri Bakanları Konferansına katılmak 
üzere Nijer'e gidecek olan Dışişleri Bakanı tlter 
Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bay-
ülken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (31418) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunumlar bölümünde 
Sayın Devlet Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
20 - 27 Ağustos 1982 tarihleri arasında Nijer'in 

Başkenti Niamey'de yapılacak 13 üncü tslam Dışiş
leri Bakanları Konferansına katılmak üzere 21 - 29 
Ağustos 1982 tarihleri arasında Nijer'e gidecek olan 
Dışişleri Bakanı llter Türkmen'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — İsmail Ararın rahatsızlığı nedeniyle 6 Ağus

tos 1982 tarihinden itibaren 36 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/419) 

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

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi îsmail Arar, 6 Ağustos 

1982 tarihinde acilen hastaneye yatırılmış ve 12 Ağus
tos 1982 tarihinde taburcu edilerek bir ay istirahati 
uygun görülmüştür. Bu itibarla 6 Ağustos 1982 tari
hinden geçerli olmak üzere toplam (36) gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 18 Ağustos 1982 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Damşma Meclisi Başkam 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Arar'ın 36 günlük raporlu iznini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

268 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 1 

Değerli üyeler; 

Danışma Meclisi sayın üyelerinin, bu gece top
lantı yapılmaması ile ilgili bir teklifleri vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Genel Kurulumuz bu hafta geceli, gündüzlü yo
ğun bir çalışma yapmış, bu arada bir kısım arkadaş
larımızın sağlık durumları da kritik bir hal almıştır. 

Hafta sonunu dinlenme içinde geçirmek ve önü
müzdeki haftaya daha sağlıklı bir durumda girmeyi 
sağlamak amacıyla Genel Kurulumuzun 21 Ağus-

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin ka
nun tasarı ve teklifleri bölümüne geçiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere deyam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, 12, 16, 17 nci mad
deleri düzelterek Başkanlığa sunduk' efendim. 

Bilginize sunulur efendim. 
BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere Komisyona 

gönderilen maddeleri yeniden düzenleyerek getirdiniz. 
Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Sayın Komisyondan gelen ve ye

niden düzenlenen tasarının 12 nci maddesini okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 19 ve 20.8.1982 

tarih 130 ve 131 inci birleşiminde dikkate alınma
sına karar verilen Anayasa Tasarısının 12 nci maddesi
ne ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 
madde metni aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

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

I tos Cumartesi günü gece mesaisi yapmaması hususu
nu arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut YEĞENAĞA Abdurrahman YILMAZ 
Recai BATURALP Süleyman Sırrı KIRCALI 

Muzaffer SAĞIŞMAN Mustafa YÜCEL 
Cevdet KARSLI Zeki YILDIRIM 

Rahmi KARAHASANOĞLU Azmi ERYILMAZ 
Şadan TUZCU Atalay PEKÖZ 
Zekâi ÖKTE Utkan KOCATÜRK 

Nihat KUBILAY Muhsin Zekâi BAYER 
Akif ERGINAY 

' BAŞKAN — Sayın üyelerin bu tekliflerini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tek-

i lif kabul edilmiştir. 

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
MADDE 12. — Temel hak ve hürriyetler, devle

tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahla
kın, genel sağlığın ve diğer kişilerin hak ve hürriyet
lerinin korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın il
gili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa
nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla 
sınırlanabilir. 

Bu sınırlamalar, hürriyeti temel alan demokrasi 
gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dı
şında uygulanamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri, te
mel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Yine, Sayın Komisyondan yeniden düzenlenerek 

gelen 16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 19 ve 20.8.1982 

tarih 130 ve 131 inci birleşiminde dikkate alınmasına 
karar verilen Anayasa Tasarısının 16 ncı maddesine 
ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 
madde metni aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu. Başkanı 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 269 — 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 1 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ye manevî var
lığı 

MADDE 16. — Herkes yaşama, maddî ve ma
nevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dı
şında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tabi tutulamaz, 
doku ve organları alınamaz. 

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse in
san haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya mua
meleye tabi tutulamaz. 

Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine ge
tirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve tu
tuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu ve
ya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma 
veya isyanın bastırılması, olağanüstü ya da sıkıyöne
tim veya savaş hallerinde yetkili merciin verdiği emir
lerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanu
nun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana ge
len öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Sayın Anayasa Komisyonunun, yine yeniden dü

zenleyerek Genel Kurula sundukları 17 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 19 ve 20.8.1982 

tarih 130 ve 131 inci birleşiminde dikkate alınmasına 
karar verilen Anayasa Tasarısının 17 nci maddesine 
ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen , 
madde metni aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

• II. Zorla çalıştırma yasağı 
MADDE 17. — Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 

Angarya yasaktır. 
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hü

kümlülük süresi içindeki çalıştırmalar; askerî nitelikte 
olan veya askerlik görevi yerine geçen ya da olağan
üstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ül
ke ihtiyaçlarının zorunlu kıldiğı alanlarda öngörülen 
vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalış
maları, zorla çalıştırma sayılmaz. 

HALİL İBRAHİM KAR AL — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
daha önce gördüğünüz halde söz vermediniz. Komis
yona soru soracaktım. 

BAŞKAN — ö?ür dilerim; çok çok özür dilerim 
Sayın Karal, İçtüzüğün hükmü gayet açıktır. Lütfen, 
ona hep birlikte uyalım efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Soru her zaman 
sorulur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, dün 24 üncü madde
de kalmıştık. Tasarının 24 üncü maddesinin müzake
resine başlıyoruz. Maddeyi okutuyorum. 

VI. Din ve vicdan hürriyeti 
MADDE 24. — Herkes, vicdan, dinî inanç ve ka

naat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, ibâ

dete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve 
kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 

Din eğitimi ve öğretimi devletin denetim ve göze
timi altında yapılır. Din eğitim ve Öğrenimi, ancak ki
şilerin kendi isteğine; küçüklerin de kanunî temsilci
lerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasal veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kuralları
na dayandırma veya siyasal ya da kişisel çıkar veya 
nüfuz sağlama amacıyla, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri, her ne suretle olur
sa olsun, istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeleri okutma
dan evvel, yüksek kararlarınızla önergelerin sıraya 
konması, telifi ve tevhidi hususunda bize çok büyük 
yardımları olacağına inandığımız Sayın Bilge'ye, Sa
yın Uyguner»e ve Sayın Daçe'ye bilhassa huzurları
nızda teşekkür ederim. 

Bugün görüşeceğimiz maddeyle ilgili önergeleri en 
güzel şekilde bir araya getirmiş ve en mükemmel şe
kilde bir sıralamaya tabi tutmuşlardır. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra önergeleri okutma
ya başlıyorum. («Kaç önerge var?..» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Komisyonun yaptığı 
çalışmalara çok teşekkür ederiz. Biz maddeyi geriye 
alıyoruz; fakat çalışmaları da lütfen bize beraber ver
sinler efendim. Biz maddeyi geri alıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu maddeyi geri alıyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet. Anayasa Komisyonu yeniden, 
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verilen önergeler ışığında düzenlemeye çalışacaktır. 
Yalnız Komisyon madem bu kadar olumlu çalışma 
yapmış, lütfen bize vermesini rica ediyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Aldıkactı'mn ve Komisyonun bu isteği üze

rine önergelerle birlikte maddeyi Komisyona geri gön
deriyorum. 

Değerli üyeler; 
25 inci maddeyi okutuyorum. 
VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 

MADDE 25. — Herkes düşünce ve kanaat hür
riyetin sahiptir. 

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, dü
şünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz; dü
şünce ve kanaatları nedeniyle kınanamaz ve suçlana
maz.. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 25 ve 26 ncı maddelerinin aşağıdaki şe

kilde birleştirilerek düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 
A. Asım İĞNECİLER Salih İNAL 

Madde 25. — Herkes düşünce ve kanaatleri, bu 
Anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerine aykırı bu
lunmadıkça; söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına 
sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi 
olmaksızın haber veya fikir almak veya vermek ser
bestisini de içine alır. 

Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema 
yoluyla yayınların izin istemine bağlanmasına engel 
değildir. 

Kullanılması bazı yükümlülük ve sorumluluklar 
getiren bu hürriyetler, zarurî tedbirler olarak, millî 
güvenliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu düzeninin 
ve güvenliğin sağlanması, suçun önlenmesi, genel sağ
lığın ve ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının 
korunması, gizli, haberlerin açıklanmasına ve halkı 
heyecan ve paniğe sevk edecek zamansız ve gerçek 
dışı haberlerin yayınlanmasına mani olunması veya 
adalet ve güvenlik kuvvetlerinin üstünlüğünün ve 
tarafsızlığının sürdürülmesi, yargılama görevinin 
amacına uygun olarak yerine getirilmesi ve gençliğin 
zararlı akım ve davranışlardan korunması için, ka
nunla belirli şartlara, kısıtlamalara ve müeyyidelere 
bağlanabilir. 

Bu madde hükmüne göre düşüncelerin açıklan
ması ve yayılmasında kanunla belirtiden diller dışında
ki herhangi bir dil kullanılamaz; bu yasaya aykırı ya
zılı veya basılı kâğıtlar, resim ve karikatürler, plaklar 
ve ses bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri usu
lüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine, veya gecik
mede sakınca bulunan hallerde, kanunla yetkili kılı
nan merciin emriyle toplatılır. Kanun bu fiillerin ce
zalarını ve bu suçları önleyici tedbirleri tespit eder ve 
düzenler. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanıl
masına ilişkin düzenleyici hükümler bunların yayımını 
engellememek kaydıyla düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa (Tasarısının 25 - 26 ncı maddesinin aşa

ğıdaki şekilde birleştirilerek değiştirilmesini teklif 
ediyoruz. 

Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 
Vahap GÜVENÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Beşir HAMİTOĞULLARI Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
Düşünce ve kanaat özgürlüğü 
Madde (25, 26.) : Herkes, düşünce ve kanaat öz

gürlüğüne sahiptir; düşünce ve kanaatlarını söz, yazı, 
resim veya başka iletişim yollarıyla tek başına veya 
toplu olarak açıklayabilir, yayabilir. Kimse düşünce 
veya kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz; düşünce 
veya kanaati nedeniyle kınanamaz ve suçlanamaz.' 

GEREKÇE : 
Düşünce ve kanaatlar; açıkça ve yayma niteliği 

bulunmadıkça özgürlük açısından hiçbir değer taşı
mazlar. Kişinin düşünce ve kanaatinin ne olduğu, 
bunları kendisi dışında bir başkasına herhangi bir yol
la açıklaması belli olur. Başka bir deyişle, kişinin ka
fasından geçenlerin düşünce özgürlüğü olarak ifade 
edilmesi eşyanın tabiatına ve mantığa aykırıdır. Bir 
kimsenin tek başına bir takım düşünce ve kanaatlara 
sahip olması doğaldır. Bu hususta kendisine «özgür
sünüz» demek abestir. Şu halde düşünce özgürlüğü ile 
kastolunan, kişinin düşünce ve kanaatlarını açıklaya
bileceği; zora başvurmadıkça, yada suç niteliğinde bir 
eylemi gerçekleştirmeye- yönelik olmadıkça bunların 
açıklanmasından ötürü suçlanamayacağı, kınanama-
yacağının güvenceye bağlanmasıdır. 

Esasen, bir eylemin suç olup olmadığı ülkenin ce
za yasalarıyla düzenlenir. Anayasanın korumak iste
diği özgürlüklerin sınırı; anayasal, temel ilkeler doğ
rultusunda, ceza yaptırımları ile belirlenir. Bu itibarla 
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düşünce ve kanaat ile açıklama ve yayma özgürlüğü
nün birbirinden ayrılamayacağı göz önünde tutularak, 
Anayasa taslağının 26 ncı maddesinin çıkarılması ve 
25 inci maddesinin de yukardaki değişik şekliyle me-
'tinleştirilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, Sayın inal, öner
geniz açık; ama bir açıklama yapmak istiyor musu
nuz.. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi önergemiz gayet 
açıktır. Muhterem Heyet ve Komisyonumuz incele
meye değer görürse lütfen Komisyona verilmesini arz 
ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Değerli üyeler; 
Sayın inal ve Sayın Iğneciler'in önergesi üzerinde 

lehte, aleyhte söz isteyen var mı?.. Sayın Erginay, 
buyurun efendim. 

AKlF ERGİNAY — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
AKlF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 25 ve 26 ncı 

maddelerinin birleştirilmesine karşı değilim; ancak 
muhteva itibariyle özellikle 26 ncı maddedeki bazı 
esasları da aynen bu önerge aldığı için, ancak 26 ncı 
maddede muhteva itibariyle bazı .tahditler getirilen 
hükümler bakımından bu önergeye karşı bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten düşüncenin açıklanması ve yayılması 

her anlamda serbest olmak gerekir. Bugün beşeriyet 
bugünkü duruma gelmişse bunun nasıl düşünce ve ya
yın özgürlüğü hürriyeti sahasındaki mücadelelerden 
geçtiğini hep bilirsiniz. Gerçi bu düşünce ve bu dü
şüncelerin yayımı serbestliğinin Anayasamızın bu 
maddelerinde açıkça gösterildiği belirleniyor, görülü
yor; fakat bazı hallerde tahditler getirmiş olması ba
na pek uygun gelmedi. 

«Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema 
yoluyla yayınların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir.» Şu halde, özel bir kanunla gerektiğinde 
ister sinema, ister radyo, televizyonla düşünce öz
gürlüğüne bazı tahditler getirilebilecektir. 

Değerli üyeler; 
Bir müessesenin kötüye kullanılmasının önlenmesi 

o müessesenin kendiliğinden olmalıdır. Yani, bir 
özgürlüğün, 'bir hürriyetin kullanılmasından doğan 

zararın bizzat onu kullanan tarafından bilinmesi do
layısıyla bu kötülüğe düşmemesini sağlamak gerekir. 
Bu itibarla, Anayasamızın daha birçok hükümlerinde 
de görüldüğü gibi, demokratik müesseselere bazı an
lamlarda tahditler getirilmesi zannediyorum ki, 'biz
zat demokrasinin halk tarafından korunmasını engel
leyecek mahiyettedir. 

Bu düşünceler altında Sayın Iğneciler'in ve ar
kadaşının verdiği önergeye katılmıyorum; çünkü bu 
fıkra orada da aynen yer almış bulunuyor, diğer tah
ditleri de artırıyor. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte, lehte?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan,, sayın 
üyeler; 

Biz Anayasa Tasarısı ilk önümüze geldiği zaman 
ve geneli üzerinde konuştuğumuz sıralarda eleştirme
ler yapılırken dedik ki, «Efendim Anayasa Tasarısı o 
kadar uzamış ki, bir kanun ya da bir yönetmelik biçi
mine girmiş.» 

Şimdi, arkadaşımız bağışlasınlar bunu daha da 
uzatıyorlar. Bir. 

ikincisi; dil bakımından maalesef biraz daha çe
lişkili duruma sokuyorlar. Bir yerde Sayın üye «Araç-
gereç» terimlerini kullanıyor önergesinde, öbür taraf
ta «Önlenmesi» kelimesini çıkarıp, «Mani olunması» 
şeklinde eski kelimeyi kullanıyor. 

Ayrıca, yine Komisyonun düzenlediği 26 ncı 
maddede şöyle deniliyor, «Bu özgürlük (Ya da hür
riyete çevirdik) resmî makamların müdahalesi ol
maksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbes
tisini de içerir.» 

Sayın üye «İçine alır» demişler. Efendim içine al
makla, içerir arasında büyük fark vardır. İçerir ya da 
kapsar veya ihtiva eder; ama lütfen gelin eski keli
melere dönmeyelim, gençlik anlamıyor. 

Geçen gün bir üye burada konuşurken iki kelime
sini saptayabildim. Biri «İntaç» biri de «Tadat» idi. 
Çıktım, burada yedi tane genç gazeteci oturuyordu, 
hepsine sordum, «Acaba intaç ne demek?..» hiçbiri 
bilmedi, «Tadat ne demek?..» hiçbiri bilmedi. E, biz 
bu Anayasayı bunlar için hazırlıyoruz, bizim çağımız
da, bizden daha yaşlılar için hazırlamıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Çok rica ediyorum arkadaşımız.... 
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BAŞKAN — Sayın Akkılıç, şunu rica edebilir mi
yim, siz bu önergenin aleyhinde konuşacaktınız; ama 
tamamen dili üzerinde uzun bir açıklama yapmaya 
giriştiniz. Çok rica edeyim Genel Kurulun fazla za
manını almamak bakımından çok rica edeyim. Teşek
kür ederim Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bitirdim efendim zaten. 
IBu bakımdan, Sayın, İğneciler de tahmin ediyo

rum katılırlar, 'bir yerde «Sınırlama ve kısıtlama» di
yorlar, «Araç - gereç» diyorlar; ama öbür tarafta 
«Mani olmak» diyorlar, Tahmin ediyorum ki ken
dileri de düzeltmek gereğini duyarlar. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, (Alkışlar.) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç.. 
ıSayın Karal, daha önce söz istemiştiniz lehinde 

değü mi efendim?... 

HALİL İBRAHİM KARAL — Efendim öner
genin aleyhinde istedim. 

BAŞKAN — Alehte verdim Söz. 
HALİL İBRAHİM KARAL — (Ben daha önce 

el kaldırmıştım efendim. 
IBAŞKAN — Efehdiım iki üyeye söz verdim, gör-

mediysek özür dilerim. Aleyhte iki üye konuştu; Sa
yın Akkılıç'la, Sayın Erginay aleyhte konuştular. 

(HALİL İBRAHİM KARAL — Ben daha önce 
el kaldırdım, görmediniz. 

IBAŞKAN — özür dilerim, yani görerek, mah
sus vermeme diye bir durumu katiyen düşünmemeni
zi rica ederim. 

HAMZA EROĞLU — Efendim önergenin le
hinde söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğluj 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve sayın 
arkadaşlarımı; 

Söz konusu önerge düşünceyi açıklama ve yay
ma hürriyetini düzenlemektedir. Bu Önergenin özel
liği şundan ileriye geliyor, 1'2 Eylüle kadar olan olay
ların bir disipline ve düzene kavuşturulmasının so
nucudur.: i 

'Bu bakımdan, ıgetirilen sınırlamalar, çekilen ıs
tırapların bir daha çekilmemesini sağlama amacına 
yöneliktir. Bu 26 ncı maddenin birinci ve üçüncü 
fıkraları dışında, ikinci fıkrayı değiştiren bir öner
ge verdik. Sayın Orgeneralimiz Eşref Akıncı Paşa
mızın ve diğer arkadaşlarımızın birlikte hazırlamış 
olduğu Ibir önerge biraz sonra okunacaktır., 

Önerge sahiplerinden biri olarak ve diğer arka
daşlarımızla 'birlikte 'bu önergeye katılıyoruz. İkinci. 
fıkra bu önergede de yer almaktadır. Böylece öner-

ı ge sahiplerinin vermiş olduğu ıbu önergeyi fikir ve 
düşünce' hayatımızda yeni bir düzenleme getirmiş ol
ması bakımından, ıstiraıpların ibtif daha tekrarlanma
ması bakımından faydalı, zorunlu ve yararlı görmek
teyiz.) 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyonun bu konudaki görüşlerini ri

ca ediyorum; Sayın İnal ve İğneciler'in önergeleri 
hakkında, buyurun. 

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

Komisyon sizlere sunduğu Anayasa Tasarısında 
düşünce ve kanaat hürriyeti ile, 'bu düşünceyi açık
lama ve yayma hürriyetini ayrı maddelerde ele al
mıştır. (Bunun sebebi şudur: Her ne kadar düşün
ce ve kanaat hürriyeti ile, düşünce'yi açıklama ve 
yayma hürriyeti birbirine bağh -iki hürriyet ise de 
gerek bunların niteliği, 'gerek korunmaları için öngö
rülen tedbirler yek diğerinden farklıdır. 

Şöyle, düşünce ve kanaat hürriyeti demek; kişi
nin istediği düşünce ve kanaate sahip olması demek
tir. Bunun korunması için öngörületa müeyyide, 
tedbir kimsenin düşünce ve kanaatini açıklamaya 
zorlanamaması, hangi kanaattedir onu öğrenmek için 
o kişi üstünde hiçbir surette zor kullanılamayacak-
ıtırı 

(Diğeri de o kişinin hangi kanaatte, hangi dü
şüncede olduğunun bilinmesi halinde bu düşüncesi 
sebebiyle kınanıp, suçlanamayacağıdır, yani sen şu 
düşüncedesin, şu kanaattesin, onun için seni suçluyo-
ruz, yahut kınıyoruz veyahut devlet memuriyetine al
mıyoruz veyahut şu işi sana teslim etmiyoruz denile-. 
miyecektir. Düşünce ve kanaati sebebiyle hiç kimse
nin kınanaımaması ve suçlanamaması. Bu işte kişinin 
serbest düşünce sahibi olması, serbest kanaat sahibi 
olması ve bu düşünce ve kanaatlerin korunması için 
öngörülen tedbirlerdir. 

ıBuna karşılık düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyeti bu düşünce ve kanaat hürriyetinin bir uzan
tısı niteliğindedir; ama ondan farklıdır. Sahip olunan 
düşünce' sebebiyle suçlanamama, kınanamama veya
hut ikisinin düşüncesinin öğrenilme sebebiyle onun 
zorlanamaması farklıdır, düşünceyi yaydığı zaman 
kullandığı hürriyet farklıdır. 

Onun için Komisyon bu iki maddeyi birbirinden, 
iki hürriyeti birtbirinden ayrı iki madde halinde dü
zenlemeyi uygun görmüştür. Nitekim, hafta başında 
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yaptığımız genel görüşme sırasında arz etmiştim, 
1961 Anayasasının 20 noi maddesinde yer alan dü
şünce hürriyeti konusunda maddede hiçbir sınırla
ma sebebi gösterilmediği için, düşünce hürriyetinin, 
düşünceyi yayma hürriyetinin (20 noi madde her 
ikisini birlikte 'almıştı) sınırsız olduğu gerekçesi 
ile, eski 10 uncu maddede yer alan genel sınırlama 
sebeplerinin düşünce hürriyetine ilişkin 20 nci mad
dede uygulanamayacağı iddiası ile Anayasa Mah
kemesinde bir iptal davası açılmıştı ve hatırlayacak
sınız, o gün kararı okumuştum, şimdi de okuyabi
lirim; Anayasa Mahkemesi, mealen ve özet olarak 
şöyle diyordu: «Düşünce, kanaat, kişinin 'kendisinde 
kaldığı sürece, yani dış aleme yayma şeklinde inti
kâl etmediği sürece, tamamen 'kişiyi ilgilendiren, 
tamamen kişinin kendi âlemine ait bir şeydir düşün
ce, kanaat. Bunun ortaya bir zarar çıkarması dü
şünülemez; fakat ne zaman ki, bu düşünce ye ka
naat, umuma yayılmaya başlandı, o zaman bu yay
madan bir zarar doğabilir. O vakit, bu hürriyet ko
nusunda gerekli sınırlayıcı tedbirler alınabilir. «Şu 
halde, eski 10 uncu maddedeki genel sınırlama ted
birleri, 20 noi maddedeki düşünce hürriyeti konu
sunda da geçerlidir. Bu suretle, Anayasa Mahkemesi 
de düşünce ve kanaat hürriyetini, statik hürriyet hak
kını, dinamik; yayma, açıklama hürriyetinden ayır
mış 'bulunuyor, 

iBu sebeple biz bu kanaatte, her iki hürriyeti ayn 
maddelerde düzenlemeyi^ hu fikrin açıkça ortaya 
konması bakımından yararlı gördük. Gerçi, bazı 
anayasalarda her ikisi bir tek maddede gösterilmiş; 
ama bu bir karışıklığa sebep olabilir diye düşünmüş
tür Komisyonumuz. Onun için ayrı iki maddede gös
termiştir* 

'Bu sebeple, Komisyon, bu iki maddenin birleş
tirilmesi teklifine maalesef katılmamaktadır, 

(Diğer bir husus, (tşim sebebiyle geç inebildim 
Genel Kurulunuza) zannedersem 26 ncı madde ko
nusunda da mülâhazalar serdedilımıiş ve bir arkadaşı
mız, radyo, televizyon ve sinema yolu ile yayımla
rın, izin sistemine bağlanmasını uygun görmemişler. 

IBu konuda da bir iki şey söylemek isterim. Bil
miyorum Sayın Başkanım, 26" ncı maddeyi de bera
ber mi müzakere ediyoruz?1 

BAŞKAN — Hayır. Şimdi, '25 inci madde ile 
26 ncı maddenin birleştirilmesi konusunda. 26 ncı 
madde üzerinde önergeler var. Bu görüşmeyi o za
man yapacağız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Şu ifade edilmiş de 
onun için tereddüt ettim Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — 26 ncı maddede rica edeyim, v 
ANAYASA KOMİSYONU B A Ş K A N V E K İ L ! 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Maalesef efendim, bu 
iki maddenin birleştirilmesine Komisyon olarak ka
tılmıyoruz.! 

'BAŞKAN — Değeri üyeler, 25 ve 26 ncı mad
delerin birleştirilmesiyle ilgili ikinci, önerge Sayın 
Alpdündar ve Sayın öğünç ile Sayın Hamıitoğulla-
rın'a ait iki, ilki önerge aynı mahiyettedir. Bu itibar
la, Komisyon bu tilki maddenin ıbİrleştirilmesine ka
tılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza suna
cağımı; dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir önerge, 

ı25 iöûi madde üzerinde başka önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
önergem üzerinde bir açıklama yapmam gerekiyor 
25 ve 26 ncı madde üzerinde ayrı önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, 25 inci madde 
üzerinde başka önergemiz yok. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — İkisinin birleşti
rilmesi hakkında önergemiz var efendim., 

(BAŞKAN — 25 inci madde ile 26 ncı madde
nin birleştirilmesiyle ilgili önerge var diye 'arz et
tim, Biri Sayın tğneciler'in, birisi de sizlerin..? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — IBizim önerge
miz üzerinde açıklama yapılmadı Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Efendim, ilki önerge birbirinin aynı 
olduğu için, artık tekrar iki maddenin birleştirilmesi 
üzerinde bir müzakere açmaya gerek olmayacağını 
takdir edersiniz Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bizim birleştir
me gerekçemiz çdk ayrıdır Sayın Başkan. Lütfedin fi
kirlerimizi söyleyelini. 

BAŞKAN — (Hayhay, söz vereceğim Sayın Alp
dündar. Komisyon katılmadığını gayet açık olarak 
belirttiler. Siz., 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — IBaşka bir açı
dan açıklama yapacağım, 

IBAŞKAN — ©uyurun efendim, ©uyurun dinler 
yellim^ 

AZMİ BRYILMAZ — Sayın Başkan, bir usul 
meselesi var. Geçti efendim, söz veremezsiniz. Yani, 
bu usulü, yol haline getirmememiz lazım. O bakım
dan söz verememeniz lazımdır. Bitmiştir. Zabıtları 
okuyalımv 
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IBAŞKAN — (Efendim, oylatıp neticeyi belli et
medim çok rica ediyorum. Kabul edildi veya edilmedi 
diye ifade etmedim. Çok rica ediyorum. 

Sayın Alpdündar, çok 'kısa lütfederseniz... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Çok kısaca arz edeceğim. Ben takipte hata yap

mışsam, önce muhterem Genel Kuruldan özür dile
rim; ancak muhterem sözcünün, bizi, şahsen beni tak
ririm üzerinde tatmin etmediği için, tatmin olamadı
ğım için açıklama yapma ihtiyacını gördüm. Aslında 
26 ncı madde. 25 inci madde ile bize göre bir bütün
dür. 25 inci maddede verilen özgürlükler 26 ncı mad
denin sonundaki bir pasajda tamamen geri alınmakta 
ve kullanılmayacak hale getirilmek istenmektedir. 
Bunu biraz daha açmak, bu kadar önemli bir konuyu 
kısaca geçiştirmek istemediğim için söz aldım, bağış
layın. 

Düşünce ve kanaatler açıkça ve yayma niteliği bu
lunmadıkça özgürlük açısından hiçbir değer taşımaz
lar. Kişinin düşünce ve kanaatinin ne olduğu, bunları 
kendisi dışında, bir başkasının herhangi bir yolla 
açıklamasıyla belli olur. Başka bir deyişle, kişinin ka
fasından geçenlerin, düşünce özgürlüğü olarak ifade 
edilmesi, eşyanın tabiatına ve mantığa aykırıdır. Bir 
kimsenin, tek başına birtakım düşünce ve kanaatlere 
sahip olması doğaldır. Bu hususta kendisine «özgür
sünüz» demek elbette doğru değildir. Şu halde, dü
şünce özgürlüğü ile kastolunan, kişinin düşünce ve 
kanaatlerini açıklayabileceği, zora başvurmadıkça, ya 
da suç niteliğinde bir eylemi gerçekleştirmeye yöne
lik olmadıkça, bunların açıklanmasından ötürü suçla-
namayacağı, kınanamayacağı, güvenceye bağlanma
lıdır. 

Esasen, bir eylemin suç olup olmadığı, ülkenin 
ceza yasaları ile düzenlenir. Anayasanın korumak is
tediği özgürlüklerin sınırı, Anayasal temel ilkeler doğ
rultusunda ceza kanunlarıyla belirlenir. Bu itibarla, 
düşünce ve kanaat ile açıklama ve yayma özgürlüğü
nün birbirinden ayrılamayacağı göz önünde tutularak 
Anayasa Taslağradaki 26 ncı maddenin çıkarılması 
ve 25 inci maddenin bu konudaki değişiklik şekliyle 
metinleştirilmesi gerekir kanaatinde bulunmaktayız. 

Bu hususun dikkate alınmasını muhterem Genel 
Kuruldan arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler, esasında dikkate alınıp alınmama

sını oylarınıza sunmuştum, kabul etmemiştiniz. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 

edenler... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — önerge oylanacak 
efendim... 

FUAT YILMAZ — Anlayamadık Sayın Başkan, 
maddeyi mi oya sunuyorsunuz önergeyi mi?.. 

BAŞKAN — 25 ve 26 ncı maddenin birleştirilme
si önergesinin dikkate alınması hususunu oya sun
muştum daha evvel. Şimdi 25 inci maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. 
MADDE 26. — Herkes düşünce ve kanaatlerini 

söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın ha
ber veya fikir ,almak ya da vermek serbestisini de içe
rir. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema 
yoluyla yayınların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir. 

Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının ve meslek sırla
rının korunması, devlete ait gizli bilgilerin açıklan
maması, ekonomik hayatı etkileyecek gerçek dışı ve
ya zamansız haberlerin önlenmesi, yargılama görevi
nin amacına uygun olarak yerine getirilmesi ve genç
liğin zararlı akım ve davranışlardan korunması amaç
larıyla da sınırlanabilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanıl
masına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayı
mını engellemek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve 
yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
önergeleri sırayla okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 S. Sayılı Anayasa Tasarısının «Düşünceyi 

açıklama Ve yayma özgürlüğü» kenar başlıklı 26 ncı 
maddesinin şimdiki düzenlenmiş şekliyle gelecekte, 
demokratik bir hukuk devleti ilkesini benimsemiş 
ülkemizde söz konusu bu özgürlüğün kullanılmasını 
haksız bir şekilde kısıtlanmasına sebebiyet verecek 
bir tarzdadır, özellikle ikinci fıkrasındaki özgürlük
lerin sınırlanmasını haklı kılacak durumlar, çok muğ
lak, soyut ve.sübjektif ölçüleri öngören ifadeleri içer
mektedir. 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde çok değerli 
görüşleri ortaya koyan saym üyelerin bu konudaki 
görüşleri de dikkate alınarak maddenin yeniden dü-

— 275 — 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 1 

zenlenmesi amacıyla Anayasa Komisyonuna geri ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 26 ncı maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. Gerekçe ilişik
tedir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 
Muhsin Zekâi BAYER 

«VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 
Madde 26. — Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, 

yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
özgürlük resmî makamların müdahalesi olmaksızın 
haber veya fikir almak ya da vermek serbestisini de 
kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sine
ma yoluyla yayınların izin sistemine bağlanmasına 
engel değildir. 

Bu özgürlüklerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının ve meslek sırla
rının korunması, devlete ait gizli bilgilerin açıklan
maması, ekonomik hayatı zedeleyecek gerçek dışı ha
berlerin önlenmesi, yargılama görevinin amacına uy
gun olarak yerine getirilmesi ve gençliğin zararlı akım 
ve davranışlardan korunması amaçlarıyla da sınırlana
bilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanıl
masına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayı
mını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve 
yayma özgürlüğünün sınırlanması sayılmaz.» 

Gerekçe : 
Madde 26. — Maddenin esas prensibi basının 

hür ve sansür edilmez olmasıdır. Bu prensip demok
ratik ülkelerde değişmeyen basın için anailkedir. Hal 
böyle iken Komisyonca hazırlanan maddede basın 
özgürlüğünü- kısıtlayan iki önemli husus vardır. 

Toplumun çok çeşitli ekonomik sorunlarının çö
züme kavuşturulması ancak basındaki haberlerle ka
muoyuna ve ilgililere ulaştırılabileceği tabiîdir. 

Bu haberlerin ekonomik hayatı etkilemesi haberin 
esas gayesidir. Buna mukabil, haberin ülke ekonomisi
ni zedelerriesi ise normal şartlarda bir suç teşkil ede
bileceği açık ve seçik ortadadır. Bu bakımdan etkile
me kelimesi yerine zedeleme kelimesi maddede kul
lanılmıştır. 

Basında haber zamanında verildiği takdirde mute
berdir ve basının çalışma şartlarından birini teşkil et
mektedir. 

Maddede zamansız haberlerin önlenmesi ibaresi 
ise bu bakımdan basın özgürlüğünü kısıtladığı gibi 
idarî makamlar için de basın üzerinde bir baskı yap
ma imkânını ortaya çıkaracağı göz önünde tutularak 
maddeden çıkarılması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Komisyondan bir hu
susu sormak istiyorum, ilk okunan önerge, Sayın 
Parlak'ın önergesi maddenin Anayasa Komisyonunca 
geri alınması ve tekrar düzenlenmesi hususundadır. 
Bütün önergeler okunduktan sonra, Sayın Komisyonun 
eğer bu ilk önerge istikametinde bir görüşü olacak ve 
önergelerle birlikte maddeyi geri isteyecekse, bu tak
dirde bütün önergeleri okutmaya gerek kalmayacak
tır. Bunu öğrenmek istiyorum Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bu konuda önergelerin okunması ve müzakerele
rin yapılmasını istiyoruz. Müzakerelerin sonucuna gö
re bir karar vereceğiz efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «VIII. Düşünceyi açıklama 

ve yayma özgürlüğü» başlıklı 26 ncı maddesinde aşa
ğıdaki değişikliklerin yapılmasını öneriyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Gerekçesi eklidir. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 
Madde 26. — Birinci fıkrasının son cümlesi olan 

«Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema yo
luyla yayınların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir» kısmımın çıkarılmasına; 

Yine ikinci fıkranın «Ekonomik hayatı etkileye
cek gerçek dışı veya zamansız haberlerin önlenme
si» kısmı ile «Gençliğin zararlı akım» kısmının me
tinden çıkarılarak, daha açık, somut ve basının haber 
almak ve haber vermek işlevinin ve sorumluluğunun 
çağdaş bir düzeyde yerine getirilmesine imkân vere
cek tarzda düzenlenmelidir. 

Gerekçe : 
Güçlü bir devlet, güçlü bir demokrasi, etkin, so

rumlu ve güçlü bir basın - yayın gerektirmektedir. Ya
sama, yürütme ve yargı «kuvvetlerinden» sonra ba
sının 4 üncü kuvvet olarak anılması bundandır. Ba
sının yeterince özgür ve sorumlulukla hareket edeme
diği yerde, ulusal ve toplumsal yararlar doğrultusun
daki işlevini de yerine getiremez. 
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Basının yeterince özgür olamadığı yerde, kişiler
de; toplum da, yeterince özgür olamaz. Parlamentoda 
etkili ve çok verimli çalışamaz. Hükümetler de, çok 
etkili bir özendirici ve çok değerli bir denetleyici sü
reçten yoksun kalır. 

Kamuoyunu yönlendiren, ulusal birlik ve bütün
lüğü sağlama ve sürdürmede olduğu gibi, ülkenin eko
nomik kalkınmasında da basının büyük bir rolü ve 
etkisi bulunmaktadır. Ortak kültür ve manevî değer
ler sistemini yaymada ve yerleştirip kökleştirmede de 
basın - yayın büyük bir ağırlığa sahiptir. 

Kamuoyunu oluşturma, yoğurma ve yönlendirme
de de, halkı eğitmede de etkin ve yaygın bir okul gö
revi yapmaktadır. 
Bu görevleri yaparken, basın - yayın iktidarının oluş

turduğu büyük gücü, şu veya bu tarzda kötüye kul
lananlar da çıkabilmektedir. Ama basının can dama
rı, soluğu olan haber alma ve haber verme özgür
lüğünü yerinde ve ulusal yararlarla bağdaşır yönde 
kullananlar da çoktur. Son yirmi yılın özgürlükleri 
ortamında, çok değerli bir basın - yayın kadrosunun 
yetişmiş olduğu da gözardı edilmemelidir. 

Basın ve yayın özgürlüğünü düzenlerken temel öl
çüt, bunları sömürerek, kötüye kullananlar değil; bun
lara layık bir başın olduğunu kanıtlayanlar olmalıdır 
Aksi halde özgürlükleri kötüye kullanan «marjinal» 
lere göre bir düzenleme gelir ki, bununla kötüler 
belki bertaraf edilebilir ama, olgunlar da, iyiler de; 
yaşamlarını sürdürecek bir ortamdan yoksun kalır
lar. 

Bu nedenle yukarıdaki çerçevede yansıyan felsefe 
ışığında, diyorum ki, basın ve yayın özgürlüğüne ge
tirilecek olumsuz her kısıtlama ve engel, insanlarımı
zın mutluluğundan ve hakikatlerden çalınmış bir par
çadır. 

Basının temel işlevleri, görevleri ve gelenekleri ile 
ve kendine özgü ahlakı ile, kendi* kendini denetleye
cek bir duruma getirilmesi ve ülkeye daha yararlı ol
ması da, ancak özgürlüklerin aracılığı ile gerçekleş
tirilebilir. Bu neden ile özgürlüklerin kendileri de
ğil, kötüye kullanılmaları engellenmelidir. 

Tasarının yukarıda çıkarılmalarını vurguladığım 
kısımları ile 28 inci madde, yeni bir sansür tipi ge
tirerek, basını kısırlaştıracak niteliktedir. Klasik tür
den farklı olan bu sansür «ekonomik hayatı etkileye
cek gerçek dışı ve zamansız haber» ile gelmektedir. 

26 ncı maddedeki «zararlı akım» kavramı da ye
terince net olmayan tartışma götürür ve kişisel yo
rumlara açık bir niteliktedir. Zararlı akımın objek

tif ölçütleri nelerdir? Bunu kim, kimler ve hangi öl
çütlere göre tanımlayıp, belirleyeceklerdir? Bir kişi 
için, bir grup insan için zararlı görülen bir akım, baş
kaları için bu nitelikte görülmeyebilir. 

Bir siyasî iktidarın felsefesine uymayan her «mu
halif» düşünce «zararlı akım olarak nitelendirilebile
cek ve bu yorum tarzı sosyal - siyasal çatışmaları yay
gınlaştırarak büyütebilecektir. Sonra, şu dönemde za
rarlı sayılan bir akım, zamanla bu nitelikte görülme-
yebilmektedir. Düşünceler düzeyindeki değişme ve ev
rim sürecinde bu «zararlı akım», nasıl sindirilecektir. 

Bu koşullarda, kendini geliştirmek, yanılgılarını 
gidermek isteyen, ciddî, sorumlu ve yetenekli basın 
ve kimseler bile, caydırıcı bu düzenleme karşısında 
düşünmek ve pasif kalmayı tercih etmek durumunda 
kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

«Radyo ve televizyon veya sinema yolu ile yayın
ların bir izin sistemine bağlanmasına engel değildir» 
hükmü doğrudan bir sansür niteliği izlenimini ver
mektedir. Ve çağdaş teknolojik gelişmelere uygun ol
mayan katı bir hüküm olarak görünmektedir. 

Düşünce açıklama ve yayma özgürlüğüne getiri
len bu düzenleme içindeki «kısıtlamalar» ne çağdaş 
özgürlükler standartlarına, ne Türkiye'nin istikrar ve 
gelişme ihtiyaçlarına karşılık veremez bir niteliktedir. 

Bu kısa açıklamalar 26 ve 28 inci maddelerin dü
zeltilmesinin yararlı olacağını göstermektedir. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Enis MURATOĞLU Fikri DEVRİMSEL 
İsmail Hakkı DEMİREL İmren AYKUT 

S. Feridun GÜRAY 

«Bu hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, başkalarının şöhret veya 
haklarının ve kanuna uygun meslek sırlarının korun
ması, devlete ait sırların açıklanmaması ve yargılama 
görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla ancak kanunla sınırlanabilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 26 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasındaki «Ekonomik hayatı et
kileyecek gerçek dışı ve zamansız haberlerin önlen
mesi» ibaresinin maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
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Gerekçe : 
1. Tüm dünyada ekonomik anlayışlar değişik gö

rüşler halinde bulunmakta bir görüş diğerine göre 
yanlış sayılmaktadır. 

2. Haberin ekonomik hayatı etkileyecek nitelikte 
olup olmadığını, zamanlı ve zamansız olduğunu ta
yin ve takdir de çok zordur. 

Bu gerekçelerle uygulamada keyfiliğe götürecek 
fıkranın maddeden çıkarılması gereğine inanmaktayım. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 26 ncı maddesinin ikinci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 
Eşref AKINCI Ethem AYAN 

Hamza EROĞLU Rıfat BAYAZIT 
Kâzım ÖZTÜRK Alâeddin AKSOY 

«Madde 26. — Fıkra 2 : 
Kullanılması yükümlülük ve sorumluluk gerekti

ren bu hürriyetler; zarurî tedbirler olarak, millî gü
venliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu düzeninin ve 
güvenliğin sağlanması, suçun önlenmesi, genel sağli-
ğın ve ahlakın başkalarının şöhret ve haklarının ko
runması, gizli haberlerin açıklanmasına ve halkı he
yecan ve paniğe sevkedecek zamansız ve gerçek dışı 
haberlerin yayınlanmasına mani olunması veya ada
let ve güvenlik kuvvetlerinin üstünlüğünün ve taraf
sızlığının sürdürülmesi, yargılama görevinin amacına 
uygun olarak yerine getirilmesi ve gençliğin zararlı 
akım ve davranışlardan korunması için kanunla, be
lirli şartlara, kısıtlamalara ve müeyyidelere bağlana
bilir. Bu bent hükümlerine göre düşüncelerin açıklan
ması ve yayılmasında kanunla belirtilen diller dışın
daki herhangi bir dil kullanılamaz; bu yasağa aykırı 
yazılı veya basılı kâğıtlar, resim ve karikatürler, plak
lar ve ses bantları ile diğer anlatım araç ve gereçleri, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı üzerine; veya 
gecikmede sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili 
kılınan merciin emriyle toplatılır. 

Kanun, bu fiillerin cezalarını ve bu suçlarj önle
yici tedbirleri tespit eder ve düzenler.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler, birinci önerge mad
denin geri alınması ile ilgili Sayın Parlak'ın önergesi
dir. Komisyon böyle bir şey düşünmediğini ifâde et
tiler; yani önergeye katılmıyorlar. 

Sayın Parlak'ın önergesinin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 

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

Galiba bir yanlış ahlama oldu. Biraz önce Komis
yonumuz Başkanının beyanı şu anlamdaydı : önerge-

. 1er okunmadan, maddenin okunmasından hemen son
ra bu maddenin önergelerle birlikte geri alınmasına 
taraftar değiliz, önergeler okunsun, önergeler üstün
de konuşmak isteyen arkadaşlar varsa konuşsunlar; 
müteakiben maddenin geri alınması veyahut önergele
rin işlem görmesi hakkında Komisyon kararını vere
cektir, dedi Başkanımız. 

Arzımız şu : önergeler okunduğuna göre, öner
geleri üstünde konuşmak isteyen arkadaşlarımız var
sa onları da dinleyelim, müteakiben Komisyon mad
denin geri alınıp konuşmalar ve önergeler istikame
tinde düzeltilip düzeltilmeyeceği hususunda veyahut 
önergelerin oylanması hususunda karara varacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü, 
konuya aydınlık gelmiştir. 

Önergesi üzerinde Sayın Parlak açıklama yap
mak istiyor. Müsaade ederseniz yerine bir Divan 
Üyesini rica ediyorum. 

(Kâtip Üye Kamer Genç Divandaki yerini aldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Önergemi hem bu madde için ve hem de 28 inci 

madde için aynı gerekçelerle Yüce Huzurunuza sun
muş bulunmaktayım. 

Hatırlayacağınız gibi, Tasarının tümü üzerinde 
90'dan fazla arkadaşımız burada görüş ve düşünce
lerini çok güzel ifade ettiler. Bu görüşmeler boyunca 
benim bütün dikkatimi çeken konuların en başında, 
kamuoyundaki tartışmalara da kulak astığımızda, yo
ğunluk kazanan maddelerden birisi bu 26 ncı madde 
İdi. 

Ben sabahleyin Sayın Komisyon Başkanının, yi
ne büyük tartışmalarla kamuoyunda ve Meclisimizde 
konu edilen 24 üncü madde gibi, kendiliklerinden 
bu istekte bulunacaklarını bekliyordum. Ancak Sayın 
Başkan ve Sözcünün ifadelerine göre önergeler tar
tışıldıktan sonra böyle bir kararı verebileceklerini an
ladım. 

Yüce Genel Kuruldan arzım şudur : Tümü üze
rinde yapılan konuşmaların büyük çoğunluğu tarafın
dan gelecekte, normal düzene döndüğümüzde kişile
rin en kutsal hakkı olan düşünceyi açıklama, yayma, 

— 278 — 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 1 

özellikle basın hürriyetini çok ilgilendiren bu mad
denin önergelerle birlikte ve özellikle tümü üzerin
de yapılan açıklamalar doğrultusunda da Komisyon
ca yeniden tetkik edilerek huzura getirilmesini diliyo
rum. 

Arzım budur. Saygılarımla sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy; lehinde, aleyhinde?.. 

ALÂEDD1N AKSOY — Ben söz hakkımı Sayın 
Eroğlu Hocaya devrediyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz söz istediniz Sayın Aksoy... 
ALÂEDDIN AKSOY — Feragat ediyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karal, lehinde, aleyhinde? 
HALİL İBRAHİM KARAL — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karal. 
Sayın Aksoy, diğer başka bir üye için söz iste

meyiniz; kendileri isteyebilirler. 
Buyurun Sayın Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL -^ Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Efendim, anayasaların meşruiyyetini belirleyen, ta

yin eden faktör sadece bu anayasaların içeriği değil, 
anayasalar,n hangi usulle yapıldığı, hukukta klasik 
hale gelmiştir; usul hakkında, esas hakkında kavram
ları. Bu usulle yapılan anayasanın millet tarafından 
benimsenmesi, sayılması, kabul edilmesi usulle de il
gilidir. Sadece içeriği bakımından değildir. 

Bu noktaya temas ettikten sonra Anayasa metni
mizin maddelerinin çoğunda görülen bir temayı bu 
maddede de aynı şekilde görmekteyim. 

Evvela gayet güzel bir demokratik manzara çizil
mekte, sonra; «fakat, amma şunu, şunu, şunu, şunu 
yapamazsın» denmektedir. Bu tipte maddeler artı, 
eksi şeklinde sıfıra dönüşmektedir. Bununla hiç kim
seyi kandıramayız. Biz bu Anayasayı sadece şu kü
çücük grubun huzurunda yapmıyoruz; Türk kamu
oyu önünde yapıyoruz, dünya kamuoyu önünde yapı
yoruz, tarih önünde yapıyoruz. Evvela bu noktaya 
işaret etmek isterim. 

Bu tema, bu biraz evvel özetlediğim tema demok
rasinin ta temellerini tahrip etmektedir. Şöyle ki; da
ha önceki bir konuşmamda kısaca özetlediğim, sade
ce kurumsal düzenlemelerin demokratik olması yet
mez. Demokrasi millî hâkimiyetten, millet hâkimiye
tinden, toplumdan gelir; toplumun yansımasıdır ku
rumlara. Toplumun yansımasının araçları bunlardır. 
Bu araçları tahrip ederseniz üstte parlamento, icra 

organı, yürütme organı; bunları nasıl düzenlerseniz 
düzenleyiniz kimseyi kandıramazs nız. Demokrasi 
halk demektir, toplumun devlet olması demektir. Bu
nun da araçları basın özgürlüğüdür, insan haklarıdır 
ve diğer aracı güçler dediğim ara güçlerin varlığıdır; 
sendikadır, işçidir, işverendir, hepsi vardır. Bunları 
sınırladıktan sonra kurumsal düzenlemelerle bu de
mokrasiyi inandırma işi mümkün olmaz. 

Onun için bu maddede, özellikle bu maddede, 
demokrasinin kökü olan düşünce özgürlüğünü düzen
leyen bu maddede bu kısıtlamaların lütfen bir daha 
gözden geçirilmesi ve topluma kendisini ifade etme 
şansının verilmesini Sayın Komisyonumuzdan istir
ham ediyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Başka söz isteyen?.. Sayın Akdemir lehte, aleyhte? 
MEHMET AKDEMİR — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun efendim. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Da
nışma (Meclisinin değerli üyeleri; 

önce bu maddelerle Türkiye'de neler getirilmek; 
istendiğini anlamak istiyorum. 

özgürlüklerin kısıtlanması 112 Eylül 1980 öncesi
nin bazı hareketlerinden dolayı ise, buna tepkiler ge
lecekte çok daha büyük tepkileri getirecektir. Hele 
hele burada ekonomik hayatı etkileyecek gerçek dı
şı veya zamansız haberlerin önlenmesi kastıyla öz
gürlüklerin ve basın hürriyetinin kısıtlanması nede
niyle gelecekte hiç bir iktisat yazarının ekonomi üze
rinde herhangi bir şey yazabileceğini zannetmiyorum. 
Zira gerçek değildi; ama zamansızdı deyip istendiği 
şekilde bunları kısıtlamak mümkündür. Hele hele bu 
maddenin, 28 inci maddede belirtildiği gibi, «(Basın 
özgürlüğünün sınırlanmasında, düşünceyi açıklama 
ve yayma özgürlüklerine ilişkin 26 ncı madde hüküm
leri uygulanır.» şeklinde tehlikeli bazı girişimlerde 
bulunmamak lazım. 

Türk Milleti hiç bir zaman Devletine aşın dere
cede karşı çıkan bir millet değildir. Bazı şeyleri tep
kiyle hazırlayarak bir yere varacağımı 21 zannetmiyo
rum. Onun için lütfen Sayın Komisyon bu maddeyi 
alarak tekrar gözden geçirsin ve ona göre Genel Ku- , 
rula getirsin. 

Saygılarımı arz ederim. 
İBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 

, 'FERİDUN ERGİN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Ergin, aleyhte söz verebili

rim. 
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FERİDUN ERGİN — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
Oradan lütfedemez misiniz? 
FERİDUN EROİN — Uzun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, usul hakkındaki görüşme

ler biliyorsunuz Tüzüğümüzle tespit ettiğimiz gibi 
çok kısadır. Sayın lErgin rica ediyorum. 

FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Önce ufak bir maddî yanlışlığa değinmek istiyo
rum. 

Metnin bazı yerlerinde «Yayım» ve bazı yerlerde 
«Yayın» gösterilmektedir. Bu düzeltmeyi yapmak için 
zaten Komisyonun maddeleri geri alması normaldir. 

Usulle alakalı ikinci nokta, daha önce görüşmüş 
olduğumuz maddelerde kişilerin dokunulmazlığına, 
maddî ve manevî güvenliğine ait hükümler kabul 
edilmiştir. Bu hükümler kabul edilmiş olduğuna gö
re, basın maddelerinin de daha önce kesinleşmiş olan 
maddeler ışığında gözden geçirilmesi fayda arz ede
bilir. Memleketimizde uzun yıllardan beri, birçok 
kuşaklardan beri basın özgürlüğünün özlemi çekil
mektedir. Aynı zamanda Meşrutiyetten bu yana öz
gürlüklerin suiistimal edilmesinin ıstırabıyla da kar
şılaşılmaktadır. Komisyon, bu ıstırapla sürekli basın 
özgürlüğü özlemi arasında bir denge kurmayı amaç
lamaktadır; fakat bu dengenin Yüksek Heyetiniz eği
limine uygun bir şekilde daha önce kabul edilmiş hü
kümlerle de temin edilen kısmı dikkate alınarak göz
den geçirilmesi faydalı olabilir. Komisyonun 26, 28 
ve müteakip maddeleri toplu olarak yeniden değer
lendirmesinden büyük yarar geleceğine inanmakta
yım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN '•— Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergenin aleyhinde söz vere
bilirim. 

SERDA KURTOĞLU — Maalesef efendim usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında lütfedin. 
SERJDA KURTOĞLU — Meclisimizin iki değer

li üyesi; birisi Sayın Karal, «(Kimi kandırıyoruz» di
ye beyanda bulunuyorlar bu kürsüden; Başkanlıktan 
ihtar yok. IBir diğer üye, kıymetli profesör Ergin 
çıkıyorlar usul hakkında diye, esas hakkında konu
şuyorlar; (Meclisin Riyasetinden ihtar yok. 

I Çok rica ediyorum arkadaşlardan, ben Başkan
lığı uyarmıyorum, Başkanlık büyük nezaket gösteri
yor, vakit dardır, 190 madde var; eski siyasî mec
lislerin yaptığı gibi muhtelif vesilelerle kürsüyü iş
gal etmeyelim, disipline riayet edelim. Mesuliyetimi?. 
büyüktür. (Alkışlar). . 

BAŞKAN — Teşekkü ederim Sayın Kurtoğlu. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sataşma var 

efendim. 
FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN —v ISöz vermedim, söz vermedim Sa

yın Ergin. Sizden de Sayın Karal'dan da rica ediyo
rum, bir münakaşa zemini açmayalım. 

FERİDUN ERGİN — Fakat Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Ergin, çok rica edjyorum, çok 

rica ediyorum, tekrar tekrar rica ediyorum, söz ver
miyorum, rica ediyorum. Eğer ihtarı gerektiren bir 
durum olsa idi, Başkanlık bunu yapardı. Buyurun ri
ca ediyorum. 

Değerli üyeler, Sayın Parlak'ın önergesinin dik
kate alınması konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Değerli üyeler; bir konuda yine sizlere bir maru
zatta bulunacağım. 

Biliyorsunuz Genel Kurulumuzun kararıyla deği
şiklik önergelerinin bir gün evvel saat 18.00'e kadar 
verilmesi kabul edilmişti. Günde görüşeceğimiz mad
de adedi de daha maddelere geçmeden evvel aldığı
mız kararla 8'di. Binaenaleyh, 8 madde üzerinde öner
ge verilebilir, şeklinde bir karar almıştık; fakat görü
yoruz ki, bugün müzakerelerin devamı sırasında, hem 
de müzakere etmekte olduğumuz maddelerle ilgili 
önergeler geliyor. 

Yine hatırlarsınız, 18.00'e kadar bir gün evvel 
önerge verilecektir, diye karar aldıktan sonra bir sa
yın üye şöyle bir sual sormuştu: «8 maddeden sonra 
(O sualin mahiyeti bu idi) görüşülecek maddeler olur
sa, onlar için önerge verildiğinde ne yapılacaktır?» 
denmişti. Bendeniz de, onlar için özel kararınızı alır, 
işleme koyarım demiştim. 

Şimdi, 26, 28, 30 uncu maddeler üzerinde yeniden 
önergeler gelmiş bulunmaktadır. Takdir edersiniz 
Yüce Meclisin kararına uymak zorundayım; . fakat 
şunu arz edeyim: Bir defaya mahsus olmak üzere 
bugün ve bir defaya mahsus olmak üzere yine kara
rınıza başvuracağım; çünkü sizin birinci kararınızı 
ben Başkanınız olarak kendi görüşümle değiştire-
mem, bugüne mahsus olmak üzere 26, 28, 30 uncu 
maddeler üzerinde Sayın üyelerin vermiş olduğu 
önergelerin işleme konulmasını kabul ederseniz mü-

— 280 — 



Danışma Meclisi B : 132 

zakere açacağım, kabul ederseniz işleme koyacağım. 
Etmediğiniz takdirde gayet tabiî o sayın üyelerden 
özür dileyerek sizin karârınız gereğine*1, önergeleri 
kendilerine iade edeceğim. 

'Binaenaleyh, 26, 28, 30, şu ana kadar; bu andan 
sonra verilen önergeleri de birinci ve ilk kararınıza 

göre işleme koymama imkân yoktur; 26, 28, 30 un
cu maddeler üzerinde şu ana kadar verilmiş önerge
lerin işleme konmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 'Verilen önergeleri işle
me koyamıyorum. 

Değerli üyeler; bu sayın üyeler, diğer önerge ve
ren sayın üyelerin önergeleri üzerinde söz almak su
retiyle görüşlerini açıklayabilirler. 

Sayın Bayer'in önergesini okutuyorum: 
(Muhsin Zekaî Bayer'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergesi üzerinde Sayın Bayer'e 

söz veriyorum. 
Sayın ıBayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan de

ğerli üyeler; 
Benim Önergem evvelce hazırlanmış olduğu için 

prensibe uymadı; özür dilerim. 
Üç değişiklik vardır: 
Birincisi; kelime değişikliğidir, «tçerir» kelimesi 

yerine «Kapsar» dedim. Bu takdir hakkına aittir. 
İkincisi ise; doğrudan doğruya basın özgürlüğü 

ve basın sansürüyle ilgilidir. 
Prensip itibarıyla basında değişmeyen ilke bası

nın hür ve sansüre tabi olmamasıdır. Biz, Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanının ilk açıklamasında da bu 
prensibi aynen benimsemiştik. Hal" böyleyken, ba
sın özgürlüğünü kısıtlayan iki ibare bulunmaktadır. 
Bunun bir tanesi üçüncü fıkrada, «Ekonomik haya
tı etkileyecek» diyor. Her haber ekonomik hayatı et
kiler; ancak ekonomik hayatı zedeleyen haber hata
lıdır; Çünkü o zaman basının ekonomi sayısını orta
dan kaldırmak lazımdır. 

İkincisi ise, yine değişiklik yapmak istediğim; 
zamansız haber meselesi. Basının esası haberi patlat-
masıdır, haberi zamanında vermesidir. 'Bunu takdir 
hakkına bırakmak basın hürriyetini, özgürlüğünü kı
sıtlar. Bu bakımdan «Zamansız» kelimesini çıkardım; 
çünkü haberlerin ekonomik hayatı etkilemesi haberin 
esas gayesidir. 'Buna mukabil ülkenin ekonomisini ze
delemesi, normal şartlarda bir suç teşkil edeceği açık 
ve seçiktir. Bu bakımdan «Etkileme» kelimesi yerine 
«Zedeleme» kelimesini koydum. 

İkincisi ise, basında haber zamanında verildiği 
takdirde muteberdir. Basının çalışma şartlarının esa-
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sini teşkil eder. Zamansız haberlerin önlenmesi ise 
bu bakımdan basın özgürlüğünü kısıtlar ve idarî ma
kamlar için basın üzerinde bir baskı imkânını yaratır. 

Benim önergemin esası budur. Yakın ilginizi is
tirham ederim. 

Üçüncü konu ise; bu basın özgürlüğü konusun
da kısıtlamalar ve denetlemeler devamlı surette sıkı
yönetimde olmaktadır. Basının en güzel mümessille
rinden birisi olan Cihat (Baban bu konuda on tane 
numune vermiş. Size iki numuneyi söyleyeceğim. 

Hepinizin bildiği, Refah Faciasında Yavuz Ge
misinden çelenk atılıyor. Radyo bunu veriyor; fakat 
sıkıyönetim; «Refah'la ilgili haberler yasak» dediği 
için o gün beş gazete birden kapatılıyor. Bu mu ba
sın özgürlüğü? 

Veya devrin Reisicumhurunun hanımı İstanbul'a 
gidiyor. Haber üçüncü, sayfada verildi diye üç gaze
te kapatılıyor. Bu mu basın özgürlüğü? 

Teşekkür ederim. 
BAS/KAİN — Teşekkür ederim Sayın 'Bayer. 
İki sayın üye; önce Sayın Aşkın, sonra İSayın Gü-

ray söz istediler. 
Sayın Aşkın, lehte mi konuşacaksınız, aleyhte mi? 
AYDEMİR AŞKIN — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte konuşacaksınız. 
Sayın Güray? 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehte 
BAŞKAN — «ILehte» diyorsunuz. 
Sayın Fırat? 
AYHAN FIRAT — Lehte ben çok önce söz is

temiştim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, sizden evvel Sayın 

Güray işaret ettiler. Çok özür dilerim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım^ ben 

söz hakkımı Sayın Fırat'a veriyorum. IBen başka 
önergede konuşabilirim. Belki benden önce söz iste
mişlerdir; hakkını yemiyelim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın ıBaşkan, Danışma 

Meclisinin Sayın üyeleri; 
Basın özgürlüğüyle ilgili maddelerin ve düzenle

melerin ele alınmasında ve tartışılmasında şüphesiz 
Anayasamızın genel çerçevesinin, genel esprisinin dı
şına çıkmayı düşünemeyiz. Anayasamızın genel çer
çevesi ise hürriyetlerin yok edilmesi değil, hürriyet
lerin kullanılmasına veya hürriyeti kullananla o kul
lanılan hürriyetin dışında kalan kişilerin denge içeri
sinde hak ve hürriyetlerin kullanılmasına yer veren 
bir espri içerisinde hazırlanmıştır. 
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Dolayısıyla Türkiye'de basın özgürlüğü düzenle
nirken iki şeyi dikkate almak zorundayız. Bilindiği 
üzere Türkiye'de özellikle 1960 yıllarından itibaren 
sadece sağlanan hürriyetlerden değil, ekonomik ge
lişmelerin giderek tabana yayılması ve kamoyunun 
ekonomik sorunlarla çok yakından ilgilenmeye baş- . 
laması neticesinde basınımızda önemli bir yapısal 
değişiklik hâsıl olmuş ve bu yapısal değişiklik de 
sadece sansasyonel haberler vermek" değil, heyecanlan
dırmak değil; toplumun, halkın, kesimlerin ekonomik 
görüş ve düşüncelerini yönlendirme, ekonomik alan
da onları bilinçlendirme bakımından önemli bir ge
lişme sağlanmıştır. 

Halbuki burada ekonomik haberlerin yayınlan-
rnasıyla ilgili olarak getirilen sınırlamalar bu oluşu
ma ve bu oluşumun temel amacına ters düşmekte
dir. Dolayısıyla ekonomik haberlerin yayınlanmasıy-
la ilgili hususların, Sayın Bayer'in önergesinde yer 
aldığı gibi daha serbest tutulması gereklidir. 

İkincisi; «Zamansız haber» deyimi: 
Bütün gazetelerin en büyük yarışı birbirinden 

önce o haberi vermektir. Dolayısıyla haberin erken 
verilmesi; yani gerçek bir haberin erken verilmesi 
gazetecilerin büyük başarısıdır. O halde, «Zamansız 
haber» deyiminin tanımı çok zor olduğundan bunun 
da Sayın Bayer'in önerdikleri gibi dikkatle ele alın
ması ve bu tanımın çıkarılması gerekmektedir. Zira 
gazeteciliği şöyle düşünelim: Gazetecilik, yani basın 
hürriyetini diğer bazı hürriyetlerle karşılaştırınca 
şöyle bir durum ortaya çıkar: Bilindiği üzere basın 
bir zümre, bir grup değildir. IBasın toplumun, halkın, 
grupların sesinin bir bütünüdür. Dolayısıyla burada
ki hürriyetlerin, diğer bütün hürriyetleri rahatça kul
lanabilecek bir espri içerisinde ele alınmasında ya
rar olduğu kanısındayım. 

Bu nedenlerle Sayın 'Bayer'in önergelerine içten
likle katılıyorum ve Genel (Kurulumuzun da bu öner
geyi benimsemesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, yüce Mecli

sin sayın üyeleri; 

Dikkat edilirse birkaç gündür kişi hak ve özgür
lüklerinin daraltılmasıyla meşgul bulunmaktayız. 
Dün de konut dokunulmazlığının daraltıldığını ve 
haberleşme gizliliğinin bir ölçüde azaltıldığını gör
dük. 
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Şu anda da önümüzdeki madde basın hürriyetine 
yeni bir baraj getiriyor ve diyor ki; «Ekonomik ha
yatı etkileyecek gerçek dışı veya zamansız haberle
rin önlenmesi..» ' . 

Gerçek dışı haberlerin önlenmesini kabul etme
meye imkân yoktur; ama zamansız, doğru haberin 
zamanını kim tayin edecektir? Hangi merci, hangi 
kıstasa göre tayin edecektir? Ekonomik ortam nasıl 
oluşacaktır? Gemi battıktan sonra mı yazacaktır?.. 

Çok rica ediyorum arkadaşlar, eğer bu maddeler
le bir güçlü devlet yaratmak istiyorsak bu mümkün 
değildir. Toplumun sayıgısını, güvenini kazanmayan 
bir devlet güçlü olamaz. Eğer böyle yapacak olursak 
seçim sathı mailine girildiği zaman kürsüye çıkacak 
ilk hatip bunları değiştireceğini söyleyecektir. 

Çok istirham ediyorum bu madde 28 inci mad
deyle birlikte yeniden Komisyonca gözden geçirilme
lidir. Eğer bu olmayacaksa, Sayın Bayer'in önergesi 
çok haklıdır, bütün kalbimle destekliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Doğu aleyhte değil mi?.. İki lehte söz ver

dim. 
AHMET SENİVAR ıDOÖU — Sayın Başkan, 

efendim maddenin üzerinde konuşabilirle imkânını 
bulabilmek için biraz lehinde, biraz aleyhinde konu

lacağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim; daha ziyade aleyh
te, buyurun. Lehte bla,nı Sayın üyeler söylediklerine 
göre, siz görüşlerinizin aleyhte olanlarını lütfeder
siniz, 

, IBuyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR İDOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

'Madde 2ı6, gerçekten Taslağımızın ıslaha muh
taç maddelerinden bir tanesidir. Efendim, basın hür
riyetine getirilecek tahdit, her ne ad ve isimde olur
sa olsun mutlak surette bir yerde tepecektir. O kadar 
ki, hepimizin malumudur, gizli olan, yasak olan şey 
her zaman insan tabiatı icabı ilgi yaratır, tecessüs ya
ratır. Basın, kendisinden esirgenen bazı haklar ve 
hürriyetler söz konusu olunca, insanlığın bu zaafı
nı devamlı surette kullanacaktır, her zaman kullana-
gelmiştir, bunu misalleriyle vermek mümkündür de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu nedenle benim görüşüm, basınla ilgili tahdit
lerin Anayasada hiçbir şekliyle yer almaması biçimin
dedir. 
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Fakat basın özgürlüklerinin kullanılmasından ma
zarrat doğmuyor mu?.. Çok büyük mazarratlar da 
doğmuştur. Bir gazete hatırlarım ki, «Ey Türk işçi
si! Türkiye'ye döviz gönderme falanca iktidar bu dö
vizi çarçur ediyor.» demiştir. Evet, bunlar tartışılabi
lir; memleketin menfaati söz konusu mudur, değil 
midir, hakikaten böyle bir haber memleket çıkarları
na uygun mudur, değil midir; tartışılabilir. Fakat 
bunlar ufak tefek yapılmış hatalardır. Bu hataları 
belli hak ve Özgürlükleri kullanmama pahasına yap
maktan basını menedemeyiz. Bunun en güzel çaresi, 
basın hürriyeti içerisinde basınımızın kendisini yeni
leme gayreti içerisinde olmasıdır. 

Bu nedenle getirilecek olan her türlü tedbirin 
mutlak surette ı(Demin de ifade ettiğim şekliyle) in
sanların tecessüsüne hitap edecek biçimde basın ta
rafından suiistimal edileceğine kaniim. îster misiniz 
fısıltı gazetesinin yerine bir fısıltı mecmuası yayın
lansın el altından; her zaman orada yazılamayanlar, 
yanlış kamuoyu oluşturmak için bu şekliyle kullanıl
sın?.. Bunda demokrasi yönünden hayır görür müsün-
nüz değerli arkadaşlarım?.. Ben bunda hayır görmü
yorum hiçbir şekliyle. 

Bu nedenle Sayın iBayer'in vermiş olduğu öner
genin kısmen benimsediğim, kısmen benimsemediğim 
tarafları da vardır. 

Sayın Başkanımın aleyhte dememe rağmen biraz 
değişik biçimde konuşmamdan dolayı beni bağışla
yacağını bekler, teşekkür eder, Yüce Meclise saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Ender aleyhte?.. 

MUZAFFER ENDER — (Aleyhte. 
'BAŞKAN —BuyurunSayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Savın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Basın hürriyetinin aleyhinde söz almış olmakla 

beraber, bu tam bir aleyh değil de nezaket kuralları 
içerisinde basının bazı durumlarını ifade etmeye ça
lışacağım. 

Basın hürriyeti demek; gazete satacağım, dergi sa
tacağım diye genel ahlakı yok etmeye çalışmak veya
hut ahlak prensiplerini hiçe saymak demek de değil
dir. Bunu da basının iyi bilmesi gerekir. Her gazete
nin başında, her derginin başında «Bu gazete, bu 
dergi Basın Ahlak Yasasına uyar» der. Der; ama ba
kıyorsunuz bir gazetenin yarım sayfalık bölümü, çok 
özür dilerim, bir fahişeye tahsis edilmiş; Sophia Lo-
ren bilmem ne demiş,- bacak bacak üstüne atmış açık 

bir poz; altında bakıyorsunuz Devlet Başkanının kü
çücük bir fotoğrafı yahut da Ziya-ül Hak gelmiş Tür
kiye'yi ziyaret etmiş, o fotoğrafın altına yapıştırılmış 
basit bir fotoğraf.. Bu da basın özgürlüğü demek de
ğildir. Yahut bakıyorsunuz koskocaman bir anarşist 
fotoğrafı, altında başbakanın bir küçücük fotoğrafı; 
bu da Basın Ahlak Yasasıyla bağdaşmayacak bir şey
dir, bu da basın özgürlüğü demek değildiı 

Basın özgürlüğü, para için, satış için, sansasyon 
yaratmak için olayları tahrif etmek demek değildir. 
Basının da bunu iyi bilmesi gerekir. Bir toplumda 
toplumun değerlerini gazetelere de iyi yerleştirmek, iyi 
aksettirmek, bazı olayları basın yoluvla körükleme-
mek ve cemiyeti de allak bullak etmemek gerekir. 
Bu da basının vazifesidir. Basın özgürlüğü dediğimiz 
zaman bunların da suiistimal edilmemesi gerekir ka-
naatındayım, 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, madde üze

rinde soru sorabilir miyim efendim Komisyona?.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz önergelerin tü
mü bitsin, Komisyona gerekli soruları gayet tabiî 
sorabilirsiniz. 

Yalnız Sayın Tan'ın bir notu var. Sayın Tan; kar
şı oyunuzu bütün önergeler görüşüldükten sonra ri
ca edeceğim. 

Değerli üyeler;.... 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, benim 

de karşı oyum vardı... 
BAŞKAN — Onu, daha sıra var Sayın Gölcüklü 

işaret ederseniz. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bir hususu sunmak 

isterim Sayın Başkanım. Benim bu madde konusunda 
karşı oyum vardır... 

BAŞKIAN — Onu alırım ben. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Affedersiniz, bu kar

şı oy sebebiyle arkadaşların önergesi üzerinde de ko
nuşabilirim. Ayrıca önergeler sonunda bana söz ver
diğiniz takdirde de konuşabilirim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Gölcüklü eğer öner
gelerin aleyhinde veya lehinde konuşmak isterseniz 
mutlaka Tüzüğe koyduğumuz o dört üye arasında söz 
veririm. Karşı oy veya mahfuz tutulmuş hak, söz 
hakkı için de önergelerin tümü bittikten sonra şüp
hesiz sayın Komisyon üyelerinden söz isteyenlere 
söz vereyim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Öyle yapayım, teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Tan, müsaade eder misiniz, 
bunu bir dikkate alınmak üzere oylayayım, sonra 
usul sözünüzü dinleyelim? 

Sayın 'Komisyon, Sayın Bayer'in önergesi üzerin
de görüşünü rica edebilir miyim?.. Katılıyor musu
nuz, katılmıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Dikkate alınması hususuna katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN •— Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Bayer'in önergesinin dikka

te alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Hamitoğulları önergeniz üzerinde kısa bir 
açıklama yapacak mısınız?.. 

!BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Konuşmak isti
yorum, izin verirseniz Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî buyurun Sayın Hamit
oğulları. 

Sayın Hamitoğulları ne kadar kısa lütfeder, ifa
de ederseniz hem Başkanlık, hem de Genel Kurul çok 
memnun olacaktır. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 26 ncı madde değişik 
açılardan maalesef hepimizi üzebilecek ve daha son
raları maddeleşmesi halinde; yani Anayasada somut
laşması halinde, ileride de, ben öyle inanıyorum ki, 
bu üzüntümüzü sürdürecek bazı özelliklere sahiptir. 
Onun için bu kötü özelliklerinden ayıklanarak, arındı
rılarak Türkiye'de basın yayının ve düşünce özgürlü
ğünün önündeki olumsuz engelleri aşmamız gerekti
ğine ve o yönde düzenlenmesi gerektiğine kaniim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha geçenlerde Türk basınında sansürünün 

kaldırılışının 74 üncü yıldönümünün kutlandığı bir 
zaman biriminde 125, 26 ve 28 inci maddelerin, san
sür kokan bir dokuya sahip olması sevinilecek bir 
olay değildir maalesef. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu madde daha çok basın etrafında yoğunlaşan 

yönü dolayısıyla tartışılmaktadır. Şunu hemen vur
gulayayım, gayet tabiidir ki, bu maddenin getirdiği 
ezici okkanın altında birinci derecede basın kalacak
tır; ama sadece basın değil, düşünce sahibi olan her
kesi ilgilendiren bir yönü olduğunu vurgulama gere
ğini duyuyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Demokrasilerde halk, ancak 4 veya * yılda bir ya

pılan genel seçimler dolayısıyla aracılığında memle
keti yönetenleri, yani siyasal iktidarı denetleme im
kânına sahiptir. Seçimin yapılmadığı zamanlarda ise, 
ulus adına, ülke adına bu denetimi büyük ölçüde ve 
sadece basın yapabilmektedir. Bu nedenle, bu özel
likle gerek ulusu aydınlatmak, kamuoyunu oluştur
mak, gerekse hükümetleri memleketin ulusal yarar
larını gerçekleştirmek yönünde denetim görevi yapar
ken, genellikle siyasal iktidarlarla karşı karşıya gel
mektedir ve dünyanın her yerinde, bizde de siyasal 
iktidarlar, kendi avuçları içine alamadığı basını sin
dirmek için bütün imkânlarını kullanmaktadırlar. 
İşte, bu Tasarıda yer alan bazı maddeler açık olma
yan, somut olmayan bazı yönler (ki, önergemde on
ları vurgulamaya çalıştım) kullanılarak basın sustu-
rulabilecektir. En azından bu kötüye kullanmaya açık 
bir hale gelmektedir. Oysa, Türkiye'de bu uygula
maların oluşmamasını sağlayacak yapıların sağlan
ması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maalesef Anayasa Tasarısının genel yaklaşımın

daki bir eksiklik bu maddede somutlaşmaktadır. Ne
dir o eksik yaklaşım? Kısaca şudur: Anayasa Tasa
rımız bir özgürlük kötüye kullanılıyor, bir özgür
lük sömürülüyor.. Hüner bu sömürüyü engellemek
tir. Bunu yapmayan Anayasa Tasarısındaki yaklaşım, 
«Bu sömürüyle beraber özgürlük de kalksın» deni
yor. Son derece yararlı olmayan bir yaklaşım. 

Sayın arkadaşlar; gireceğimiz dönemde (-Değişik 
vesilelerle vurgulamaya çalıştım, tekrarlamakta ya
rar görüyorum)- Türkiye'nin güçlü bir devlete ihti
yacı vardır. Güçlü devlette, güçlü basının olmadan 
güçlü devletin oluşması mümkün değildir. 

Basının gerçekten bir demokraside dördüncü kuv
vet olmasını sağlayabilecek özelliklere' sahip olması 
lazımdır. Biraz önce arz ettim, basının özgür olma
dığı yerde hiç kimse özgür değildir, çünkü genel bir 
özgürlük yaklaşımının basında yansıyan kısmı her
kesi içerecek özellikler taşımaktadır. 

Türkiye'mizde son 20 yılda oluşan basın özgürlü
ğü sayesinde çok değerli bir basın-yayın kadrosu 
oluşmuştur. Bunun yanında bunları sömürenler de 
vardır. 

Şimdi ne yapılıyor bu maddede? Bu madde, Tür
kiye'de sorumlu olan, ciddî olan, uluslararası düzeyde 
gelişmiş olan basını da cezalandırmaktadır, oysa kö
tü basına, ı(gine içinde söylüyorum) militan basını 
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durdurmak, ciddî ve yararlı, basının daha da gelişme- I 
sini sağlayacak yönde düzenlenmesi lazımdır. 

:Bu nedenle ve değindiğim felsefe ışığında diyo
rum ki; basın ve yayın özgürlüklerine getirilecek her 
olumsuz kısıtlama ve engel, insanların mutluluğun
dan, Türkiye'nin gelişmesinden ve hakikatlerinden 
çalınmış bir parça olarak tarihe geçecektir. Buna fır
sat vermeyeceğinize inanmaktayım. 

Bu nedenle, benden önce konuşan ^ arkadaşla
rım açıkladığı için, zamanınızı almamak için o ko- | 
nuya girmiyorum, sadece önergemde arz ettiğim tarz
da bu Tasarıda yer alan bu tehlikeli otları ayıklaya
rak, basının kendi kendini denetleyebilecek bir yapı 
oluşturacak halde düzenlenmesine imkân vermek üzere, 
yüksek izninizle öneriyorum Ve diyorum ki, bu «26 ncı 
maddenin birinci fıkrasının son cümlesi olan bu fık
ra hükmü; (Radyo, televizyon veya sinema yolu ile 
yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir) 
kısmının çıkarılmasına...» Neden- Nedeni gayet açık; 
çağdaş gelişmeler, yarın bu hükmü çok gülünç bir 
hale getirecektir ve büyük anlamı yoktur. 

Ek olarak, yine ik nci fıkranın; «Ekonomik ha
yatı etkileyecek gerçek dışı veya zamansız haberlerin 
önlenmesi» kısmının çıkarılması gerekir. Benim çok 

t I 

Değerli (Arkadaşım Sayın Aşkın, buna değindiği için, 
ona aslında ek olabilecek düşüncelerime rağmen, o 
konuda başka bir şey söylemek ihtiyacını duymuyo
rum. 

Çıkarılması gereken bir diğer önemli kısım: Yine 
herkesin yorumuna açık, somut olmayan, açık ol
mayan, hatta iktidardaki bir siyasal partinin muha
liflerini susturma, bastırma yönünde de kullanabile
ceği tarzda düzenlenen bir ibare var efendim; «Genç
liğin zararlı akım» kısmının da metinden çıkarılma- | 
sı lazımdır. Çünkü bu da takdire çok açıktır; ne za
rarlıdır, ne değildir? IDöneme göre zararlı olan bir 
yaklaşım... 

BAŞKAN — (Süreniz doldu Sayın Hamitoğulla-
rı. 

BEŞtR (HAMİTOÖUULARI — Bitiriyorum Sa
yın -Başkanım. (Son cümlemi söylüyorum kısaca. 

Bu nedenlerle bu kısımların çıkarılarak bu mad
denin daha yararlı, daha uygun bir hale getirilmesi 
yolunda gerek sizlerin, gerekse Değerli Komisyonun 
esirgemeyeceği gayretleri için şimdiden teşekkür et
mek istiyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde söz isteyen? | 
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Sayın Güray?.. 
;S. FERİDUN GÜRAY — Lehinde efendim. 
AlKtF IERG1NAY — Lehinde efendim. 
(BAŞKAN — Sayın Tan, lehinde notla söz iste

mişler; bu nedenle size söz veremeyeceğim, özür di
lerim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer?.. 
MEHMET HAZER — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Güray buyurunuz efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Zamana, usule ve mücamele esaslarına uymamın 
çoğu zaman söz hakkımı selbettiği izahtan varestedir. 
Bütün arkadaşlarımın da bu esaslara uyması dileğiyle 
sözüme başlıyorum. 

Kanunlar açık ve seçik ve hatta anlaşılabilir Ol
mak zorundadırlar. Ortaya belli bir kıstas veya ta
nım koymaları gerekir. 

Haberin zamansızı hangisidir? Gizli belge mefhu
mu neyi kapsar? Ekonomik hayatı etkilemeyen haber 
var mıdır? Böylesi sübjektif kavramlar yarın büyük 
tereddütler yaratır ve yerine göre basın hürriyetinin 
kaldırılmasına neden olur. Atatürk İlkelerine büyük 
bir sadakatla bağlı kalmayı çalıştığımız Anayasa Ta
sarısında basın yönünden tek çıkış yolumuz, Tasarı
nın da genelinde açıkladığımız gibi, Ulu önderimizin 
şu buyrukları doğrultusundadır : «Basın hürriyetinden 
doğan mahsurların yegâne izale vasıtası yine basın 
hürriyetidir.» 

Bugün basından bazı yakınmalarımız olabilir; an
cak bu her kurumda daha fazla değil midir? O halde, 
basın kendi gelişimi içinde serbest bırakılmalıdır ve 
sonunda onlar da en mükemmelini yapacaklardır; en 
iyiyi, en güzeli, en doğruyu mutlaka bulacaklardır; 
ama zamansız diye önlerine engel koyarsak gelişme
lerine mani oluruz. Basını yeraltına göndeririz, ora
dan fısıltıları gelmeye başlar. 

Sayın Karal'ın görüşlerine tamamen iştirak ediyo
rum. Kuralı başta güzel vazeden, ancak istisnalarla 
kuralı ortadan kaldıran Komisyonun bu maddeyi ye
niden düzenlemesi gerekir kanısındayım. 

Zira basının murakabesi her an elimizdedir. Ni-
zampajını beğenmediğimiz gazeteyi almamak sure
tiyle ona gerekli ihtarı ekonomik yoldan vermek im
kânı elimizde mevcuttur. 

Yüce Kurulunuzda basının savunuculuğunu yapan 
arkadaşlarımızın bugün burada bulunmamalarını bü
yük bir şanssızlık addediyorum. Bu konuda bütün 
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arkadaşlarımızın yaklaşımlarının benim gibi lehe ol- ı 
duğunu görmekten memnuniyet duyuyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Tan buyurunuz. Size söz verirken ayrıca 

teşekkür etmek istiyorum. Sayın Tan'ın karşı oy no-
tuyla tabiî bu madde üzerinde konuşma hakkı vardı, 
bunu önergeler üzerinde yapılan görüşmeler sırasında 
kullanmak istedikleri ve Genel Kurulun bilahara da
ha fazla zamanını almak istemedikleri için teşekkür 
ederim. 

Karşı oyları lehinde olduğu için bu önergenin. Bu
yursunlar Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli yyeleri; 

26 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve özel
likle iki kavram konusunda tereddütlerimi ve dolayı
sıyla karşı oyumu belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi, 
«Ekonomik hayatı etkileyecek gerçek dışı veya za
mansız haberlerin önlenmesi» diğeri de «Gençliğin 
zararlı akım ve davranışlardan korunması» deyim
leridir. 

Bu deyimler, getirilen yasağı, dolayısıyla da suçu 
fevkalade belirsiz bir hale getirmektedir. Bunun bir 
sonucu olarak da suçun kanuniliği güvencesi ortadan 
kalkmaktadır. I 

Son derece yoruma elverişli sınırsız bir deyim de
miştim, aynı Komisyondaki görüşmeler sırasında 
vermiş olduğum örneği burada sizlere de vermek iste
rim, o sırada aktüel bir haberdi o yüzden o örneği 
vermiştim. O günkü gazetelerde, «Benzin fiyatlarına 
birkaç gün içerisinde zam geliyor» şeklinde bir haber 
vardı ve ondan sonra da sanıyorum on gün sonra 
kadar gerçekten zam geldi. Bu haberin o an için eko
nomik hayatı etkileyecek gerçek dışı veya zamansız 
bir haber olarak nitelenmesi pekâlâ mümkün idi. 

İkinci tereddüt yaratan kısım ise, yani «Gençliğin j 
zararlı akım ve davranışlardan korunması.» Bu aslın
da 26 ncı maddeden iki madde sonra, 28 inci madde
de yasak olduğu belirtilen sansür uygulamasını getire
bilecek nitelikte bir düzenleme olarak görülmektedir. 
Zira, eğer zararlı düşüncenin açıklanması, zararlının 
ne olduğu belirtilmek suretiyle bir suç haline getiril
mişse, esasen faile o suç sebebiyle ceza verilmesi im* 
kânı mevcuttur. 

Binaenaleyh, bu şekilde belirsiz ve sınırsız yoruma 
elverişli açık kavramlarla bu tür sınırlamanın uygu
lamada zararlı olabileceği düşüncesinde olduğum için 
bu kavramların kullanılmasına karşı" çıktım. | 

i Bunu belirtmek için söz aldım. Teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —̂ Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Basın özgürlüğü, uzun mücadelelerin ve tartışma
ların sonunda belli bir aşamaya gelmiş özgürlükler
den biridir. Yıllarca bu mücadeleleri yapanlar arasın
da naçizane iştiraki olan bir arkadaşınız sıfatıyla, ba
sın özgürlüğünün lüzumuna, kutsiyetine inanıyorum; 
ama Türkiye'nin bugün yeni yeni Mirabo'lar, yeni 
yeni Danton'lar yaratmaya ihtiyacı olmadığına da 
inanıyorum. Çünkü, Türkiye'de basın özgürlüğü ar-
tık yerleşmiştir, kökleşmiştir. Şu veya bu şekilde ka
nun maddeleri bu köklü hakkı zedelemez, zedeleye-
mez. 

Elbette bu, rastgele tahdit anlamına gelmez. Son 
günlerde, demin arkadaşım hatırlattı, bir vakayı size 
hatırlatmak istiyorum. Bankerler vakasından sonra 
bankalar hakkında yayınlar başladı. O yayınlar biraz 
daha devam etseydi birçok banka kapısını kapamak 
durumunda kalabilirdi. Binaenaleyh, bu toplumu, 
Devleti bu gibi hallerde tedbir almaktan mahrum bı
rakmamak lazımdır. 

I Bu asla, Komisyonun getirdiği maddeyi olduğu gi
bi kabul anlamına da gelmez. Burada vuzuha kavuş
turulması lazım.gelen noktalar vardır. 

Bir başka nokta, basın özgürlüğüyle karıştırılan 
radyo - filmin kontrolü meselesi. Yani 26 ncı madde
nin ikinci fıkrasında sözü geçen tedbirler. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde bu tedbirlerden müstağni kalmış bir 
idare olduğunu bilmiyorum. Her yerde devlet filmi, 
televizyonu, radyoyu belli ölçülerde takip eder, kont
rol eder ve bunların birtakımını önceden izne de 
bağlar. Mühim olan, bu izne bağlama keyfiyetinin 
keyfilikten kurtarılmasıdır. Yani bunları önceden 

| açık hükümlere bağlamak ve yargı denetimi altında 
tutmakla, basın hürriyeti asla zedelenmeden, kamunun 
ihtiyaçları görülerek, basın da serbestçe çalışma im
kânına kavuşturularak bu tedbirler yürütülebilir. 

Onun için, bazı arkadaşların; bütün sınırlamaları 
kaldıralım, Devlet hiçbir tedbir almasın.... Evet bü
tün haklar başlangıçta ideal olarak vazolumır. Her
kesin miras hakkı, herkesin mülkiyet hakkı var her
kesin düşünce hakkı var demek lazımdır; ama onu 
o halde bırakırsanız o hak kullanılmaz hale gelir, o 
hürriyet kullanılmaz hale gelir. O hürriyetin nasıl 
kullanılacağının da kanunlarla tespit edilmesi lazım 
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gelir. Sınırlamalar hakkı ortadan kaldırmak için değil, 
hakkı işletmek için lazımdır'. 

Onun için, ideal olarak konulan ilkeler, kurallar 
sonradan geri alınıyor tarzındaki eleştirilere katılmı
yorum ve haklı ıda bulmuyorum. İdeal olarak hükmü 
vazedersiniz, prensip vazedilir, o prensibin nasıl işle
yeceği kanunlarla belirtilir; gerektiğinde de sınırlan
dırılır. Yani sınırlandırılmayan hürriyet, tanzim olun
mayan hürriyet işlemeyen hürriyettir, yok olan hür
riyettir, mevcut olmayan haktır. 

O bakımdan bu yeni Anayasayı veya 1961 Ana
yasasını, özellikle bu yeni Anayasayı, hakları özgür
lükleri kısıtlamakla itham etmek, suçlamak insafsız
lıktır, haksızlıktır. Bu Anayasanın şimdiye kadar ka
bul ettiğiniz maddelerinde insan haklarına yeni ufuk
lar açan, yeni imkânlar getiren maddeler vardır. Bun- { 

lan nasıl kısıtlama ve hürriyetleri, özgürlükleri, hak
ları kaldırma olarak bu kürsüden ilan edebiliyorsunuz? 
Bu günahtır, haksızlıktır. Emeklerimizi heder etmek
tir. Türk Milletine yanlış bilgi vermektir. 

Onun için, haklı olan ve doğru olan meseleleri 
çekinmeden her yerde, kürsüde de sokakta da her 
yerde söylemeye hepimiz mecburuz, mükellefiz. Bir 
yeni Anayasa yapıyoruz, bir yeni rejimin temellerini 
atıyoruz. Haksız ithamlar bu mikrofonlardan akseder
se vatandaşa hakları kim öğretecek, kim anlatacak, 
nasıl dinleteceğiz? Tenkidin elbette lüzumu vardır, 
ama ölçüsü de olmalıdır. 

Bu inançla, basın hürriyetiyle (ilgili maddelerin 
Komisyonca, şüpheleri, tereddütleri davet eden ve 
basında tenkitlere uğrayan kısımlarını yeniden gözden 
geçirerek, sağlam esaslara dayalı hale getirmesi ve 
asla prensiplerin zedelenmemesine gayret göstermesini 
yüce huzurunuzda temenni eder, hepinize teşekkür 
ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyonun bu önergeyle ilgili görüşünü ri

ca ediyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlar, 

Sayın Beşir HamitoğuMarı'nın önergesi hakkında
ki düşüncelerimiz şudur; 26 ncı maddenin 1 inci fık
rasına ilişkin değişikliği kabul etmiyoruz efendim. Ya
ni, «Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya.sinema 
yoluyla yayınların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir.» kısmının çıkarılmasına dair olan teklifini 
kabul etmiyoruz. 

Buna mukabil maddenin 2 nci fıkrasının dikkate 
alınmasını rica ederiz efendim. | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; 
Sayın Hamitoğulları'nın değişiklik önergesinin 

1 inci fıkrasının dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını 
kabul edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmemiştir. 

2 nci fıkrasının dikkate alınması hususunda Sayın 
Komisyon müspet görüş belirtiyorlar, 2 nci fıkranın 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 
Sayın Muratoğlu, Sayın Devrimsel, Sayın Demirel, 

Sayın Aykut, Sayın Güray'ın önergelerine sıra gel
miştir. Önerge üzerinde bir açıklama var mı?.. Buyu
run Sayın Muratoğlu. 

FUAT ÖZGÜR — Önergeyi okutur musunuz Sa
yın Başkan? Unutuyoruz. 

BAŞKAN — Okuttum efendim daha evvel. Zaten 
önerge sahibi önergesini açıkladığı zaman, mutlaka 
bir fikir edinilecektir. 

Buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, .değerli 

üyeler; 
Vaktimizin ne kadar az olduğunu bildiğimden, ar

kadaşlarımız ' da değerli fikirlerini bizim önergemiz 
paralelinde beyan etmiş oldukları için, ben mümkün 
mertebe kısa ve oralara temas etmemek üzere konuş
maya çalışacağım, 

Efendim, biz 26 ncı maddede dört noktaya, öner
geyi veren arkadaşlarımla birlikte temas eyledik. Bun
ların birincisi; özel ve aile hayatlarının şahıslarla ala
kalı olan kısmıdır. 21 inci maddede bu husus sa
rahaten ele alınmış olduğu için, 26 ncı maddede faz
lalık teşkil ettiği kanaatına vardık. Çünkü, 21 inci mad
dede aynen şöyle demekte; «Herkes özel hayatına ve 
aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip
tir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunula
maz.» Biz bunu kâfi kabul ettik. 

Maddede tenkit konusu yaptığımız ikinci husus; 
gizli bilgilerin açıklanmaması keyfiyetidir. Bilindiği 
üzere, gizlilik ne dereceye kadardır, nedir ve hangi 
merci bunu tayin eder; belli değildir. Türk Ceza Ka
nununda devlete ait sırların açıklanmamasıyla ilgili 
hükümler vardır ve devlete ait bir sır olduğu kabul 
edilen açıklama yapılmış ise, savcılık ve mahkeme il
gili merciden bunun bir devlet sırrı, açıklanmaması 
gereken bir devlet sırrı olup olmadığını sorar. Bu yet
kili merci, ya Genelkurmay Başkanlığı olur askerî ise 
veya Millî Savunma Bakanlığı olur veya bir başka 
yer olur, ama en üst mercidir. 
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Bu itibarla, «gizli» kelimesi kaşe olarak çok vakit 
bizde basılıyor evrakın üzerine, ben genel görüşme sı
rasında da bunu belirtmiştim, bu gizli kaşesini vuran 
şahıs o dairedeki herhangi bir görevli olabilir; ama 
devlete ait bir sır olup olmadığını devletin yüksek 
kademeleri belirtir. Bu itibarla, iltibasa mahal verdiği 
için, biz önergemizde «devlete ait sırların açıklanma
ması» tarzında değişiklik teklif etmiştik. 

Sonra, «Ekonomik hayatı etkileyecek gerçek dışı 
zamansız haberler....» Bunun; diğer arkadaşlarım da 
çok bahsettiler, ne olduğunu hepimiz biliyoruz, tek
rar edip zamanınızı almak istemiyorum, Bilhassa eko
nomiyle alakalı konularda dolarla ilgili Sayın Tan'ın 
verdiği misal bunun en gerçek misalidir, bizim de 
aklımızdan geçen misal buydu, daha fazla söylemek 
istemiyorum. Mesela, doların bugünkü yükselmesi kar
şısında «fuel - oil evlerde önümüzdeki kış şu fiyattan 
satılacaktır.» denmesi, zamansız menfî bir haber te
lakki edilebilir, bu, basını büyük mikyasta 'kısıtlama
nın da ötesinde bir tahdit altına almış olur, asla doğru 
görmüyoruz; çünkü bu konuda faydalı bilgiler de 
verilememiş olacaktır; mahzuru daha fazla oluyor. 

Bunun dışında, «gençliğin zararlı akım ve davra
nışlardan korunması....» Yine değerli arkadaşlarımı
zın bahsettikleri gibi, fevkalâde flue bir ifade, fevka
lade belirsiz bir ifade. Bunun somutlaştırılması la
zım. Bu zararlı akım ve davranışlar nedir; Türk Ceza 
Kanununun 426 ncı maddesinde yer alan ahlaka, 
adaba aykırı davranışlar mıdır, yoksa 142, 163 üncü 
maddelerde yer alan doktriner mahiyette politik bir 
yayın mıdır, yoksa teokratik mahiyette bir fikir mi
dir?.. Görülüyor ki, zamanın iktidarına göre istikamet 
verilebilecek bir ifadedir, bir ibaredir; biz bunun fay
dasından ziyade zararı olduğu kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, sınırlama ve kısıtlama konusunda, bu
radaki sınırlamaların, sınırlamanın da ötesinde kısıtla
ma olduğu kanaatine vardık biz. Basın hürriyetini zi
yadesiyle tahdit ettiğini ve bu şekilde kısıtlanmış bir 
basının parlamenter demokrasiyle bağdaşamayacağı ka
naatine vardık ve yine bundan evvelki arkadaşlarımın 
ifade ettiği gibi, biz şuna inanıyoruz; basın hürriyeti
nim tevlit edeceği zararı en güzel şekilde önleyecek 
olan husus, Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, yine 
yine basın hürriyetidir. 

Biz, bu anlayış ve bu fikirlerle Sayın Komisyonu
muzdan maddeyi yeniden gözden geçirmesini teklif 
ediyoruz. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Önerge üzerinde Sayın Güray ve Sayın Devrimsel 

lehte söz istediler. Sayın Güray yok, Sayın Devrimsele 
söz veriyorum, buyurun. 

Sayın Gölcüklü, size ve Sayın Akyol'a söz verece
ğim efendim. 

Aleyhte, buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, çok 

değerli arkadaşlar; 
Bu Anayasanın hazırlanmasında benim bir gözle

mim var; geçmişe duyulan bir tepki ve biraz da karışık 
öfke, madde tanzimlerinde egemen oluyor sanıyorum. 

Şimdi, bir banker ve bankalar olayının suçlusunu 
basın olarak göstermemiz mümkün değildir. Çünkü, 
«Bankerlere para yatıranlar kumar oynamışlardır.» 
diyen basın değil ki; bu konuda bakan demeç verdi. 
Ayrıca «Tekrar ediyorum» diye iki demeç verdi
ler bir Başbakan yardımcısı, «Paralarınızı güvenilir 
bankalara yatırın.» diye, Devletin yetkili,bakanı demeç 
verdikten sonra, bunu yazan basını biz suçlu bulabilir 
miyiz?.. Önce bu noktaya işaret etmek zaruretini 
duydum. 

Bundan sonra, bu maddenin 2 nci fıkrası hususu, 
Sayın Karal'ın hakikaten çok güzel belirttikleri gibi, 
ben tamamen katılıyorum, bu Tasarı baştan aşağı hep 
birinci fıkralarda özgürlükleri veriyor, çok güzel bi
çimde tanzim ediyor, 2 nci fıkraları geldiği zaman içini 
tamamen boşaltıyor. Bu boşaltma, biraz insaf ölçülerini 
de aşar nitelikte oluyor. Bu boşaltma, demokrasinin özü
nü boşaltma boyutlarına varıyor. Bunun en güzel ör
neğini, dünkü konut dokunulmazlığı maddesinde gör
dük, tabiî geçti; fakat birinci fıkrada özgürlüğü ver
dik «dokunulmaz» dedik, ikinci fıkrada aile mahremi
yetini de yok edecek boyutlara varan bir kısıtlamayı 
getirdik. 

Şimdi burada da, 1 inci fıkrada özgürlüğü getiri
yoruz. Zaten 25 inci madde bana göre lüzumsuz bir 
madde, çünkü insan kafasının içini keşfedecek he
nüz bir alet çıkmadığına göre, «Kafanın içindekinden 
dolayı seni suçlamıyorum.» diyor, o önemli bir madde 
de değil aslında. Bu 26 ncı maddenin 1 inci fıkrası 
güzel; fakat 2 nci fıkra bunun içini tamamen boşaltı
yor. Zaten 13 üncü maddede getirdiğiniz genel sı
nırlama, bir hak ve hürriyetin hangi ölçülerde kula-
nılacağını çok güzel gösteriyor. 13 üncü maddedeki ge
tirdiğimiz, hakikaten ayrıntılı bu genel sınırlamanın 
dışında, şimdi bir de 26 ncı maddenin ikinci fıkıası 
ile getirilen sınırlama sonunda; bu, artık özgürlükçü 
demokratik rejime, halkın sesine yönelik bir sınırla-
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ma oluyor. Benim kanıma göre bu, hür basını orta
dan kaldırmaya yöneliktir. Hür basın olmadan demok
rasi olmayacağı kanısındayım ben. Basımn, yığınların 
sesi olduğu kanısındayım. Bir toplumun suskun mu, 
yoksa konuşan toplum mu olup olmadığının yegâne 
göstergesinin basın olduğu kanısındayım. Konuşan 
toplum olmadan demokrasi olmaz; dolayısıyla hür 
basın olmadan tabiî ki demokrasi olmaz. 

İkinci fıkradaki kavramlar son derece yoruma açık 
kavramlardır. Şimdi, «Devlete ait gizli bilgiler» denili
yor. O kadar geniş bir kavram ki, bir bakanlıkta bir 
yerde çıkan bir personel atama kararnamesini düşü
nün el altından basın bunu öğrendi, esasında bu ya-
yınlanıncaya kadar gizlidir, bundan dolayı dahi basın 
sınırlanması getirilmek isteniliyor. Yani, belki bu bo
yutlara varmaz; fakat düşününüz bunu ileride seçim 
ile işbaşına gelen bir iktidar uygulayacak. O bakım
dan sakıncalı görmekteyim ben. 

Sonra, arkadaşlarımız çok güzel belirttiler «Ekono
mik hayatı etkileyecek gerçek dışı zamansız haberler»'!. 
Artık bu madde yasalaştıktan sonra Türkiye'de gaze
telerin ekonomik yorum ve sütunları tamamen ortadan 
kaldırılacaktır; yani arzu eden iktidar kaldırabilecektir. 
Özgürlüklere saygılı bir iktidardan korkmak zaten 
söz konusu değil. Bundan ürken iktidarlara karşı ba
sını ve kişi özgürlüklerini korumak lazımdır. 

Keza, «gençliğin zararlı akım ve davranışlarıyla 
ilgili konularda arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yap
tılar, ben o konulara dokunmayacağım. 13 üncü mad
dedeki genel sınırlamanın dışında, bana göre bu ikin
ci fıkranın tümden çıkarılması lazırn; fakat Komisyon 
ısrar ediyor, ben o ısrar açısından diyorum; en azın
dan bu kavramlar üzerinde ciddi bir inceleme yapar
lar da yeniden huzurumuza getirirlerse, ülkemize ve 
demokrasimize hizmet edecekleri kanısındayım. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Gölcüklü, size ayrıca teşekkür ederim, söz 

veriyorum. 
Karşı oyları hususundaki söz haklarını bu arada 

kullanıyorlar. Buyurun Sayın Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarıya ekli karşı oy yazımda da gerekçemi, bu 

maddeye niçin karşı oy olduğumu bildirmiştim. Ben- j 
den önceki arkadaşlarım gayet iyi izah ettiler durumu; , 
ben o hususlara değinmeyip, başka bir iki küçük nok- j 
taya değineceğim. 

Bu maddede, hep basından bahsediliyor. Esasında 
basın hürriyetinin kaynaklandığı bir maddedir, doğ
rudur; fakat şümulü çok daha geniştir, herkes için 
aynı durum vardır. Muhakkak, basın mensubu olmak 
lazım değildir, bu maddenin şümulüne girmek için. 
Bu sebeple madde, yalnız basın bakımından değil, 
tek başına fikrini açıklayacak kişiler için de bir tahdit 
teşkil ediyor. 

«Ekonomik hayatı etkileyecek gerçek dışı haberler» 
dendi. Malumunuz, arkadaşlarım izah ettiler bu
gün haberleşmede hâkim olan ilk unsur, sürattir. 
Basın, aldığı haberlerin kontrol etmektedir doğruluk 
derecesini; hatta bir iki süzgeçten geçirmektedir, zan
nediyorum bu Basın Ahlak Yasasının da bir hükmü
dür. Fakat, herşeye rağmen, sürat çağı olan günümüz
de bu gerçekliği hataya düşmeden tespit mümkün 
olmamaktadır. Onun için «Ekonomik hayatı etkileye
cek gerçek dışı» dediğimiz zaman, onun gerçek ol
duğunu basın kontrole kalktığı zaman, haber haber 
olmaktan çıkacaktır, lüzumsuz bir bilgi haline gele
cektir. Onun için tehlikelidir basın için. 

Haberin zamanı pek tabiî vardır; fakat ne zaman 
zamanlıdır, ne zaman zamansızdır; hakikaten çok güç
lük çeker insan bunu tayinde. 

«Gençliği zararlı akım ve davranışlardan koru
mak» ise, birinciden çok daha müphemdir; çünkü bi
rincide hiç olmazsa «Ekonomik hayatı etkileyecek» 
denmiş, ona bir sınır getirilmiş, halbuki burada, «Za
rarlı» denmiş. Bu hüküm çok yanlış yoruma da sebep 
olabilir, Anayasanın yorumunda. Şöyle: 

Gençliği zararlı akım ve davranışlardan korumak 
için iki şey yapılabilir: Ya yayımdan önce, düşüncenin, 
kanaatin açıklanmasından önce bir kontrol yaparsınız, 
sansürdür, önsansür, öndenetim dediğimiz veyahut 
yayımdan sonra bir denetime tabi tutarsınız; yayım
dan sonraki denetimdir, yasaklarsınız. 

Şimdi, yayımdan önceki sansür ile bu önlenmek 
isteniyorsa, müteakip 28 inci madde basın hürriyeti 
konusundaki; «Sansür yasaktır» diyor. Onunla çelişir; 
ama şöyle de tarif edilebilir, yorumlanabilir: Acaba 
bu hüküm, 28 inci maddenin birinci fıkrasında yeri 
olan sansür yasağına bir istisna getiren hüküm mü
dür?.. Bu, yorum olabilir ve bu tür yayımlar da 
sansüre yol açabilir ki, basım - yayımda büyük teh
likesi olan bir müessesedir. Bunu böyle yorumlama-
dık, iyimser yorumladık; «Öndenetim yoktur.» dedik, 
«Yayımdan sonra denetim....» Hangisinin zararlı, han-

— 289 — 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 1 

gisinin yararlı olduğunu tayin fevkalade güçtür, çok 
sübjektiftir. Biraz daha objektif olduğunu kabul ede
lim; bunu kim takdir edecektir, yararlı zararlı oldu
ğunu kim takdir edecektir? Bu tehlikeleri sebebiyle, 
gerek kişiler için, gerek haberleşmenin en önemli şekli 
olan basın, yazılı basın için bu fıkra hükümlerini uy
gun bulmadık, Komisyonda muhalefet şerhimizi koy
duk ve biraz önce de Sayın Başkanımızın ifade ettik
leri veçhile, Komisyon bu yöndeki önergelerin dikkate 
alınmak üzere önergelere katıldığını ifade.ettiler, bun
dan da büyük memnuniyet duyduk. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Akyol, madde üzerindeki söz haklarını bu

rada kullanmak istiyorlar. Buyurun Sayın Akyol. 
ŞENER AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Baş

kanım. . 
Sayın üyeler; 
26 ve 28 inci maddeler üzerindeki teknik bazı 

açıklamaları, Komisyon üyesi Sayın Prof. Gölcüklü 
verdiği için, ben bu ayrıntılı teknik bilgi üzerinde dur
maksızın, (Tasarının tümü hakkında söz hakkımı mah
fuz tuttuğum noktalardan biri ve önemlisi olan bu 
noktada görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Herşeyden önce, altı çizilmesi lazım gelen bir nok
ta, yine basın erleri tarafından, onların en kıdemlisi 
tarafından, Bayram Gazetesinin zannediyorum birinci 
gününde açıklanmıştı. Sayın Felek diyordu ki; «Ne 
olursa olsun Türkiye'de basın hürdür; çünkü Tür
kiye uygar bir ülkedir.» 

Bu sözlere yollama yaparak, burada alınmak is
tenen tedbirlerin dozu, mahiyeti ve ileride yaratacağı 
meseleler konusunda, gerek Komisyonumuzun, gerek 
Yüksek Heyetimizin ve birlikte her iki grubun teen
niyle ince ince düşünerek, yeni bir sansür çağı aç
mayacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum. 
Esasen Komisyonumuzun niyeti asla böyle değildir. 
Belki teknik, çok teknik ve bizim gibi acemisi olan
ların belki yapabildiği dost hataları bulunabilir ve' 
Komisyonumuz bu sabahtan beri iyi yoldaki, düzel
tici yoldaki önergeleri dikkate alacağı yolundaki be
yanlarıyla bu görüşünü teyit etmektedir. 

Kabul edersiniz ki, ben bu Komisyonun hem üye
siyim, hem de şimdi o Komisyondan çıkan bir metne 
karşı şahsî fikirlerimi söylemek durumundayım. İna
nıyorum ki, bu nokta dahi, bir özgürlüğün ifadesi, 
düşünce hürriyetinin bir ifadesidir. 

Şimdi görüşlerimi kısaca ve özetle arz etmek is
tiyorum. Bu konuda basınımızı çok hoşlandıracak, 

onun hoşuna gidecek sözleri, özellikle biraz tutarak, 
kendimi tutarak söylemekten kendimi men ederek ko
nuşacağım. 

Basının hizmeti, fonksiyonu hakkında ne söylesek 
azdır ve yeni bir şey söyleyemeyiz. Bunlar söylen
miştir ve Türkiye basın özgürlüğünün, basın özgürlü
ğü, basın hürriyeti mücadelesinin cereyan ettiği 
önemli ülkelerden biridir. Bu noktayı söyleyerek 
sözlerime başlıyorum. 

Bir defa ve herşeyden önce, sorumlu basın ile 
(bir arkadaşımız «Militan basın» dedi) bu türlü kap
kaççı, korsan, belki de kaynağı olmayan ve basın ola
rak nitelendirilmesi de doğru bulunmayan mevkute
leri, süreli ve süresiz yayınları birbirinden ayırmakta 
yarar vardır. 

Basının yararları dikkate alındığı zaman, onun 
hürriyetini kısıtlayan düzenlemelerle ortaya çıkacak 
zarar mukayese edildiği zaman, bu dengeyi, bu va
kıayı iyi değerlendirmek lazımdır. Yani hiçbir ya
sal düzenleme, ıhiçlbir şekilde 'basının yararını orta
dan kaldırmaımalıdır. 

iBasının, şüphesiz 'ki, kendi içinde de bazı me
seleleri vardır ve basın kendi içindeki ıbu meseleleri -
ni otokritikle, özeleştiriyle gidermek durumundadır 
ve Ibu meselelere ıbakarak dışarıdan gelecek 'bir sınır
lamanın, hele anayasal bir sınırlamanın yeni bazı 
problemler doğuracağı görüşündeyim., 

26 ve 28 inci maddelerde yer alan unsurların ile
ride yaratacağı, bırakınız basın hürriyeti bakımın
dan problemleri; fakat uygulayıcılar bakımından arz 
edeceği teknik zorluklar için arkadaşlarımız görüşle
rini ifade ettiler. Önemli olan, işte bu teknik zorluk
ları ve basın hürriyetinin ortadan kalkmıası sonucu
nu doğuracak ifade zaaflarını maddeden almak, gi
dermek, düzeltmektir. Olabilir, 'be'lfci basında çıkan 
herhangi bir haber bizi de şahsen, bir küçük tele
fonla hile düzeltilebilecek olan bir şey bile, foizi ra
hatsız edebilir; ama şahsen bize biraz rahatsızlık 
veren durumlarda dahi hasın hürriyetini korumak 
önemlidir. tşte bunun için, en<çok elinde iktidar olan
lar, en ço'k kamu iktidarını kullananlar, en çok de
netime muhtaç olanlar, yani muhalifler değil, yetki
leri 'kullananlar basın hürriyetine sahip çıkmalıdır
lar. Çünkü ancak o zaman, onların her türlü dene
time hoşgörüyle açık olduklarını gösterir.ı 

IBAŞKAN — Sayın Akyol, süreniz dolmuştur, ri
ca ediyorum. 

ŞENER AKYOL — Sayın Başkanım, teşekkür 
ederiım,j 
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Özetle, ben Sayın Muratoğlu'nun önergesindeki 
hususların Komisyonumuzca dikkate alınmasını tak
dir ve tensiplerinize arz ©diyorum, 

Hepinizi ve Başkanımı saygılarla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Başbuğ, aleyhte buyurun efendim, 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
. ıBen, bu önergede adı geçen bir «sır» kelimesi 

var, buna temas etmek istiyorum; eğer yanlış anla-
madımsa. 

Aynı «sır» kelimesi tasarlıda «Devlete ait gizli 
yazılar» diye geçmektedir. «Sırf», belki eskiden kul
lanılıyor olabilir; tek yönü, tek manası vardır. Hal
buki tasarıda «gizli» diye geçen kelimenin yaygın 
bir manası vardır. Şu elimdeki Başbakanlığın yöner
gesine göre gizli yazılar «Çok gizli, gizli, özel, hiz
mete özel, kişiye özel» diye tasnif edilmektedir. Dev
let düzeyinde yapılan toplantılar da yapılırken, baş
langıçta açıklanır: «Bu toplantı çok gizlidir, bu 
toplantı hizmete özeldir», gibi. Eğer bir toplantı, me
sela çok gizliyse, o toplantıda konuşulanlar o ka
pıdan dışarı çıkmayacak demektir, eğer bir toplan
tı hizmete özelse, o toplantıda konuşulanlar ilgili
lere duyurulabilir demektir, eğer bir yazı kişiye özel
se, o yazı, yalnız muhatabı tarafından bilinebilir, 
görülebilir demektir. Bu bakımdan «Devlet sırrı» iba
resinin kullanılmaması, buna mukabil tasarıda oldu
ğu gibi «gizli bilgiler» deyiminin kullanılmasının 
daha doğru olduğu kanısındayım ve sanıyorum ki, 
eğer bir konu bu yönden mahkemeye intikal eder
se, hâkim de değerlendirmeyi yaparken, gizli yazıya, 
hizmete özel yazıya veya çok gizli yazıya veya dev
let sırrına değişik yönde değer verecek ve kıymet
lendirmesini ona göre yapacaktır. 

Arz ederim.; 
BAŞKAN — Teşekkür ederiıth Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyonum bu önerge üzerindeki görüşü

nü rica ediyorum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, söz alabilir 

miyim?,,., 

BAŞKAN — Efendim, tamamlandı Sayın Tu
tum, özür dilerim, beş üye konuştu... 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AILDIKAÇn — Sayın Başkan, katılıyoruz efendim, 
dikkate alınmasına katılıyoruz. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
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Bu önergetoin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir,: 

Sayın özdoğan'ın önergesine sıra gelmiştir, ikinci 
fıkranın değiştirilmesiyle ilgilidir. 

Sayın özdoğan, 'bir açıklama?...ı 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Kısaca açık

lamak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(Değerli üyeler, bu önergeleri sırayla sizlere sunar

ken tekrar okutulmasını istiyorlar, bu söyleniyor; 
fakat bir defa okutmuştuk. Esasen, sayın önerge sa
hipleri de önergelerimi aşağı yukarı okur şekilde 
açıklıyorlar. Zamanımızı biraz tasarruflu kullanma 
bakımından okutmuyorum, 

Buyurun Sayın özdoğan, Arzu ediyorsanız öner
geyi okuyabilirsiniz ve ondan sonra da kısa açıkla
manızı yapabilirsiniz. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Göriişüirnıekte olan Anayasa Tasarısının 26 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasındaki «Ekonomik hayatı et
kileyecek gerçek dışı ve zamansız haberlerin önlen
mesi» ibaresinin maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif etmiştim. Bu görüşümü doğrulayan Sayın Tur
gut Tan ve Sayın Gölcüklü arkadaşlar da burada 
açıklamalar yapmıştı. 26 ncı maddenin ikinci fıkra
sının Sayın Komisyon Başkanınca da yeniden dü
zenleneceği beyan edilmişti, 

Tüm dünyada ekonomik anlayışlar değişik gö
rüşler halinde! bulunmakta, bir görüş diğerine göre 
yanlış sayılmaktadır. Haberlerin ekonomik hayatı etkile
yecek olup olmadığını, zamanlı veya zamansız oldu
ğunu tayin ve takdir de çok zordur. Bu madde bu
rada kaldığı takdirde, ilerde. uygulamada keyfîliğe 
yönelik olacağı kanaatindeyim. Bu nedenle' önergemi 
vermiş oluyorum. Eğer Komisyon Başkanı, Komis
yon kabul ederler, ve Yüce Meclis de takdir ederse, 
bu maddenin ikinci fıkrasının maddeden çıkarılma
sını arz ve tekif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdoğan. 
Sayın özdoğan'ın önergesi üzerinde konuşmak 

isteyen... Sayın Tutum, Sayın Baturalp. 
Kayın Tutum, lefte1, aleyhte? 
CAHİT TUTUM — Lehinde, 
BAŞKAN — Sayın Baturalp, lehte, aleyhte? 
RECAÎ BATURALP — Aleyhte, 
IBAŞKAN — Buyurun Saym Tutum, 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Kiraz önce reddettiğimiz, dikkate alınmasını ka
bul etmediğimiz önergeleri, ancak bu sabah Başkan
lığa takdim eden önerge imzalayıciiları arasında ben
deniz de vardım. Bizim tuttuğumuz bu yolun sağ
lıklı bir yol olduğu kanısında değilim. Yüksek oy
larınıza saygı duyuyorum; ama sabahın 09.00'undan 
gecenin 2'3.00'üme kadar sürekli izlemek durumunda 
bulunduğumuz Genel Kurul müzakereleri dışında, 
ne zaman takrir hazırlayıp huzurunuza getireceğiz?.. 
Bunun anlamı kısaca şu1: «iDinlelmeyin efendim, çıkın 
dışarı. (Saatlerce burada oturmanıza gerek yok. Sizi, 
zaten birçok maddeler de ilgilenidirmeyebilir. Hazır
layın, getirin 24 saat.» Yapmayalım bunu ve İçtü
züğün amir hükmünü ihlal etmeyelim. Bu prensip 
kararını yeniden gözden geçirelim. Bunu parentez 
içinde söyledikten sonra.;. 

IBAŞKA'N — Sayın Tutum, usul hakkında değil, 
önerge üzerinde söz verdim; rica edeyim, 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
IBir vicdan muhasebesine kendimizi tabi tutma

mız için şöyle bir tablo çizmek istiyorum: 19611, 1971 
ve 1981. Gayet kesin çizgilerle, lÖ'ar yıl arayla ba
sın özgürlüğünün kıskacını daraltarak gidiyoruz. Bu 
nasıl bir eğilimdir? Nasıl bir toplumsal çizgidir bu? 
Hiç düşündük mü acaba biran için? 1961'i okuyo
rum: «Basın ve haber hürriyeti ancak millî güven
liği veya genel ahlakı korumak, kişilerin haysiyet, 
şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtma
yı önlemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak 
yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlana
bilir.» 

Bu muhkem ifade yetmemiş, 1971 'de değiştirmi
şiz.; 1961 'de dört özel sınırlama nedeni beşe çıkar
mışız; artık 197rdeki düzenlememin yeterli olduğu
nu varsayarken, 19'82'de yedi, sekize sınırlamayı çı
karmak suretiyle, daha da ağırlaştırmışız. 

Değerli arkadaşlarıım i 
«(Suçların önlenmesi, ısuçluların cezalandırılması, 

özel ve aile hayatının ıkorunıması, meslek sırlarının 
korunması, gizli bilgiler, ekonomik hayatla ilgili 
gerçek dışı ve zamansız haber, gençliğin zararlı akım
lardan korunması...» Neyi yapmak istiyoruz; çok me
rak ediyorum. Bunların hepsi yasayla korunmuş şey
ler. Ceza kanunlarında var bunların yeri. Anayasal 
değere yükseltmemiz için çok ciddî bazı nedenle
rimizin olması lazım. Bakınız, bu önergenin ileri 
sürdüğü ekonomik hayatla ilgili (haberlerin yayınlan

masının sınırlandırılmasının ortaya çıkaracağı çok 
küçük bir sakıncayı bir örnek olarak vermek istiyo
rum. Şimdi, bir haberin zamansız ve gerçek dışı ol
duğunu kim tayin edecektir?... Cevap: Yargıç. Yar
gıç nereye bakarak bunu tayin edecektir?... Büyük 
bir ihtimalle idareye soracaktır. İdareye diyecektir 
ki, «Bu haber, acaba Ihakikaten devalüasyon haberi 
veyahut özel çevik kuvvet kurulmasına dair hükü
metin aldığı gizli karar, henüz açıklanmamış olan 
karar, çok önemli- Zamansız haber olmasın?... Ne
dir bunun niteliği?!» diye soracak ve alacağı cevaba 
göre de, belki vicdanî kanaatiyle bir karar verecek; 
ama büyük ölçüde sanıyorum idareden alacağı ce
vaba bağlıdır. 

O halde, şuna işaret ediyorum ki, bu yargıyı 
da idareye (bağımlı kılacaktır neticede. İdarenin, 
«*Bu zamansızdır, (bu son derece gerçek dışı bir .ha
berdir» dediği zaman; büyük ölçüde hâkimi de bağ
layacaktır, işte, size, izin alma istemi, izin alına
rak idareden, haber yayınlamak... Bunun başka bir 
anlamı olamaz.] 

Değerli üyeler; 
Temennim; dikkate alınmamış olan önergelerimi

zin Komisyon tarafından dikkate alınmasıdır ve bi
zim önerdiğimiz; fakat şu anda konuşmamızın sınır
landırıldığı önergemizin özellikle millî güvenliğin ge
rektirdiği gizliliği korumak, kişilerin şeref ve haysi
yetlerine tecavüz veya suç işlemeyi kışkırtmayı önle
mek yahut yargılama görevlerini amacına uygun ola
rak yerine getirmesini sağlama dışında, herhangi bir 
özel sınırlandırma getirilmemelidir. Aslında buna da 
gerek yoktur. Burada gayet açık; 26' nın 2'sindeki 
özel sınırlandırmaya da belki gerek yoktur; ama as
garî zaviyede tutalım. 

İstirham ediyorum; bu açıdan dikkate alınmak 
üzere verilen önergelerin tümüne katıldığım gibi, 
özellikle bu sınırlandırma nedenlerinin azaltılmasına 
ilişkin, biraz daha Komisyonumuz demin söylediğim 
son derece kolay saptırılmaya elverişli olan kıstasla
rı lütfen arıtsın, tasfiye etsin ve bu maddeyi daha ka
bul edilebilir bir hale getirsin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Baturalp, aleyhte buyurun efendim. 
Sayın Baturalp gelinceye kadar bir konuyu gene 

Genel Kurula arz etmek istiyorum. 

Az evvel aldığınız kararla, dün akşam saat 18.00'e 
kadar verilmeyen önergeler işleme konmamıştı. Bu
nun, Sayın üyelerde, önergeleri hazırlayan üyelerde 
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ne kadar büyük bir üzüntü yarattığının farkındayız; I 
ama bir karar almıştık ve ikinci bir kararınızla da bu
nu teyit ettiniz. 

Şu arada bir konuyu sizlere arz edip oylarınızı 
almak istiyorum. O da şudur : Bundan sonraki gö
rüşmelerde de, bugün de dahil; 18.00'e kadar bir gün I 
evvel verilmeyen önergeler yine olursa ve o önergelerin 
hangi madde ile alakadar olduğunu dikkate alarak, 
o madde Komisyona dikkate alınmak üzere yüksek 
kararlarınızla gidecek olursa, bu önergeleri, işleme 
koymadığımız önergeleri sırf Komisyonun bilgisine 
sunmak ve bunlardan faydalanma yönünden Komis- I 
yona gönderelim. I 

Bu konuyu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Teşekkür ederim. I 
Bu itibarla, bugün kendilerine iade ettiğimiz öner- I 

geleri, sayın üyeler lütfen Kanunlar Dairesinde vazi- I 
feli arkadaşlarımıza tevdi etsinler. O önergeleri Ko- I 
misyona bu maddeyle birlikte tevdi edeceğiz. I 

Buyurun Sayın Baturalp. I 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, usul hakkın- I 

da bir maruzatım olacak. I 
BAŞKAN — Sayın Baturalp, özür dilerim. Bir I 

dakikanızı rica edeceğim. I 

Buyurun Sayın Bayazıt. I 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, 18.8.1982 

günü Başkanlık Divanının Yüce Kurula sunduğu bir I 
önerisi var efendim. Onun 6 ncı maddesinde aynen I 
şöyle denilmektedir : I 

«Maddenin müzakeresine başlanmasından sonra I 
veya müzakere esnasında verilecek önergelerin en az I 
5 veya 10 imza ile verilmesinin prensip olarak kabu- I 
lü; aksi halde üzerinde görüşme açılmadan gündeme I 
alınması için oya başvurulması» dediniz ve bunu oy- I 
latmadınız, «Bilahara bunu oylayacağım» dediniz. I 
Bu şekilde bir oylama yapmanız daha uygundu. Tak- I 
dir sizindir. I 

BAŞKAN — Efendim, o oylanmamıştı, burada I 
şimdi bu konuda da bir oylama yapmayı uygun gör- I 
müyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. I 

Buyurun Sayın Baturalp. I 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, sayın I 

üyeler; I 
Malumunuz, 22 Eylül 1980'de Ulusu Hükümeti I 

mesuliyeti deruhte etmiş bulunuyordu. O tarihte si- I 
gara durumu hepimizin yakinen malumu; içenlerin I 
de. bunalım içerisinde yaşadığı günler. Biz bunu nor- I 
mal düzene sokalım diye uğraştık. O tarihte 3 250 | 
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tondu aylık üretim, 2 500 tonu da fason geliyordu. 
Bunlar ayarlanarak, (fasonu da getirmek bir mesele 
döviz durumundan dolayı) normal bir tarza girdi se
vinci içindeydik. Bir gün baktık sabahleyin, matbuat, 
bütün gazetelerde manşet, kendi isimlerinin bir kü
çük puntosuyla «Tekel maddelerine zam» diye... 
Martın ortası. Piyasa tekrar karıştı, karaborsa yine 
başladı. Herkes mevcut sigaradan aynı şekilde yapa
bileceği kadar stoku yaptı. 

Şimdi, yersiz, zamansız ve ekonomiyi bunaltıcı bir 
haber midir bu, değil midir?.. Aynı mevzuu çayda 
yaptılar. «1982'de çay ithal edilecek» diye manşetler 
atıldı; bir değerlendirme üzerine. Allah'a şükür ithal 
edilmedi, ihraç da ediliyor. 

Bu günleri yaşamış bir kişi olarak (Hep birlikte 
hatta) bu madde içerisindeki bu satırın aynen kalması 
hususunda görüşlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
Sayın Göktepe, lehinde söz istediniz, buyurun. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasıarının tümü üzerinde görüşlerimi arz ederken, 

«Hür Meclis, hür yargı ve hür basın demokrasinin 
üç temel şartıdır» demiştim. 

Şimdi, Tasarının 12 nci maddesinde, hürriyetlerin 
kısıtlanması konusundaki şapka maddeyle, 9 tane 
kısıtlama sebebi getiriyoruz. Bundan ayrı, bu görüş
mekte olduğumuz maddeyle ayrıca 9 kısıtlama se
bebi daha getiriyoruz. Yani, 18 tane kısıtlama sebebi. 
Bu, bir manada «Yazmayın» demektir. 18 tane kı
sıtlama sebebi altında bir memlekette hür basını ça
lıştırmak gerçekten zordur. Biraz munsif olmak mec
buriyetindeyiz. Basın milletin sesidir, basın halkın 
sesidir, Herşeyin aleni olmasını, açıkta olmasını is
tiyorsak, bunun çaresi basının yazmasıdır. 

Basının hastalıkları var ise, basın kendi hastalık
larını kendisi tedavi eder, edegelmiştir de. Birçok 
rahatsızlıklarını, birçok hastalıklarım basın kendisi 
tedavi edip gelmiştir bugüne kadar; bundan sonra da 
edeceğine inanıyorum. 

Şimdi, Sayın özdoğan'ın önergesindeki konuya 
geliyorum. 

Bir hükümet geldi, görev aldı. Hükümetin baş
lattığı ekonomik politika enflasyonist; bu görülüyor. 
Ne getirecektir enflasyon?, istifçilik getirecektir, ka
raborsa getirecektir, pahalılık getirecektir. Yani, şim
di, enflasyonist bir ekonomi politikası başladığı za
man, bir gazete çıkar da «Efendim, pahalılık geliyor» 
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diye yazarsa ve siz bunu yasaklarsanız, değerli ar
kadaşlarım, tenkit hürriyetini son derece sınırlamış 
olursunuz. 

Bir hükümet gelir, bir enflasyonist politikayı baş
latır ve Tahtakale'de çifte, döviz piyasaları kurulma
ya başlanırsa bu enflasyonist politikanın sonucu ola
rak, takip edilen ekonomik politikanın sonucu ola
rak; «Tahtakale'de döviz piyasaları kuruldu. Döviz 
şuna satılıyor» demeyecek midir basın?., Enflasyo
nist politikanın sonucu yokluktur, kıtlıktır, kuyruk
tur; bunları yaşadı Türkiye, «Kuyruk var. Benzin 
kuyruğu var» diye yazmayacak mıdır?.. Bunları ya
zacaktır, bunlan yazmak basının görevidir. Bunları 
yazmaktan basını alıkoyamayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«özel hayatın gizliliği»; basının yazdığı özel ha

yatın gizliliği herhalde köylü Mehmet Ağa'nın veya 
kasap Memiş'in hayatı değildir. Basın, bu memleketi 
yönetenlerin özel hayatıyla ilgilidir ve bu memleketi 
yöneten insanları seçen vatandaş olarak, onları se
çen vatandaş olarak, her vatandaş seçtiklerinin özel 
hayatını adım adım takip eder. Siz yazdırsanız da 
takip eder, yazdırmasanız da takip eder ve 7 sülale
sini de araştırır vatandaş. O kadar kolay değil, rey 
verecektir. Basın işte bunun aracıdır. Politika adamı
nın, ülkeyi yönetenlerin özel .hayatı sadece evinin 
içindedir. Evinin içinde olan bitenden başka özel ha
yatı kalmamış demektir. Bunu göze alan bu göreve 
talip olur, bunu göze alamayan zaten bu göreve ta
lip olmaz. Binaenaleyh, bunlardan çekinmemek la
zım. 

Bir sayın bakan çıkar da, her gün her gece ga
zinolarda partiler tertiplerse veya bilmem nesine 
apartman daireleri satın alırsa, basın sormayacak 
mıdır?.. «Arkadaş, sayın bakan, bu değirmenin suyu 
nereden geliyor?..:» demeyecek midir?.,. Buna «özel 
hayat» diyebilir miyiz?.. («Bravo, bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kısıtlama getirirken, bazı şeyleri de göz önün

de bulundurmaya mecburuz. Nedir basın konusun
daki sıkıntı?.. Basın konusundaki sıkıntıyı, 1931 se
nesinde Mecliste görüşülen bir gensoru önergesi va
sıtasıyla zamanın Başvekili Merhum İsmet Paşa ga
yet açık şekilde ortaya koymuştur; basının bazı ku
surlarını da ortaya koymuştur. Çaresini de ortaya 
koymuştur. Bakın ne diyor 51 sene evvel: 

«Matbuatın şu şirkete veya bu şirkete müracaat 
ederek şantaj yaptıklarını dahi işitmişimdir. (Meclis
ten «Çok, çok» sesleri geliyor.) Matbuat, herhangi 
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bir mahkemeye verildiği zaman oradan kurtulmak 
için mutlaka kolayını bulurlar. Temditler, tevhitler, 
mazeretler, zaruretler..,. Nihayet tecavüzler cezasız 
ve tecavüze uğrayanlar mahcup. Seneler ve seneler 
intibaha mucip olacak hiçbir ibret misali yoktur.» 

Nedir?., Tecavüze uğrayan vatandaşın hakkını 
en seri şekilde mahkemeler huzurunda ajabilmesidir, 
Bunu temin etmek lazım. Basın Kanununu çalıştır
mak lazım. Aksayan toplu basın mahkemeleridir. 
Aksayan basının tâbi olduğu muhakeme usulüdür bu
gün Türkiye'de. Yoksa Anayasaya koyduğumuz bu 
hükümlerin büyük kısmı Basın Kanununda vardır; 
ama işlemiyor. Çünkü toplu basın mahkemesinde üç 
tane ceza hâkimini, ceza hâkimi yoksa hukuk hâki
mini bulup da bir araya getiremiyorsunuz ve aylar 
ve aylar mahkemeler devam ediyor., 

Bence basının yazmasından korkmamak lazım. Ba
sın yazsın... 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, süreniz doldu. Ri-
cca ediyorum. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Bağlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Gene aynı görüşmelerde zamanın Denizli Millet
vekili Mazhar Müfit Bey şunu söylüyor: «Bizim is
tediğimiz şudur: İstediğini yazsınlar, küfretsinler, 
sövsünler. «Vur, fakat dinle» dediği gibi, sövsün, 
yazsın; ama mahkeme huzurunda vatandaşa pek seri 
bir surette hakkını alabilme imkânı da verilsin. Istı
rap gören vatandaşın haysiyet ve şerefini gayet seri 
bir surette adalet huzurunda müdafaa edebilmesi tê -
min edilsin.» 

Herhalde basın hürriyeti ve basın hürriyeti kar
şısında vatandaşın, siyaset adamlarının, ülkeyi yö
neten insanların tek isteği de budur; basın mahke
melerinde seri bir usulü temin etmek suretiyle, mağ
dur olan, tecavüze uğrayan, vatandaşın hakkını ve 
hukukunu temin etmek, seri şekilde temin etmek su
retiyle, basının her şeyi yazmasına imkân hazırla
makta, zemin hazırlamakta fayda olduğu görüşün
deyim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Bu önerge ile ilgili olarak Sayın Komisyonun gö

rüşünü almak istiyorum, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIK AÇTI — Sayın Başkan; 
Tabiî basın, çok nazik bir konu ve sabahtan be

ri, Sayın Baturalp dışında, bütün arkadaşlarımın bu 
dördüncü kuvvetin büyük savunucusu olarak konuş
tuklarını gördük. 
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Bunların hepsine cevap vermek zaman dışı, yal
nız şunu belirtmek isterim ki, en son konuşmacı ar
kadaşımızın bahsettiği kamu hizmetlerine giren bir 
insan hakkında yapılacak yayınlarla ilgili madde, 
ispat hakkı ile 39 uncu maddede düzenlenmiştir. 

39 uncu madde, kamu hizmeti gören bir insan 
hakkında yapılan yayın dolayısıyla, basına ispat hak
kı vermektedir. Bunun dışında basının bir kişi
nin özel hayatı ile ilgili hakaretamiz yazılar yazma
ya elbette hakkı yoktur. 

Binaenaleyh, bu konuda sınırsız bir hürriyet ta
nınması bahis konusu olamaz, tleri gitmiyorum; lüt
fen arkadaşlarım bugünkü gazeteleri incelesinler, 
içlerinden bir tanesinde tüyler ürpertici, dehşet veri
ci bir haberle karşılaşırlar birinci sayfada. Ama tak
rirlerin hepsini dikkate alacağız, inceleyeceğiz ve Ge
nel Kurulun eğilimine uygun bir metin meydana ge
tirmeye çalışacağız. ' 

Şunu söylerken, sadece bir ufak cümle ilave et
mek istiyorum o da şudur; ben burada Komisyon 
Başkanı olarak konuşuyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı, 
Değerli üyeler, Komisyon dikkate aldığınız tak

dirde, kendileri de dikkate alacaklarını ifade etmek 
istediler. 

Bu itibarla, önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler..,. Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 132 nci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 27 nci 
maddesini görüşmeye başlıyoruz. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
IX. Bilim ve Sanat Hürriyeti : 
MADDE 27. — Herkes bilim ve sanatı serbestçe 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alan-

Değerli üyeler; 
Son değişiklik önergesi, Sayın Akıncı, Sayın Ayan, 

Sayın Eroğlu, Sayın Bayazıt, Sayın Aksoy ve Sayın 
Kâzım Öztürk adınadır. 

Yalnız, bu maddenin üzerinde lehte, aleyhte söz 
vermem halinde herhalde konuşmaları tamamlaya-
mayacağız, çünkü beş dakikamız var, 

O itibarla;... 
A. ASIM İĞNECİLER — Komisyon isterse ve

relim efendim. 
BAŞKAN ̂ — Bir dakikanızı rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan.,, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaade bu
yurursanız bu önergeyi de dikkate alacağımızı söy
leyebilirim. Belki bu şekilde müzakere kısalır. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Şu haldde, önergenin dikkate alınmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu önergeyi 26 nci madde ile 
birlikte; dikkate alınan önergelerle Komisyona gön
deriyorum. 

Teşekkür ederim. 
Saat 14,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı

yorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

larda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu fıkra 
hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtı
mının kanunla ayrıca düzenlenmesine engel değildir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili Sayın Canova' 
nın önergesi var okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarımızın 27 nci maddesi «.Herkes bi

lim ve sanatı» sözleriyle başlatılmış bulunmaktadır. 

• • • > • — ^ » o •<•• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, Evliya PARLAK 
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Bu ifadede ,<Sanat» sözcüğü «Zenaat» ve «El 
sanatlı» ya da «güzel sanat» kavramlarıyla karıştı-
rılabileceğinden; maddenin aşağıda önerdiğim söz
lerle başlatılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Mahir CANOVA 

«Madde 27. — Herkes fen ve bilimi serbestçe...» 
BAŞKAN — Sayın Canova, buyurun efendim. 
MAHÎR CANOVA — Sayın Başkan ve sayın ar

kadaşlar; 
Benim önergem iki ayrı değişik görüş belirtiyor. 

Uzun düşünceden sonra «Fen» sözünün yerinde ol
madığına kanaat getirdim. Gene maddenin eski şek
liyle yazılmasının uygun olacağını doğru bulmakta
yım. Ancak, bilindiği gibi «Sanat» sözü çok geniş 
anlamlı bir sözdür. 

Biliyorsunuz ki, yabancı dillerde de, mesela Al-
mancada Die Kust vardır, bir de Schöne Kunst var
dır. Fransızcada l'Art var, Beaux Art var. İngiliz-
cede Art var, Fine Arts var. Binaenaleyh, burada biz 
«Sanat» deyince (ki, son zamanlarda çok tartışıldı) 
bakırcılık, kakmacılık, işlemecilik gibi el sanatlarını 
da anlayabildiğimiz gibi, daha başka güzel sanatları 
anlamamız gerekir mi gerekmez mi; bunun üzerinde ̂  
de birtakım tereddütler yaratan düşüncelere sapla
nıp kalabiliriz. 

Benim anladığıma göre bu madde bir sansür mad
desidir; yani sansür konulup konulmayacağını dü
şünce özgürlüğüne paralel olarak, basın özgürlüğüy
le beraber, araya girmiş bir maddedir. Bilimde san
sür dışı tutmak çok doğrudur, sanatta da çok doğru
dur. Ne zaman sansür dışı yapılıp yapılmayacağı be
lirlenmiştir; ama bu madde sanatın da bilimin de ya
zımla ilgili kısmını ilgilendirmektedir. Dikkat eder
sek, bakın, araştırmalara, yaymalara ve yazmalara 
mütealliktir. Sanatın icracılığını ilgilendiren hiçbir 
nokta yoktur. Bu bakımdan, «Sanat» sözüne bir açık
lık kazandırılması ve hiç değilse zabıtlara geçmesi 
için bu kısa konuşmamla sanattan neyi anlayacağı
mızın iyice belirlenmesini ve okuduğum madde ge
rekçesinde de kafamda yaratılan sorulara tam bir ce
vap bulamadığım için, güzel sanatları nu anlamamız 
gerektiğini, yoksa geniş kapsamda, hatta düşünün, 
geniş kapsamda düşündüğüm zaman, aklıma olsa ol
sa acaba «Fen» mi; çünkü ilimle fen daima yan ya
na gelir; binaenaleyh burada sanatla yan yana gel
miş, iftihar ediyorum. Şunun için : Çok olumlu bir 

söz vardır;. «Bir memleketin sanat seviyesi o mem
leketin fabrika bacalarının adediyle ölçüdüğü gibi, 
kültür seviyesi o memleketin tiyatro binalarıyla ölçü
lür» denir. Yan yana geldiği için, zaten öteden beri 
savunduğum sanatın bilimselliği uygundur. Sırf, de
diğim gibi, kafalarda daha belirgin bir anlam kazan
ması için bu küçük açıklamamı yapmak zorunda kal
dım. Önergemi olduğu gibi geri alıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 
Değerli üyeler, önerge geri alındığına göre, öner

genin üzerinde söz vermiyorum. Yalnız, bu açıkla
ma üzerine Sayın Komisyonun görüşünü, maddeyi 
oylatmadan evvel almak istiyorum. 

Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Sanatı arkadaşımızın izah ettiği gibi anladık, ya

ni «Zanaat» anlamında almadık. Maddenin olduğu 
gibi muhafazası kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, bu hu

susta Komisyondan bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sorabilirsiniz tabiî; buyurun. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, 27 nci 
maddenin gerekçesinin en son satırında, «Bu hükmün 
gereği olarak, bilim ve sanat özgürlüğünü kullanan 
kişinin, bilim ve sanatın öz niteliği olan objektifliğe 
riayeti şarttır» şeklinde bir yorum yapılmaktadır. 

Bilimin objektif olduğu herkesin kabul ettiği bir 
gerçektir. Çünkü bilim, biyolojik bilimse tabiat ka
nunları, sosyal bilimse sosyal kanunları tespitle mü-

•kelleftir ve objektiftir; ama sanatın öz ruhunun ob
jektif olduğuna dair bir iddia mantık karşısında ge
çerli değildir. Çünkü, sanat bir manada sanatkârın 
ruhunun ifadesi olduğuna normal de olabilir, anor
mal de olabilir; dolayısıyla sanat eserinde objektiflik 
aramak bizzat sanatın tarifine ve ruhuna aykırıdır. 
Bu bakımdan Sayın Komisyonun bu gerekçesine bir 
açıklık getirmesi gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 

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

Konuşan arkadaşımızın da belirttiği gibi bu ob
jektiflik bilime göre, sanata göre pek tabiî olarak de-
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ğişiktir. Fizik bilimlerdeki objektiflik sosyal bilim
lerdeki objektiflikten farklıdır, sosyal bilimlerdeki ob
jektiflik sanatta farklıdır. Bu hususu belirtmek için 
o cümleyi oraya koyduk. Objektiflik bilimin niteliği
ne, cinsine, sanatın kendi öz bünyesine göre yorum
lanacaktır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... • 27 nci madde kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 

X. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler : 
A. Basın Hürriyeti : 

MADDE 28. — Basın hürdür, sansür edilemez. 
Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma 
şartına bağlanamaz. 

Devlet, basın ve yayma hürriyetlerini sağlayacak 
önlemleri alır. 

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, düşünceyi açık
lama ve yayma hürriyetlerine ilişkin yirmi altıncı 
madde hükümleri uygulanır. 

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünü tehdit eden ya da suç işlemeye, ayak
lanmaya veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya 
devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü ha
ber ve yazıyı, hangi sıfatla olursa olsun, yayımlan
ması amacıyla başkalarına verenler ve bunları aynı 
amaçla basanlar ve bastıranlar, dağıtım gerçekleşme-
se bile, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca so
rumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım 
önlenebilir. 

Yargılama görevinin etkilenmeden yerine getiril
mesi amacıyla hâkim tarafından verilen karar saklı 
kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı kona
maz. 

Süreli veya süresiz yayımlar, suç soruşturma veya 
kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim ka
rarıyla; devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, Atatürk ilke ve inr 
kitaplarının, genel ahlakın, başkalarının şöhret ve hak
larının, özel ve aile hayatlarının gizliliğinin korun
ması ve suçların önlenmesi bakımlarından, da gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde, kanunla yetkili 
kılınan merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kara

rını veren merci, bu kararım en geç yirmidört saat 
içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç 
üç gün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hüküm
süz kalır. 

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma ve 
kovuşturması nedeniyle zapt ve müsaderesinde genel 
hükümler uygulanır. 

Türkiye'deki süreli yayınların, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmezliğine, Cumhuriyetin temel ilkele
rine, millî güvenliğe ve genel ahlaka aykırı olmasın
dan dolayı mahkûmiyet halinde hâkim, ayrıca bir yıla 
kadar geçici olarak ve bu suçlardan birden fazla mah
kûmiyet halinde geçici veya temelli olarak kapatıl
masına karar verir. Hâkim hükmünden önce de ted
bir niteliğinde olarak söz konusu süreli yayının dur
durulmasını kararlaştırabilir. Kapatılan veya durdu
rulan süreli yayımın devamı niteliğini taşıyan her tür
lü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır. 

BAŞKAN — Bu mdde ile ilgili 5 önerge vardır, 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 Sıra Sayılı Anayasa Tasarısı «Basın Özgür

lüğü» kenar başlıklı 28 inci maddesinin Tasarıdaki 
düzenlenme şekli, demokratik bir hukuk devleti ol
ma ilkesini benimseyen ülkemizde bu özgürlüğün kul
lanılmasına çok büyük ve haksız kısıtlamalar geti
rebilecek bir tarzdadır. Özellikle 26 ncı maddede ön
görülen sınırlanma sebepleri bu maddede basın için 
de söz konusu olacağı ifade edilmiştir. Gerek bu sı
nırlanma sebepleri ve gerekse Tasarının tümü üze
rinde yapılan konuşmalarda bu maddenin düzenlen
mesiyle ilgili yapılan açıklamalardaki sakıncaları gi
derecek bir şekilde yeniden düzenlenebilmesi için 
maddenin Anayasa Komisyonuna geri verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Sayın Parlak, ayrıca açıklamaya ge
rek var mı? 

EVLİYA PARLAK — Az bir şey efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

Sayın Parlak, bir dakika rica edeyim. Önergele
rin hepsini okutuyor, ondan sonra söz veriyorduk. 
Bunu bir an için unutmuş bulunuyorum. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 28 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

F. Şakir ÖĞÜNÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Beşir HAMİTOĞULLARI Vahap GÜVENÇ 

S. Feridun GÜRAY Kamer GENÇ 

Basın özgürlüğü : 

Madde 28.. — Basın özgürdür, sansür edilemez. 
Devlet, basın ve haber alma özgürlüklerini sağla

yacak tedbirleri alır. 
Kişilerin onurları ve özel yaşamları kanunla ko

runur. 
Olaylar hakkında yayın yasağı konulamaz. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine ge
tirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde ve
rilecek kararlar saklıdır. 

Gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların 
işlenmesi halinde hâkim kararıyla, gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde ise, kanunun açıkça yetkili 
kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. 

Yetkili merci bu kararını en geç 24 saat içinde 
mahkemeye bildirir. Bu süre zarfında bildirilmezse 
ve mahkeme yetkili merciin kararını en geç üç gün 
içinde onaylamazsa toplatma kararı hükümsüz kalır. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler ancak, 
kanunda belirtilen eylemlerden dolayı sorumluların 
mahkûm olmaları halinde mahkeme kararıyla kapa
tılabilir. 

G E R E K Ç E : 

Anayasa taslağında düzenlenen metin, bir ceza 
kanunu görünümünü sergilemektedir. Basın hürdür, 
sansür edilemez, ilkesini tümü ile ortadan kaldırıcı 
esaslarla donatılmıştır. 

Anayasanın genel sınırlama esasının muhtelif mad
delerde tekrarı ile yetinilmemiş, özellikle bu madde 
de her fıkrada tekrarı yoluna gidilmiştir. Anayasada 
bu ölçüde güvensizlik izharı ve sınırlamaların istisna 
olmaktan çıkarılıp kurallaştırılrnası, bu temel yasa
ya olan saygıyı zedeler. 

Basın suçlarının ancak yayınlanma koşulu ile bir 
suçu oluşturabileceği demokratik rejimlerde genel ka
bul gören bir ilkedir. Bu ilkenin teşebbüs ya da ha
zırlık aşamasında önleyici tedbirle ortadan kaldırıl
ması sansürün bizzat kendisidir. 

— 298 

21 . 8 . 1982 O : 2 

Maddede birçok kavramlar kaypak, geniş yorum
lara ve belirsizliklere yer verecek ifadeler kullanıl
mıştır. 

Bir basın suçunun oluşması halinde süreli yayının 
engellenmesi, tekerrür halinde temelli kapatılması 
yaptırımı, son derece ağır ve demokratik anlayışa 
ters düşen bir düzenlemedir. 

Ekonomik hayatı hangi haberlerin etkileyebilece
ği ve bunun zamanında vçrilip verilmediği tartışma 
götürür. Sözgelimi, sermaye piyasasındaki gelişmele
rin hızlı bir çöküntüye neden olacağı haberinin za
manında verilmesi «uyarıcı» nitelikte sayılabileceği 
gibi, «paniğe» yol açtığı da ileri sürülehilir. 

Devlete ait gizli bilgilerin hangi süreçten sonra 
tehlikeli olup olmayacağı yasa ile düzenlenebilir. 

Özetle, anayasa tekniğine, çağdaş demokrasi ilke
lerine uymayan bu maddenin değiştirilmesi gerektiği 
kanısı ile yukarıdaki metin önerilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 28 inci maddesinin dördün

cü fıkrasının ikinci satırındaki «gizli bilgilere» keli
melerinin çıkarılarak yerine «sırlara» kelimesinin ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
t. Hakkı DEMÎREL Fikri DEVRİMSEL 

Irhren AYKUT S. Feridun GÜRAY 
Enis MURATOĞLU 

FİKRİ DEVRİMSEL — Biz biraz evvel okunan 
önergeye iştirak ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İkinci olarak okunan önergeye yani. 
Teşekkür ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
28 inci maddenin altıncı, fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Özer GÜRBÜZ İsa VARDAL 
Cahit TUTUM Şerafettin YARKIN 

Muhsin Zekâi BAYER 

«Süreli veya süresiz yayımlar, suç soruşturma ve
ya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim 
kararıyla, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, Atatürk ilke ve in
kılaplarının veya genel ahlakın korunması bakımın
dan gecikmede sakınca bulunan hallerde de kanunun 
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. 

Toplatma kararını veren yetkili merci, bu kararı
nı en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mah
keme bu karârı en geç 48 saat içinde onaylamazsa, 
toplatma kararı hükümsüz sayılır. 
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Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 28 inci maddesinin «süreli» 

ile başlayan altıncı fıkrasının ikinci satırında «millî 
güvenliğin» yazısından sonra : 

«Toplum huzurunun» ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

BAŞKAN — Sayın Parlak, şimdi önergenizle il
gili kısa açıklamayı yapabilirsiniz. Buyurun efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Önergemin amacına, sabahleyin 26 ncı madde ile 
ilgili verdiğim önergeyi açıklarken de kısmen değin
miştim. ' 

Anayasa Tasarısı açıklandığı günden itibaren hep 
kesimde ve bilahara tümü üzerinde yapılan konuş
malarda, Meclisimizde büyük çoğunlukla bu iki mad
de birbirine de bağlantılı olduğu için eleştirilmiş ve 
mutlaka basın özgürlüğünü dolaylı yoldan da olsa il
gilendiren 26 ncı maddenin düzenlenmesi halinde, bu
nun yeniden ele alınması gerekiyor. 

Sayın Komisyon Başkanı ve üyeleri sabahleyin 
ilk etapta, görüşmelerden sonra almayı -benimsedikle-

. ri için görüşmelere açıldı. 26 ncı madde bu görüş
melerden sonra bazı önergelerle birlikte geri alındı
ğına göre, bu maddenin de özellikle üçüncü fıkrası 
basının esas özgürlüğünü tespit edecek olan 26 ncı 
maddeye göre ele alınması gerekeceğine göre ve özel
likle bunun arkasından gelen ve bir nevi sansürü ye
niden getiren dördüncü fıkrayı da 26 ncı maddenin 
görüşmesi ışığında Komisyonun herhalde tetkike tabi 
tutması gerekeceğine göre, yine arzım, bu maddenin 
önergelerle birlikte Komisyona verilmesidir. Şu an-

' da görüşmelere geçersek dahi 26 ncı madde son şek
lini almadan bir sonuca varmamız herhalde mümkün 
olmayacaktır. 

Benim arzım budur, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Komisyonun... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bu önerge üzerin

de mi?.. Sizin gönderdiğiniz not kendi önergeniz üze
rinde değil miydi? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Birleştirdiğimiz 
için, sonra konuşmak imkânı olmuyor. 

BAŞKAN— Hayır, bunu birleştirmedik. Sizin 
önergenizle bu birleşmiş değildir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR— Tamam, önergem
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
O halde Sayın Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu madde 26 ncı 
madde ile ilgilidir. Geri çekiyoruz efendim. Önerge
lerle birlikte dikkate almak üzere geri çekiyoruz efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 28 inci maddeyi verilen önergeler

le birlikte Komisyona tevdi ediyorum. 
BAŞKAN — 29 uncu maddeyi okutuyorum. 
B. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı : 
MADDE 29. — Süreli veya süresiz yayın önce

den izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağla
namaz. 

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, ma
lî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar 
kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve ka
naatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya 
zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar 
koyamaz. 

Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzelkişi
lerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkân
larından eşitlik esasına göre yararlanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 29 uncu madde ile 
ilgili verilmiş bir değişiklik önergesi yoktur. Bu iti
barla sayın üyelerden söz isteyen olursa, madde üze
rinde konuşmak üzere söz verebilirim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, madde

nin başlığında bir kapsam hatası var gibi görünüyor. 
Şöyle ki, «Süreli ve süresiz yayın hakkı» anlamı kap
samıyor. Çünkü süreli veya süresiz yayın hakkı de
ğil de, yayın çıkarma hakkı, yayın yapma hakkı. 
Çünkü yayın bizatihi basılan bir şeyin, eserin adıdır. 
Kitap olur, dergi olur, gazete olur. Dolayısıyla yaym 
hakkı diye bir şey söz konusu olamaz. Yayın topla
ma hakkı olur, yayın çıkarma hakkı olur, yayın yap
ma hakkı olur, dolayısıyla «Süreli ve süresiz yayın 
çıkarma hakkı» şeklinde düzeltilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk 
Komisyonun görüşü?.. 

i ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, teklifiniz «Yayın çı
karma» şeklinde midir? 
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M. UTKAN KOCATÜRK — «Süreli ve süresiz 
yayın çıkarma hakkı.» 

ANAYAS AKOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, «Yayın yapma hakkı» diye 
düzeltelim. 

HALlL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALÎL ERDOĞAN GÜREL — «Yayınlama 

hakkı» en doğrusu olur efendim. 
BAŞKAN — Siz de, «Yayınlama hakkı» diyorsu

nuz. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biz kabul ettiğimizi 
söyledik, Genel Kurul ne emrederse onu yaparız efen
dim, düşünelim isterseniz, bilmiyorum yani. 

BAŞKAN — Oylarım efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, zaten bu bir kelime 
sorunudur, dil sorunudur. Bunun için redaksiyon ko
mitemiz var. Teklif edilmesin dedik; fakat yeniden 
huzurunuzda teklif edildi, itiraz etmedik; ama bu 
hususta daha önce alınmış bir kararımız var, o kararı 
hatırlatmakla yetiniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, teklifi yapan arka
daşlarımız, sayın üyeler haklıdırlar. Çünkü mevcut 
bir kelimenin değiştirilmesi değil de, konmamış bir 
kelimenin oraya konmasının isteğinden ibarettir. O 
bakımdan Sayın Kocatürk ve Sayın Gürel haklıdırlar. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Bir dakikanızı rica ediyorum, elimde bir önerge 

var... 
Değerli üyeler, şu anda değişiklik önergesi ge

liyor. Daha eyvel aldığımız karar ve sabahleyin ge
ne lütfederek ısrar ettiğiniz, belirttiğiniz karardan 
sonra bu önergeyi işleme koymam mümkün değil. 
Sabahleyin alınan kararınıza göre, bir gün evvel ve
rilmeyen önergeler Komisyona gönderilecektir, o ka
dar. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Ben maddenin aynen Ko

misyondan geldiği gibi kalmasını teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, üç teklif vardır, üçünü de 

oylayacağım. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğiu, buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
maddenin «Süreli ve süresiz yayın haki» şeklindeki 
başlığı uygundur. Zira eski tabiri... 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğiu, Sayın Fırat aynı 
konuyu teklif ettiler, tekrar etmeseniz memnun olu
rum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Nasıl arzu eder
seniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, «... gazete

cilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir.» 
deniyor. Acaba, basının otokontrol sistemi ile bü
yük ölçüde kendi kendini denetim altına almasına 
ağırlık verilmeye imkân vermekte midir bu madde
nin ifade tarzı tümü "ile? Acaba Komisyonumuz bu 
konuda bir beyanda bulunabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Gölcüklü, Sayın Tutum'a cevap lütfeder mi

siniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Tutum arkadaşımızın sorduğu sorunun, basının 
otokontroluyla, kendi kendini kontroluyla ilgisi yok
tur. Muhakkak surette basın kendi iç denetimini ya
pacaktır. Esasen bildiğimiz gibi, bizde pek yazılı ol
masa da basın mensuplarının rızalarıyla uydukları 
ahlak yasaları vardır. Burada ifade edilmek istenen 
husus, basın hürriyetini kısıtlayıcı bir tedbir değil, 
süreli yayınlar için, bunların yayınlama şartlarını gös
teren hükümlerin kanunlara bırakılmasıdır. Nitekim, 
halen yürürlükte olan Basın Kanunu, süreli yayın 
çıkarmak için ne yapılacağını belirlemiştir. Beyanna
me sistemini kabul etmiştir mesela, her yayının bir 
sorumlu müdürü olacak demiştir, sorumlu müdürün 
niteliklerini koymuştur. Nasıl bir dernek kurmada uyul
ması lazım gelen kurallar varsa, süreli yayın çıkarma
da da kanunun koyduğu kurallar vardır. Bu bir hürri
yeti sınırlama meselesi değil, etkisi ve sorumluluğu ve 
hatta görevi sebebiyle basının bugün uymakta olduğu 
hür; fakat sorumlu basın teorisine uygun olarak bir 
düzenlemedir. Otokontroldan tamamen bağımsız bir 
husustur. O fikri ifade ediyor. Esasen eski anayasa
larımızda da aynı şekilde ifade edilmiştir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gölcüklü. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim, 
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ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, 29 un- | 
cu maddenin, «Süreli veya süresiz yayın çıkarılması 
için, sahibi veya sahiplerin, sorumlu yazı işleri mü
dürü veya müdürleriyle malî kaynakları, baskı yeri 
hakkında kanunun gösterdiği açıklayıcı bilgi ve belge
ler yetkili mercie verilir. Kanunun tanıdığı şartların 
varlığı halinde, gazete veya derginin yayımı serbest 
olur, bunlar için ayrıca malî teminat ayrılması isten
mez, yatırılması gerekmez. 

Süreli ve süresiz yayın çıkarılması, yayımın malî 
kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili şartlar ka
nunla düzenlenir» şeklindeki önerimizi Komisyonun 
nazarı itibara almasını diliyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Başkanlıkça sizlerin değerli karar- I 
larınızla... 

ALÂEDDÎN AKSOY — Zamanında vereme
diğimiz için bu münasebetle arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Tespit edilen konudaki önergeyi Sa
yın Aksoy okumuş oldular. Bunu diğer sayın üyele
rin sordukları bir soru ve temenni mahiyetinde ola
rak Sayın Komisyondan soruyorum efendim, görüş
lerinizi bildirir misiniz lütfen? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKÎLl 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Tasa
rının bu maddesindeki hüküm yeterlidir, böyle bir 
teklife katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. J 
Değerli üyeler, başlıkla ilgili üç görüş var. Birinci 

görüş olduğu gibi kalması, ikinci görüş önerge yok; 
ama önemli bir kelimenin konması veya çıkarılması 
konusundadır. İkinci görüş «Yayın yapma» yani 
«Yapma» kelimesinin konulmadı, üçüncü de, «Yayın» 
kelimesinin «Yayınlama» şeklinde düzenlenmesi hu- I 
susundadır. 

Binaenaleyh bu görüşlerden en aykırı olanından 
başlayalım, ilk teklif «Yapma» idi. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka
nım, lütfen müdahale olarak kabul etmeyiniz, ancak 
bir redaksiyon komisyonumuz vardı, eğer uygun gö
rürseniz dikkate alsın, yanlış bir karara belki de va
rabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, kelime değişiklikleri 
için redaksiyon heyetinin tetkikini uygun görmüştük; 
fakat burada bir kelime ilavesi konusudur. Eğer Ko
misyon bu iki kelimeden birini koyarsa; sonra bu 
maddeyi esasen oylayacağım, bu itibarla ikinci bir 
defa Genel Kurulumuza gelmemesi bakımından. Yal
nız şunu sorayım : Bu tekliflerden evvela «Yapma» 
yi kabul ettiniz Sayın Gölcüklü, diğer bir sayın üye | 
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«Yayınlama» diyorlar, bir de sizin «Yayın hakkı» 
şeklindeki getirdiğiniz metindeki başlık var. Bu üçü 
üzerinde siz hangisini Komisyon olarak arzu ediyor
sanız ben onu oylatacağım. 

Evet, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; eğer 
uygun görürseniz bundan önceki tatbikatımız istika
metinde bu değerli teklifleri Komisyonumuza hava
le ediniz, biz usulden ayrılmamış olalım. Bilahara arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bu maddeyi oyla
tacağım. O itibarla, size eğer bırakırsam ikinci görüş
meye getirme durumunda kalırsınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Peki efendim. Aynen kal
masını istiyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Komisyon, aynen kalmasını teklif ediyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
C. Basın Araçlarının Korunması : 
MADDE 30. — Kanuna uygun şekilde basın iş

letmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri, yir-
misekizinci maddenin son fıkrasında öngörülen nite
likte bir suçtan mahkûm olma hali saklı kalmak üze
re, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere 
edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gesini okutuyorum. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; 
Usulle ilgili bu madde hakkında konuşmak isti

yorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Erginay, bu

yurun. . 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; 
30 uncu maddenin İçinde 28 inci maddeye atıf 

yapılıyor ve 28 inci madde de Komisyonca geri alın
dığına göre buradaki değişikliğe bağlı olarak bu 30 un
cu maddenin de Komisyona iadesi gerekir. Böyle dü
şünüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Madde üzerindeki değişiklik önergesini okutayım. 

Sonra Komisyonun görüşünü alayım. 
Teşekkür ederim. 
Değişiklik önergesini okutuyorum. 



Danışma Meclisi B : 132 21 . 8 . 1982 O : 2 

~Sayın Başkanlığa 
Tasarının 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Kanuna uygun şekilde^basm işletmesi olarak ku
rulan basımevi ve eklentileri ve basın araçları suç va
sıtası olduğu gerekçesiyle de olsa, zapt ve müsadere 
edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.» 

Şerafettin YARKIN Isa VARDAL 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun, bu maddenin, 
28 inci maddenin son fıkrasıyla ilgili olması dolayı
sıyla görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Biz, zatıâlinizin de söylediği gibi 28 inci, mad
deyle bağlantılı bir tertip getirdik. O maddenin gö
rüşülmesinden sonra muhtemelen daha iyi olacaktır. 
Bu teklife katılırız. 

BAŞKAN — 30 uncu maddeyi değişiklik önerge
siyle birlikte Komisyona iade ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — 28 inci maddeden sonra 
bu da böyle oluyor. Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

"FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Teşekkür ederim efen
dim. 

AKİF ERGİNAY — Maddenin iadesini oylama- ' 
diniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
30 uncu madde için «Oylamadınız» diye bir tek

lif oldu. Biz, önergelerle birlikte maddeleri, Komis
yon istedikten sonra Komisyona verirken oylamıyo
ruz. Başkanlık doğrudan doğruya önergelerle birlikte 
maddeyi Komisyona geri veriyor. 

31 inci maddeyi okutuyorum. . 
D. Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı 

Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı : 

MADDE 31. — Kişiler ve siyasî" partiler, kamu 
tüzelkişilerinin elindeki basin dışı kitle haberleşme ve 
yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. 
Bu yararlanmanın şartları ve usulleri demokratik esas
lara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla 
düzenlenir. 

Kanun, onikinci maddede yer alan genel sınırla
ma nedenleri dışında bir' sebebe dayanarak, halkın 
bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlara 

ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını en
gelleyici kayıtlar koyamaz. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde; biliyorsu
nuz, sekiz madde dünden itibaren 30'da doluyordu. 
Bu itibarla, 31 inci maddeden itibaren verilen öner
geler kabul edilebilecektir. Bir önerge verilmiştir. 
önergeyi, v30 uncu maddeyi süratle müzakere ede
ceğimizi pek hesap edemeyen Kanunlar Dairesi, fo
tokopisi çıkarılmak ve bir nüshası Komisyona veril
mek üzere göndermişler. O itibarla ben, 31 inci mad
de üzerinde, vakit geçirmemek için, söz isteyen sayın 
üyelere söz vereceğim. 

31 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
ALÂEDDİN AKSOY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, buyurunuz. 
Evet, esasen 31 inci madde . hakkındaki önerge 

Sayın Aksoyunmüş. Önerge geldi. Önergeyi okutu
yorum. Sayın Aksoy ondan sonra görüşmenizi yapa
bilirsiniz. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 31 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesıini saygı ile arz edeniz.. 
MADDE 31. — Kamu tüzelkişileri elindeki ba

sın dışı haberleşme ve yayım araçlarından kimlerin, 
tie suretle faydalanabilecekleri kanunla düzenlenir. 

112 nci maddede öngörülen haller dışında kanun, 
halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve ka
naatlere ulaşmasını, ve kamuoyunun serbestçe oluş
masını e'ngelleyioi kayıtlar koyamaz. 

Alâeddin AKİSOY Kâzım ÖZTÜRK 
Rıfat 'BAYAZrr 

IBAŞKAN — 'Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın IBaşkanıım, sayın 

arkadaşlarım? 
IBiMndiği üzere kamu tüzelkişiliklerinin elinde 

basın ve yayın dışı haberleşme ve basın araçları bu
lunmaktadır. Bu araçlar güçlü araçlardır. Pek tabiî 
toi, bunlardan kimilerin yararlanması hususu kanunla 
düzenlenmesi gerekir ve adil esaslara dayanması da 
gerekir; ancak bunlardan yararlanılması hususu, esas 
görevlerini 'aksatmayacak bir biçimde düzenlenmesi 
gerekir. IBu 'bakımdan da biz Tasarının dışına çıka
rak, bu araçlardan, «Kamu tüzelkişiler elinde bulu
nan basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından 
kimlerin ne suretle faydalanabilecekleri kanunla dü
zenlenir» şeklinde genel Ibir ifade kullandık. Eğer biz bu 
araçlardan yararlanmayı genel ifadeyle ifade1 edecek 
olursak bu müesseseleri mağdur duruma düşürmüş 

, olabiliriz veyahut siyasî partilerin bir nevi aleti yap-
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mış olabiliriz. Böyle bir değişiklik getirdik. Bu 'ba
kımdan Önergemizin kabulünü rica ediyoruz, 

Hürmetleriimle^ 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, bu ko

nuda önerge hakkında söz istiyorum. Lehinde ko
nuşacağım^ 

ıBAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurun 
Sayın Bayer., 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Bu madde kamudaki, yani 'bakanlıkların teknik 
ve haberleşme (bültenleriyle ilgilidir. Halbuki, Komis
yonun getirdiğinde ise «kişiler ve siyasî partiler» diye 
tamamen daha /başka bir kapsama giriyor. Siyasî par
tilerin haber bültenleri siyasîdir. Halbuki ıkamu ida
relerinin haber bültenleri teknik haberleşmedir, 'bilgi 
dağıtımıdır, bilgi haberleşmesidir, periyodik haber
leşmeyi veyahut özel haber bültenleriyle ziraatta, yol
da, ağaçlandırmada suların kirlenmesinde teknik ha
berlerin köylülere, insanlara, kentlilere ulaştırılmasını 
sağlar. 

iBu bakımdan önergeyi sunan arkadaşlarıma iş
tirak ediyorum. Buradan «kişiler ve siyasî partilerin» 
çıkması lazım. Aksi halde, «siyâsî partiler» girerse 
ıbu bültenlerin siyasî karakterleri de ortaya çıkabi
lir. Halbuki teknik haberler doğrudan doğruya bilgi 
yaygınlaşması gözle, kulakla eğitim vasıtalarının ha
berleşme imkânlarını sağlamaktır. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer* ' 
Lehinde, aleyhinde 'başka söz isteyen?... Yok, 
(Evet, şimdi Sayın Gölcüklü rica edeyimj 
IBuyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

iBiraz önce konuşan arkadaşlarımız, bu maddeyle 
neyin kastedildiğini izah etmek istediler. Bu mad
deyle kastedilen husus bilhassa Bayer arkadaşımız 
•belirtti, teknik haberlerin yayınıdır dendi; öyle de
ğil efendim. Kısaca arz etmek istiyorum., 

'Devlet elinde kişilerin sahip bulunmadığı kütle 
haberlerleşme araçları bulunabilir. 'Bilhassa bizde 
radyo ve televizyon yayımı malumunuz Devlet te
kelindedir. Bunun: dışmda devlete t ait. haber ajansları 
da olabilir. Gerek bir kitle haberleşme aracı olarak, rad
yo televizyon gerek haber ajanslarının haber dağıtımı 
kamuoyunu oluşturmak; zaten demokrasinin işleme
sinin ilk şartlarından biri de kamuoyunun bilgili tutul

ması devlet, toplum işlerinden. Buna katılma amacım 
güttükleri için bu kitle haberleşme araçları, devlet 
tekelinde bulunduğu zaman bu vazifeden mahrum 
kılınmasın istenımiştirj 

IBu sebeple, kamuoyunun oluşması, haber alışve
rişi tek yönlü bir yayım istemediği için, bu tekel 
altında bulunan kitle haberleşme araçlarından kişi
lerin ve siyasî partilerin de yararlanmasını hüküm al
tına almıştır bu madde; eskiden beri mevcuttur. Bu 
nedir?... Bunu, TRT hakkındaki Kanun... Affedersi
niz belki sesimi duyuramıyorum, belki fikir insica
mımı da kaybedebilirim özür dilerim, peşinen afifinizi 
istirham edeyim., 

Radyo Televizyon Kanunu, devlet tekelinde bu
lunan radyo televizyon yayımından eşitlik üzere, 
herkesin yararlanabilmesi ve fikir çeşitliliği sebebiy
le kamuoyunun iyi oluşabilmesi için anten hakkı diye 
bir hak tanımıştır; bunun teknik tabiri «Anten hakkı» 
dır. Anten hakkı olmak üzere, mesela bizim 359 sa
yılı TRT Kanununda kişilere cevap hakkı tanınmış
tır, bunun sınırlarını çizmiştir. Hangi hallerde cevap 
hakkı doğar, bu hak ne kadar süre içinde kullanılır, 
nasıl kullanılır?.. Anten hakkının kişilere tanınmış 
kısmı. 

Bu anten hakkından olmak üzere siyasî partilere 
de bu cevap hakkından ayrı bir cevap hakkı tanın
mıştır. Bu da siyasî partilerin hükümete karşı vere
cekleri cevapları içermektedir. Şayet, iktidar partisi; 
hükümet bir siyasî parti konusunda beyanda bulun
muşsa ve siyasî parti de bu beyanı düzeltmek yahut 
cevaplamak istiyorsa, siyasî partilere de bu hak ta
nınmıştır. Bu hakkın kullanılması için, Siyasî Yayın
lar Hakem Kurulu kurulmuştur, o karar verir bu hak-, 
kın kullanılmasına. 

Bizim millî mevzuatımızda anten hakkına dahil 
diğer bir hak, radyo televizyon yayımları, istasyon
ları bağımsızlık esasına göre kurulduğu için, yani hü
kümet denetimi dışında bulunduğu için hükümetin de 
anten hakkı vardır radyo yayımlarında, hükümet bil
dirileri yoluyla kullanılır. 

İşte bunlar, bizim millî hukukumuzdan verdiğimiz 
örneklerdir ve kişilerin ve siyasî partilerin devlet te
keli altındaki basın dışı kütle haberleşme araçlarından 
yararlanmasını sağlamaktadır. 

Bunun dışmda gene TRT Kanununda radyo tele
vizyon yayımlarının eşitlik esası gözetilmek suretiyle, 
objektiflik gözetilmek suretiyle çeşitli fikirlere ya
yınlarında yer vermesi ilkesi mevcuttur yayın ilkele
rinde. İşte bütün bunlar, bu maddeden çıkan ve te-
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kel altında bulunan, devletin yönetiminde bulunan 
bir kütle haberleşme aracından gereği ve yararı se
bebiyle yalnız devlet elinde değil, bu suretle herke
sin yararlanabileceği bir yayım imkânının yaratılma
sını sağlamaktadır. Fikir budur, başka bir şey yoktur. 
Yalnız ajans... Teknik haberlerin ajanslar tarafından 
dağıtılması meselesi de değildir. 

Bu sebeplerle biz, maddenin aynen kalması gerek
tiği kanaatindeyiz ve önergeye katılamıyoruz, arz eder 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Soru kimin efendim?.. 
AKİF ERG1NAY — Ben sormak istiyorum. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Soru sorabilir miyim 

efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, Sayın Şenocak. 
Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu «Kişiler» 

deyimi tüzelkişileri de kapsıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. 
AKİF ERGİNAY — Siyasî partiler de tüzelkişi

ler olduğuna göre, bu anlamda tekerrür sayılmaz mı? 
Ama kişiler tabirinin tüzelkişileri de içine aldığını ifa
de için, açıklama yapılsın diye belirtmek istedim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz edeyim efendim. Pek 
tabiî olarak siyasî partiler de tüzelkişilerdir. Bu hak, 
esasında dernek kurma hakkından doğmaktadır, fakat 
siyasî partiler bu kaynağına rağmen demokratik top
lum içinde başka bir öneme sahip bulundukları için, 
Anayasada da ayrıca düzenlenmişlerdir, dernekler 
maddesinin içine dahil sayılmışlardır. Onun için 
«Siyasî partiler» deyiminin burada kullanılması gere
kir ve yararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim, önergeyle Ko

misyon teklifi arasında benim anladığım kadarıyla 
bir tek fark vardır. Her ikisinde de, «yararlanmanın 
şartları kanunla düzenlenecek» deniyor. Komisyon 
Teklifinde «... betah'sis kişiler ve siyasî partiler» öbü
ründe ise, genel manada kimlerin yararlanacağını ka
nuna bağlıyor. Acaba Komisyon, «partiler» demekle 
bunlara bir öncelik vermek manasında mı bu terimi 
kullanıyor?. Sadece kimlerin yararlanacağını kanuna 
bıraksın bu maksadı sağlamıyor mu?.. 

Teşekkür ederim. 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 

Buyurun Sayın Gölcüklü. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — İlk olarak burada kişiler 
ve partilerden bahsedilmesinin sebebi, Kanun Koyu
cunun inhisarî bir tutum takınmaması içindir. Kişiler 
ve siyasî partiler muhakkak yararlanacaklardır. Çün
kü malumunuz Anayasa Tasarısında da mevcuttur, 
demokratik hayatın gerekli unsurları siyasî partilerdir. 
Kişiler de bu toplumu oluşturan unsurlar oldukları
na göre, bilhassa düzeltme ve cevap hakkının kulla
nılmasında kişiler ve siyasî partiler belirtilmiştir. 

Bunun dışında TRT Kanunu hatıra gelebilecek 
başka bir birim var da, ona da böyle bir anten hakkı 
tanır mı, tanımaz mı?.. O, Kanun Koyucuya bırakıl
mıştır, ama her halükârda kişilere ve siyasî partilere 
bu anten hakkı tanınmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Komisyon bu değişiklik önerge

sine katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

31'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 31'inci madde kabul 
edilmiştir, teşekkür ederim. 

32'inci maddeyi okutuyorum. 
E. Düzeltme ve cevap hakkı 
MADDE 32. — Düzeltme ve cevap hakkı, ancak 

kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 
kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanma
sının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından karar 
verilir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili 
değişiklik önergesi yoktur. Söz almak isteyen sayün 
üyeye söz verebilirim.... 

BAŞKAN — Sayın Tutum buyurun. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, yerimden 

arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Hayhay. Yüksek sesle olursa zabıt

lara geçmesi bakımından.,.. Rica edeyim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 32 nci madde

nin ikinoi fıkrasında tekzip için önce ilgilinin gazete
ye başvurması, yayınlanmadığı takdirde mahkemeye 
başvurması öngörülüyor. Acaba bu yol uzun bir yol 
değil midir? Bir hakkın yerine getirilmesi bakımından 
bazı sakıncalar ortaya çıkarmaz mı? 

2. Evvela oraya başvuracak, olmadığı takdirde 
hâkime başvuracak. Doğrudan doğruya hâkime ba§-
vuramayacak mı? Onu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru var mı efendim?.. 
ENİS MURATOĞLU — Var efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Muratoğlu. 
ENİS MURATOĞLU — Efendim, burada, «Dü

zeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının ge
rekip gerekmediğine hâkim tarafından karar verilir.» 
deniyor. 

Şimdi, 5680 sayılı Basın Kanunun 19 uncu madde
sine göre tekzibin yayınlanmasına sulh ceza hâkimi ta
rafından karar verilir ve ilgili gazeteye, tebligat ya
pılır. Bu, şayet süresi içinde yayımlanmazsa (Yani 
günlük mevkuteler de 24 saat, hatırımda kaldığına 
göre) suç doğar. Şimdi bunun ötesinde tekrar hâkimin 
karar vermesi diye bir şey yoktur. Asliye Ceza Mah
kemesine kamu davası açılır ve bunun sonu mah
kumiyettir. Yani yayımlanmamasıının gerekip gerek
mediğine karar vermek, diye bir hal yoktur. 

Bunu anlayamadım, cevap lütfederlerse memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 

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

Tutum Arkadaşımızın sorusuna cevabım şu ola
caktır: Basın esasında bir ahlak yasası hükmü olarak, 
kendi kendine uyguladığı hüküm olarak, gelen dü
zeltme ve cevapları yayınlamak istemektedir. Bu bası
nın arzusudur. Hâkim kanalından geçerek, bir hâkim 
emri şeklinde gazetelere giden düzeltme ve cevap ço
ğu zaman basını bir manada rencide, rahatsız etmek
tedir: «Biz yayınlamak istemedik de, yayınlamadık 
da mı hâkime gidildi? Gönderselerdi biz memnuniyet
le bu düzeltmeyi, bu cevabı kullanırdık,» hissindedir 
basın. Bu sebeple, bir hâkim emriyle yapılan iş olarak 
telakki edilmemesi için evvela mevkuteye düzeltme ve 
cevap yazılmaktadır, müteakiben eğer mevkute bunu 
yayınlamazsa hâkim yoluna gidilmektedir. Zanneder
sem hissim o ki, basının arzu ettiği de budur. 

Bunun ikinci bir sebebi: Hâkim yoluyla basına 
ulaşmak işi bir miktar uzatabilmektedir. Evvela hâki
me müracaat edilecek, hâkim inceleyecek, yayınlan
masını uygun görürse gazeteye gönderecek, gazete 
yayınlayacak. Bu dolambaçlı bir yoldur. Bu nedenle, 
doğrudan doğruya gazeteye,\ süreli yayına gönderilme
si, o yayınlamadığı takdirde artık bu ihtilafı düzeltme 
ve cevap hakkı sahibi ile gazete, süreli yayın arasın
daki ihtilafın halli hâkime düşmektedir. 

Bilmiyorum arkadaşımın sorusunu kendisini tat
min eder şekilde cevaplayabildim mi?.. 

ikinci soruya cevap: «Yayınlanıp yayınlanmama 
diye bir şey yoktur» buyurdular Muratoğlu Arkada
şım Zannedersem biraz önceki cevabımda bunu da 
söylemiş oldum. Düzeltme ve cevap süreli yayına -
gönderildi, yayınlamadı. Kendilerinin de belirttikleri 
gibi Basın Kanununun 19 uncu madesi, bu düzeltme 
ve cevap hakkını hangi hal ve hangi şartlarla kullanıla
cağını, bilhassa hangi halde doğduğunu, doğmuş sayı
lacağını hükme bağlamaktadır. Zaten düzeltme ve 
cevabı yayınlamayan gazete ile düzeltme ve cevap 
hakkına sahip kişi arasında da ihtilaf bu hükmün 
(Basın Kanununun 19 uncu maddesi hükmünün) fark
lı anlaşılma sebebiyle doğmuştur. İşte bu ihtilafı 
hâkim çözecektir. 19 uncu madde şartları mevcut mu
dur bu hakkın kullanılması için? Gönderilen düzelt
me ve cevapta şekil, süre şartlarıma uyulmuş mudur? 
Onları hâkim inceleyecektir. Şartlar yerine getirilmiş

l e yayınlanması kararı ile süreli yayına gönderecektir, 
şartlar yerinde değilse yayınlanmamasına karar vere
cektir. İşte hâkimin yayınlanıp yayınlanmamasına ka
rar vermesi hususu da bu olmaktadır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü, 
Evet Sayın Muratoğlu?.. 
ENİS MURATOĞLU — Müsaade, buyurur mu

sunuz?., 
BAŞKAN — Tekrar bir soru mu efendim?.. 

ENİS MURATOĞLU — Soru değilde bu cevabı 
ben açıklamak istiyorum, müsaade buyurursanız tabiî. 

BAŞKAN — Sizin bu konuda ayrı bir görüşünüz 
var, o görüşünüzü belirtmek istiyorsunuz?.. 

Hay hay, buyurun zaten soru dışında madde üze
rinde müzakere açmış bulunuyorum. Ö itibarla açık
layabilirsiniz. 

Buyurun. 
ENİS MURATOĞLU — Efendim, bugün mev

zuatımızda Sayın Gölcüklü'nün açıkladığı husus ta
mamen belirli bir mahiyet almıştır. Şöyle ki: 

Şahıs doğrudan doğruya, kendiliğinden hâkime 
müracaat etmesi halinde belki bugün, belki yarın ya
yınlanır diye bekleyecektir; bilmediği için ve bu mad
deye aldanarak bekleyecektir ve ondan sonra itiraz 
süresi de geçmiş olacaktır. İtiraz süresi geçtikten sonra 
sulh ceza hâkimine müracaat etse dahi bir hak muhtel 
oluyor. Madde aldatıcı mahiyettedir, hiçbir hakikî 
manada fayda getirecek hali yoktur. Gazeteye gidipde 
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«Bunu yayınlar mısınız?» demiş olmak ve ondan son- ı 
ra beklemek hiçbir mana ifade etmez, hakkın suhu-
tundan başka* 

O itibarla, bu cümle kaldırılmalıdır, aldatıcı ma
hiyettedir; yani sen kendin de müracaat edebilirsin 
manasına geliyor. Çok yanlış. Hukukî, kanunî hiçbir 
manası ve faydası yoktur. Bilmem arz edebildim mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gölcüklü, bu konuyu aydınlatır mısınız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Aydınlatayım efendim. : 

Hem dolambaçlı yoldan gitmemek için biraz ön
ce arz ettiğim gibi, hem de basının kendi kendine 
yapacağı bir şeyi hâkim kararıyla yaptırmamış olmak 
için hükmü bu şekilde tertip etmiştir Komisyonunuz. 
Bunun değiştirilmesine de taraftar değildir. 

Esasen Ülkemizde gelenek, uygulama bu suretle 
yerleşmiştir. Aldatmaca tarafı da yoktur. Bu hakkın 
kendileri lehine doğduğunu sanan kişiler gazeteye 
müracaat etmektedirler; belli bir süre, hâkime müra
caat süresini geçirmeden biraz beklemektedirler; birkaç 
gün içinde yayımlanmadığı takdirde hâkime müracaat 
etmektedirler. Zaten bu hakkı kullanan her kişi bu
nu nasıl kullanılacağını iyi bilmektedir. '- ı 

(Teşekkür eder, saygılar sunarım. I 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 

Değerli üyeler madde üzerinde müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... 32 nci madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
33 üncü maddeden evvel bir yenli madde teklifi 

vardır; 32 ile 33 üncü maddeler arasında yerNalması 
gereken yeni bir madde teklifiyle ilgili iki önerge 
var. ikisi aynı mahiyette. Bu önergeleri okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa | 
Tasarının 32 nci maddesinden sonra aşağıdaki 

metnin yeni 33 üncü madde olarak Tasarıya eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

F. Basın Ahlak Kurulu 
MADDE 33. — Basın Ahlâk Kurulu, basının doğ

ru haber vermek ve genel ahlaka aykırı yayın yapma
mak ilkelerine uygun hareket etmesini sağlamak ama
cı ile kanunla kurulur. 
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Bu Kurulun başkanı ve üyeleri, demokrasi ve ba
sın hürriyeti ilkelerine uygun surette Kanunun gös
terdiği şekilde seçilir. 

Eşref AKINCI Hamza EROĞLU 
Alâeddin AKSOY Kâzım ÖZTÜRK 
Rıfat BAYAZIT Bekir Sami DAÇE 

Fuat AZGUR Fevzi UYGUNER 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 32 nci maddesinden sonra : 
«F. -Basın Ahlak Kurulu» kenar başlığı ile 33 

üncü madde olarak; 
«MADDE 33. — Basın Ahlak Kurulu, Türk Dev

letinin varlığını tehlikeye düşürmemek, Cumhuriye
tin temel ilkelerini yoketmeye yönelmemek, temel 
hak ve hürriyetlerin hiçbirine ve (genel ahlaka aykırı 
yayın yapmamak amacmı sağlamaya yönelik olarak 
kanunla kurulur, 

Kurulun başkan ve üyeleri, demokrasi kuralları 
ve basın hürriyeti ilkelerine uygun olarak, kanunda 
gösterildiği şekilde seçilir.» 

Bekir TÜNAY 
BAŞKAN — Önergelerin sahipleri sayın üyeler' 

önergelerini açıklamak istiyorlar mı?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Bendeniz söz istiyo

rum efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Önerge üzerinde söz isti* 

yorum ben efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri açıklamalarını yap

sınlar efendim... 
BEKİR TÜNAY — Ben de söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarımızın, 26 nci maddesinden itibar 

ren basınla ilgili birtakım hükümler yer almıştır. Bu 
hükümler arasında, basının bazı kayıt - şart altına 
alınmasını gerektirir bazı.hükümler konulmuştur. 

Ancak, biz esas bir hususun unutulduğu kanısın", 
dayız. Gerçi bir Basın Haysiyet Divanı var halen; 
fakat bu işler halde değildir. Basın mensupları dahi, 
bu kuruluşun iyi bir şekilde işleyemediğini, işleteme
diklerini ifade etmektedirler. Belli ki, bu şekilde özel 
surette kurulmuş bir divan yahut kuruluş, basının 
birtakım problemlerini halle kafi gelmemektedir, 

Basının bir kendi içinde iç problemleri vardır; ye
ri gelir basın bir veya birkaç grup halinde kendi için-
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de bir mücadeleye girer, iç mücadeleleri olur. Bası
nın bazen Devletle yahutta Devlet kuruluşlarıyla ba
zı mücadeleleri olur. Basının bazı kamu kuruluşlarıy
la mücadeleleri dur ve basının birtakım mücadele 
alanları vardır. Bunu kabul, etmek zorundayız. An
cak, bu mücadeleler yapılırken bazen hareketleri ol
dukça sertliğe kaçmakta, bereleyioi, zedeleyici, hatta 
son derece incitici olabilmektedir. 

İşte, basının bu bereleyici, zedeleyici, bazen in
citici, hatta bazen de tecavüzkâr olan hu hareketle
rini bir otokontrol sistemine bağlamak zarureti du
yulmuştur, doğmaktadır. 

iBiz önerimizle getirdiğimiz teklife göre, şunu is
temekteyiz : Bir Basın Ahlak Kurulu kurulsun. Bu, 
kanunla kurulsun ve kanun hu Kurulun kimlerden 
oluşacağını, ne şekilde % kurulacağım, demokratik 
esaslara göre nasıl kurulacağını tespit etsin ve bu 
Kurulun kararları bağlayıcı olsun ve yine bazı mü
eyyideleri uygulayıcı olsun ve bu şekilde basrn hiç 
olmazsa kendi kendisini kontrol etsin ve biraz evvel 
ifade ettiğim incitici, bazen de tecavüze kadar yardı
rılan şiddet eylemi olarak ifade edebileceğimiz bazı 
hareketlerinden kendisini alıkoysun. 

isteneni arzulanan budur, 'Bunu istiyoruz ki, ba
sın kendi iç meselesi olarak kendi içinde halletsin ve 
bu şekilde de basının iyi hir şekilde işlemesini ve ka
muoyunu rahatsız etmeden, incitmeden yine mücade
lelerini, biraz evvel saydığım mücadelelerini incitme
yici hir şekilde, son derece munis bir şekilde yahutta 
hiç olmazsa tecavüzlere kadar varan yahut rahatsız 
edici şekilde yürütmesine engel olunması arzumuz
dur, temennimizdir. 'Bunun için hir kuruluşa geçil
mesinde hüyük yarar vardır. 

önergemiz bu yararı tespit ederek bir kuruluşa 
geçilmesini reylerinize arz etmektedir. Saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tünay, buyurunuz siz de önergeniz üzerin

de arzu ettiğiniz açıklamayı yapınız. 
BEKİR TÜNAY — Sayın 'Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım; 
Basın hürdür diyoruz; elbette hürdür. Gerek mil

lî menfaatler açısından, gerekse kişinin temel hak ve 
hürriyetleri bakımından bu hürriyetin aşıldığı zaman
lar olmuştur, ve olacaktır, 

îşte yasalar aşüdığı zaman başlayacaktır. Buraya 
gelmeden evvel hasmın kendisini kontrolü şarttır. 
Bugüne kadar buna birkaç defa teşebbüs edildi; fa
kat işletilemedi, 

Bu aşılmalar kamuoyunda veya: kişilerde veyahut 
milli menfaatlerimizin zedelenmelerinde birtakım te
dirginlikler meydana getiriyor. Bu tedirginlikler ba
sını da rahatsız ediyor. İşte, yıllarca», yüz yıllarca mü
cadele vererek hasmın ulaştığı bu hürriyet kendisini 
de incitiyor. 

Burada bugün için mesele, hasın hürriyeti mese
lesi değildir; hasmın bizatihi kendisini tedirgin eden, 
kendisinin de rahatsız olduğu bir kontrol meselesi
dir. Bu kontrolü sağlamak ancak yasayla, mümkün 
olur. 

Elbette kendilerine katıldığımız nokta; 'bir haberi 
zamanlamak çok güçtür; ama lütfen kabul buyur
sunlar ki, doğruyu eğriden ayırmak o kadar güç de
ğildir. Doğrular eğrilerden ayrılabilir. Bir taraftan 
diyoruz ki, ekonomik kalkınma; ekonomik kalkın
mada planlama; planın desteklenmesinde halkın ro
lü, bir taraftan da getirilen kalkınmayı yürütecek, 
çabuklaştıracak, kalkınmayı sağlayacak olan tedbir
leri, halkın desteğini gevşetecek mahiyette, kamuo
yunu sarsıcı mahiyette yazılar yazmak... îşte burada 
eğri ile doğru ayıklanabilir. 

flu nedenledir ki, basmm kendi kendisini kontrol 
edebilmesi, kendisine yararlı olabilmesi, sorumlu ba
sını sorumsuz basından ayıklayıp onları memleket 
yolunda daha verimli hale getirmenin yolu böyle bir 
basın -. ahlak yasasının çıkarılmasına bağlıdır. 

Tensip Yüce Meclisindir. Saygılar sunarım. (Al-
, kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Değerli üyeler; / 
Aynı mahiyette olan bu iki önerge üzerinde lehte 

aleyhte söz isteyen?.. Sayın Peköz lehte. 
REMZÎ BANAZ — Aleyhte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Banaz rica edeyim Sayın Pek-
j öz'e daha evvel söz vermiştim, özür dilerim. 

Sayın Peköz buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvela basın ahlak kurulu adı altında.bir mües

sesenin Anayasaya konulması hususunu düşünen ve 
önerge veren değerli arkadaşlarımı tebrik etmek is
terim. 

Gerçekten bu isim altında kurulacak olan bir ku
rul, müessese uzun zamandır üzerinde tartıştığımız 
ve genelde şikâyetleri mucip olan 26 Ve 28 inci mad
de hükümlerinin değerli Komisyonumuzca hafifletil-
meşine yardımcı olacağı. kanaatimdeyim. 
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Böyle bir kurul teşekkül ettiği takdirde bu kuru
lun başlıca görevi, önceki hatiplerin de açıkladığı 
üzere, basının kendi kendisini kontrol imkânına ka
vuşması olacaktır. Daima telaffuz edilmiştir burada, 
basının dertlerini, meselelerini yine basın kendisi çö-
zer. 

O halde muhterem arkadaşlarım; böyle 'bir kuru
lun teşekkülünden memnuniyet duymamız lazım. 
Mutlaka ümidim, kanaatim odur ki, basın hürriye
tine Tasarıdaki maddelerle getirilmek istenilen kısıt
layıcı hükümler bu kurulun teşekkülü hususunda, 
Komisyonun ve Yüce Heyetin bu önergeleri benim
semesi halinde mutlaka yumuşatılacaktır ve uzlaştı
rıcı bir formül bulunacaktır. 

Basın hak, görev ve sorumluluklarını yine kendi 
içinden gelen bu kurul vasıtasıyla düzenleyecek, yep
yeni kaideler getirecek ve 'bizim Anayasamızda ba
sın hürriyetine ilişkin hükümler ise üstün hukuk ku
ralları olarak kalacak; fakat bugün olduğu kadar te
ferruata inmeyecektir. Lütfen bu konularda dikkatle 
ibu önergelerin mana ve mahiyeti üzerinde duralım 
ve böyle bir kurulun teşekkülüne imkân tanıyalım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Banaz buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
'Basın ahlak kurulu kurulması konusunda Anaya

saya bir hüküm eklenmesi için sayın arkadaşlarımız 
önerge vermişlerdir. Basının kendi kendim kontrolü 
her zaman mümkün; elde zaten bir Basın Ahlak Ya
saları ve bir Kuruluşları var. Anayasanın mevcut hü
kümleri çerçeves'inde böyle bir kuruluşun meydana 
gelmesine engel bir durum da yok. 

Devletin basını hangi şartlarda nasıl kontrol ede
ceği Anayasada belirlenmiş. Dolayısıyla idarî ve adlî 
yollardan basının nasıl kontrol edileceğine dair hü
kümler Anayasada mevcut. 

Şimdi, biz bunlara yeni birini ilave ediyoruz ve 
'bir hasın ahlak kurulu kurulsun, bu Anayasa hükmü 
haline gelsin, diyoruz. Bu Anayasa ile kurulması Dev
letin basına yeni bir müdahale kapısının açılması an
lamına alıyorum. O nedenle de, bu basın ahlak ku
rulu kurulmasının Anayasa konusu olmadığı kanaa
tindeyim ve bu konuda Anayasaya bir maddenin gir
mesinin gerekmediği inancındayım. Bu nedenle öner
genin reddi gerekeceği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
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Sayın Gürel, lehte görüşmek istiyorsunuz buyu
run. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sabahtan basına hiç müdahale edilmemesi ve is
tenilen her hususta, istediği şekilde yazı ve neşriyatın 
yapılması hususunda pek çok konuşmalıar dinledik. 
Bu konuşmalardan sonra dışarı çıktığımızda arka
daşlarla fert fert konuştuğumuz zaman herkesin bu 
konuşmalara iştirak etmediğini de gördüm. Demek 
ki, ortada bir problemimiz var; fakat basının gü
cünden de kısmen etkilendiğimiz için gerekeni yete
ri kadar buradan ifade edemiyoruz. 

Şimdi arkadaşlarımız bir önerge vermişler, bu 
önergede basının devlet tarafından değil, basının doğ
rudan doğruya kendisi tarafından kontrol edilmesi
ni, sık sık gazetelerin pek çok bölümünde de hata
ları olduğunu ve bu hataların ancak yine basın hür
riyeti yoluyla ve kendi kendine kontrolla giderilebi
leceğini söylüyorlar. 

Öyle ümit ediyorum ki, gelecek olan siyasî ikti
darlar basınla ilgili teşebbüse geçemeyeceklerdir. Eğer 
böyle bir kurulun kurulmasına Anayasada yer veri
lirse, Anayasa hükmü olarak kendi kendini kontrol
la ilgili teşebbüsler için bu toplayıcı, ilk adımı atıcı 
bir hüküm olacaktır. 

Ancak verilen önergede bence henüz açıklığa ka
vuşmamış olan bir husus vardır; sadece basın ahlak 
kurulu veya basın ahlak komitesi her neyse, adı na
sıl isimlendirilecek ise, bunun çalışma şartlarının da, 
ana çalışma şartlarının da teklifte belirtilmiş olması 
halinde, zannediyorum ileride çıkabilecek, böyle bir 
yasanın hazırlanmasında çıkabilecek olan tereddütle
ri de giderecektir. 

Mesela, şunlar olabilirdi; bu kurulda, biraz evvel 
teklif sahipleri sayın arkadaşlarımız açıklarlarken, 
beş yıllık kalkınma planından bahsederlerken bunla
ra ters düşen haber ve yorumları vermemeleri, doğ
ru dürüst haberin vatandaşa intikâl etmesini sağla
malarını temin bakımınıdan devletin de bu kurulun 
içerisinde bir temsilcisinin bulunması ve haberin, dev
let kesimiyle ilgili olan haberin doğruluk derecesini 
kontrol etmesi son derece mümkün olabilirdi. Eğer 
arkadaşlarımız lütfeder önergelerini yeniden gözden 
geçirirler ve içerisine bu kurulun çalışma esaslarını 
anaprensipleri itibariyle belirtirlerse, kurulda bulu
nabilecek olan Anadolu gazeteleri, İstanbul, İzmir 
vesairede gibi merkezlerde çıkan gazetelerin temsilci
leri, gazete sahipleri, her nasıl kurulacaksa bunlar-
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dan da bulunur, gibi anaıhükümler getirirlerse, zan
nediyorum basına da büyük yardımı dokunacak ve 
tedirginlikler ortadan kalkacaktır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
ıSayın Komisyonun bu önergeler üzerindeki gö

rüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını. 

Komisyonumuz bu konu üzerinde hiç bir incele
me yapmamıştır. Eğer Kurul kararıyla havale edilir
se konuyu inceleriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; her iki önergenin dikkate alınma

sı gerekiyor. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. Öner
geleri Sayın Komisyona gönderiyorum. 

Değerli üyeler; 
33 üncü maddeyi okutuyorum. 
XI. Toplantı hak ve hürriyetleri : 

A. Dernek kurma hürriyeti : 
MADDE 33. — Herkes önceden izin almaksızın 

dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir der
neğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlana
maz. Dernek kurma 'hürriyetinin kuManıJmıasında uy
gulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Dernekler, onikinci maddedeki genel sınırlama 
sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siya
sî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, 
siyasî partilerden destek göremez ve onlara destek 
olamazlar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek 'kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak ha
reket edemezler. 

Kuruluş şartlarını kaybeden yahut kanunun ön
gördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek
ler, kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim 
kararıyla 'kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez -bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korun
ması ve suçların önlenmesi (bakımlarından da gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde, hâkim kararma 
'kadar yetkili kılınan mercinin emriyle faaliyetten alı-
konutfabilir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel asa
yişin korunması amacıyla dernekler İçişleri Bakanlı
ğınca da kapatılabilir. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk 
kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlileri
nin dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar ge
tirilmesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasak-. 
lanmasına engel değildir. 

Bu madde hükırü vakıflara ve bü nitelikteki ku
ruluşlara da uygulan r. 

BAŞKAN — B 4 madde ile ilgili değişiklik öner
gelerini okutuyorum 

Anayasa 
daki sekide 

Alâeddin AKSÖY 
Eşref AKINCI; 

Sî.yın Başkanlığa 
Tasarısının 33 üncü maddesinin, aşağı-
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan OREL 
Hamza EROGLU 

Rkfıat BAYAZIT 

X. Toplantı hal; 
A. Dernek kurrjıa 
Madde 33. — 

organları ve amacı 
nunun gösterdiği 
merciye verilir. Kaıtunun 
Ünde derneğin kurpması 
besttir. 

ve'hürriyetleri : 
hakkı: 

I|)ernek kurulması için kurucuları, 
ile gelir kaynakları hakkında ka-

a{?iklayîcı bilgi ve belgeler yetkili 
aradığı şartların varlığı ha-
ve faaliyete geçmesi ser-

Hiç kimse bir 
üye 'kalmaya, yahut 
zorlanamaz. Dernekler 
tabidir. 

Dernek kurma 
üncü maddede öngörülen 
vesinde kanunla 

djçrneğe üye olmaya veya dernekte 
dernek üyeliğinden ayrılmaya 
idarenin her tülflü denetimine 

hakkı ve dernek faaliyetleri 13 
sebepler ve lamaçlar çerçe-

sınlrlandınlabilir. 

Dernekler 13 üncü maddedeki genel sınırlama se
beplerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî 
amaç güdemezler, iiyasî faaliyette bulunamazlar, si
yasî partilerden destek göremez ve onlara destek ola
mazlar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve Vakıflarla bu amaçla ortak hare
ket edemezler. 

Kuruluş şartlarıjıı kaybeden yahut kanunun ön
gördüğü yükümlülüklerini1 yerine getirmeyen dernek
ler, kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun 
kararı ile fcapatılall ilir, 
bölünmez bütünlüğiı 
kesinin, genel ahlakın 
hak ve hürriyetleripi 
mesi bakımından 
hallerde hâkim kararma 
nam merciin emri 
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öngördüğü hallerde hâkim 
Devletin ülkesi ve milletiyle 

Inün, millî güvenliğin, laiklik il-
kamu düzeninin, başkalarının 

!n korunması ve suçların önlen-
geçikmesinde sakınca bulunan 

kadar kanunla yetkili kili
zle faaliyetten alıkonulaıblir. 
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Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü- l 
nün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel asa
yişin korunması amacıyla dernekler İçişleri Bakanlı
ğınca da kapatılabiliri 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve Kolluk 
'kuvvetleri mensuplarıyla kamu hizmeti görevlilerinin 
dernek kurma inaklarına başkaca sınırlamalar getiril
mesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklan
masına engel değildir. 

ıBu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki ku
ruluşlara da uygulanır. 

Sayın Başkanlığa! 
33 üncü maddede aşağıdaki değişikliklerin yapıl

masını müsaadelerinize arz ederim. I 
Mahmut AKKILIÇ 

Paragraf 3. dernekler, kendiliğinden kapanmış 
saydır. 

Paragraf 4. hâkim kararına 'kadar yetkili kılman 
merciin emri ile faaliyetten alıkonulur. > 

Paragraf 5. millî egemenliğin ve genel asayişin 
korunması amacı ile dernekler, hâkim kararma ka
dar İçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan; önerge
mizde 13 üncü maddeyi, 12 nci madde olarak tashih 
ediyoruz efendim, yanlış olmuş. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi gönderiyorum, 
siz gerekli tashihi yapınız. 

Sayın Başkanlığa 
33 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının 2 nci satırın

daki «Millî güvenliğin» kelimesinden sonra: 
«Atatürk inkılap ve ilkelerinin» ibaresinin eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 33 üncü maddesinin . aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif1 ediyoruz. I 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. I 
Vahap GÜVENÇ Beşir HAMİTOĞULLARI 

Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakır ÖĞÜNÇ, 

Dernek kurma özgürlüğü : 
Madde 33. Herkes; önceden izin almaksızın der

nek kurma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılma
sında, uygulanacak usul ve şartlar kanunda gösteri
lir. 

Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâkim ka
ran ile kapatılabilir. Kanunda belirtilen gecikmesin
de sakınca bulunan hallerde de kanunun aşıkça yet
kili kıldığı merciin emri ile faaliyetten alıkonulalbilir, | 
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Faaliyetten alıkonma karan, bir ay içinde hâkim ta
rafından onaylanmadığı vtakdirde hükümsüz sayılır. 

GEREKÇE : 
Anayasa taslağının bu maddesi, gerekçesinde be

lirtildiği üzere Anayasanın genel sınırlama nedenle
rinin tekrarı niteliğinde ve bu v hakkın özünü de ze
deleyici biçimde düzenlenmiştir. 

Derneklerin siyasî amaç güdemeyeceği, siyasî faa
liyette bulunamayacağı, sendikalar kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaç
lar ortak hareket edemeyecekleri veya siyasî partile
ri destekleyemeyeceği yolundaki hükümler, çağdaş 
demokrasi koşullarına ters düşen sınırlamalardır. «Si
yasî lamaç», «siyasî faaliyette bulunma», «bir siyasî 
partiye destek olma», vatandaşların bireysel olarak 
haklan olduğu gibi, bunların, belli bir amaçla kur
dukları derneklerin amacına ulaşması için izleyecek
leri politikaları saptamaları bakımından da kaçınıl
mazdır. 

Bir derneğin amaçları doğrultusunda her türlü 
meşru desteği kabul etmesi, ya da bu amaçlarına 
hizmet eden politikalara eğilim göstermesi doğal 
karşılanmalıdır. 

Tüzelkişiliklerin mutlaka bir parti hüviyetimde ku
rulması halinde siyasetle uğraşabileceği görüşü, ka
nımızca uygulamada denetimi de mümkün bulunma
yan, bu nedenle de, söz konusu özgürlüğün sürekli 
tehdit altında tutulmasına kapı açan bir düşünce tar
zıdır. 

Tüketiciyi korumaya yönelik bir kuruluşun (der
nek, kooperatif, vakıf vb.) gene tüketicilerin büyük 
bir bölümünü temsil eden işçi kuruluşları ile daya
nışma içerisinde olması kadar doğal bir ilişki ola
maz!. Bu türlü bir ilişki her zaman belli bir politika
nın izlenmesini de zorunlu kılabilir. 

İktidara aday bir partinin veya iktidarın çalışan
ları koruyucu önlemler alacağı yolundaki program
lan elbetteki çalışanları temsil eden tüzelkişiliklerin 
amaçlarına uygun olmakla bunların desteklenmesi 
gerekli görülebilir. 

Derneklerin yapılarıriın özelliğinin bir gereği ola» 
rak, siyâsî partilerin hakları ile donatılmamaları ye
terli bir yaptırım ve düzenlemedir. Derneklerin, kişi
ler tarafından değil, organlar eli ile oluşabilecek suç 
teşkil eden eylemlerden ötürü kapatılmaları ya da 
faaliyetten alıkonulmaları düşünülebilir. Bu konu
ların Anayasada genel direktif niteliğinde yer alma
sı doğal karşılanabilir. Derneklerin kanunların yetki-



Danışma Meclisi B : 132 

li kıldığı merci ve hâkim kararı dışında iktidara men
sup, İçişleri Bakanlığınca kapatılabilmesi olanağı, 
bu hakkın özünü ortadan kaldırıcı uygulama yolu
dur. 

Kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma hak,-
kına ayrıca sınırlamalar getirileceği veya bu özgüaf-
lüğü kullanabilmelerine engel olunacağına dair bu
yurucu hükümler ise meslek için maddî manevî ge
lişme ve dayanışma özgürlüğüne set çeken ve meslek 
kuruluşlarının etkinliğini ortadan kaldırmaya yöne
lik kurallardır. Ancak, mutlak surette taraf sizlik il
kelerine bağlı kalması zorunlu bulunan silahlı kuv
vetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarının meslekle
ri ile ilgili dernek kurmaları ve bu derneklere üye ol
maları ile ilgili sınırlayıcı esaslar kanunla düzenlene
bilir. Bu yoldaki hükümlerin Anayasaya aktarılması 
Anayasa tekniğine de aykırıdır. 

Sonuç olarak maddenin değiştirilmesi düşünüle
rek yukardaki metin önerilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
33 üncü maddenin birinci fıkrasının : 
Herkes dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak 

kanunda gösterilen belgelerle yetkili mercie müracaat 
şarttır. Şartların uygunluğu halinde faaliyet serbest
tir, Hiç kimse bir derneğe üye olmaya, dernekte üye 
kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

Dernekler idarenin her türlü denetimine tabidir. 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Dernek kur

ma özgürlüğü» kenar başlıklı 33 üncü maddesinin 
dernekleri kapatma yetkisini İçişleri Bakanlığına da 
tanıyan beşinci paragrafın madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa1 

Tasarının 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası, İç
işleri Bakanlığınca derneklerin kapatılabileceği hük
münü taşımaktadır. 

Oysa bir önceki fıkrada, derneklerin hâkim kara
rı ile kapatılabileceği ve hâkim kararına kadar da 
yetkili kılınan merciin emri ile faaliyetten alıkonula-
bileceği hükmü yer almıştır. İdareye tanınan bu yet
ki, kapatılma gibi sonuçlar doğuracağından, yeterli 

< olmak gerekir. Dolayısıyla, hâkim kararı ile ancak 
kapatılabileceği hükmüne istisna getirmeye gerek 
yoktur. Yargıya güven esastır. 
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Bu nedenlerle, derneklerin İçişleri Bakanlığınca 
da kapatılabileceğine ilişkin beşinci fıkranın Tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif «diyoruz. 

Şerafettin YARKlN Necip BİLGE 
Remzi BANAZ İsa VARDAL 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 33 üncü maddesinin beşinci 

fıkrasının aşağıdaki tarzda değiştirilmesini saygıyla 
arz ve teklif ederim. 

Feyzi FEYZİOĞLU 

«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel 
asayişin korunması amacıyla, dernekler İçişleri Ba
kanlığınca da faaliyetten, hâkim kararına kadar alı-
konulabilir. 

Gerekçe : Derneklerin, kanunun öngördüğü haile
de hâkim kararıyla kapatılması, ilkeJ-olarak kabul 
edilmiştir. Bu ilkeden, tasarının söz konusu 5 inci 
fıkrasında anılan hallerde de, vazgeçilmesi doğru de
ğildir. İçişleri Bakanlığı fıkrada belirtilen hallerde 
derneğin faaliyetten alıkonulmasına karar vererek, 
mahkemeye kapatılması için başvurur; böylece hem 
ilke korunmuş olur, hem de İçişleri Bakanlığı derne
ğin zararlı eylemlerine devam etmesine imkân bırak
mamış olur. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 33 üncü 

maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesindeki «Der
nekler İçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir» kısmı
nın madde metninden çıkarılarak, yerine «İdarî mer
cilerin kararları gerekçeli olarak alınır ve en geç bir 
hafta içinde hâkim kararı istihsali için, yetkili mah
kemeye intikal ettirir.» hükmünün konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Gerekçe : 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasının 
son cümlesinde «Hâkim kararına kadar yetkili kılı
nan merciin emriyle faaliyetten alıkonulabilir» den
mektedir. Yine aynı maddenin beşinci fıkrasının son 
cümlesindeki «İçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir» 
ibaresine yer verilmiştir. Bu cümle tekerrür gibi gö
rülmektedir. Keyfîliklere ve yanlış yoruma yer ver
memek için yukardaki önergeyi hazırlayarak takdim 
etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 33 üncü maddesi beşinci fık

rasının ikinci satırındaki «dernekler» kelimesinden 
sonra; 

- M İ 
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«Kanundaki usule göre» ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 33 ün

cü maddesinin altıncı fıkrasından «Kamu hizmeti gö
revlilerinin» tabirinin çıkarılarak, fıkranın aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve talep ederiz. 

Remzi BANAZ Şerafettin YARKIN 
Isa VARDAL Necip BlLGE 

«Birinci fıkra hükmü, silahlı kuvvetler ve kolluk 
kuvvetleri mensuplarının dernek kurma haklarına 
başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu özgürlü
ğü kullanmalarının yasaklanmasına engel değildir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergeler üzerinde söz vermeden çalışmalarımıza 

kısa bir ara vereceğim; Fakat ara vermeden evvel 
Sayın Kuzuoğlu, Sayın Gökçe, Sayın Muratoğlu, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 132 nci Birleşimi
mizin 'Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

33 üncü madde üzerinde verilen değişiklik öner
gelerinin birincisinden görüşmelere başlıyoruz. 

" Birinci önerge sahibi Sayın Aksoy, Sayın Akın
cı, Sayın Eroğlu, Sayın IBayazıt. 

Hangi sayın üye söz almak suretiyle açıklamak 
istiyor?.. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂİFJDDIN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Hiç şüphesiz, dernek kurmak hakkı da en tabiî 

haklarımızdan biridir; ama geçmiş göstermiştir ki bu 
hakkın kullanılması, maalesef toplumumuzda büyük 
rahneler açmıştır, ©irkaç dernek hariç, son 20 yıl 
içerisinde anarşinin devlete ve millete karşı gelmenin, 
«Devlet ve milletin bölünmezliği, parçalanmazlığı» 
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Sayın Güray, Sayın Devrimsel'in bir önergeleri var, 
okutuyorum.: 

. Yüce Başkanlığa 
Bugüne kadar devam eden çalışmalarımızda, za

manın yetmemesi bakımından Programımızı tam ola
rak gerçekleştiremediğimiz halde; dün akşam saat 
19.35'ten sonra mesai yapılmaması ve bugün de ge
ce mesaisi yapılmamasına karar verilmiş bulunması 
sebebiyle, 22.8.1982 Pazar günü ve gecesi tasarı üze
rinde Genel Kurul çalışmalarına devam edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Fehmi KUZUOĞLU Abbas GÖKÇE 
Enis MURATOĞLU S. Feridun GÜRAY 

Fikri DEVRİMSEL 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Müzakere açmıyorum. Önergeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 15.45 

ilkesini bertaraf etmenin bir unsuru olarak dernek
ler kullanılmıştır. Âdeta dernekler bir tarla vazife
sini görmüş ve bölücü, parçalayıcı tohumlar bu tar
lada 20 sene çimlenmiştir. Talebe dernekleri bunların 
en başında gelir. 

Dernek kurmak en tabiî haklardan biridir. Bu 
hakkın, derneğin gayesine göre kullanılabilmesi ve 
dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli ted
biri almak Devletin de görevidir. Bunu sağlayabil
mek bakımından bir önerge vermiş bulunmaktayız. 
Bu önergemizde Tasarıya ilave olarak, dernekler ka
nunla kurulacaktır. Kanun, derneğin hangi şartlarla 
kurulabileceğini gösterecektir. Evleviyetle bu kanun
da; derneklerin kurucuları, organları, amacı ve ma
lî kaynakları hakkında sarih bilgi olacaktır. Dernek
ler, her türlü idarî denetime tabi tutulacaklar ve ga
yelerinin dışına çıkmaları engellenecektir. Dernek-

•••>—**>m<^—<••• 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 
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ler, kabul ettiğimiz 12 nci madde esasları dışına çıka
mayacaklar ve 12 nci madde esaslarına uymadıkla
rı takdirde kapatılacaklar ve bir daha işlemelerine 
müsade edilemeyecektir. Dernekler, herhangi bir si
yasî kuruluşun, siyasî partinin, sendikanın, buna ben
zer siyasî faaliyet gösteren, gösterme olasılığı bulu
nan tüzelkişilerin, yanında, emrinde olamayacaktır; 
onlara yardım edemeyecek, onlardan yardım göre
meyecektir. Dernekler, «Laiklik» ilkesi ve genel ah
lakın dışında hareket edemeyeceklerdir. 

önergemiz, dernek faaliyetlerinin daha sağlıklı, 
gayesine en uygun şekilde yürütülebilmesi, cemiyetin 
dernekten en iyi bir şekilde yararlanabilmesi gaye
sine matuftur. Bu itibarla, önerimizin kabulünü is
tirham ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

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

yam üye?.. Sayın Tutum, lehte aleyhte?.. 
CAHİT TUTUM — Aleyhte. 
(BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
ıDeğerİi arkadaşımızın beyanını eğer isabetle din-

leyebilmişsem, anladığım kadarına göre, «Dernekler 
bir kanunla kurulacak», dedi; en azından ben öyle 
zaptettim ve bu konuda dernek kurucularının, der
neğin amacının ve malî kaynaklarının belirtilmesi yü
kümlülüğünün getirileceğini ve ancak kanundaki şart
lar var ise bu derneğin kurulabileceğini belirtiyor. 

IDeğerİi arkadaşlar; 
Demokratik bir toplumda dernek kurma hak

kının âdeta ortadan kaldırılması sonucunu verecek 
izin müessesesine benzer bir müessesenin ortaya çık
masını herhalde tehlikeli bulurum. Aslında, «Dernek 
kurma özgürlüğü» başlıklı 33 üncü maddeye baktı
ğımız zaman, sanki, onun başlığının «Dernek kur
mama özgürlüğü» olduğu gibi bir sonuca kolaylık
la varabilirsiniz. 

Ben, sabrınızı taşırmamak için sadece bugün yü
rürlükte olan mevzuatımıza göre derneklerin ne gibi 
işleri yapamayacaklarını kısaca okuyacağım. Bunla
rın zabıtlara geçmesinde yarar görüyorum. 

«Dernekler, Türk (Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozamazlar. Dil, ırk, sınıf, 
din ve mezhep ayrımına dayanarak nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak; 
insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak; ka
nunlara, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı faa-

— 313 

liyette bulunmak, bölge, ırk, sınıf, din veya mezhep 
esasına veya adına dayanarak herhangi bir bölgenin 
veya ırkın yahut sınıfın veyahut din veya mezhep sa-
liklerinin diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imti
yazlı olmasını sağlamak, sosyal bir sınıfın diğer bir 
sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya 
sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut memleket 
içinde müessese iktisadî ve sosyal temel nizamlardan 
herhangi birini devirmek veya devlet siyasî ve huku
kî nizamlarını topyekûn yok etmek.. (Atlıyorum) 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153 üncü mad
desinde sayılan devrim kanunlarını kaldırmak, değiş
tirmek veya bunlarla yasaklanan hususları ihya et
mek; Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini yahut ha
tırasını kötülemek veya küçük düşürmek, belli bir 
siyasî partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak 
yahut siyasî partiler arasında işbirliği sağlamak ve
yahut Türkiye Büyük Millet IMeclisi üyeliği veya ma
hallî idareler veya mahalle muhtarlık yahut ihtiyar 
heyeti seçimlerinde bir siyasî parti veya adaylarından 
birini veya birkaçını veyahut bağımsız bir adayı veya 
adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek 
yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak; Türkiye 
Devletinin şahsiyetini kötülemek veya küçültmek; 
suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik yahut telkin 
etmek.» 

Değerli arkadaşlar; 
Sizin getirdiğiniz sınırlamalar bundan daha mı 

kapsamlı?.. Bunlar var, Sorum şu: Bütün burrlar var 
iken, şikâyet • ettiğiniz dernekçilik sapmasının nedeni 
nedir?.. Anayasadaki veya mevzuattaki bir noksan
lık mıdır?.. İstirham ediyorum, bu şekilde Anayasa
yı normal bir kanun metninden daha ayrıntılı birta
kım kısıtlamalarla yüklemenin anlamı nedir?.. Neden 
bundan medet umuyoruz?.. Sorunun-cevabını verme
dikçe sağlıklı bir sonuca varamayız; çünkü şu say
dığım kapsayıcı hükümlerin dışına kim çıkabilir, 
hangi, hukuk mantığı yahut hangi hukuk dehası bun
dan daha geniş sınırlamalarla, daha geniş ve daha 
kapsayıcı, yâkalayıcı sınırlamalarla bunu genişletebi
lir?.. Bu kadar engin bir sınırlama ağının varlığına 
rağmen, Türkiye'de geçmiş dönemde hepimizin şi
kâyet ettiği dernekçilik sapmasının nedeni nedir?.. 

Dönelim, en azından şu soruyu soralım: Türkiye' 
de idare ve yargı müessesesinin gereği gibi işleme
mesi olgusu, tabiî tüm siyasî müesseseler gibi, Parla
mento başta olmak üzere; ama idare ve yargının bu
rada en az araçsal olarak özelliğini göz önünde tuta
rak, bu iki önemli gücün yeterince iyi işlemediği va-
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kıasmdan yola çıkmamız gerekir. Yanlış yerden yo
la çıkıyoruz. -' 

Genişletelim.. Bu 33 üncü maddede 7 fıkra var, 
14 fıkra yapalım, (Burada 14 fıkra var, saydık zaten) 
sonuca varamazsınız. Hani bu yolla sonuç alıyormu-
şuz gibi, son derece rasyonel olmayan bir yöntemi iz
lemeyelim. Asgarî zaruride tutalım. Belli ilkeleri ko
yarak, dernek özgürlüğünün, dernekçiliğinin sapma
larını önleyelim; ama bunun önlemi, fiili olarak güç
lü bir yönetim ve güçlü bir yargıyla mümkün olabi
lir. 

Dolayısıyla, burada bizim bu dernek özgürlüğüy
le ilgili olarak getirdiğimiz kayıtlamalar, emin olun 
bir süre sonra ^geriye dönüp baktığımızda, son dere
ce bizi rahatsız edecektir, yasalarımızda bol miktar
da mevcut olan bu düzenlemeler varken, ille Anaya
sa çerçevesinde kanunu taklit ederek, onun kötü bir 
şekilde taklidini yaparak birtakım hükümler getirme
ye çalışmayalım. Bu açıdan baktığımda.. 

BAŞKAN — .Sayın Tutum süreniz bitiyor, lüt
fen. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım son sözü
mü söylüyorum. 

33 üncü maddenin birinci fıkrası, sanıyorum ki 
ihtiyaca yeterli v gözükmektedir. Yalnız birinci fıkra
sı için bu fikrimi belirtiyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 

-önerge üzerinde söz isteyen sayın üyemiz?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRICALI — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Lehte efen

dim. 
İBAŞKAN — Lehte, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Önümüzdeki Anayasada gördüğümüz husus şu 
oluyor: 'Birtakım hürriyetler veriliyor; fakat arka
dan bu hürriyetler sınırlar getirilmek suretiyle devam 
ettiriliyor. Önerge de bunu takviye eder nitelikte bu
lunuyor. Dünü seyertmiş olan ve yaşamış olan bizle
rin ve Türkiye'nin Anayasanın şu tertibine «Hayır» 
demesi son derece zor; ama gerçekten biraz evvel 
Sayın Tutum arkadaşımızın söylediği gibi, konu ge
tirilecek tahditlerin miktarını artırmakta değil. Ben, 
idarede bulunmuş olan, adliyede, devlet hizmetinde 
bulunmuş bütün arkadaşlara sormak isterim: Bir ka
zada bir eğlence yerinin, bir meyhane yerinin açılma-

sı son derece zordur, idare amirinin müsaade verme
si zordur. Sebebi, onun murakabesini sağlayacak eliri"-
de yeteri kadar eleman yoktur; polis yoktur, jandar
ma yoktur, emniyet gücü yoktur. Eğer ben bir mey
hanenin önünde sarhoş olan kişiyi kulağından dışa
rı tutup atabiliyorsam, bir kişinin içki içmesini ya-
saklayamam, çünkü gücüm vardır buna ihtiyaç his
setmem; ama bu güce eğer sahip değilsem, işte o za
man sınırlamalar koymaya başlarım. 

Biraz evvel arkadaşlarımızdan birisi de bahsetti. 
Çocuğunuz eğer 10 yaşındaysa, onun hürriyeti çok 
fazladır, gider, koşar, eder, bütün istediğini yapar; 
çünkü istediğiniz anda onu el altında tutabilmek, 
kontrol edebilmek hakkına haizsiniz; ama eğer ço
cuğunuz büyümüş, üniversiteye gelmiş ise, işte orada 
sınırlamalar başlar. (Bu sınırlamalar, çpcuğunuz hak
kı olmadığından değil, sizin gücünüz olmadığından 
ötürüdür. 

Şimdi de, dünkü olaylara baktığımız zaman, da
ha evvelce de söylediğim gibi, dün güçlü bir yargı 
var idi, güçlü bir hürriyet düzeni 7ar idi; ama güçlü 
bir icra yok idi. flcranın yetkisi yoktu, sadece ödevi 
vardı, görevi vardı. Dünkü başımıza gelmiş olan 
olayların bütünü, doğrudan doğruya güçsüz bir 
icradandır. O günkü idareciler ve politikacılardan 
bir kısmı katiyen derneklere vesaireye, ne kadar sı
nır konulursa konulsun karışmıyorlardı, çünkü za
ten onların tutulamayacağını, zaptedilemeyeceğini 
biliyorlardı; fikirler telkin ediyordu. 

Bir gün size, üniversite. maddesi gelince, olayla
rın nasıl geliştiğini, o günün müzakereleri ile anlat
maya çalışacağım. Üniversiteye nasıl politika, hangi 
iğnelerle, hangi fıkralarla girmiş, kim teklif etmiş; 
bunları tespit ettim, göstereceğim inşallah, takdim 
edeceğim Genel ıKurulumuza. 

Şimdi efendim, bir süreden beri bütün arkadaşla
rıma ar? ediyorum; daha evvelce söyledim, ben bu
radaki arkadaşlarımızın söyledikleri basın hürriyeti, 
dernekler hürriyeti, konutlar vesaire hususundaki 
tahditlerin herhangi birisi hususunda en geniş konur 
şan arkadaşımızdan daha çok Sayın Aldıkaçtı'nm 
onu savunabileceğine inanıyorum; ama bugünkü şart
larda, dünü gördükten sonra o, kendilerini böyle bir
takım tedbirler almaya icbar ediyor. 

Aslında bu tedbirlere gerek yok; güçlü bir icra 
kursunlar. İcrayı güçlendirmek istemişler, bir nokta
ya kadar getirmişler, oradan da daha ileri gideme
mişler; Cumhurbaşkanına birtakım tayinler yaptır
mışlar. 
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Şimdi bir zamanlar bir arkadaşımız Mülkiyede 
imtihanda sormuş, demiş ki,, «(Muhtarın vazifeleri ne
dir?..» «Şunu yapar, bunu yapar, suyu getirir, hela
yı1 yapar, okul yaptırır..», «Başka, başka;; kişileri ev
lendirir mi?» demiş. Hatırlamış çocuk, «Evlendirir 
efendim» demiş, «O, aferin çocuğum» demiş, durmuş 
arkasından, «(Efendim boşan dırırmı? demiş. 'Dur
muş çocuk, (biraz hoş bir arkadaşımızdı) «Tabiî efen
dim, evlendirdiğine göre boşandırır da» demiş. 

Şimdi, halbuki bugün Devlet Başkanına yetkiler 
veriyorlar, tayinler yetkisi... Tayin ettiği inşam mu
rakabe yetkisi var mı?.. Hayır yok. Tayin etmiş ol
duğu kişiyi tekraf vazifeden alabiliyor mu?.. Hayır 
yok. 'O halde güçlü bir başkan yaratamıyorlar. Güç
lü bir başbakan ve icra. yaratamamış bizim Anayasa
mız; ama birtakım böyle sınırlamalar koymuş. Ma
atteessüf bu sınırlamalar dünün icabı; ama huku
kun, hakkın icabı değil. Bu sebeple de savunmada 
da sıkıntı çekiyor bizim Sayın Komisyonumuz. 

İkisini telif edici bir durumu bir an evvel düşün
melerini güçlü bir icra ile rahat bir Türkiye'yi mey
dana getirmelerini candan tavsiye ederim. O sebeple, 
bugünkü hali ile bu önergeyi kabul etmekte hiçbir 
sakınca görmüyorum. 

'Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın IKırcalı. 
Evet, Sayın IKomisyonun bu önerge üzerindeki 

görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rımız; 

Komisyonun Tasarısına çok -büyük ölçüde ben
zemektedir Sayın Alâeddin Aksoy ve arkadaşlarının 
verdiği önerge. Bu açıdan ikisini de karşı karşıya ge
tirip, incelememiz lazımdır. 

Bunu yapabilmemiz için, önergenin dikkate alın
masına karar verilmesini rica ederim efendim. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum: (Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Akkılıç'ın önergesine geçiyoruz. 
Sayın Akkılıç, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim, müsaa

de ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKİKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 

Arkadaşlarımız değiniyorlar; gerçekten 12 Eylül'e 
gelinceye kadar bazı derneklerden bu toplum çok 
çekti. Ancak, çekti diye dernekleri demir bağla bağ
lamamıza hiç gerek yoktur. Toplumda eğer orta güç
lerin, orta organizasyonun, kuruluşların eğer biz fonk
siyonunu ortadan kaldırırsak, o zaman yürütme de 
aksar, yasama da aksar diye düşünüyorum. 

Tüm suçları derneklere yüklemeyelim. Yasama, 
görevini yapmıyordu; geçen gün okundu, 18 ayda bir 
kanun çıkmıştır. Hükümet kurmak için çeşitli dala
verelere baş vurulmuştu; unutmadık, hepimiz bili
yoruz. Bu, «Balık baştan kokar» atasözünü unutma
yalım, baş kokunca haliyle, onları kontrol eden bir 
mekanizma ortadan kalktığı için, onlar da çeşitli yol
lara saptılar. > 

Bu nedenle, ufak bir-iki değişiklik var önergemde, 
onları arz etmek istiyorum. 

Bir defa, üçüncü paragrafta; «Kuruluş şartlarını 
kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış 
sayılır.» diyor. «Dağılmış» değildir, bunun «Kapan
mış» olması lâzım, «...dernekler, kendiliğinden ka
panmış sayılır.» şeklinde. 

Sayın Başkan; 
İkinci husus (Ben el yazısı ile yazdığım için elim

de yok önergem) dördüncü paragrafta «...mercinin..» 
diyor, Belki dikkatini çekmiştir arkadaşımın, diğer 
yerlerde «Merciin» şeklinde. Onun düzeltilmesi la
zım. 

Beşinci paragrafta en önemli kısım, derneklerin 
hayatiyetini devam ettirebilmeleri için; «Devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî gü
venliğin, millî egemenliğin ve •genel asayişin korun
ması amacıyla dernekler İçişleri Bakanlığınca da 
kapatılabilir.» kısmıdır. Efendim, bu biraz yuvarlak 
bir söz olabilir, ileride suiistimal edilebilir. O bakım
dan önergemde, yukarıda olduğu gibi, «Genel asa
yişin korunması amacıyla dernekler, hâkim kararı
na kadar İçişleri Bakanlığınca kapatılabilir.» hük
münün buraya da konmasında çok büyük yarar var
dır. 

Bazı dernekler çalışmaları sırasında herhangi bir 
gurubun, hatta icranın tenkidine gidebilir. Çıkardı
ğı bazı kanunları eleştirebilir veya bir zümrenin, bir 
ticaret erbabının, bir şirketin çalışmaları nedeniyle, 
toplumun yararına olmak üzere, o grubun ya da o 
şirketin aleyhinde olabilir. Bu takdirde ola ki, İçişle
ri Bakanı, o şirketin sahibinin amcası oğlu veya ak
rabası... «!Bu derneği kapatın» dediği an, o dernek 
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kapatılmıştır. Ona bir kulp bulmak kolay olur. İleri
de büyük komplikasyonlar doğar diye, bu bakımdan 
buraya «Hâkimin kararına kadar» kaydının konma
sında büyük yarar vardır. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Değerli üyeler, Sayın Akkılıç'ın önergesi üzerinde 

söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. Komisyonun gö
rüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ıBAŞjKANI ORHAN 
ALİDIKAÇTI — (Katılamıyoruz efendim önergeye. 
Üçüncü paragrafta, «Dernekler kendiliğinden kapan
mış sayılır,» deniliyor. (Kapanması için bir hâkim 
kararı lâzımdır. Halbuki biz, tabiî olarak derneğin 
dağılmış olduğunu burada belirtiyoruz, idarenin bu
nu tespit etmesi yeterli olacak. 

Diğer taraftan, ikinci paragrafta «Faaliyetten alı-
konulabilir» denmektedir. Halbuki, Sayın Akkılıç ar
kadaşım «(Alıkonulur,» diyor. Yani, adeta bir mecbu
riyet koyuyor, emrediyor kanun aracılığı ile idareye . 
Halbuki, idarenin takdirine bırakılması lâzımdır bu 
hususun kanaatimize göre. 

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının hâkim ka
rarına kadar dernekleri ancak kapatabileceğini teklif 
ediyor. 'Biz zaten bu hâkim kararının geç gelmesi en
dişesinden dolayı İçişleri Bakanlığına bu görevi ver
dik. Yoksa bir anlamı kalmaz efendim. Katılamıyo
ruz. 

ıBAIŞKAN — Değerli üyeler, Komisyon Sayın 
Akkılıç'ın önergesine katılmıyor. Dikkate alınıp alın. 
maması hususunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Tünay, sizin önergeniz sırada... 

BBKÜR TÜNAY — Kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum efendim. 

BAŞjKAN — 'Buyurun Sayın Tünay. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Dernek kurmak, kişinin en tabiî hakkıdır. Yalnız, 
ticaretin serbest olduğu bir ülkede mahalle bakkalı 
açmak için ruhsat istenirken, izinsiz bir derneğin, ya
hut da bazı belgeleri, bazı şartları tahakkuk ettirme
yen bir derneğin de kurulması, elbette akla ve man
tığa uyacak bir durum değildir. 

Biz önergemizde diyoruz ki, «ıMaksadı nedir, 
faaliyet alanı nedir, ne yapacaktır?..» Bunu bildir
mek '3, 5, 8, 10 kişiye zor mudur veya bu belgeleri 

temin etmek zor mudur?.. Arkadaşlarımız diyor ki, 
«Dernek kurma hakkını kaldırıyorsunuz.» Kaldır
mıyoruz efendim. (Kaldırıyor diye bir şey yok; ama 
diyoruz ki, «Sen hangi maksatla hu derneği kuruyor
sun?.. Kamu yararına filan hastalığı tedavi için mi?, 
Öyle ise kaynağın nedir; o halde kurmak istediğin 
tesisi ne şekilde kuracaksın?.. Bize bunun için bilgi 
ver.» Biz bu bilgileri istiyoruz; yani bu bilgileri iste
meden, önüne gelen 5 kişi, 8 kişi dernek kursun, son
ra da çıksın sokaklara; oklavasını alsın çıksın, ten
ceresini alsın çıksın, tavasını alsın çıksın.. Bu, müm
kün değil arkadaşlarım. 

Bir Devlet kuruluyor. Bu Devletin, daha kuru
lurken tahribine bu gibi hareketleri yöneltmeye veya 
yönelik hareketlere müsamahaya hakkımız yoktur. 
Bundan çok çektik. Arkadaşlarımın idrakine ve iza
nına güveniyorum. 

Arkadaşlarım «Dernek kurma hakkı kaldırılıyor» 
diyorlar; hak var, serbets. ıKur, mani elan yok; ama 
şu üç belgeyi de getir. Ne yapacaksan onu da söyle. 
Bu söylediğin şeyle gösterdiğin kaynak bunu sağla
maya yeter mi?.. Bunu tetkik etmek de lütfen mü
saade edin Devletin görevi, Devletin vazifesidir. Bu
nu kabullenelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde söz isteyen Sa

yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTl — Sayın Tünay'ın iki önergesi var 
bizim elimizde. 'Birisi «Atatürk inkılâp ve ilkelerinin»-
ibaresinin eklenmesi hususunda, diğeri de birinci fık
rasının yeniden düzenlenişi şeklinde. 

BBKÜıR TÜNAY — IŞimdi konuştuğumuz hu
susun birinci fıkrası. Sayın (Başkan o şekilde söz ver
di. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTl — Peki efendim. Birinci fıkraya ka
tılmıyoruz Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Tünay'ın 
önergesine Sayın Komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Güvenç, Sayın Alpdiindar, Sayın Öğünç ve 
Sayın Hamitoğulları'nın önergesine geçiyoruz. 

Sayın üyelerden konuşmak isteyen?. 
MUSTAFA ALFDÜNDAR — Müsaadenizle 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar, 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bana göre, yeni demokrasinin vazgeçilmez unsur

ları sayılması gerekli önemli bir madde; dernekler, 
cemiyetler, teşekküller maddesini görüşmekteyiz. 

'Muhakkak ki, benden önce konuşan arkadaşlar, 
gerek bu maddelerin tümü üzerinde, gerekse önerge
leri nedeniyle güzel şeyler söylediler; ama geçmişteki 
yozlaşmış, amacından sapmış, daha doğrusu saptırıl
mış bir kısım derneklerin varlığını kabul etmişlerdir. 
Bu fikirlere aynen ben de katılıyorum. Ancak, «De
mokrasi» derken, derneği, cemiyeti, sendikaları, ku
ruluşları, bütün müesseseleriyle bir demokrasi özle
mi içinde olmamızın da vazgeçilmez olduğunu vur
gulamak istiyorum. 

O halde ne yapmak lâzım?.. Dernekleri de buna
lıma sokmamak için, daha ölçülü, daha toleranslı; 
ama tedbirli düzenlemeler yapmak mecburiyetindeyiz. 

Hemen belirtmek isterim ki, derneksiz demokrasi 
olamayacağına göre, derneklerin de amaçlarını or
taya koyabilmeleri için bir kısım toleransları olabil
melidir. 

Yine ilgili olduğu için söylemek istiyorum değerli 
arkadaşlarım; bugünkü Dernekler Yasası bile, 12 Ey
lül öncesi olmuş kötü olaylara, inanın müsamaha ve 
müsaade etmemektedir. Benden önceki bir arkadaşı
mın belirttiği gibi, idarenin laçkalaşrmş olması, yö
netimin vaziyete hâkim olmak istememiş bulunması, 
geçmiş derneklerin o hale gelmiş olmasını sağlamış
tır. Şimdi, geçmiş idarelerin bir daha bu kadar da
ğınık, siyasî amaçları uğruna Cumhuriyeti bile feda 
edebilecekleri bir ortam bir daha yaratılmayacağına 
göre, ona müsaade etmeyeceğimize göre, derneklerin 
elini, kolunu, dilini bağlamaya herhalde Yüce Mec
lisimiz gerek görmemelidir. 

Muhterem Komisyonumuzun bu konuyu dikkate 
alarak yeniden incelemeye tabi tutmasını, Yüce Mec
lisimizin görüşü doğrultusunda bir maddeyle huzu
rumuza gelmesini dileyerek, Anayasa Taslağının bu 
maddesi, gerekçesinde de belirtildiği üzere, Anayasa
nın genel sınırlama nedenlerinin tekrarı niteliğinde 
ve bu hakkın özünü de zedeleyici biçimde düzenlen
miştir değerli arkadaşlarım. Derneklerin siyasî amaç 
güdemeyeceği, siyasî faaliyette bulunamayacağı, sen
dikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edeme
yecekleri veya siyasî partileri destekleyemeyeceği yo
lunda hükümler, gerçekten çok katı ve çağdaş demok
rasi koşullarına ters düşen sınırlamalardır. 

Siyasî amaç, siyasî faaliyette bulunma, bir siya
sî partiye destek olma, vatandaşların bireysel olarak 
hakları olduğu gibi, bunların belli bir amaçla kur
dukları, belli (Bastıra bastıfa, altını çize çize söylü
yorum) yasal ve insanlık için, insanlığa yararlı amaç
larla kurdukları derneklerin amacına ulaşması için 
izleyecekleri politikaları saptamaları bakımından da 
kolaylık sağlanması gerekmektedir. 

Bir derneğin amaçları doğrultusunda her türlü 
meşru desteği kabul etmesi ya da bu amaçlarına hiz
met eden politikalara eğilim göstermesi, demokrasi
lerde, gerçek demokrasilerde doğal karşılanmalıdır. 

Tüzelkişiliklerin mutlaka bir parti hüviyetinde ku
rulması halinde siyasetle uğraşabileceği görüşü, ka
nımızca uygulamada denetimi de mümkün bulunma
yan, bu nedenle de söz konusu özgürlüğün sürekli 
tehdit altında tutulmasına yol açan bir düşünce tar
zıdır. 

Biz önergemizde, Dernekler Kanununun gösterdi
ği hallerde hâkim kararıyla kapatılacağına gönülden 
katılıyor ve kabul ediyoruz; ama müsaade edin de, 
amacı ne olursa olsun, o derneğin içinde o günün yö
netimindeki insanların hoşuna gitmeyen idareciler var 
diye bir bahane ile kutsal görevler de yüklenebilmiş, 
topluma yararlı hizmetler de yapabilmiş bir derne
ğin iki dudak arasında kapatılmasına lütfen müsaade 
etmeyiniz değerli arkadaşlarım. 

Örneğin, tüketiciyi korumaya yönelik bir kuru
luşun, dernek, kooperatif, vakıf vesaire; tüketicile
rin büyük bir bölümünü temsil eden işçi kuruluşla
rıyla dayanışma içerisinde olması kadar doğal bir iliş
ki olamaz. IBu türlü bir ilişki, her zaman belli bir po
litikanın izlenmesini de zorunlu kılabilir. İktidarlara 
aday bir partinin veya iktidarın çalışmaları, çalışanla
rı koruyucu önlemler alacağı yolundaki programları 
elbetteki çalışanları temsil eden tüzelkişiliklerin 
amaçlarına uygun olmakla, bunların desteklenmesi 
gerekli görülebilir. 

Derneklerin yapılarının özelliğinin bir gereği ola
rak siyasî partilerin haklarıyla donatılmaları yeterli 
bir yaptırım ve düzenlemedir. Teşekkül eden eylem
lerden ötürü kapatılmaları ya da faaliyetten alıkonul
maları düşünülebilir. Bu konuların Anayasada genel 
direktif niteliğinde yer alması doğal karşılanabilir. 

Derneklerin, kanunların yetkili kıldığı merci ve 
hâkim kararı dışında, iktidara mensup İçişleri Ba
kanlığınca kapatılabilmesi olanağı, bu hakkın özünü 
de, gerçeğini de ortadan kaldırır nitelik de bir uygu
lamadır değerli arkadaşlarım. 
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Bu nedenle, lütfedin takririmizin Muhterem Ko
misyonun incelemesine gitmesine müsaade edin.' 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler, hu önerge üzerinde söz iste'yen 

sayın üye?,.. 
AZMİ ERYILMAZ — Aleyhte söz istiyorum, 
HİLMİ "SABUNCU — Ben de aleyhte söz; isti

yorum eifendiım. 
BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, buyurun efendim. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Konu ortaya yanlış hiçimde konduğu için söz 
almış 'bulunmaktayım ve esasen de uzatacak deği
lim. 

Şimdi, bütün sorun, («Devletin ülkesi ve mille
tiyle 'bölünmez 'bütünlüğünün, millî güvenliğin, mil
lî egemenliğin ve genel asayişin korunması amacıy
la dernekler İçişleri Bakanlığınca da kapatılabilir»; 
işte hu hükmün çözümlenmesinden doğmuş bulun
maktadır,. 

iBazı arkadaşlar, «Bu, içişleri Bakanlığı tarafın
dan kapatılmasına karar verilmesi hakkın özüne do
kunur.» derler. Hakkın özü nerededir, bu nerede
dir?,.. 

Burada «Hâkim kararıyla kapatılabilir.» sözün
den bahsediyorlar. İlerideki maddelerde göreceğiz. 
İdarî işlemlerde yargı denetiminin olduğunu ileride
ki maddelerde hüküm altına almış bulunmaktadır. 
«Kapatılabilir» de bir idarî işlem olduğuna göre, 
'bunun da kararını verecek yine yüksek mahkemedir, 
(Danıştaya gitme hakkı her zaman vardır; fakat bu
rada millî güvenliğin, millî egemenliğin ve genel asa-

>yişin korunması amacıyla biz bir İçişleri Bakanına 
yetki vermezsek, o genel esaslarda belirttiğimiz «Yü
rütme organı yetkilidir ve görevlidir» genel direktifi
miz nerede kalmış olur?...: 'Bu bakımdan, İçişleri 
Bakanına yetki vermemek, 1'2 Eylüle gelinceye ka
dar çekmiş olduğumuz hu sıkıntının bir neticesidir. 

(«Dernekler eliyle bu memleketi idare etmeyece
ğiz» diye 'bu kürsüden Sayın Devlet Başkanımız 
bize hitap etmişlerdir, 

'Saygılarımı arz ederim; bunun .bu şekilde anlaşıl-. 
masında büyüik yarar vardır. Kafalarında başka dü
şünceler bulunanlar bu düşüncelerini atmadığı müd
detçe, daha çok 112 Eylüller yaşarız.; 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür edenim 'Sayın Eryılmaz.; 
(MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

bu sözünü düzeltmek (mecburiyetindedir. Benim ka
famda Atatürk var, Atatürk düşüncesi var. Ben ko
nuştum, takrir sahibi benim; lütfen düzeltsin. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 

Eryılmaz, size tashihiniz için söz vereceğim. 
ISayın Alpdündar, size bu konuda şu kısa izaha

tı verirken, bütün sayın üyelere de şunu arz etmek 
isterim: Lütfen söz alınız, ondan sonra konuşunuz.; 
Doğrudan doğruya kalkıp konuşmak Başkanlığı son 
derece müşkül durumda bırakıyor. Çok rica ediyo
rum; buna evvela uyalım. 

MUSTAFA ERYILMAZ - - Affedersiniz söz 
istiyorum, sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, rica ederim. Sayın 
Alpdündar bir açıklama yaptılar. «Benim kafamda 
böyle bir şey yok, ben Atatürkçüyüm» dediler. Bu
na göre rica edeyim, lütfen tavzih edin.. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım; 
Ben Atatürkçü düşünenlere karşı bir tarizde bu

lunmadım, isiım de zikretmedim; tutanaklara geçsin 
diye (Söylüyorum. (Bu düşünceleri olanlara hitap et
tim. Yarası olanlar gocunurlar. Eğer yarası yoksa, 
Alpdündar hiç kendisi üzerine alınmasın, 

'BAŞKAN — Bakın Sayın Alpdündar, sizin üze
rinize almamanızı bilhassa vurguluyorlar. Yine ısrar 
ediyor musunuz cevap vermekte? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bana 2 dakika 
cevap verme hakkı tanımak lütfunda bulunur mu
sunuz? 

IBAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ALPtDÜNDAR — Benim takririmin 

aleyhinde konuşmuştur arkadaş. Sözler, ifadeler, sa
vunma bana aitti. Özellikle, kendisine zaman zaman 
söyledim, saygı duyuyorum; ama bana karşı sarf et
tiği ısözleri mutlaka zabıtlardan sildirmek durumun
dadır Sayın Başkanım. Ben Atatürkçü bir evlat ola
rak doğdum, sonuna kadar da Atatürkçüyüm. He
men, '«Yarası olanlar gocunsun» demekle de ikin
ci kez hakaretini tekrarlamıştır. Lütfen düzeltmesi
ni yapsın, zabıtlara geçsin öf endim,: 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, Sayın Eryılmaz 
gayet açık olarak, sizin Atatürkçü bir üye olduğu
nuzu tekrarladılar ve sizi hedef alarak konuşmadık
larını söylediler. Bu itibarla, sizi hedef alan hiçbir 
nokta olmadığını, ben de bu tarzda ifade ettikten 
sonra, zabıtlardan esasen bu konu silinmiş oluyor, 
Riöa ederim kabul buyurun. 

Sayın Sabuncu, buyurun efendim, 
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HtUMİ SABUNCU — Sayın 'Başkan, sayın üye
ler; / 

Anayasa maddeleri arasında oldukça önemli bir 
maddeyi .görüşmekteyiz. Sayın Komisyona, ıbu mad
dede getirdiği düzenlemelerden dolayı ve eksik gör
düğü bir hususu da düzelteceği düşüncesiyle, bir 
önerge üzerine almasından dolayı, teşekkür ederim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, değişik öner 
geler üzerimde konuşan arkadaşlarım demeklerin 11 
Eylül'e kadar ekonomik ve siyasî alanda, bazı der
neklerin tahripkâr davrandıklarını ortaya koydular, 
•bu konuya dönmüyorum. Ben önerge üzerinde arka
daşlarımın görüşlerine bir noktada katılmadığımı be
yan ederek, maddenin bazı noktaları üzerinde dıım ak 
istiyorum, Sayın Başkanımın müsaadesiyle. 

Burada «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî egemenliğin ve 
genel asayişim korunması» diye kısıtlama getirilerek, 
içişleri. Bakanlığına bir yetki verilmiştir. Yani İçişle
ri Balkanlığı, ancak bu kadar önemli konularda yet
kili kılınmıştır. Davanın sonuçlanmasına kadar bekle
mek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünün, millî' güvenliğim, millî egemenliğin ve ge
nel asayişin korunması ıbakımından mahzurlu da ola
bilir. Bu balkımdan, Komisyonun bu şekilde getirme
sinden yanayım ve önergenin aleyhindey'im. 

Burada, müsaade edilirse bir iki konuya temas 
etmek istiyorum .Esasında başta Komisyona teşek
kür etmiştlim; muhakkak eksik noktaları olabilir, on
ları da düzelteceklerinden eminim. 

Diyoruz ki, dernekler 'büyük bir kısıtlama altına 
alınmıştır; 12 nci maddeyle alınmıştır. «Siyasî faa
liyette bulunamaz» diye alınmıştır. Derneklerim bu 
kısıtlama içerisinde olmasını bütün üyelerin istedi
ği kanısındayım; ' birçok üyelerin. 12 nci maddeye 
herkes uyacak da, dernekler uymayacak mı?... Ya da, 
Dernekler Kanununun tarifinde yer alan, sadece ken
di üyelerimin menfaatlerimi, politik olmayan menfaat
lerini gözetmek üzere kurulmuş olan demeklerin, 
kalkıp politika ile uğraşmasını nasıl mütalaa edece
ğiz?... Bir sendikayla veya kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşlarıyla irtibat kurarak siyasî amaç 
gütmelerini nasıl kabul edeceğiz?... Bu konuda, sa
yın üyelerin de 'kabul etmeyeceği düşüncesiyle, berfim 
maruzattım budur. 

Getirilen maddelerde de, hükümlerde de dernek
lerin 12 nci maddenin sınırlamaları dahilinde kaldı -
dığı, siyasî amaç güdemeyecekleri tedvin edilmiştir. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 
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millî güvenliğini, 'kamu düzenimi, başkalarının hak ve 
özgürlüklerini ihlal edemeyecdkleri ortaya konulmuş
tur. Başka bir şekilde düşünmek, sanırım hiçbir üye
mizin aklından geçmemesi gerekir. Özellikle, geçir
diğimiz günler için değil, geleceğimiz için böyle ol
ması gerekir. 

Saygılarımı sunarım .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Önergeyi iyi niyetle hazırlanmış bir önerge olarak 

gördüm ve önerge fazla ısrarlı da değil. Bir kere da
ha gözden geçirilmesini istiyor Komisyondan. Ben de 
aynı şeyi isteyeceğim. Sayın Komisyonumuz çok iyi 
bir anlayışla bugünden beri birçok önergeleri almak
tadırlar. Hatta öylesine ki, bazı maddeler üzerinde ha
zırlanmıştık konuşacağız diye, özellikle basın özgürlü
ğü maddesi vardı; önergelerle birlikte hiç konuşma 
açılmadan, müzakere açılmadan alındı. 

Endişe ediyorum ki, önergelerden bazılarına uyu
lacak Sayın ıKomisyonca, birçoğuna uyulmayacak; biz 
burada anlayamacağız neye uyuldu, neye uyulmadı, 
hiç müzakere açılmadan koca madde gelip geçecek. 

Bu bakımdan, aynı anlayışla bu önergenin *de alı
nıp bir kere daha incelenmesini isterdik. 

Şöyle katılıyorum önergeye 'ben: Hiçbirimiz, der
nekler devleti yönetsin istemiyoruz. Buraya aynı 
amaçla geldik. Baştan beni de konuşuyoruz, tekrar
dan kaçınmak istiyorum. Aym amaçla, birlik ve be
raberliği, toplum barışını, sosyal barışı kalıcı bir bi
çimde kurmaya geldik. Bunun için uğraşıyoruz. Yine 
baştan, geneli hakkında konuşurken demiştim, burada 
birçok şeyleri konuşacağız, tartışacağız; dostça, an
layışla tartışacağız. Bir fikir geldiğinde, karşısına 
da fikir gelecek; yoksa hep birlikte marş söylemeye 
benzer, aynı fikirde birleşmek. Eğer bir konu dışına 
çıkıyorsak; bellidir, demokratik ortamda tartışacağız, 
karşı fikir de gelecekse iyisini bulacağız. Hep derim, 
hiçbirimizin söylediği en doğrusu değil; karşıdan söy
lenen de en doğrusu değil. Birlikte em doğruyu bula
cağız. Doğrunun yolu bir. Yalnız, hepimiz iyi niyet
liyiz. Birbirimizin sözlerinden alınmayalım, birbirimi
ze kırılmayalım. Daha önce de diyordum; sonraki ge
lecek meclislere örnek olacak bir ortam hazırlayalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi benim burada katıldığım bir iki tabir vardı; 

«Dernekler siyaset yapmasın.» diyoruz. Gerçekten 

— 319 — 
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yapmasın; hep yaşadık. Demek, kendi tüzüğünü ve 
amacını bırakıp başka işlerle uğraşır; Türkiye'yi dü
zeltmeye kalkar. Halbuki kendi üyelerinin meseleleri 
çok öndedir; onlara girmez. Biz de istiyorduk, bu 
amaçlansın, bu sınırlansın, bu amaç belli olsun. An
cak, «Siyaset yapmak» tabirini ben geniş bir kavram 
olarak görüyorum; bir anlamıyla da politika. Der
nekler, demokrasinin, kişilerin bir araya gelerek bazı 
hakları korumak için kurdukları kuruluşlardır. Belli
dir, bunun içinde bir politika vardır. Hiç politika 
yoksa, derneğin kendisi yoktur. Bir amacı vardır; 
Emekliler Derneği, benzeri birçok dernekler. Kendi 
üyelerinin haklarını korumak, onun politikasıdır. 
Böyle yuvarlak deyimleri, hele daha aşağıda «Genel 
asayiş nedeniyle İçişleri Bakanı kapatır.» gibi deyim
ler var, içinde yetkiler var.,.. Böyle, siyasal iktidarlar 
gelebilecek yarın; her zaman tarafsız bir yönetim bu 
yetkileri kullansa yine tartışmam; ancak geçmiş deney
lerimiz var, daha önce yaşadık. Bazı siyasal iktidarlar 
geliyordu, partizanca davranışlara giriyorlar. Beğen
dikleri demek oluyor, beğenmedikleri dernek oluyor 
ve isteseler de istemeseler de olayların heyecanıyla 
yanlı ve hıissî davranmalara doğru gidiyorlar. Böyle 
davranmalarda, genel asayiş gibi konularla bir der
neği İçişleri Bakanı kapatabiliyorsa, o derneğin yu-
kardaki belirttiğimiz bir deyimle, kurulması serbest, 
ancak yaşaması serbest ve bağımsız değildir. 

Şöyledir: Dernekler bir günde kurulmuyorlar, bir
den bire de kurulmuyorlar, bir hizmetleri oluyor. Ka
patılışlarının da birdenbire, anında olması beklenemez. 
Hâkim kararına kadar bekleyebilmeliyiz derneklerin 
kapatılmasında ve bunların kapatmalarını, «siyaset 
yapamaz» biraz daha açıklayarak, ne olup ne olma
dığını maddeye koyarak gösterebtilirsek daha iyi, da
ha kalıcı bir dernekçiliğe gidebiliriz yarın. Bir buna 
takılmıştım. Ne diyor: «.... siyasî partilerden destek 
göremez ve onlara »destek olamazlar, sendikalar, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf
larla bu amaçla ortak hareket edemezler.» Bunlar an
laşılabiliyor ne olup, ne olmadığı. Ancak anlayama
dığım, «Siyasî faaliyette bulunamazlar»'in biraz daha 
açılmasını istiyordum. Bu yönüyle önergeyi iyi niyetli 
gördüm. Tekrar düşünülebilir üzerinde, tekrar ısrar 
da edilebilir tabiî. 

Bir de şurada bir fıkramız var: «Kuruluş şart
larını kaybedeni yahut kanunun öngördüğü yükümlü
lükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden da
ğılmış sayılır.» Bunu kim tespit edecek?.. Derneklerin 
belli tüzük hükümleri vardır, haftada bir toplantı ya

pacağım demiştir, 15 günde bir yapacağım demiştir; 
tüzüğünde belli hükümleri vardır yer yer bunu yerine 
getirememiştir, birçok derneklerin başına gelen olgu
lardır bunlar. Kim karar verecek?.. Polis masası, der
nekler masası var; bunlar mı karar verecek, İçişleri 
Bakanı mı karar verecek?.. Bunun açıklanmasını is
temiştim. Ortada bir madde gördüm bunu, sahipsiz 
bir madde gibi geldi bana. «.... dağılmış sayılır.» 
Dernek bir tüzüğe göre kuruluyor, kendiliğinden ku
rulmuyor. Dağılması da kendiliğinden olmamalı, bir 
hükme bağlanmalı bu. 

Yine demin demiştim, İçişleri Bakanına yetki ve
riyoruz, dernekleri hâkim kararına kadar kapatabil-
mesine ve bunda da gerekçe olarak «geç kalabiliriz» 
diyoruz; «Hâkime bırakırsak, hâkimin' karar alma
sına kadar gecikebiliriz, derneği birden kapatmak ge
rekebilir.» diyoruz. .«Ülkesiyle ve milletiyle bölün
mezlik» vazgeçemeyeceğimiz bir kavram, hepimiz 
onun için varız, bu yoksa, hiç birimiz yokuz, dernek 
de yok, biz de yokuz; üzerinde birleşiyoruz. «Millî 
güvenlik» bu da aynı anlamda, '«Millî egemenlik» tar
tışamayacağımız anlamda; «Genel asayiş»'e takılı
yorum burada da. İçişleri Bakanı asayişten sorumlu bir 
bakandır. Bir devrin Maarif Vekilinin bugünümüze 
kadar gelen sözünden 'bahsederler: «Okullar olmasa 
Maarif Vekâletinin işi çok kolay» dermiş. Bütün ko
nuları kapatınca da asayiş sorunu çözülebilir 

BAŞKAN — Sayını Gürbüz, süreniz dolmuştur, 
rica ©diyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ — Peki, hemen bağlıyorum Sa
yın Başkanım, teşekkür ederim. 

Bir de bu konu biraz daha derlenmeli derim, 
«asayiş» tabirini çok geniş kavram buldum, esasında 
da karşıyım buna. Hâkime süre veririz, bir gün içinde 
karar verir hâkim, 48 saatte karar verir, yine aceleyi 
sağlayabiliriz, kararı hâkimden^ alabilsek daha kalıcı 
bir madde olarak geliyor, daha sempatik olacak, daha 
güvenli bir dernekçiliğe gidebileceğiz. 

Yine aşağıda son maddesinde de aynı hükümler, 
vakıflar ve bu nitelikteki kuruluşlara da verilmiş, on
lar içinde aynı sakınca olacaktır. 

Bunun için söz almıştım. Sayın Komisyon bir ke
re daha incelemek üzere bu önergeyi de alırsa daha 
memnun olacağız, daha güzel bir Yasa olacağına-
inanıyorum. 

Tüm Kurula saygılar sunarım. 
,BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Bu önerge üzerinde görüşünüzü rica ediyorum Sa

yın Aldıkaçtı. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonunun üzerinde titizlikle dur
duğu maddelerden birinin tartışmasını yapıyoruz; bu 
«Dernek kurma özgürlüğü»'dür ve sorunun önemi 
şuradan gelmektedir ki, kutsal olanvinsanın ve kutsal 
olan düşüncenin en doğal uzantılarından biri de aynı 
görüşte olan insanların; bir araya gelerek dernek kur
malarıdır. Şu halde dernek kurma sorunu demokrasi 
rejiminin temel müesseselerinden biri olarak karşımı
za çıkar. Ancak, getirdiğimiz düzenlemenin bazı ar-
kadaşlarımızca yerildiğini görmekteyiz. Bunların bir 
kısmını, bu hususta verilen önergelerin şimdiye kadar. 
olanlarından bir tanesi müstesna kabule şayan gör
mediğimizi açıkladık. Şimdi diğer kalan önergeler de 
hepsi beşinci fıkraya, İçişleri Bakanlığınca kapatılma
sına ve Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri men
suplarıyla, kamu hizmet görevlilerinin dernek kurma 
haklarının sınırlamalarına aittir. 

Hem bundan evvel etraflıca cevap vermediğim ar=-
kadaşlara görüşlerimizi arz etmek, hem de bu son iki 
husustaki görüşlerimizi şimdiden duyurmak istiyorum. 
Ondan sonra yerimizden önergeleri kabul edip etme
diğimizi siz Yüksek Kurulumuza arz edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Derneklerin tabi olduğu 1630 sayılı Dernekler Ka

nununun bu maddelerde ve özellikle Anayasanın 
12 inci maddesinde bulunan sınırlamaların hemen bir
çoğunu belki de tümünü getirdiğini bir arkadaşımız 
belirtti ve «Kanunda zaten bir sınırlama varken, niçin 
Anayasaya bu bir temel kural olarak konmaktadır.» 
dedi. 

Kanunların uygulanmamış olmasının sebebi sadece 
ve sadece (Büyük ölçüde diyeyim isterseniz belki biraz 
ılımlaştırmak için) o zamanki yöneticilerdir. Eğer ka
nunlar memleketimizde gerektiği gibi uygulanabilse 
idi, 12 Eylül'e gelmezdik. Sayın Arkadaşımla bu gö
rüşte olduğumu çeşitli defalar 12 Eylül'den çok daha 
önce, içinde yaşadığımız anarşik dönem . hakkında 
görüşlerimi çeşitli seminerlerde açıkladığım zaman 
duyurdum. Bu hususta hiçbir şüphem yok; ama biz ye
ni Anayasayı hazırlarken unutmamamız gereken bazı 
konular da vardır ya!hut da bazı olaylar da vardır. 
Bu olaylardan belki en mühimi, en vahimi açık bir 
Anayasa hükmünün bir iktidar tarafından devamlı 
surette ihlal edilmesidir. Anayasa Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kurulmasını öngördüğü halde, «Ben 
bu hükmün, bu maddenin, Anayasanın bu maddesinin 
Anayasanın ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum, 

onun için Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurmu
yorum» diyebilen 'iktidarları bu memleket görmüş ve 
yaşamıştır. Anayasalara saygı göstermeyi unutan ik
tidarların bulunduğu bir memlekette Komisyonumuzun 
1630 sayılı Kanunun getirdiiğ yasaklamaları, hiç ol
mazsa Anayasaya koyarak, böyle iktidarlar geldiği za
man onların gözüne çarptırtmayı kendine ait bir gö
rev olmuştur ve fonksiyonunun bir görevi telakki et
miştir. Bunun içindir ki, 1630 sayılı Kanunda görülen 
birçok hususlar Anayasamıza intikal etmiştir. 

Anayasamızın felsefesini, Anayasamızı ele alırken 
açıkladığımız görüşü belirtmeye çalıştığımız zaman 
ileri sürdüğümüz gibi, bu Anayasamız (Ta gene 2 se
ne evvel de söylemiştim) birçoklarına garip gele
cek, bu Anayasamızda bir Anayasada olmaması.ge
reken maddeler bulunacak, çünkü bizim toplumumu
zun gereği bu. Bir iktidar düşünün ki, Anayasa hük
münü pervasızca uygulamayabilmektedir, pervasızca. 
Anayasa hükmünü çiğneyebilmektedir; elbette onlara 
karşı Dernekler Kanununda yahut da derneklerle il
gili Anayasa hükümlerini ihlal ettikleri zaman onlara 
Anayasayı çiğnediklerini hatırlatacak bir kuvvetin 
oluşmasına imkân vermek istiyorsak, o zaman işte bu 
hükümleri Anayasaya koymamız gerekirdi, bunun için 
Anayasayı böyle etraflıca, bazılarınca tenkit edilen bir 
şekilde düzenledik. 

Burada bize yöneltilen tenkitlerden bir kısmı, 
«Derneklerin siyasetle uğraşmaları» sorununa yönelik. 
Diyorlar ki, «Bir dernek kurulur amacına uygun, 
amacına uygun olduğu zaman, kendi amacına yakın 
olanlarla beraber işbirliği yapar.» 

Sayın arkadaşlarım; 

Sizlere Pol - Der, Pol - Bir'den bahsedecek de
ğilim. Bunları hep, çok yakından gördünüz. Ben size 
üniversite civarında gördüğüm, bir 16 Mart günü 
gördüğüm olayı anlatacağım ve Türkiye'de dernek 
olayının, dernek kurma hakkının nasıl kullanıldığını 
ve ne amaçlara yöneldiğini belirtmeye çalışacağım. 
Bir 16 Mart talihsiz günü 1977 yahut 197'8 senesi, 
saat 12.50'de İstanbul Üniversitesinden polis nezare
tinde, polis güvencesi altında çıkan öğrencilerin ara
sına bir bomba atıldı; beş öğrencimizi kaybettik. 
Derhal öğrenci grupları, dernekleri geldiler, rektör
den: «Efendim, müsaade edin Üniversite içerisinde, 
bir numaralı amfide toplantı yapacağız ve hareketi 
protesto edeceğiz» dediler. Saat 12,50'ydi Sayın ar
kadaşlarım. Olayın ıstırabı ve dehşeti karşısında Rek
tör «Evet» dedi. 
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Sayın Arkadaşlarım; ' • 
Saat 14,00 olmadan ellerinde «Büyük Ada'yı Gü- I 

zelleştirme Derneği» pankartları bulunan, «Şişli Ka- I 
dınlar Derneği», «Büyükdere Esnafları Derneği» pan- I 
kartları bulunan dernekler bir saat içerisinde doldular. I 

Bunların amacı bu muydu? Bunların amacı neydi? I 
Bunun üzerinde elbette fazla durmaya lüzum yok. I 
Olay ortadaydı, düzenlenmişti, toplantı düzenlenmişti I 
ve bugün de size hitap ederken samimiyetle söylü- I 
yorum ki, olayla hiçbir ilgisi yoktu. Olay başkaları I 
tarafından yapılmıştı; ama gelenler başkalarıydı, pro- I 
testo edenler bu şekildeki dernekler kurarak kendile- I 
nine yardımcı kuvvet araştırmışlardı. I 

îşte sorun burada. Her demeğin kendi amacına 
yönelik faaliyet kurması gereğini biz bunun için dü
şündük. Bu verdiğim örnek tali kalmış bir örnekti; 
ama bu şekilde sadece belirli bir istikamete, toplumun I 
hukuk düzeninden yararlanarak belirli bir faaliyette 
bulunmak için kurulmuş olan derneklerin amaçları 
dışına çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek lazım. 

Bu derneklerin faaliyetten alıkonulmaları mülkî 
idare amirinin yetkisindedir. Bu sadece faaliyetten 
akkor ve tenkit edilen bir husus, içişleri Bakanlığının 
dernekleri kapatahiimesidir; ama Sayın Eryılmaz ar
kadaşlarımıza teşekkür ederim, ıSaym Sabuncu ar
kadaşımıza teşekkür ederim, İçişleri Bakanlığı öyle 
lalettayin dernek kapatamaz. Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, millî 
egemenliğin ve genel asayişin korunması amacıyla 
dernekler İçişleri Bakanlığınca kapatılabilir. Yani İç
işleri Bakanlığı bunu gözlemleyecek ve ondan sonra 
kapatacaktır. Bu kapatmak da keyfi midir? Sayın Er
yılmaz belirttiler; Danıştay yolu açık. Bu bir idarî 
karardır. Danıştay yoluyla dernek her zaman kendini 
savunabilir. 

Peki, niçin biz 1961 Anayasası düzeninde mev
cut olan, hâkim yoluyla suç işleyen derneklerin ka
patılmasını bıraktık da bu kadar önemli hallerde, çok 
vahim hallerde İçişleri Bakanlığına bu yetkiyi verdik? 

Arkadaşlar; 
Hepiniz biliyorsunuz; mahkemeler senelerce sü

rüyor ve bir iş mahkemeye döküldüğü zaman der
neğin belgeleri kayboluyor. Faaliyetten menedilen, 
kapısı mühürlenen bir derneğin penceresinden içeri 
girilerek gerekli belgeler alınıyor. Bunları biz öğrenci 
derneklerinde gördük, yaşadık ve bu hallerin tekerrür 
etmemesi için bu düzeni meydana getirmeye çalıştık. 

«Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensup
ları ile kamu hizmeti görevlilerinin» de derneklere 
giremeyeceği hükmü; 
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Arkadaşlar; 
Bu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden alın

mıştır. Size şimdi sadece o hükmü okuyorum. 
«Her şahıs asayişi ihlal etmeyen toplantılara ka

tılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek 
ve kendi menfaatlerini korumak üzere dernek kurma 
hakkına haizdir.» 

Bu madde, bu hakların kullanılmasında, idare, 
silahlı kuvvetler ve zabıta mensuplarının muhik tah
ditler koymasına manî değildir. Binaenaleyh, belirtme
ye çalıştığım gibi' silahlı kuvvet ve kolluk kuvvetlerinin 
dernek kurmalarını -engellemekte Jnsan haklarıyla bağ
daşmayan bir yan, hiç olmazsa memleketimiz için 
yoktur. Kolluk kuvvetlerinin nasıl örgütlendiklerini, 
nasıl ihbarlarda bulunduklarını ve nihayet nasıl kol
luk kuvvetlerine mensup iki ayrı gruba mensup polis
lerin birbirlerini İstanbul'da tutukladıklarını da her-
helde hatırlarsınız. 

Binaenaleyh, her toplum kendi ihtiyaçları için 
hukuk kuralları koymak zorunda olduğundan, biz bu 
düzenlemenin bize yararlı olacağını düşündük ve siz
lere Tasarıyı bu şekilde sunduk. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
M. EEVZt UYGUNER — Sayın Başkanım, bir 

sorum var, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN T— Buyurun Sayın Uyguner. 

A. ASIM İĞNECİLER — Evvela önergeleri oy-
layınız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —* Müsaade buyurunuz, sorularını sor
sunlar. efendim. 

Buyurun efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım; 
Anayasa Tasarımızın dernekleri düzenleyen 33 ün

cü maddede terim olarak hep «Dernek» ifadesi'geç
mektedir. Halbuki derneklerin birtakım üst kuruluş
ları vardır, federasyonları, konfederasyonları var-
dırf Şimdi, «Dernek» terimi acaba federas
yonları ve konfederasyonları veya üst kuruluşları da 
kapsamakta mıdır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şüphesiz kapsamaktadır efendim. Bu 
geniş bir tabir olarak kullanılmıştır. Maksat, bir insan 
topluluğudur. 

JBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, üzerinde görüştüğümüz önergeye 

katılmıyorsunuz değil mi? ifadeniz bunu gösteriyordu. 
Bir kere daha sormak ihtiyacını duydum. 

/ 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim, evet'. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergeye Sayın Anayasa Komıisyonu katılma

maktadır. 
Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 

sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler.... Et
meyenler.... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Tünay, sizin diğer t>ir önergeniz var. Bir 
açıklamaya lüzum görüyor musunuz? 

BEKİR (TÜNAY — Kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım; 
33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına bir ibare, 

«Atatürk inkılap ve ilkeleri» ibaresinin eklenmesi yo
lunda bir önerge vermiştim. Buna Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanımızın, Anayasa Tasarısını takdim et
tiği gün, konuşmalarında, «Bu Anayasa Atatürk inkı
lap ve ilkeleri temeline oturacaktır» sözünden cesaret 
alarak verdim. 

ikinci gerekçem; 12 Eylül Harekâtı, Devletin sar
sılan, yok olan temellerini yeniden inşa etmek mak
sadına dönük olduğu için ve bunun da felsefesinin 
Atatürkçülük olduğu için bu ibarenin burada yer al
masını lüzumlu gördüm. 

Üçüncü bir noktayı da hatırlatarak sözlerime son 
vereceğim. 

1961 Anayasasının dibacesinde koyduğumuz Ata
türk'e ait ufak tefek ne varsa 20 senede bizi nereye 
getirmiştir, Atatürk'ten elimizde ne kalmıştır; bunu 
sayın arkadaşlarımın çok anlayışlı idraklerine sunu
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhte söz- isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Tünay'ın önergesi aleyhinde 

konuşmak üzere Sayın Doğu, buyurunuz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tünay arkadaşımızın önergesinin aleyhinde konuş

mak için söz aldım. Bu arada, derneklerin belli bazı 
rahatsızlıklar, na da dokunma fırsatını sanırım beş da
kika zarfında bulabileceğim. 

Efendim, her konuya Atatürk İlkesi, Atatürk İnkı
labı diyoruz. Evet, biz Atatürk çocuklarıyız, Atatürk' 

ün ilkeleriyle büyüdük, yetiştik; fakat bir devre gel
di ki, kızıl dernekler hep Atatürk'ün İlkelerinden ha
reket ettiler... Onların kendilerine göre bir tefsir tar
zı vardı. Nerede ise Atatürk'le Lenin'i bir noktada 
birleştirecek hale geldikleri unutulmamalıdır. 

Atatürk inkılapları dedik, Atatürk İnkılaplarını 
bazı derneklerin nasıl yozlaştırdıklarını biliyoruz. Bir 
TÖB - DER çıkmıştır hatırlayacaksınız, «Atatürk'ün 
izindeyiz» diyerek millî eğitimde birtakım sapık ara
yışlar içerisinde olmuşlardır. Bunun da başlangıç nok
tası Atatürk ilkeleri idi. 

Demek ki, çok saygı duyduğumuz Atatürk ilkele
rini her zaman savunmak zorunda kaldığımız Ata
türk inkılaplarını böyle her maddeye alelusul koy
makta fayda yok sayın arkadaşlarım. 

Atatürk inkılaplarının ne olmadığını, Atatürk İl
kelerinin ne olmadığını anlatacak bazı cezaî hüküm
leri kanunlarımıza .alabilirsek sanırım daha doğru bir 
noktada olacağız. 

Bu nedenle, bu önergenin karşısında olduğumu ifa
de eder, Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Lehinde efendim -
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlar; ' 
Derneklerin amaçlarıyla ilgili, çalışmalarıyla ilgili 

getirilen sınırlamalar arasına Atatürk îlke ve inkı
laplarının korunmasının da konmasında bana göre 
çok büyük bir yarar vardır. 

12 Eylül öncesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını belli 
bir kesimin suiistimal ettiği hususunda, yani benimse
yerek başka amaçla kullanıldığı yolundaki iddia ke
sinlikle doğru değildir. Atatürk İlkelerini, Atatürk'ü 
sağda ve solda bulunan mihraklar (Hafızalarımızı iyi
ce tazeleyerek düşünürsek) bu noktada hiçbir taraf 
benimsememiştir. 

Sayın Devlet. Başkanımız, «Bu memlekette ben 
Atatürkçüyüm demeye,herkes korkar hale gelmiştir, 
kimse söyleyememiştir» demişler ve doğru söylemiş
lerdir. 

Şimdi, Atatürk için sağdaki dinci kesim «Bu mem
lekette elhamdülillah müslümanım dememek için ne 
mutlu Türküm diyene demiştir» diye Anadoluda fı
sıltı halinde bunu halk arasında yaymışlardır, işte 
size sağda bir görüş; Atatürk'ü kesinlikle benimseme-
mişlerdir, «Gök gözlü deccal» demişlerdir, «Dinsiz» 
demişlerdir. Bir başka ırkçı grup, «Selanik'li Musta-
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fa» demiştir. Soldaki kesim, «Osmanlı Paşası, burju
va generalinin işi bitmiştir» demiştir. Hiç kimse be-
nimsememiştir. 

Onun için, 12 Eylül Harekâtı eğer Atatürkçülüğe 
dönüş ise, başlangıçtaki 2 nci maddeye koymakta 
bence hata yaptığımız temel ilkelerin; Atatürk İlke. ve 
İnkılaplarının korunması; kurulan derneklerin onlara 
sinsice amaçlarla dil uzatılmamasının teminat altına 
alınmasını ben istirham ediyorum. 

Takdirlerinize arz ederim. Saygılar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Azgur?.. 
FUAT AZGUR — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Azgur. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım 

ben de lehinde söz istiyorum uygun görürseniz. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, hay hay işaret 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım benim bir istirhamım olacak; önergeyi bir daha 
okumak mümkün mü acaba?.. 

BAŞKAN — Hay hay : «33 üncü maddenin dör
düncü fıkrasının ikinci satırındaki «Millî güvenliğin» 
kelimesinden sonra «Atatürk İnkılap ve tikelerinin» 
eklenmesi istenmektedir. 

Buyurun Sayın Azgur. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkamın, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Tünay beni bağışlasınlar, Atatürk İnkılapla
rını benimsememiş olan bir Danışma Meclisi Üyesi 
değil; bir Türk, gerçek bir Türk vatandaşı tasavvur 
edemiyorum. Ancak maddenin içerisinde açıkça söy
lenmemiş olmakla beraber Atatürk İnkılapları yer al
mıştır bendenizin kanaatına göre. Bunu tekrar etme
ye gerek yoktur. Çünkü Atatürk inkılapları artık 
Türkiye'de kamu düzeninin bir parçası olmuştur. Ge
rek Anayasamızın ilgili maddelerinde Atatürk inkı
laplarına yer verilmiştir, laiklikten bahsedilmektedir, 
Atatürk Milliyetçiliğinden söz edilmektedir. 

O itibarla, Atatürk İnkılaplarından herhangi biri
sinin en ufak bir tarzda zedelenmesi kamu düzenini 
mutlaka bozar. 

Diğer taraftan yine Tasarının 197 nci maddesinde 
Atatürk İnkılaplarından olan kanunlara açıkça yer ve
rilmiştir. Bakınız, 197 nci maddede sekiz bent halin
de Atatürk İnkılaplarının özünü teşkil eden kanunlar 
teker teker sayılmıştır. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şap
ka Iktisası Hakkında Kanun, Tekke ve Zaviyelerle 
Türbelerin Şeddine Dair Kanun, Bazı Unvanların Men 

j ve İlgasına Dair Kanun, Beynelmilel Erkamm Kabu-
I lü Hakkında Kanun, Türk Harflerinin Kabul ve Tat-
I biki Hakkında Kanun; bütün bunlar Anayasamızın 

güvencesi altına alınmıştır. 
BEKİR TÜNAY — Olmayan var mi? 
FUAT AZGUR — Hepsi vardır efendim. Şu 

Anayasamızın içerisinde Atatürk İnkılaplarına ait ne 
varsa hepsi vardır. Bu Anayasa Tasarısı, tam bir Ata
türkçülük kanunudur bendenize göre. 

O itibarla yeni baştan bunu saymaya gerek yok
tur. Demin de arz etmiş olduğum gibi Atatürk inkı
laplarına dokunan her şey kamu düzenini bozar ve 

I açıkça dördüncü fıkrada da «Kamu düzeninin ihlali 
I halinde faaliyetten alıkonulur» diyor. O itibarla, ay-
j rica Atatürkçülükten ve Atatürk İnkılaplarından bah-
I setmeye gerek yoktur. 
I Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Hamitoğulları buyurun. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Çok kısa sürecek konuşmamda bir iki noktayı 

vurgulamak gereğini duyuyorum. 
Önümüzdeki Anayasa Tasarısı çok değişik bölüm

lerden oluşmaktadır. Atatürkçülük ise huzurunuzda 
dile getirmekten kıvanç duyduğum, bazı naçiz konuş
malarımda da arz etmeye çalıştığım gibi; Atatürkçü
lük sadece bir iki ilkeden ibaret değildir, çağdaş bir 
sistemdir, çok güçlü yanları vardır. 

Çok değerli arkadaşım Profesör Kocatürk, bu sis
temin önemli bir kısmını isabetle bir önerge halinde 
takdim etmişlerdi. O vesileyle söz istemiş ve düşün
celerimi; o önerge bildiğiniz tarzda görüşülmeye açıl
madığı için arz edememiştim. 

İlgili her madde geldiğinde Atatürkçülüğü; bu bü
tüncül, bu güçlü yanlarıyla ve çağdaş ihtiyaçlara kar
şılık verebilecek tarzda yerli yerine, yörüngesine do
kumak, aşılamak mecburiyetindeyiz. Bu bizim tarih
sel görevimizin de vazgeçilmez bir zorunluluğudur. 

Bu nedenle Sayın Bekir Tünay'm önerisi son de
rece yerindedir. Şunu da arz edeyim. 

Bu kürsüden bazen paylaşılması çok güç ve ger
çeğe uymayan iddialar dinliyoruz. 12 Eylüle Türki
ye'yi getiren koşullardaki aşırı uçların hiçbiri Atatürk' 
ün büyük adını bile ağızlarına almamışlardır ve dü
şüncelerinde yer vermemişlerdir. Buna aykırı olan her 
düşünce yanlıştır. O kadar ki, sehpaların altında bile 
düşüncelerini değiştirmeyen fanatik insanlarla karşı 
karşıya gelmişizdir maalesef. Fanatizm bugün de çok 
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değişik tarzda maalesef bu kürsüden de karşımıza 
çıkmaktadır ve kendi düşüncelerine uymayan düşün
celeri maalesef söylemektedirler. Bu yola kesinlikle 
girmeyelim sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları. (Gürültüler) 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Hamitoğulları lütfen.... 

FUAT AZGUR — Öyle konuşamaz Sayın Baş
kanım, burada fanatik yoktur efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Geri alsın sözünü. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, şimdi bu kür

süden bir ifadede bulundunuz. Bu kürsüden (Kelime
nizi tekrar etmek istemiyorum) sayın üyelerin hiçbir 
zaman Atatürkçü olan, çok değerli üyelerin sizin söy
lediğiniz tarzda iddiaları ileri sürdükleri kesinlikle 
doğru değildir. Bu itibarla, bu herhalde sizin yine he
yecanla sarfettiğiniz bir söz oldu, bu sözü lütfen 
tashih etmenizi rica ediyorum. (Alkışlar) 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok değerli Baş
kanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Herhalde arkadaşlarım sözümü izlemek imkânını 
bulamadılar. Ben, bu kürsüden o anlamda sözlerin 
kullanılmaması gerektiğini söyledim. Zabıtlar açıktır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Devam edelim efendim. 
Söylemediğinizi ifade ediyorsunuz. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim. 
BAŞKAN — -Devam edelim. efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

onun için değerli arkadaşlarım, yani tansiyonu yük
seltmeyecek konulara değinelim temennisinde bulun
dum Değerli Başkanım. Anlaşılmıştır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Sırası geldikçe burada aslında bir ibare; ama an

lam bakımından zannediyorum değeri büyüktür. Di
ğer maddeler sırası geldikçe Atatürk'ün iktisadî sis
temi de, sosyal sistemi de, modelinin diğer kısımları
nı da ben inanıyorum ki değerli arkadaşlarım yine 
bu tarzdaki değerli önerileriyle aşılamaya ve bize de 
düşüncelerimizi söylemek, imkân varsa, Allah ilham 
ederse, katkılarda bulunma fırsatını bahşedeceklerdir. 
Bu düşüncenin desteklenmesini Yüce Takdirlerinize 
destekleyerek bırakıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
BAŞKAN — Sayın Komisyondan soruyorum : 

Tünay'ın önergesine katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, sunuş konuşmamız
da da açıkladık, başlangıç kısmı Atatürk ilkelerine 

dayandırılacaktır. Binaenaleyh, burada tekrar Atatürk 
İlkelerini bir madde içerisinde koymanın gerekli ol
duğu kanısında değiliz efendim. 

BAŞKAN — Esasen ben sorumu belki biraz ga
rip kelimelerle teVcih ettim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Estağfurullah efendim. 

BAŞKAN — Yani Sayın Tünay'ın önergesine 
katılıyor musunuz demek suretiyle, bu maddeye ay
rıca Atatürk İnkılap ve ilkelerinin konulması gerek
li midir demek maksadıyla, yoksa katiyen Atatürk 
İnkılapları ve ilkelerinin bu Yasaya konulmasına ka
tılıyor musunuz şeklinde değildir Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, burada kimse, kimse 
için böyle bir şey düşünemez efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
Hayır benim sorum belki biraz böyle bk manaya 

gelir diye bir sarahat getirmek istedim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Çok rica ederim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Aldı

kaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hürmetler ederim efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeye bu iki 

ibarenin konulmasına Anayasa Komisyonu katılma
maktadır. Önergeyi,.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bir so
ru sorabilir miyim Sayın Komisyon Başkanına bu 
açıklamalarından sonra? 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, bakın önergeyi 
tam oylatmak üzereyken, vakit var, daha önce yine 
sorabilirdiniz. 

Buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Şu getirilen 33 üncü 

maddedeki sınırlamalarda ülkenin bölünmezliği, bü
tünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni gibi kavramları 
bundan önceki sınırlamalarda tekrar edilmemiş miy
di ki şimdi bir daha tekrar edilme lüzumu hissedili
yor? Onun için, başka yerde o tekrar edilmedi diye 
burada tekrar edilmeme gerekçesi gösterdiler o ba
kımdan sordum. 

Teşekkür ederim. («Doğru» sesleri) 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım 

soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî müsaade edeceğim Sa

yın Alpdündar, bir defa Sayın Devrimsel'e peki so
run dedikten sonra tabiî size de sorduracağım. 

Buyurun sorun sorunuzu. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Komisyon
dan sormak isterim efendim : Ben bir dernek kura
cağım, tüzüğüne Sayın Tünay'ın önerdiği maddeyi 
aynen koyacağım, buna mani olacak hiçbir kuvvet, 
güç var mıdır? 

BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı cevap vereceksiniz herhalde. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Mustafa Alpdündar'a söy
lüyorum : s Dernek kurmak serbest, elbette kurabilir 
efendim. Bundan doğal bir şey yok. Yalnız Atatürk' 
ün ismini kullanmak için de, tabiî kullanmamak la-
zım onu. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel'e cevap verecek 
misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sanıyorum ki, şimdiye kadar çeşitli 
defalar söyledim efendim, biz Atatürk'ü bir blok 
halinde, bir ünite halinde kabul ettik; O'nu baş
langıç kısmına oturttuk ve ayrıca bir arkadaşımızında 
biraz evvel belirttiği gibi, Atatürk İlkeleri Anayasa
nın çeşitli yerlerine serpiştirilmiştir, orada bulunmak
tadır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınıp alınma

ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Parlak'la, Sayın Yarkm, Sa- , 
yın Bilge, Sayın Banazı ve Sayın Vardal'ın bu madde
nin beşinci fıkrasının çıkartılmasına dair iki önerge
leri var. 

Açıklama yapma ihtiyacını duyuyor musunuz?.. 
EVLİYA PARLAK — Müsaade ederseniz efen

dim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. ASIM İĞNECİLER — Vaktimiz yok, açık

landı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, şimdi 
yalnız «Vaktimiz yok» demekle bir sayın üyeyi sus-
turamam. Mademki açıklama yapmak istiyorlar, an
cak kısa olmasını rica edebilirim. 

Buyurun efendim. 
HİLMÎ SABUNCU — Sayın Başkanım bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun... 
HİLMİ SABUNCU — .Usulle ilgili efendim. 

BAŞKAN — Usul denince bütün engeller kalkı
yor ortadan, yalnız temenni ederim ki, usul dediği
niz konu hakikaten usulle ilgili olsun. 

Buyurun efendim. 

HİLMİ SABUNCU — önergeyle ilgili aslında. 
Şöyle ki : Sayın Alpdündar'ın önergesi de bu fıkra 
ile ilgili idi zannediyorum. Aynı mahiyette değil mi 
acaba? 

BAŞKAN — Hayır efendim hayır. 
Buyurun Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Çok Değerli Komisyon Başkanımızın biraz önce 
yaptıkları değerli açıklamalarına rağmen, yine huzu
runuza çıktığımdan dolayı hepinizden özür dilerim, 
özellikle Sayın Başkanımın hoşgörüsüne sığınırım. 

Bu madde ve diğer maddeler üzerinde aldığımız 
kararlar gereğince, görüşme açılmıyor. Aynı mahi
yette önergeler de olsa, ancak bu vesileyle görüşleri
mizi ifade etmekle yerinebiliyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanının ifadelerinden önce de
ğerli bir arkadaşımızın buradaki ifadeleri nedeniyle şu
nu arz etmek istiyorum : Anayasanın tüm maddeleriyle 
ilgili görüşlerimizi elbette ki, burada ilk gün tümü üze
rinde yaptığım konuşmada ifade ettiğim gibi, olum
lu açıdan dile getirmekle görevliyiz, görevimizdir, 
hakkımız budur. 

Tasarının olumlu yönlerini arz ederken, gerçek
ten 12 Eylül felsefesine uygun maddelerden biri ola
rak değerlendirmiştim bu derneklerle ilgili maddeyi. 
Çünkü 12 Eylül öncesi durumlarda Türkiye'de olu
şan anarşide derneklerin ne kadar büyük bir pay sa
hibi olduklarını hiçbirimiz burada inkâr edecek de
ğiliz. Ancak, Değerli Komisyon Başkanımızın biraz 
önce ifade buyurdukları gibi, demokrasinin temel 
müesseselerinden biri olan dernekleri kurarken de 
mutlaka demokrasinin normal düzenini de göz önün
de tutmak zorundayız. 

Getirilen maddenin fıkralarını gözden geçirecek 
olursak, birinci fıkra gerçekten demokrasinin gereği 
olan derneklerin izin alınmadan kurulmasına imkân 
veren, ancak kuruluş şekliriin, şartlarının kanunla dü
zenlendiğini ifade etmiştir. 

ATALAY PEKÖZ — Önerge üzerinde konuşul
sun Sayın Başkan; maddenin bütünü üzerinde ko
nuşuluyor. 

EVLİYA PARLAK — Efendim geleceğim, oraya 
geleceğim müsaade ederseniz. 
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BAŞKAN — Sayın Parlak, kısa konuşacağınız* 
işaret buyurarak... 

EVLİYA PARLAK — Süremi geçirmeyeceğim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, süreyi geçirme bakımından 
değil de «Kısa konuşacağınızı» ifade ettiniz, hatırla
tıyorum. Devam buyurunuz. 

EVLİYA PARLAK — ikinci maddede, dernekle
rin hangi hallerde sınırlanacağı sıralanmıştır ve bu 
da 12 Eylül öncesi zararlı ortamlardan esinlenerek, 
ilgili kanundan da yararlanılarak hazırlanan olumlu 
metindir. 

Üçüncü fıkrada, yine hangi şartlarda dağıldığı 
ifade edilmiş. 

Dördüncü flkrada ise «Hâkim kararına lüzum hâ
sıl olduğu an, alınamadığı takdirde, devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenli
ğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlükle 
rinin korunması ve suçların önlenmesi bakımlarından 
da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim ka 
rarına kadar, yetkili kılınan merciin, emriyle faaliyet
ten alıkonulabilir» deniliyor. 

O halde, hâkim kararı elbetteki her an alınama
dığına göre ve burada sıralanan çok önemli durumlar
da çıkarılacak kanunla yetkili kılınacak merci her
halde ya vali ya kaymakam veya bir başka yetkili 
olabilir; bunlar bu hallerde kapatabileceklerdir. 

Bu hükmü getirdikten sonra, geçmişte partili ba
kanların, iktidar veya muhalefet dönemlerinde, seçil
meleri için birçoğu bu dernekleri bu yüzden politika
ya sokmuşlardır. Seçimlerini partilerinden çok bu 
derneklere dayamış bakanlar gelip de bu yetkiyi ver
diğimiz zaman, acaba bir noktada dernekleri bir da
ha siyasete karışır şeklinde bir durum yaratmayacak 
mıyız? 

Bu endişelerle, özellikle ifadeye bakıyorum (Daha 
önce de arz etmiştim) «Dernekler İçişleri Bakanlığın
ca...» Bu da bence bakandan ayrı daha alt kademe
deki yetkililerin de yetkisine verilmiş oluyor ve ge
lecekte iktidardaki bakanlar bu yetkiyi kullanırlarken, 
ister istemez dernekleri politikaya sokmalarına sebep 
olacak bir fıkradır. 

Sözkonusu endişelerimizi gideren, dördüncü fık
ranın ikinci kısmıdır. Karşılaştırdığımız zaman, «Dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, (Ki, 
bu kısım dördüncü fıkrada vardır) millî güvenliğin ve 
millî egemenliğin (Millî güvenliğin de vardır) ve ge
nel asayişin korunması amacıyla İçişleri Bakanlığınca 
kapatılacaksa» bu millî egemenliğin ve genel asayi
şin korunması amacını da acaba kanunla yetkili ki- ! 

lınan merciin faaliyetten alıkoymasını öngören kıstas
ların içine alamaz mıyız? 

«Millî egemenliğin ve genel asayişin korunması» 
açıkta kalıyorsa, bunu da dördüncü fıkra kapsamına 
alıp, bu beşinci fıkrayı çıkarırsak, bence bu dernek
lere ilişkin madde daha demokratik, daha olumlu 
olur. 

Arzım budur, saygılarımla sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Aynı mahiyette olduğu için zannederim Sayın Yar-

kın, Sayın BjJge, Sayın Banaz, Sayın Vardal bu ko
nuda bir açıklama yapmak istemeyeceklerdir. 

Evet, buyurunuz Sayın Erginay, lehinde efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli'ar
kadaşlar; 

Tasarının bazı maddeleri, üzerinde hassasiyetle 
durulan maddeler şeklinde; bir tanesi de bu madde. 
Oldukça tanınan şairin dediği gibi, «Bir dokun / Bin 
ah işit kâse-i fağfurdan». Evet, bu maddenin üzerin
de de çok şeyler söyleniyor. 

Ben yalnız Sayın Parlak'ın, Sayın Bilge'nin ve 
Sayın Feyzioğlu'nun, Sayın Tosyalı'nın da aşağı yu
karı üzerinde durdukları tek fıkra üzerinde duraca-
ğım. Derneklerin kapatılması yetkisinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesini mahzurlu buluyorum. 

Gerçekten bir defa bunun mahzuru, derneklerin 
faaliyetlerini istedikleri şekilde yapabilmelerini önle
mek bakımından mahzurlu buluyorum bunu. Bildi
ğiniz gibi, «Bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir» der
ler. Binaenaleyh bir dernek ki, memleketin hayrına, 
demokrasinin esasına uygundur diyoruz, dernekler ol
sun bir memlekette. Hakikaten birçok sahada dernek 
lerin faaliyetleri memleketin hayrınadır, yararınadır. 

Şimdi, böyle bir dernek acaba yarın bir şey ya
parsam, şunu yaparsam kapatılır mıyım veya şöyle 
bir şey olur mu diye daima bir endişe içerisinde ka
lacaktır, kalabilir; ama zaten yukarıdaki hüküm faa
liyetten alıkoyma yetkisini verdiğine göre ve doğru
dan doğruya da mahkemenin kararına kadar bekletil
diğine göre, zaten o . faaliyetin durdurulmasıyla bit
miş, kapatılmış mahiyettedir. Yani o devrede hiç ol
mazsa faaliyetini yapamayacaktır. Gaye de bu değil 
mi?.. E, bekleyelim. 

Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, «Bazen mu
hakemeler senelerce sürüyor...» Sürsün. Dernek de 
kapalı kalıyor, derneğin de faaliyetleri yok. Muzır ha
reketi varsa o da yapılamayacak demektir; ama ta 
baştan koyduğunuz genel hükme burada uymuş olur
sunuz hiç olmazsa. Orada «Derneklerin yalnız mah-
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keme kararıyla kapatılacağı» hakkında hüküm var 
çünkü. 

Bu itibarla, demek ki. bu fıkra gayeye biraz ters 
düşüyor. Üstelik, gelişmesini istediğimiz dernekler ba
kımından da zararlı. Kaldırılmasında bir mahzur yok; 
bilakis yarar var. Derneklerin gelişmesini sağlamak, 
demokrasiye daha fazla faydalı olmak bakımından 
zannediyorum yarar var. 

1961 Anayasasında yukarıdaki bütün hükümler 
var, fakat bu yok; bunu koymuş bulunuyorlar. 

Mani olan nedir kendilerine? Dernekler bakımın
dan zararı nereden düşünürler? Aslında böyle bir şey 
yok, çünkü değindiğim gibi, eğer zararlı görürse za-, 
ten faaliyetini durdurma yetkisi var makamların. Faa
liyetini durdurmak demek, yine de kapısına mühür 
vurmak demektir; hiçbir şey yapamayacak, beyanatta 
bulunamayacaklar demektir. 

Hulasa, zannediyorum tersinden aldığımız zaman, 
yani derneklerin kendi özgür faaliyetlerini, hatta ken
di tüzükleri içerisinde yapabilecekleri faaliyetleri bir 
nevi korku içerisinde, gerçekleştirmemek gibi bir du
ruma düşmemeleri için bunu kaldırmakta fayda var
dır. 

Prensibine aykırı değilim, yani derneklerin muzır 
faaliyetlerini mutlaka önlemekte, bu memlekete es
kiden bazı tabir caizse «Psito - dernekler» yani suni 
birtakım dernekler, sarı birtakım dernekler kanalıy
la yapılan zararları hepimiz biliyoruz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Kırmızı dernekler 
Sayın Hocam, sarı olsa neyse... 

!ÂKllF ERGİNAY — Buna 'katiyen karşıyım. 
'Bu itibarla, t>u fıkranın kaldırılımasına taraftarım. 

Binaenaleyh, önergeyi destekliyorum. 
Yalnız bir küçük şahsî sorum da var. Son fık

rada, «IBu madde hükmü vakıflara ve '.bu nitelikteki 
kuruluşlara da uygulanır» deniliyor. Acaba burada 
.bildiğimiz cemaatler de dahil midir? Evet, bu an
lamda cemaatler; Ermeni cemaati, Yahudi cemaati, 
hatta Türk demaatlerinden de olabilir, bunların hük
mî şahsiyeti yoktur, fakatı ıbir topluluktur. Bina
enaleyh, eğer böyle *bir düşünce varsa burada açık
lanmasında ve zapta geçmesinde fayda görürüm. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarımı efendim. 
.BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Fahri Öztürk, buyurunuz ©fendim, aley

hinde. 
FAHRÎ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım;: 
Anarşi ve terör ortamının gelişip güçlenmesinde 

illegal 'kuruluşlar kadar legal derneklerin de ıbüyük 

etkisi olmuştur. Genel kurullarında Leninizm ve 
Maaizm tartışması yapılan, devleti yıkmayı hedef 
alan 'bazı derneklerin mevcudiyetini hepiniz anım
sarsınız, 

Sayın Parlak arkadaşımız idarenin faaliyetten alı
koyma yetkisi varken 5 inci fıkraya ne lüzum var 
dediler. Oysa gerek mevzuatımızda, gerekse uygula
mada idarenin faaliyetten alıkoyma yetkisiyle, ka
patma yetkisi ayrı şeylerdir. Amacı dışında faaliyet 
igösteren derneklerin hâkim kararına kadar idarece 
faaliyetten alıkonulması sanıldığı kadar etkin bir 
araç değildir. Zira, faaliyetten alıkonulan bir derne
ğin binası kapatılmadığı surete faaliyette bulunup 
bulunmadığını denetlemek uygulamada mümkün* ola
mamaktadır; çünkü faaliyetten alıkonan Ibir derne
ğe üyeler girip çıkabilmekte ve ancak aleni karar 
alınamamaktadır.; 

Öte yandan ıbir derneğin mahkemece kapatılma
sı Sayın Anayasa Komisyonu Başkanının da ifade 
ettikleri gibi, 'büyük zaman 'almaktadır,, 

IBu nedenle, devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez 'bütünlüğünün, millî 'güvenliğin ve genel asayi
şin korunması amacıyla derneklerin İçişleri Bakan
lığınca da kapatılmasında zorunluluk vardır. Süratle 
alınacak olan ıbu karar devlet etkinliğimi artıracak, 
devletin ıgüçlü olduğunun bir tezahürü olacaktır. 

'Saygılarımla. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Doğu., 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhinde konu

şacak ıbaşka arkadaşımız var mı Sayın Başkanım? 

İBAŞKAN — Sayın Aksoy, aleyhte mi, lehte mi? 
ALÂÖDDİN AKSOY — Lebinde Sayın Başkan. 
İBAŞKAN — İSayın Doğu arzu ediyor musunuz, 

buyurun öyle ise. 
AHMET SENVAR ÖOĞU — Tamam efen

dim konuşsun sıramı veriyorum. 
İBAŞKAN — "Buyurun Sayın Akspy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarıinr,, 

IDevleti yeniden kuruyoruz, artık dün geçmiştir, 
geleceğe bakıyoruz. Devletin güçlü Ibir Millî Güven
lik Kurulu, olacaktır Cumhurbaşkanının başkanlığın
da. Cumhurbaşkanına verdiğimiz gücü hepimiz 'bili
yoruz, hükümet içerisindeki yerini hepimiz biliyo
ruz. Devletin IMillî İstihbarat Teşkilatı' vardır, der
nek faaliyetleriyle' ilgili Ibütün istihbaratlar 'Millî 
Güvenlik Kuruluna gelecektir. Hiçbir vali, hiçbir İç
işleri iBakanlığı mensubu, hiçbir İçişleri Bakanı rea-
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litenin dışına çıkamayacaktır, siyasî faaliyette bulu
namayacaktır, dernekleri siyasete alet edemeyecek
tir, ona çalışıyoruz, 'bunu kurmaya çalışıyoruz. 

Saygılar sunanım1.' 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy, 
Vazgeçtiniz değil mi Sayın Doğu? 
AHMET SBNVAR DOĞU — Gerek kalmadı 

Sayın IBaşkan./ 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı bu önergelerle ilgili evvela Sa

yın Eriginay'ın ibir sorusu vardı, en son fıkrayla il
gili, cemaatler dahil midir şeklinde ona bir cevap 
alalım, ondan sonra da 'önergeler 'hakkındaki görüşü
nüzü soralım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Cemaatler efendim tüzelkişi ola
rak kurulurlarsa elbette iki, tabi olacaklardır, gayet 
tabiî. 

IBAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, 'bu önergeler 'hak
kındaki görüşünüzü rica ediyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Katılımıyorsunuz. 
(Değerli üyeler; 
Her iki 'önergeyi de dikkate alınmak üzere oyla

rınıza sunuyorum!: Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Önergeler dikkate alırumamıştır. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, teknik bir 
sorum olacak ıkomıisyondan? 

(BAŞKAN — »Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Efendim, her ne kadar 

değerli Komisyona sormak istediğim bu soruya Sa
yın Ergİnay kişisel görüşünü açıklamış ise de, Ko
misyonun cevabı önem arz ediyor.; Efendim, 4 ün
cü fıkrada yetkili kılınan merciin emriyle faaliyet
ten alıkonulan bir derneğin 'kapısı mühürlenir mi, 
!bu anlamı taşıyor mu, faaliyet men edilmesi? 

ANAYASA KÖMİSIYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Mühürlenir efendim talbiî, ama mü
hürlenme de yetmiyor anlatmaya çalıştık efendim. 

'BALKAN — Teşekkür ederim. 
ISoru ımu Sayın Yarkın, buyurun.' 
IŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, aynı yet

kinin hem idareye, hem de hâkime verilmesi fevka
lade istisnaî bir hal. Faaliyetten alıkonulma yetkisi 
idareye tanınmışken, bu yetki 'kullanılırken, kapısı
nın da mühürlendiğini beyan ettiklerine' ıgöre, .herhan
gi ibir siyasî toplantı yapamayacak, herhangi bir bil
diri neşredemeyece'k, yani idare için sakıncalı hiçbir 

faaliyette bulunamayacak olan ibir derneğin, zaten 
sonuçlan itibariyle kapatılma gibi ifade edileceğine 
göre, kapatılma kararının hâlâ mahkemeye verilme
mesi ive1 idareye de tanınmasının tekrar açıklanması
nı rica edıijyoruım? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
IBuyurün.; 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
iSoruyu eğer iyi anladıysam, «Niçin 'hem mah

kemeye, hem idareye kapatma yetkisi verilmiştir?» 
diye soruyorsunuz değil mi efendim? 

ŞERAFETTÎıN YARKIN — Ayrıca da idarenin 
faaliyetten alıkoyma yetkisi idare için o derneğin 
sakıncalı 'hiçbir faaliyeti söz konusu olamayacağına 
'göre1, niçin veriliyor? 

IBAŞKAN — Buyurun, 
ANAYASA KOMİSYONU ıBAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim1,f faaliyetten alıkonulduğu 
zaman 'biraz evvel arz ettiğim gibi derneğin ka
pısı mühürleniyor, fakat o derneğin 'bütün evrakı, 
bütün (belgeleri içeride duruyor (mahkemenin emrine, 
fakat tou duruş hiçbir zaman bir güvence arz etmi
yor, hiçbir zaman bir gerçek ifade etmiyor; çün
kü en sonunda mahkeme oraya geldiği zaman oda
yı yarı yarıya boş buluyor. 

Diğer taraftan ıbunun idareye verilmesinde de 
sanıldığı gibi ıbüyük bir manzur yok, idare1 idarî bir 
karar verdiği için 'Danıştayın denetimine tabidir, ay
rıca da bir iktidar mensubudur' elbette İçişleri Ba
kanı, fakat parlamentoda da denetime tabidir. Ger
çi parlamentoda çoğunluğu sağlayacaktır, fakat mu
halefet o İçişleri Bakanının yanlış bir işlem yaptığı
nı da 'kamuoyuna duyuracaktır, yani ister istemez 
İçişleri Bakanı iki taraflı bir denetim altındadır; bi
raz evvel bundan bahsetmedim, birtarafta parla
mento, diğer taraftan da Danıştay aracılığıyla yar
gı denetimi, buna paralel olarak da tabiî dava açıla
bilir o ayrı ibir konu. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 
IBir şeyi daha ilave edeyim, sadece aksiklopedifc 

bir bilgi olarak, bu sistem memleketimize has bir 
sistem değildir, 'Fransa'da da uygulanan sistemdir 
efendim. İçişleri Bakanı derhal istediği derneği ka
patabilir. 
• 'BAŞKAN — Teşekkür ederim. DeğerM üyeler; 

SÜLEYMAN 'SIRRI KIRCALI — ©ir teknik 
soru sormak istiyorum efendim. 
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IBAŞKAN —Yine bakınız 'bu konu dikkate alın-
«ıadı..3 -

SÜLEYMAN SIRRI (KIRCALI — Bu konuyla 
ilgili değil efendim... 

(BAŞKAN — Bu 'konuyla ilgili olmamak şartıyla, 
daha evvel (görüştüğümüz bir ıkonu mü, yoksa... 

ISÜLEYMAN SIRRI ORCALI — Maddenin bü
tünüyle ilgiliı 

BAŞKAN — Daha bütününe sıra gelecek Sayın 
Kırcalı, şu önergeleri de bir lütfen değerlendireliım 
hay hay, unutamayacağım sorunuz mutlaka soru
lacaktır, soracaksınız sorunuzu. 

Değerli üyeler Sayın Özdoğan'ın önergesi. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Geri çekiyo

rum önergemi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenizi alıyorsunuz teşekkür 
ederim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Söz istiyorum, muha
lefet şerhim var.: 

. BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 
Sayın Gölcüklü, sizin de bu maddeyle ilgili bir 

' karşı oyunuz var, bu önergelerin görüşülme'si sıra
sında lütfeder söz alır mısınız, 'biraz zamanımızı ta
sarruflu kullanma bakımından. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Olur efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
«Buyurun Sayın Feyzioğlu. ı 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar

kadaşlar; 
Biraz önce üzerinde görüşmeleri yapılan öner

geler kısmen benim önerge olarak sunduğum fıkra
ya ilişikindir ve o fıkra ile birlikte önergeinin diğer 
'hükümleri de 'kabul edilmedi ve bu yüzden de belki 
de 'hiç de gerek olmayan bir heyecan havası orta
ya çıktı. Bir garip rastlantı olarak ben bunu karşı
lıyorum; aynı madde içinde 'bir fıkrada, böylece de 
müteaddit önergeleriımiz birbirini izler durumda, ay
nı fikri müdafaa eder nitelikte gözükmektedir. Buna 
rağmen, benim gocunacak 'bir yaram olmadığı için, 
Sayın Eryılmaz'ın sözlerini, sadece içi millet ve va
tan sevgisi ile dolu değerli bir arkadaşımın heyecanı 
olarak 'karşılıyorum ve o itibarla rahatlıkla kendi 
görüşlerimi ifadeye devam edeceğim. 

Bendenizin sadece değineceğim bu madde içinde
ki fıkra, biraz önce aksi görüşler belirtilmiş olan be
şinci fıkradır.; Yani, İçişleri Bakanının derneği mah-
ikeme kararı olmadan dcapatabilme yetkisine ilişkin
dir. 

Sayın Aldıkaçtı, Sayın Komisyonumuzun Başkanı, 
12 Eylül öncesi derneklerin tutumunu çok güzel an
lattı. O günleri hepimiz içimiz yanarak yaşadık. Bu 
nedenle 33 üncü. madde ile derneklere, getirilen yeni 
düzenlemenin, bir ihtiyacın kârlılığı olduğu inan
cını taşımaktayım; ancaJk verilen örneklere dikkat 
edilirse, hepsinde de yuvarlanmak üzere olan ıbir 
Devlet gücünün bitişi sebebiyle doğmuş olaylar ol
duğu görülür; siyasî iktidar gücünü tamamen yitirmiş 
vaziyettedir, iflas etmiş durumdadır ve öyle 'bir or
tamda anarşi de, terör de derneklerin içinde de dı
şında da atını rahatlıkla oynatabilmiştir. 

Ancak arkadaşlar, 'ben bir hukukçuyum, hazırla
yacağımız Anayasanın sadece bugünler için değil, 
yarınlar için de hazırlanmış1 bir Anayasa olduğu dü
şüncesi içinde bunlara (iki, hepimiz öyleyiz) şu en
dişeyi taşırım: Bugüne kadar, daha doğrusu 12 Ey
lülden önce acz içinde olan bir siyasî iktidarın, ile
ride çok güçlü, hatta hukuk kurallarını çiğnetebi
lecek derecede güçlü bir iktidar olamayacağına dair 
bir garantimiz yoktur ve öyle bir iktidarın îçdşleri 
Bakanının da yüzde yüz tarafsız kalabileceğini - id
dia etmek sanırım gerçeklere tam uymaz. 

Biz ne istiyoruz; içişleri Bakanlığı, millî güven
liğin, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün 
korunması amacı ile buna aykırı davranışlarda bu
lunduğunu tespit ettiği dernekleri, bu 'zararlı duru
mundan alıkoysun. Bunun yolu* faaliyetten men 
etmesidir.- Faaliyetten mıen eder, ondan sonra 'kapa
tılması için mahkemeye başvurur. 

Sayın »Başkani'mız derler ki «Faaliyetten mıen öt
mek yetmiyor, mühürlense bile mühürleri açılıyor, 
içinden e'vraik çalınıyor...» Peki,, kapatıldığı zaman 
da aynı durumun olmayacağını nasıl garanti edebi
liyorlar öyle ise?... Bu sefer ters taraftan dava aç
ma imkânını tanıyorlar, kabul ediyorlar, o halde 
öyle bir durum var ise yine minareyi çalan kılıfını 
da hazırlayacaktır. Mesele, kapatılan, mühürlenen 
o yerin açılrhasına engel olacak tarzda bir itinayı, 
dikkati İçişleri Bakanının göstermesindedir. Bunu ya
pamıyor diye bir hukuk kuralını, Ikabul ettiğimiz 
bir prensibi terk etmeye kalkmak, bana göre 
doğru olmuyor. Yarının tarihî sorumluluğundan kur
tulmak imkânımızın bulunamayacağı endişesini ta
şıyorum. 

Bu itibarla derneklerin, kanunun öngördüğü hal
lerde hâkim kararı ile kapatılması ilkesi (Ki, mad
dede 'kabul edilmiştir) muhafaza edilmelidir. Bu il- -
keden Tasarının beşinci fıkrasındaki sebepler nede
niyle de vazgeçmeye sebep yoktur, gerek yoktur. 
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Bu itibarla, İçişleri Bakanlığının, diğer idarî kısım
larda tanınan (Ki, dördüncü fıkrada) yetkilerde, ida-
ı.' makamlara tanındığından da farklı olarak belki 
İçişleri Bakanlığının direkt olarak da faaliyetten men 
fctjjie kararını tanıyabilelim; ama mahkeme dışında 
derneklerin kapatılması prensibine veyahut da istis
nasına kaçmayalım, derim. Takdir Yüce Meclisin-
d>. 

Saygılar sunarım, efendim^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhte söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, ben de, bu İçişleri 

Bakanlığının derneklerin kapatılmasıyla ilgili konuda 
pek çök sayın üye şimdiye kadar konuştuğu için, 
belki sayın üyeler bu konuda artık söz istemezler, 
doğrudan doğruya önergeyi dikkate alınıp alınma
ması-hususunda oya sunmayı teklif edecektim; fakat 
ısrar ediyorsanız tabiî buyurun. 

AHMET SBNVAR DOĞU — Çok kısa Sayın 
Başkanım; biliyorsunuz mizacım gereği fazla konuş
mam. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SBNVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok değerli Hocamızın önergesi aleyhinde ko^ 
nuşmıak üzere söz aldım. Efendim, 'hepimizce ma
lumdur; bir hakkı aramanın yollarından bir tanesi 
mahkemeye' müracaattır; ama bazı haklar vardır 
iki, o hakların aranması için mahkemeye gitmek mut
laka şart değildir. Doğması mukarrer olan birtakım 
mazarratı zamanında bertaraf edebilmek için de 
idarî yönden tedbirler getirmiştir. Mesela, bir misal 
vermek istiyorum mevzuatımızdan: 

Gayri menkule tecavüzün idarî yollardan meni 
davası, diye bir dava açılması mümkündür. Bunda
ki gaye, gayri menkul üzerindeki ilk planda doğma
sı düşünülen mahzurları, zayiatı veyahut daha sonra 
daha çapraşık hale gelecek birtakım hukukî durum
lara mani olmak için idarî yönden getirilmiş bir ted
birdi^ Bunun için pekala Danıştaya gitmek mümkün
dür. 

Dernekler için de aynı şey söz konusudur. Der
neklerin de birtakım mazarrat doğuran faaliyetleri 
varsa, kötü faaliyetleri tespit edilmiş ise, bunun için 
mahkemeden karar alıp da devreye girmenin, zaman 
bakımından çok büyük mahzurları olmaktadır. Biz 
yaşadık; biliyorsunuz, bir TÖB - DER'i kapatmak 
bir mesele olmuştur, bir POL - BİR'i, diğer bir baş

ka polis derneğini kapatmak dert olmuştur. Bunlar 
kapanmıştır, ertesi gün yürütmenin durdurulması ka
rarlarıyla tekrar görevlerine iade edilmişlerdir, 

Bu elastikiyeti zamanında getirebilmek için İçiş
leri Bakanlığına bu'yetkinin verilmesinde ben fayda 
görmekteyim, Takdir Yüce Heyetinizdir. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Gölcüklü; bu önergenin oylamasından ev

vel mi söz istersiniz? 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Şimdi istiyorum, efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonu üyesi olarak hu maddenin 
birkaç noktasına muhalefet şerhi koymuştum. Muh
temelen görmüşsünüzdür; ama hu hususları belki 
Komisyon tarafından madde yeniden kaleme alınır
ken birkaç önergeye Komisyonumuz katılmıştı. Bu 
hususlar nazarı itibare alınırsa, madde daha iyi olur 
kanaatindeyim, onu 'belirtmek istiyorum. 

Evvela; maddenin ikinci fıkrasında, (Bu bir tek
nik nokta) ikinci fıkrasında 12 noi maddeye atıfta 
bulunuluyor. «Dernekler 12 nci maddedeki genel 
sınıflama sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri 
gibi» deniliyor,! 

Malumunuz 12 nci madde hükmü, genel bir hü
kümdür. Bütün hak ve hürriyetler konusunda geçer
lidir. 12 nci maddede bu husus açıkça belirtilmiştir. 
Bu sebeple bu atıf bulunmasa dahi muhtemelen 12 
nci maddede hürriyetlerin sınırlanması için bulu
nan, konulan genel sınırlama nedenleri Dernekler 
Kanunda dernekler için yasak amaç ilan edilecek
tir. öyle olmasa bile ı(Ki, muhakkak öyle olacaktır) 
şayet dernekler, o 12 noi maddede gösterilen genel 
sınırlama nedenlerine aykırı hareket ettikleri takdir
de faaliyetleri durdurulabilecektir. 

Kaldı ki, 12 nçi maddeye atıfta bir sakınca gö
rüyorum.; Çünkü 12 nci maddede bu hükmün genel 
olduğu ifade edildi ve hürriyetlere dair başka hiçbir 
maddede bu sebeple 12 nci maddeye atıf yapmadık. 
Şimdi 12 nci maddeye atıf yapılınca bu maddede, 
bu sefer 12 nci maddedeki genel sebeplerin genel 
niteliği üzerinde tereddüde düşülebilir. «Orada açık; 
ama genel sebep ve burada atıf yapılmış, atıfta bu
lunulmuş; acaba genel değil mi?» diye tereddüde dü
şüldüğü zaman, bu atıf diğer hürriyetler ve haklar 
konusunda bulunmadığı için, belki o genel sebep-
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lerin genel niteliği konusunda hataya düşülebilecek
tir. Komisyonumuz bunu nazarı itibara alırsa di
ğer maddelere uygun bir şekle girer bu madde. 

İkinci husus; yine maddede «Siyasî amaç güde
mezler, siyasî faaliyette bulunamazlar.» diyor, 'ikin
ci ibare, «Siyasî faaliyette bulunamazlar» ibaresi 
fazla oluyor burada. Siyasî amaç güdemeyince, pek 
tabiî olarak siyasî faaliyette de bulunamayacaktır. 
Bu da teknik bir nokta. 

Üçüncü nokta; «Dernekler, sendikalar, kamu 
Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf
larla bu amiaçla ortak hareket edemezler.» deniliyor, 
Bir kere «Ortak hareket» 'kavramı, açık bir kavram 
değil. Bu sebeple ortak hareketi tayinde güçlük çe
kilebilir. Kaldı ki, zaten siyasî amaç güdemeyecek-
krine göre artık siyasî amiaçla ortak faaliyetleri de 
söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple bu ibareyi de 
ben gereksiz, yararsız, belki sakıncalı görüyorum; 
yorumda zihinleri karıştıraJbilmesi sebebiyle. 

Nihayet dördüncü nokta; ben de derneklerin iç
işleri Bakanı tarafından kapatılabilmesine taraftar 
değilim.; Faaliyetten menedilebitaektedir. Etkili ol
madığını biliyoruz; faikat etkili kılma/bilir. Belli bir 
fiilî yasaklayan kanun hükümleri vardır; hırsızlığı 
yasaklar; ama yine hırsızlık suçu işlenir. 

©u sebeple arkadaşlarım uzun uzun izah ettiler; 
ddarî makamın dernek kapatma yetkisine sahip olma
sının sakıncaları ve sistemden bir ayrılma teşkil et
tiğini. O kanaatlere genellikle katılıyorum, ben de 
buna taraftar değilim. 

İlk üç noktaya Komisyonda arkadaşlarım itibar 
ederlerse madde, daha düzgün bir hale 'gelir ümi
dindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
(Değerli üyeler;' 
Sayın Feyzioğlu'nun önergesine Sayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan, 

Sadece bir noktayı belirtaıek isterim; içişleri Ba
kanının emriyle dernek kapatıldığı anda bütün ev
raklarına, bütün mamelekine el konur efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler..* Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalı'yla Sayın özkaya'nın, 33 üncü 
maddenin beşinci fıkrasının ikinci satırında «Der
mekler» den sonra «Kanundaki usule göre» diye üç 
kelimenin ilavesini istiyorlar... -

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, İç
işleri Bakanının bu kapatma yetkisinin kanunda be
lirtilmesini teklif ediyorum efendim, 

IBAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, görüşünüz?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Anayasada belirtiliyor zaten efen
dim. 

BAŞKAN — Söz isteyen «ayın üye bulunmadığı
na göre, dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...; Etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir, , 

Değerli üyeler; 
Sayın Banaz, Sayın Yankın, Sayın Vardal ve Sa

yın iBüge'nin önergeleri altıncı fıkranın değiştirilme
siyle ilgilidir, 

Önergeyi izah için önerge sahiplerinden?... / 
RBMZİ BANAZ -,- Ben söz rica ediyorum Sa

yın Başkan,ı 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
REIMZÎ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Dernek kurma hakkının hangi şartlarda kısıtlana

cağı genel olarak maddenin bütününde belirtilmiş
tir. Sunun dışında altıncı fıkra, Silahlı KuVvetler ve 
kolluk kuvvetleri mensuplarıyla kamu hizmeti görev
lileri için dernek kurma halklarına başkaca sınırla-. 
malar getirilmesi ive bu özgürlüğün kullanılmasının 
yasaklanması hükümlerini getirmektedir, 

Mesleklerinin özelliği gereği Silahlı Kuvvetler ve 
kolluk mensupları için genel sınırlama yanında özel 
sınırlama getirilebilir. Fakat bu sınırlama ne oldu
ğu belirsiz, Başkaca sınırlamalar» tabirinin kapsa
mında ' olamaz. Ancak, sadece kamu hizmeti gör
mek yeni bir kısıtlama sebebi olmaması gerekir. 
Hele bu kısıtlamanın hangi şartlarda hangi amaçla 
yapılacağı 'belirtilmemişse, hele bu kısıtlama «Baş
kaca sınırlamalar» tabirinin içinde yapılacaksa ve 
bu sebebi belirtilmeden yasaklamaya kadar varıyorsa 
son derece sakıncalıdır. 

Kamu hizmeti mensuplarının hiç sesinin duyu-
rulmaması, yanyana gelememesi anlamına gelir, Ge
nel sınırlama sebepleri zaten çok kapsamlıdır, 33 
üncü maddenin ikinci fıkrasına baktığımızda 12 noi 
maddeye atıf yapmaktadır. Orada millî egemenlik 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ge
nel asayişin, kamu yararının genel ahlakın, genel sağ
lığın başkalarının halk ve özgürlüklerinin sınırlama 
sebebi olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca maddede si
yasî amaç güdülemeyeceği, siyasî faaliyette bulunu-

— 332 — 



Danışma Meclisi B : 132 

lamayacağı, siyasî partiden destek görülemeyeceği, 
onlara destek olunamayacağı, sendikalar, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla 
•bu amaçla ortak hareket edilemeyeceği belirtilmiş
tir. (Bunların dışında başkaca sınırlamalar nedir?... 
Özgürlüğün kullanılmasının yasaklanması nedir?... 
Bunlar, ıkamu görevlilerinin (kişiliğinin ıkabul edil
memesi demektir, İşçi sendika kuracak, grev yapa
cak, toplu sözleşme yapacak, memur dernek dahi 
kuramayacak... 

V2 nci madde, özgürlüklerin, maddelerde' göste
rilen özel sebeplerle kısıtianaibileceğini belirtmiştir. 
«Başkaca sınırlamalar» tabirinin neresi özel sebeptir?... 
Bu tabir genel sınırlamadan dana kapsamlıdır, daha 
geneldir. Genel kısıtlamaların ne olduğu hiç olmaz
sa belirlidir. Bu, özgürlüğün 'kullanılmasının yasaklan
ması ise, hakkı zaten ortadan kaldırmaktadır. De
mokratik toplum düzeninin gerekleriyle (bağdaşa
maz. 

Sayın Komisyon (Başkanı Hocamız, bu maddenin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden alındığını be
lirttiler ve açıklamalarında Silahlı Kuvvetler ve kol
luk kuvvetleri için, orada sınırlama konulabileceğinin 
yazıldığını belirttiler; fakat kamu hizmeti görevlile
rinin nereden alındığını açıklamadılar. Onun, Av
rupa İnsan Halkları Sözleşmesinde olduğunu da 'be
lirtmediler. İBu konu açıkta kalmıştır, açıklanmasını 
istiyorum J 

Belirttiğimiz nedenlerle, «Kamu hizmeti görevli
leri» tabirinin fıkradan çıkarılması gerekir. Takdir 
Yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim., 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Tutum, lehte, aleyhte? 
CAHÎT TUTUM — (Lehte. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Görüşmekte olduğumuz fıkrada, kamu hizmeti 

görevlilerine sendika kurma hakkının yasaklanabile
ceğim dair, daha doğrusu bir cevaz hükmü yer al
maktadır. Memur hukukunu doğrudan doğruya ilgi
lendirmesi dolayısıyla, aslında 33 üncü maddede böy
le bir hükmün yer almasını fevkalade isabetsiz ola
rak buluyorum. Üzülerek belirteyim ki, memurlara 
ve kamu hizmeti görevlilerine karşı septik, şüpheci 
bir tavrı ve düşünceyi Anayasa hükümleri mertebe
sine yükseltmek kadar, memur hukukuyla 30 yıldır 
uğraşan benim için hazin bir tecelli olamaz. 
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Memur hukuku çerçevesinde memur statüsüne 
giren kişiler, o statünün gerekli kıldığı kayıtlara her 
zaman tabidirler ve tabi olmaları da doğaldır; ama 
memur hukukuna girmiş olan kimsenin vatandaşlık 
haklarından feragat ettiği anlamına asla gelemez. Bu, 
ancak totaliter ülkelerde olabilir. Nazi Almanya'sın
da devlet memurları öylesine devletle özdeş hale ge
tirilmeye çalışılmıştır ki, bırakınız dernek kurma hak
kını, sadece «Nazi Gençlik», «Hitlerci Gençlik Der-
neği»ne girmeyen kamu görevlilerinin yükselmesi im
kânı dahi verilmiyordu. Ancak Hitler Gençlik Teşki
latına çocuklarını sokacak ki, yüksek bürokrat terfi 
edebilecekti. Totaliter ülkelerde memuru devletle bu 
derece özdeş hale getirme teşebbüslerine her zaman 
rastlanmıştır; ama demokratik toplumlarda memur 
güvence kaynağıdır ve rejimin de büyük ölçüde temi
natıdır. 

Ben bir tek soru sormak istiyorum. Bu Anayasay
la getirdiğiniz yüzlerce kayıtlama ve sınırlamaları 
kimler uygulayacak bu ülkede?.. Güven duymadığı
mız bir milyonu aşkın kamu görevlisi mi? Benim 
üzüntüm şudur : Kamu görevlileri, içinde bulunduk
ları statünün ve yerine getirmekte oldukları hizmetin 
gerektirdiği ölçüde kayıtlamalara tabi tutulabilir. 
Bunun dışında kayıtlamalara tabi tutulması onların 
ikinci sınıf vatandaş haline indirilmesi demektir. 

Ben bu hükmün, rica ediyorum Komisyondan, 
saygıdeğer Anayasa Hukukunun değerli Hocası ve 
yıllarca bu konulan okutmuş olan değerli Hocaya 
sesleniyorum : Buradaki «Kamu hizmeti görevlileri» 
deyimini çıkartın. Kayıtlamalara elbetteki tabi ola
caktır. Elbetteki bazı kamu görevlileri, taşıdıkları sta
tünün nezaketi dolayısıyla ileri derecede bazı dernek 
açısından belki kayıtlamalara tabi tutulması gereke
bilir. Hâkimler için belki söz konusu olabilir. Mülkî 
idare amirleri için belki söz konusu olabilir; ama bir 
milyonu aşkın kamu görevlilerinin tümüne yasakla
ma getirebileceğini, hiçbir istisnaya yer vermeksizin 
yasaklama getirebileceği belirtilen genel bir hükmün 
konması, bir milyonu aşkın kamu görevlisine büyük 
ölçüde itimatsızlık anlamına gelir. 

Ben, bir milyonu aşkın kamu görevlisinin güvene 
layık olduğuna inanıyorum. Bu güvene her zaman 
layık olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. 

Saygıdeğer Komisyon Başkanı biraz evvel, Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11 inci maddesinden 
bazı alıntılar yaptılar. Ben ne zaman, «İnsan Hakları 
Sözleşmesi» deyince bir tuhaf oluyorum; çünkü, İn
san Hakları Sözleşmesinin lehte olan hükümlerini ge-
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tirmekten çok, aleyhte olan hükümlerini aktarmayı 
bir usûl ve itiyat edinmiş gözüküyorlar. Benim üzün
tüm budur. Neden, maddenin bir noktasını okuyup 
ardını okumamalarının nedeni buradan gayet açıkça 
anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, cümlenizi tamamla
yın. Süreniz dolmuştur. 

CAHİT TUTUM — Teşekkürler Sayın Başkan. 
11 inci maddede, Sayın Banaz'ın sorduğu soru 

var. Silahlı kuvvetler mensuplarına ve kolluk görevli
lerine muhik sınırlamalar, kayıtlamalar ancak getiri
lebilir. Bu hak dahi onlardan esirgenmiyor. Bırakınız 
sivil kamu görevlilerini, bahsettikleri şeyler muhik, yani 
haklı; yani «Görevin gerektirdiği kadar ancak kayıt
lanabilir» diyor. Sivil kamu görevlileri için zinhar 
böyle birşey yok; olamaz. Böyle birşey düşünemez
siniz. Elbetteki ben yine Türkiye'nin gerçekleri açı
sından kamu görevlilerinin işgal ettiği pozisyonlara 
göre belli kayıtlamalar getirilebileceğine inanıyorum; 
ama tümden bu hakkın reddi sonucunu doğuracak 
herhangi bir kayıtlamanın şiddetle karşısında olma
mız gerekir. Üzüntümü son bir cümleyle belirtmek 
isterim. 

Dernekler Kanununda, dernek kurma hakkı iki 
grup vatandaşa yasaklanmıştır, bunlardan bu hak 
esirgenmiştir. Biri, Siyasî Partiler Kanununun 3 üncü 
maddesinin (b) fıkrası gereğince, «Bir siyasî partiden 
kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çı
karma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapat
ma kararının kendilerine yazıyla bildirmesinden iti
baren- beş senelik süre içinde dernek kuramazlar.» 

ikincisi; «Ağır hapis cezasına veya taksirli suç
lar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası
na mahkûm olanlarla yüz kızartıcı suçlardan yahut 
bü kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kur
mak veya idare etmek suçlarından birinden kesin ola
rak hüküm giymiş olanlar dernek kuramaz» Kamu gö
revlilerinin tümünü bunlarla eşit mi telakki ediyoruz? 
Bu yasak bu şekilde konamaz ve konmamalıdır. 

Saygıdeğer Başkanım ve değerli üyeler; 
Komisyon Balkanı ve Komisyonun değerli üye

lerinden istirhamım şudur. Mecellenin ünlü bir deyi
şiyle; «Zaruretler miktarlarınca takdir olmalı.]» 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN .—• Teşekkür ederim Sayın Tutum-
Sayın Kurtoğlu, lehte - aleyhte? 
SERDA KURTOĞLU — önergenin aleyhinde 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; 

Kanun maddelerinin tetkikinde kelimelerin bü
yük önemi vardır. Binaenaleyh, eğer sözkonusu olan 
fıkrada «Sınırlamalar» denmişse, «Özgürlüğü kul
lanmanın yasaklanması» denmişse, bu ibarelere ya
saklanma denmemelidir. Çünkü madde, filan filan 
için yasaktır hükmünü koymamıştır, sınırlama getir
miştir; özgürlüğü kullanmanın yasaklanmasını getir
miştir ve sevk tarzı da ı«Engel değildir» şeklinde ge
tirilmiştir. 

Binaenaleyh bu fıkra, «Kamu görevlileri için der
nek kurmayı yasaklıyor» diye hüküm koyup bunun 
üzerine tenkit başlarsa, maddeye rağmen, madde hi
lafına yorum yapma olur kanaatindeyim. 

Şimdi izin verirseniz, kısaca bu fıkrayı işaret ede
lim. Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensup
ları için başkaca sınırlamalar getirilmesine zannede
rim önerge sahibinin de itirazı yok. Bu görevler o 
kadar hassas görevlerdir ki, o görevin mahiyetine uygun 
olarak kanun vazıının diğer sınırlamalar dışında özel 
bir takım sınırlamalar getirmesini makul karşılıyor
lar. Bütün gürültü, bütün münakaşa diyeyim, bütün 
düşünce kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma 
haklarına sınırlama getirilip getirilmeyeceğidir. Kim
dir kamu hizmeti görevlileri?., tşçi dışında serbest 
meslek erbabı dışında, kolluk kuvveti dışında, Silah
lı Kuvvet dışında ne kadar kamu görevlisi varsa, 
Anayasa olduğu için, hüküm onlar hakkında sevk 
edilmiştir. O halde, kamu görevlileri içinde kamu gö
revinin niteliğine göre her kamu sektöründe yasak
lanması gerekecek birtakım dernek kurma sınırlama
ları («Yasak» dedikleri için aynı tabiri kullandım), 
esasında dernek kurma yönünden birtakım sınırla
malar getirilmesi makul görülebilir. Mesela, ister 
misiniz, bir vilayette, muhafazakâr bir vilayette, bir 
ilde bütün öğretim mensupları «Gece alkollü içki sa
tılan yerlerde eğlenme cemiyeti» diye «Derneği» di
ye bir dernek kursunlar. Eğer bu taammüm ederse 
(taammüm ederse o da) ne diyor?., «...kullanılması
nın yasaklanmasına engel değildir» Bu vakıa karşı
sında, bu gelişim karşısında, cemiyette böyle bir ge
lişim karşısında dernek kurma, bunların bu yolda 
bir dernek kurmalarına yasaklama getirilecek. Yoksa 
bu hüküm «Bütün kamu görevlilerine dernek kur
mak yasaktır,» gibi bir hüküm değil. «Bazı sınırla
ma getirilmesine engel değildir» diyor; çünkü tatbi
katın ne yolda gejişeceği malum değil. 
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İkincisi; bu özgürlüğü kullanmalarının yasaklan
masına engel değildir, Bu memura güvensizlikten do
ğan bir hüküm değil, kamu görevinin niteliğinden 
doğan bir hususiyettir, özelliktir. Kamu görevi men
subunun kamu göreviyle bağdaşmayacak teşekkül
ler içerisinde bulunmasına engel oluyor, «Engel ola
bileceğim» diyor. Niye?.,. Çünkü, vazifesinde kamu 
görevine tam intibak etmiş bir kimse hususî haya
tında o kamu görevi niteliğiyle bağdaşmayacak bir 
dernekte faal olursa, vatandaşın o kamu görevlisine 
itimadı kalkar. Bu kamu görevlisinin istemeyerek 
girdiği bir şeyden onu tevaki etmek için, onu kurtar
mak için konmuş bir maddedir; ama. istikbalde sui
istimal edilecek midir?.. Bu türlü suiistimal madde
lerinde suiistimali önleyecek tedbirleri idare kendi
sinden getirmelidir, idarenden suiistimal edilecek en
dişesiyle, bu zihniyetle yola çıkıp düzgün olan dü
zenlemeleri düzeltmeye, bozmaya zannederim vicda
nımız rahat etmeyecektir. 

Maddeyi arkadaşlarımızın bir defa daha okuma
larını rica edeceğim; Katiyen yasaklama yok, sınır
lama var ve kamu görevlileri kavramı çok geniştir, 
tadat edemezsiniz. 

Hâkimlerin reaksiyon (dinlenme).,. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

SER DA KURTOĞLU — Hay hay efendim. 
Hâkimlerin vakit geçirmek maksadıyla, boş va

kitlerini değerlendirmek maksadıyla bir tenis kor-
duna üye olmak için kurulan derneğe üye olmalarını 
tasvip edersiniz de, bir kulüp kurup her gece orada 
para ile oyun oynamalarını; kumar değil, vakit geçiri
yoruz esbabı mucibesi altında hakikaten vakit dahi 
geçirseler, eğer bir kasaba ise, bir ilse efkârı umumi-
yenin o hâkime itimadı kalkar, adliyede başlar bu 
defa inzibatî takibat açmaya. Bunlar mı olsun istiyor
sunuz?.. Çok rica ederim, genel bir hükümdür, Ana
yasaya yakışır bir hükümdür ve mani bir hüküm de
ğildir. İkaz hükmüdür;, hem idare için, hem kamu 
görevlileri için. 

Bu nedenle, önergeye karşıyım. Arz ederim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Aldıkaçtı, yalnız bu önerge üzerinde görü

şünüzü belirtmeden evvel Sayın Kırcalı'nın madde 
üzerinde bir sorusu var. 

Sayın Kırcalı, siz sorunuzu sorun. Sayın Aldıkaçtı' 
dan hem sizin sorunuza cevap, hem de bu önergeye 
cevap rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, si

yasî partilerle işbirliği yapamamak, siyasetle uğraşa-
mamak hususunda 33 üncü maddede dernekler ve 
vakıflar hakkında hüküm var, 56 ncı maddede sendi
kalar hakkında hüküm var, 78 inci maddede partile
rin bunlarla işbirliği yapamayacağı hakkında hüküm 
var ve bu 3 maddede bu derneklerin, vakıfların, sen
dikaların birbirleriyle ve siyasî partilerle işbirliği ya
pamayacağı hususunda bir hüküm getirilmiş. Her 
üçünde de var bu hüküm. Yalnız bunlar arasında 
46 ncı maddede kooperatiflerin siyasetle uğraşamaya-
cağı ve siyasî partilerle işbirliği yapamayacağı hak
kında hüküm var; fakat bunların sendikalarla siyasî 
bakımdan işbirliği yapamayacağı, vakıflarla işbirliği 
yapamayacağı, derneklerle işbirliği yapamayacağı hu
susunda diğer yerlerde getirilen paralel bir hüküm 
olmadığı gibi, bunlarda da kooperatifler sayılmamış. 
Yani vakıflar sayıldığı, dernekler sayıldığı halde si
yasî partilerle işbirliği yapamayacağı, sendikalarla di
ğer dernekler, vakıflar sayıldığı halde kooperatifler 
sayılmamış. Bunun nedeni kooperatiflerin bir özelliği 
mi düşünülüyor veya kooperatifler burada sehven 
gözden mi kaçmış? O hususu sormak istiyorum. Eğer 
ikinci husus varit ise düzeltilmesini istirham edece
ğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Kırcalı çok teşekkür ederim. 
Konuyu düşüneceğiz efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
33 üncü maddenin altıncı fıkrası hakkında daha 

evvel görüşlerimi açıklamıştım. Sanıyordum ki, tek
rar kürsüye çıkıp kıymetli vakitlerinizi almak zorun
luluğunu duymayacağım; fakat Sayın Cahit Tutum 
arkadaşımızın açıklamalarından sonra tekrar kürsüye 
gelmem icap etti. 

Kendileri açıklamalarında sık sık Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine başvurduğumuzu; fakat bu 
Sözleşmeden sadece kısıtlayıcı, sınırlayıcı hükümleri 
getirdiğimizi leri sürdü. Bu iddianın biraz insafsızlık 
olduğu kanaatindeyim. Sözleşmeyi yan yana getire
lim Anayasayla ve inceleyelim. Evvela Anayasamız 
her şeyden önce ferdi, ferdin kutsallığını kabul et
mekte, fert düşüncesinin kutsallığını kabul etmekte 
ve bu düşüncenin uzantılarını ve hu uzantıların ku
rulması gereken müesseseleri teminat altına almakta-
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dır. Avrupa insan Hakları Sözleşmesinde yahut da I 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde espri itibariyle ne 
varsa bizim getirdiğimiz Anayasa Tasan&mda da 
bunlar vardır. Bu hususta daha geniş tartışmaya eğer 
imkân verilirse hazırız. 

Şimdi, 11 inci madde; yani Avrupa İnsan Hakla
rı Sözleşmesinin 11 inci maddesinin tümünü okuyo
rum : 

«Her şahıs asayişi ihlal etmeyen toplantılara ka
tılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek 
ve kendi menfaatlerini korumak üzere dernek kur
mak hakkına haizdir.» Bakın bu hükmü aldık. «Bu 
hakların kullanılması demokratik bir toplulukta za
rurî tedbirler mahiyetinde olarak millî güvenliğin, 
amme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun ön
lenmesinin, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının 
hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak ka- I 
nunla tahdite tabi tutulabilir. Bu madde bu hakların 
kullanılmasında idare...» Bakın «idare» tabiri var. 
Sayın Remzi Bonaz arkadaşımdan özür dilerim. İlk 
konuşmamda idareden bahsetmemiştim. Kolluk kuv
vetleriyle Silahlı Kuvvetlerden bahsettim, atladım. I 
«... idare Silahlı Kuvvetler ve zabıta mensuplarının 
muhik tahditler koymasına mani değildir.»! Muhik, 
uygun gerekli tahditler. Yani bazı yerlerde çalışan 
insanlar, (Soruyu çok genel olarak ele alıyorum) in
san hakları i e bağdaşmayan 'birtakım sınırlamalara 
tabi tutuldular. Mesela, bir fabrikadan çıkarken üst
leri, başları aranır, altın içinde çalışıyorlarsa mese
la; altını pazara götürüp götürmemek yönünden araş
tırmak için. Bunlar insan haklarına aykırı hususlar 
değillerdir. 

Kaildi ki, Sayın Kurtoğlü arkadaşımın da belirtti
ği gibi, bizim 33 üncü madde dikkatle okunursa gö- I 
rüiür ki, biz burada 'kesin bir yasaklama getirmiyo
ruz. Diyoruz ki, «... bu özgürlüğü kullanmalarının 
yasaklanmasına engel değildir.», Yani belirli durum
larda 'bu dernek kurmaları yasaklanabilir ve bu ya-
sakl'anma şekli de mümkündür. Bizim kanaatimize 
göre de bugünk^ ortam içerisinde bu yasaklanmalı- I 
dır, ayrı bir konu; fakat engel depdir. Biz burada 
bir açık kapı bırakıyoruz. Kesenkes bir yasaklama I 
getirmiyoruz. Lütfen altıncı fıkra iyi, dikkatle okun
sun bu hususta. Bizim getirmek istediğimiz bu idi. 
©aşka bir anlamı yoktur. I 

Şimdi, sözlerime son vermeden önce Sayın Cahit 
Tutum arkadaşımızın bir ithamını cevaplandırmak 
istiyorum. Esasen kürsüye gelmemin yegâne sebebi 
de budur. Bizi nazilere benzetti. Aşağı yukarı nazi I 
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idaresine benzer, «Nazi partisi gibi»: dedi, «Bütün 
kamu görevlilerini oraya mı sevk edeceksiniz; bir 
partiye mi, bir sendikaya mı yahut bir derneğe mi 
sevk edeceksiniz?..», dedi. 

Bizim Anayasamız nazi partisinin, nazi rejiminin 
'kurulmasına elverişli değildir. Çok partili bir düzen
dir, insana saygılıdır, insan düşüncesine saygılıdır. 
Sayın arkadaşımız bizi nazi partisine benzetmeye 
kalktığına' göre, dedim ki kendi kendime, sermayesi 
tükendi. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar ve «Bra
vo» sesleri. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler... 
CAHİT TUTUM — Sataşma var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Değerli arkadaşlar; 
Saygıdeğer Komisyon Başkanının «Bizleri riazi 

partisine benzetti» diyerek mukabil bir ithamda bu
lunmasını herhalde yanlış bir iletişim, haberleşme 
olarak telakki etmek istiyorum. Çünkü, «Bizi», de
yince kimi kastetti acaba?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kendimi efendim, kendimi ve ar
kadaşlarımı. 

CAHİT TUTUM — O zaman nazi partisi- tek 
bir faişi ile özdeş olmadığına göre, en azından benim 
anlatmak istediğim şeyle ilişkili olmadığına göre it
hamımın doğrudan doğruya Komisyon Başkanına 
ait, ona yönelik olmadığını belirtmek isterim. 

Benim belirtmek istediğim galiba yanlış anlaşıldı. 
Ben diyorum ki, kamu görevlileri demokratik bir top
lumda, Türkiye'de ve birçok demokratik toplumlar
da dernek kurma özgürlüğü dahil birçok özgürlük
lerden yararlanır. Kamu görevlilerinin özgürlüklerini 
azamî bir şekilde kısıtlamaya çalışan rejimler totali
ter rejimlerdir. Bunun bir örneği de geçmişte Nazi 
Almanya'sıdır demek istedim. 

Eğer kamu 'görevlilerinin hareket serbestliğini as
garî dereceye indirecek bazı takyitler ve tahditler ge
tirilmeye çalışılırsa, bu tür benzetmeler kaçınılmaz 
olur. Biz demokratik bir ülkeyiz, bu tür tahditleri 
kabul etmeyiz. Kamu görevlilerinin dernek kurma 
özgürlüğü olacaktır, kamu görevlileri Kamu Huku
kunun kendilerine yüklediği asgarî zarurî takyitlere 
mutlaka tabi olacaktır. Bunu kabul ediyoruz ve ör
nekler de verdim. 

Bu nedenle, benim üzerinde durmak istediğim 
memur hukuku açısından, memurlar üzerine getiri-
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lecek olan kayıtlamalar her zaman ve her zaman hiz
met gerekleri ile orantılı olmalıdır. Hizmet gerekleri
ni aşan ve statü hukukunun çerçevesini aşan aşırı 
kayıtlamalar o memuru kölle durumuna getirir, fev
kalade vahim sonuçlar doğurabilir. Bütün dünya de
neyi bunu gösteriyor, geçmiş dünya deneyleri. Bu 
tür hatalara düşmemeliyiz. Benim 'korkum» buradaki 
korkum... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sataşma olarak telak
ki ettiğiniz söze cevap verdiniz, lütfen bağlayınız 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Sön sözümü söylüyorum. 
BAŞKAN — Rica edeyim. 

CAHÎT TUTUM — Benim buradaki endişem 
gereksiz yorumlarla meydan verecek aşırı kayıtlama 
eğilimleri benimsememizdir, Bu endişemi daima dile 
getiriyorum. Sermaye meselesi başkalarının takdir 
edeceği bir şeydir, kişilerin değil. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamakta

dır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabuH edilmemiştir. 

Maddeyi dikkate alman önergelerle birlikte Ko
misyona gönderiyorum. 

Değerli üyeler; 
Bir kısım sayın üyenin arzularına uyarak bu ak

şamki çalışmamızı 18.45'te; Pazartesi günkü toplantı
mızı, Anayasa Komisyonunun çalışmasına imkân ver
mek üzere saat 10.00'da yapmamız hususlarını evve
la oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
23 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat 10.00'da top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanana Saati : 18.45 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
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(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
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