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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
20 - 27 Ağustos 1982 tarihleri arasında 13 üncü 

İslam Dışişleri Bakanları Konferansına katılmak üze
re Nijer'e gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter Türk
men'e, Millî Savunma Balkanı Ümit Halûk Bayül-
ken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Devlet Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

İsmail Araır'ın rahatsızlığı nedeniyle 6 Ağustos 
1982 tarihinden itibaren 36 gün müddetle izinli sa
yılmasına dair Başkanlılk tezkeresi kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Komis
yondan gelen 12, 16 ve 17 nci maddelerinin kabu

lünden sonra, 25, 27, 29, 31 ve 32 nci maddeleri üze
rinde yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. Ta
sarının, 24, 26, 28, 30 ve 33 üncü maddeleri değişik
lik önergeleriyle birlikte Komisyona verildi. 

23 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başjkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1979 Malî Yılı Ke-

sinhesap Kanun Tasarısı. (1/475) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.8.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 23.8.1982) 

2. — Fırat Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı. (1/476) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.8.1982) (D. M. Hesaplarım İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna : 23.8.1982) 

Raporlar 
3. — Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsunlu, 

Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışımda 
Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma 
Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Salkımından Değerlendi
rilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık 

ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/31) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

4. — 474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkın-
dalki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararna
me ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/163) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi: 23.8.1982) 

5. — 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tah
villeri İhracına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla 
Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Madde
sinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/160) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1982) (S. Sayısı •: 172) 
(Dağıtma tarihi: 23.8,1982) 

— 340 — 



Danışma Meclisi B : 133 23 . 8 . 1982 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni 1SLİMYELI 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 133 üncü Birleşimi açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; Anayasa Ta
sarısı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın üyeler, müzaikerelere başlamadan önce, da
ha evvel aldığımız bir kararı tekrar hatırlatmakta fay
da mülahaza ediyorum : 

Bilindiği veçhile, günlük programla ilgili önerge
ler ıbir gün önceden Başkanlığa verilecek ve Başkan-
ıMc ona göre tasnif imkânını bulacak idi. Bu itibarla, 
34 ve 42 nci maddeler arasınıda'ki sekiz maddeye ait 
önergenin bugün Başkanlığa verilmesi halinde bir 
muameleye tabi tutulması, yani müzakereye esas alın
ması mümkün olamayacaktır. Buna mukabil bu öner
gelerin, eğer şayet o madde Komisyona verilmiş ise, 
Komisyonun ıttılaına sunulmak üzere Komisyona ve
rilmesi mümkün bulunmaktadır, 

Ancak bu sekiz madde bugün için programlan
mıştır. Valki rötarı telafi edebilmek için bu sekiz 
maddenin günlük en aşağı 10 veya 11 maddeye çı
kartılması zorunluğu vardır; istitraden bunu da hatır-
laltoıakita fayda mülahaza ediyorum. 

Bu başlangıçtan sonra, Komisyondan gelen 14 
üncü maddeyle alakalı ve 14 üncü maddenin tekrar 
müzakeresini isteyen bir önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Oylanmış olan 14 üncü maddenin ikinci fıkrasın

da, metnin daktilo edilmesi sırasında bir satırın atıl
dığı anlaşılmıştır. 

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

Esası değiştirilmeyen bu düzeltme yapılarak mad
de ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması. 

MADDE 14. — Savaşta, sıkıyönetimde veya ola
ğanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yü
kümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun ge
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanıl
ması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bun
lar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir. 

Ancak, birinci fıkrada sayılan hallerde dahi, sa
vaş hukukuna uygun fiillerden doğan ölümler ile 
idam cezalarının infazı ve 16 nci maddenin son fık
rasındaki diğer haller hariç, kişinin yaşama, maddî 
ve manevî varlığı ve bütünlüğünün korunacağı; kim
senin dinî inançlarını, düşünce ve kanaatlerini açık
lamaya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı kınanıp 
suçlanamayacağı; suç ve cezaların geçmişe yürütüle-
meyeceği; suçu hükmen sabit oluncaya kadar sanıkla
rın suçlu sayılamayacağı kural ve hürriyetleri ihlal 
edilemez. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsaade
nizle bir hususu arz edeceğim... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bu neviden atlamalar ola

bilecektir. Bunun yeri 'ikinci görüşmedir. Burada mad
de kesin müzakere edilip kabul edildikten sonra ye
niden oylanması tekriri müzakereyi tazammun ede-
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ceği için, Anayasada bu yola gidilmemesinin büyük 
yararı varıdır; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu bir görüştür. Mü
saade ederseniz ilave edilen maddedeki cümleyi ben 
size kısaca açıklayayım. Zaman alacağım tahmin et
miyorum JBU takdirde, Sayın Öztürk'ün söylediği şe
kilde muamele yapar isek, ikinci müzakerenin mana
sı zannediyorum önemini kaybedecektir. Bu itibarla 
arkadaşlarım tam methin ne olduğunu bir kere bil
melidirler. 

14 üncü maddenin ikinci fıkrasının ilkindi satırına 
lütfen dikkat ediniz : «İdam cezalarının infazı»ndan 
sonra bir çıkıntı yapıyoruz ve «.. ye 16 ncı maddenin 
son fıkrasındaki diğer haller» diyoruz, bu cümleyi 
yazıyoruz ve «.. hariç» diye bilajhara cümle devam 
ediyor. Bir başka değişiklik yapılmıyor, 

Sayın Komisyon, yapılan bu l̂aveyi kısaca izah 
ederseniz, bir tekriri müzakere yapalım, hemen oyla
rız, zamandan tasarruf imkânı hâsjü oluır tahmin ede
rim. 

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

16 ncı maddenin son fıfcrasınıdi bazı ölüm halleri 
var. Bunların bir tanesi idam cefalarının yerine ge
tirilmesi, diğeri de, sayılan dört difeer hal. Bunlar ha
riç, yaşama hakkı, suçsuzluk karidesi vesaire olağan
üstü hallerde dahi ihlal edilemeyecektir yahut sınırsı 
sınırlama getirilemeyecektir, deniljyor cümlede. İşte 
16 ncı maddenin son fıkrasındaki halleri saklı tutar
ken, ölüm cezası saklı tutulmuş, ona benzer diğer 
dört hal cümle düşmek suretiyle [atlanması suretiyle 
yazımda konmamış oraya. Şimdi yapılan şey o dü
şen cümleyi koyup; yani 16 ncı paddenin son fık
rasının mahfuz tutularak, bunun djşında yaşama hak
kının, din, vicdan hürriyetinin, mjadde&iıude gösteril
diği şekilde düşünce hürriyetinin, suçların, cezaların 
kanuniliği ilkesinin, suçsuzluk karinesinin olağanüstü 
hallerde dahi mahfuz tutulacağı ifade edilmek isteni
yor. Yani özet olarak, ölüm cezası ve diğer haller 
buraya ilave... 

BAŞKAN — İstisna hüküm olarak getirilmiş olu
yor?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet, hükümde esası il
gilendiren hiçbir değişiklik yoktur.. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sjuym Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendini 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, acaba 
bir hata mı oluyor; o hususu sormak üzere söz al
ınış 'bulunuyorum .Bahsettikleri mahkemelerce verilen 
ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali 16 ncı madde
nin son fıkrasında değil üçüncü fıkrasında yer almış
tır .Acaba fıkra sıralamasında bir hataya mı düşül
dü?... Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz edeyim efendim : 
Mahkeme kararının Mazıyla idam cezası ismen 

bahsedilmiştir. Bizim bu düzeltmede getirdiğimiz, za
ten 16 ncı maddenin son fıkrasına atıfta bulunuyo
ruz. İdam cezası ismen bahsedildiği için, o ayrı fıkra 
da olsa, birleşik fıkra da olsa önemi yoktur (ki, ayrı 
fıkradır), 16 ncı maddenin son fıkrasından bahsedi
yoruz ki, aynen oraya konandır, bir değişiklik yok
tur, gösterilen maddenin son fıkrasıdır, 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, 14 ün
cü maddenin böylece tekrar müzakeresi için oylarını
za müracaat edeceğim ve akabinde bir müzakere aç
maya gerek olmadığı kanaatindeyim; derhal oylaya
cağım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Usul hakkında, aleyhinde 
Sayın Başkan. Anayasada bunu yapmayalım; anaya
sada 'tekriri müzakereye gidersek... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, fikrinizi an
ladım. Zamandan tasarruf için arkadaşlarımızın, de
ğerli üyelerimizin oylarıyla meseleyi halledelim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Yanlışlık olma

sın diye arz ediyorum; bu 16 ncı maddenin son fık
rası değişmişti, 3 üncü ve 4 üncü fıkralar birleştiril
mişti. Bunun içine idam cezaları da dahildi. Binaena
leyh, burada, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında 
idam cezasına bahsetmeye gerek yoktur, diye düşü
nüyorum .Acaba Sayın Komisyon ne der?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, biz yal
nız düşen cümleyi ilave etmek için; yani maddede, 
kesin kabulü yapılmış ©lan maddede fazla gereksiz 
bir değişiklik yapmamış olmak için (o arkadaşımızın 
söylediği doğru) gerçekten idaim cezası daha evvel de 
bahsedilmişti, onu şimdi çıkarmayalım dedik; o kal
sın ve «son fıkrasındaki diğer haller» demek suretiy
le belirttik. Bir hata olacağı kanaatinde değiliz, 
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BAŞKAN — Yani mevcut ibarenin, tekEf ettiği
niz ibarenin aynen oylanmasını istiyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. Onu da 
değiştirmeye gerek görmediğimiz için. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 14 üncü maddenin 
tekrar müzakeresini oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen ve yapılmak istenen bu ilavey
le beraber 14 üncü maddeyi tekrar oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

Sayın 'iyeler; 
Komisyon, Komisyona iade edilen 18, 19, 20, 24, 

26, 28, 30, yeni ihdas edilmek istenen 33 ve eski, esas 
33 üncü maddeler hakkında görüş bildirmiş bulun
maktadır. Maddeleri, gene bu önergelerin ışığı altın
da bir kısmını hazırlamıştır. Onları sırasıyla okutu
yorum. 

18 ve 19 uncu maddelerden başlıyoruz. Bilindiği 
veçhile 18 ve 19 uncu maddelerin birleştirilmesi ve 
yeni bir metin hazırlanması Genel Kurulumuzca uy
gun görülmüş idi. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20.8.1982 ta

rih ve 131 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen, Anayasa Tasarısının 18 ve 19 uncu mad
delerine ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelen
miştir. 

Dikkate alınan önergelere uygun olarak birleştiri
len 18 ve 19 uncu maddelerin yeniden düzenlenen 
metni ekte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanun
da belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin ye
rine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye gir
mek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı et
me yahut geri verme kararı verilen bir kişinin ya> 
kalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan ki
şiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini ve
ya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar 
gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen 
diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâ
kim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halin
de veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapı
labilir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama ve
ya tutklama sebepleri yahut haklarındaki iddialar her
halde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması ha
linde sözlü olarak derhal bildirilir. 

•Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda 
en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, 
bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Olağanüstü hal, 
sıkıyönetim ve savaş haliyle ilgili hükümler saklıdır. 

Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu yakın
larına bildirilir. 

Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargı
lanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında 
serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bı
rakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada ha
zır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağ
lamak için bir güvenceye bağlanabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan 
kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini 
ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen 
serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir 
yargı merciine itiraz hakkına sahiptir. 

Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin 
uğradıkları zarar kanuna göre, Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
18 ve 19 uncu maddelerin 19 uncu madde halin

de yeniden düzenlenmesini öneren önergeler Komis
yonca 'dikkate alındığı ifade edilmektedir bu metinde. 

Bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul, eden
ler... 

CAHİT TUTUM — Usul hakkında Sayın Baş-
kan. 

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği. 
Madde 18. — Herkes, kişi hürriyeti ve güvenli

ğine sahiptir. 
Şekil ve şartları kanunda gösterilen : I 
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı ceza

ların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir 
mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yü
kümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya 
tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya 
yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kara
rın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden 
bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tut
kunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin j 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz... 
AHMET SENVAR DOĞU — Oylandı Sayın 

Başkan... («Oylandı Sayın Başkan, oylandı.» sesleri.) 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Tutum, 

oyladım. Lütfediniz. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 18 inci mad

de olarak metne girmiştir. 
Eğer maddeyi kabul etmeseydiniz bilahara öner

gelere geçileceği tabiîdir. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Usul hakkında bir şey söy

lemek istiyorum. Demin Komisyon, bugüne (kadar 
hiçbirimizin haberi olmadığı bir 14 üncü maddede sa
tır atlama konusunu getirdiler. Oturum henüz başla
mıştır. Gelen şekli Kâtip üye arkadaşlarımızdan bir 
tanesinin tam olarak lokumasına dahi fırsat Verilme
den, madde üzerinde tekriri müzakere oylarımıza su
nuldu. Ben buna kabul oyu verirken, zannettim iki, 
gerçekten 14 üncü maddenin ne olduğunu en azın
dan tam metin olarak okuyacağız. 

Açık söyleyim, ben 14 üncü maddeye unutulmuş 
cümle olarak neyin girdiğini anlamış değilim. Ondan 
sonra tekriri müzakere açma kabulümüzden sonra 
«maddeyi oyunuza sunuyorum» deyip oylamaya geç
tik ve oylandı, geçti. 

İkinci husus da, şimdi yaptığınız biçimde Sayın 
Başkanım; «Kabul edenler» diye sordunuz. Daha 
yarısındayken usul hakkında söz istendi; «Kabul et
meyenler» diye henüz sormamıştınız. «Oylama yap
tım» dediniz ve bitti. 

Komisyondan bu şekilde geri çekilip de getirilen 
maddeler üzerinde esasen kuşkum vardır Sayın Baş
kanım. Görmek imkânına dahi sahip olmadan, bir 
defa dinlemekle burada kabul veya ret demek duru
muna düşüyoruz, istirham ediyorum, bunun bir ted
biri Başkanlık Divanınca düşünülsün. 

BAŞKAN — Sayın Öney, lütfen bu temennizle 
beraber teklife yer veriniz. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, ön

ce Sayın Öney'e bir cevabımı arz etmek istiyorum. 
«Esas itibariyle 14 üncü maddeye neyin ilave edil

diğini anlamadım.» dediniz. Burada ben cümleyi ke
lime kelime okuttum ve sizlerin not almanıza imkân 
verdim. Artık neyin ilave edildiğini anlamadım ifa
denizde ben, kusura bakmayınız biraz fazla tereddüt 
havası sezmekteyim ve lütfen biraz da takdirinizi ko
laylaştırıcı istikamette, çalışmaları kolaylaştırıcı isti
kamette kullanmanızı hassaten rica etmekteyim. 

23 . 8 . 1982 O : 1 

Muhterem üyeler; 
Şimdi bir prensip kararını hep beraber halletme

miz lazım. Şayet arkadaşlarımız yeni gelen metni tek
rar çoğaltılıp görmek istiyorlar ise, o başka bir tedbir
dir; ama şimdiye kadar, şu ana kadar yapılmış olan 
oylamaların aynısı yapılmıştır. Aynısı yapılmış iken, 
usul hakkında bir söz almak, biraz evvel ifade ettiği-
ğim gibi, usulü müzakerelerle bir hayli zamanın alın
masına neden olacaktır, müncer olacaktır. 

Eğer Ibütün üyelerce yeni hazırlanmış olan mad
denin tekrar gözden geçirilmesini temin zımnında bu 
maddelerin basılması ve arkadaşlarımızın tetkikine 
imkân verilmesi isteniyor ise, bu müzakerelerin baş
langıcında bu söylenebilirdi ve şimdiye kadar bu oy
lama yapılmazdı. Yeni bir başlangıç değildir bu. 
Şimdiye kadar böyle yaptık ve ben size bunu aynen 
takdirlerinize sundum. Bir Usul değişikliği yapmadım. 
Usul değişikliği yapılmamış iken, yeni bir usulrnüş 
gibi, usul üzerinde müzakere almak veyahut müzake
re açmak, zannediyorum zamanımızı almaktan öte
ye bir netice vermeyecektir. 

Şimdi müsaade ederseniz ben bu usulü koymak 
'için sizin oylarınıza müracaat edeyim... 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, İçtüzük ih
lal edildi diyorum. Söz vermek durumundasınız Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bundan evvelki oyla
maların aynısını yaptığımı ifade ediyorum, 

Buyurunuz efendim. 

CAHİT TUTUM — Efendim, 5.7.1982 tarihin
de İçtüzük değişikliği ile kabul edilen metni okuyo
rum : 

«Dikkate alınmak üzere Genel Kurulca kabul edi
len önerge, komisyon katılmamış ise, komisyonun 
getirdiği metin oylanmadan evvel, değişiklik önergesi 
üzerinde önerge sahibi açıklama yapar.» 

Benim önergem dikkate alınmamıştır, niçin bana 
konuşma hakkı verilmesin bu durumda?... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, Komisyonun ifadesi
ni aynen okuyorum : 

«Anayasa Tasarısının 18 ve 19 uncu maddelerine 
ilişkin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. Dik
kate alınan önergelere uygun olarak birleştirilen 18 
ve 19 uncu maddelerin yeniden düzenlenen metni ek
te sunulmuştur.» 

Başkanlık, Komisyondan gelen ifade içinde mad
deyi sizin takdirlerinize sunmuştur. Bu itibarla Baş
kanlığın yapacağı; 20 önerge tekrar bu metinde dik
kate alınmış mıdır, şeklinde bir tetkiki, şu anda gelen 
bir yazı içinde mümkün değildir, takdir edersiniz. 

— 344 — 



Danışma Meclisi B : 133 23 . S . 1982 O : 1 

Tekrar ifade ediyorum, müsaade edin arkadaşlar; 
usulle zamanımızı almamak için, Komisyona giden 
maddeleri bundan sonra bastırmak suretiyle ıttılaını
za sunalım ve müzakerelere esas alalım. 

'Bu usulü yalnız bütün maddelere teşmil etmeye
lim. Bir önerge verilmiş, bunun dikkate alınması ha
linde, tetkike imkân verilebilecek bir vasıta da yarat
tığı için, .bu kabil önergelerde değil, çoik şümullü de
ğişiklikler yapılması faalinde bu usulü ihdas edelim. 

Bunu bu şekilde uygulamak üzere, Komisyondan 
gelen ve dikkate alındığı ifade edilen 20, 24, 26, 28, 
30, 33 ve yeni 33 üncü maddeleri şu anda müzakere 
etmiyorum, 'basılmasına imkân vermeik için Kanunlar 
Müdürlüğüne veriyorum. 

34 üncü maddeye geçiyoruz. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hür 

riyeti. 
MADDE 34. — Herkes, önceden izin almadan, 

silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü dü
zenleme hakkına sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hürriyeti
nin kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir. 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin-
ddki meslek kuruluşları 'kendi konu ve amaçlan dı
şında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler 
ve konu ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine katılamazlar. 

BAŞKAN — Bu madde ile alakalı iki önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 34 üncü maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

/«B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı: 

Madde 34. — Herkes, önceden izin almadan, si
lahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü dü
zenleme hakkına sahiptir. 

Ancak, şehir trafik düzenini bozabilecek nitelik
teki toplantıların yapılması yetkili idarî mercciin iz
nine bağlıdır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının 
kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller ka
nunda gösterilir, 

Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzeni
nin ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya 
millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cum

huriyetin ananitelik ve ilkelerini yok etme amacını 
güden fiiller işlenmesinnin kuvvetle muhtemel bulun
ması halinde, belirli bir toplantı ve gösteri yürüyü
şünü veya gerekli gördüğü ilçe veya illerde en çok 3 
ay süre ile bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 
yasaklayabilir. 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dı
şında toplantı, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.» 

Alâeddin AKSOY Recai BATURALP 
Rıfat BAYAZIT Eşref AKINCI 

Adnan OREL 

Damşma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 34 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde yeniden yazılmasını Yüce Meclisin tas
vibine saygı ile arz ederim^ 

Namık Kemal YOLGA 

B., Toplantı ve gösteri yürüyüşü tertipleme hak
kı : 

Madde 34. — Herkes, önceden izin almaksızın, 
silahsız ve barışçıl toplantı tertipleme hakkına sahip
tir. Açık havada yapılacak toplantılar için bu hak, 
bir kanunla veya bir kanunî hüküm gereğince kısıtla
nabilir, 

Herkes, önceden izin alarak, gösteri yürüyüşü ter
tipleme hakkına sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü tertipleme hakları
nın kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir. 

GEREKÇE : 
Kalabalık insan toplantılarına mahsus psikolojik 

özellikler yüzünden, söz konusu her iki hak, kamu 
düzeni ve toplumun huzuru için sakıncalı hareketlere 
kolaylıkla meydan verebilmek istidadına sahiptir. 
Diğer taraftan, umumî yol ve meydanlarda tertip
lenme halinde, halk ve eşya ile direkt temas durumu 
dolayısıyla, toplantı dışındaki insanlar tarafından, 
yahut onlara, eşyaya ve kolluk kuvvetlerine karşı 
saldırganlık hareketleri daha büyük kolaylıkla vuku 
bulabilmektedir. Binaenaleyh, açık havada yapılan 
toplantılar için 1949 tarihli Federal Alman Anayasa
sının 8 inci maddesinde mevcut hükmü, aynen, met
ne aldım. (Anılan hükmün ifadesi, 34 üncü maddenin 
tümü ile daha ahenkli hale getirilebilir. Ancak esa
sı muhafaza edilmelidir.) 

Gösteri yürüyşlerine gelince, mahiyetleri icabı 
açık havada cereyan etmeleri sakıncasına ilaveten, 
bizzat hakkın kendisinin meşruiyet ve değer derecesi 
meselesi söz konusudur : Toplantıların fikir alış ve-
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rişi ve fikir yayma bakımlarından değerine karşılık, 
bir gövde gösterisi niteliğinde olan bu yürüyüşler, 
düşünce hürriyetinin mahiyetinde mündemiç bir hak 
veya düşünce açıklama hürriyetinin vazgeçilmez bir 
aracı sayılamazlar. Dolayısıyla, 12 Eylül öncesinde 
bu hakkın ne kadar kötüye kullanıldığı ve ne derece 
ağır olaylara sebebiyet verdiği de göz önünde tutu
larak, gösteri yürüyüşlerinin izne bağlanması gerek
tiği kanaatmdayım. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, Baturalp, Bayazıt, 
Akıncı ve Orel; hangi arkadaşımız açıklama yapa
cak?.. Sayın Aksoy, buyurun efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Hiç şüphe yok ki bir hukuk devletinde toplantı 
ve gösteri yürüyüşü yapmak en tabiî haklardan biri
dir. Ancak, yapılan ve yapılacak olan bu toplantı 
ve gösteri yürüyüşünün huzur bozucu, nifak soku
cu, bölücü ve parçalayıcı cinsten olmaması, sadece 
yapılan toplantının ve gösteri yürüyüşünün niteliğir 
ne göre bir deşarj unsuru olmasıdır. Bu gibi toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri geçmişten hatırlayacağı
mız üzere maalesef hep gayesinin dışına çıkmış ve 
siyasî amaçla yapılmıştır. 

Bu bakımdan getirmiş olduğumuz önerge ile her
kes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapabilecektir. Ancak, top
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesi için uyula
cak şekil ve şartlar kanunla düzenlenecektir. 

Şehir trafik düzenini bozabilecek nitelikteki top
lantıların yapılması, yetkili idarî merciin iznine tabi 
olacaktır. Keza yetkili idarî merci kamu düzenini 
ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî 
güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuri
yetin ananitelik ve ilkelerini yok etme amacım güden 
fiiller işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması ha
linde, 3 ay süre ile il ve ilçelerde bu toplantıların ya
pılması yasaklanabilecektir. 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları kendi konu ve amacı dışın
da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemeyecekler 
ve konu ve amacı dışında düzenlenmiş olan toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerine katılamayacaklardır. Tabiî, 
dernek olarak, sendika olarak bu işi göremeyecek
lerdir; derneklerin üyeleri olarak pek tabiî ki bir 
vatandaş sıfatıyla katılabilirler. 

Durumu tasviplerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?., 

Sayın Gürbüz ve Sayın Doğu aleyhte; Sayın Şen-
gün ve Sayın Daçe lehte söz istemişlerdir. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim.) 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa Tasarısındaki 34 üncü madde toplantı 

ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını vermiştir; an
cak bir sonraki fıkrasında bu hakkın «Uyulacak şe
kil şart ve usuller kanunda gösterilir» demiştir. Bu 
dahi benim görüşüme göre yeterli değildir. Şöyle ye
terli değildir : 

Anayasa bir hakkı veriyor. Sonra çıkacak kanun
da şartları gösteriliyor. Ancak, bunun, sınırın sını
rı dediğimiz; getirilecek şartlara hiçbir sınır gelecek 
mi, bu şartlar neye göre gelecek, neye göre gösterile
cek; Anayasada yok? 1961 Anayasasında, hatırlaya
cağınız gibi, «Bu hak, ancak kamu düzenini koru
mak için kanunla sınırlanabilir.» denmekteydi. Amaç
lanan, korunması istenen kavram kamu düzeniydi. 
Kamu düzem için sınır gelebiliyordu. Onun dışında 
sınır da gelemiyordu. 

Şimdi biz, herhangi bir sınır getirmeden, yine ka
nun vazıına; istediğin şekil ve şartları düzenle, buna 
göre toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkım ver, 
diyoruz. Önergede ise bu daha da kısıtlanıyor. Belli 
tedbirlerle, belli güvenlik ya da benzerî önlemlerle 
idareye, uygulayacak olana ayrıca bir takdir hakkı 
veriliyor ki, bu hak artık kullanılmaz hale geliyor, 
Anayasanın verdiği hak, yine Anayasada takdire da
yanan bir biçim alıyor. îlle bunlar da gösterilmek ge
rekirse, yine kanunda zaten gösterilecektir. Kanun 
bunların dışında bir çerçeve almayacaktır. Hep eski 
olayların etkisinde kalarak, bunları nasıl önleriz di
ye çok katı tedbirler almak gereğini duyuyoruz. Oy
sa Anayasamız, kendi içinde tutarlı olarak bazı ön
lemleri birlikte getirmiştir. Mesela son fıkrada var
dır. Dernekler ancak kendi amacıyla ilgili toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleyecekler. Bu yepyeni bir 
uygulamadır. Bu amacı taşmak derneklere verilemi
yor. Bu kadar kısıtlama içinde yeniden idareye tak
dir hakkı verebilecek öneride olan kısıtlamalara ka
tılmadığımı belirtiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz., 
Sayın Doğu, buyurunuz^ 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Aksoy'un önergesinin aleyhinde konuşmak 
üzere söz aldım. 
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Efendim; Tasarı metnindeki madde hükümleri 
sanırım gayeyi gerçekleştirmek için fevkalade biçim
de düzenlenmiştir. Aslında maddenin son fıkrasının 
hükmünün dahi metinde bulunmasına gerek yoktur. 
Mademki; «Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenme 
özgürlüğünün kullanılmasında uyulacak şekil, şart 
ve usuller kanunla gösterilir.» dedik, buna müteal
lik her türlü hükümleri kanunda göstermek, kanun 
tekniği yönünden çok daha uygundur, 

Şimdi gelelim, önergede getirilmek istenene : 
Önergede getirilmek istenen bazı esaslarla idare

ye birtakım takdir haklarının söz konusu olduğu ilk 
planda dikkati çekmektedir. Biliyorsunuz bu önerge 
metne aynen girerse, benimsenecek olursa daha doğ
rusu Yüce Heyetinizce, bunun kullanılmasında be
nim bazı endişelerim vardır, İdarî makamlar bunla
rı yer yer kullanırken büyük tereddütlere düşecekler
dir. Zaman gelecek bazı oradaki mefhumların tefsi
rinde büyük güçlüklerle karşılaşılacaktır. Bu nedenle 
böyle tefsiri hükümlere Anayasa metninde yer veril
memesinin kanun tekniği açısından son derece ye
rinde olacağına kaniim. 

Sonra, birtakım suç kabul edilecek fiiller söz ko
nusuysa toplantı ve yürüyüşlerle ilgili, bunun özel 
kanunda zaten yerleri vardır. Mesela Ceza Kanunu-
muzdaki 141 ve 142'de bunlara detaylı biçimde yer 
verilmiştir. Bu nedenle 34 üncü madde metninin ay
nen kabulü bence daha uygundur, 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Şengün, buyurunuz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Verilen önerge metni üzerinde bir endişem var. 

Eğer metin üzerinde Anayasa Komisyonumuzun son 
34 üncü maddeyle ilgili son fıkrası aynen kabul edil
miş ise, o takdirde bendeniz aleyhinde konuşacağım 
Sayın Başkan; lehinde değil. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, iki arkadaşımız aley
hinde konuşmuştur. Mevcut usullerimiz içinde sizin 
söz almanız mümkün değil. 

İSMAİL ŞENGÜN — Lütfen şu konu üzerinde... 
BAŞKAN — O zaman bir soru haline lütfen ge

tiriniz. 
İSMAİL ŞENGÜN — O halde sorumu soruyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — «Dernekler, sendikalar ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi 

konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyü
şü düzenleyemezler.» 

Verilen önerge bu noktada duruyor mu, yoksa 
Tasarıda belirtildiği gibi «Düzenleyemezler ve konu 
ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri
ne katılamazlar.» ibaresini de taşıyor mu? Eğer taşı
yorsa, aleyhinde olacak, o nedenle konuşmaktan vaz
geçeceğim; tabiî eğer müsaade etmezseniz? 

Çünkü bendeniz, dernekler, sendikalar ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların kendi ko
nu ve amaçları dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine katılabilecekleri düşüncesindeyim. 

Sayın Başkanım, aksi halde, bir seminer, bir sem
pozyum düzenlendiği takdirde Türkiye'de, buna an
cak o düzenleyen dernek katılabilecektir. Başka hiç
bir dernek katılamayacaktır. Avcılar derneğiyle ilgili 
bir toplantı yapıldığı zaman, farz edelim; köpek nes
lini geliştirme derneği bu toplantıya katılamayacak
tır; çünkü amaç ve konuları aynı değildir. 

O takdirde, dernek toplantıları sadece ve sadece 
o derneğe münhasır kalacaktır. Onun dışındaki der
nekler bu toplantılara katılamayacaktır. O nedenle 
bu çok tahdidî bir hükümdür, aleyhindeyim Sayın 
Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Daçe, buyurunuz. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hürriyetler sadece yasaların bünyesinde kaldık
ları sürece, hayata geçirilemedikleri müddetçe bir an
lam ifade etmezler. 

1961 Anayasasının getirdiği toplantı ve gösteri yü
rüyüşü düzenleme hürriyeti acaba kimler tarafından, 
hangi maksatla kullanılmıştır? Bunu bugün unutma
mak, hatırımızda tutmak ve göz önüne getirmek zo
rundayız. 

Büyük illerimizin, «Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapacağım» adı altında ideolojik emellerle ülkeyi böl
mek ve rejimi çökertmek için nasıl işgal edildiğini 
herhalde hiçbirimizin unutmaması gerekmektedir. 
Bunun ismi, bu hürriyetin kullanılması, benim vatan
daşım tarafından kullanılması değil; bu hürriyetin, 
benim ülkemi yıkmak isteyen insanlar tarafından kul
lanılmasıdır. Bu hakkı kullanmak isteyen vatandaşla
rımız hiçbir şekilde buna sahip olamamışlardır. 

1961 Anayasasının 28 inci maddesinin ikinci fık
rası, «Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için ka
nunla sınırlanabilir.» hükmünü getirmiştir. 
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Ülkeye, rejime ve toplumun düzenine yönelik 
olan toplantı ve gösterilerin tehiri için yasama orga
nının aldığı, getirdiği yenilik, bu maddeye dayanarak, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve bu
nun sonucundan yine rejim yıkıcıları istifade imkâ
nını bulmuşlardır. 

Şimdi, Sayın Anayasa Komisyonumuz yeni bir 
hüküm getirmiştir. Ancak geçmiş uygulamalar karşı
sında bu hükmün ihtiyaca cevap vereceğini düşünmek 
mümkün değildir. 

12 Eylül'e getiren olaylarda Türkiye'yi en fazla 
sarsan faktörlerin başında, toplantı ve gösteri yürü
yüşü düzenlenmesi hürriyeti hakkındaki madde rol 
oynamıştır ve ülkeyi kötüye götürmek isteyenler en 
fazla bunu kullanmışlardır. 

Bu itibarla ve Sayın Anayasa Komisyonunun ge
tirdiği hükmün yeterli olmaması endişesiyle, Sayın 
Alâeddin Aksoy ve arkadaşları tarafından verilen 
önergenin bu sahada disipline edici; hem hürriyeti 
koruyucu hem de bu sahayı disipline edici faktörleri 
taşıdığını dikkate alıyor ve bu sebeple de konunun 
Yüce Meclis inizce de bu istikamette düşünülmesini 
takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, önerge 

sahibi olarak bir dakikanızı istirham edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sadece ilmî toplantıla

ra kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 
derneklerin katılabilmelerini mahfuz tutuyoruz, sade
ce gösteri yürüyüşlerine katılmamalarını istiyoruz; bu 
hususu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, önergenizi mi değiş
tirmek istiyorsunuz?.. 

ALÂEDDİN AKSOY — Bu şekildeki ilmî nite
likteki toplantılara kamu kurum niteliğindeki kurum
ların ve kuruluşların katılabileceğini... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerini bana söyle
yin ki, ben ona göre önergenizi, çizilmek iktiza edi
yorsa çizeyim, Sayın Aksoy lütfen efendim... 

Sayın Aksoy, önergenizde çizilecek olan yeri çi
zin ve tekrar söz almayın lütfen. 

ALÂEDDİN AKSOY — önergem bir daha 
okunsun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum. Sayın Aksoy, 
önergenizi dinleyiniz bir yanlışlık olmasın; bir deği
şiklik yaptığınızı görmüyorum. 

«Madde 34. — Herkes, önceden izin almadan, si
lahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen

leme hakkına sahiptir. Ancak şehir trafik düzenini 
bozabilecek nitelikteki toplantıların yapılması yetkili 
idarî merciin iznine bağlıdır. 

Toplantı ve gösteri. yürüyüşü düzenleme hakkının 
kullanılmasında uyulacak şekil, şart ve usuller ka
nunda gösterilir. 

Kanunun gösterdiği yetkili merci, kamu düzenini 
ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya millî 
güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi veya Cumhuriye
tin ananitelik ve ilkelerini yok etme amacını güden 
fiiller işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması ha
linde, belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü veya 
gerekli gördüğü ilçe veya illerde en çok üç ay süre 
ile bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaya
bilir. 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dı
şında toplantı, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde Komisyonun görü
şünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

34 üncü madde hakkında verilen önerge bizim 
düzenlediğimiz Tasandan hissedilir derecede farklı. 

Evvela ikinci fıkrasında «...şehir trafik düzenini 
bozabilecek nitelikteki toplantıların yapılması yetkili 
idarî merciin iznine bağlıdır.» Bu öyle sanıyoruz ki, 
düzenlenecek kanunda doğal bir hüküm olarak bulu
nacaktır; yoksa toplantı ve gösteri yürüyüşü yapaca
ğım diyerek bir şehrin trafik düzenini altüst etmek 
hakkı kimseye verilmez. Onun içindir ki, bu fazla bir 
hüküm olarak görünmektedir. 

Dördüncü fıkrada, «Kanunun gösterdiği yetkili 
merci, kamu düzenini ciddî şekilde bozacak olayların 
çıkması veya millî güvenlik gereklerinin ihlal edil
mesi veya Cumhuriyetin ananitelik ve ilkelerini yok 
etme amacını güden fiiller işlenmesinin kuvvetle muh
temel bulunması halinde, belirli bir toplantı ve gös
teri yürüyüşünü veya gerekli gördüğü ilçe veya iller
de en çok üç ay süre ile bütün toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerini yasaklayabilir.» Şimdi üç ay sonra du
rum değişmezse ne olacak?.. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında biz bu sorunu 
Anayasanın 136 ncı maddesinde «Olağanüstü hal» 
rejimiyle düzenlemeye çalıştık, maddeyi de şimdiden 
henüz müzakere edilmediği halde bilgilerinize sunmak 
istiyorum; «Anayasa ile kurulan özgür demokratik 
düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldır-
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maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî 
belirtilerin...» Aynı şekilde maddede de söylenmekte 
«...veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması hallerinde de...» ve saire ola
ğanüstü hal ilan edilebilir. Binaenaleyh, burada ola
ğanüstü hal ilan ederek halledilmesi gereken bir soru
nu, burada geçici bir süre olarak üç ay süre ile sınır* 
layacaksınız; üç ay sonra yeniden aynı tehlikeler mev
cutsa, yeniden üç ay mı devam edecektir?.. Onun için 
önergenin bu kısmı da iyi düzenlenmemiştir. • 

Önergenin son kısmına katılıyoruz. Gerçekte İs
mail Şengün arkadaşımızın sözlü olarak belirttiği nok
tayı, eğer Yüksek Kurulunuz kabul ederse dikkate 
alacağız efendim... Evet önergede var, önergenin dör
düncü fıkrasına katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dördüncü fıkrasına Ko
misyon katıldığını ifade etmektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Birincisi zaten mevcut efendim, bi
rincisine zaten katılıyoruz. Üçüncüsü de zaten mev
cut. Sadece ikinci ile dördüncü fıkralar hakkında 
görüşlerimiz var... 

BAŞKAN — İkinci ve dördüncü fıkralara katı
lıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim... 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Bu itibarla dikkate 
alınmasını oyluyorum. Bu önergenin dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi tekrar okutuyorum; Sayın Yol-
ga'nın önergesi. 

«Madde 34. — Herkes, önceden izin almaksızın, 
silahsız ve barışçıl toplantı tertipleme hakkına sahip
tir. Açık havada yapılacak toplantılar için bu hak, 
bir kanunla veya bir kanunî hüküm gereğince kısıtla
nabilir. 

Herkes, önceden izin alarak, gösteri yürüyüşü ter
tipleme hakkına sahiptir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü tertipleme hakları
nın kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 
kanunda gösterilir.» 

BAŞKAN — Sayın Yolga bir açıklama yapacak 
mısınız?.. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

muhterem üyeler; 
Bu, 34 üncü maddede söz konusu edilen hakların 

toplum zararına olarak ne derece ağır şekillerde, za

rarlı şekillerde kullanıldığını, biraz önce Sayın Daçe 
arkadaşımız belirtti; ben de tamamiyle aynı kanaat
teyim. Türkiye'de huzurun yeniden tesisi bakımın
dan, bu 34 üncü maddenin büyük önem taşıdığına 
inanıyorum. 

Diğer taraftan, diğer samimî bir inancım var; bu 
maddede söz konusu haklar, diğer hürriyetler, haklar 
kadar değerli ve önemli değil toplum için. Bunu ma
ruzatımın seyri içerisinde arz edeceğim. 

Sayın Başkan, umumiyetle önergeler önceden ba
sılıp dağıtılabilseydi, vakit buna izin verseydi, ger
çekten daha olumlu ve metotlu bir çalışma yapmak 
imkânına sahip olurdu Meclisim'iz. Bu, mümkün de
ğil, biliyorum. Binaenaleyh evvela önerge hakkında 
bir - iki noktaya dikkatinizi çekmekle sözlerime baş
lıyorum. 

Terimler bakımından, «düzenleme» yerine «ter
tipleme» dedim. Bu, mevcut kanunda kullanılan te
rimdir ve anlam itibariyle de «düzenleme», umumi
yetle kanunî düzenleme anlamına kullanılıyor mev
zuatımızda. Dolayısıyla «tertipleme» nin tercih edil
mesi gerektiğini sanıyorum. 

Diğer taraftan, «saldırısız» yerine «barışçıl» de
dim. Bu, Fransızca ve İngilizcedeki kelimenin daha 
doğru tercümesidir ve ayrıca da kavramı menfî yön
den, kötü değil, müspet yönden ifade etmekte fayda 
vardır. 

Sayın Başkanım, esas bakımından iki önemli de
ğişiklik telkin ediyorum : Birincisi, Alman Anayasa
sından aynen alarak birinci fıkraya eklediğim, top
lantılara tahsis ettiğim fıkraya eklediğim, açık hava 
toplantılarıyla ilgili kısıtlama. İkincisi de, gösteri yü
rüyüşleri bakımından izin alma mecDuriyetinin kon
ması yönünde metni tertipledim. 

Bu önerilerin gerekçesini arz edebilmek için, her 
şeyden önce toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakları
nın genel temel haklar manzumesi içindeki yeri hak
kında kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. 

Kaynakta, düşünce ve kanaat hürriyeti var. İn
san, düşünen mahluk olduğuna göre tabiî, kutsal bir 
hak ve hürriyet .Ancak, düşünce hürriyetinin tabiî 
bir icabı var; açıklama ve yayma hürriyetinin bunun 
hemen arkasından gelmesi lazım. Çünkü, insan dü
şünen bir mahluk; şerefi budur ve o itibarla da dü
şünce hürriyetinin olması tabiîdir. Fakat, şöyle ifade 
ediyorum, Rodin'in «Düşünen Adam heykeli» gibi 
Montmartre sırtlarında tek başına oturmak yeterli 
değil. İnsanlık için pratikte asıl değerli olan, açıkla
ma ve yaymadır. Bu, ikinci halkayı teşkil ediyor. 
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Üçüncü halka, bundan sonra başlıyor; açıklama 
ve yaymanın şekilleri, vasıtaları söz konusu oluyor. 
Bunları imkân nispetinde bir tasnife tabi tutarak şöy
le sıralıyorum. 

Evvela yazı ile açıklama. Bence en önemli vasıta; 
hem mekân içinde yaygın olabiliyor, hem de, daha da 
önemlisi, zamanın içinde kalıcı oluyor, asırlarca et
kisini sürdürebiliyor. 

Radyo ve televizyon, zamanımızın çok etkili fi
kir yayma ve açıklama araçları. 

Dernek kurma hakkı, organize, sürekli ve ortak 
fikir yayma şekli. 

Toplantı, aslında yararına hakikaten inandığım 
diğer müteakip bir fikir yayma şeklidir ve insanlığın 
normal olarak kullandığı, yani insanların bir araya 
gelerek, konuşmak suretiyle fikir teatisinde buluna
rak, fikir açıklamak ve yaymak için kullandığı en ta
biî bir yöntemdir; fakat kanun anlamındaki toplan
tılar bazı mahzurlar arz edebiliyor. Bu noktaya daha 
sonra döneceğim. 

Gösteri yürüyüşü, toplantının bir şekli; fakat fi
kir açıklama vasıtası olarak değeri son derece düşük. 
Buna samimiyetle inanıyorum. Bundan önceki şekil
lerle mukayese dahi edilemez. Gerçekte bir gövde 
gösterisi niteliğinde ve kamu güvenliği, toplumun 
huzuru ölçüleri açısından doğurabildiği sakıncalar 
çok önemli olabiliyor; başlangıçta belirttim, Sayın 
Daçe benden önce değindi. Dolayısıyla, bu hakkın di
ğer haklarla eşdeğerde sayılması bana tabiî gelmiyor. 

Sayın Başkan, insanlığın fikir yayma vadisinde 
kullandığı başka yöntemler de var. Bu hususta eski
lerin kullandığı «buhran-ı asa» deyimini hatırlatırım; 
bu deyim, sopa, argüman diye tercüme edilebilir. Bu
nun anlamı, karşı taraf söylediğinizi anlamadığı, an
lamak istemediği zaman kafasına bir sopa indirmek
tir. O zaman muhatabınız daha anlayışlı ve daha yat
kın olarak fikrinizi kabule yönelebiliyor. 

Bunun arkasından, tabanca, silah kullanmak ge
liyor. İnsanlar fikir yaymak için harplere başvurmuş
lardır, istilalarda bulunmuşlardır ve bu, tarihen kul
lanılan bir yöntem olduğu gibi, halen de kullanılıyor. 
Sosyalistler, «millî ve sosyal kurtuluş hareketlerine 
yardım etmek meşru» diyerek, bu yöntemi kullanı
yorlar. 

Sonuç olarak Sayın Başkanım, arz ettiğim bu sı
ralamayı hepinizin malûmu olanı ilâm için yapma
dım. Şuhu demek istiyorum: Özellikte gösteri yürü
yüşü, filkir yayma vasıtalarının en sonunda ve şiddet 
hareketlerinden hemen önce gelen bir şekil. Bizzat 

kendisi de kolaylıkla şiddet hareketine dönüşebiliyor. 
Dolayısıyla, «Fikir mukaddestir, onu yaymak meşru, 
temel ıbir haktır.», diye gösteri yürüyüşlerine de he
men kudsiyet izafe etmek, önüne gelene 'izin alma
dan gösteri yürüyüşü tertipleme hakkım kaynak hak 
ile ve diğer düşünce yayma şekilleriyle eşdeğerde say
mak, özet olarak, gösteri yürüyüşünü bir temel ana
yasal hak olarak kabul etmek, bana biraz fazla ge
liyor, Her halükârda Memleketim'izin şartları buna 
müsaade etmez. Genellikle frenklerin ıbir deyimi var
dır, her şeye kadri değeri ölçüsünde muamele edi
lir, 

BAŞKAN — Sayın Yolga toparlamanızı rica edi
yorum. Süre bitmiştir. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
birkaç dakikalık müsamahanızı rica ediyorum, konu 
önemlidir. Ben de her zaman bu kürsüde... 

BAŞKAN — Sayın Yolga, çok rica ediyorum beş 
dakikalık sürenin aşılması halinde, müzakereler za
man zaman çıkmaza girmekte ve büyük rötarlar hâ
sıl olmaktadır. Şu anda yedinci dakika bitmiş vazi
yettedir. Lütfediniz efendıim, toparlayınız, 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
bir de bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin iki özel
liği var: Bir, psikolojik kanun var tabiri caizse; top
lantılarda insanlar âdeta zihinlerindeki, ruhlarındaki 
frenler boşalmış olarak hareket ediyorlar; sızmalar, 
kışkırtmalar, hatta İri hatibin belagatı onları 'biıta-
İkim olmayacak hareketlere sürükleyeibilıiyor. Ayrı
ca, açık havada toplantının özellikleri var; açık ha
vada bir toplantıya katılanlar, etraftaki insanlarla, 
etraftaki eşyalarla temas halindedirler, dışardan sız
malar olabilir, kışkırtmalar olabilir, dışardan taarruz 
olur, kendilerinden taarruz olur. Dolayısıyla, toplan
tı ve gösteri yürüyüşlerinde, bilhassa gösteri yürü
yüşlerinde daima büyük saıkıncalar çıkabiliyor; kötü 
niyetle tertiplenebiliyor, fakat iyi niyetle tertiplendi
ği zam'an dahi kötü sonuçlara dönüşebiliyor. 

Sayın Başkanım, milletlerarası mevzuat bakımın
dan, kısaltarak şunu söyleyeceğim. Meclisimiz Genel 
Sekreterliğinin çalışmalarımıza pek değerli bir katkı 
olarak hazırlayıp dağıttığı Karşılaştırmalı Anayasa 
Metinleri kitabında şunları göreceksiniz: İtalyan 
Anayasası, «Umumî bir yerde, yani açık havada ter
tiplenen toplantıları yetkili makamların yasaklayabi
leceğiniz söylüyor. Alman Anayasasının benzer cüm
lesini metne aldım. Belçika Anayasası daha da kuv
vede, «Asla uygulanmaz» diyor, ispanyol Anayasa
sı da ilgili makamlara, toplantıları ve gösterileri ya
saklama hakkını tanıyor. 
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Sayın Başkanım, yasaklama hakkının, gerçek an- . 
lamında, izin alma mecburiyeti demek olduğunu be
lirtmeye gerek dahi görmüyorum. Şunu söylemek is
tiyorum: Neden biz milletlerarası metinlerin en siv
ri olanını 'alıyoruz, en sivri tarafını alıyoruz ve ar
kasından, o metinlerde mevcut olan, yer;nde olarak 
mevcut olan hükümleri terk ediyoruz... Bunu anla
yamıyorum. 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 
Sayın Başkanım, belki 12 nci madde var dene

cektir. Ancak 12 nci maddenin hükmünü bendemiz, 
eğer yanılmıyorsam «post mortern»: fbir etki olarak 
görüyorum. Bu gösteri yürüyüşlerinin ve toplantıla
rın yakın geçmişte 'bu kadar kötü netice vermesinin 
iki sebebi vardır; ya iyi niyetle yapılıyor, falkat son
rada arz ettiğim sebeplerle, psikolojik vesaıir sebep
lerle dejenere oluyor yalhut düpedüz önceden kötü 
niyetle yapılıyor, yalnız amaç başka türlü gösterili
yor ve sonradan asıl amaca dönüştürülüyor toplantı. 

Dolayısıyla, «12 nci madde var.», demek kâfi gel
mez. Taksim Meydanında 34 kişi öldükten sonra, 
«Efendim bu toplantı şu veya bu sebeple 12 nci mad- I 
deye aykırı hale geldi.» demek, bir şeyi halletmez. 

Dolayısıyla asıl temennim şudur : Yetkili idarî 
makamlara önceden, tekrar ediyorum, önceden bir 
toplantı veya yürüyüşün açıklanan amacının arka
sındaki gerçeği, gerçek niyeti ve o sıralardaki çeşitli 
durum ve şartları değerlendirme imkânı verilmelidir 
'ki, 12 nci maddenin maksadı hakikaten yerine gele
bilsin. Aksi halde, Türkiye 12 Eylül öncesinin sıkın
tılarını yeniden yaşayacaktır. O zaman sıkıyönetim 
de mevcut olmayacaktır ve olsa bile (İzm verin bu
nu söyleyeyim) İstanbul'da Orgeneral Necdet Üruğ 
gibi bir Komutan bulunmayabilecektir. 

Bu madde son derece önemlidir. Şahsen (Belki 
yanılıyorum) Anayasamızın en önemli maddelerinden 
'birisi olduğu kanaatindeyim. 

Bu husustaki önerimin dikkate alınmasını Yüce 
Meclisten derin saygılarla rica ediyorum. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Fahri öztürk, lehinde buyurunuz efendim. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anarşi ve terör ortamının gelişip güçlenmesinde, 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin de büyük etkisi ol
muştur, 12 Eylül öncesinde yapılan bazı toplantı ve 
gösteri yürüyüşlerinde tal'bayrakların taşındığını, 
Maıo'nun ve Lenin'in resimlerinin şereflendiğini, ka- | 
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nunsuz pankartlar taşındığını ve sloganlar atıldığını, 
İstiklâl Marşı yerine Enternasyonali! Marşının söylen
diğini hepiniz anımsarsınız. 

1961 Anayasasının özüne dokunduğundan bahisle, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkındaki Kanunun 
10 ve 11 inci maddelerinin Anayasa Mahkemesince 
iptalinden sonra, ülkemizde en küçük bir olay baha
ne edillerek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlen
miş ve bu toplantılarda devlet otoritesi ve kamu dü
zenli geniş ölçüde zedelenmiştir. Bu nedenle, amme 
emniyeti, amme intizamı nedenleriyle, açık yer top
lantı ve gösteri yürüyüşlerinin, kanunda belirtilecek 
yetkili merciin iznine bağlanmasında ben de yarar 
görüyorum.. 

Kaldı İki bu husus, İtalyan Anayasasının 17 nci, 
İspanyol Anayasasının 21 ve Belçika Anayasasının 
19 uncu maddelerinde de mevcuttur. 

önergenin kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Koran, lehinde buyurunuz efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Hukukta bir prensip vardır; sonsuz hürriyet, hür
riyetsizliği intaç eder. 

34 üncü madde, «Herkes, önceden izin almadan, 
silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü dü
zenleme hakkına sahiptir.» diyor. Bu ibare dahi, 12 
Eylülün felsefesine aykırıdır. Demek ki, Patrona de
virleri yeniden ihya edilebilecek, hamamdan peşte-
maılını eline alıp dışarıda, «Yürüyün arkadaşlar, biz 
de bir toplantı yapalım.», diyebilecektir insanlar. On
dan sonra ne olacak?.. Polis gelecek, jandarma gele
cek, emniyet gelecek, idare gelecek; «Yasakladım» 
diyecek. 

Garbın medeniyetimi daıima övmüşüz, «Garp biz
den Meridir.»' demişiz; ama onun, devletin güvenliği 
için esas aldığı prensipleri bir tarafa bırakmış, kravat 
ve pantolonuna özenmişrizdir. Evvela devletin güven
ce altına alınması lazım, devletin güçlü olması la
zım. Devletin güçlü olmadığı yerde, fert hürriyet ve 
varlığından bahsetmek mümkün değildir. 

Önceden devletten, hükümetten izin almasını biz 
niçin mubah kabul etmiyoruz? Niçin «Her şey ser
besttir, önceden izin almaksızın dernekler kurulur.» 
diyoruz? Niçin bunun tahkikatını yapmıyoruz; kuru
cuları kimdir, nedir, ne niyettedirler?.. 

1 Mayısı burada tekrarlamak istemiyorum; ama 
Bahiar Bayramı olarak kutlanıyordu; fakat izin alma 
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ihtiyacı olmadığı için 2 bin tane orak - çekiçli bay
rak Hürriyet Meydanında dalgalandı. 70 küsur kişi 
öldü, yaralandı. Sonra ne oldu :. Örfi idare geldi. 

Önceden tedbir alınsaydı, 'izne muhtaç olsaydı, 
iZİft mecburiyetini getirseydi, devletin güçlülüğü ve 
varlığı teminat altına alınıp, sokaktaki haytaya ko
nuşma (Affedersinıiz) zırlama imkânını vermeseydik 
daha iyi olmaz mıydı?.. Türkiye'nin ilk Hürriyet 
Meydanı, Cumhuriyetin ilk Hürriyet Meydanı ve 
abidesinin dikildiği Taksim Meydanında 2 bin tane 
orak - çekiçli bayrağın sallanmasına, sonsuz hürriyet 
sebep olmuştur. Sonsuz hürriyet ne olmuştur sonra
dan?.. 12 Eylül olmuştur. 12 Eylül, bugünü, tekrar o 
günleri getirmemek üzere olmuştur; ama Anayasada 
bu boşluğu görüyoruz. «Herkes, önceden izin alma
dan istediği derneği kurar, istediği işi yapar, istediği 
falanı yapar...» Vapur gider, islim arkadan gelir. Ne 
olur?. Vapur battıktan, devlet battıktan sonra siz onu 
kurtarmaya çabalarsanız, işte bugün Avrupa ülkele
rinin karşısında ne duruma düştüğünüzü görürsü
nüz. 

Medenî Kanunumuzla, Ceza Kanunumuzla, dev
let teşkilatları bakımından, organizasyonumuzla, her 
şeyimizle Batıya yönelik olarak yaptık da, devletlin 
varlığını! teminat altına almak isteyen maddeleri niçin 
getirmek bizim hoşumuza gitmedi?.. Niçin «Devlet
ten önceden izin almadan gösteri yürüyüşü yapıla
maz.» demek bizi üzüntüye sokuyor?. 

Beyefendiler, hiç kimse «fBen adam öldüreceğim 
bana izin verin.» demez; böyle bir şey yoktur. «Ben 
devleti yıkacak, tahribat yapacak 'bir toplantı yapa
cağım, bana izin verin.» demez, izin istediği zaman 
da, elbette ki izin verilmez ve verilmemesi lazımdır; 
ama çıkar orada «1 Mayıs Bayramını kutluyorum.»; 
der. O 1 Mayıs Bayramının altında Atatürk'ün, Cum
huriyetin Banisinin, Gazi Mustafa Kemal'in resmi 
yerine, Mao'nun, Lenin'in ve Stalin'in portreleri, re
simleri taşınır, Rus Bayrakları dalgalanır... 

Bu maddenin üzerinde durdukları için Sayın Yol-
ga'ya şükran borcumuz vardır. Önceden izin almak 
şartını Anayasaya koymak mecburiyetimiz, devletin 
istikbali ve teminatı bakımından zaruridir. Bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz; eğer 12 Eylülleri tekrar 
görmek istemiyorsak, eğer Ordumuzun yıpranması
nı istemiyorsak, eğer Türk Milletinin varlığını, hâki
miyetini, hükümranlığını, namusunu, malını, canını, 
ırzını teminat altına almak istiyorsak; sokak hareket
lerine, masumane olarak çıkan sokak hareketlerine, 
art niyetli sokak hareketlerine mutlak surette mani 
olmamız ve bunu izne tabi tutmamız şarttır. 

Beni dinlediniz, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Genç, aleyhinde. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Şimdi biz, demokrasiyi kuracak bir Anayasayı 

mı getiriyoruz, yoksa dikta rejimi kuracak bir Ana
yasayı mı getiriyoruz?.. 

Şimdi, demokrasinin kendisine göre kuralları var
dır; demokraside devlet, bir seçkinler yönetimi de
mek değildir, Demokraside her vatandaş, yöneticile-
re* keyfî idareye karşı direnme hakkına sahiptir. 12 
Eylül öncesinin felsesi, 12 Eylül öncesinin Taksim 
Meydanını hepimiz biliyoruz; yani bu Taksim Mey
danında bir toplantı, bir öldürme olayı oldu diye, 
bu devletteki demokrasi müesseselerimi yok mu ede
ceğiz?.. 

Şiimdi, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kur
mak hakkı niçin veriliyor; bunu evvela bilmek la
zımdır. Eğer bunlar veriliyorsa, katılımcı demokrasi
nin tabiî bir sonucudur. Anayasaların 'amacı, kişi hak 
ve hürriyetlerini güvence altına almaktır, kişi hak 
ve hürriyetlerini kaldırmak demek değildir. Zaten 
Anayasanın amacı budur, anayasayı tanımayan bir 
toplumda zaten dikta rejimi vardır. 

Şimdi önümüzde bir Anayasa Taslağı var, bütün 
maddelerde birinci fıkralarında hak ve özgürlükler 
verilmiş, öteki fıkralarında alınmış. Toplantı yürü
yüşünün amacı, keyfî idareyi, yönetimi, meşruluğa 
çekme amacına yöneliktir. Devletin polisi vardır, 
devletin jandarması vardır, devlet muhakkak ki her 
fikrin sokakta söylenmesine göz yummalıdır ve ona 
göre yöneticiler de kendilerine ve yönetimlerine bir 
istikamet vermesi lazımdır. 

Şimdi, Komisyon Başkanından sormak istiyorum; 
acaba serseriler gösteri yürüyüşü yapacaklar mıdır, 
yapmayacaklar mıdır?.. Evvela onu da burada sora
yım. 

'Değerli arkadaşlar; 
Eğer demokrasiyi kuruyorsak, demokrasiyi ku

rallarına göre kuralım, yoksa ıkurmuyorsak, bütün 
hak ve özgürlükleri kaldıralım. Zaten önümüze geti
rilen Taslakta, müzakere ettiğimiz bu bölümde gö
rülen şudur: Bu Tasarı, temel hak ve özgürlüklere 
tepki Tasarısıdır; bütün hak ve özgürlükler aşağı yu
karı kaldırılmıştır. Bunu ben söylemiyorum, ilim yu-
valarındaki arkadaşlarımız söylüyor. Yani herkes 
memleket düşmanı oluyor da, yalnız bizler her hal
de memleketsever olmuyoruz arkadaşlar. Bakın, ya-
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rın öbür gün bu Taslakla 'bu memlekete çok feoi ida
reler gelir. Kişinin mesken masuniyetini kaldırdık, 
üstü istendiği zaman aranacak, toplantı yapmayacak, 
basın özgürlüğünü kaldıracağız ve ondan sonra de
mokrasiden bahsedeceğiz... 

Arkadaşlar, bilmiyorum, bana göre bu bir de
mokrasi değildir. Memleketimiz büyük bir memle
kettir, hir devletin büyüklüğü ve yüceliği, kişi hak 
ve hürriyetlerine verdiği önemle ölçülür. Devlet bü
yüdükçe ve yükseldikçe kişi hak ve hürriyetlerine 
önem verir ve ihsan kendi vatandaşı; çağdaş düzen 
içlinde insan hak ve hürriyetlerine yakışacak en bü
yük hak ve hürriyetlere sahip olan devlet vatandaşı, 
bugün toplumlarda en makul olan vatandaştır. Yok
sa, bütün haklar elinden alındıktan sonra, o vatanda
şın o cemiyette yaşama hakkını çok zor koşullarla, 
hatta imkânsız hal getireceksiniz. 

Bana göre; hele bir dernek üyesi olmayan bir ki
şi gidip de (başka 'bir toplantıya katılmazsa, o zaman 
kim kalacak?.. 8 kişilik bir dernek veya 10 kişilik 
bir dernek toplantı yapacak, başka dernekler katıl
mayacak... Gösteri yürüyüşünün amacı; iktidar üze
rinde etkinlik meydana getirecek. Gösteri yürüyüşü
nün amacı; trafiği de aksatacak, devlet faaliyetlerini 
de durduracak ki, başındaki adam, iktidarı elinde bu
lunduran adam bundan etkilensin. Yoksa, gidip dağ-
başında 500 kişi toplanmış orada yürüyüş yapıyor; 
'bunun anlamı yürüyüş değildir, bunun ahlîamı hava 
almaktır. Benim bildiğim budur; 'ama kusura bak
mayın, eğer ben yanılıyorsam özür dilerim, vaktinizi 
aldım. 

Saygılar sunarım efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum? 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Komisyo

na bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aldıkaçtı. 
Önergeyle alakalı buyurun efendim. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Evvela, bu 

önergeyi verdiği için Sayın Yolga'ya teşekkürümü 
arz ederim. 

Saniyen, farz edelim 1 000 kişi aralarında önce
den anlaştılar, bir meydanda, hiç bir makamdan izin 
almadan, haber vermeden toplandılar. Ondan sonra 
da toplu halde şehre doğru yürüdüler ve bu arada 
kendi içlerinden biri, belki de dışarıdan karışan kişi
lerden biri, filanca binayı tahrip edelim, filancayı 
öldürel'im, dedi ve bu toplum psikolojisiine hâkim 
olarak o anda toplu halde verilen hir kararla hu tah-
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rihatkr yapıldı. Bu tahribatların nasıl tamir edilece
ğini; bu ölenler bir daha geri gelemeyeceğine göre, 
nasıl önleneceğini Sayın Komisyon anlatırlarsa mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, ben de hir 

soru sormak istiyorum. 

(BAŞKAN — Önergeyle ilgili olarak... Önerge
nin dışında hir soru ise, önergeler bittikten sonra lüt
fedin. Bununla alakalıysa lütfen sorun. 

VAHAP GÜVENÇ — Önergenin dışında, mad
deyle ilgili hir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurunuz efendim.; 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Düşünce hürriyetinin en doğal uzantılarından bi
ri, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hürriyeti 
üzerindeki tartışma bize, sorunun, bilindiği giıbı, öne
mini göstermektedir. Belirtilmektedir ki; memleketi
mizde T2 Eylül öncesine gelişimizde 1961 Anayasa
sının düzenlediği sistemlin, yani önceden izin almadan 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın payı 'büyük
tür ve örnekler 'verilmiştir, 1 Mayıs veyahut şimdi 
Sayın Rahmi Karahasanoğlu'nun söylediği gibi, 1 000 
kişinin 'bir yerde, hir meydanda 'birden toplanması, 
yürüyüşe geçmesi ve tahribat yapması sorunu. 

Şimdi, Ibu iki sorunu muhterem arkadaşlarım, 
birbirinden ayırmamız gerekjr; çünkü 1 Mayıs tö
reni yahut Bahar Bayramı ı(ne derseniz deyin) top
lantısı izin alınarak yapılmıştır, daha doğrusu beyan 
üzerine yapılmıştır, diğeri ise, arkadaşımızın anlat
tığı gibi, 1 000, kişi ani olarak bir yere gelmiş, top
lanmıştır.' 

Eğer herhangi bir ülkede yahut da diyelim iki, 
hürriyet düzenini temel almış hir ülkede, 1 000) kişi 
idarî makamlara haber vermeden bir yerde toplanıp 
yürüyüşe geçerse, ıbu 1 000 kişi hakkında derhal ta
kibata girişilir, güvenlik kolluk kuvvetleri müdahale 
eder toplantıyı dağıtır ve katılanları da yakalar. 
Tahribat ne olur... Size, tahribatın sonucunun ne ol
duğunu çok yakında geçmiş bir olayla cevaplandı
rayım. Zürih şehrinde 'V6 - 17 yaşındaki gençler top
lanarak, kendilerine tatil zamanlarını geçirecek eğ
lence yerleri yapılmasını istemişlerdir; bunun için, 
Sayın Karahasanoğlu'nun söylediği gibi, ani olarak 
şehrin bafon of strasesinde toplanarak yürüyüşe geç
mişlerdir ve tahribat yapmışlardır. Polis, derhal ya-
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kalamış, hepsini tutuklamıştır ve ilan etmiştir; 
«Eğer anaları babaları zararı ödemezlerse, bunların 
tutukluluk 'halleri devam eder» demiştir. Yamıi, kanu
na ıkaFyi, kanuna aykırı tahribatı kim yaparsa, o so
rumludur, hukuk ıkuralları işler, 'Bunun, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunun serbestliği ile hiçbir iliş
kisi yoktur. 

il Mayıs dolayısıyla yapılan toplantıdaki ölüm 
olayları, il Mayıs toplantısında; 'Lenin'in, Mao'nun 
resimlerinin çıkartılması, arkadaşlarım; izin sistemin
de dahi, yani idarenin, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapmaya izin vermesi halinde dahi de olabilir. 
Kalkar der iki, «Hayat pahalılığını protesto için bir 
yürüyüş yapmak istiyorum.» Kanunîdir ve şehrin 
trafik düzenimin elverdiği yerlerde bu yürüyüşün ya
pılmasına izin verilir, yürüyüş sırasında birdenbire 
Lemin'in yahut arzu edilmeyen insanların fotoğraf
ları çıikartılabilir, arzu edilmeyen bandrollar açıklana
bilir, söylenebilir. Yani, bir hukuk sisteminin konması 
ile o hu'kuk sistemimin ihlal edilmesi, Ceza Kanunu 
içine giren suçlar yapılması; bunlar birbirinden ta
mamen ayrı sorunlardır, bunları birbirine karıştırma-
mıalk gerekir.' 

iŞimdi, çok tasvip gördüğü anlaşılan, (arkadaşla
rımızdan da duyduk; hiç olmazsa konuşanlardan) 
Sayın Yolga'nın önergesi, önceden izin almak esa
sına dayanmaktadır.; IBen size böyle yuvarlak bir 
söz söyleyerek, «Biz serbestlik sistemine taraftarız.» 
demiyorum'; fakat bizim getirdiğimiz hak ve hürri
yetler düzeni, serbestlik esası üzerine kurulmuştur, 
fert iradesinin, 'fert düşüncesinin serbest olduğu ve 
kaideten ferdin bu serbestlik içerisinde faaliyetleri
ni düzenleyebilefceği ve kendi görüşünde olan insan
larla 'birlikte görüşünü kamuoyuna duyurabilmek 
için, kamu oyuna yansıtabilmek için, toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yapabileceğidir. Bu, hiçbir za
man demek değildir ki, bin kişi yahut da, bir arka
daşımın söylediği gibi, bin serseri bir araya gelerek 
yürüyüşe geçer... Hayır, bu da beyan esasına dayalı
dır; yani idarî makamlara beyan edilecektir. Böyle 
bir yürüyüş yapılacak, şu kişilerin sorumluluğu al
tında ve bu yürüyüş de öyle, daha önce Sayın Alâ-
eddin Aksoy'un önergesinde belirtildiği gibi, şehrin 
trafik düzenini önleyecek şekilde, bozacak şekilde 
yapılmayacaktır. (Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü, 
bir kanuna dayanacak ve bu kanun bu yürüyüşü dü
zenleyecektir. Bu yürüyüşüh nasıl yapılması gerek
tiğini, hangi arterler arasında yürüyüş yapılabilece-, 
ğini düzenleyeceiktir ve buna karar vermek yetkisi 
de valiye ait olacaktır. Elbette, mevcut kanunumuz-
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da da var, vali bunları erteleyebilecektir, muayyen 
bir süre içerisinde kanunda tespit edilen zamanda 
bu yapılabilecektir. Yoksa, «serbestlik» dendiği za
man; 'isteyen kişinin, istediği anda toplantı ve gös
teri yürüyüşü yapmak arzusu belirince, etrafına ar
kadaşlarım toplayarak bu yürüyüşü yapması demek 
değildir, 

IBiz, beyan sistemini kabul ettik; çünkü kabul et
tiğimiz düşünce özgürlüğüne ve düşünce hürriyetine 
uygun 'bir sistem olduğu içindir. Fakat bu, hiçbir 
zaman tam bir serbestlik anlamına gelmez, 12 nci 
maddede getirdiğimiz sınırlama bunu gayet açık ola
rak göstermektedir, 12 mci maddede bütün faaliyet
ler, hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı belirtil
mektedir ve ayrıca bu sınırlamaların, hürriyeti te
mel alan demokrasi geleneklerine aykırı olmaması ve 
öngörüldükleri amaç dışında uygulanamayacakları, 
da yine 12 nci maddenin hükmünde açıklanmakta
dır. 

Diğer taraftan, biraz evvel de belirttiğim gibi, 
memleketin eğer bir bölümünde herhangi bir karı
şıklık varsa veyahut da o gösteri yürüyüşü birtakım 
tehlikelere yahut da ibirtakını düzensizliklere, anar
şiye yol açacaksa, elbette İki, biraz evvel de1 söyledi
ğim gibi yerimden, 1316 nci madde, olağanüstü du
rum halleri de uygulanabilir. 

Şimdi, biz getirdiğimiz sistemi, hürriyet ve ser
bestlik düzenimi bu şekilde hukukî teminatlar altına 
almaya çalıştık. Yoksa, Herkes önceden izin alma
dan, silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenlemek hakkına sahiptir», sözü, başıboş bir hür
riyet uygulaması demek değildir, bu insanların di
lediği gibi hareket edebilmesi demek değildir.; 

IBir arkadaşımız kürsüde dedi iki, Birinci fıkra 
ile verilen bir hürriyet ikinci fıkra ile alınmaktadır.!» 
Hayır efendim, birinci fıkra ile verilen bir hürriye
tin, ikinci fıkra ile nasıl kullanılacağı düzenlenmek
tedir. Ortada, hürriyetin kaldırılması yahut da de
mokrasi kurallarına, hürriyeti temel alan demokra
si gereklerine aykırı düzenlenmesi bahis konusu de
ğildir, Anayasanın 12 nci maddesinde bu hükmü 
açıkça getirdik. Düzenlenmeyen Ibir hürriyet ise, 
elbette ki anarşi kaynağıdır ve biz düzenlenmeyen 
bir hürriyetten ziyade, düzenleme kaidelerini, dü
zenleme kurallarını uygulamayan yöneticiler dola
yısıyla aslında memleketimizde hak ve hürriyetler 
çok geniş olarak düzenlenmişti; (bunu tartışmıyorum) 
12 Eylül öncesine geldik. Düşünün iki, Yüksek Seçim 
Kurulunun verdiği bir karara rağmen, İstanbul'da, 
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ıbiır siyasî parti, o yasaklama kararına rağmen; de
ğil 1 iMayıs toplantısını yapmak, seçim döneminde 
kalkıp bir miting yapabilmiştir, o hale gelmiştir. 

Binaenaleyh, arkadaşlarımdan bu hassas olduğu
muz, hep (beraber önlenmesi için çalıştığımız düze
nin tekrarlanmasını önlemek için tedbirler araştırır
ken, gerçekten hukuk kurallarının payını ve bir de? 
yöneticilerin payını tespit etmemiz ve ikisini birbi
rine karıştırarak, olayları önlemeye çalışalım derken, 
gerçekte memlekette hak ve hürriyetlerin çok çok 
kısıtlandığı ıbir sistemi meydana getirmememiz la
zımdır, 

'Bunu söylerken, dolayısıyla büyük bir ilgi ile1 

dinlediğimiz Sayın Yolga'nın önergesine katılamıyo
ruz; çünkü o, mizin almak felsefesine dayanmaktadır; 
ama önergenin içerisinde yararlanacağımız fikirler 
vardır. Onu, dikkate alınmasını istemiyoruz; fakat 
'biz okuyarak bazı hususlarından yararlanmaya çalışa
cağız. 

IBu konuda ilave edecek daha fazla bir şeyim yok, 
hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygıyla selamlarım efen
dimi. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, tekrar bir hususu 
vuzuha vardıralım, önergenin dikkate alınmasını is
temiyorsunuz; fakat önergede'n de bazı kelimeleri 
maddeye alacaksınız... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALOIKAÇTI — Yani önergeyi saklayacağız efen
dim Komisyonda. Konuyu incelerken yine önerge
ye de 'bakacağız; fakat dikkate alınmasını istemiyo
ruz; çünkü önerge, temelinde izin alma esasına da
yanmaktadır. Halbuki biz serbestlik sistemini getir-
ımıiş bulunuyoruz.; 

Saygılarıımlia, 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkamm bir soru 

sormak istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım; sorum, 

maddenin son fıkrasf ile ilgili. Son fıkrası; «Top
lantılara ve mitinglere katılma.» Diğer kuruluşların 
katılması yasaklanıyor. Şimdi, katılma iki şekilde 
olaibilir: Birincisi, bizatihi mitingi, toplantıyı destek
leme amacı ile katılma olabilir. İkincisi ise, ıbilgi al
mak, dinlemek için katılma olabilir. Bilhassa açık hava 
toplantılarında, kapalı hava toplantılarında ve mi-
tinglerde bu husus olagelmiştir, 

Acaba, idarecilerle kolluk kuvvetleri, /bilgi al
mak için »bu toplantıya gelmiş olan, katılmış olan di

ğer kuruluş idareci ve üyelerini nasıl ayırt edecek
lerdir?..,. 

Acaba, bu toplantı yerine destekleme amacı dı
şında, bilgi almak için gelen diğer kuruluş idareci 
ve üyeleri için ayrı bir yer mi tefrik edilecektir?.... 

Sayın Komisyondan bu hususu öğrenmek istiyo
rum efendim, 

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

ALDIKAÇTI — Sayın üyeye teşekkür ederim. Bi
raz evvelki açıklamamda hu maddenin bu kısmının 
da gözden geçirileceğini söyledim. Söyledim; ama 
sorunuzu cevaplandırmak isterim. 

Sorunuzu cevaplandırmak o 'kadar zor değil, hak 
ve hürriyetlerle bağdaşmayacak bir durum yok. Bu
rada, maddede amaç; toplantıya gelecek yönetici ve
ya üyelerin kendi dernekleri adına değil, vatandaş 
olarak toplantıya katılmalarının her zaman mümkün 
olduğudur. Herhangi bir toplantıyı, küm düzenlerse 
düzenlesin, bütün vatandaşlar gelip oraya katılabi
lirler. Fakat dün verdiğim yahut Cuma günü verdi
ğim yahut Cumartesi günü verdiğim örnekte oldu
ğu gi'bi, bir Fatih Kadınları Koruma Derneği ge
lip, kendi derneği amacındaki bir toplantıya Fatih 
Kadınları Koruma Derneği ıbandrolarıyla gelip ka
tılamaz. Yoksa bütün vatandaşlar bütün toplantılara 
katılmakta doğal olarak serbesttir efendim; tabiî ka
mun dairesinde düzenlenmiş, hukuka uygun olarak 
düzenlenmiş toplantılara. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Yolga, 'buyurun efendim, soru. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, mü

saade edilmediği için biraz evvel yapılan konuşma
lar sırasında bir nokta dikkatlerden kaçtı... 

BAŞKAN — Sayın Yolga, usulümüz yorumsuz 
sorudur, bilhassa onu rica edeceğim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Arz edeceğim Sa
yın Başkan, 

Üzerinde durduğum açık hava toplantılarıdır, 
yoksa toplantı hakkına itirazım yok. Bunu söyleye
cektim, kısa konuşmak için. 

Diğer taraftan, gösteri yürüyüşlerinin tamamıyla 
açık havada cereyan etmesi vakıası var. Binaenaleyh 
birinci fıkrada kendi gereği ölçüsünde belli toplan
tılar için, ikinci fıkrada ise, gösteri yürüyüşlerine, 
mahiyetleri ve bilinen sakıncaları dolayısıyla muay
yen kayıtlar koyduk. Diğer söylemek istediğim bir 
şey vardı, yine acele dolayısıyla atladım. Şunu söy-
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lüyordum; ister benim önerdiğim gibi, ister başka 
bir şekilde, !bu konuda milletin ihtiyacı olan, onun 
ihtiyacına cevap veren ve bir daha eski anarşi ka
pılarının açık kalmasına müsaade etmeyecek olan 
bir yazılışla bu mesele düzenlensin. 

'Binaenaleyh, Sayın 'Başkandan şunu soruyorum: 
Niçin Anayasa Tasarısındaki bazı bölümlere yaban
cı metinler tercüme edilerek almıyor da, açık ıhava 
toplantılarıyla ilgili hatı anayasalarındaki metinler 
alınamıyor?... 

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

ALDIKAÇTI — Efendim, 'ben ıbatı anayasaların
da Sayın Yolga'nın dediği anlamda bir izin olduğu
nu sanmıyorum; beyan vardır, beyan üzerine top
lantılar yapılır ve düzenlenilir. 

Sayın Yolga'nın, «Açık havada yapılacak toplan
tılar için bu halk bir kanunla veya bir kanun hük
mü gereğince kısıtlanabilir, sınırlanabilir.» demek 
istiyor. Biz 'bunu 12 nci maddeyle de getirdik. Za
ten 'V2 nci madde gereğince konacak kanun 12 nci 
maddedeki ilkeleri dikkate alarak bu hakkın kulla
nılmasını sınırlayabilecektir efendim. Yani, öyle 
ıtamamen başıboş değildir, 1!2 nci maddenin sınırları 
içerisinde toplantı hak ve gösteri yürüyüşü hakkı kul-
lanılacaiktır efendim.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Maddeyle ilgili olarak 'bir önerge dikkate alın

mak üzere Komisyona havale edilmiştir. Bu itibarla 
maddeyi önergeyle birlikte Komisyona veriyorum. 

3'5 nci maddeyi okutuyorum: 
XII. Hakların korunması ile ilgili hükümler. 
A) Hak arama hürriyeti. 
MADDE 35. — Herkes, meşru vasıta ve yollar

dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı ve davalı olarak iddia, savunma ve adil yar
gılama hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki da
vaya bakmaktan kaçınamaz.; 

BAŞKAN — ©u maddeyle ilgili bir önerge var, 
okutuyorumı: 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Taslağının «Hak 

arama hürriyeti» başlıklı 35 nci maddesininN aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Halil GELENDOST Necdet GEBOLOĞLU 

>«A) Halk arama hürriyeti. 
MADDE 35.: — Herkes yargı mercileri önünde 

davacı ve davalı olarak iddia, savunma ve yargılan
ma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme görev ve yetki içindeki davaya 
bakmaktan kaçınamaz.» 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, öner
gemizi izah için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN •— ıBuyürun Sayın Geboloğlu, açıkla
ma yapmıak üzere. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Komisyonun da uyduğunu tahmin ettiğimiz bu 
maddedeki redaksiyonun bir kısaca açıklamasını 
müsaadenizle yapmış olayım, 

Madde 35'te «Herkes, meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle» cümlesi var. Biz, meşru ol
mayan bir faydalanma suretini kabul etmediğimiz 
için, bu cümlenin tüm olarak metinden çıkartılma
sını arzu ediyoruz ve dolayısıyla maddeyi şu şekil
de tertipledik: «Herkes, yargı mercileri önünde davacı 
ve davalı olarak iddia, savunma» ve ayrıca orada 
«âdil» kelimesi var; yine tahmin ediyorum müret-
fcip hatasıdır; «yargılama hakkına sahiptir» diyor, 
onu da «yargılanma hakkına sahiptir» şeklinde de
ğiştirdik. Ki, nitekim maddenin gerekçesinde de «yar
gılanma» olarak geçmiştir. Komisyon tahmin ederim 
bunu bu şekilde düzeltecektir, «âdil yargılanma hak
kına sahiptir.» ibaresinden «adil»i çıkarıyoruz; «Her
kes, davalı olarak iddia, savunma ve yargılanma hak
kına sahiptir.» şeklinde maddeyi düzeltiyoruz. Re
daksiyon mahiyetindedir. IBu şekilde maddenin ka
bulünü istirham ediyoruz. 

Saygılarımla., 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Komisyondan şunu rica edebilir miyim: Önergeye 

katılıyorlar veya dikkate almak istiyorlarsa... 
ANAYASA KOMİSYONU 'BAŞKANVEKÎLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Hayır efendim, 

BAŞKAN — O zaman müzakere1 açacağım. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, .aleyhin

de söz rica ediyorum. 
IBAŞKAN — Aleyhinde buyurun efendim, 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
ı«Hak arama özgürlüğü» başlığı altında topla

nan 35 inci madde ve diğer maddelerde, zannede
rim Komisyonumuz oldukça güzel bir düzenleme 
getirmiştir. «Herkes, meşru vasıta ve yollardan fay-
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dalanmak suretiyle», denildiğinde, bazen hak arama
nın da sonucunun ne olacağı bakımından değil de, 
arama bakımından bazen meşru olmayan bazı yol
lara da başvurulduğu hususunu dikkatten uzak tut
mamak gerekir. İBu nedenle, maddenin birinci fık
rası Komisyonca '19611 Anayasasından bir tek «bü
tün» kelimesinin çıkartılması suretiyle yeniden dü
zenlenmiş ve uygun bir düzenlemedir. Ama bir ta-
paş hatası olmuş, «yargılama» yerine (Yanlıştır o) 
«yargılama hakkına sahiptir.» denilmiştir. 

Ancak ne var ki, önerge sahipleri 35 inci mad
deyi düzenlerken ikinci fıkrayı aynen almışlardır. 
Aslımda ikinci fıkranın bize göre yeri burası değil
dir. Halk arama özgürlüğü içinde, evvela kişilerin 
meşru vasıtalardan yargı mercilerinde' davacı ve da
valı olarak neler hakkına sahip olduğu ifade edil
miş; fakat ikinci fıkra mabkemelerin görevlerini 
ifade etmektedir: «Hiçbir mahkeme, görev ve yet
kisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.» hak 
arama özgürlüğüyle uzaktan ve yakından ilgisi ol
mayan bir fıkradır, bu, Nitekim, 1924 Anayasası
nın 60 inci maddesi bunu gayet açık bir biçimde 
yargının faaliyetleri içinde saymıştır. 19214 Anayasa
sının 60 inci maddesinde «Hiçbir mahkeme, görev 
ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.» 
kısmını bir başka maddeye, yargı bölümü içine al
mış, neticede1 bu fıkranın yeri burası olmadığından, 
en güzel yeri, yine bu tasarının Iİ.74 üncü maddesi
dir. Önerge sahiplerinin bu görüşüne katılmak müm
kün değildir; buradan çıkartılarak; 174 üncü mad
dedeki «Yargının görevleri» içine aktarılmasında 
yarar vardır. 

Teşekkür ederim efendim. 
IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Önerge1 üzerinde s*öz atmak isteyen başka bir üye

miz... YokH 

(Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

(FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım., değer
li arkadaşlarım; 

Bu önergeyle getirilmek istenen değişiklik, bi
rinci cümlede yer alan «Meşru vasıta ve yollar
dan faydalanmak suretiyle» ibaresinin çıkarılması 
oluyor; birinci değişiklik sıfatıyla. 'Bu devamlı kul
lanılan ve yerleşmiş bulunan bir formüldür. Herhan
gi bir sebeple değil, kanunun tayin ettiği yollardan 
igeçmek suretiyle müracaat yaihut araçları, yolları 
'kullanmak suretiyle bu makamlara müracaatı ifade 
etmektedir. Onun için biz, bu ibarelerin çıkarılma
sına katılamıyoruz. Alışılmış bir formüldür, I 
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(ikinci üzerinde durulan husus; adil yargılama 
hakkı. Bu, «Adil yargılama» yahut «Hakkaniyete 
uygun yargılama» hukukta yerleşmiş bir kavram
dır. «Adil yargılama» nın belli asgarî gerekleri var
dır. İngilizce, «fair trial due process», yahut Fran
sızca «proces eguitable» denen hakkaniyete uygun 
muhakeme. Hakkaniyete uygun muhakeme müesse
sesi asgarî gerekleri ihtiva eden bir müessesedir. Da
vanın, muhakemenin açık duruşmada yapılması, ka
rarın açık duruşmada okunması, savunma imkânı 
için kişiye zaman <ve araç verilmesi; bir avukatın yar
dımından faydalanılalbilmesi, kendi şahitlerini, yani 
savunma şahitlerini iddia şahitleriyle' eşit şartlar al
tında dinletebilmesi, pek çok dalha; pek çok diyo
rum ama, bunlar asgarisidir. Arkadaşlarım belki ha
tırlayacaklar, benim bu madde üzerindeki muhalefet 
şerhimde, bu maddede tamamen muahelefet değil
di; bu maddede «Adil yargılama» yahut «(hakkani
yete' uygun yargılama «gereğinin asgarî esaslarının 
belirtilmesi daha iyi olacak, demiştim, tşte, asgarî 
gerekleri bu saydığım hususlardır. Muhakemenin 
makul sürede yapılması; bu da hakkaniyete uygun 
yargılama prensibinin 'bir gereğidir. 

Onun için, burada «adil yargılanma» değil, «adil 
yargılama» yahut da açık görülüyorsa, «Hakkaniyete 
uygun yargılama hakkına sahiptir.» demek lazım. 
Yargılaması, o kişi konusunda yapılacak yargılama, 
«hakkaniyete uygun yargılama» kavramına yahut 
«adil yargılama» kavramına uygun şekilde yapıla
caktır. İfade edilmek istenilen budur < 

•Onun için, «adil» kelimesinin buradan çıkarıl
ması gerektiği kanaatindeyiz, hatta zorunluluğu ka
naatindeyiz. Hiç olmazsa, müessese ismen belirtil
mek suretiyle, zaten bütün hukuk sistemleri bunu 
kabul ettiğine göre, istidlal yoluyla, bağlantı kur
ma yoluyla adil yargılamanın gereklerine muhakeme 
usulüne uyulacağı beyan edilmiş oluyor.; 

Nihayet, önergede olmayan ve Turhan Güven ar
kadaşımızın belıirtiği husus, «'Son fıkranın burada 
yeri yoktur, yeri burası değildir.» dedi. Biz bu ka
naate de maalesef katılamıyoruz. Çünkü, birinci fık
rada diyoruz ki, «Herkes, meşru vasıta ve yollar
dan (faydalanmak suretiyle yargı mercilerine mü
racaat «hakkına sahiptir.» 

IBunun devamı, bir kişiye hak veriyorum:, bu hak
kın muhatabı olan kişiye de bir mecburiyet yü'klü-
yorumı; «Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 
davaya bakmaktan kaçınamaz.» Ben müracaat hak-

I kına sahibim. Ben müracaat hakkına sahibim, (Ben 
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müracaat ettiğini zaman mahkemeye, bu dava ko
nusu, onun görev ve yetkisindeki konu ise, ona bak
maktan kaçınamayacaktır. 

Onun için, bu fıkrayı da yerinde buluyoruz. 'Bir 
hakka karşılık bir mükellefiyet; yani hakkın 'kulla
nılmasının hâkim veya mahkemenin işe 'bakmaktan 
kaçınmasıyla önlenebilmesi, imkânını savunuyoruz. 

IBu gerekçelerle, ıbiz önergeye katılamadığımızı be
yan etmek istiyoruz. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
IBAIŞKAN — İSayın Gölcüklü, üyelerimizin so

ruları var. Sayın Yarkın'dan başlıyoruz... 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, Sa

yın Gölcüklü'nün izahları muvacehesinde önergemizi 
geri alıyoruz.ı 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim» 
Maddeyle ilgili soru sormak ihtiyacınız var mı 

efendim? 
Buyurun Sayın Yarkın. 
iŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

24 üncü maddeden başlayacağınızı düşünerek, sekiz 
madde ilerisiyle ilgili önergelerin işleme konulabile
ceğini tahmin etmiştimı; ama bu maddeler yazılı 
olarak bütün üyelere dağıtılacağı, ve .34 üncü mad
deden başlanacağı ileri sürüldü. Sayın üyeler de 34 
ve 42 nci maddeler arasındaki önergelerin ancaik 
Komisyona gönderileceği ileri sürüldüğü için, bu öner
gemle ilgili olarak 'bir soru sormak istiyorum; mad
deyle de ilgili efendim. 

(Hak arama hürriyeti... Suçlanmayla birlikte sa
vunma hakkının doğacağı tabiîdir; ancak... 

BAŞKAN — Pardon, 34 üncü maddeyi mi, 35 
inci maddeyi mi?...-

ŞERAFETTİN YARKIN — 35 inci maddeyle il
gili. 

Ancak, özellikle Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
munununda buna aykırı bir şey yoktur; yani suçla
mayla 'birlikte savunma hakkı doğar. Bu hakkın kul
lanılışına ilişkin esaslar, özellikle yargılamadan ön
ceki safhalarda, soruşturma ve kovuşturma safhala
rında, avukatın, sanık yanında yerini her zaman ra
hatlıkla alamayışı dolayısıyla, gerçekten hem adale
tin tecellisinde, hem de 112 Eylül öncesinde çok Tas
ladığımız işkence iddialarının asgariye inmesinde 
büyük yararı olacaktır. Acaba, suçlamayla birlikte 
savunma hakkinin doğduğu ve yargılamadan önceki 
safhalarda bu hakkın kullanılışına ilişkin esasların 
kanunla düzenlenmesiyle ilgili bir hükmün hu mad
deye eklenmesini düşünürler mi? 

Ayrıca, yine savunmayla ilgili çok önemli bir 
haktan, hürriyeti bağlayıcı cezalarla ilgili olarak 
verilmiş "olan bir hükmün temyiziyle ilgilidir. Bu 
konuda da «'Hiçbir suretle hürriyeti bağlayıcı ce-
.zalarla ilgili olarak, verilen cezalara karşı yargı yo
lu hiçbir suretle kapanmayacaktır.» şeklindeki hük
mün de geçici olarak ilavesini düşünürler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVBKİlLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

IHemen kısaca cevap vereyim Yarkın arkadaşımın 
sorularına. Burada, savunma hakkında söz edilmiş-
ıtir. Biraz önce arz ettiğim gibi, benim de katıldığım 
bir kanaate yahut sisteme göre diyelim; bu madde
de «Adil yargılama» yahut «Hakkaniyete uygun» 
yargılama esasının asgarî gerekleri belirtilseydi daha 
yararlı bir madde olurdu; fakat bu yol benimsenme
di; «Savunma hakkı ve adil yargılamadan bahsetti
ğimize göre» dendi. Muhakeme usulü kanunları bu
nun gereklerini artık kendileri öngörürler. 

ıŞimdi, bu sistem benimsendiğine göre, «hakka
niyete uygun» veyahut «adil yargılama» dediğimiz 
bu 'hakkın unsurlarından bir kısmını burada sayma
ya, bir kısmını kanuna bırakmaya katılamıyoruz. 
Ya hepsi sayılır yahut kavramla yetinilir. Onun 
için, burada bu hususa değinemiyoruz ve değinme
meyi Komisyonumuz kabul etmiştir. Bu sistemi Ko
misyonumuzun seçmesindeki sebeplerden bir diğe
ri de esasen adil yargılama hakkına ilişkin asgarî 
gereklerin bilhassa yargı bölümüne serpiştirilmiş 
hükümler halinde mevcut olduğu,, onun için bura
da tekrarına gerek olmadığı idi. Bence orada olsa 
bile burada da belirtilmesinde yarar vardı; fakat 
benimsenmedi. Komisyonun görüşüne katılıyorum.; 
Onun için bir unsuru belirtip diğerlerinden vazgeç
meye katılamıyoruz. 

Itkincisi, temyiz edilebilir, temyiz edilemez. Bu
nun da burada belirtiime'sine gerek yoktur; çünkü 
nihayetinde bu bir kanun yolları meselesidir. Kanun 
koyucu muhakeme hukukunda kanun yollarını tes
pit ederken hangilerinin kesin olacağını, yani ka
nun yolu açık bulunmayan kararlar, hangilerine 
kanun yolunun açık tutulduğunu tespit edecektir. 
Burada böyle bir şey koymaya imkân yoktur. 

Zannederim arkadaşımın sorularına da cevap ver
miş oluyorum. 

Teşekkür ederim^ 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bu «Yar

gılama» kelimesinin «Yargılanma» olmaması gerek
tiğini zannediyorum söyledi Sayın Gölcüklü. Böyle 
bir durumda bunu Türkçe olmaktan çıkarır yahut 
kötüce ıbir tercüme olur; çünkü fail kim?... Hörkes. 
Ne yapacaktır?... Bir iddia hakkına sahiptir. Ne ya
pacaktır?... Bir savunma yapacaktır. Hakları vardır. 
Bir de adil yargılanma hakkına sahip olması gere
kir. «Yargılama hakkı» demek kendisi hâkimin ye
rine geçmesi demektir. Türkçemiz bunu ifade eder. 
«Efendim, benim yargılama hakkım var, O halde 
demek ki bunu yapacağım» demektir. O deyimin 
!«Yargtfanma» şeklimde veya 'başka bir şekilde dü
zeltmek suretiyle yargılanma hakkına benzer bir şe
kil alması gerekir kanaatindeyim. Aksi takdirde1 Türk
çe fail ve mefhumu bakımından terslik ortaya çıka
rır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Erginay arkadaşımızın bir ölçüde hakkı vardır. 
Tabiî adil yargılanma, kişinin yargılanmasının adil 
olmasını isteme ihakkı 'vardır, deniliyor; doğrudur. 
Fakat ıbiz burada adil yargılamayı bir kavram ola
rak kabul ettik. iDiğer kelimelerle ifade edersek hak
kaniyete uygun yargılama... Bir kavram, bir mües
sese olarak kabul ettik. Mamafih izin verirseniz, bu 
yanlışlığı yahut bu yanlış yorumu, bu hata gibi gö-
rünebilen hususu bir ı()Daha önce karar verdiğimiz 
gibi) kelime düzeltmesi şeklinde telakki edip Komis
yonda daha isabetli bir şekilde ifade edelim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, za
ten gerekçelerinde «Yargılanma hakkı» deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, eğer iştirak ediyor
sanız maddenin katî oylaması imkânı hâsıl olacak
tır. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sıra ile söz vereceğim efendim. 

Sayın Kubilay'a veriyorum. Soru mu efendim?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılalım efendim, Evet, 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Evet. 
NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, aynı so

ruyu Iben de soracaktım efendim. «Herkes yargı
lama hakkına sahiptir» şeklinde ıbaşlayıp..v 
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BAŞKAN — Sayın Kubilay, katıldıklarını ifade 
ettiler. 

NİHAT KUBİLAY — Evet, aynı şey. «Yargı
lanma hakkına sahiptir,», 

BAŞKAN — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bu hususlarda zabıtlarda 
açıklandığına göre bir karışıklık olmayacaktır. «Yar
gılanma» olarak kalbul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, soru.: 
NECİP BİLGE — Aynı şeyi soracaktım. Ge

rekçelerinde de «Yargılanma» şeklinde yazılmıştır, 
metinde de öyle olması doğru olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Önergemiz süresi 

bakımından mevkii muameleye konamıyor; ama bir 
soru şeklinde Yarkın arkadaşımızın dediği gibi, 
madde daha iyi olsun niyetiyle bir küçük sorum 
var. 

«Adil yargılanma hakkının neler olduğunu mad
deye monte etmedik» demekle1 beraber Sayın Göl
cüklü, savunma hakkı ve iddianın yerini aldığı bu 
maddede, savunma hakkının suçlanma ile bareber 
başlayacağı da adil yargılanmanın gereklerinden bi
nidir, diye prensipte kabul ettiler. Acaba iki fıkra
dan ibaret bu maddenin orta fıkrası olarak kısaca, 
«Savunma hakkı suçlanma ile başlar» diye redakte 
edilmesini kabul1 ederlerse, adil yargılanma hakkının 
sair teferruatı sayılmamakla beraber önemli bir me
seleyi maddeye sokmuş olmaz mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Yarkın arkadaşımızın sorusuna cevap verirken 

kısmen Sayın Çakmakçı arkadaşımızın sorusuna da 
cevap vermiştim. Şimdi, savunma hakkının ithamla 
başlayacağı hususu, ceza muhakemesinde cari bir ku
raldır ve gerçekten hakkaniyete uygun yargılama mü
essesesine giren ıbir unsurdur; fakat arz ettiğim gibi, 
biz ya burada tamamına 'gireriz veyahut hiç girme
yiz . kanaatindeyiz. Muhakeme Usulü kanunlarımız
daki hükümler muhakeme usulünü düzenlerken hak
kaniyete uygun yargılamanın asgarî gereklerini ye
rine getirmişlerdir. Eksik kalanlar varsa getirecekler
dir. Onun için burada bunun yer almasına katıla
mıyoruz,: 

Teşekkür edeıim, saygılarımı sunarım, 
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•BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayım Gölcüklü. 
IBuyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TOTOM — Sayın Başkan, Komisyon 

Sözcüsünün açıklamalarından oldukça tatmin - edici 
bir sonuca varmak mümkün. Yalnız bir sorum var. 
Avrupa İnsan Hakları (Sözleşmesinde 'hakkaniyete 
uygun yargılamanın asgarî gereklerinin ne olduğu 
belirtilmiş. Neden 'burada sayılmamıştır acaba bu 
maddede?...! Sayılmasında sayısız yararlar vardır. Bu 
konuda ne düşünüyorlar?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz ettim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım1; 
ilki sistem mevcuttur. Bunları saymak veyahut 

kavram olarak belirtmek. IBen saymanın yararlı ola
cağını söyledim, uzun uzun tartıştık, Kavramın Ibe- . 
lirtilmesi suretiyle meselenin açıklığa kavuştuğunu, 
uzun bir madde! yazmaya gerek olmadığını; çünkü o 
hakkaniyete uygun yargılamanın asgarî gereklerinin 
yargı bölümünde ive Anayasanın bazı diğer, başka 
maddelerinde ayrı hükümler halinde yer aldığını, 
mesela, duruşmaların açık yapılacağı, mahkemele
rin bağımsız, ıtarafsız olacağı, savunma için imkân 
'Verileceği vesaire gibi hususlar oralarda çoğu geç
miştir. Onun için bunları tekrar burada toparlayıp 
tekrara gerek yoktur, dediler ve •Komisyonda bu su
retle neticeye bağlandı. 

Teşekkür ederim efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü, 
Sayın Gölcüklü, sorular bitti, teşekkür ediyo

rum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Teşekkür eder, hürmet
ler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Üzerinde durulan ikinci satırdaki «Yargılama» 

kelimesinin «Yargılanma» şeklinde düzeltilmesi kay
dıyla... 

RIFAT IBAYAZIT — Sayın Başkan, esas metin
de, Komisyonun vermiş olduğu metinde «Yargılan-
ma»dır. IBu bir matbaa hatasıdır. 

(BAŞKAN — Efendim, işte onu düzeltiyoruz. 
Hatayı düzeltiyoruz. 

«Yargılanma» olarak düzeltilmesi kaydıyla met
ni (Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza sunuyo-
rum, kati şekilde. Kabul edenler.,. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36'yı okutuyorum efendim., 
IB, Tabiî ve kanunî hâkim 'güvencesi,:. I 

IMADDE 36. — Hiç kimse kanunen tâbi oldu
ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarıla
maz. 

Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden 
başka (bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 

'BAŞKAN — /Bu maddeyle ilgili iki önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 36 ncı maddesinin aşağıda

ki şekilde açıklığa kavuşturulmak suretiyle değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOĞLU 
B. Tabiî ve kanunî hâkim güvencesi 
Madde 36. — Hiç kimse dava konusu olayın vu

kuu sırasında yürürlükte bulunan kanunun gösterdi
ği mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 

Bir kimseyi bu suretle kanunen tabi olduğu mah
kemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucu
nu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merci
ler kurulamaz. 

Yargı mercilerinin görev ve yetkilerini ve yargıla
ma usullerini kanun gösterir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 36 ncı maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Feridun GÜRAY Mustafa ALPDÜNDAR 
Feridun Ş. ÖĞÜNÇ Beşir HAMİTOĞIULLARI 

Vahap GÜVENÇ Fikri DEVRİMSEL 
Şadan TUZCU Bekir Sami DAÇE 

Necip BİLGE 

Tabiî hâkim güvencesi 
Madde 36. — Hiç kimse, kanunen tabi olduğu 

hâkimden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi kanunen tabi olduğu hâkimden başka 

bir merci önüne çıkarma yetkisine haiz olağanüstü 
merciler kurulamaz. 

GEREKÇE : 
Anayasa taslağının 36 ncı maddesi ile gerekçesi 

arasında uygunluk mevcut değildir. Tabiî hâkim de
yimi ile, kanunen tâbi olduğu mahkeme deyimleri ay
rı ayrı kavramlardır. 

Yargı merciinin kanunla saptanması kuşkusuz ge
reklidir. Ancak, yargı merciinin kanunla belirtilme
si yeterli değildir. Suçişlendikten sonra yargı mercii
nin kanunla olsa dahi değiştirilmemesi ve hukuk il-
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kelerinin zorunlu saydığı ayrık durumlar dışında, ge
nel yetki kurallarına istisna getirilmesi olanaklarının 
tanınmaması gerekir. Bunun için ise kanunî hâkim 
ilkesi yerine tabiî hâkim ilkesinin kabulü zorunludur. 

FfiKRÎ IDEVRÎMSEL — Yerimden bir açıkla
ma yapabilir miyim Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — IMüsaade eder misiniz, neyin üze
rinde yapacaksınız?.. 

FİKRÎ (DEVRİMSEL — Bu önerge üzerinde. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Muratoğlu'nun 

önergesini ilk muameleye koyacağım, açıklama hakkı 
Sayın Muratoğlu'nun, ilk defa bunu okuttum çünkü. 

Buyurun Sayın iMuratoğlu. 

ENİS IMURATOĞLU — Sayın 'Başkan, değer
li üyeler; 

Haddi zatinde vermiş bulunduğum bu önerge ile 
Sayın Komisyonun getirdiği madde arasında esasta 
herhangi bir fark bulunmadığını zannediyorum. Ta
sarıdaki 316 ncı madde ve benim teklifim tabiî hâ
kim ilkesi ile alâkalı ve onun belirlenmesi halidir. 

'Umumiyetle tabiî hâkim ve dolayısıyla tabiî mah
keme deyimi ile, adliye mahkemeleri ve adliye hâ
kimlerinin kastolunduğu zannedilir. Hakikatte ise 
tabiî hâkim veya tabî mahkeme bu demek değildir. 
İcabında bir sıkıyönetim mahkemesi ve hâkimi veya 
kuruluş kanunu tarihî bakımından bir Güvenlik Mah
kemesi ve hâkimi de tabiî hâkimdir. 

Buradaki kıstas, yani tabiî hâkim ve mahkeme 
kıstası dava konusu olayın vukuu sırasında yürürlük
te bulunan kanun ile gösterilmiş olan hâkim ve mah
kemedir. Komisyondan .özür dileyerek ifade etmek 
istiyorum; 36 ncı maddede «Hiç kimse kanunen ta
bi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıka
rılamaz» deniyor. 

Ancak, bu kanunî tabiiyetin ne şartlarda oluştu
ğu açıklanmıyor, tşte bu sebeple bendeniz önergem
de şöyle bir ibareye yer vermek suretiyle açıklık ge
tirmek istedim. «Hiç kimse dava konusu olayın vu
kuu sırasında yürürlükte bulunan kanunun gösterdi
ği mahkemeden başka bir merci Önüne çıkarılamaz.» 
demek suretiyle bendeniz tabiî hâkim ilkesi kavramı
na ve Tasarının ilk fıkrasına vuzuh vermeye çalıştım, 
yani bir şahsın, bir suçu işlediği tarihte kanun onu 
hangi mahkemeye sevk etmişse, o mahkeme önüne 
çıkarılabileceğini izaha gayret ettim. 

Bir de misal vermeye çalşayım. Mesela 1402 sayı
lı 'Kanun çok eski tarihlerde yürürlüğe girmiş bir ka
nun olduğu için, bu Kanundaki şekil ve şartlar daire
sinde bir suç işlenmiş olsa ve bugün sıkıyönetim ilân 

edilmiş olsa, şahıs sıkıyönetim mahkemesine ve hâ
kimine sevk edilecektir ki, daha evvelki bir tarihte 
meriyete girmiş bir kanun olması bakımından orada
ki sıkıyönetim mahkemesi ve hâkimi, tabiî, hâkim 
mahkemesi ve hâkimi durumundadır. Aynı hal kabul 
tarihi, yürürlüğe giriş tarihi bakımından Güvenlik 
Mahkemesi için de söylenebilecektir. 

tkinci fıkra, bendenizin önergemde olduğu gibi 
bırakılmış, sadece önergede «Bu suretle» kelimeleri 
ilave edilerek, belirleme yapılmaya çalışılmıştır, işte 
bu fıkrada bahsi geçen ve bir kimseyi kanunen tabi 
olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü 
merciler kurulamayacağını belirten ikinci fıkra suç 
tarihinden sonra kurulan ve o şahsı muhakeme eden 
yargı mercilerini ifade eder. 

Mesela harpten sonra kurulup harp suçlularını 
yargılayan Nurmberg Mahkemesi için bunu söyleye
biliriz. Kurulduğu tarihten daha evvelki tarihte vu
kuu bulmuş hadiselere, suçlulara bakan mahkeme. 
Bu bir olağanüstü mahkeme sayılabilir. Yine, bir ih
tilalden sonra kurulan ve ihtilalin suçlu gördüğü kim
selere bakan bir mahkeme için de olağanüstü yargı 
merci denebilir. Tasarı bu esası getiriyor ki, doğru
dur tabiî. 

Önergemde bir de son fıkraya, yani ben üçüncü 
fıkraya yer verdim. Şöyledir o da, «Yargı mercileri
nin görev ve yetkilerini ve yargılama usullerini kanun 
gösterir» tarzında bir ibareyi bendeniz ekledim. Bun
dan maksadım maddeye bir manada açıklık getirmek
ti. Maruzatım önerge ile alakalı olarak bunlardan 
ibarettir. Yüksek takdirinize arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Muratoğlu'nun önergesi üzerinde söz al

mak isteyen?... Yok. 
/Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Sayın Muratoğlu konuşmasının başında da söy
lediği gibi, kendisi ile aramızda hiçbir fikir ihtilafı 
yoktur. Esasta aynı şekilde düşünüyoruz. Yalnız bir 
ifade tarzımızı kendisi beğenmemiş, anlaşıldığına 
göre. IDaha iyisini, daha açık bir metin meydana ge
tirilmesini arzu ediyor; fakat biz metnimizin yeter 
derecede açık olduğuna kaniiz. Kanun dendiği za
man, anlaşılması gereken yürürlükte olan kanundur, 
yürürlükte olan kanunun tayin ettiği mahkemedir ve 
o mahkemenin yargıcıdır efendim. 
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Onun için biz önergeye katılamıyoruz efendim. 
FÎKRİ DEVRİMSEL — Efendim bir soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — 'Bu önerge ile alakalı bir soru mu 

efendim?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — IBu önerge ile alakalı 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun iSayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim maddenin met

nine benim bir itirazım yoktur. Ancak, maddenin baş
lığı ile metni birbirini tutmuyor. Aşağıda tabiî mah
kemeden bahsediyor, üstünde hâkimden bahsediyor, 
tabiî ve kanunî hâkim güvencesi; altta mahkeme 
üstte hâkim üstünü de 1961 Anayasasında ojduğu gi
bi kanunî yargı yolu şeklinde değiştirirlerde Sayın IKo-
miyon, bu hususta bir tutarlılık arz edeceği kanaatin
deyim; teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDİKAÇTI — Sayın Başkanım; aziz arkadaşla
rım; 

Sorun tabiî hâkim sorunudur. Juge naturelle, önü
ne çıkartılacak hâkim; fakat hâkim bir yerdedir, bir 
müessesededir. O müessese de mahkemedir. Demok
rasilerde daima müesseseler temel alınır, kişiler gelip 
geçicidirler, arz etmek istediğimiz budur. 

Binaenaleyh, kenar başlığın da kalması lazımdır 
ve metnin de aynen böyle muhafaza edilmesi gerekir 
bizim kanaatimize göre. 

CAHİT TUTUM — İzin verir misiniz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum soru mu efendim?.. 
CAHİT TUTUM — Evet efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, acaba tabiî 

hâkimin bu maddede tanımlanması güvence açısından 
yararlı değil mi, acaba Komisyon tabiî hâkimin ne 
olduğunu tanımlayabilirler mi?. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın IKomisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM ORHAN, 

AUDİKAÇTI — Efendim, tabiî hâkimin tarifini esa
sen biz gerekçemizde verdik. Sayın Muratoğlu da 
aynı tarifi vermiş, orada da açıklıkla bahis konusu 
edilmiştir. IMüsaade ederseniz 36 ncı maddenin ge
rekçesini okuyarak cevap vereyim efendim. «Tabiî 
hâkim kavramı ise, yargılanacak nizama vukuu anın
da yürürlükte bulunan kanunun öngördüğü yargı 

merciî demektir. ıBunlara olağan mahkemeler denir. 
Diğer bir deyimle, bir ceza ancak vukuu...» vesaire, 
vesaire, yani tabiî hâkim yargılanacak nizanın vukuu 
anında geçerli bulunan, yürürlükte olan kanunun ta
yin ettiği hâkim demektir. 

Tekrar ediyorum, maalesef çok basit bir şey. lAy-
nı cümlelerle tekrarlamak zorundayım, özür dilerim; 
fakat mesele bundan ibarettir. IKanun tayin etmiştir, 
bir suç işlendiği zaman, bu suçun failinin, hangi mah
kemede yargılanacağını işte o mahkeme ve o mahke
menin yargıcı tabi yargıçtır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon Sayın Muratoğlu'nun önergesine ka

tılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Devrimsel'in önergesine geçiyoruz efendim, 
ikinci önergede sizin imzanız var ve açıklama iste
miştiniz, buyurun* efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Geri alıyorum efendim 
önergemi. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz bu önergeyi, evet 
ikinci önerge geri alınmıştır. 

Bu durumda 36 ncı maddeyi katî şekilde oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etemeyettler.. 
36 ncı madde katî şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 0/7, okutuyorum. 
C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 
MADDE 37. — Suç, ceza ve ceza yerine geçen 

güvenlik önlemleri ancak kanunla konulur. 
Genel müsadere cezası verilemez. 
Vatandaşlıktan çıkarma ve uyuşturucu madde 

suçları ile ilgili olarak kanunla öngörülen istisnalar 
saklıdır. 

İdare, kişi hürriyetçinin kısıtlanması sonucunu 
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı (Kuvvet
lerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istis
nalar getirilebilir. 

Kişi hürriyetini kısıtlayıcı cezaların yahut bu ni
telikteki güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi, ön-
oelikle hükümlünün ıslahı ve eğitilmesi amacına yö
nelik olarak düzenlenir. 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse 

suçlu sayılamaz. 
Hiç kimse kendisini ve kanunen gösterilen yakın

larını suçlama sonucu doğuran bir beyanda bulunma
ya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri 
verilemez. 
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BAŞKAN — ıBu madde ile alakalı üç önerge var
dır okutuyorum: 

Yüksek IBaşkanlığa 
Anayasa Tasarısının 37 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

özer GÜRBÜZ 
«Vatandaşlıktan çıkarma, uyuşturucu madde ve 

silah kaçakçılığı suçları ile ilgili olarak kanunla ön
görülen istisnalar saklıdır.» 

ISayın IBaşkanlığa 
Tasarının 37 nci maddesinin: 
1. 3 üncü fıkrasına «Silah kaçakçılığı» kelime

lerinin eklenmesi, 
2. 18 inci fıkrasının: «Hiç kimse başkalarını suç

lama sonucunu doğuracak bir beyanda bulunmaya 
veya. bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Fikri DEVRİMSEL Vahap GÜVENÇ 
Zeki ÇAİRMAKÇI Feridun GÜRAY 

Mustafa ALFDÜNlDAR Evliya PARLAlK 

(Sayın IBaşkanlığa 
Anayasa Tasarısının 37 nci maddesi 6 nci fıkra

sındaki «Şahsîdir» kelimesinin, «Kişisel» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, maddenin üçüncü fık
rasında yapılacak değişiklik bakımından Sayın Gür
büz ile Sayın Devrimsel ve arkadaşlarının önergesi 
birbirine mutabık bulunmaktadır. Bu itibarla müsaa
de ederseniz birisi üzerinde müzakereyi devam etti
relim. 

Sayın Gürbüz katılıyor musunuz?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Katılıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açıklamada bulunmak üzere buyu
run Sayın Devrimsel. 

ÖZER GÜRBÜZ — Ben de görüşmek isterdim 
Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Ben Sayın Devrimsel'in önergesini 
esas almıştım. Devrimsel'e açıklama için imkân vere
yim, size de lehinde bu imkânı tanıyalım. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Yerimden açıklayayım 

izninizle. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 3 üncü fıkra ile 

8 inci fıkrayı ayrıca muameleye koyacağım. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Efendim bu, ikinci fık
rada «Genel müsadere cezası verilemez» ibaresine ge
tirilen bir istisnadır. Üçüncü fıkrada «Vatandaşlıktan 
çıkarma ve uyuşturucu madde suçları» gelmektedir. 

Türkiye'nin 12 Eylüle gelmesindeki durumları iyi
ce düşünürsek, buraya mutlaka silah kaçakçılığı su
çunu sokmak lazımdır ülkenin genel menfaati bakı
mından. Cezanın önleyiciliği bakımından bu ifadenin 
buraya girmesinde ülkemiz bakımından yarar olduğu 
kanısındayım. Başka bir açıklamaya gerek duymu
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
12 Eylüle gelişimizde, Sayın Devrimsel'in de be

lirttiği gibi, davalar ve dosyalar ortaya çıktıkça, ana-
sebepleri araştırırken, bunlardan bir tanesinin de si
lah kaçakçılığı konusu ve suçu olduğu ortaya çıkmış
tır. Silah kaçakçılığı, çoğu iç ve dış kaynaklı, birbiri
ne bağlı biçimde gelişerek, anarşiyi adeta tahrik eder, 
körükler biçime gelmiştir. Bu bir yerde insanlık suçu 
olmuştur. Normal olarak, silahın kaçırılması, silahın 
elden ele geçmesi ya da savunmada kullanılması de
ğil, kitle kıyımında, iç anarşide, devletlerin birbirine 
girmesi gibi alanlarda, insanlara karşı kıyılan bir in
sanlık suçu biçime gelmiştir ve 12 Eylüle gelişimizin 
anakaynaklarından birini oluşturmuştur. 

12 Eylül şartlarına bir daha dönmek istemiyoruz. 
Bunu hazırlıyoruz Anayasamızda. Genel müsaderede, 
vatandaşlıktan" çıkarma ve uyuşturucu madde suçları
na istisna getiriyoruz. Genel müsadere ile bu suçlarda 
tüm mallarına el konulabiliyor. Silah kaçakçılığı 
uyuşturucu maddeden çok daha önemli bir yerdedir. 
Çok daha tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Bu bakım
dan bu maddeye bunun da katılmasını düşünmüş-

' tük. Şayet katılırsa Sayın Komisyon, önemli bir hiz
met olacağına inanıyoruz. Daha caydırıcı, cezalann 
daha caydırıcı olma özelliğine kavuşacağına inanı
yoruz. 

Bu düşüncelerle tüm Kurula saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
s Bu fıkrada yapılmak istenen değişiklikle alakalı 

olarak söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, lehinde söz 

alma imkânım var mı acaba?.. 
BAŞKAN — Var efendim. Buyurun Sayın öz-

türk. önergenin lehinde görüşebilirsiniz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
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12 Eylülün şartlarını hazırlayan olayları değerlen
dirirken, alıştığımız, alışageldiğimiz özgürlüklerimize 
nasıl tahditler getirdiğimiz ortada iken ve 12 Eylül 
olaylarını ve 12 Eylül şartlarını hazırlayan olaylar 
arasında silah kaçakçılığının yerinin büyüklüğü karşı
sında, önemli bir boşluğu telafi edecektir. Bu madde 
kapsamına alınmasında büyük yarar vardır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Komisyonun bu fıkrada yapılmak istenen deği

şiklikle ilgili görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Dikkate alınmak üzere 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Gürbüz'ün, Sayın 
Devrimsel ve arkadaşlarının verdiği bu fıkra ile ala
kalı değişikliğe dikkate alınmak üzere katılmaktadır. 
Dikkate alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

8 inci fıkra ile alakalı, gene Sayın Devrimsel ve 
arkadaşlarının bir önergesi var okutuyorum : 

(Fikri Devrimsel ve arkadaşlarının önergelerinin 
8 inci fıkra ile ilgili kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel açıklama yapacak 
mısınız?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Yerimden kısaca arz 
edeyim efendim: 

Efendim, maddede «Hiç kimse kendisini veya ka
nunen gösterilen yakınlarını suçlama sonucu doğuran 
bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil gösterme
ye zorlanamaz» şeklindedir. Bundan şu anlaşılıyor: 
Kendisinin veya yakınlarımın başkasını suçlama sonu
cunda beyanda bulunmaya zorlanabileceği sonucu çı
kıyor. Bu nedenle, «Hiç kimse başkalarım suçlama 
sonucunu doğuracak bir beyamde bulunmaya, zorla
namaz» denirse daha doğru olacağını zannediyorum. 
Arz ederim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz madde ile ilgili redaksiyon konusunda bir 
maruzatım var. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, müsaade ederseniz 
bu önergeyi bitirelim, sonra madde ile ilgili redaksi
yon konusunda size söz vereyim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Evvela Sayııi Komis
yona sorunuz, katılıyorlarsa müzakereye gerek yok 
Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız ve biz Divan olarak 
şunu rica ediyoruz Sayın Gölcüklü: önergeler okun

duğunda Komisyon kati olarak iştirak ediyorlar ise 
onların müzakeresine mahal kalmadan kati şekilde 
oylamam da mümkündür. Arkadaşlarımın üzerinde 
durduğu budur* 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılamıyoruz efendim, 
onu arz edeceğim. Çok önemli bir husustur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Zannedersem bu değiştirilmek istenen fıkra, yani, 
«Kendisini» kelimesinin çıkarılması istenen fıkra 
yanlış anlaşılmıştır. Burada korunmak istenen husus, 
sanığın ve kanunun gösterdiği sanığın yakınlarınım 
(Ki, bunlar genellikle şahitlikten çekinmek hakkına 
sahip bulunan kimselerdir. Şahitlikten çekinme hak
kına sahip bulunan kişilerin dışına da taşabilir) zor 
altında konuşmalarını önlemek için konmuştur. 

Kişiyi kendisi veya kanunun gösterdiği yakınları 
aleyhine konuşturmak için zora başvurmak. (Bunun 
azamisi işkencedir, asgarisi gayri insanî muameledir) 
Ceza Muhakemesinde «İkrarın iradiiiği» ilkesine kar
şıdır. Biz bu fıkrayı Devrimsel arkadaşımızın teklif 
ettiği gibi alırsak, bu demektir ki, kişiyi kendisini 
suçlaması için zora tabi tutabileceğiz, yani itirafa, ik
rara zorlayabileceğiz ki, çok sakıncalıdır. 

Bunlar zaten klasikleşmiş hükümlerdir. Bu hü
kümlerin amacı, ceza davasında sanık ve sanık yakını 
olarak yer alan kişilerin zorla konuşturulmalarının, 
yani hiç kimsenin iradî ikrarının dışında ikrarda bu
lunmaya sevk edilmesi yasağının bir teminatıdır. Bu 
sebeple, bu çok önemli teminatı, yani sanık üstünde 
işkence ve gayri insanî muamele yasağını, eziyet ya
sağını Ceza Muhakemesinde koruyan bu ilkenin mu
hafazasından yanayız. Onun için burada bilhassa 
«Kendisini» kelimesinin önemi büyüktür. Bunu çıkar
dığımız takdirde artık sanık üzerinde onu ikrara sevk 
etmek için zor kullanmak mümkün olacaktır. 

Onun için katılmıyoruz; arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Bir soru sormak isti

yorum efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayım Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, ben zaman 

almaması için kürsüye çıkmadım. Ben, «Kendisini ve 
kanunen gösterilen yakınlarım» kavramları çıkarılarak 
yerine, «Hiç kimse başkalarını suçlama sonucumu 
doğuracak» şeklinde değistiriılmesini önerdim. Gayet 
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tabiî ki, başkalarını suçlama sonucunu doğuracak be
yanda 'bulunmaya kişi zorlanamayacağına göre, evlevi-
yetle kendisini suçlama sonucu, yani zorla ikrar 
ettirme sonucu gayet tabiî doğmayacaktır. Bu bir 
doğru mantığın sonucudur; fakat eğer o şekilde bir 
tehlike, kişinin kendisine işkence sonucu itirafı, ikrarı 
öngörme tehlikesi doğuyorsa, Sayın Sözcünün söyle
diğine göre, o zaman şöyle olabilir: «Hiç kimse ken
disini veya başkalarını....» Yani mutlaka yakınların
dan başkasını suçlama sonucunu doğuracak şekilde 
zorlamayı Anayasada kabul edemeyiz efendim. Bunu 
açıklarsanız memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Açıklayayım efendim. 
Arkadaşımız Devrimsel'im söylediği gibi, «Kendisi

ni» çıkarıp «Yalnız başkalarını» kelimelerini koyar
sak, «Kendisi» bunun içine dahil değildir. Islahla.... 

FİKRİ DEVRİMSEL.— «Kendisi»'ndert sonra.... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Onu da arz edeyim: 
«Kendisini ve başkalarını» dediğimiz zaman, biliyor
sunuz, şahitlik mecburîdir. Kamu şahitliği vardır. Şa
hitlikten çekinme hakkına sahip olmayan kişiler dı
şında, onların şahadet etmesini zorlamak için Mu
hakeme Usulü Kanununda hüküm vardır ve zorlana
bilir. Davayla ilgisi olmayan kimselerin şahitliği mec
burîdir. Şahitlikten kaçınma hakkına, çekinme hak
kına sahip olmayan kişinin hapsen tazyiki de vardır; 
ama başkalarını suçlama vesaireye gidince bütün bun
lar kalkıyor, önemli olan sanığı bir dilemna arasında 
bırakmamaktadır. Doğruyu söylese ya kendisini suç
layacak veyahut kanunun gösterdiği hissen bağlı ol
duğu yakınlarını suçlayacak. Doğruyu söylemese bas
kıya maruz kalacak. Maksat, işte doğrudan doğruya 
sanık ve sanığın kanunun gösterdiği yakınlarının bu 
insanî histen sıyrılmaları mümkün olmadığından, 
insanın kendini suçlayan beyanda bulunması' çok güç, 
hatta imkânsız, tabiata aykırı olduğundan; bunlar 
konmuştur. Yoksa, bir şahit pekâlâ doğruyu söyle
meye mecburdur, kanun bunun için tedbirler öngör
müştür. Bu şahit doğruyu söylerken de muhtemelen 
başkaları aleyhine delil getirecektir. Onun için, mut
lak olarak «Başkaları için de doğruyu söylemeye 
zorlanamaz» dediğimiz zaman şahitlik müessesesi or
tadan kalkar. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Önergemi geri alı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yarkın, bir soru mu vardı ayrıca?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, aynı 

konuyla ilgili olarak..., 

BAŞKAN — Efendim, geri aldılar önergelerini. 
Önergeyle ilgiliyse soruya gerek kalmadı zannedi
yorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Zorlamanın hudutla
rını belli etmek lazım.... 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bir dakika efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bu 

konu Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda düzenlen
diği halde buraya bu şekilde alınması diğerleri için, 
başkaları için zorlanabilir anlamı çıkacaktır. Ana
yasada «Zorlanabilir» sözünün çok yanlış uygulama
lara yol açabileceğinden endişe ederim. Konulma
sında büyük zaruret olmadığı halde neden konmuş
tur?.. Onu sormak istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 
EEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Arz edeyim efendim: Hiç 
yanlış yorumlara yol açmaz, işkence, eziyet, insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasak; daha ön
ceki maddede. Sanık ve kanunun gösterdiği yakınları 
hariç tanıklar şahitlikte bulunmaya, bildiklerini yargı 
mercii önünde söylemeye mecburlar. Bu zorlama ne 
olur?., işkence olmayan, gayrî insanî muamele olma
yan, İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele olma
yan zorlamalardır. O takdirde zorlanabilecektir. Bu 
evrensel bir muhakeme usulü kuralıdır ve her yerde 
kişinin ikrara zorlanması işkenceye yol açtığından, 
en çok safhada, esasında tarih içinde işkencenin baş
langıcı bu olmuştur, kişiyi kendi aleyhinde beyana 
sevk etmek üzere kullanılan baskı olmuştur. Bu iş
kence yasağını bu suretle burada kaldırmak için bu 
hüküm sevk edilmiştir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü, 
bir dakikanızı rica ediyorum. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALtL GELENDOST — Sayın Gölcüklü'den şu

nu soruyorum efendim: İkinci fıkrada «Genel müsa
dere cezası verilemez» denmektedir. Üçüncü fıkra 
olarak da «Vatandaşlıktan çıkarma ve uyuşturucu 
madde....» demek suretiyle istisnasını getiriyor. Bu 
fıkranın devamı olması lazım. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Doğru efendim. 

Affedersiniz, onu arz edecektim; unuttum. Nasıl 
olsa «Kaçakçılık suçlarının» ilavesini arkadaşlarımız 
teklif ettiğine ve Komisyonumuz da dikkate alınmak 
üzere katıldığına göre bu fıkranın yeni yazılışında 
(Çok doğrudur Gelendost arkadaşımızın söylediği, bu 
da bir yazım hatasıdır) aynı fıkramın devamı olarak 
istisna konulacaktır. 

Teşekkür ederim; hürmetler sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 

Bir tek üçüncü fıkrada değişiklik yapılmasını öne
ren önerge Komisyonca dikkate alınmak üzere kabul 
edilmiştir. 

Bu şart ile oyunuza sunuyorum: Kabul edenler..,. 
Etmeyenler.... Madde vaki değişiklik teklifiyle birlikte 
Komisyona verilmiştir. 

Sayın Tosyalı, <bir önergeniz vardı;; fakat biliyor
sunuz bu kelime değişikliğiyle ilgili olduğu için eklen 
Komisyona gönderiyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — (Tabiî efendim. 

BAŞKAN — 38 inci maddeyi okutuyorum efen
dim: 

XIII. Kanunların geriye yürümemesi 
MADDE 38. — Kimse, işlendiği zaman, yürürlük

te bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanun
da o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir 
ceza verilemez. 

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahkûmiyetinin 
sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. 

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi sonra çıkarılan 
kanunla ağırlaştırılamaz. 

Hukuk devleti ilkelerine aykırı şekilde önceye etkili 
kanunlar çıkartılamaz, 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili dört önerge var; 
okutuyorum': 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının ikinci satırındaki «Kanunda» kelimesinden 
önce. 

«yürürlükte olan» ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 38 inci maddesinin vergilere ilişkin üçün

cü fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 
Ahmet Senvar DOĞU Akif ERGİNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 38 inci maddesinin son fıkrasının, me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Necip BİLGE İmren AYKUT 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 38 inci maddesinin son fık

rasının metinden çıkarılması arz olunur. 
S. Feridun GÜRAY Şadan TUZCU 

GEREKÇE : 
Kanunların makabline teşmil edilemeyeceği kuralı 

matematiksel kesinlik kazanmıştır. Bu kuralın Ana
yasada yer almasında zorunluluk yoktur. Nitekim, 
1961 ve 1924 Anayasalarında böyle bir hüküm mev
cut değildir. Zira; tasarıda birinci fıkrada kanunsuz 
suç ve ceza olmaz prensibi vazedilmiş ve kişinin geç
mişe şamil biçimde süçlanamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu nedenle ceza yönünden tekrara sebe
biyet verilmiştir. Sair hususlarda ise; bu kuralı istis
nasız kabul etmek mümkün değildir; kamu yararım 
zedeler. Bu nedenle son fıkra metinden çıkartılmalı
dır. «Hukuk Devleti İlkelerine» aykırı ibaresi yeterli 
kalmamaktadır. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 38 inci maddesine : 
«Kamu yararının zorunlu, kıldığı haller saklıdır.» 

şeklindeki cümlenin son fıkra olarak eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fikri DEVRİMSEL Tülay ÖNEY 
Vahap GÜVENÇ S. Feridun GÜRAY 
İmren AYKUT Mustafa ALPDÜNDAR 

, BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın öner
gesi, ikinci satırdaki «kanun» kelimesinden önce «yü
rürlükte olan» ibaresinin kullanılmasını önermek
tedir. 

Komisyon bildiğim kadarıyla bundan evvelki bir 
maddede bu konudaki görüşünü ifade etmiştir. Üze
rinde bir açıklama yapmak istiyor musunuz? Geri al
mak durumunda mısınız? Çünkü esas itibariyle ka
nun yürürlükte olan bir kanunu ifade eder demişler
di. Değil mi Sayın Gölcüklü? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim, yürürlükte 
olan... 
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BAŞKAN — Böyle ifade ettiniz. 
Şu halde bunu bu ifade içinde müsaade ederse

niz; geri alıyorsunuz. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Hayır efendim, Ko

misyon katılıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bir şey fafketmez efen
dim, koyalım kanuna; daha evvel konduğuna göre. 

BAŞKAN — Yani dikkate alınmak üzere oyla
yalım?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim, evet; dik
kate alınmak üzere. 

NECİP BİLGE — Önergeye ilave yapabilir mi
yim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Zaten kanunun, maddenin bi
rinci fıkrasında «yürürlükte olan» tabiri var. İkinci
sinde de olmazsa başka bir anlam çıkabilir. Bu iti
barla oraya da konması uygun olur. 

BAŞKAN — Esasen Komisyon da dikkate alın
mak üzere oylanmasını istiyor. Müsaade ederseniz 
oylayım. Üzerinde müzakere açılacak bir husus de
ğil. 

Dikkate alınmak üzere Sayın Tosyalı'nın bu öner
gesini oylatıyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergede, tekrar hatırlatılması için ifade 
ediyorum, Tasarının 38 inci maddesinin vergilere iliş
kin üçüncü fıkrasının metinden çıkartılması isteni
yor. 

Sayın Doğu, açıklama yapacak mısınız? 

AHMET SENVAR DOĞU — Evet, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
38 inci maddenin üçüncü fıkrası olarak «Tarh 

ve tahakkuk ettirilen vergi sonra çıkarılan kanunla 
ağırlaştırılamaz» diyor. Böyle bir fıkranın anayasa 
hükmü olarak girmesi her şeyden önce abestir değerli 
arkadaşlarım. Verginin bir genelliği prensibi vardır, 
verginin ayniyeti prensibi vardır; verginin kanuniliği 
prensibi vardır. Vergilerin nasıl alınacağı, nasıl tarh-
edileceği kendi Vergi Hukuku çerçevesinde düzen
lenmiş kanunlarda zaten zikredilmiştir, belli edil
miştir. 

«Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi sonra çıkarılan 
kanunla ağırlaştırılamaz.» Varsayalım ki, harp için-
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deyiz. İstiklal Savaşının nasıl yürütüldüğünü, zabıtla
rı tetkik eden, arkadaşlarım çok iyi bilirler; Kütüp
hanemizde vardır. Falanca ağadan şu kadar hay
van, şu kadar baş sığır, falanca ağadan şu kadar 
bulgur, falanca ağadan yahut fajanca eşraf kişiden 
şu kadar yağ şeklinde temin edilmiş bu ihtiyaçlar
la ancak biz savaşı kazanabilmişizdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, harp halinde verginin esas gayesi fiskal 

gayesidir. Devlete para temin gayesidir. Bu zorlanırsa 
zor durumlarda bunun belki kanuniliği ikinci planda 
kalabilir. Bu nedenle buraya bu şekliyle bir hüküm 
koymak fevkalade durumlarda son derece mahzurlu 
uygulamalara neden olacaktır- Zaten vergi uygula
mamızda, vergi tatbikatımızda bir iki ufak istisna 
dışında bu şekliyle bir hüküm asla yer almamıştır. 

Bu nedenle bunu bırakalım, buradan çıkaralım, 
Vergi Kanunlarının kendi bünyesi içinde halledelim. 
Bu nedenle Tasarıdan bu hükmün çıkarılmasına ta
raftarım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu., 
Sayın Erginay, önergenin lehinde, aleyhinde? 
AKtF ERGİNAY — Lehinde efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Aleyhinde söz is

tiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler;̂  
Sayın Doğu'nun sözlerine Vergi Hukuku bakı

mından bazı hususları eklemek istiyorum, bu fıkra
nın maddeden çıkarılması için. 
Gerçekten bu maddenin mefhumu muhalifinden, 

ters anlamından demek ki, tarh ve tahakkuk ettiril
memiş olan vergiler sonradan çıkarılacak bir kanunla 
ağırlaştırılabilir. 

Şimdi vergiyi doğuran olay diye bir hadise var
dır; Vergi Usul Kanunumuzda da tanımlanır: «Ver
gi alacağı, vergi kanunlarının verginin doğumunu 
bağladıkları olayın vukuu veya hukukî muamelenin 
tekemmülüyle doğar.» diyor. Vergiyi doğuran olay 
o halde kanunun gösterdiği bir olayın mevcudiye
tine bağlı. Gelirden vergi alınacak demek, kanunun 
tanımladığı gelirin üzerinden, müddeti içerisinde, 
takvim yılı sonunda vergi alınması mecburiyetini 
koymuş demektir; vergiyi doğurmuş demektir. 

Bundan sonra tarh edilir, alınacak verginin idarî 
muameleyle hesaplanması, sonra da mükellefe teb-
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liğ edilir (Hepiniz bilirsiniz kusura bakmayın, biraz 
basit hususlardan bahsediyorum), tebliğden sonra da 
mükellef belirli bir müddet, 1 ay içerisinde itiraz 
etmezse vergi ödenecek safhaya gelmiş, yani kesin
leşmiş olur. 

Şimdi bu safhada, bu hükme göre güya ağırlaş
tırmak için bir kanun çıkarmıak durumu olurmuş 
gibi... îmkânı yok, hiç bir Vergi Kanununda böyle 
bir şey şimdiye kadar çıkmamıştır ve olamaz.; Yani 
benim için tahakkuk etmiş, benim ödeyeceğim bir 
vergi belirlenmişken sonradan bir kanunla aynı ver
giyi iki .misline, üç misline, yarım misline neyse, 
bir % 50 artırma gibi bir husus söz konusu de
ğildir; ama vergiyi doğuran olay henüz Vaki olma
dan, bir vergi borcunun henüz ortaya çıkmasını ge
rektiren şartlar gerçekleşmeden bir verginin mikta
rını artırmak veya azaltmak mümkündür. 

1'960'da, 1969'da, 1980'de Aralık ayının sonla
rında, Ocak ayı girmeden, takvim yılı girmeden 
Kurumlar Vergisinde oranlar baştan sırasıyla •% 
İO'ken % 20'ye, sonra % 20'den % 25'e nihayet 
İ980'in sonunda da % 25'den % 50'ye çıkarılmış
tır; ama bu sonunda da tevkif edilen % 20 miktar 
zaten kaldırılmış, demek ki, % 5 ilave edilmiş olu
yor. 

Burada vergi henüz doğmadığı için onun oran
larını artırmak veya azaltmak hukuka uyar. Aksi 
takdirde geriye yürüme bakımından hiç bir kanun 
çıkaramazsınız. 1961 Anayasasının müzakeresi sıra
sında bunun üzerinde çok duruldu, çok tartışmalar 
oldu ve ceza hükmü bakımından bu maddenin bi
rinci fıkrasındaki ceza hükmüne benzer bir hususu, 
bir maddeyi, bir fıkrayı Vergi Kanunları için de 
koyalım dediler- Bu korkunç bir sonuç yaratırdı ve 
o zaman anayasaya bunu koymadılar, koydürtmadı-
lar. 

Şimdi böyle bir şeyi koymak bir defa hukuk 
sistemine, prensibine aykırı. Hangi düşünceyle ko
nulmuştur bilmiyorum. İkincisi, tehlikelidir de. Çün
kü ağırlaştıramaz da, neden azaltılamaz demiyor
sunuz? Kurumlar vergisinde, Mali Denge Vergisini 
sonradan çıkan bir kanunla azalttılar ve sildiler ve 
kurumlara ödediler. Kusura bakmayın, biz ödedik, 
yani buradan çıkmadı; ama bu devirde oldu. Bu da 
yanlıştı. 

1959 senesinde 7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanunu iki sene geriye yürütülmek suretiyle ha
fifletilmiş olan vergiler bakımından kesinleşmiş, tah
sil edilmiş, Danıştayca da kararlaştırılmış olan bir 

kısım vergilerde aradaki fark mükelleflere iade edil
di; sakattır. Çünkü bir meclisin kanun koyma yetki
sini diğer bir meclis ortadan kaldıramaz. Bu genel 
bir hukuk sistemidir; ama bunu anlatmaktan maksa
dım kanundaki değişiklik fikrinin aksine değil öteki 
kanun koyucu yapmış, etmiş, vergisi tahsil edilmiş, 
bitmiş, sonradan geliyorsunuz atıfet kabilinden o ver
gileri iade ettim diyorsunuz. O zamanki meclisin hu
kukî statüsünü nasıl siz böyle neredeyse işgal eder
siniz? Yapmaz bunu başka memleketlerde kimse. Do
layısıyla değerli arkadaşlarım, bu tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergiye taalluk eden bu fıkranın buradan çı
karılması, memlekette gerektiği zamanlarda malî kay
naklara başvurma yetkisini mecliste, hükümette tuta
bilmek için şarttır. 

Sayın Komisyon Başkanımız derler ki, «Güçlü 
bir Devlet getirmek istiyoruz.» Burada güçsüz bir 
maliye uygulayacak Devlet getiriyorlar, biraz ters 
düşüyor. 

Arz ve teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Uzunoğlu, aleyhte buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarının 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 

Tasarı metninden çıkarılması hususundaki görüşe kar
şı bulunmaktayım. Zira, vergi kanunlarımızda bir 
verginin ne zaman tarh ve tahakkuk ettirileceği bel
lidir. O halde tarh ve tahakkuk zamanı belli olan 
vergiler de artık değiştirilemez demektir ve bir hu
kukilik kazanmıştır bu durum. Eğer biz bu fıkrayı 
metinden çıkarırsak, o zaman verginin hukukiliği ve 
adil olma niteliği tamamen ortadan kalkacaktır. 

Esasen Sayın Doğu'nun belirttiği gibi, harp za
manlarında malî mükellefiyetler ihdas edilmesi müm
kün, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Hakkında Kanun 
var; ama bu Kanun yeni mükellefiyetler ihdas edi
yor, mevcut vergileri geriye götürerek artırma yo
lunu tecviz etmiyor, kabul etmiyor. Bu bir yeni ver
gidir. Halbuki, Tasarıda yer alan hususta, mevcut ver
ginin, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan verginin de
ğiştirilmesi sözkonusudur. Esasında bir vergi tarh ve 
tahakkuk ettirilince, kanunla kazanılmış hak niteli
ğine bürünür. Bu husus gerekçede de mevcuttur, siz 
bunu vatandaşın elinden alamazsınız, bu sebeplerle 
çıkarılması hususundaki teklife karşıyım. 

Saygılarımla arz ederim, teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 368 — 



Danışma Meclisi B : 133 

NECİP BİLGE — Lehinde söz almak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir üçüncü kişi önergenin dışında, 
buyurun efendim. 

NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Tasarının bu maddesi lehte gibi gözüküyor ise de, 
mükellefler için aleyhtedir. Çünkü, mevcut Gelir Ver
gisi Kanununa ve diğer bazı kanunlara göre, vergiyi 
doğuran olaydan itibaren bir kimse borçlu durumun
dadır; yoksa onun tahakkuk ettirildiği andan itiba
ren değil. Vergiyi doğuran olay faraza geçen sene 
olmuştur; fakat verginin tarh ve tahakkuku bu sene 
yapılacaktır. Binaenaleyh, verginin tarh ve tahakku
kundan itibaren geçmişe tesirli kanun yapılamaz de
mek, vatandaşın yahut da mükellefin aleyhinedir. Eğer 
denilirse ki, «Vergiyi doğuran olaydan itibaren geç
mişe şamil bir hüküm konamaz.» onu kabul; fakat 
tarh ve tahakkuk bir sene sonra olduğu için, yüküm
lünün aleyhine olan bir şeydir bu. Bu itibarla çıka
rılmasının uygun olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Arkadaşlarımızın nef'i Maliye ve nef'i Hazine 
hakkındaki görüşleri esasen doğrudur, yani Devlet 
sıkışınca eğer olağanüstü bir hal varsa, munzam, bel
ki de bazen vergiyi doğuran olaydan önceye ait de 
yetkilerle donatılmış olarak vergi koyabilir. Biz bunu 
düzenlediğimiz için, böyle bir hukuk devleti garan
tisini koymaya cesaret ettiğimizi söyleyebilirim, çün
kü 137 nci madde, ekonomik olağanüstü hallerde Dev
letin her türlü para, mal ve çalışma yükümlülüğü 
koyacağını esasen hükme bağlamıştır. 
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AKİF ERGINAY — Sayın konuşmacı, o önerge 
geri alınmıştır, üzerinde durmayınız. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bağışlayınız efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi geri aldınız? 
AKİF ERGINAY — Hayır efendim. Eski önerge 

vardı, ondan bahsediyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bir vuzuha varalım 

efendim, hangisini?.. 
AKİF ERGINAY — Bu eski önergedir, ondan 

sonra getirdiğim önerge müzakere ediliyor. 

BAŞKAN — «Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi 
sonra çıkarılan kanunla ağırlaştırılamaz.» ibaresinin 
çıkartılmasını istiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bağışlayınız Sayın Başkanım, benim elim
deki havaleli kâğıt böyle söylüyor. 

Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şim
di «Tarh ve tahakkuk etmiş olan vergi ağırlaştırıla
maz» deyince, etmiş olan ağırlaştırılamaz, etmemiş 
olan ağırlaştırılabilir gibi mefhumu muhaliften bir 
sonuç çıkarma imkânı yoktur. Hukukun daha başla
rında bize öğretirler, bu «Mefhumu muhalif» delili, 
yani «e contrario» delili bazen insanı çıkmaza götürür. 
Zannediyorum o çıkmazlardan birisi de bu oldu. Bu
rada sözkonusu olan tarh ve tahakkuk etmişse artık 
ağırlaştırılmasından ibarettir, bunun artık mefhumu 
muhalifinden bir delil çıkarmaya çalışmanın faydası 
yoktur, çünkü amaç dışı, kavram dışı bir sonuç ve
rir. 

Şu halde biz, özetle; olağanüstü ekonomik durum
lar için 137 nci maddede açıkça Devleti tahkim etti
ğimiz için, olağanüstü hal niteliği taşımayan durum
larda da vatandaşı güvenceye kavuşturmak istediği
mizden bu önergelere katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bir soru sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

Sayın Sözcünün ifadesinden, sanki eski dönemde alı
nan vergilerin Anayasada böyle bir hüküm olmama
sından dolayı hiçbir güvencesi yokmuş gibi bir anla
yışa varmak mümkündür. Bu mükellefler nezdinde çok 
büyük karışıklıklara neden olacak bir açıklama. Kaldı 
ki, Anayasaya böyle bir hüküm koymakla eskinin, 
beyefendinin dile getirdiği bu mahzuru da ortadan 
kaldırmak diye bir şey sözkonusu değildir. Eskiden 
olduğu gibi güvence içinde biz vergimizi alıyoruz, 

Şimdi ne kalıyor; normal zamanlarda. İşte nor
mal zamanlarda da vergi mükelleflerine doğmuş olan 
vergi borçlarının artırılmayacağı hakkında bir gü
vence vermektir. 

«Bunun uygulaması olmadı» dediler. Eğer uygu-. 
laması olmadı ise, huzuru kalple koyabiliriz. Olma 
tehlikesi var mıdır, yok mudur?., işte o tehlikenin var 
olup, olmadığını bugünden kestiremeyiz, önünü almak 
lazımdır. Mesele bunca basittir. 

önergenin bir tarafında «Ağırlaştırılamaz ve azal-
tılamaz» kaydını da görüyorum. Üyelerimizin malu
mudur ki, anayasa ve anayasalar vatandaşların hima
yesine matuf tedbirler ihtiva eder. Belki böyle bir 
şey... 
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güvence içinde de almaya devam edeceğiz. 1961 Ana
yasasında böyle bir hüküm olmadığı için mükellef 
güvenceden yoksun muydu?.. Mümkün değildir, ver
gi kazası için getirilmiş birtakım emniyet subapları 
vardır, güvenceler vardır. Bu nedenle Sayın Sözcü
nün açıklaması bence pek doğru olmadı. 

Şunu sormak isterim : Acaba demin Sayın Uzun-
öğlu'nun söylemek istediği şeyle bağdaşıyorlar mı? 
Eğer iyi kaydedebildiysem şunu söylemişlerdi : «Bu 
hüküm buraya getirilmekle vergilere hukukilik nite
liği getiriliyor.» 

Şimdi Sayın Sözcüden şunu sormak isterim : Aca
ba Uzunoğlu'nun görüşüne katılıyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Arkadaşımızın sorusunu eğer yanlış anlamadımsa, 

daha doğrusu sorunun altındaki anlamı yanlış anla
madımsa, bu mesele Sayın Bilge'nin deyimiyle, «Ver
gi doğuran olay» tahakkuk ettikten sonra neyse o 
vergi, o alınsın. «O, artırılmasın»ı amaçlıyor. Ne bu
nun gerisiyle ilgili, ne bunun ilerisiyle ilgili. Ekono
mik olağanüstü hal olduğu zaman müsterih olsunlar, 
bu durumda Devlet tahkim edilmiştir. Ben de, Mali-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
133 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Sayın Erginay ve Sayın Doğu tarafından verilen 

önerge üzerinde görüşmeler tamamlanmış ve sorulara 
geçilmişti. 

Sayın Akyol kürsüye teşrif eder misiniz?.. Soru
lara devam edelim. 

Soru sormak isteyen arkadaşlar işaret buyursun
lar... Sayın Kantarcıoğlu buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, benim Sayın Komisyondan kazanılmış haklarla 
ilgili bir sorum olacak. 
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yemizin bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyo
rum ve Maliyenin menfaatlerinin verginin tam tahak
kukunun ülkemiz için ne kadar hayatî önem taşıdığı
nı biliyoruz ve esasen yanlış bir anlamayı, ileride belki 
vergileri artırıcı bir önce yetkili, tesirli vergi artırma
nın mümkün olmayabileceğini göstermek için koyul
muştur. 

Tekrar ediyorum; eğer «Tarh ve tahakkuk etmiş» 
bizim deyimimizle, Sayın Bilge'nin deyimiyle «Vergi 
olayı»ndan sonra gelecek dönemler için pek tabiî ola
rak vergi kanunları çıkarılabilecektir, çıkarılageîmiş-
tir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akyol; 
Müsaade ederseniz saat 13.00 olmuştur. Aynı konu

da zannediyorum çeşitli sualler vaki olacaktır. Bu iti
barla Birleşime, siz de iştirak ederseniz, ara verelim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Nasıl emrederseniz. 

BAŞKAN — Birleşime, saat 14.00'te toplanmak 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

Son fıkra; «Hukuk devleti ilkelerine aykırı şekil
de önceye etkili kanunlar çıkartılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, şu anda üçün
cü fıkranın metinden çıkartılması hususunu görüşüyo
ruz, önerge bu istikamettedir; onu takiben size söz 
vereyim. 

Sayın Erginay; önergeyle ilgili olarak rica ediyo
rum tabiî. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, sözcü arka
daşımızın demin verdiği izahatta, vergiyi doğuran 
olayla verginin tahakkukunu karıştırdı zannediyorum. 
Bu hüküm çıktığı takdirde, vergiyi doğuran olaya 

*>•<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİM YELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 
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tabiî ki mükellefiyetten birisinin vergisi idarece tahak
kuk ettirildiği zaman artırılamayacağı halde, henüz ta-, 
hakkuku yapılmamış olan vergiyi doğuran olayla il
gili bir mükellefiyetin artırılabilmesine imkân doğacak
tır. 

Bu itibarla ben kendilerinden soruyorum : Bunun 
ikisini nasıl tefrik ederler? Kusura bakmasınlar, ken
dileri talebem olacak yaştadırlar. Ben böyle bir mad
deyi getirecek olan bir öğrenciyi sınıfta bırakırım. 

BAŞKAN — Evet, yalnız soru olarak kabul edi
yoruz tabiî. 

Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın üyeler; Anayasa Komisyonu bu Anayasa 
Tasarısının tümünde belli bir çizgiyi amaçlamıştır; 
bunu anlatmıştım. Mevcut değerlere ve kazanılmış 
haklara sonuna kadar saygın çalışmayı teşvik suretiy
le üretimi artırmak... Eğer teknik anlamda, hele de sı
nıfta kalmayı mucip bir teknik anlamda bir lapsüs 
varsa bunu düzeltiriz. Kastettiğimiz açıktır : Vatan
daş «Vergin 10 bin lira» deyince, bilsin ki, bu 10 bin 
liradır. Bu 10 bin lira belirlendikten sonra, mesela; 
bu 10 bin liranın ilk iki taksidini ödedikten sonra çı
kıp, «Bu 10 bin lira artık 30 bin lira oldu» demek 
bizim korumak istediğimiz Devlet vakarıyla da bağ
daşmaz. Bırakınız yurttaşı Devlete karşı koruma en
dişesini, kaygısını; ama doğrudan doğruya Devlet de 
bunu dememelidir. 

Arkadaşlarımız anlattılar, Devlet bu ihtiyacı du
yabilir; ama bu ihtiyacı Devlet duyduğu zaman artık 
ekonomik olağanüstü hale girmiş demektir, işte ama
cımız budur, bunu tedvin ederken, düzeltilmeyi mu
cip bir tarafı varsa, teknisyen arkadaşlarımıza bu ko
nuda her zaman başvurduk; Sayın Erginay da baş
vurduğumuz teknisyenler arasındadır. 

AKİF ERGİNAY — Bu maddeden benim habe
rim yok. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bu konuyu düzenlerken herhalde bu nok
tayı da görmüş olmalılar. Orada vergi tarifini yapar
ken, vergiyle ilgili bu noktayı da eğer görmemişler ve 
şimdi görüyorlarsa, hep birlikte yurttaşa belirlenmiş 
olan vergisini; (Ben bütün teknik tabirlere geçerek 
söylüyorum) «örneğini görmedik» dediler yahut «Bir 
- iki küçük örnek» dediler; o bir - iki küçük örneği de 
Devletin vakarı ve malî itibarından temizlemek zan
nediyorum doğru olur; ama tekrar ediyorum, bu ko
nu tümünden Heyeti Umumiyenizin takdirine bırakı

lacaktır. Eğer çıksın diyorsanız pek tabiî olarak çı
kar; ama Devlete bu garantiyi, vatandaşa bu güven
ceyi, karşılıklı olarak vermekte yarar vardır; çünkü 
bazen böyle kendisini zorda sanan Devlet, mesela 
normal usullerle tahakkuk etmiş olan vergileri tahiil 
edecek yerde, olmadık yerde ve kolay yoldan biraz 
önceye etkili vergi çıkarmak veya vergileri ağırlaştır
mak temayülü gösterebilir. 

Binaenaleyh, amacımız sadece yurttaşa vergi em
niyeti sağlamaktır. Buna en fazla Maliyeden gelen ar
kadaşlarımızın bize yardımcı olacaklarını zannediyo
ruz. Bu onları da himaye eder, bu onları da halk in
dinde muteber kılar; inanmalarını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN -*- Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Tutum, soru. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; saygıdeğer 

Komisyon Sözcüsü açıkladılar; ama Necip Bilge ar
kadaşımızın sorduğu soru var : «Vergiyi doğuran 
olaydan sonra çıkan kanunlar» tabiriyle, «Tarh ve ta
hakkuktan sonra» tabirlerinin birbiriyle çelişkili oldu
ğu ve birinin diğerinin yerine geçemeyeceğini belirtti
ler. Bu konuda bir kere daha açıklama yapmasını rica 
ediyorum. 

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

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu konuda musir olmadığımızı arz ettim. Bütün 

uzmanların yardımıyla ve özellikle Aziz Hocamızın 
yardımıyla ve maliyeci arkadaşlarımızın yardımıyla, 
Sayın Tutum'un da hiç eksiltmediği katkılarıyla bunu 
düzenleyeceğiz. 

Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. Baş

ka bir soru yok. 
Bu durumda Komisyon, bahis konusu önergeyi 

Genel Kurulun takdirlerine bıraktığı anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla, önergeyi dikkate alınıp alınmaması ba
kımından oyunuza sunuyorum : Dikkate ahnroasjını 
kabul edenler işaret buyursun... («Anlaşılmadı» ses
leri) 

Üçüncü fıkranın kaldırılması hususunda Sayın D,o-
; ğu ve Sayın Erginay tarafından verilen önergeyi dik

kate almak üzere oya sunuyorum, önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Bir defa daha işaret ederseniz; bir tereddüt hâsıl 
oluyor. 

Sayın Doğu ve Sayın Erginay'ın verdiği önergeyi 
kabul edenler (Üçüncü fıkranın çıkartılması hususun-
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da) işaret buyursunlar... Önergeyi kabul etmeyenler işa
ret buyursun... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

MEHMET VELİD KORAN — Oylamada bir 
yanlışlık olmasın Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, dikkate alınması kabul 
edilmiştir Sayın Koran. îki defa oyladım, iki defa 
da dikkate alınması ufak bir farkla kabul edildi. 

Biliyorsunuz oyların sayısını ifade etmem müm-' 
kün değildir. Dikkate alınması kabul edildiğine gö
re Komisyon, konu üzerinde tekrar durmak imkânı
na sahiptir biliyorsunuz. 

Sayın Feyzioğlu'nun bu esnada verdiği bir öner
ge var; prosedür gereğince onu elden Komisyona ver
meniz mümkün bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; üzerinde müzakere açtığımız 38 inci 

maddenin son fıkrasının çıkartılmasına ait iki önerge 
var. Hafızaları tazelemek bakımından tekrar okutuyo
rum : 

(Akif Erginay, Necip Bilge, îmren Aykut'un öner
geleri tekrar okundu) 

(Şadan Tuzcu ve S. Feridun Güray'ın öner
geleri tekrar okundu) 

Ş. FERİDUN GÜRAY — Söz istiyorum Sayın 
Başkanım. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Ben de önergenin 
lehinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Her iki önerge de son fıkranın metinden çıkartıl

masını istemektedir. Bu itibarla birleştirerek mütalaa
ya alıyorum. 

Buyurun Sayın Feridun Güray. 
Lehinde, aleyhinde?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — önerge sahibi olarak. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak, buyurun efen

dim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
38 inci maddenin son fıkrası, «Hukuk devleti il

kelerine aykırı şekilde önceye etkili kanunlar çıkartı
lamaz.» demektedir. 

Kanunların makabline teşmil edilemeyeceği kuralı 
artık kesinlik kazanmıştır. Bu kuralın Anayasada yer 
almasında zorunluluk bulunmamaktadır. Nitekim, 
1961 ve 1924. Anayasalarında böyle bir hüküm mev
cut değildi. Zaten Tasarıda bu maddenin birinci fık
rasında, «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» prensibi vaze
dilmiş ve «Kişinin geçmişe şamil biçimde suçlanama-

yacağı» hüküm altına alınmıştır. 
Bu nedenle, ceza yönünden bir endişe yoktur. Ak

sine tekrara sebebiyet verilmiştir. 
Burada, Sayın Komisyon daha ileride de birkaç 

yerde görüleceği gibi tecahüli arifane davranmış ve 
hukuk alanında; yani hukukun ceza alanı dışında 
katı ve istisnasız bir durum yaratmak istemiştir. Oy
saki, her kuralın istisnası olduğu izahtan varestedir. 
En azından bu fıkra konduktan sonra «istisnalar 
saklı kalır» denilebilirdi. 

Bu fıkra kamu yararını ve toplum çıkarını kesin
likle engellemektedir; başka amaçlara yöneliktir. Bu 
amaç da Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nununu' bertaraf etmek içindir. Aynı amaçla konulan 
43 üncü maddedeki «Kamu yararı amacıyla mirasçı
ların saklı payları azaltılamaz.» 44 üncü maddedeki, 
«Amme emlakinin öncelikle dağıtılması ve sonra ve
rimsiz işletilen toprakların dağıtılması» ve nihayet 
48 inci maddedeki, «Beş yıl içinde maksadına tahsis 
edilmeyen kamulaştırılmış taşınmazların istisnasız 
iadesi» hükümleri, kamulaştırılan arazilerin iadelerini 
sağlama amacına yönelik kademeli yaklaşım madde
leridir. 

Komisyonun bu konudaki ısrarı beni üzüntüye 
sevketmiş bulunmaktadır. Çünkü, bu konularda Mec
lisimiz iradesini 64 oya karşı 22 oyla belirlemiş ve 
toprak ve tarım reformu için kamulaştırılan araziler
de iade süresini on yıla çıkarmıştır. Millî Güvenlik 
Konseyi ise bu süreyi sınırsız hale. getirmişi ve iadeyi 
kesinlikle kaldırmıştır. 

Tecelli eden bu iradeyi bilmezlikten gelen Sayın 
Komisyonun bu konuyu böyle incelikle gözden kaçır
maya çalışmasını bir türlü anlayamadığımı itiraf et
mek, zorundayım. Zira Ulu Önderimiz Atatürk 1937 
yılı Meclisi Açış Konuşmasında, «Toprak ve tarım 
reformu yapılmasının gerektiğini» ve yöntemini bu 
kürsüden açıklamıştır. Bunu her ilgili madde geldiğin
de özellikle ifade etmek zorundayım. Her gün O'nun 
bir direktifinin daha unutulup gittiğini görmemiz ol
dukça üzüntü vericidir. Atamız bu kürsüden 1937 
yılında «Toprak reformu yapılacaktır» demiştir. Bu
na kimse engel olmamalıdır. Onun için, hukuk dev
letinde kamu yararı için önceye etkili kanunlar çı-
•kartılabilir ve çıkarılmalıdır. 

Bu anlayış içinde 38 inci maddenin son fıkrası
nın dışlanması gerektiğine inanıyorum. Takdir Yüce 
Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkül ederim efendim. 
Sayın Yarkın önergenin lehinde. 
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Sayın Tan?.. 
TURGUT TAN — Efendim, biliyorsunuz bu 

noktada son iki fıkranın üzerinde karşı oyum vardı; 
fakat bu konuşmayı önerge lehinde yapabilirim. 

BAŞKAN — önerge lehinde yapacaksınız. Böy
lece önerge lehinde Sayın Yarkın, Sayın Tan konuşu
yorlar. 

Sayın Gökçe aleyhinde, Sayın Koran aleyhinde... 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, lehinde söz 

istiyorum mümkünse. Sayın Tan'ın muhalefeti vardı, 
mümkünse, alabilirsem lehinde konuşmak isterim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, ona muhalefet açıklaması yap
mak imkânını verelim, sizin de lehinde konuşmanız 
imkânı böylece hâsıl olmuş oluyor. 

Buyurunuz Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Bu «Hukuk devleti ilkelerine aykırı şekilde önce

ye etkili kanunlar çıkarılamaz» hükmü, Sayın Gür-
ay'ın değindikleri gibi, daha Tasarıyı gazetelerden 
okur okumaz bize derhal Toprak ve Tarım Reformu 
Öotedbirler Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkındaki Tasarıdaki tartışmaları anımsattı. 

Orada biliyorsunuz, İstimlak Kanunundaki beş 
yıllık geri alma süresi on yıla çıkarılıyor ve son fık
rasıyla da bu hükmün açılmış ve görülmekte olan 
davalara da teşmili öngörülüyordu. 

Anayasa Komisyonumuz bunun hukuk devleti 
ilkelerine, Anayasanın temel ilkelerine aykırı olduğu 
şeklinde bir karar vermişti Komisyon kararı olarak; 
iki muhalif oyla. 

Bu karara rağmen geniş şekilde tartışıldı ve özel
likle müktesep hakkın, kazanılmış hakkın her zaman 
belirli olmadığı noktasından da hareketle, büyük ka
mu yararının bulunduğu hallerde önceye etkili, bu 
yönde etkili yasalar çıkarılabileceği kanısıyla Yüce 
Heyetinizin oylarıyla bu hüküm Tasarıda geldiği şek
liyle benimsenmişti. Millî Güvenlik Konseyince de 
bu süre tamamen kaldırılmak suretiyle yasalaştı. 

Sayın Komisyonumuz, (Beni bağışlasınlar) bu tar
tışmalara ve Anayasa Komisyonunun «Anayasaya 
aykırı olduğu» kararına rağmen çıkmış olan bu şeyi 
her halde unutmamış olacaklar ki, bu ilkeyi getirmiş 
bulunuyorlar. 

Ben demiyorum ki, Anayasa yapılırken, yürürlük
teki yasalara bağlı 'kalınır. Hayır, elbetteki değil; 
Anayasa yapılırken yürüdükteki yasalara bağlı kalın
ma zorunluğu asla yoktur, böyle bir 'bağımlılık yok- ; 
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tur. Yasalar ancak Anayasaya uygun olarak ve ona 
göre hazırlanırlar. Ancak, yürürlükteki yasaları ve
ya yasaları değiştirir nitelikte Anayasaya hükümler 
konurken, her halde en doğruyu bulmak, en hukuki
sini bulmak mecburiyetindeyiz. 

ilk bakışta, Tasarıdaki «Hukuk devleti ilkelerine 
aykırı şekilde önceye etkili kanunlar çıkartılamaz» 
hükmü insana, «'Bundan daha güzel hüküm olur 
mu?» esprisini getiriyor. Öyle ya, hukuk devleti il
kelerine aykırı şekilde öncelikli bir yasa nasıl 'kabul 
edilir? Oysa bu hukuk devleti ilkesi deyimi fevkala
de geniştir. Bu bu şekliyle kabul edilecek olursa, ya
sama yetkisinin kullanılmasını büyük ölçüde güçleş
tirir, yasa çıkaırma gücünü zorlaştırır. Kamu yararı 
için çıkarılacak birçok yasalarda Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, acaba bu hangi önceye etkili haklan ih
lal ediyor diye büyük tereddütler geçirecektir. 

Onun içindir ki, anayasalara önceye etkili yasalar 
çıkartılmaması konusu, Sayın Güray'ın değindikleri 
gibi sadece ceza konusunda girmiştir. Nitekim, Ta
sarının 38 nci maddesinde bu hüküm vardır, «Kimse, 
işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.», Bü
tün anayasalarda bu hüküm vardır. Bu bellidir. Hu
dutları, sınırlan bellidir; ama bunun dışında «Hukuk 
devleti ilkelerine aykırı şekilde önceye etkili yasalar 
çıkartılamaz» dersek, yasama yetkisini büyük ölçüde 
bir tarafa bırakmak anlamına gelir bu, Esasen, ka
nunlarla kesiin olarak elde edilmiş hakları ihlal edici 
yasalar zaten çıkmazlar. 

Bu itibarla, bundan endişe etmemek ve çok geniş 
kapsamlı olan, hudutları belli olmayan, yasama yet-, 
kişini de büyük ölçüde kısıtlayacak olan bu hükmün 
Anayasadan çıkarılmasiinı takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Aleyhte, Sayın Gökçe buyurunuz. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Yüce Meclisiniz açıldığı gün bu kürsüden hepi

miz teker teker yemin etmiş ve yeminimizde huku
kun üstünlüğünü savunacağımızı dile getirmiştik; hu
kukun üstünlüğünü... 

Hukukun temel prensipleri var. Hukukun üstün
lüğünü işte bu temel prensipler oluşturuyor. Bu te
mel prensiplerde*! binisi de, eski deyimle kanunların 
makabline teşmil edilemeyeceğü prensibidir. Yani çı
karılan bir kanun geçmişine uygulanamaz, geriye 
doğru yürütülemez. Hele bu kanun aleyhe bir hü-



Danışma Meclisi B : 133 

'küm getirilirse hiç yürütülemez. Bu hukukun üstün
lüğünü zedeler, hukuk prensiplerini zedeler. 

Hukuka saygı esastır. Hukuk devletinde her fer
din göstermesi gereken prensiplerden birisidir huku
ka saygı. Hukuka saygı gösterilen toplumlarda an
cak hukuk devletinin varlığı 'savunulur, ve hukuktan 
söz edilir. Hukuka saygı, hukukta devlet hayatında 
istikrarı ve ciddiyeti meydana getirir. Eğer bir yerde 
hukuka saygı yoksa, o devletin hayatında ne ciddiyet 
vardır, ne de hukukta istikrar vardır. 

IDurum böyle olunca, hukukun genel prensiplerini 
zedeleyici nitelikte bugün çıkarılan bir kanunun ile
rideki müktesep hakları da altüst edecek bir biçimde 
yorumlanıp, bunun Anayasadan çıkarılması gerçek
ten hukuk devletine 'büyük yaralar açar, gerçekten 
hukukun üstünlüğü prensibini zedeler. 

Burada hayretimi mucip oldu, özel bir durumu, 
özel bir kanunu emsal gösteren arkadaşlar;, ki, o ar
kadaşlar, burada hürriyetler konusunda gerçekten 
benim de katıldığım takdire şayan fikirler söylediler, 
ne gariptir ki, o arkadaşlar bugün hukukun bu şe
kilde yorumlanmasına ve hukukun bu esas prensibi
nin burada boğazlanmasına yeşil ışık yakıyorlar. 

Arkadaşlar; 
Gerçekten bu tasvip edilecek bir hal değildir. Adı

mız hukuk devleti oluyor, hukukun üstünlüğünü sa
vunuyoruz; bugün bir kanun çıkaralım bari oldu 
olacak, ölenlerin varislerine de teşmil edelim olsun 
bitsin... Olmaz arkadaşlar; böyle bir fikir, 'böyle bir 
düşünüş hukukun mahsulü olamaz, hukuka sığmaz. 
Bir kanunun cezada, sadece cezada değil, hukukta 
da eski deyimle hele muntazar haklarda, beklenilen 
haklarda geriye yürütülmesi hukuk prensiplerine sığ
maz. Bunun mutlaka Anayasada yer alması lazımdır. 
Özellikle bir tek olay buna emsal göstenilipte bura
da bu şekilde ateşli ve hissi konuşmaları tasvip ede
miyorum arkadaşlar. 

Tabiî takdir Yüce Kurulünuzündur, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
önerge aleyhinde Sayın Koran. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Esasında bu maddenin hukukun anaprensibinıi vaz

ettiği kanaatinde olduğum için konuşmayı hiç aklı
ma getirmemiştim; fakat üzüntüyle 'belirtmek isterim 
ki; bir mevzuu âdeta bir tekerleme haline geldi ve bu 
Meclisin her gündemlinde olur olmaz yerlerinde iş
lenmek, âdeta bir şartlandırmak havası içerisine bü
ründü. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Biz Anayasa yapıyoruz, özel bir kanun yapmıyo

ruz. Bu Anayasa devletin esas teşkilatını her yönüy
le, vatandaşın hak ve hürriyetlerini, devletin temel i-
rii, bayrağının rengini, istiklal Marşına kadar her şe
yi içine alan bir kanundur. Vatandaşın teminatıdır, 
devletin hükümranlığının aksidir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adından sık sık 
bahsedilmesi< öyle tahmin ediyorduk ki, 12 Eylülden 
sonra artık olur olmaz yerlerde kullanılmayacak ve 
buna azamî saygı gösterilecektir. Bakıyoruz ki, dü
nün Bursa Nutkunu tahrif edenler gibi, bugün de 
Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuş
malarını mehaz gösteren arkadaşlarım bazı noktalar
da inhiraf etmektedirler. Katî surette şahsiyetlerine 
saygım olan bu arkadaşlarım için yalnız Meclis Tu
tanağından çıkartmış olduğum 1936 yılında Gazi Mus
tafa Kemal Atatürk'ün irat buyurdukları Nutuk'tan 
bir pasajı okuyacağım. 

1 Kasım 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Mec
lisini açarken yapmış olduğu konuşmada Gazi Mus
tafa Kemal Atatürk şöyle diyordu : 

«Toprak kanununun bir neticeye ulaşmasını Ka
mutayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk 
çiftçi ailesinin geçirteceği ve üzerinde çalışacağı top
rağa malik olması behemahal lazımdır. Bundan faz
la olarak büyük arazilerin modern şekilde işletilerek 
fazla istihsal temin etmesini teşvik etmek isteriz.» bu
yurmuşlardır. Konuşmanın metni budur arkadaşlar. 

Şimdi dönüyorum 38 inci maddenin son fıkra
sına; hukuk devletinde ceza hukuku ayrı, medenî hu
kuk ayrı diye bir tefrik olmaz. Vatandaşın hak ve 
hürriyetleri her iki kısımda da; hem şahsî hukukta, 
hem ceza hukukunda aynı şekilde kanunun himaye
sine girmiştir, aynı şekilde kanun himaye etmekte
dir. Cezada makable işlemesin, hukukta işlesin... Böy
le bir şey yoktur ve böyle şey olmaz. 

Onun içindir ki, ben Anayasa Komisyonunun muh
terem üyelerine şükranlarımı arz ederim. Hukukun 
temel prensiplerini vazeden bir husustur, kanunda yer 
alması şarttır ve çıkartılması ileride telafisi gayri 
mümkün olan birtakım müşküller çıkartacaktır. Va
tandaş için değil, memleketin hükümranlık haklan 
için dahi kötü netice tevlit edecek, özel olarak kurta
rılmış bölgelerin ihdası meydana çıkacaktır. Teyak
kuzla durulmasını Yüce Heyetin ıttılaına arz eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -1- Teşekkür ederim Sayın Köratı, 
Sayın Gürbüz, önerge lehinde. 
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ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Değerli arkadaşlarım aleyhte görüşlerini bildirdi

ler ve bir noktada dediler ki, hukuka saygılı olan, 
hukuktan bahseden arkadaşlarımız da bu önergeye 
katılıyorlar, buna hayret ediyoruz,,gibi bir söz sarfet-
tiler. Ben de arkadaşlarımın hukuka saygılı olarak 
belirttiği kimselerden olmak isterim. Onu üzerime 
alınarak, ona da cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Taslağımızın 43 üncü maddesi şöyle 

der ; «Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yara
rı amacıyla kanunla sınırlanabilir.» Yine bir alttaki 
madde şöyle diyor : «Mülkiyet hakkının kullanılma
sa toplum yararına aykırı olamaz.» 
j Bu, çağdaş hukukun gelişmesidir. Bu hukuk dev

letiyle sosyal devletin, hukukun üstünlüğünde birleş-
njıesidir. Mülkiyet hakkına sıkı sıkı sarılmaktan bir 
nloktada vazgeçmektir; çünkü aksi mülkiyet düşman
lığı doğuruyor. Mülkiyete hasım oluyor karşı taraf. 
Ne gelmiştir bunun yanında? Toplum yararı, kamu 
yararı; yer yer toplum yararı, kamu yararı, mülkiyet
le uzlaşıyor. Birçok örnekleri var hepinizin bildiği gibi; 

«Sahillere yüz metreye kadar hiçbir şey yapamaz
sınız, yaptınızsa bunu yıkarız» diyoruz. Müktesep hak 
var, nasıl yıkıyoruz bunu? Ben orada bina yaptım, 
benim yerim var, para verdim... Nasıl yıkıyoruz? Ka
mu yararı, toplum yararı için yıkıyoruz. StT alanları 
cliye bir kavram var, eski eserler diye bir kavram var. 
Benim de Sinop'da eski bir evim var, eski eserdir, 
mülkiyet hakkım vardı, kazanmıştım, bana mirasla 
gelmişti; ancak geldiler oraya dediler ki, «Arkadaş 
bu eski eserdir, toplum yararı vardır, buna çivi, ça-
kamazsın, buna tamirat yapamazsın, bunu kullana
mazsın...» Ya nasıl kullanacaksın? Belli şartlarla... 
Orada mülkiyet hakkım toplum yararın takyit edildi. 

Bunlar, birbirlerine uzlaşan kavramlar, sevgili ar
kadaşlarım; ters düşen kavramlar değil. 

Yine katlar için bazan yer yer yasalar çıkar, der 
ki; «Birinci sıra iki kat, ikinci sıra üç kat, dördüncü 
sıra beş kat «Ben halbuki bu çıkmadan önce ikinci 
sıradaydım, 10 kat yapabilecektim, milyarlarca, mil
yonlarca belki gelirim vardı, bu gidiyor. Niye?.. «Ar-
cadak'i de görecek denizi» diyor, toplum yararı var. 
Çünkü toplumun uzlaşması için gelmiş bu kurallar. 
Mülkiyet düşmanlığını kaldırmak için gelmiş, bir ara
da yaşayabilmemiz için gelmiş, demokrasimiz için 
gelmiş. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Birimiz varsak hepimiz varız, hep birlikte millî 

beraberlik ve dayanışma içinde tüm haklarımızla uz- | 

laşarak demokrasi içinde yaşıyorsak güçlüyüz. Bu ba
kımdan hakkımızla, mülkümüzle, herşeyimizle birbi
rimize dayanmalı ye birbirimize güvenmeliyiz. 

Birkaç gündür çok duygulandım; Filistinlilerin zor
la göç ettirilmesini televizyonda gördüm. Çağdışı bir 
uygulama; evladı babadan, kardeşi kardeşten ayıran 
bir uygulama. Duygulanarak izledim. Bu da beni, 
birbirimize daha kaynaşmamızın, bir arada olmamı
zın ve buna zorunlu olduğumuzun bir kere daha vur
gulaması gibi geldi. Ne kadar bir arada isek o kadar 
güçlüyüz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bu da, 
bu amaçlarla; bu toplum varsa varız, bu ülke varsa 
varız, bu millî beraberlik varsa varız, mülkiyet hak
kımızdan da bir noktada verebiliriz toplum için^ bu 
cezada katı kural, vazgeçilmez kural, makable teşmil 
edilmemesi, hukukta bu derece katı kural değil. De
min dediğim, uzlaşmalar nedeniyle çağdaş hukuk da 
buraya vardı; çağdaş hukuk uzlaşma için. Bunun için 
katı kural değil. 

En iyi duygularla tüm Kurula saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Tan; muhalefet şerhinizle ilgili açıklama için 

buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz maddenin son iki fıkra-. 

sına karşı oy yazmıştım. Yani, «Tarh ve tahakkuk et
tirilen vergi sonra çıkarılan kanunla ağırlaşttrılamaz» 
ve bir de, «Hukuk Devleti ilkelerine aykırı şekilde 
önceye etkili kanunlar çıkartılamaz.» Fıkralarına., 

Bu tartışmayı belirli olaya veyahut da belirli 
kanuna bağlayarak yapmanın bizi yanıltabileceği 
düşüncesindeyim. Onun için bu tartışmayı bir hu
kukî ilkenin nasıl anlaşılması gerektiğini araştırarak 
yapmakta yarar olduğu kanısındayım. 

Sayın Gökçe'nin açıklamalarına katılıyorum; el-
betteki hukuk devletin de hukukî durumlara istik
rar sağlamak, kazanılmış olan hukukî durumları ko
rumak önemli bir ilkedir; hukuk devletinin başta 
gelen ilkesidir. Yalnız, bu tartışmaya yaparken de 
korunacak hukukî durumun ne olduğunu, kişisel süb
jektif hukukî durumlarla, hukukî menfaatlerle ka
mu yararı karşı karşıya geldiği zaman, hangisinin 
ağır bastığını; binaenaleyh, hangisinin korunmaya 
değer olduğunun tespiti önem kazanmaktadır, îşte, 
bu ilke, bütün bunlar açıklığa kavuşturulduktan son
ra değerlendirilebilecek ve belli bir sonuca varıla
bilecek bir ilkedir. 
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Son fıkradaki düzenleme, «Hukuk devleti ilke- I 
sine aykırı şekilde önceye etkili kanun çıkarılamaz» 
sanıyorum bu kendi içinde biraz çelişkili bir düzen
leme niteliğinde. Biz, Anayasa Tasarısını görüştük 
2 nci maddesi geçti; «Türkiye Cumhuriyeti hukuk 
devletidir» diyoruz. i«Türkiye Cumhuriyeti hukuk 
devletidir» dedikten sonra, artık tekrar bu maddede 
«Hukuk devleti ilkesine aykırı şekilde önceye etkili 
kanun çıkarılamaz» demenin anlamını kavramak 
mümkün değil; en azından benim açımdan mümkün, 
değil. Eğer hukuk devleti ise, bu hüküm de buraya 
yazılacak ise, o takdirde söylenebilecek olan «Ön
ceye etkili veyahut da geriye yürür kanun çıkanla- I 
maz» demek lazım. Bu, Anayasa bir bütün olduğuna 
göre, 2 nci maddedeki «Hukuk devleti» ilkesi çer
çevesinde olacak demektir zaten. Binaenaleyh, bura
da tekrar «Hukuk devleti ilkesine aykırı önceye etkili 
kanun çıkarılamaz» demeyi anlamak mümkün de
ğil, 

Bunu, soyut biçimde tartışmanın da başta söy
lediğim gibi mümkün olmadığı kanısındayım. Nite
kim, bundan evvelki fıkra konusunda, ona da iti
razım olmakla beraber söz almadım, orada mesela 
bazı sorular soruldu; Sayın Erginay sordular. Ger
çekten de vergi açısından bir kişisel hukukî duru
mun ne zaman meydana geldiğini tayin etmek son | 
derece güç. 

Anayasa Tasarısındaki düzenlemede tarh ve ta
hakkuk esas alınmış. Oysa bildiğim kadar bizim 
Vergi Usul Kanununda, vergi alacağının doğumu, ı 
vergiyi doğuran olaya, bağlanmaktadır. Gelir Vergisi 

•Kanununda da vergiyi doğuran olay, gelirin elde 
edildiği yıldır; ama bunun tarh ve tahakkuku ertesi 
yıl yapılmaktadır. Eğer, gerçekten mutlak anlamda 
bir sübjektif hukukî durumun meydana geldiği iddia
sında isek, o takdirde Vergi Usul Kanunun prensi
bine göre, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 
zaman bu meydana çıkmıştır. O zaman tarh ve 
tahakkukun esas alınmasının gerekçesi nedir, anla- I 
mak mümkün değil; gerçekten eğer korunmaya 
değer bir hukukî durumun varlığını tespite uğraşı
yorsak. Binaenaleyh, hukuk tekniği açısından da ga
yet eleştirilebilecelc bir düzenleme niteliğindedir. 

Tabiî, bu düzenlemeyi Anayasada yapmaya kalk
tığınız zaman, ileride uygulamada, gerek kanunlar
la, gerekse idarî uygulamada içinden çıkılmaz bir 
takım hukukî durumlara ve problemlere yol açma 
ihtimali vardır. 

Bu sorun aslında başka ülkelerde de tartışılmıştır. 
Yani, vergi yükümlüsünün hukukî güvenliği ile ka- | 
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mu yararının karşı karşıya geldiği durumlarda, ne 
zaman vergi yükümlüsünün hukukî durumu koru
nacaktır? Bunun tayinini böyle soyut biçimde yap
mak mümkün değildir, somut olarak hangi olay 
sözkonusudur, hangi olayda sübjektif kişisel yarar
la kamu yararı karşı karşıya gelmiştir; bunun bir or
taya konulması gerekmektedir. 

Binaenaleyh, yargı organları bunu yaparken geti
rilen vergi yükünün artışı, geri yürütüldüğü döne
min uzunluğu, bütün bunlar artığ miktarı ve geri 
yürütülen dönem, hepsi o kişisel yararın (Sırf bura
da bundan evvel vergi -yükümlülüğü şözkonusu ol
duğu için bu alandan örnek getiriyorum) bütün 
bunlar gerçekten geriye yürür bir uygulamanın şöz
konusu ölüp olmadığını tayin açısından dikkate 
alınması gereken birinci derecede unsurlardır. Yok
sa ilkeyi bu şekilde (Bu şekilde derken, tabiî kendi 
içinde de tam aydınlık bir şekilde ifade edilmemiş
tir) ifade etmek yeterli değildir. 

Binaenaleyh, kimsenin tereddüdü olmaması ge
rekir. Hukuk devleti; kazanılmış hukukî durumların, 
kişisel hukukî durumların korunmasını ön planda 
tutan devlettir. Bunu artık tekrar tekrar söylemeye 
lüzum yok. Elbetteki bu, hukuk devletinin başta 
gelen ilkelerindendir; ama bu şekilde düzenlenerek 
değil ve daha da önemlisi somut olarak olaylar or
taya çıktığında, bunun tayini gerekmektedir. Yani 
karşı karşıya geldiğinde kişisel, ferdî yararlarla ka
mu yararı, hangisinin korunmaya değer olduğunun 
tayini açısından. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
AKÎF ERGÎNAY — Sayın Başkanım, benim 

önergem vardı aynı konuda. Onun üzerinde söz ver
meyecek misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, birleştirerek müzakereye 
aldığımızı daha evvel ifade ettim. Önerge sahibi ola
rak Sayın Güray konuştular. Müşterek muameleye 
koyuyoruz. Bu, bugünün usulü değil Sayın Erginay, 
müzakerelerin başladığı tarihten beri böyle yapmak
tayız. 

AKİF ERGİNAY — Benim önergem ayrı oldu
ğuna göre, ayrıca söz hakkım olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, lütfen anlayış gös
termenizi rica ediyorum. Birinci günden beri öner
geleri müşterek hale getirdiğimiz, birleştirdiğimiz za
man, bir önerge üzerinde muameleye koymaktayız. 
Esasen sizinkini ayrıca muameleye koymama imkân 
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yok. Bir tanesini oyladığım zaman, diğerinin aynı 
işleme tab'i tutulacağını ifade etmek suretiyle Komis
yona vereceğim, yine' müzakere açılamayacak. 

. AKİF ERGİNAY — Peki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Hukuk devleti meselesini, bir ara her nasılsa bu

rada tartışılmış bir kanun obsesyonuna bağlamayı ka
bul etmiyorum. Hukuk devleti, 2 nci maddede be
lirtilmiş ve temelini uzun bir siyaset tarihinden almış 
anakavramlardan biridir. 

Şimdi, hukuk devletiyle mülkiyet hakkındaki Ana
yasanın tutumunu birbirine karıştırırsak hem hukuk 
devletinden oluruz, hem de mülkiyeti doğru dürüst 
sınırlayanlayız. Mülkiyet hakkı, hemen biraz ileride 
43 üncü maddede «Kamu yararı ile sınırlanır...» Bit 
ti, bunu kapatalım. Bunun hukuk devletiyle bir irti
batı yok. Hukuk devleti sadece mülkiyet etrafında 
da sınırlı, kapalı, hapis bir kavram değildir. Hukuk 
devleti geniş, vatandaşa hukuk emniyeti veren, hu
kuk güvencesi veren ve devleti kendi kanunuyla bağ
layan ve çıkardığı kanunla, daha sonradan çıkaraca
ğı kanunlar aracılığıyla daha öncekileri bertaraf edip 
yurttaşı özel hayatında, hukuk hayatında rahatsız et
memesi demektir. Eğer bundan bu manada hukuk 
devletini anlam ıyorsak, o zaman gerçekten Anayasa 
Tasarısına hiç olmazsa yazık ederiz. Hele de, her na
sılsa hazırlayanlar arasında ilgililer vardır, diye bir 
olayı bir başka olaya bağlama arzusu yenilmelidir. 
Yoksa bir yere varamayız. Kendi kendimizle tutarlı 
ve açık olmak zorundayız. 

Arz edeceğim nokta şudur : Sayın Tan anlattı; 
2 nci maddede hukuk devleti var. Burada kanunların 
önceye yürümesi bakımından bu ilkeye bir açıklık 
getirilmiştir. Buna benzer açıklıklar çeşitli yerlerde 
vardır, işte bunu yapmak istedik. Filhal «Bu Ana
yasa özgürlükleri sınırlıyor, hukuk devletinden ayrılı
yor» diyen arkadaşlarımızın hukuk devletinin bir 
defa daha pekiştirilmesinden müşteki olmalarını doğ
rusu anlayamıyorum. 

Burada herhangi bir şey kastedilmiyor. Eğer kaste
denler varsa geçici maddeye bir hüküm koyarlar; şu 
dönemde.çıkan kanunların Anayasaya aykırılığı iddia 
edilemez, derler. Bunun için, hukuk devletinin bu ka
dar önemli köşe taşlarından birini tasarıdan çıkara
lım derseniz, o zaman hata edersiniz. Yani, kafamıza 
taktığımız bir olayla şu tasarıyı hukuk devletinin bir 
köşe taşından mahrum etmeyelim. Söyleyeceğim bun
dan ibarettir. 
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Yoksa hiçbir şekilde herhangi bir özel durumla 
ilgili konulmuş herhangi bir hüküm yoktur. Devlet 
kendi kanunuyla kendini bağlamasını öğrenmelidir. 
Devleti oraya getirirseniz o devlet, hukuk devleti 
olur. Hukuk güvence vermelidir, hukuk teminat ver
melidir; üç yılda bir, iki yılda bir kanunlar değişme
melidir. Bunun acısını hissetmiyor musunuz, hisset
miyor muyuz?.. 

işte bunu önlemek, hukuk hayatımıza, devlet ha
yatımıza devamlılık ve emniyet vermek için bir ted
bir olarak öngörülmüştür. Böyle olursa siyasî iktidar
lar bakarsınız bu işi suiistimal ederler, kötüye kulla
nırlar, bunu önlemek istiyoruz. Ama her zaman soy-. 
lediğim gibi, eğer bu maddede başka tehlike hisse
denler varsa, geçici maddeleri bekleyip düşüncelerini, 
unutamadıkları düşünceleri varsa onu emniyete ala
cak bir tedbiri geçici maddelere koyabilirler; ama o 
takıntıyla bu esası yok etmemeliyiz. 

Arzım bundan ibarettir, teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Sayın Sözcüye 

soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Efendim, «Hukuk devleti 

ilkelerine aykırı şekilde önceye etkili kanunlar çıkar
tılamaz» deniyor. Merak ettim; acaba hukuk devle
ti ilkelerine aykırı şekilde ileriye etkili kanunlar çı
karılabilir mi?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Banaz arkadaşı
mızın söylediği bu soru bütün hükümler için söyle
nebilir. Bu, anlattım, Sayın Erginay'a verdiğim cevap
ta söylediğim gibi, mevhumu muhalif delilidir; tehli
keli, tuzaklı bir akıl yürütme yoludur, akıl yürütme 
ve bir delil çıkarma yoludur; düştünüz mü çıkamaz
sınız. Hayır, önceye etkili kanun aksine çıkarılabi
lir; ama o kanun hukuk devleti ilkelerini bertaraf et
meyecek manasındadır; eğer mevhumu muhalif de
lilinden yararlanmak istiyorsanız.. Mevhumu '.muhalif 
delili; yani tersinden delil çıkarma argümanı eğer iyi 
kullanmadığınız zaman, konuyu iyi bitmediğiniz::za
man, ona hâkim olmadığınız zaman sizi çıkamaya
cağınız bir tuzağa düşürür. Demin de söylendi ver
giyle ilgili, şimdi de söyleniyor devletle ilgili, hukuk 
devletiyle 'ilgili. , 

Olay bundan ibarettir. Biz önceye etkili çıkarıla
mayacağını söylüyoruz, ileriye çıkarılamayacağından 
değil. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şenocak, sorunuzu lütfediniz. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim, daha önce

leri görüşülen bir kanunla bu maddenin karıştırılma
ması gereğinden bahsettiler. Doğrudur. Yalnız, ben 
hukukçu değilim, oyumu vicdan huzuruyla kullan
mak için bir şey sormak istiyorum kendilerinden. 
Mümkünse «Evet» veya «Hayır» şeklinde cevap ve
rebilirler. 

Bu Anayasa halkoyundan geçtikten sonra bahsi 
geçen kanunun tatbikatı mümkün olacak mı, yoksa 
bu kanunla yürürlükten kalkacak mı, geçici bir mad
de koymadığımız için?.. 

Sayın üye lütfen «Evet» veya «Hayır» şeklinde 
cevaplandırsın. 

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

AKYOL — O kanun hakkındaki fikrimi şahsen açık
ladığım için oraya dönerek cevap veriyorum : Fuzulî 
çıkmış bir kanundur... 

S. FERİDUN GÜRAY — Meclis kabul etti. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Çünkü esasen olay hukukla couvertdi, 
hukukla kapalıydı, hukukla örtülüydü,.. 

ABBAS GÖKÇE — Tamamen doğruyu söylüyor. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Bu kadar mı Sayın Akyol?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efen
dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, benim endişem kazanılmış haklarla ilgilidir. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girdi
ği 30.11.1970 tarihinde Ek Geçici 2 nci maddeyle her
kes belli bir noktaya oturtuldu, intibak ettirildi. Ka
nunun uygulama tarihi o tarihti. Anayasa Mahke
mesi ta gerilere kadar gitmek suretiyle Türk maliye
sini batıracak şekilde bir intibak hükmü getirmiştir 
ve geriye dönülmüştür. Fakat, bunlar kazanılmış hak 
'ilkelerine dayalı olduğu için devlet bunu ödemiştir., 

Şimdi, böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı var
ken böyle bir madde neden doğmuştur? 

İkincisi; örnek vereyim : Halen lise mezunu 13'ün 
3'ünden başlar, meslek okulu mezuni} 12'nin 2'sinden 
başlar, öğrenim kriter alındığı takdirde (ki, kriter 
yoktu daha önce) lise mezunları 12'nin, 2'sine geti
rildiği zaman, terfi tarihleri geriye yürümeyecek mi

dir?.. Bu hüküm olduğu takdirde yürümeyecektir. 
Sayın hocaların doçentlik süreleri, doktora süreleri 
5 yıldan 3 yıla indiği zaman, o 2 yılları ne olacak
tır? Bir yüzbaşının 10 senelik yüzbaşılık süresi' 6 se
neye indiği zaman, 4 senesi ne olacaktır? Geriye git
meyecek midir? Bu olduğu müddetçe, kazanılmış hak 
ilkeleri suya düşecek. 

Arz ederim efendim. 

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

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, Sayın Kantarcıoğlu'nun verdiği 

örnekler için arzı şükran ediyorum. Görülüyor ki, 
«Hukuk devleti» kavramı, mülkiyet ekseninde dönen 
bir yelpazeden ibaret değildir, hayatımızın her türlü 
alanına etkilidir. Kantarcıoğlu'nun verdiği örnekleri 
binleyebiliriz, onbinleyebiliriz; bütün bu olaylarda 
ölçek, hukuk devleti ölçeğidir. Bir arkadaşımız lüt
fettiler, «Hukuk devleti kaygan bir tabirdir» dedi
ler. Hayretle bu ifadeye katılmıyorum. «Hukuk dev
leti», ne olduğu belli, belki açıkça tarif edilemez; ama 
ne olduğu belli olan bir kavramdır. Eğer öyle değil
se, o zaman gerçekten hukuk devletine uygun olma
yan hükümler olduğu yolundaki kendi görüşlerinin 
nereye oturacağını anlamak imkânı yoktur. 

Kantarcıoğlu arkadaşımızın cevabına dönersem 
Sayın Başkanım. Bütün bu münferit olaylarda baka
cağımız ölçü şudur : Sonradan koyulan kural, eğer 
hukukî hata, şahsın kendi hilesi, fevkalade durumlar 
dışında onun müktesep haklarını ihlal ediyorsa veya 
muntazar hak durumunda olmakla beraber, o mun-
tazar hakları korumak bugünkü sosyal devletin en
dişelerine cevap veriyorsa, o muntazar haklan da ko
rumak üzere; ne müktesep hak ne muntazar hak söz 
konusu olmakla beraber, genellikle devletin kanun 
yapma fonksiyonuna güvensizliği celbedecek ölçüde 
vahim bir arızaya sebebiyet verecekse, işte bütün bu, 
durumlarda kesinlikle «Hukuk devleti» ilkesinin sar
sıldığı sonucuna varacağız ve bu ilkeye ne kadar çok 
sarılabilirsek, bu ilkeye ne kadar çok bağlanırsak, 
Anayasanın ve diğer kanunların uygulanmasını o de
rece sindirmeyi, topluma sindirtmeyi, uygulayıcılara 
benimsetmeyi başarmış oluruz. Mesela, diyelim ki, 
herhangi bir şekilde devlet, bir kur garantisi verdi; 
devlet, ihracattan gelecek olan dövize, 40 gün içinde 
getirirsen kur garantisi verdi, yani «Onu getirdiğin 
gündeki parayı vereceğim» dedi. Bundan dönemez. 
Adam henüz getirmemiştir, işlemi de yapmamıştır; 
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ama «45 gün içinde dövizi getir, sana o günkü bede
li vereceğim» demişsiniz, 34 üncü gün değiştirmişsi
niz. Belki adam 35 inci gün getirdi. Ne müktesep hak
kı vardır ne muntazar hakkı vardır. 

işte bunlarla, aslında devlet kendi başına organi
zasyon olarak devlet çarkı, hukuk devleti ilkesine kar
şı düşmez; ama acele eden bürokrasi veya politik 
ve münferit endişeler ve kaygılar bazen devleti, «Hu
kuk devleti» ilkesinin dışına düşürebilirler. Bunu ön
lemek lazım, bunu korumak lazım, bu düşünceye 
sarılmak lazım, işte, her zaman söylediğimiz bir ko
nu; bazı noktalar var ki, onları birtakım küçük kay
gılardan, münferit bazı olaylardan koparmasını bil
mek zorundayız. Eğer o noktalar, gerçekten korun
ması lazım gelen olaylarsa; onları ara dönem kanu
nu sayabiliriz, fevkalade durum kanunu sayabiliriz 
ve onları ayrıca koruyup, ayrıca himaye altına ala
biliriz; eğer böyle bir ihtiyaç gerçekten varsa. Ama. 
o münferit olaydaki bizi tatmin eden çözüm için, 
hayatın her tarafına yaygın, hukukun her tarafına 
yaygın, Anayasa Hukukunun temel direği bir ilkeyi, 
biraz daha perçinleyen bir ilkeden feragat etmeme
liyiz. 

Arzım bundan ibarettir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, biraz önce 

Sayın Şenocak'm sorusu nedeniyle, makamı ve mev
kii çok yüce olan, 1982 Anayasasını hazırlayan Ko
misyonun Sözcüsü tarafından bir kanun hakkında 
«Fuzulî» sözü geçmiştir. Kanunlar dayandığı ira
deden güç alır. Kanunlar hakkındaki «Fuzulî» söz
cüğünün tutanaklara geçmiş olması hepimizi üzer, 
ayrıca Türk Milletinin kanunlara gösterdiği saygıyı 
sarsar. Eğer «zühul» değilse, bu hususun açıklanma
sını arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, müsaade ederseniz 
bir müzakere açmaya mahal kalmadan, o kelimeni
zi zabıttan çıkartalım. Esas itibariyle zannediyorum; 
cümlenizi şahsî fikriniz olarak ifade ettiğinizi hatır
lıyorum cümlenizin başında; ama maksadınızı aşmış 
bir kelime olabilir. Müsaade ederseniz o kelimeyi çı
kartıyoruz zabıttan. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Bu durumda, Sayın Kuzuoğlu'na 
soru sormak için söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Benim sorum da 
aynı mealdeydi; ancak ben bunun açık açık belir
mesini arzu ediyorum. 

Belki bu Heyet bu kanunu çıkardı, yukarısı da 
tasdik etti; (Millî Güvenlik Konseyi) bizler hukuk 
nosyonundan mahrum olmuş olabiliriz. Bu, belki hu
kukî yönden fuzulî bir kanundur; ama memleketin 
gerçekleri yönünden lüzumlu muydu, değil miydi? 
Bunun cevabını versinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, her zaman açıkladım; 
Devlet kamulaştırdığı topraklar üzerinde yaptığı te
sisat itibariyle ve harcadığı azim para itibariyle bu 
toprakları serbestçe dağıtabilir; zamanla sınırlı olmak
sızın. Bu Kuruldan çıkan, Konseyden de geçen ka
nun, tamamen benim görüşüme uygun olarak, hiçbir 
sınırlamanın söz konusu olmayacağı sonucuna var
mıştır. Burada, hatırlarsınız, bunu şiddetle savundum; 
dedim ki, «Hukuk devleti ilkesini ihlal etmeyelim. 
bu topraklar devletindir, dağıtılmalıdır, dağıtılabilir; 
haklarında açılmış davalara mesağ yoktur; istimlak 
Kanununun 23 üncü maddecini bu manada anlaya
mayız ve devlete karşı bunları geri alma davası açı
lamaz.» 

Eğer aksini savunanlar varsa, konuşmamdaki bir 
cümleyi de tekrarlayarak söyleyeyim; «Bu da bir gö
revdir, ülke görevidir, cübbemiz'i giyer, buradan ay
rılır, oraya gider, orada devletin menfaatlerini sonu
na kadar savunuruz; inandığımız hukuk budur» di
ye arz etmiştim. «Çünkü Devlet, 40 parça yer ala
cak dağıtmak için, buraya 14 milyarı yatıracak elek
trik getirecek, sonra 23 üncü maddedeki !«duvar yap
ma» olayıyla açılamayacak olan dava hakkı devam 
edecek. Bu olmaz» demiştim; zabıtları ben sayın ar
kadaşımıza bir fotokopi halinde de arz ederim; o gün 
de, bu gün de öyle düşünüyorum. Esasen, Konseyin 
bu kanunu da, varit olan bu durumu tespit etmiştir; 
bu toprakların dağıtılmayacağına, yani eski sahiple
rine iade edilmeyeceği sonucuna varmıştır. Binaen
aleyh, aynı görüşü şiddetle ve iştiyakla paylaşıyoruz 
zannediyorum. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, Komisyon

dan sormak istediğim net bir soru var. 2 nci mad
dede Cumhuriyetin niteliklerini ve ilkelerini tanım-
lafken; bizim Devletimizin bir hukuk devleti oldu
ğunu açıkça beyan ettik ve bunu da Yüce Meclis ka
bul etti. Tasarının her bir maddesinde, «Hukuk dev
letinin gereği olarak şu yapılmalıdır, hıîkuk devleti
nin gereği olarak bu yapılmalıdır» demenin bir an
lamı olduğunu ben kestiremiyorum. Komisyonumuz 
acaba bu 38 inci maddenin son fıkrasının buraya 
konmasında niçin bu kadar ısrarlıdır? Bunu öğren
mek istiyorum; bu eğer, hukuk devleti olmanın doğal 
bir sonucu ise. 

Öte yandan, Sayın Akyol demin verdikleri mi
salde bir ihracat misali verdikleri, için bana bir şeyi 
çok güzel bir şekilde hatırlattılar. Bu ülkede zaman 
zaman, değil geriye şamil kanunlar, geriye etkili ka
rarnameler bile söz konusu olmuştur. Halen de bu 
durumun içinde yaşanmaktadır. Şöyle ki, bu ülkede 
bir ithalatçı şubat ayında gidip Merkez Bankasına 
Türk parasını yatırır, o sırada dolar mesela 140 lira
dır, hazirana kadar malının ithal edilmesini bekler, 
bu arada doların fiyatı-170 liraya çıkar ve mal gel
diği zaman ithalatçıdan aradaki farkı da ödemesi is
tenir. 

Geriye etkili olaylar ve durumlar söz konusudur. 
Bu böyle olmak zorundadır ve halen bugün yapıla-
gelmektedir. Bu madde burada böyle konduğu za
man, demek ki bütün bu işlemler vardır. 

Onun için teklifim şudur ki; bu şekilde net bir 
biçimde bunu burada koymakta yarar değil, zarar 
vardır. Biz eğer hukuk devletiysek, doğal sonuçlan 
zaten gelecektir. Tehlikeli olabilecek şeylerde Komis
yonun bu kadar ısrarlı olmasının anlamını istirham 
ediyorum. 

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

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu net soruya, brüte kaçmadan cevap vermem 

gerekirse, kanunların önceye etkili olmaması, üzerin
de her türlü maddede gösterilmeyecek hassasiyeti 
gerektirecek kadar öneml'id'ir. Sayın Öney arkadaşı
mızın verdiği örneğin önceye etkililikle bir ilgisi yok
tur. O olayın detayları iyi incelendiği zaman, vakıa 
kendiliğinden anlaşılır. Önemli olan, burada yapıl
mak 'istenen, «Hukuk devleti», hepimizin müşahadesi 
içindedir ki, çabuk unutulabilir. Özellikle kanun yap

ma tekniği içinde bu daha da çok kendisini gösterir. 
Hele Sayın Öney'in verdiği kararnamelerle önceye 
etkili olarak «Müktesep haklar, hukuk devleti» ilke
si, eğer bertaraf ediliyorsa bir ülkede, zannediyorum 
hassasiyetimiz biraz daha artmalıdır. Ben, doğrusu 
bu kadar olayın vahim olduğunu bilmiyordum. "Bu 
hatırlatmaları için teşekkür ederim. Biz, «Kanunlar 
müktesep hakları ihlal etmesin, kanunlar önceye et
kili olup hukuk devleti ilkesini ihlal etmesin» derken, 
bir de kararnamelerin bile bu yolda ihlale müsait oldu
ğunun anlatılmış olması, doğrusu bende biraz ürper
tici etki uyandırıyor. Bir hukukçu olarak biz, «Hukuk 
devleti» ilkesine son derece saygılı olunmasından ya
nayız. 

Israr etmiyoruz; Yüce Heyetiniz önünde Komisyo
nunuzun hiçbir ısrarı olmamıştır. Bu Heyetin vere
ceği kararı her zaman saygıyla kabul ederiz. İnanı
yoruz ki, bu madde kalktığı zaman: eğer oylarınızla 
kalkarsa, Türkiye'deki hukuk devleti sadece bu ha
tırlatmadan yoksun olarak, ama yine devam edecek
tir. Fakat bu hatırlatma, «Hukuk devleti» ilkesinden 
sapacak olanlar için bir işaret lambasıdır. Bu lam
bayı kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız?.. Oy
larınız, dilerim ki, bu lambayı bütün hukuk ve hukuk 
devleti ihlalcilerinin gözlerini kamaştıracak kadar ışık
landırsın. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hepinizden gelen bu hassasiyeti dikkate alarak 
bunu koyduk. 

Tekrar ediyorum, hiçbir ısrarımız yoktur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Tutum da 

bir soru sormak istiyor; ondan evvel mi sonra mı 
konuşacaksınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, ben genel konuşma yapa
cak değilim. Sadece maddeyi geri alıyoruz efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeyi geri almak istiyorsunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha evvel okuttuğumuz Sayın 

Öney, Sayın Devrimsel, Sayın Güvenç, Sayın Güray, 
Sayın Aykut ve Sayın Alpdündar'a ait önergeyle bir
likte ve diğer önergelerle birlikte maddeyi Komisyo
na geri veriyoruz. 
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39 uncu maddeyi okutuyorum : 
XIV. tspat Hakkı : 
MADDE 39. — Kamu görev ve hizmetinde bu

lunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getiril
mesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açı
lan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu 
ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde is
pat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru 
olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulun
masına veya şikâyetçinin 'ispata razı olmasına bağlı
dır. 

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

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 39 uncu maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... 39 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 40'ı okutuyorum : 
XV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması : 
MADDE 40. — Bu Anayasa ile tanınmış hak ve 

hürriyetleri ihlal edilen herkes, ihlal fiil'i resmî görev
liler tarafından görevlerini ifa sırasında işlenmiş ol
sa da, yetkili makama geciktirilmeden başvurma im
kânının sağlanmasını istemek hakkına sahiptir. 

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız 
ihlaller sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, dev
letçe tazmin edilir. 

Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı 
saklıdır. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 
ıŞu anda elime geçen yeni bir önerge var. 43 üncü 

maddenin ikinci fıkrasının 40 met madde olarak yer 
alması isteniyor. Bu itibarla müsaade ederseniz, 40 
mcı maddenin müzakeresine geçmeden evvel bu öner
ge üzerinde işlem yapacağız. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Sosyal ve ekonomik haklar 

ve ödevler»ı bölümünde 43 üncü maddede yer alan 
mülkiyet ve miras haklarının kişinin hakları ve ödev
leriyle dlgÜ ikinci bölümde yeni 40 inci madde ola
rak yer almasını arz ve teklif ederiz. 

Eşref AKINCI • Ethem AYAN 
Adnan OREL (Hamıza EROĞLU 

Alâeddin AKSOY! Bekir Sami DAÇE 
Kâzım ÖZTÜRK Rıfat BAYAZIT 

M. Fevzi UYGUNER Fuat AZGUR 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 
«Sosyal ve ekonomik halklar ve ödevler» bölü

münde 43 üncü maddede yer alan «Mülkiyet ve mi

ras halkları» nın «Kişinin hakları ve ödevleri» yle il
gili ikinci bölümde yeni 40 inci madde olarak yer 
alması bu önergeyle (talep edilmektedir. Üçüncü bö
lümden çıkartılması, ikinci bölümde 40 inci madde
de yer alması istenmöktedıir; 43 üncü maddenin. 

Açıklama yapmak isteniyor mu efendim?.. 

HAMZA EROĞLU — Ben yapacağım efendim, 
müsaade' ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlü. 
HAMZA EROĞLU — Saygıdeğer Başkanım, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Vermiş olduğumuz bu önerge ile bir önemli so

runu çözümlemek istiyoruz. O da şu: Mülkiyet ve 
miras haklarının üçüncü bölümde değil, ikinci bölüm
de yer almasını arzuluyoruz. Bunun sebebi, mülkiyet 
hakkının, şahsî bir haık olacak telakki edilmesi, fer
din mülk edinmesinin sübjektif, enfüsi 'bir hak ol
masının ekonomik ve sosyal hakkına daha az ilgisi
nin bulunmasından ileri gelmektedir. 

Mülkiyet, şahsî bir halktır. Sadece tasarruf hakkı 
değildi, şahsî haklardan ayrılmayacak bir derecede 
insan kişiliğine bağlı bulunmaJktadır. insan Halkları 
Evrensel Beyannamesi incelendiği zaman, Beyanna
menin, «Kişinin hakları ve ödevleri», ile ilgili aşağı 
yukarı o kısmında yer aldığını görmekteyiz. Avrupa 
însan Hakları ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesine ek 
olarak protokolda mülkiyet hakkından bahsedilmek
tedir. Avrupa însan Hakları ve Ana Hürriyetleri Söz
leşmesi, genellikle ikisinin hakları ve ödevleri ile ilgili 
halklara yer vermiş bulunmaktadır. 

Bu konu, beni özellikle 'ilgilendiren bir konudur. 
Garip bir tesadüf veya tecelli, ben bu konuyu 19*61 
Anayasasının görüşülmesi sırasında da Temsilciler 
.Meclisinde dile getirmiştim. Temsilciler Meclisinde 
'bilhassa üzerinde durduğum nokta şu idi: istanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hazırladığı {oradaki 
üyelerin büyük çoğunluğunun istanbul Hukuk Fa
kültesi üyelerinden teşekkül etmiş olmasından dola
yı) «İstanbul Tasarısı»* diye adlandırılan tasarıda, ön 
taslakta mülkiyet hakkı, kişinin hakları ve ödevleri 
arasında yer almış bulunmaktaydı. Aynı şekilde, Si
yasal Bilgiler Fakültesinin hazırlamış olduğu bir tas
lakta da mülkiyet hakkı, kişinin hakları ve ödevleri 
arasında yer almış bulunmaktaydı. İnsan Hakların
daki durumla da ilgili olması dolayısıyla, biraz önce 
arz ettiğim sebepten ötürü, bunun kişinin hakları ile 
ilgili bölümde yer almasını savunmuştum ve orada 
tekrar ikinci defa söz aldığımda; tanınmış, milletler
arası planda insan haklarının korunması İle ilgili 
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önemli eserinde Bruniet'in bir sözünü de hatırlatmış
tım. iMÜsaade buyurursaınız 1961 'deki zabıtlardan o 
zaman söylemiş olduğu sözü şimdi tekrarlayacağım : 

«ıMülkiiyet, hürriyet ve istiklâlin bar şartıdır. İn
san mülkiyete serbestçe sahip olduğu takdirde, hür-. 
niyetinden tam olarak istifade eder ve şahsiyetinin 
tam olarak inkişafını bulur. Binaenaleyh, mülkiyet, 
tecavüzden masun ve mukaddestir.», 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, bir hususu acaba be
raberce tespit etmekte fayda mülahaza eder mıiyiz .. 

Şimdi, özellikle bir kere usul yönünden bir mü
zakere açacağız ve 40 inci maddeye, 43 üncü madde
nin alınıp ikinci bölüme nakline karar vereceğiz. O 
kararı verdikten sonra da, esas üzerinde görüşece
ğiz; çünkü 43 üncü madde ile alakalı, 10'un üzerin
de, zannediyorum 13 civarında değişiklik önergesi 
vardır. 

Bu itibarla, öncelikle nakdi kararını alırsak, o 
madde üzerinde müzakere açmamız mümkün olacak
tır. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, bende
niz sadece nakil kararını ifade ediyorum ve mülkiyet 
hakkının insan kişiliğine fazlası ile bağlı bir hak sa
yılması gerektiğini ifade ediyorum. 

Bu bakımdan, Brunet'in sözünü dile getirdim. 
Mülkiyet ve miras hakkı ile ilgili herhangi bir muh
teva bakımından konuya girmek istemedim. 

Kısaca sözüm şudur: Bu hakkın bu bakımdan 
değerfendiriıknesiinin lüzum ve faydasına kaniim. 
İkinci bölümde yer almış olması, mülkiyet ve miras 
hakkına bakış tarzımızı değiştirecektir. Onun daha 
çok değerlendirilmesine sebep olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın- Eroğlu'nun ve arkadaşlarının teklifi; yani 

43 üncü maddenin 40 inci madde olarak ikinci bö
lüme alınması konusunda söz veriyorum. 

MEHMET HAZER — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte?.. 
MEHMET HAZER — Aleyhte efendim. " 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Aleyhte söz isti

yorum efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Lehte söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yarkırı aleyhte, Sayın Aşkın 

lehte söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu öneri hakltdır; fakat şekli, biçimi, öze tercih 
etmek gibi bir iddiası da vardır. Mülkiyet, miras 
hakkı kutsaldır; malum. Evvelice öyle idi, şimdi, de 
öyledir; tabiî haklardandır. Ta Fransız İhtilalinden 
beri mülkiyet hakkı, kişi haklarına bağlı olarak devam 
edegelmiştir; fakat o günden bu güne birtakım de
ğişiklikler de olmuştur. Toplum, insanlık yeni yeni 
ihtiyaçlarla karşılaşmış, mülkiyet, eski dokunulmaz
lık, kutsiyet, mukaddeslik özelliğini tümüyle muha
faza etmemiştir, edememiştir. Kamu yararına göre 
mülkiyetin sınırlandırılmas, kamulaştırılması ve bazı 
konularda da vergilendirilmesi gibi tedbirlere ihtiyaç 
duyulmuştur. 

O bakımdan, mülkiyetle ilgili 43 üncü madde ve 
müteakip'maddelerdeki hükümlerin başka bir kısma 
nakledilmesi, mülkiyet haklarına yeni bir şey kazan
dırmaz. Bilakis, münakaşaları, tereddütleri artırır; 
yani acaba bunlar mülkiyeti ne yapmak istiyorlar.... 
Mülkiyet, evet şahsî halklara bağlıdır; ama sosyal 
yönü de vardır, ekonomik yönü de vardır. Türkiye 
Cumhuriyetinin nitelikleri arasında sosyal devlet ol
duğunu da ilan etmiştir. Sosyal bir devletle, sosyal 
olmayan bir devlette mülkiyete bakış açısı elbette 
farklı olur. Bunun belki tehlikeli telakki olunabilecek 
bir yanı var; yani sosyal haklarda günün şartlarına 
göre bazı değişiklikler olur; ama öbür türlü haklar
dan olursa değişik olmaz.... 

Bu tarz düşünce, belki varit olabilir; ama me
selenin yerini, önemini değiştirmeye yetmez. Mülkiyet 
hakkı, sosyal haklar arasına kaymıştır günün şartları
na göre ve devletin sıfatı da, devletin niteliği de de
ğişmiştir. O günkü devlette bizim 1924 Anayasasında 
mülkiyet hakkı tabiî haklar arasında sayılmıştır, fa
kat şimdi sosyal haklara alınmıştır; 1961 Anayasasın
da da sosyal haklara kaymıştır. Şimdi oradan tekrar 
çekip öbür tarafa nakletmek, mülkiyet hakkına bir 
şey kazandırmayacaktır, bir kutsiyet izafe etmeye 
imkân vermeyecektir. Yalnız, şikâyetleri tereddütleri 
ve söylentileri artıracaktır. Mülkiyet hakkını muha
faza edebilmek için alınacak tedbirlerde uyanık olmak 
lazım. Yoksa onun yerini değiştirmek, mülkiyet hak
kına bir şey kazandırmaz. 

O bakımdan bu önergenin aleyhindeyim. Esasa 
geçilince başka bir teklifim daha vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Yarkın aleyhte, buyurun efendim. 
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M. EEVZt UYGUNER — Lehinde söz almak 
istiyorum efendim. 

KEMAL DAL — Önergenin lehinde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Dal, iki arkadaşımız lehinde 
söz aldılar. 

Buyurun Sayın Yarkm. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, Sa
yın üyeler; 

- . ı 
Mülkiyet hakkının, sosyal haklar bölümünden alı

narak, kişiye doğrudan doğruya bağlı «Temel haklar» 
kısmına alınmasıyla ilgili yeni bir öneri ile karşılaşı
yoruz. 

Sayın Hazer, benim değinmek istediğim hususları 
çok daha veciz bir şekilde ifade ettiler. Önce, mülkiyet 
hakkını, artık çağımızda, ferde doğrudan doğruya 
bağlı, vazgeçilmez, dokunulmaz bir hak olarak dü
şünmemiz mümkün değil. Zaten Anayasa da bu espri 

ile hazırlanmış değil. Bir haberleşmenin gizliliği gibi, 
bir özel hayatın gizliliği gibi, bir kişi güvenliği gibi; 
kişiye doğrudan doğruya bağll, vazgeçilmez, dokunul
maz bir hak değildir. Mülkiyet hakkı,. bütünüyle, 
artık çağımızda tam bir sosyal hak olmuştur. Ana
yasamızı yeniden kurarken, 1961 Anayasasında de
ğişiklikler yaparken, esprimiz iki yönde bizi değişiklik
lere götürmelidir: Birincisi, bizi 12 Eylül'e getiren 
nedenler yönünden değiştirmek, ikincisi, 1961 Anaya
sasında gerçekten fevkalade yanlış hazırlanmış, fev
kalade hukuka aykırı konmuş birtakım hükümler 
varsa, onları değiştirmek olmalıdır. 

Sosyal hukuk devletinin, artık bütünüyle hâkim ol
duğu bir çağda, 1961 Anayasasının «Sosyal haklar» 
bölümüne aldığı bir hakkı, buradan «Temel haklar» 
kısmına almanın hiçbir anlamı yoktur. Bu kadar ye
rinde ve «Sosyal haklar» bölümüne alınmasında o 
kadar büyük bir zaruret vardır ki, artık bugün .Dev
letin sosyal hukuk devleti olarak birçok görevi, mül
kiyet hakkı ile doğrudan doğruya ilgili birtakım sonuç
lar doğurmaktadır. Bu sonuçlarda bir değişme mi 
yapacağız?.. Hayır. O halde neden «Sosyal haklar» 
bölümünden alıyoruz?.. Hemen mülkiyet hakkının 
peşinden toprak mülkiyeti gelmektedir, onun peşinden 
tarım reformu gelmektedir. Onun da mülkiyet hakkı -
İle ilgili yönleri vardır. Onun peşinden, kamulaştırma 
bölümü gelmektedir. Bu kamulaştırma bölümünde, 
kamu yararına olan kamulaştırmalar herhangi bir 
kamu hizmeti için olabileceği gibi, çok büyük yön
deki kamu yararı hizmetleri için (Toplu Konut Ka
nunu var, Gecekondu Kanunu var, kıyıların düzen- | 
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lenmesi konusu var, toprak dağıtımı var, iskân proje
lerinim gerçekleştirilmesi var, yeni orman sahaları 
açılması var.) bütün bunların hepsinde Devlet, mül
kiyet hakkına, kamu yararı amacıyla birtakım sınırla
malar getirerek bu hizmetleri yapacaktır. Bunların 
hepsi sosyal hukuk devletinin gerekleridir. Devletleştir
me var.... Hepsi bu bölümdedir. Bunların hepsinin 
mülkiyet hakkı ile ilgisi vardır ve hepsinde de mülki-
kiyet hakkının, kamu yararı amacıyla kanunla sınırlan
ması yönünde birtakım sınırlar getirilmektedir. Mül
kiyet ve miras hakkının kutsallığı ile, kamu yararına 
yapılan sınırlamaların bu kutsallığı ortadan kaldırıcı 
bir niteliği elbetteki yoktur. 

Sosyal haklar bölümünde konulmasında büyük bir 
zaruret vardır. Bunun öbür tarafa alınması, diğer hiç
bir hükmünde değişiklik yapmayacağıma göre, gerek
siz yere bu değişikliği lütfen yapmayalım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aşkın, lebinde buyurun. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Burada, Anayasa üzerinde günlerden beri yaptı

ğımız tartışmalarda öyle sanıyorum ki, temel hak ve 
hürriyetlerle bu temel hak ve hürriyetlere dayalı dü
zenlemeler arasındaki farkı hepimiz anlamış durum
dayız.' Bunun tekrar edilmesine her halde gerek yok
tur. 

Bu durumda, mülkiyet ve miras hakkını temel 
haklardan kabul etmeyen bir sistemi, hür demokratik 
sistem olarak v belirlememiz mümkün değildir. Zira, 
bugün eğer «Sosyalizm, komünizm» denilen ve mül
kiyeti tamamıyla, mirası tamamıyla ortadan kaldıran 
sistemler ile, bu hakları korumak suretiyle «Sosyal 
devlet» anlayışını yaygınlaştırmak isteyen sistemler 
arasındaki yegâne fark, mülkiyet ve miras haklarının 
temel haklardan kabul edilmesi ve bunların kullanılış 
sekililerinin kamu yararına düzenlenmesidir. 

Aleyhte konuşan sayın konuşmacıların, «Temel 
haklarla bu hakların düzenlenmesiyle ilgili özel hü
kümler arasında hiçbir ayırım yapmanın gerekli ol
madığı» iddiaları, iki üç günden beri yapılan tartış
malarda, sayın konuşmacıların söz aldıkları zaman, 
bunları ne kadar büyük bir dikkatle birbirlerinden 
ayırmaları karşısında, şaşırtıcıdır. 

Dolayısıyla, bugün bizi 1980 12 Eylül'üne getiren 
olayların, sadece daha önceleri tartıştığımız hürriyet
ler; dernek kurma hürriyeti, gösteri ve yürüyüş hürri
yetleri gibi hürriyetlerin genişliği veya darlığı olma-
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dığı, bu ülkede-esas yok edilmek istenilen, mülkiyet 
ve miras hakkı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. O 
halde, mülkiyet ve miras hakkına yöneltilen eleştiri
leri, mülkiyet ve mıiras hakkını kaldırmaya yönelik 
olan gelişmeleri bir tarafa itip, «Mülkiyet ve miras 
hakkı artık önemli bir hak değildir.» dedikten sonra, 
arkasından gerçek anlamda, Avrupa anlamında hür, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti kurma iddiaları 
çelişir. 

Dolayısıyla benim, birçok arkadaşımın da imza
ladığı ve daha sonra huzurumuza gelecek olan bir 
önergeye katılırken, ileni sürdüğüm şart şu idi: «Eğer 
mülkiyet hakkı ye miras hakkı gibi haklar, temel hak
lar bölümüne alınırsa, 'bunları düzenleyen diğer hak
ların başka bir bölümde tedvin edilmesi, bir araya 
getirilmesine taraftarım.» diyerek imzaladım. 

işyerlerindeki, bütün mal ve eşya, özel mülkiyete ko
nu teşkil elden şeyleridir. 

Anayasamız, temel ilke olarak mülkiyet esasını 
kabul eden, birinci planda ikaibül eden, hür bir sistem 
kabul etmiştir. Bu hür sistem içerisinde mülkiyet me
selesi ön plana çıkar ve mülkiyet hakkı, kişinin vaz
geçilmez bir hakkıdır. Bu bakımdan .mülkiyet hakkı
nın, ışaihsî hak olarak, kişisel hak olarak kabulü zaru
rîdir. Ancak, biraz evvel değerli arkadaşımız Aşkın'ın 
da izah ettikleri gibi, bugün «Mülkiyet hakkı» deyin
ce, dünün tam liberal sisteminin uygulanması söz 
konusu değildir. Nitekim, Anayasamız bu hususları 
da göz önüne almıştır ve bu hususlarda birtakım hü
kümler sevk etmiştir. Nitekim, sayfayı hemen çevi
rirsek, 110 uncu sayfada bulunan 48 inci maddede 
hemen «Kamulaştırma» gelir ve onun altında, 49 un
cu maddede «'Devletleştirme» gelir. Bütün bunlar 
mülkiyet hakkına, kamu yararı veya toplum yararına 
birtakım sınırlamalar getiren hükümlerdir. Bu hüküm
lerle kamu yaarı ve toplum yararı söz konusu ol
duğu halde, gene mülkiyet hakkı kişinin vazgeçilmez 
bir hakkıdır. Bunun, bizim kurmak istediğimiz rejim
de, yani şu Anayasa sistemi içerisinde şahsî hak ola
rak, temel hak olarak kabulü zorunludur ve bunu 
böyle değerlendirmek mecburiyetindeyiz; çünkü Ana
yasamızın sistemi böyle kurulmuştur. Ancak, bu mül
kiyet hakkına, biraz evvel arz ettiğim 48 inci ve 49 
uncu maddedeki tahditler her zaman için konulabilir. 
Bu da, mülkiyet hakkının sosyal hak olduğunu gös
termez .Bu bakımdan önergenin lehinde oyumu kul-
lanacağıım. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Doğrusu, Hamza Eroğlu ve arkadaşlarının sun

dukları önerge bizi bir parça şaşırttı, daha doğrusu 
bizim için bir sürpriz teşkil etlti; muhtevası için değil 
de, zamanı için. Gerçekte böyle bir şeyi beklemiyor
duk ve konu üzerinde de Anayasa Komisyonunun 
bir kararı yoktur. Her şeyden evvel bunu belirtmek 
isterim. 

Mülkiyet ve miras haklarının Anayasa Komisyo
nunda ımüzakereleri sırasında, kutsal ve temelli birer 
bak oldukları oybirliğiyle kabul edilmişti; bunu söyle
yebilirim, Maddenin birinci fıkrası, «Herkes, mülkiyet 
ve miras halklarına sahiptir. Bu haklar, diğer temel 
baklar gibi, Anayasanın güvencesi altındadır» şek
lindedir. Binaenaleyh, mülkiyet hakkının Anayasa-

Tabiî, sayın konuşmacılar haklıdırlar. Bugün artık 
mülkiyet hakkının hudutsuz kullanımına müsaade et
mek, bugün liberalizmi, ilk çıktığı günlerdeki anlamı 
ile Türkiye'de kullanmak, elbette mümkün değildir. 
Mülkiyet ve miras haklarımın «Sosyal, hür demokra
tik devlet anlayışı» içerisinde düzenlenmesiyle, bu 
hakların temel haklar bölümünden çıkarılması, hak 
olarak kabul edilmesi aynı şey değildir. Dolayısıyla, 
burada kurmayı öngördüğümüz hür, demokratik, sos
yal bir hukuk devletinin, mutlaka mülkiyet, ve miras 
haklarının temel haklar olarak kalması, bunların top
lum yararına düzenlenmesine dikkat gösterilmesiyle 
olacaktır. 

Bu nedenle önergenin lehindeyim, sizlerin de aynı 
yönde oy vereceğinizi ümit eder, hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyguner, önergenin lehinde, buyurun efen

dim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Şimdi müzakere konusu edilen, mülkiyet hakkı

dır .«Mülkiyet hakkı» deyince, daha ziyade akla gay
ri menkul mülkiyeti; yani taşınmaz mal mülkiyeti, 
diğer yönü ile onun bir parçası olan, hemen, top
rak mülkiyeti akla gelmektedir. Halbuki, mülkiyet 
hakkı sadece bunlardan ibaret değildir. 

Bugün hemen şuracıkta önümüze bakarsak yahut 
üzerimize bakarsak, giyindiğimiz elbiseden, kullandı
ğımız gözlükten, kullandığımız kalemden ve kitap
tan başlayarak; evimizdeki eşyamız, ve bunun dı
şında, serbest meslek erbabının geçimini sağlayacağı 
dükkân, ticarethane, atölye, büro, fabrika gibi bütün 
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nın herhangi bir yerine konulması ile değerinin arta
cağı veyahut daha iyi savunulacağı, tehlikelere kar
şı daha fazla teminat altına alınacağı görüşünü pay
laşmıyoruz .Bunun, olsa olsa manevi feir değeri var
dır. Ancak, Sayın Şerafettin Yarkın arkadaşımızın 
mülkiyet hakikinin sosyal nitelikleri üzerinde söyle
dikleri ibizii bir parça şaşırttı. Diyorum ; hep şaşırmak
tan şaşırmaya gittik; ıbu sözleri dinlerken. 

Bu mülkiyet hakkının sosyal niteliği ne gibi so
nuçlar doğurur?... Arkadaşımız, bana öyle geliyor ki, 
burada tabiî tamamen kendi kişisel görüşlerini açık
ladı, paylaşılması bizim için müşkül olan birtakım 
gerekçelere vardı, kendisi için. Ve mülkiyet hakkın
da yapılan bu tartışmada 38 inci maddede, «Hu
kuk devleti ilkelerine aykırı şekilde önceye etkili ka
nunlar çıkartılamaz.» sorununun da canlı olduğunu 
gösterdi. Gerçekte, mülkiyet hakkının kullanılması; 
kamulaştırma, devletleştirme ve toprak mülkiyeti so
runlarının hepsi birbirine bağlı bir sosyal bütün teşkil 
eder. 

Mülkiyet hakkının sosyal niteliğine gelince : Ta 
Roma'dan beri hu hak bir sosyal nitelikte görülmüş
tür. Her ne kadar Fransız İhtilali («Mülkiyet hakkının 
kutsal ve dokunulmaz olduğunu» ilan etmişse de, 
43 üncü maddenin üçüncü fıkrası, «Mülkiyet (hakkı
nın kullanılmasının toplum yararına aykırı olamaya
cağı» fıkrası, mülkiyet hakkının sosyal niteliğini ga
yet açık bir şekilde gösterir. 

Bunun içindir ki, karar Yüksek Kurulunuza ait
tir, üzerinde tartışmak istemiyorum; fakat bana öyle 
gelirki, gelişmeler mülkiyet hakkının sosyal bölümde yer 
almasını daha haklı gösterir niteliktedir. Ancak, söze 
başlarken de belirtmeye çalıştığım gibi, mülkiyet hak
kının «Sosyal ve ekonomik halklar ve ödevler» bö
lümünde olması veyahut «Kişinin hakları ve ödev
leri» 'bölümünde olması sonucu değiştirmez; yani bir 
tarafta olması, ne mülkiyet hakkının savunulmasını 
'kuvvetlendirir, ne de ıdiğer tarafta olması mülkiyet 
hakkının savunulmasını zayıflatır. Bundan dolayıdır 
ki, Komisyonumuz, dediğim gibi, bu hususta 'bir ka
rara varmamıştı. Sadece Komisyon Üyelerinden arka
daşım Dal, önerge istikametinde sene başında, mü
zakerelerin ilk zamanlarında sorunu ortaya atmıştı, 
«Biz sorunu sonradan çözerız;» dedik; fakat çözmek 
mümkün olmadı ve 'burada kaldı. 

Kanaatime göre Anayasa Hukuku açısından, de
diğim gibi mülkiyet hakkının yerinin bir önemi yok
tur. Anayasanın bütün hükümleri eşdeğerdedir. Bir
birleriyle ilişkisi olan hükümler olduğu gibi uygula

nır ve bu uygulama sonunda da varılacak sonuç, ana
yasal bir sonuç olur. 

Sözlerime son verirken, hepinizi ayrı ayrı selam
lar ve teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon Başkanı önerge konusunda tak

dir hakikini Genel Kurulda tecelli edecek istikamete 
göre 'bir sonuca vardıracaklarını ifade ettiler. Bu iti
barla, dikkate alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... («An
laşılmadı efendim» sesleri) 

43 üncü maddenin 40 ncı madde olarak, yeni bir 
madde olarak İkinci Bölüme konması hususundaki tek
lifi, Komisyon Genel Kurulun takdirine bırakıyor. 

AHMET SEN VAR DOĞU — Oylarken konuşu
yorsunuz Sayın Başkanım, kusura bakmayın; ama her
kesin eli havadayken konuşuyorsunuz Sayın 'Başka
nım. 

'BAŞKAN — Sayın Doğu, sebebi; bazı arkadaş
larımız «Nedir oylama?...» diye soruyorlar. Ben de 
onları tatmin için tekrar hatırlatmakta fayda müla
haza ediyorum. Müsaade ederseniz zaman zaman bu 
kabil müdahaleler veya açıklamalar yapmak da Baş
kanlığın takdir hakkı içinde bulunsun efendim. Ar
kadaşlarıma yardımcı olmaktan öteye bir maksadım 
yok. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bir hu
susu açıklamak istiyorum .Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı «Benim bazı sözlerimin kendisini şaşırttığını» 
ifade ettiler. Zabıtları incelerlerse, ikimiz de tamamen 
aynı şeyleri söyledi'lc. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. O imkânı her
halde karşılıklı bulacaksınız. 

Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben de teşekkür ederim Sayın Şera
fettin Yarkın'a. Ben yanlış anlamışım; özür di'lerim. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi okutuyorum efen
dim. 

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması. 
MADDE 40. — Bu Anayasa ile tanınmış halk ve 

hürriyetleri ihlaı edilen herkes, ihlal fiili resmî gö
revliler tarafından görevlerini ifa sırasında işlenmiş 
olsa da, yetkili makama geciktirilmeden başvurma im
kânının sağlanmasını istemek hakkına sahiptir. 

Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız 
ihaleler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, devlet
çe tazmin edilir. 
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Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı 
saklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili bir 
önerge var; yalnız «(ihlaller» kelimesi yerine «işlem
ler» kelimesinin geçirilmesini ve değiştirilmesini iste
mektedirler. 

Komisyon bu değişiklik teklifine katılıyor mu?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVBKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şu halde katî şekilde oylayabilirim?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVBKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 40 ncı maddenin ikin
ci fıkrasının birindi satırında «ihlaller» kelimesi «iş
lemler» olarak değiştirilmek kaydıyla katî şekilde oy
luyorum : Kabul edenler. .Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Kısma geçmeden önce, Komisyondan ge
len 2 maddeyi müsaade ederseniz müzakereye almak 
istiyorum, 

20 noi maddeyi müzakereye alıyorum ve okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20.8.1982 ta
rih ye 131 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen, Anayasa Tasarısının 20 nci maddesine iliş
kin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 20 
noi madde metni ekte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇTI 
, Anayasa Komisyonu Başkanı 

IV. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. 
Madde 20. — Herkes, yerleşme ve s'eyahat hür

riyetine sahiptir. 
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sos

yal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve dü
zenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarım 
korumak; 

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturma
sı sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; 

Amaçlarıyla kanunla sınıflanabilir. 

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak va
tandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuştur
ması gereği sınırlanabilir. 

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hak
kından yoksun bırakılamaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ıbu konuda dikkate ahn-
mak üzere 3 önerge Heyetinizce kabul edilmişti. Bun
lardan Sayın Uyguner'in (Kendileriyle temas ederek-
yaptığımız tespite göre) ve Sayın Enderun önergelerine 
Komisyon katılmış bulunmaktadır. Buna karşılık Sa
yın Özer Gürbüz'ün önergesine Komisyon katılma
mıştır. 

Sayın Gürbüz?... Yok .Diğer isimleri okuyalım o 
zaman müsaade ederseniz. Sayın Özer Gürbüz, Sa
yın Güray, Sayın Girmen, Sayın Tokgöz, Sayın im
ren Aykut bulunmakta iseler, muameleye koyacağım. 

Sayın Feridun Güray buradalar. 
Önergeye Komisyon katılmamış. Usulümüze gö

re, yalnız bu önergeyi, katılan önergeleri tekrar oku
mak bahis konusu değildir, yalnız katılınmayan öner
geyi okutacağım. 

Sayın Güray, eğer önergenizde ısrarlı değilseniz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Israrlı değilim Sayın 
Başkan, önergeyi ıgeri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi 'geri alıyorsunuz. Teşekkür 
ederijm. 

Bu durumda Komisyondan gelen 20 nci maddeyi 
yeni şekliyle oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.. 20 nci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeye geçiyoruz ve Komisyondan gelen 
maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20.8.1982 ta

rih ve 131 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen, Anayasa Tasarısının 26 ncı maddesine iliş
kin önergeler Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Önergeler dikkate alınarak yeniden düzenlenen 
26 ncı madde metni ekte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

«VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 
MADDE 26. — Herkes, düşünce ve kanaatlerini 

söz, yazı, resim veya başika yollarla tek basma veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet/resmî makamların müdahalesi olmaksızın ha-
berveya fikir almak ya da vermek serbestisini de kap
sar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema 
yoluyla yayımların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir. 

Bu 'hürriyetlerin kullanılması, suçların önlenmesi, 
suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak 
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, baş-
kalarınin şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatları-
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nm yalhut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korun
ması, yargılama görevinin gereğine uygun olarak yeri
ne getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanıl
masına ilişkin düzenleyici hükümler, 'bunların yayımı
nı engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yay
ma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ıbu madde ile ilgili ola
rak 5 önerge Komisyona dikkate alınmak üzere gönde
rilmişti. Yaptığımız tespite göre, Komisyon, Sayın Öz-
doğan'ın, Sayın Bayer'in önergelerine katılmış 'bulun
maktadır. Gene, Sayın Devrimsel, Sayın Demirel ve 
arkadaşları, Sayın Bayazıt ve arkadaşları, Sayın Ha-
mitoğulları ve arkadaşları tarafından verilen önergelere 
de kısmen katılınmıştır. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlar önergelerinde ıs
rar etmiyorlar ise, Komisyondan gelen metni aynen 
oyunuza sunmak istiyorum. 

Sayın Bayazıt, lütfeder misiniz?... 
RIFAT BAYAZIT — Israr etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları?.. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
ısrar etmenin olumlu bir sonuç getireceğine kanaat ge
tirmediğim için, ısrarlı değilim. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel?... Burada yoklar. 
Sayın Demirel?... 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Komisyonun met

nini kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu durumda bu önergeleri tekrar 
okutmak bahis konusu olmadığı için, Komisyondan ge
len yeni metni oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir.. 

Aynı şekilde 33 üncü madde bir önergeyle birlikte 
Komisyona geri verilmişti. Komisyondan gelen tezke
reyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.8.1982 ta

rih ve 132 nci Birleşiminde dikkate alınmasına karar 
verilen önergeyle birlikte Tasarının 33 üncü maddesi 
yeniden incelenmiş ve değiştirilmesine gerek görülme-
yerek, aynen muhafazasına Komisyonumuzca karar ve
rilmiştir. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkam 
TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Usul hakkın

da, yerimden arz edebilir miyim efendim?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Siz, önceden 
maddelerin basılarak dağıtılacağım bildirmiştiniz. 20 ve 
26 ncı maddeler dağıtıldı. Acaba bu okunan madde de 
Genel Kurula dağıtıldı mı?... 

BAŞKAN — Efendim, bunun dağıtılmasına ge
rek yok. Çünkü sizin maddeniz; gene siz görüşünüzde 
ısrar ediyorsunuz. Metindeki maddeyi görüşüyoruz. 
Dağıtılmasına gerek yok. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Evet, bu açık
lamaya (ihtiyaç var, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, henüz ona sı
ra gelmedi, açıklayacağım. 

33 üncü madde ile ilgili görüşlerinde Komisyon 
ısrar etmektedir. Bu itibarla esas metin 33 üncü mad
dedir. Bu durumda önerge veren Sayın Aksoy, Sa
yın Akıncı, Sayın Eroğlu, Sayın Bayazıt önergelerin
de ısrar etmiyorlar ise, maddeyi olduğu gibi, ısrar edi
yorlarsa önergeyi okutup, açıklama yapmalarından 
sonra maddeyi oylayacağım. 

ALÂEDDİN AKSOY — Israr ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Alâeddin AKSOY Adnan OREL 

Eşref AKINCI Hamza EROĞLU 
Rıfat BAYAZIT 

«X. Toplantı hak ve hürriyetleri 
A. Dernek kurma hakkı 
Madde 33. — Dernek kurulması için kurucuları, 

organları ve amacıyla gelir kaynakları hakkında kanu
nun gösterdiği açıklayıcı bilgi ve belgeler yetkili mercie 
verilir. Kanunun aradığı şartların varlığı halinde der
neğin kurulması ve faaliyete geçmesi serbesttir. 

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte 
üye kalmaya yahut dernek üyeliğinden ayrılmaya zor
lanamaz. Dernekler idarenin her türlü denetimine ta
bidir. 

Demek kurma hakkı ve dernek faliyetleri 12 nci 
maddede öngörülen sebepler ve amaçlar çerçevesinde 
kanunla sımrlandırılabilir. 

Dernekler, 12 nci maddedeki genel sınırlama sebep
lerine aykırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî amaç 
güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî parti
lerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, sen
dikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket edemezler. 
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Kuruluş şartlarını kaybeden yahut kanunun öngör
düğü yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler, 
kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim ka
rarıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, laiklik ilkesi
nin, genel ahlakın, kamu düzeninin, başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin 'korunması ve suçların önlenmesi ba
kımından da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, 
hâkim kararına kadar kanunla yetkili kılınan merciin 
emriyle faaliyetten alrkonulalbilir. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, laiklik ilkesinin, genel ahlakın, 
millî egemenliğin ve genel asayişin korunması amacıy
la dernekler İçişleri Bakanlığınca da (kapatılabilir. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk 
kuvvetleri mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin 
dernek kurma haklarına başkaca sınırlamalar getiril
mesine veya bu hürriyeti kullanmalarının yasaklanma
sına engel değildir. 

Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuru
luşlara da uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde usulümüze göre 
bir açıklama yapılması iktiza ediyor. Açıklama yapacak 
mı efendim önerge sahipleri?.. 

Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Önergemizde dernekler hakkında getirdiğimiz hu

suslar demokrasiyi rayından çıkarmamak içindir. Der
nek kurmak en tabiî bir haktır; fakat dernek anarşi
sine gitmek, derneği bahane yaparak Devleti ayak al
tına almak ve milletin canına, malına kastetmek artık 
bundan sonra yapılamayacaktır. 

Bu madde çok önemli bir maddedir. Sarih ve va-
zilh olarak izah ettik, istirham ediyorum, gerekirse bir 
daha okunsun, özgürlükleri kısıtlayıcı bir hal yoktur, 
dernek suiistimalini önleyici hal vardır, demeklerin si
yasette uğraşmayacağını emretmektedir, derneklerin 
partilerle işbirliği yapamayacağını emretmektedir, der
neklerin gayesi dışına çıkamayacağını emretmektedir, 
dernök üzere hareket edileceğini emretmektedir. 

Bunu kabul edelim, anarşiyi önleyelim, sonradan 
pişman olmayalım. 

Saygılar sunarım .(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Gene usulümüze göre muhterem arkadaşlar, öner

ge Komisyonca dikkate alınmadığına göre, eski metni 
aynen oyluyorum. (Komisyon metnini). Komisyon met

ni kabul edilmediği takdirde bu defa önerge metnini 
oylarınıza sunacağım. 

Komisyonun 33 üncü madde metnini eski şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Komisyonun metni kabul edilmiştir. 

Önerge işlemden kaldırılıyor. 
Üçüncü Kısım, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 

Ödevler Bölümüne geçiyoruz. 
41 inci maddeyi okuyunuz : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 

I. Ailenin korunması 
MADDE 41. — Aile, Türk Milletinin temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile babanın ve özel

likle ananın ve çocukların korunması ve eğitimi için 
gerekli önlemleri alır, teşkilatı kurar. 

BAŞKAN — 41 inci madde ile ilgili önerge var mı 
Komisyonda; oradan takip edelim efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, 41 inci madde ile ilgili 
iki tip önerge vardır, bunlardan aile planlamasının 
madde içinde dikkate alınmasını öneren arkadaşları-
mızınki oldukça sayıları fazladır, önergeleri vardır. Bu 
önergeleri dikkate almak üzere kabul etmekteyiz. Üze
rinde belki müzakere dahi gerekli değildir. Esasen 
maddenin içinde vardır; ama belki İfade zayıf olmuş
tur. Bu itibarla bunu dikkate almaktayız. 

BAŞKAN — Bana isimlerini söylerseniz ben de 
ona göre bir tefrik yapayım efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Arz ediyorum Sayın Başkanım : 

Zeki Çakmakçı, Mehmet Akdemir, Halil Akaydın, 
Nermin Öztuş, Türe Tunçbay, Orhan Baysal, Ender 
Ciner, Şadan Tuzcu, Tandoğan Tofcgöz, Caviden Ter
can, Turgut Oral, Fehmi Kuzuoğlu. 

BAŞKAN — Bunları kabul ediyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Kabul değil efendim, dikkate alınmak 
üzere geriye çekiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akyol diğer Önergeler gel
miştir, bildiğimiz usul içinde biz müzakereye koya
lım, siz iştirak ettiklerinize daha evvelden lütfen işa-
re; buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Emredersiniz Sayın Başkanım. 

İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, muhale
fet şerhim vardır, bu madde hakkında söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 

41 inci maddenin birinci fıkrasında «Aile, Türk 
Milletinin temelidir» şeklinde tarif edilmek suretiy
le, aşağı yukarı bir ailenin ne olduğunun evrensel 
manasıyla tanımı yapılmıştır. Bir aile her milletin te
melidir, her toplumun temelidir; fakat tarih boyun
ca Türk Milletinin özelliklerinden bir tanesi aile ya
pısının gücüdür. Bu aile yapısının gücüyledir ki, dün
ya üzerinde en çok sayıda müstakil devletler kura
bilmiş ve bu aile yapısının özelliğinin devletler ida
resine de intikal etmesi suretiyle bu gücünü asırlar 
boyu buraya kadar getirmiştir. Ancak, son 1 0 - 1 5 
sene içerisinde gördüğümüz durum şudur ki; Türk 
ailesi, tarihi boyunca taşıdığı niteliğini gitgide kay
betmektedir. Maalesef Batılılaşmayı yahut Batı'ya 
dönük olmayı yanlış manada alan, maksatlı veya 
maksatsız şekilde yanlış manada alan bazı kişiler 
ve aileler, Batı'nın teknoloji gibi, çalışkanlık gibi va
sıflarını bize getireceklerine, onların birtakım kötü 
âdetlerini ve Türk ailesinee benimsenmesi mümkün 
olmayan taraflarını bize getirmişler, dolayısıyla ai
lemizi bozmuşlardır. Son 10 - 15 sene içerisinde aile 
yapımızdaki bu kötü değişmenin, hatta resmî birta
kım teşekküllere dahi sirayet ederek bu bozulmayı 
teşvik eder mahiyette olduğunu da gördük. Bundan 
5 - 6 sene evvel TRT televizyonlarında yapılan açık 
oturumlarda adeta çocukları ebeveyne karşı kışkır
tan, sanki onlara kişilik kazandırırken, aile yapısına 
getirmek istediğimiz rahnelerin ne olduğunu düşüne-
meyen birtakım temaşalarda bulunduk. Anasını ba
basını beğenmeyen çocuklar yaratılmak istenildi. Do
layısıyla aile fertleri içerisinde soğuk rüzgârlar esti
rilmeye kalkıldı. Binaenaleyh, biz eğer bu gidişle de
vam edersek bundan 10-15 sene sonra neyin olaca
ğı belli değildir. 

Anayasanın 41 inci maddesinin kenar adı, matla-
bı, «Ailenin korunması»'dır. Korunacak bir müesse
senin pek tabiidir ki, yapacak da bazı işleri olması 
lazımdır. Nitekim, beşikten başlayan çocuk terbiyesi
nin öğretmenler eline tevdi edilinceye kadarki safha
sı doğrudan doğruya aileye aittir, anaya babaya ait
tir. Şu halde biz, tarlada yetişen ayrıkotu gibi çocuk
larımızı yetiştirmeyip de doğru dürüst, bizim kendi 
âdetlerimize, geleneklerimize, göreneklerimize ve 
millî yararımız istikametinde olan hasletlere göre ço
cuklarımızı yetiştirirsek bu kadar güç vazifeyle kar
şı karşıya olan öğretmenlerimize yardım edeceğimiz 
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gibi, asıl milletimizin temelinin sağlam atılmış olma
sına yardımcı oluruz. 

Şu halde; ben şahsen, sadece kuru bir tarif ola
rak; «Aile, Türk Milletinin temelidir.» değil; fakat 
aileye bir vazife vermek ve aileyi daha onurlu bir 
hale koyacak bir tarifle ailenin 41 inci maddesinde 
yer almasını daha uygun buluyorum. Mesela, tabiî 
tensiplerinize ve düzeltmelere de tabi olmak suretiy
le değiştirilebilir; mesela «Aile, çocukları ve gençleri, 
Türk geleneklerine ve göreneklerine göre yetiştiren, 
Türk toplumunun en kutsal temelidir.» denmesi şah
sî fikrimce daha uygun görülmektedir. Tensibinize 
arz olunur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda verilen beş önerge var, okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 41 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz., 
İmren AYKUT Necip BİLGE 

Tülay ÖNEY 
«Aile, Türk toplumunun temelidir. 
Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri, ailenin huzur 

ve refahı ile ananın ve çocukların korunması ve eği
timi için gerekli önlemleri alır, teşkilatı kurar. 

Kimsesiz çocuklar, her türlü ihmal, eziyet ve sö
mürüye karşı kanunla korunur.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 41 inci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 

I. Ailenin Korunması : 

Madde 41. — Aile Türk Milletinin temelidir. 

Devlet ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, aile
nin huzur ve refahı ile babanın özellikle ananın ve 
çocukların korunması ve eğitimi için gerekli önlemleri 
alır, teşkilatı kurar. 

Kâzım ÖZTÜRK Hamza EROĞLU 
Bekir Sami DAÇE Fuat AZGUR 

Rıfat BAYAZIT 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 41 inci maddesini aşağıda 

önerildiği şekilde arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Madde 41. — «Aile, Türk Milletinin temelidir. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile babanın ve 

özellikle ananın ve çocukların korunması ve eğitimi 



Danışma Meclisi B : 133 23 . 8 . 1982 O : 2 

için aile planlaması ilkelerini de göz önünde tutarak 
gerekli önlemleri alır, teşkilatı kurar.» 

Şadan TUZCU Orhan BAYSAL 
Tandoğan TOKGÖZ Ender CİNER 
Cavidan TERCAN Turgut ORAL 

A. Fehmi KUZUOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının ailenin 

korunması kenar başlıklı 41 inci maddesinin aşağı
daki şekilde düzeltilmesi hususunu emir ve müsaa
delerinize saygı ile arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI Halil AKAYDIN 
Mehmet AKDEMİR 

1. Ailenin Korunması 
Madde 41. — Aile Türk Toplumunun temelidir. 
Devlet ailenin huzur ve refahı ile, babanın ve 

özellikle ananın ve çocukların korunması ve eğitimi 
için gerekli tedbirleri alır, nüfus planlamasını sağla
yacak teşkilatı kurar. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Ailenin korunması» ile il

gili maddeye nüfus planlamasının daha ileri boyut
lara, varmasını önlemek üzere, aile planlamasıyla il
gili aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Nermin ÖZTUŞ Türe TUNÇBAY 

Ayrı bir hüküm olarak : 
«Devlet, aile planlaması konusunda da gerekli ön

lemleri alır ve teşkilatı kurar.» 

BAŞKAN — Sayın Aykut, Sayın Bilge, Sayın 
Öney, bu önergeniz üzerinde açıklama yapacak mısı
nız? 

İMREN AYKUT — Söz istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, buyurun efendim. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Yasalar güçsüz olanlarla daha güçlü olanlar ara

sında bir denge kurarlar. Bu dengeyi kurabilmek için 
de güçsüz olanları koruyucu bazı özel hükümler ih
tiva ederler. Eğer her türlü hakka sahip ve güçlü 
olanları da. yasalarda koruyacak düzenlemeler getir
diğimiz takdirde, kurulması gereken hassas denge ku
rulamadığı gibi eşitlik ilkesi de zedelenmiş olur. 

Bu nedenle metinde yaptığımız değişikliklerden bi
risi. «Baba» kelimesini çıkarmak olmuştur. 

İkinci değişiklik ise; «Aile, Türk Milletinin teme
lidir.» yerine «'Aile, Türk toplumunun temelidir.» 
demeyi uygun gördük. 

Üçüncü husus; bunun altıma tyr fıkra ilave ettik; 
kimsesiz çocukların korunmasıyla ilgili. 

Türkiye'de 4,5 milyona yakın kimsesiz çocuk var
dır. Bu bir İstanbul nüfusu kadardır. Çocuğun ko
runmasından, gerçi ikinci fıkrada genel olarak bahse
dilmiş olmakla beraber, bu hükmün ciddî bir şekil
de uygulandığını söylemek mümkün değildir. Mev
cut 4,5 milyon kimsesiz çocuk da bunu zaten kanıt
lamaktadır .Bu çocukların neye karşı korunacakları
na dair de bir açıklama yoktur. Burada en çok ko
runmaya muhtaç olan kimsesiz çocukların, özellikle 
ihmal, eziyet ve sömürüye karşı korunacaklarına dair 
bir açıklık getirmiş bulunuyoruz önergemizde. 

Bütün çocuklar, ancak özellikle kimsesiz çocuklar 
toplumun en güçsüz varlıklarıdır. Bu güçsüz varlık
lar da bu toplumun bir geleceğini teşkil etmektedir 
ve bu çocuklar bu toplumun istikbalidir. 

Bu nedenle önergemize ilgi göstereceğinizi ümit 
eder, saygılarımı sunarım .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Tunçbay, lehte mi konuşacaksınız aleyhte 

mi? 
TÜRE TUNÇBAY — Aleyhinde konuşmak isti

yorum efendim. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde... Buyurunuz efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sandığınız gibi babalara değinmeyeceğim. Benim 

söylemek istediğim konu, kimsesiz çocuklar ve korun
maya muhtaç çocuklardı. Biz onu daha sonra sosyal 
güvenlik hakları içinde sıralanan, sakatların korun
ma hakkı, yaşlıların korunma hakkı buna ilave olarak 
korunmaya muhtaç çocuklar diye bir madde ve de 
yine bir diğer madde dul ve yetimlerin korunması 
şeklinde ele almıştık. 

Onun için bu madde içine değil de ayrı bir madde 
olarak ele alınmasını düşündüğüm için aleyhte konu
şuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, kısaca arz edeceğim. 
Sayın Aykut'un «Baba himayesiz kalsın» sözünü ka-
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bul etmiyorum; ben her ne kadar bir dede isem de, 
yani o ailenin içerisinde babanın bir yeri vardır ve 
modern çağda erkekler de kadınlar kadar, çocuklar 
kadar himayeye muhtaçtır. 

Esasen sosyal güvenlik ilkesinin genelleştirilmesi, 
bütün vatandaşlara yaygın bir hal alması babanın da 
himayeye layık olduğunu yahut babayı da himaye 
gereğini ortaya koyar efendim. Onu niçindir ki, bu 
hususta fazla bir şey ilave edecek değiliz. 

Kimsesiz çocuklar bahsi, çocuk kavramı içinde
dir. Çocukları da aynı şekilde himaye ediyoruz. Bu
nun şekli, usulleri ayrı bir şekilde tespit edilir, ama 
bunun ayrıntılarını Anayasaya koymaya imkân yok
tur kanaatındayım. 

Onun için efendim, maalesef katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon bu önerge
ye katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Gene 41 inci maddenin tümünün değiştirilmesine 
mütedair bir önerge var, okutuyorum. 

(Kâzım Öztürk ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde bir açıklama ya
pılacak mı?.. 

Sayın Öztürk buyurunu. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Toplumumuzun temelini ve özünü oluşturan aile
nin Anayasanın güvencesine alınması, sosyal devlet 
vasfının tabiî bir sonucudur. Ailenin Anayasa güven
cesine alınma sorunu demokratik Batı ülkelerinde da
ha teferruatlı, daha detaylı bir biçimde yapılmıştır. 

Ailenin Anayasa güvencesine alınması üzerinde 
saatlerce konuşmak mümkün; ancak beş dakikada 
söylenebilecek sözleri derleyip toparlamakla da gö
revliyiz. 

Tüm iyilik ve kötülüklerin ailenin temelinde bu
lunması, aileyi devlet güvencesine kavuşturmayı za
rurî kılmıştır. İlk kez 1961 Anayasasıyla devlet gü
vencesine alınan aile bugüne değin herhangi bir ih-
tilat bırakmadan, sakınca bırakmadan uygulanagel-
miştir. 

1961 Anayasası «... diğer kamu tüzelkişileri» tabi
rini kullanmış, Komisyonumuzca tanzim edilen me
tin «Devlet, ailenin huzur ve refahı» diye devam et
mektedir. Vaki değişiklik teklifimiz «... ve ilgili ka
mu kurum ve kuruluşları» deyiminden ibaret kalmış
tır. Bu deyimin maddeye girmesini talep etmekteyiz. 
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Bir başka hususu arz etmek istiyorum. 1923 Ce
nevre Çocuk Anlaşmalarının altında Büyük Atatürk'
ün imzası yatar. Çok yakın bir tarihte Sayın Devlet 
Başkanımızın Çocuk Esirgeme Kurumuna gösterdik
leri ilgi hepimizi Türk Milleti olarak mütehassis et
miştir. Kimsesiz çocukların korunması üzerinde dev
let olarak, millet olarak hep sıcak yürekle titreriz. 

Binaenaleyh, maddenin yalnız devlete değil, di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev vermesi 
ve maddenin buna göre tanziminden ibaret olan öner
gemizin kabulünü arz eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. 
Sayın Kurtoğlu, lehinde, aleyhinde?.. Aleyhinde. 
Sayın Sabuncu; lehinde, aleyhinde?.. Aleyhinde. 
Buyurun Sayın Kurtoğlu, önergenin aleyhinde. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlar; 

Komisyon düzenlemesiyle vaki önerge arasında 
espri bakımından fark yoktur. Her iki düzenleme de 
aileyi ve aileye bağlı rükünlerin, elemanların korun
masını amaç edinmektedir. Ancak önerge, Komisyon 
düzenlemesinden farklı olarak devlet kelimesinin ya
nma, «Kamu kurum ve kuruluşları» ibaresini getir
mek istemektedir ve bunun da hangi ihtiyaçla kon
duğunu gereği gibi izah edememiştir. 

Biraz önce benden evvel konuşan arkadaşımın 
burada, kürsüden ifadesinde Sayın Devlet Başkanı
mızın Çocuk Esirgeme Kurumuyla meşgul olmasın
dan ve Cenevre Sözleşmesinde kimsesiz çocuklara 
gösterilen ihtimamdan bahsetti; ama Komisyon dü
zenlemesinin bu ihtimamı gerçekleştirmek yolunda 
sarahat ifade etmediğini mi söylemek istedi, anlaya
mıyorum; onu anlayamadım. 

Ancak, bir an önergeyi buraya yazalım. «Devlet 
kamu kurum ve kuruluşları» desek, «Teşkilatı kurar» 
diyor sonunda ibare; her ikisinde de hem Komisyon 
düzenlemesinde hem önergede «Teşkilatı kurar». Ya^ 
ni devlet teşkilat kuracak o da vakî teşkilatı kuracak; 
sonunda kuran kim?.. Devlet. 

Binaenaleyh, çocukların korunmasına duyulan 
hassasiyet ile Anayasanın prensip maddelerini bir 
kanun maddesi gibi düzenlşmeye Anayasanın yapısı 
müsait değildir. Anayasa'da yapılacak şey, Anayasaya 
eğilirken o ihtiyacı düzenleyecek öz var mıdır?.. Di
ye dikkat etmek lazımdır. Siz «Devlet kamu kurum 
ve kuruluşlarını» da koysanız, koymasanız da «Dev-
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let» kelimesi burada onu içerir, kapsar. «Teşkilatı 
kurar» diyor. Bu teşkilat kamu teşkilatı mı olacak, 
karma teşkilat mı olacak, iktisadî devlet teşekkülü mü 
olacak, yoksa özel espriyi teşvik ederek hususî özel 
hukuk teşkilatı mı kuracak?.. Düşüncesi, Kanun Ya
pıcının ve devletin siyasetine kalmış bir iştir, siyasî 
tercih meselesidir . 

Onun için düzenleme gayet yerindedir ve önerge 
sahiplerinin ihtiyacını da geniş şekilde kapsamakta
dır. 

Şu sözlerimle önerge aleyhinde konuşuyorum, 
ama önergenin esprisini saygı ile karşılıyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun. Sayın Sabuncu, aleyhte. 
HÎLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Çok kısa olarak ben de Sayın Kurtoğlu'nun söy

lediği sözlere katılacağım, tekrarlamamak için de sa
yın önerge sahiplerinin niyetlerine, esasında getirilen 
«Devlet» kelimesinin kâfi geldiği kanısında olduğu
mu arz edeceğim. 

Devlet önlemleri alıp teşkilatı kurarken, ilgili ka
mu kurum ve kuruluşlarını da bu amaç doğrultusun
da yönlendirir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşla
rını saydığımız takdirde, birtakım diğer maddelerde 
de buna ihtiyaç duyacağız demektir. İlgili kamu ku
rum ve kuruluşlarının buraya konulmasına bu kuru
luşların ailenin himayesi bakımından, görevlerini ya
pabilmeleri açısından şart yoktur kanısındayım. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
FUAT AZGUR — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Verdiğ'miz önergede, arkadaşlarımızın da ifade 

ett'Şi <?ibi, «Devlet» kelimesinin yanına «İlgili kamu 
kurum ve kuruluşları» deyiminin de eklenmesinde 
yarar olduğu düşüncesinde idik. Çünkü, gerçekten 
sosyal güvenlikle ilgili olan bu madde son derece 
önemli bir madde. Devletin yanında başka kuruluş
lara da bu konuda görev vermenin sosyal devlet 
mefhumu ile de bağdaşır bir madde olduğu inancın-
daydık; bunda hiçbir mahzur yok, aksine son dere
ce yarar vardır diye düşünüyoruz. Mesela Devlet ku
ruluşlarının yanında belediyeler de birtakım kreşler 
açabilmelidir, hatta açanlar da vardır. Bazı kamu 
kuruluşları yine gerek yaşlılarla ilgili bakımevleri, 

gerek kimsesiz annelerle ilgili bakımevleri açabilme
lidir, açanlar vardır. Hatta kamu kurumu niteliğinde
ki meslek kuruluşları dahi, kendi camiaları içerisin
de çocuklarla ilgili birtakım bakımevleri açabilme
lidir ve açanlar da vardır. IBunları güvence altına al
makta büyük yarar görüyoruz. 

Kaldı ki, Sayın Kurtoğlu, «Devlet kelimesi içe
risine bunların hepsi dahildir» dediler. Eğer öyle ol
saydı Anayasanın birçok maddelerinde «Devlet»ten 
sonra «Kamu kurumu» deyimi olmazdı, «IKamu tü
zelkişisi deyimi olmazdı. Mesela bir madde şu an
da gözüme çarptı; kamulaştırma ile ilgili maddede, 
«Devlet ve kamu tüzelkişileri» gibi bir deyim var
dır. Onun dışında, başka maddelerde de «Devlet» 
ten sonra manaya daha bir kuvvet kazandırabilmek 
için «Devlet ve diğer kamu kurumları, kamu tüzel
kişileri, kamu kuruluşları» deyimine rastlanmaktadır. 
Bundan maksat; bunların Devlet dışarısında olduğu
nu ima etmek, ifade etmek değildir, manaya daha 
bir kuvvet kazandırabilmektir. O itibarla önergenin 
kabulünde yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
ALÂEDDİN AKSOY — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ALÂEDDÎN AKSÖY — iSayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Zamanımızın ailesi artık bizim yetiştiğimiz, ço

cukluğumuzda yetiştiğimiz aileler değildir. Ana-baba 
çalışmak mecburiyetindedir. Çocuklar daha çok ba
kıma ve himayeye muhtaçtır. Bu bakımdan, sadece 
«Çıplak devlet» deyimi üzerinde durursak, Devlete 
bağlı kamu kuruluşları ve onlara bağlı kuruluşlar 
kendilerini bu tabirin dışında telakki edebilirler. Bu 
bakımdan ailenin korunması, Devletin bütün gücüy
le ailenin sorunlarına eğilmesiyle mümkün olur. Bu 
fazlalığın, yani «Kamu kurum ve kuruluşları» iba
resinin maddede bulunmasının bir zararı yoktur, 
açıklık getirilmiştir. Bu bakımdan kabulünü istirham 
ediyorum, oyumu lehte kullanacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Arkadaşlarımızın verdiği önerge hemen hemen 
bizim metnimizin eşidir. Sadece arkadaşlarımızın ver
diği önergede, «İlgili kamu kurum ve kuruluşları» 
tabiri geçmektedir. Halbuki biz, bu görevi Devlete 
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verdiğimiz zaman, bunu elbetteki Devletin organları 
ve Devlet örgütü aracılığıyla yapılacağını düşünü
yorduk. Devlet yapacağı yardımı, yapacağı faaliyet
leri hangi organlara yaptıracağını tespit ve tayin eder, 
eğer bu organlar yoksa cümlenin sonunda olduğu gi
bi teşkilatı kurar. Binaenaleyh, kanımıza göre bu 
önerge bizim hazırladığımız metne henüz yeni bir 
şey ilave etmemektedir, onun için üzülerek katıla
mıyoruz efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon önergeye katılmıyor. 'Dikkate alınma

sını oyunuza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın üyeler bunun dışında üç önerge var; aile 
planlaması önlemlerinin alınması ile alakalı. Yine ay
nı şekilde Sayın Baysal'ın, Sayın Tuzcu'nun, Sayın 
Ciner'in, Sayın Tokgöz'ün nüfus planlamasıyla ala
kalı bir ilave yapılması istenir. Sayın Akdemir, Akay
dın ve Çakmakçı, yine aynı maksatla Sayın Tunçbay' 
in ve Öztuş'un bir önergesi var aile planlaması yapıl
masına mütedair. 

Komisyon Sözcümüz Sayın Akyol, esas itibariyle 
bu maddenin görüşülmesi sırasında bu üç önerge
nin de dikkate alınmasının Komisyonca uygun gö
rüldüğünü ifade etmişlerdi. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Evet Sayın Başkanım üzerinde düşüne
lim efendim. 

BAŞKAN — Evet. Müsaade ederseniz üç öner
geyi de müzakere açmadan arkadaşlarımın oyları 
vasıtasıyla size havale edelim, dikkate alınmak üze
re. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Çok teşekkür ederiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Çok özür dilerim Sayın Başkan, Sa
yın Göksel'in de önergesi var değil mi burada, ara
da?.... 

BAŞKAN — Efendim bende üç önerge var, Sa
yın Göksel'in önergesi şu anda bende yok 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — O bizde. Peki efendim teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN — Efendim, yeni verilmiş. Yeni veril
miş olan önergeleri biliyorsunuz otomatikman Ko

misyona tevdi ediyoruz. Sayın Göksel'in önergesi de 
bu şekilde muamele görecektir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim. Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, bu üç önergeyi; tekrar okutmaya lüzum ol

madığını zannediyorum. «Aile planlaması ilkeleri de 
göz önünde tutularak gerekli önlemleri alır ve teşki
latı kurar.» şeklindedir. 

Komisyona vereceğim arzu ederseniz Sayın Ak
demir. Söz almak istiyorsanız vereyim; ama.. 

MEHMET AKDEMİR — Müsaade ederseniz 
yerimden bir cümle ile ifade edeyim. 

iBAŞKAN — Tabiî buyurunuz efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Efendim, benim ver

diğim önergede, birinci fıkrada bir kelime değişikliği 
vardı; onu Genel Kurula lütfederseniz memnun olu
rum. 

BAŞKAN — Siz o değişikliği zapta geçmesi ba
kımından lütfedin. 

MEHMET AKDEMİR — «Milletinin» kelime
si yerine «Toplumunun» kelimesini koymuştum efen
dim. 

'BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir kere daha 
okutalım üçünü de ondan sonra Komisyona havale 
edilmek üzere oyunuza sunayım. 

'Birinci önergeyi okutuyorum: 
(Mehmet Akdemir ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum: 
(Nermin Öztuş ve Türe Tunçbay'a: önergeleri 

tekrar okundu.) 
'BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
(Tandoğan Tokgöz ve arkadaşlarının önergesi 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonumuz her üç önergeyi de 

incelemeye alacağını ifade etmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla dikkate alınmasını oyunuza sunuyo-

rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Her üç önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Böylece 41 inci madde önergelerle birlikte Ko
misyona verilmiş bulunmaktadır. 

42 nci maddeye geçmeden önce Birleşime 20 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

..<... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.05 

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

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

133 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Tasarı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Madde 42'yi okutuyorum : 

II. Öğrenim hakkı ve ödevi 

MADDE 42. — Kimse, öğrenim ve eğitim hak
kından yoksun bırakılamaz. 

Eğitim ve öğretim, devletin başta gelen ödevlerin-
dendir. 

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusun
da, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Eğitim ve öğretim özgürlüğü, Anayasa'ya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için ge
rekli önlemleri alır. 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, ka
nunla düzenlenir. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çık
malarını sağlama amacı ile burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar. 

Devlet, meslekî eğitimi, millî ekonominin, sana
yi, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçlarına uygun ola
rak düzenler ve denetler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde 21 adet önerge vardır, okutu

yorum. 

Başkanlık Makamına 
«Din ve Vicdan Özgürlüğü» başlığını taşıyan 24 ün

cü maddenin üçüncü fıkrasını oluşturan «Din eğitim 
ve öğretimi»nin, genel eğitimin bir bölümünü oluştur
ması sebebiyle, eğitim ve öğretimi konu alan 42 nci 
madde içinde görüşmeye açılmasını Genel Kurulun 
takdirlerine arz ederiz. 

Utkan KOCATÜRK Nihat KUBİLAY 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 42 nci 

maddesinin ilişikte sunduğum şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Selçuk KANTARCIOĞLU M. Nedim BİLGİÇ 

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 

MADDE 42. — Kimse; eğitim ve öğrenim hak
kından yoksun bırakılamaz. 

Eğitim ve öğretim, devletin başta gelen ödevlerin-
dendir. f 

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusun
da, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin 
gözetimi ve denetimi altında yapılır. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa'ya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek bütün va
tandaşlar için, temel eğitim 1 inci ve 2 nci kademe
sindeki öğrenim zorunludur ve devlet okullarında pa
rasızdır. 

Temel eğitim 1 inci ve 2 nci kademesinden son
raki eğitim kurumlarından bütün vatandaşlar, ilgi, is
tidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

Devlet maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çık
malarını sağlama amacı ile kurslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar. 

Devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

özel okulların bağlı olduğu esaslar devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak ka
nunla düzenlenir. 

Eğitim ve öğretim millî kültürün, maddî ve ma
nevî değerlerini koruyacak, geliştirecek, sosyal haya
tın problemlerini çözecek, devlet politikasına destek 
olacak meslekî yönde millî ekonomiye ve kalkınmaya 
yardım edecek şekilde, millî ekonominin ve hizmet 
kesiminin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir ve 
denetlenir. 
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Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 42 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 
H. Öğrenim hakkı ve ödevi 
MADDE 42. — Kimse, öğrenim ve eğitim hak

kından yoksun bırakılamaz.; 
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve 

düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri doğrultusun

da, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin 
gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Devlet okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için ge
rekli tedbirleri alır. 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. 

ilk ve orta dereceli özel okulların bağlı olduğu 
esaslar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen seviye
ye uygun olarak kanunla düzenlenıir. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren 
çilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile gerek
li yardımları yapar. 

Devlet, özel eğitim ihtiyacı olanları topluma ya
rarlı kılacak tedbirleri alır. 

Devlet, eğitimi millî ekonominin sanayi, tarım ve 
diğer hizmet kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak 
düzenler ve denetler. 

Öğretim ve eğitim kurumlarında sadece öğretim, 
eğitim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yü
rütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun en
gellenemez. 

Öğretim ve eğitim kurumlarında Türk vatandaş
larına anadil olarak Türkçeden başka dil okutula
maz ve öğretilemez. Yabancı dil öğretimi ve yaban
cı dil ile ilgili eğitim kanunla düzenlenir. 

Alâeddin AKSOY Hamza EROĞLU 
Eşref AKINCI Rıfat BAYAZIT 

Kâzım ÖZTÜRK Ethem AYAN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının, Üçüncü Kısım (II. Öğrenim 
hakkı ve ödevi) kenar başlığını taşıyan 42 nci mad
denin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
II. öğrenim hakkı ve ödevi 
MADDE 42. — 1. Kimse, öğrenim ve eğitim 

hakkından yoksun bırakılamaz. 
2. Eğitim ve öğretim Devletin başta gelen ödev-

lerindendir. 

] 3. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda, Anayasanın belirlediği esaslara bağlı kalına
rak, çağdaş ilim ve eğitim gereklerine uygun şekil
de, Devletin gözetim ve denetiminde yapılır. 

4. İlköğretim bütün vatandaşlar için zorunludur 
ve Devlet okullarında parasızdır. 

5. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile 
burslar ve başka yollarla yardımlar sağlar. 

Durumları sonucu, özel eğitime ihtiyacı olanları 
I topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

6. Öğretim ve eğitim kurumlarında sadece öğ
retim, eğitim, araştırma ve incelemeyle ilgili ve öğ
rencilerin boş zamanlarını değerlendirecek çalışma ve 
faaliyetler yürütülür. Bu çalışma ve faaliyetler her 

I ne sebeple olursa olsun durdurulamaz, engellenemez. 
7. Türkçeden başka hiçbir dil öğretim ve eğitim 

kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak 
okutulamaz ve öğretilemez. İslam Dinine mensup ol
mayan Türk vatandaşlarının kendilerine ait din ve 
ibadet dillerinin özel okullarında Türkçenin yanında 
okutulması ve öğretilmesi hakkı saklıdır. 

8. Özel okulların bağlı olduğu esaslar kanunla 
düzenlenir. 

9. Devlet, meslekî eğitimi, millî ekonominin, sa
nayi, tarım ve hizmetler kesiminin ihtiyaçlarına uy
gun olarak beşer yıllık planların insangücü hedefle
rini gerçekleştirecek şekilde düzenler ve denetler. 

GEREKÇE : 
1. Tasarıda esas alınan görüşlere bağlı kalınmış

tır. 
2. Türk Millî Eğitim ve öğretiminin: 
a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda, 
b) Anayasanın belirlediği esaslara uygun olarak, 
c) Çağdaş ilim ve eğitim gereklerini dikkate al

mak sureti ile, 
d) Devletin gözetim ve denetiminde yapılacağı, 

açıkça belirtilmiştir. Md. 42/3. 
Çağdaş eğitim ve ilim, (Türk Millî eğitiminin esa

sına değil ancak yöntemleri ve buluşları bakımından 
metot ve uygulamasına yardımcı olabilir. Bu, anaku 

I rai getirilmeye çalışılmıştır. 
3. Tasanda yer alan (Kız) kelimesi, hukukî bir 

kavram olmayıp, kadın kelimesi şeklinde değiştiril
miştir. Ve, ilk öğretimin bütünü ile (yaş farkı olmak
sızın) toplumumuzun geçmesi gereken bir eğitim ka
demesi olduğu belirtilmiştir. 

J 4. Devletin madde imkânları olmayan başarılı 
öğrencilere yardım ilkesi tasarıdaki gibi korunmuş, 

I maddeye genişlik getirilmiştir. 
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5. Maddede önemli bir yenilik, öğretim ve eğitim 
kurumlarının çalışma ve faaliyetleri ile ilgilidir. Ay
rıca, bu kurumlardaki çalışma ve faaliyetlerin sürek
liliği esas alınmıştır. (42/6). 

6. Türkçe, anadilin, eğitimimizde esas olduğu be
lirlenmiş, islam olmayan vatandaşların dini ve ibadet 
dilleri Türkçe'nin yanında eğitimde uygulanabileceği 
de kabul edilmiştir. Bu suretle, Lozan Barış Andlaş-
rnasına yapılan devamlı atıflar'a yer bırakılmamış, İn
san Hakları Evrensel Demeci, diğer belgeler esasıda 
Anayasada yer almıştır. 

7. Meslekî eğitim konusunda en büyük sorun, 
meslek eğitiminin yönlendirilmesi, bu eğitimi görmüş 
elemanların gerçek ve tam eğitim ve öğretim gördük
leri yerlerde kullanılâbilmesidir. Bu nedenle, meslek 
eğitiminin, insan gücü hedeflerinin gerçekleştirilmesine 
ve ihtiyacına göre uygulanması esası getirilmiş bulu
nulmaktadır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa tasarısının 42 inci maddesi hakkında aşa
ğıdaki gerekçeler ile iki değişiklik öneriyorum: 

a) Meslek eğitiminin sadece düzenlenmesi ve de
netlenmesi yeterli değildir, bu bakımdan, vatandaşla
rın meslek sahibi olmaları devletin ödevi olmalıdır. 

b) Maddenin eğitim ve öğretim ile bir bütünlük 
sağlaması bakımından, son paragrafın yani 9 uncu 
paragrafın yapılacak ilave ile 7 nci paragraf olarak 
düzenlenmesi ve halen 7 nci ve 8 inci paragrafların 
kaydırılarak 8 inci ve 9 uncu paragraf olarak düzen
lenmesi daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

3 üncü Kısım 

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 

II. Öğrenim hakkı ve ödevi 

Madde 42.— Kimse, öğrenim ve eğitim hakkın
dan yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Devletin 
başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretim, Ata
türk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa'ya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli 
önlemleri alır. 

ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zo
runludur ve Devlet okullarında parasızdır. 

Vatandaşların meslek edinmesi Devletin görevi 
olup, Devlet, meslekî eğitimi, millî ekonomisinin, sa-
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nayî, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçlarına uygun 
olarak düzenler ve denetler. 

Özel okulların 'bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla 
düzenlenir. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren
cilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkma
larını sağlama amacı ille burslar ve başka yollarla ge
rekli yardımları yapar.. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Anayasa Tasarısının Öğrenim 

Hakkı ve Ödevi ile ilgili 42 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini Genel Kurulun görüş ve tak
dirlerine sunulmak üzere saygı ile arz ve teklif ederim. 

Nihat KUBİLAY 

II. Öğretim Hakkı ve Ödevi 
Madde 42. — Kimse, öğrenim ve öğretim hak

kından yoksun bırakılamaz. 
Eğitim ve öğretim; Devletin başta gelen ödevlerin

dendir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda 

ve inkılaplarına bağlı olarak, çağdaş biılim ve eğitim 
esaslarına göre, Devlet ve özel öğretim kurumlarında, 
Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa'ya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz. 

Devlet, okur - yazarlığı yaygınlaştırmak, bilim ve 
teknolojiyi geliştirmek için gerekli önlemleri alır. 

Temel eğitim, okuma çağına gelmiş, kız ve erkek 
bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okulların
da parasızdır. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak ka
nunla düzenlenir. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun veya korun
ması gerekli başarılı, öğrencilerin en yüksek öğrenim 
derecelerine kadar çıkmalarını sağlama amacı ille 
burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. 

Durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları, 
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

Devlet, Genel, Meslekî ve Teknik eğitimi, Devlet 
Kalkınma Planları hedef ve ilkelerine göre personel 
-eğitim- istihdam dengesine uygun olarak düzenler ve 
denetler. 

Eğitim ve öğretimde ve her türlü kademelerinde, 
temel kural, Devletten yana olmaktır. Eğitim sistemi, 
eğitim elemanları, eğitim kurumları, siyasal ya da ki
şisel çıkar veya nüfuz sağlamak amacıyla, hiçbir şekil-
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de istismar edilemez. Bu hususta uygulanacak müeyyi
deler Kanunla düzenlenir. 

Nihat KUBİLAY 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Öğrenim halkkı ve ödevi» 

kenar başlıklı 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz edeniz. 

Paşa SARIOĞLU Nermin ÖZTUŞ 
Fıikıiı DEVRİMSEL Zeki ÇAKMAKÇI 

Necdet GEBOLOĞLU Özer GÜRBÜZ 

II. Öğrenim hakkı ve ödevi: 

Madde 42. — Kimse, öğrenim ve eğitim hakkın
dan yoksun 'bırakılamaz. Eğitim ve öğretim Devle
tin başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretim 
Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetim ve 
denetimi altındadır. 

Eğitimin amacı, temel hak ve özgürlükler ve bir 
arada yaşamanın demokratik prensiplerine saygı du
yarak insan kişiliğinin tam olarak geliştirilmesidir. 

Devlet, okur - yazarlığı 'yaygınlaştırmak için ge
rekli önlemleri alır. Temel eğitim kız ve erkek bü
tün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okulların
da parasızdır. 

Ortaöğretim düzeyinde özel okulluların açılması 
serbesttir. Bu okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet 
okulları ile erişilmesi istenen seviyeye uygun olarak, 
kanunla düzenlenir ve denetlenir. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin en yükseköğrenim derecelerine kadar çık
malarını sağlama amacı ile burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar. 

Devlet, yurt dışında bulunan vatandaşların öğre
nim ve eğitimimi sağlamak için olanaklar ölçüsünde 
gerekli önlemleri alır. 

Devlet, genel, meslekî ve teknik eğitimi ülke ih
tiyacı ve kalıkınma planları doğrultusunda planlar ve 
uygulanmasını denetler. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 42 nci 

maddesi eğitim ve öğretim hakkını düzenlemektedir. 
Bu nedenle, madde başlığının «Eğitim ve öğretim 
halkkı ve ödevi»- şeklinde değiştidlmesini saygı ile arz 
ve teklif ederiz. 

Nermin ÖZTUŞ Türe TUNÇBAY 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 sıra sayılı Anayasa Tasa

rısının 42 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
sekide değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet PAMAK A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Nurettin ÂYANOĞLU M. R. KARAHASANOĞLU 
Talât SARAÇOĞLU Halil ERTEM 
Turgut YEĞENAĞA Zeki ÖZKAYA 

V. Muhlis DABAKOĞLU A. Ali GİRMEN 

GEREKÇE : 

42 nci maddede Eğitim ve öğretimin temelini mil
lî kültürümüze, millî ve manevî değerlerimize dayan
dıran bir hükme yer verilmemiştir. 

Halbuki daha önce de 'belirttiğim gibi millî eği
tim çok önemlidir. Bir milleti yok edecek kadroları 
da, yaşatacak kadroları da millî eğitimimiz yetiştir
mektedir. 

'Bu sebeple eğitimde anahedef ve temel dayanak 
mutlaka belirtilmeli, zararlı kadroların elimde milleti 
yoketmeye vesile olabilecek boşluklardan mutlaka 
arındırılmalıdır. 

12 Eylüle adı millî kendisi gayri millî olan eği
tim sistemimizde dönen materyalist çarıklarda yetişen 
nesiller yüzünden geldiğimizi unutmamalıyız. Bu gü-
ne kadar maalesef, milletinden, millî ve manevî de
ğerlerinden, millî kültüründen, ve tarihinden yani 
millî şuurdan kopuk nesiller yetiştirmiştir, eğitim sis
temlimiz. Maalesef hâlâ fou millî mahrekine oturma
mış olmasının sancılarını çekmekteyiz. 

Atatürk'ün Millî Eğitim ve Millî Kültürümüz 
hakkında söylediklerine bakalım; 

«Evvela millete, tarihini, asili bir millete mensup 
bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri 
bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.» (K. 
Atatürk ve Teşebbüs Hürriyeti MGSS Yayını Sh. 30). 

«Terbiyedir ki, bir milleti, ya hür, müstakil, şan
lı, âlli {Yüksek) hir heyeti içtimaiye (toplum) hallinde 
yaşatır, ya bir milleti esaret ve sefalete terikeder.» 
(22.9.1924) (K. Atatürk ve Teşem. Hür. MGSS Ya
yını Sh. 111). 

«'Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şü
mullü medeniyetlerede sahip olmuştur. Bunu ara
mak, tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bi
zim için bir borçtur.» 

«Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük iş
ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.» (Prof. 
Dr. A. Afet İnan - Atadan yazdıklarım Sh. 36). 
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«Milî Ahlaklınız, medenî esaslar ve hür fikirler- ı 
le 'beslenmeli ve kuvvetlendiril'melidir. Cumhuriiyet 
sizden fikri hür, vicdanı, hür, irfanı hür nesiller is- I 
ter. (25 Ağustos 1924)» (İsmet Giritli Atatürk ve I 
Cumhuriyet Devrinde Türkiye Sh. 101). 

«Cumhuriyetin dayanağı; Türk topluluğudur. Bu { 
toplumun ferdeni Türk kültürü ile ne kadar dolu 
olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyette o kadar 
kuvvetli olur.» (1.3.1922 TBMM - Atatürk'ün Görüş 
ve Düşünceleri - Çelik - îş Sen. Yayını). 

Eğitim ve öğretimin ıgayesi Anayasada daha açık
lıkla ve millî bir çerçevede belirtilmelidir. Temelin
de Türk Kültürü, Türk Millî ve manevî değerleri, 
Türk tarihî ve Türk milliyetçiliği olmayan eğitim sis
teminden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da bu millete hayır gelmeyecektir. 

Milleti millet yapan unsurların muhafazası ve ya
şatılması, çocuklarımızın bu değerlere inanan insan
lar olarak, Türk milletinin 'benimseyebileceği, bağrı
na basabileceği, Türk milletiinıin millî ve manevî de- I 
ğerleri ile birlikte modern ilim ve teknikle mücehhez 
nesiller yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Hazırlanacak Anayasa ancak böyle milliyetçi, 
imanlı, vatansever kadrolarla, milletimizi yüceltecek 
bir tarzda uygulanabilir. I 

Bu hayati önemi haiz sebeplerle 42 nci maddeye 
eğitimimizin temel dayanakları olarak ilavesini tek
lif ettiğimiz hususların dikkate alınmasını Yüoe Mec
lisin takdirlerine arz öderim. I 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 42 nci maddesinin altıncı 'fıkrasına iliş- I 

kin önergemizin aşağıdaki şekilde düzeltilerek oylan
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Ab'bas GÖKÇE Fehmi KUZUOĞLU 

«İlköğretim bütün vatandaşlar • için zorunlu ve 
Devlet okullarında parasızdır. Bu öğrenim için yaş I 
sınırları kanun ile düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa I 
Anayasa Tasarısının, 42 nûi maddesi üçüncü fık

rasındaki (Atatürk ilkeleri doğrultusunda) ibaresin
den sonra; (Ve eşit uygulama içinde) ibaresinin ek- I 
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 42 nci I 

maddesinlin üçüncü fıkrasının sonuna «Bu esaslara 
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz», hükmü- | 
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nün eM'enmesiyle fıkranın «Eğitim ve öğretim, Ata
türk İlkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre Devletin gözetimi ve denetimi altın
da yapılır. Bu esaslarla aykırı 'eğitim ve öğretim yer
leri açılamaz»! şeklinde tamamlanması 'hususunu izin
lerinize saygıyla arz ve teklif ederim. 

Nermln ÖZTUŞ 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının 42 nci maddesinlin altıncı fıkrasının 

aşağıdaki şekilde düzeltilmesini saygılıarımızla arz ve 
teklif öderiz. 

Ab'bas GÖKÇE Fehmi KUZUOĞLU 

«İlköğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve 
Devlet okullarında parasızdır.», 

Sayın Başkanlığa! 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 42 nci 

maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Nermln ÖZTUŞ 
«Temel eğitim, kız ve erkek, öğrenim çağında bü

tün çocuklar için zorunludur ve Dfâvilet okullarında 
parasızdır'.»! 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Öğrenim 

hakkı ve ödevi»1, kenar 'başlıklı 42 nci maddesinin al
tıncı fıkrasında bulunan «İlköğretim», teriminin «Te
mel eğitim», şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim, 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 42 nci maddesinin «'İlköğre

tim»^ diye başlayan altıncı fıkrasının, öğrenim çağın
daki çocukları kapsaması için fıkranın aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfuilan TOSYALI 

«Temel eğitim, öğrenim çağındaki kız ve erkek 
çocuklar için zorunludur ve Devlet okullarında pa
rasızdır.», 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Öğrenim 

hakkı ve ödevi», kenar başlıklı 42 nci maddesine son 
fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ©derim. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 
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«Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiya
cı olanları topluma yararlı kıilacak tedbirleri alır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 42 ncıi 

maddesi olan, «Öğrenim hakkı ve ödevi»,, bölümün
de durumları özel eğitim gerektiren üstün zekâlı, ye
tenekli, geri zekâlı, eğitilebilir, öğretilebilir, görme 
ve işitme özürlü, ortopedik özürlü çocuklar için bir 
hüküm getirmediği görülmektedir. Bu nedenle, mad
deye aşağıdaki hükmün eklenmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Nermin ÖZTUŞ 
«Devlet, durumları özel eğitim gerektiren üstün 

zekâlı, yetenekli ve özürlü çocukların eğitimli ille il
gili gerekli önlemleri alır.», 

Sayın Başkanlığa 
T. C Anayasa Tasarısının 42 nci maddesinin, 

«Öğrenim imkânı bulamayan ya da öğrenimi yarıda 
kalan gençlerimizin, sanat ve meslek sahibi yapılma
larını temin için»', aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Madde 42'nin son fıkrası : 
Devlet, okul içi ve okul dışı eğitimi, millî ekono

minin, sanayi, tarım ve hizmet kesiminin ihtiyaçları
na uygun olarak, kişilerin sanat ve rrieslek sahibi ol
malar itti sağlayacak şekilde düzenler ve denetir.» 
Necmettin NARLIOĞLU İbrahim ŞENOCAK 

Avnli MÜFTÜOĞLU Turgut KUNTBR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Millî eğitimin amacı sadece meslekî eğitimi plan

lamak, meslekî eğitim vermek değil; eğitimi sistemin 
'bütünlüğü 'içinde ekonominin ve hizmet 'alanlarının 
insan gücü ihtiyaçlarına göre planlamak ve yürüt
mektir. Bu nedenle görüşülmekte olan Anayasa Ta
sarısının 42 nci maddesinin son fıkrasının aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Nermin ÖZTUŞ 
«Devlet, millî eğitimi ekonominin ve hizmet alan

larının ihtiyaçlarına göre düzenler ve denetler^ 

Yüksek Başkanlığa 
42 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

«Devlet, eğitimin, millî ekonominin sanayi, tarım 
ve hizmet kesimilerindeki ihtiyaçları belirleyen insan 
gücü planlamasına uygun olarak yapılmasını sağlar 
ve denetler.»! 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; ilk önerge hatırlana
cağı gibi Sayın Kocatürk ve Sayın Kubiiay'a aittir 
ve maddenin bir noktada tertibi ile alakalı: bulun
maktadır. 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasını oluştu
ran «Din eğitim ve öğretimi», nin, genel eğitirnin bir 
bölümünü oluşturması sebebiyle ;bu madde içine alın
ması, isteniliyor. Ancak, bildiğim kadarıyla 24 üncü 
madde Komisyonda son şeklini almamıştır. Bu iti
barla, üçüncü fıkrasının buraya aktarılması şu an
da... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Kesin değil efendim bu. Bu husus
ta karar veremeyiz. 

BAŞKAN — Karar veremeyecek durumdasınız... 
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, önergem 

yalnız oradaki fıkranın buraya aktarılması değildir. 
Orada konu edinen «Din eğitimi ve öğretimi»; konu
sunun, ıburada genel görüşmeye açılmasıdır. Oradan 
buraya aynen aktarılmak söz konusu değildir. Yani 
orada sözü edilen «Din eğitim ve öğretimi»1, konusu
nun yerinin, bu eğitimin geneli eğitimin bir bölümü 
olması, dolayısıyla, yerinin bu madde içinde olması 
fikrindeyim. Gerekirse bunu daha derin olarak izah 
edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk; burada yer alabil
mesi (için Komisyonda her şeye rağmen maddenin 
son şeklini alması gerekecektir ki, buraya intikal et-
tire'bieliim. Bu itibarla, müsaade ederseniz müzakere 
açmadan bu önergenizi Komisyona verelim, Komis
yon 24 üncü madde ile ilgili kararı içinde bunun 42 
nci maddeye aktarılması hususunda bize bir fikir ge
tirsin. Şayet bu fikir sizin teklif ettiğiniz istikamette 
tecelli eder ise, 42 nci maddeyi bir daha müzakereye 
almak suretiyle o fıkrayı buraya monte etmeye ça
lışırız. Bunu o zaman, şu anda müzakere etmeksizin 
Komisyona gönderiyorum!. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
42 nci madde ile ilgili ilk önerge; 'aşağı yukarı 

dört önerge aynı mahiyette olmakla beraber ufak 
değişiklikleri de kapsamaktadır. Bu itibarla sırası ile 
okutuyorum. 

Sayın Bilgiç ve Sayın Kantarcıoğlu'na ait öner
geyi öncelikle okutuyorum, maddenin tümünü değiş
tiriyor. 

'(M. Nedim Bilgiç ve Selçuk Kantarcıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç veya Sayın Kantarcı-
oğlu?.. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Açıklamak için 
ben söz rica ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SELÇUK ŞANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada eğitim, öğretim ve buna bağlı kültür konu
larına temas etmiştim. Memlekefcimıiz bilr inkılap ge
çirmiştir. Eğitimin, inkılap geçirmiş bir memlekette 
yalnız kültürün yaygınlaştırılmasımda değil, aynı za
manda kültürün yenıileştirilmeslinde de çok önemli 
bir rol oynadığını ve oynamakta olduğunu unutma
mak gerekir. 

Atatürk 1921 yılı temmuz 'ayında «Çocuklarımız 
ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcu
diyetiyle hakkıyla 'birliğiyle taarruz eden bilumum 
yabancı anasırla mücadele lüzumu ve efkârı mlllliye-
yi kemali iştirak ile her mukabil fikre karşı şiddetle 
fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yenli 
neslin bütün kuvâyi nahiyesine bu evsaf ve kabiliye
tin zerki mühimdir. Daimî ve müthiş bir cidal şek
linde tebarüz eden hayatı akvamın felsefesi müstakil 
ve mesut kalmak isteyen her millet için bu evsafı 
••kemali şiddetle talep etmektedir.» diyen Atatürk, 
1921 yılı temmuz ayında Türkiye'nin gelecek eğitim 
politikasını sosyal politikayla birlikte tespit etmiş
tir. 

Sosyal politika, açık haile gelmiş sosyal amaç ve 
bu amaçlan şekillendiren ve canlandıran külttür de
ğerleriyle gerçekleşir. Sosyal politika ve eğiitıim poli
tikasının b|rli*kite formüle edilmesi için eğitimlin sos-
yo - ekonomik tesirliğii, eğitimin insan unsuru, sosyal 
hareketlilik ve fırsat eşitliği, devletlin eğitimde rolü 
tespit edilmelidir. 

Atatürk çocuklarımıza bilgi verirken, çocukları
mıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin hududu ne 
olursa olsun, onllara esaslı olarak şunları öğretece
ğiz : 

1. Milli yetine, 
2. Türkiye Devletine, 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisine düşman olan

larla mücadele lüzumu. 
«Efradı, bu mücadele esbap ve vesaitiyle müceh

hez olmayan milletler için hakkı beka yoktur.»< diye
rek (Aynı eser, sayfa 7 - 9) eğitim politikamızın millî 
şuur ilkesini tespit etmiştir. 

Eğitim ile sosyal politika ilişkilerine ekonomi, si
yasî ilimler, sosyoloji, sosyal psikoloji, sistem anali
zi ve idare yönünden yaklaşıldığında eğitim millî, 
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sosyal ve ekonomik amaçları gerçekleştirmek içtin 
bir vasıtadır. 

Atatürk'ün millî eğitimle ilgili değerli sözleri sı
ralanır ve bir gruplandırmaya tabi tutulursa bir ta
raftan geçmişe, diğer taraftan geleceğe ışık tutan bir 
düşünce tarzıyla vazgeçilmez foir millî eğitim politi
kası tespit ettiği ve her fırsatta bu politikanın takip
çisi olduğu görülmektedir. Bu maksatla çok iyi ola
rak hazırlanarak getirilen maddeye şöyle bir deği
şiklik yapmak suretiyle bazı teklifler arz etmelk isti
yorum : 

Maddenin başlığı sadece öğrenim hakkı ve öde
vini kapsamakta, madde metninde eğitime yer veril
diği halde madde başlığına eğitimin yazılmadığı gö
rülmektedir. Tutanakta görüleceği gibi, eğitimin de
ğişik dar ve geniş manadaki tariflerini arz etmiştim. 
Eski ifadeyle «Terbiyesiz tedris, tedrissiz terbiye ola
maz.»! Yani eğitimsiz öğretim, öğrefcimsiz eğitim ola
maz temel ilk esimden hareketle madde haslığını «Eği
tim ve öğretim hakkı ve ödevi», olarak düzenlemiş 
'bulunuyorum. 

'Birinci, ikinci, üçüncü, yedinci ve sekizinci fık
ralar aynen muhafaza edilmiştir. Kalkınma planla
rında, hükümet programlarında ve 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temdi Kanununda, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunuyla yaygın eğitim programlarında ele 
alınmış, kanunu hiç bir anayasada yer verlilmediği 
hailde, okur - yazarlığı! yaygınlaştıırmak için gerekli 
•tedbirlerin alınmasıyla ilgili beşinci fıkra madde met
ninden çıikarrlmıştır. 

Genel görüşmede arz ettiğim gibi geçici tedbir
lerle geçerliği kalmamış, ordunun bile vazgeçtiği bu 
yolda gereksiz masraf yapılmaması, kalıcı birkaç ki
şiye değil, topluma uzun süre hizmet edilmesinin 
amaçlanmasını, okur - yazarlığın yüzde yüz olmadığı 
zamanda dahi bu hususun anayasa konusu olarak 
ele alınmadığını açıkça ifade etmek isterim. Bu mas
rafın okullaşma oranı % 86,2 olduğuna göre, yüzde 
yüze çıkarılması için harcanması daha faydalı ola
caktır. 

Altıncı fıkradaki ilköğretim, Türk Milî Eğitim 
sistemi içerisinde 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 24 üncü maddesi gereğince temel eğitim bi
rinci kademe olarak değiştirildiğinden ve mecburî öğ
renimin eğitimdeki gelişmeler göz önünde bulundu
rularak temel eğitim ikinci kademesinin de içine alın
ması geleceğimiz için faydalı görülmektedir. 

Dokuzuncu fıkra, geliştirilmiş millî ekonomi içe
risine sanat, sanayi ve tarım girdiğine, sağlık da bu-
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raya konulmadığına göre, sadece millî ekonomi 'kal
kınma ve hizmet ilkesinin, sosyal hayatın problem
leri, millî kültür ve mesleikî yönde dikkate alınmak 
suretiyle düzenlenmiştir. 

Sekizinci fıkrada, maddî imlkânfardan yoksun ba
şarılı öğrenciler haik'kında hüküm getirilirken, diğer 
'keşlim göz önünde bulundurulmadığından, temel eği
ttim birinci ve ikinci kademelerinden sonraki eğitimin 
(Son üç Millî Eğittim Şûrasmoa da ele aliınmış) pilot 
okullarda uygulandıktan sonra bütün okullara yayıl
mış rehberlik ve eğitici çalışmalar göz önünde bulun
durularak «Eğitim kurumlarından bütün vatandaşla
rın ilgi, istidat ve kabliyetleri ölçüsünde yararlanır
lar»! hükmüne yer verilmiştik-. 

IBAŞKAN — Sayın Kantalrcıoğlu, tamamlayınız, 
altı daikika öldü. 

SELSELÇUK KANTARCIOĞLU — Tamamlı
yorum, toparlıyorum efendim. 

Ayrıca 1961 Anayasasında yer alan özel eğitimle 
özel okulların; yani özel öğretimin birbirine karıştı-
rfmasından «Devlet, durumları itibariyle özel eğiti
me ihtiyacı olanları topluma yararlı kıiacalk tedbir
leri alır»! hükmüne yer verilmiştir. Özel eğitim sade
ce sakatlar, ikörler, sağırlar değldir; fen liseleri, üs
tün zekâlillar, ağır öğrenenler de unutulmamalıdır. 
Öğrenim çağındaki çocüMaırımızın % 1'4 ünü içine 
alan ve sayısı üç milyon olan evlatlarımızı bu eği
timden mahrum etmek ellbetteki mümkün değildir. 

Hazıriadığım madde eskisinden biraz farklı, Türk 
Millî Eğitimimin amaçlarına uygun, bu toprağa bağ
lı, ana - babasına, Türk Milletline layık evlat yetiştir
me imkânı sağlayacaktır. Kabul 'buyuracağınız ümi
diyle hepimize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

EVLİYA PARLAK — Aleyhinde Sayın Başkan. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Pekli efendim. 
Aleyhinde Sayın Parlak, buyurunuz efendim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinim değerli üyeleri; 

Ben, Sayın Karitarcıoğlu ve Bilgiç arkadaşımızın 
verdikleri önergelerin, madde metninde mevcut bu
lunan beşinci fıkranın çıkarılmasını öngördükleri 
için, aleyhinde söz almış bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yeni 

harflerin kabulüyle birlikte 1928 de şu emirleriyle 
okuma-yazma seferberliğinin başlatılması gerektiği-
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ni bizlere emretmiştir: «Yeni Türk harfleri çabuk öğ
renilmelidir. Türk harflerini her yurttaşa, kadına, 
erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurtsever
lik ve ulusseverlik ödevi biliniz. Bu ödevi yaparken 
düşününüz ki, bir milletin yüzde onu, yirmisi oku
ma-yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu 
ayıptır. Bundan, insan olanların utanması lazımdır.» 
demişler ve arkasından millet mektepleriyle bu hizj 

met başlatılmıştır. 

1935 yılına kadar büyük bir hızla yürütülen bu 
seferberlik, 1935 lerden sonra gelen iktidarlarca is
tenilen şekilde sürdürülememiştir. 1960 Devrimin
den sonra bir kez daha hızlandırılmaya çalışılmış, 
1960 ila 1980 arasında ancak 693 516 kişiye açılan 
kurslarla okuma-yazma öğretilmiştir. Bu ilgisizlikler 
ve plansızlıklar nedeniyle 12 Eylül 1980 Harekâtın
dan sonra, Yüce Millî Güvenlik Konseyinin par
mak bastığı en önemli problemlerden birisi de toplu
mun büyük bir kesimini kapsayan bu cehaletle savaş
tır. 

1981 yılında, büyük kurtarıcımızın 100 üncü do
ğum yılında oluşturulan ve bizzat Sayın Devlet Baş
kanımızın /Başkanlığını yaptığı Atatürk'ün Doğumu
nun 100 üncü Yılını Kutlama Millî Komitesinin al
dığı en önemli kararlardan birisi bu okuma-yazma 
seferberliğinin bir kez daha başlatılmasıdır. 

Yine 1*2 'Eylül 1980'den sonra kurulan Hüküme
tin de, en önemli programındaki faaliyetlerden birisi 
bu olmuştur. Millî Güvenlik Konseyinin emirleriy
le, hükümet programına alman bu konu, 23 Mart 
1981'de bütün ciddiyetiyle Türkiye'de başlatılmış ve 
aradan geçen 16 aylık süre içerisinde bugün toplam 
olarak 106 bin 299 kurs açılmış, 2 milyon 246 bin 
78 kişi okur-yazar kılınmıştır. 

Aynı tarihlerde, (Ki, 1981'de Büyük Atatürk'ün 
açtığı seferberlik tarihinin üzerinden 53 yıl geçmiş 
olmasına rağmen) toplam okur-yazar olmayanların sa
yısı % 33'ü buluyor; bu, nüfusumuzun 13 milyonu
nu teşkil ediyordu. Bu 13 milyon nüfusun büyük ço
ğunluğu 12 ila 44 yaşları arasında faal nüfus olarak 
değerlendiriliyordu. Bunlara el atılmasaydı, bu 2,5 
milyona yakın olan kısmı da cahil kalacağı gibi, 1985 
lerde 14 milyona, 1990 yılında 15 milyona çıkması 
sözkonusuydu. 

Bu açılan kursların amaçları nedir?.. Birinci ama
cı şöyle ifade edebiliriz: Belirli bir plan içerisinde 
okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretile
rek, okur-yazar oranının yüzde yüze ulaştırılmasıdır. 
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İkinci amacı ise; okur-yazarlık oranının en yük
sek düzeye çıkarılarak, ulusal kalkınma hedefimiz 
olan endüstrileşmeyi, tarımda modernleşmeyi, (Ata
türk ilkeleri doğrultusunda ulusal bütünleşmeyi ve 
demokratik hayata bilinçli olarak katılmayı sağla
mak için, cahaletin ortadan kaldırılmasıdır. 

Diyebiliriz ki, okur-yazarımız az olduğundan 
kalkınamıyoruz, çağdaşlaşamıyoruz, demokratikleşe-
miyoruz; çocuklarımız bazen yok yere ölüyor, nüfu
sumuz patlarcasına artıyor, millî gelirimiz artmıyor 
ve âdeta ulusça yerinde sayıklıyoruz. 

İSayın Başkan, çok değerli arkadaşlar; 
Bizim ülkemizin okur- yazarlık oranını dünya ül

keleriyle mukayese ettiğimiz zaman, 1975 durumuna 
göre; tsveç'de % 99, Amerika'da % 99, Fransa'da 
% 99, Japonya'da % 99, Yunanistan'da, ki, bu 1960 
yılına göre % 81 olan bu oran, bizde 1981'de % 67,1 
olarak tespit edilmiştir. Bizden geri kalan ülkeler ne
releri?.. Kuvyet, İran, Irak, Bengladeş, Pakistan, Hin
distan gibi ülkelerdir. 

Yine, millî gelir durumlarını incelediğimiz zaman, 
kişi başına düşen gelir, okur-yazarlık oranının yüksek
liğine göre değişmektedir. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. Lüt
fen. 

EVLİYA 'PARLAK — Ülkemizde okur-yazarlık 
oranı illere göre değişik olduğu, gibi, kadın erkek 
cinsine göre de değişmekte ve hatta sektörler itiba
riyle de değişik durumlar ifade etmektedir. 

Bütün bu durumlar karşısında başlatılan bu se
ferberlik elbetteki Anayasa teminatına alınacaktır. 

tik gün tümü üzerine yaptığım konuşmada ifade 
ettiğim gibi, Yüce Komisyonumuzun bu önemli so
runu dikkate alarak Anayasa teminatına almasından 
dolayı kendilerine şükranlarımı ifade etmiştim; bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum. , 

Bugün Birleşmiş Milletler bilim, kültür ve eğitim 
kuruluşu olarak değerlendirilen UNBSCO bu konu
yu çok yakından izlemektedir ve hatta bunun genel 
direktörü, «Türkiye'de ele alınan bu seferberliğin ge
ri kalmış bütün ülkeler için artık bir örnek teşkil et
tiğini» ifade etmişlerdir. 

Dileğim, her yıl 8 Eylülde bütün dünyada kutla
nan okuma-yazma gününün, bu yıl Anayasa temina
tına alınmış bir şekliyle girmiş olmamızdır. Arzım 
budur, önergenin bu yönden reddedilmesini arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilgiç, önergenin lehinde? 

MAHMUT NEDİM BİLG/İÇ — Evet efendim. 
BASIK AN — Buyurun efendim. 

MAHMUT NEDIİM BİLGİÇ — iSayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Komisyonca hazırlanan Öğrenim hakkı ve öde
viyle ilgili 42 nci maddenin üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

Anayasa Tasarısının başlığında sadece ferdin 
öğrenim hakkı ve ödevine yer verilmiş, eğitim hak
kına yer verilmemiştir. Bu hususu noksan olarak gör
mekteyiz. 

Getirilen maddede eğitim ve öğretimde istisna
lara yer verilmiş; diğer vatandaşların nasıl yetiştiri
leceğine temas edilmemiştir. Türk millî eğitimi direk
tifini Anayasamızdan alacak ve sistemini ona göre 
kuracaktır. 

9 uncu Millî Eğitim Şûrasında, çocuklarımızın 
nasıl yetiştirileceği hususunda alınan ilke kararları 
Millî Eğitim Temel Kanunundaki esaslara göre uy
gulanmaya başlanmıştır. 

Okullarımızdaki rehberlik ve eğitici çalışmalar, 
eğitimi önleyici, geliştirici, iyileştirici tedbirlere ve 
çocuklarımızı ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre geliş
tirmesini amaçlamaktadır. Bu hususun Anayasamız
da yer alması gerekmektedir. 

Eğitim sistemimizde önemli bir yer tutan özel 
eğitime gereği gibi yer verilememiştir. 'Bu büyük bir 
noksanlık olarak görülmektedir. 

Dördüncü olarak ve tasarının dördüncü fıkrasın
da, Sayın Parlak arkadaşımızın değindiği ve aleyhin
de konuşduğu fıkra üzerinde duracağım. (Bu fıkra 
üzerinde iki türlü durmak zorundayım. Birincisi; 
bütçeden milyonlarca hatta milyarlarca lira, geçen 
yıl zannediyorum 3 milyara yakın bir harcama yapıl
dı okuma-yazma kursları için. Bu yapılan harcama
lar amacına Ve hedefine ulaşmamaktadır. Şöyle ki; 

İlkokuldan mezun olanlar dahi kısa bir müddet 
sonra, alıştırma yapmadıkları takdirde, okumaya de
vam etmedikleri takdirde okuma-yazmayı bilemez 
duruma gelmektedirler ve bunların okuma-yazmayı 
unuttukları müşahede edilmiştir. 

Bu arada, bunun programda yer aldığı kesin bir 
gerçektir ve bugüne kadar da devam etmektedir; fa
kat bütçeye büyük bir masraf yüklemektedir. Yalnız, 
Evliya arkadaşımıza katılmamak mümkün değildir 
bir noktada. Şöyle ki; bunu ben iki şekilde ele alıyo
rum; bir; okuma-yazma öğrenmek. Değerli üyeler, 
dikkatinizi çekerim; bir de, bölgemde bunun sıkın
tısını çektiğim için özellikle arz ediyorum ve uygu1 
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lamanın içinden gelen bir arkadaşınız olarak arz et- I 
mek lüzumunu hissettim. 'Üzerinde durmak mutla- I 
ka gerekli. lOkuma-yazma öğrenmenin dışında, Türk- I 
çe öğrenme için büyük bir hedef ve amaçtır bu arka- I 
daşlar. («Bravo» sesleri) Benim bölgemde hanımlar-. I 
da % 80'e varan Türkçe bilmeme gibi bir büyük ra- I 
kam mevcuttur. Bunun dışında, bu kadar tüyler ür- I 
pertici ve şu Türkçenin öğrenilmemesi ve Türkçe bil- I 
meyen bu vatandaşımızdan vatandaş olarak birtakım I 
mükellefiyetler beklememiz, devlet olarak haklılığı- I 
mızı göstermez. I 

O bakımdan, mutlak surette bu bölgelerimize oku I 
ma-yazma kursları vesair birtakım kanal ve tesislerle I 
okuma-yazmayı öğrenir olmaktan ziyade Türkçeyi 
öğrenir hale getirmek lazımdır. 20 nci Yüzyılın Tür- I 
kiyesinde bölgemde % 51'in üzerinde (yapılan Ista- I 
tistikler gösterir) Türkçe bilmeyen var arkadaşlar. 
Türkçe bilmeyen % 51'in üzerinde; genel, erkek ve 
kadın nüfusu itibariyle. iKadın nüfusu itibariyle yal
nız ele aldığımız zaman % I80'e varan korkunç bir I 
rakamla karşılaşıyoruz. I 

O bakımdan, okuma-yazma kurslarının, her ne 
kadar önergemizde bunun aleyhinde bulunmuş isek i 
de, bu bütçeye bir yük getirdiği ve devamında, de- I 
vam edilmediği takdirde bunun faydadan âri olduğu I 
noktasından hareket etmiştik; fakat önemli bir me- I 
sele olan hiç olmazsa Türkçeyi öğrenme hedefine I 
vardırmaktadır. 'Yani, vatandaşlarımız en azından 
okuma-yazma öğrenemiyorlarsa bile, Türkçe me- I 
ramlarını, dertlerini anlatacak durumda bir Türkçe 
öğrenebiliyorlar. Bu da büyük bir kazançtır. O bakım
dan, bu fıkranın kalmasında fayda mülahaza etmek
teyim. I 

Millî eğitim programları millî kültürün destekle
yicisi, yapıcısı ve koruyucuşudur. Bugün dünden da
ha çok ihtiyaç duyduğumuz millî kültürümüzü mad- I 
dî ve manevî değerlerin okullarımızda ele alınması I 
mecburiyetine gönülden katılıyor ve bu önergenin 
dikkate alınmasını Genel Kurulunuzdan rica ediyo
rum efendim. I 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. I 
(önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye- I 

iniz?.. Yok. I 
(Komisyonun görüşünü rica ediyorum. I 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AIKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; I 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesindeki 1 inci 2 1 

nci, 3 üncü, 4 üncü, 7 nci ve 9 uncu fıkralar Tasarıda | 
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olduğu gibidir. Gelen değişiklik: «öğrenim çağında • 
bulunan kız ve erkek bütün vatandaşlar için temel 
eğitim bir ve ikinci kademesindeki öğrenim zorunlu
dur ve devlet okullarında parasızdır.» Biz buna 
«İlköğretimde» dedik. 'Binaenaleyh, şu anda bu gö
rüşümüzü muhafaza ediyoruz, bu noktasına katılmı
yoruz. 

Okur-yazarlığın kaldırılmasını teklif ediyorlar. 
(Buna da katılmıyoruz. Biz masraflı, belki bugün 
ağır gidiyor; fakat bunun bir anayasal ilke olarak tu
tulmasında yarar mülahaza ediyoruz. Sanıyorum bu 
konuda Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın Bilgiç'le ara
mızda bir fark yok. Temel, Türk Ulusuna, okur-ya-
zar olmayanlara okuma-yazmayı öğretmektir. Bun
da vakit kaybını da telafi etmektir. 

Önergedeki bir ve ikinci kademeden sonraki du
rumu düzenleyen yeni fıkraya katılmıyoruz. 

«Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihti
yacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.» 
Bunun yerinin burası olmadığını zannediyorduk ilk 
okuyuşumuzda; bunları sakatlarla ilgili olarak zan
nediyorduk. 'Buna benzer başka önergeler gelince ye
niden mülahaza edilebilir. IBuna da şimdilik katılmı
yoruz ve aşağıdaki eğitimin amacını gösteren fıkra
nın, ki, son fıkra olarak yer alıyor; bizim de son fıkra
mıza tekabül etmektedir; bu fıkrayı da doğrusu çok 
ayrıntılı bulmaktayız.' «Meslekî eğitim» deyince için
de sağlık da hizmet de bütün diğer sektörler vardır 
ve bundan başka millî ekonominin ihtiyaçları daha 
anayasal, daha genel, daha vecizevi bir tabirdir. Bu
nu muhafaza etmek istiyoruz ve Sayın Kantarcıoğlu 
ve Bilgiç'in bunu anlayışla karşılayacaklarını; yoksa 
bu detayın içinde muhtemelen bazı arızalar olabilir 
ve bazı unsurlar dışarıda kalabilir endişesiyle bu son 
fıkraya da katılamıyoruz. 

Böylece bütünüyle bu önergeye katılamıyoruz 
Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

IBİAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon önergeye katılmadığını ifade ediyor. 
Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınma

sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Aksoy, Sayın Eroğlu, Sayın Bayazıt, ISayın 
Akıncı, Sayın Ayan ve ISayın Öztürk tarafından veri
len önergeyi okutuyorum. 

(Alâeddin Aksoy ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu) 
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BAŞKAN — önerge açıklanmak isteniyor mu?.. 
Önerge üzerinde açıklama yapmak üzere Sayın Er-
oğ'lu, buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı
değer arkadaşlarım; 

Vermiş olduğumuz önerge bir bakımdan Sayın 
Komisyon Başkan ve üyelerinin hazırlamış olduğu 
Tasarıya katkıda bulunmak amacını gütmektedir. 
'Birçok maddeleriyle Tasarıdan aynen alınmıştır. 
Şimdi bunu belirteyim: 

Tasarı 9 fıkradan oluşmaktadır. Bizim önerge
miz l!2 fıkradan oluşmaktadır; 3 fıkra ilave edilmiş
tir. Tasarının 42 nci maddesinin birinci fıkrası ay
nen bizim önergemizde de yer almaktadır. 

tkinçi fıkra Tasarıda, «Eğitim ve öğretim, dev
letin başta gelen ödevlerindendir» denildiği halde, 
bizim önergemizde «Öğrenim hakkının kapsamı ka
nunla tespit edilir ve düzenlenir» denMmekle bu ko
nuda kanuna atıf yapılmaktadır. 

Üçüncü fıkra Tasanda da ve bizde de aynıdır. 
Bu fıkranın üzerinde önemle durmak isterim. Eğitim 
ve öğretimin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapı
lacağının bir anayasa maddesi haline getirilmiş ol
masından ötürü Komisyona hem teşekkür ederim, 
hem de Komisyonu tebrik ederim. 

Dördüncü fıkra var. 
Beşinci fıkra aynen var. 

«Devlet okuryazarlığı yaygınlaştırmak için ge
rekli tedbirleri alır» hükmünün bir ihtiyaca cevap 
vermek üzere Anayasada yer almış olmasından ötü
rü memnuniyet duyduğumu ifade edeceğim. 

Yeni Türk harfleri yürürlüğe girdiği zaman ya
pılan açıklamalara göre Türkiye'de okuryazar nis
peti, oranı % 8 ila % 10 idi. Geçen yıllarda yapılan 
açıklamalara göre bu oran % 67'ye A'armıştır. En 
son okuryazarlık için yapılan seferberlikten sonra bu 
nispetin, oranın % 7'2'ye çıktığı açıklanmıştır. ıBunu 
uzun yılların, geçmişin uzun yılların durumu dikka
te alınacak olursa bir basan saymaktayım. Asıl se
ferberlik bu % 72'yi % lÖO'e ulaştırmak, hiçbir şe
kilde pkuma-ya,zma bilmeyen kimseyi bırakmamak
tadır. !Bu hedefin de bir anayasa, maddesi halinde yer 
almış olmasından ötürü duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek isterim. Gerek Tasarıda ve gerekse bi
zim önergemizde mevcuttur. 

Altıncı fıkra önergede ve Tasarıda var 
Yedinci fıkra, Tasarının yedinci fıkrası biraz de

ğişik şekilde ifade edilmektedir. Biz, «İlk ve orta de

receli özel okulların bağlı olduğu esaslar devlet okul
ları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak ka
nunla düzenlenir.» demekteyiz. Tasarı, «Özel okul
ların bağlı olduğu esaslar» demekle bütün özel okul
ları içermektedir, kapsamaktadır. Burada Tasarıdan 
farklı düşünmekteyiz. Esas hedef, bütün okulların 
temelöğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin, hep
sinin bir kamu hizmeti, bir temel devlet hizmeti ol
masıdır. Devletin bu büyük yükümlülüğü üslenmesi 
ve yerine getirmesidir. Şu anda, şimdilik belki bir sü
re daha ilk ve ortaöğretimin temelöğretimin özellik
lerinden dolayı, özel eğitim düzeni içerisinde yer al
ması uygun görülmekle birlikte, mutlaka yükseköğ
retimin devlet eliyle, devlet gözetimi ve denetimi al
tında bulundurulmasından yana olduğumuzu ifade 
etmek isterim. 

İşte bu nedenle, Tasarının 42 nci maddesinin ye
dinci fıkrası bizim önergemizde değişik şekil almıştır. 
Tasarının bu maddesinin sekizinci fıkrası bizim öner
gemizde de var. Bu, 1961 Anayasasının 56 nci mad
desinin üçüncü fıkrasında biraz değiş'k ve özet ha
linde yer almıştır. Tasarının dokuzuncu fıkrası, bi
zim önergemizde onuncu fıkra olarak yer almaktadır. 
'Bizim önergemizin dokuzuncu fıkrası 1961 Anaya
sasının 50 inci maddesinin dördüncü fıkrasına teka
bül etmektedir, biraz kısaltılmıştır. Burada bizim söz 
konusu ettiğimiz, özel eğitime ihtiyacı olanların ye
tiştirilmesi konusunun devlet eliyle yapılması şu ama
ca yöneliktir: . 

Buradaki kasıt, bir taraftan sakat, çeşitli neden
lerle norma! eğitim yapabilme imkânlarından yoksun 
olanları kapsadığı gibi, içerisine aldığı gibi, diğer ta
raftan da üstün kabiliyetli olan, özel ihtisasa ihtiyaç 
gösteren kimselerin de aynı şekilde devletin himaye
sine bırakılmış olmasıdır. Bunun da lüzum ve gere
ğinden ötürü önergemizde yer verme zorunluluğunu 
duyduk. 

Önergemizin onuncu fıkrası (Biraz önce de bah
settim) Tasarının dokuzuncu fikrasıdır, aşağı yuka
rı çok az değişikliği öngörmektedir. Onbir ve onikin-
ci fıkralar yenidir, onbirinci fıkra, öğretim ve eğitim 
kurumlarında sadece öğretim, eğitim, araştırma ve 
inceleme gibi ilgili faaliyetler yürütüleceği öngör
mekle, bugün toplumumuzun ihtiyacı olan bir yön
lendirilmeye yer verilmektedir. Önikinci fıkra da (Bi
raz önce bahsettiğim, onbirinci fıkra hakkında söyle
diğim gibi) ihtiyaçtan doğmaktadır. Türk vatandaşı
nın Türkçe konuşması ve Türk dili ile okuma-yazma 
öğrenmesi ihtiyacını karşılamaktadır. Sayın ^Kçmis,-
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yonun ve muhterem heyetinizin önergemizde öngö
rülen hususları dikkate almasını rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
larım; 

Önerge hakkında arkadaşım sözcü Şener Akyol 
konuşacak. ÛBen, sadece bir hususu sayın üyelerimi
zin takdirlerine sunmak istiyorum. Esasen bu konuya 
maddelere geçtiğimiz zaman da kısaca değinmiştim. 

O da şu; bütün önergeler, hele madde uzunsa, 
madde şeklinde yeniden yazılıyor. Bunları tasnif et
mek, bizim yazdığımız madde ile kendi teklifleri ara
sındaki irtibatı sağlamak, hangisinin olduğunu, han
gisinin almadığını tespit etmek yahutta bizimlkine 
ne ölçüde yakın olduğunu araştırmak, başlı başına 
bir araştırma konusu. Yani (Komisyonumuz bu işin 
üstesinden, eğer görevini ciddî yapmak isterse gele
mez ve Komisyonumuz da görevini ciddî yapmak is
ter. 

Onun için ben arkadaşlarımdan rica ediyorum; 
tabiî Millî Eğitimle ilgili önergeler verildi; fakat bun
dan sonra arkadaşlarımız lütfen «Şu cümlenin değiş
tirilmesini istiyoruz, şu fıkranın değiştirilmesini isti
yoruz.» şeklinde önerge versinler. Yoksa burada 22 
önerge var, İ22'si de baştan aşağı madde şeklinde. Eğer 
madde üç satırlık olsa mesele yok; fakat mesela bu 
madde uzun 8-9 fıkralık bir madde. 8-9 fıkrayı tah
lil etmek, araştırmak zorundayız biz bu işin içinden 
zor kalkarız, yani sürat bakımından, zaman bakımın
dan; yoksa kalkarız tabiî. En nihayet zaman içerisin
de çözümlenecek bir sorun; fakat bu metotla yap
mamız çok güç efendim. 

Sizin ve arkadaşlarımın takdirlerine arz ediyo
rum efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın İBaşkan, aynı konuda 
Tasnif Komitesi olarak bize de söz verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Tabiî efendim buyurunuz. 
NECİP (BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Anayasa Komisyonu Başkanının sözlerine aynen 

bize de iştirak ediyoruz. Tasnif Komitesi olarak va
zife görürken, gelen değişiklik önergelerinin hangi 
noktada Anayasa Komisyonunun teklifine uygun olup 
olmadığını anlayabilmek için uzun boylu tetkikat 
yapmak icap ediyor. 

Bu itibarla; değişiklik önergesi veren arkadaşla
rın muhtelif yerlerde ayrı ayrı değişiklik söz konu
su olsa bile, hangi noktanın değişik olduğunu açıkça 
belirtmeleri, «Şu kelimenin çıkartılması, şunun kon
ması» vesaire gibi şekilde teklif vermelerinin uygun 
olacağı kanısındayız. Yoksa, maddenin yeniden ya
zılması şeklinde bir önergede birçok kelimeler veya 
cümleler aynı kaldığı halde; «Madden'n yeniden dü
zenlenmesini istiyoruz.» diye başlayıp bütün madde
yi aynı şekilde yazacak olurlarsa, onların hangi nok
tada esas Komisyonun metninden ayrıldığını tayin 
etmek çok zor olmaktadır. 

Bu itibarla, Anayasa Komisyonu Başkanının söy
lemiş olduğu sözlere biz de aynen iştirak ediyoruz. 

Teşekkür ederim ıSayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
İki arkadaşımızın, Sayın Aldıkaçtı'nın ve Sayın 

Bilge'nin ifade ettikleri gibi, 21 önergenin böyle bir 
tasnife tutulmadan görüşülmesi halinde, birtakım hu
susların gözden kaçması mümkün olabilir. (Kaldı ki, 
bu tarz bir müzakere, gerçekte arkadaşlarımız bakı
mından da hangi önergeye «Evet» diyecekleri konu
sunda birtakım tereddütler uyandırabilir. Müsaade 
edersiniz zamandan tasarruf için bu önergeleri, özel
likle genelinde bir değişiklik yapmak isteyen önerge
lerin tümünü arkadaşlarımıza verelim, değiştirdikle
ri fıkraları işaret buyursunlar, ayrı bir metin halin
de ve sonra onların tamamını tekrar müzakereye ala
lım ve bu maddenin görüşülmesini de bu sebeple te
hir edelim; uygun görülüyorsa. 

ERTUĞRUL ZEKÂil ÖKTE -^ Müsaade eder 
misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Ökte buyurun efendim, usul 
bakımından değil mi efendim?.. 

ERTUĞRUL ZBKÂİt ÖKTE — Hayır... 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZBKÂt OKTıE — Sayın »Başkan, 

Sayın Anayasa Komisyonu iBaşkanımızın buyurduk
ları husus doğru, onda bir şüphe yoktur; fakat şu 
anda oturduğum yerden önergeleri dinledim. Şu ân
da tasnif edeyim oturduğum yerde, hiçbir önerge 
elimde yok. 

BAŞKAN — Efendim, bu anda tasnif edilmiştir 
esasen. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Tasnif edildi; 
ama önemli değil, bu bir yaklaşım tarzı. ' 
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Danışma Meclisi B : 133 23 . 8 . 1982 O : 3 

Şimdi önergeler vardır ki, yalnız maddenin bir 
fıkrası değiştirilebilir yahut bir cümlesi değiştirilebi
lir veya bazen de zaruretler o maddenin tümünün ya
zılmasını gerektirir. Çünkü, eğer bu madde tüm ola
rak yazılmazsa şu sakınca ortaya çıkar; Komisyonun 
yaklaşımı ile önerge veren arkadaşımızın, üyenin 
yaklaşımı ortaya çıkmaz. 

Bunun için yapılacak şey basittir. Gerekçeler var
dır, gerekçeler okutulmamaktadır. Gerekçeler oku-
tulsaydı, orada söylüyordu bütün arkadaşlarımız, di
yorlardı ki; «(Biz, birinci, ikinci, üçüncü fıkrayı ay
nen kabul ettik, dördüncü fıkrada şöyle bir değişik
lik getiriyoruz, beşinci fıkrada yahut cümlede şöyle 
bir değişiklik yapmak istiyoruz.» 

Şahsen bizim verdiğimiz önerge de böyledir; ama 
bir zaruret vardır, zaman sıkışıktır. Bunun çözümü, 
buyurduğunuz değildir. Çünkü buyurduğunuz hu
sus, giderek üyenin önerge verme hakkının kısıtlan-
masıdır. 

IBAŞKAN — Sebebi anlayamadım Sayın Ökte? 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Bakın efendim, 
tekrar edeyim. Zaruretler açıktır.. 

'BAŞKAN — Sayın Ökte, ifade etmek istediğim; 
zannediyorum sizinle ben aynı noktada birleşiyoruz. 
İstediğim, ifade ettiğim husus şu... 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Gerekçelerde 
var efendim^ 

BAŞKAN — Sizin gerekçenizde olabilir; fakat 
diğerlerinde yok. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Bir dakika efen
dim, sözümü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Bundan sonra 

arkadaşlar değişiklik yaptıkları hususları; kelime, cüm
le veya «aynen» şeklindeki gerekçeleri yazarlarsa, hem 
Tasnif Komisyonu, hem de Komisyon rahat eder. 
Yoksa, bir üyeye «Siz, muhakkak bir maddenin de
ğişik bir cümlesini veya bir kelimesini o şekilde öne
receksiniz.» dememiz, gelecekte önerge verme hakkı
nın kısıtlanmasına gider; benim için değil. 

Teşekkür ederim. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Müsaade eder misi

niz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, bendeniz 

de aynı şeyi söyleyeceğim. Benim verdiğim önergem
de iki satırlık gerekçe vardır. Bazılarınınki okundu, 
benimki okunmadı. Diyorum ki, «Meslek eğitiminin 
sadece düzenlenmesi ve denetlenmesi yeterli değildir. 
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j Bu bakımdan, vatandaşların meslek sahibi olmaları 
Devletin ödevi olmalıdır.» 

I İkincisi; iki paragrafın yer değiştirmesini söylüyo-
\ rum. Bu kadar. Burası okunmadı, bütün benim yeni 

düzenlemem okundu. Bundan, daha fazla vakit kay
bediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sağışman, müsaade ederseniz 
I aynı konuda Tasnif Kurulu bir temennide bulunmuş-
I tur. Aynı şekilde bir ihtiyacı Sayın Aldıkaçtı dile ge-
I tirmiştir. İfadeni şudur : Maddelerin genelini değiştir

mek isteyen arkadaşlara bu önergelerini verelim. Ge-
I rekçelerinde işaret etmiş olanlar müstesna, diğerleri 

aynı şekilde, hangi fıkrayı değiştirdiklerini işaret bu-
I yursunlar ve bu sebeple de bu maddenin görüşülme-
I sini tehir edelim. 

21 önergenin şu anda böyle bir zorluk içinde gö
rüşülmesi büyük ölçüde zaman alacaktır. Benim tav
siyem bu istikamettedir ve müsaade ederseniz bu gö
rüşümü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul eden
ler... 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan müsaade
nizle... 

BAŞKAN — Efendim, bakınız çok rica ediyorum; 
bir noktada usul; bir lehte bir aleyhte konuşmakla 
neticeye varılabilir. Usul hakkındaki görüşmeler mü
zakereleri fevkalade uzatır. Lütfettiniz arkadaşlarımı
zın ikisi görüşlerini ifade ettiler. 

Buyurun Sayın Kubilay. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, bu mad
deyle ilgili, bazı arkadaşlarımız önergeleri doğrultu
sunda konuştular. Bunlardan muhakkak ki, bütün üye
lerimiz faydalandı. Şimdi bundan sonra daha fazla 
önerge olduğu ve zamanımızın israf edileceği gerek
çesiyle önergeler geri verilerek, yeniden düzenlenip, 
Divanca alınması önerisinde bulunuyorsunuz; yanlış 
anlamadıysam. 

BAŞKAN — Bir antiparantez yapabilir miyim?... 
«önergeyi yeniden düzenleyin» demiyorum. «Gerek
çesinde, hangi fıkrayı değiştirdiğinizi işaret edin.» di
yorum. Kenarına «Şu fıkra değişmiştir, şu ibare de
ğişmiştir.» şeklinde not düşeceksiniz. Bundan öteye 
istediğimiz bir şey yok. Böylece Tasnif Komisyonu 
tasnife imkân bulacaktır bu önergeleri. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, şimdi bu
rada amacımız, zamandan kazanmak zannediyorum. 
Bir defa, önerge sahiplerinin açıklaması ortamına gir
dik ve üç arkadaşımız konuştular. Zamandan kazan
mak için, önergeleri geri vermek suretiyle değil de, 
önerge sahipleri kürsüye geldikleri zaman; birinci, 
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ikinci, üçüncü fıkraların kelimelerinde değişiklik ola
caksa, «Şu kelimeyi değiştiriyorum, şu fıkranın şu 
kısmını değiştiriyorum veya şu cümleyi yeni bir fıkra 
olarak ilave ediyorum, sebebi de budur.» demek su
retiyle açıklarlarsa, zannediyorum zamandan daha çok 
tasarruf etmiş olacağız ve önerge sahibi olarak üye
lerimiz de konuşmuş olacaklardır. 

Arz edebildim mi efendim?.. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
Komisyon Başkanımızdan soracağım efendim; 

böyle bir şekilde sıhhatli neticeye varmak mümkün 
mü?.. 

Sayın Kubilay'ın mütalaasını dinlediniz. «Görüş
melere devam edelim, önerge sahipleri önergelerini 
açıklarken, değiştirdikleri fıkralara temas etsin.» der
ler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Genel Kurul ne em
rederse onu yaparız. Şimdi, isim söylemiyorum, bir 
arkadaşın önerge metnini özet olarak size arz etmek 
istiyorum : 8 satırlık gerekçe, 21 satırlık madde... Ol
maz yani. Demin dediğimiz problemin içindeyiz, öner
gelerin üstünden lalettayin birisi bu. 

BAŞKAN — Şu halde müsaadenizle, oylarınızla 
bu meseleyi halledeceğiz. Bu maddenin, biraz evvel 
işaret ettiğim şekilde, gerekçelerine, gerekçelerinde te
barüz ettirmemişlerse, kenarlarına hangi fıkraların 
değiştirildiğine dair arkadaşlarımızın not etmesini te-
minen, bu önergeleri geri vereceğim. Esasen bazı 
önergeler muayyen bir fıkranın değiştirilmesine ma
tuftur, onlar üzerinde bir çalışma yapmak gerekmez. 
Diğerlerini sizlere iade etmek istiyorum ve bu mad
denin görüşülmesini yarına tehir etmek istiyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Esasen bir tek önerge üzerinde görüşme yapılmış
tır şu ana kadar. 

Madde 43'ü okutuyorum efendim : 
III. Mülkiyet ve miras hakları 
A. Genel kural 
MADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras hakla

rına sahiptir. Bu haklar, diğer temel haklar gibi, Anâ-
yasa'nın güvencesi altındadır. 

Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yararı 
amacıyla kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına 
aykırı olamaz. 

Kamu hizmeti ve kamu yararı amacıyla dahi mi
rasçıların saklı payları azaltılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 14 önerge var 
okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 43 üncü maddesinin birinci fıkrasından 

«Bu haklar, diğer temel haklar gibi, Anayasanın gü
vencesi altındadır.» cümlesinin çıkarılmasını saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 43 üncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesi hususunu 
emir ve müsaadelerinize saygı ile arz ederiz. 

Mehmet AKDEMİR Halil AKAYDIN 
Zeki ÇAKMAKÇI 

MADDE 43. — Herkes mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. 

Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yararı 
amacıyla kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına 
aykırı olamaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Üçüncü kısım, (III. Mül

kiyet ve Miras Hakları)» başlığını taşıyan ve (A. Ge
nel Kural) madde başlığı altındaki 43 üncü madde
nin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
III. Mülkiyet ve miras hakları 
MADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras hak

larına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla 

sınırlanabilir. 
Bu hakların kullanılması, toplum yararına aykırı 

olamaz. 
ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Ben önergemi 

geri alıyorum Sayın Başkan. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Anayasa Tasarısının» Üçüncü Kısım, (III. Mül

kiyet ve miras hakları) başlığını taşıyan ve (A. Ge
nel Kural) madde başlığı altındaki 43 üncü madde
nin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
III. Mülkiyet ve miras hakları 
MADDE 43. — Herkes, mülkiyet ve miras hak

larına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla 

sınırlanabilir. 
Bu hakların kullanılması, toplum yararına aykırı 

olamaz. 
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GEREKÇE ':< 
Tasarı maddesinin temel görüşü muhafaza edil

miştir. 
Tasnifteki, (III) başlığı altında yer alan ayırım 

terkedilmiş mülkiyet ve miras hakkı müstakil bir şe
kilde düzenlenmiştir. Maddedeki birinci fıkra, ikinci 
cümle çıkarılmıştır. Gereksizdir. Miras haklarının kı
sıtlanması sözkonusu olmamalıdır. Maddede son fık
ra ise bir çok ihtilaflara sebebiyet verecek nitelikte 
görülmüş, özellikle yukarıda gereksiz görülen «Miras 
haklarının kısıtlanmasına paralel şekilde bu fıkra 
madde metninden çıkarılmıştır. 

özetle, maddeden ayrılan anafikir, miras hakları
nın kısıtlanamayacağı görüşüdür. Kimse, kamu yararı 
amacıyla da olsa miras haklarından kısıtlanmamalı-
dır. Aksi halde, mülkiyet sistemi daha başlangıçta ve 
tasarı maddesinin birinci fıkrasında da yer alan sahi-
biyet ilkesinden ayrılmış olur ki, Anayasa bunu ko
rumamalıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 43 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının sonundaki «Bu haklar, diğer temel haklar 
gibi, Anayasanın güvencesi altındadır.» cümlesinin 
muhafazasında hiçbir yarar ve zorunluk bulunmadığı 
gibi Anayasanın diğer hükümlerini de zayıflattığından 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL Vahap GÜVENÇ 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında yer alan «Temel Haklar»ın 

bütünü için genel olarak, 4 üncü maddenin ikinci fık
rasında olduğu gibi ve her biri için de ilgili madde
sinde anayasal güvencesi ve sınırları esasen gösteril
miştir. 

Bu nedenle Tasarının 43 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesi gereksiz olmaktadır. Yalnız 
mülkiyet hakkında, «Anayasal güvence» deyiminin 
kullanılması nedeni de anlaşılamamaktadır. Elbetteki 
anayasal güvence altındadır. Aynı maddede sınırla
ma nedenleri de gösterilmiştir. 

Dolayısıyla, 43 üncü maddenin ilk fıkrası ikinci 
cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, zamandan tasarruf ede
bilmek için, bu maddenin son fıkrasıyla ilgili, eğer 
yanlış saymıyorsam, 8 önerge var. Komisyonumuz katî 
olarak bu fıkrayı Tasandan çıkarma kararındadır. Bi
naenaleyh, son fıkranın çıkarılmasına ilişkin önerge
lerin okunmasına da böylece gerek kalmıyor. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Onu Komisyon olarak siz, madde 
görüşüldüğü sırada ifade edeceksiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL '— Tamam efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 43 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının kaldırılmasını, üçüncü fıkradan sonra. (Bu 
sınırlama mülkiyet hakkını kullanılamaz hale getire
mez) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 

Sayın Başkanlığa 
Mülkiyet ve mirasla ilgili 43 üncü maddenin ikinci 

fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Mehmet HAZER 

Sayın Başkanlığa 
Toplum yapısının temellerinden birini teşkil eden 

«ekonomik sistemi» belirleyen en önemli unsur mülki
yet hakkıdır. Çünkü bu hakkın kullanılış biçimi, hat
ta siyasî sistemi de etkileyen, üretim ilişkilerini tayin 
eder. 

Sosyal Devlet anlayışı içinde mülkiyet hakkının 
sınırlanmasının çok değişik ölçülerle olabileceği, hat
ta sosyalist düzeni karakterize eden sınırlara yakla-
şılabileceği düşüncesiyle, Anayasamızda öngörülen 
maksadın aşılmaması ve konunun önemi bakımından 
genel sınırlama hükümlerinin dışında mülkiyetin sı
nırlanması için ilave bir kriterin getirilmesinin ya
rarlı olacağı kanısındayım. 

Bu nedenle Tasarının 43 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

MADDE 43. — (İkinci fıkraya ek) 
Bu sınırlama anayasa ile kabul edilen ekonomik 

sistemi köklü olarak etkileyecek ölçüde olamaz. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 43 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasındaki «ancak» kelimesi ile, 
aynı maddenin son fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 43 üncü maddesinin son fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde düzeltilmesini saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Turgut KUNTER 
Fehmi KUZUOĞLU 

«Kamu hizmeti ve kamu yararı amacıyla da olsa 
mirasçıların saklı payları azaltılamaz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeler 43 üncü maddenin 
son fıkrasının çıkarılmasıyla alakalı olduğu için bu 
önergelerin okunmasına gerek kalmamıştır. Bu iti
barla, Sayın Çakmakçı, Sayın Akaydın, Sayın Ak-
demir'e ait önergeden başlamak üzere müzakerelere 
başlıyoruz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Zeki Çakmakçı, Halil Akaydın ve Mehmet Akde-

mir'e ait önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is

teyen?.. 
Buyurunuz Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Görüşülmekte olan Tasarının 43 üncü maddesi

nin birinci fıkrasında, «Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir.» cümlesiyle mülkiyet ve miras 
haklarının anayasal güvence altına alındığı izah edil-

' mistir. Bana göre, «Bu haklar, diğer temel haklar gi
bi, Anayasa'nın güvencesi altındadır.» cümlesiyle bu
nu pekiştirmenin yersiz olduğu veya bir fazlalık ol
duğu kanısındayım. 

Dördüncü fıkranın, Sayın Komisyon tarafından 
kesin olarak çıkarılacağı güvencesi verildiği için, bu 
hususta söyleyebileceğim başka bir şey yoktur. 

Onun için Sayın Komisyona ve sizlere saygıları
mı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Bu açıklamadan sonra önerge üzerinde söz al

mak isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Maddenin birinci fıkrasında «Mülkiyet ve miras 

hakları» kabul edildikten sonra, bunların Anayasa 

güvencesi altında olduğu ayrıca ikinci cümle ile ifa
de edilmektedir. 

«Temel haklar» bölümünü ele aldığımız zaman 
görüyoruz ki, temel haklarla ilgili kısım 11 inci mad
deden 82 nci maddeye kadar uzanmaktadır. Demek 
ki bunlar 71 maddeden ibarettir. Genel hükümlerle 
ilgili kısmı çıkartacak olursak, 16'dan 82'ye kadar te
mel haklarla ilgili 66 madde vardır. 

Bu maddelerden sadece 43 üncü maddede «Mül
kiyet ve miras hakları» söylendikten sonra, «Bunun 
anayasal güvence altında olduğu» ayrıca ifade edil
mektedir ki, 66 maddeden yalnız birisinde bu ifade 
bulunmaktadır. O halde, böyle bir şeyi kabul ede
cek olursak diğerleri anayasal güvence altında değil
dir demektir kî, doğru olmadığını Anayasa Komisyo
nu da kabul eder. 

Onun içindir ki, 43 üncü maddenin birinci fık
rasının ikinci cümlesinin çıkarılması, «Miras ve mül
kiyet haklarının Anayasa ile teminat altına alınmış 
olduğu» hususundan hiçbir şey eksiltmez veya o cüm
lenin oraya konulmuş olması da yeni bir şey ilave 
etmez. 

Bu itibarla, birinci fıkradan ikinci cümlenin çıka
rılması hususundaki önergenin uygun olduğunu ka
bul ediyorum; takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Tosyalı, buyurunuz efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

bundan sonraki önergelerden üç tanesi de aynı ko
nudadır. Bu konuda Komisyonun görüşü alınırsa, me
sele basitleşecektir tahmin ederim. 

BAŞKAN — Ben de onu tespit etmeye çalışıyo
rum. 

Önerge üzerinde söz almak isteyen bir başka üye
miz?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK .—- Tekli
fin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte

rem, Başkan, değerli arkadaşlar; 
Yüksek malumları olduğu üzere, Anayasanın «Te

mel haklar» çerçevesinde en önemli hükümlerden bi
risi mülkiyet ve miras hakkına ilişkin 43 üncü mad-. 
dedir. Bu gibi düzenlemelerde evvela kural olan, esas 
olan, kaide olan hüküm yazılır, ondan sonra da istis
naları yazılır ve bunların birlikte gösterilmesi hem 
lüzumludur hem faydalıdır ve bütün dünya hukukun
da da usul budur. Bu itibarla, birinci fıkra kural 
hükmü getirmektedir, ikinci fıkra ise, yazılı olduğu 
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üzere, ne şekilde ve hangi sebeple tahdit edilebilece
ğini, sınırlanabileceğini göstermektedir. Bu, bir işaret
tir, bu bir rehberdir ve bu bir ışıktır. Bu itibarla bu-r 

nun çıkarılması doğru olmaz. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın üyeler, Sayın Akaydın, Sayın Akdemir ve Sa

yın Çakmakçı'nın verdiği önerge ile onu takip eden 
Sayın Haznedar'ın, Sayın Şerafettin Yarkın ve Sayın 
Bilge'nin ve aynı zamanda Sayın Devrimsel ve Sayın 
Güvenç ve Sayın Alpdündar'ın önergeleri de aynı 
mahiyette bulunmaktadır. Bu itibarla müsaade eder
seniz bunları müştereken mütalaaya almış oluyoruz. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Mülkiyet ve miras haklarının Anayasada teminat 
altına alındıktan sonra normal olarak, tekrar ikinci 
bir cümle ile «Bu haklar, diğer temel haklar gibi, 
Anayasanın güvencesi altındadır.» cümlesinin fazla 
olduğu ve bilinen bir hakikati tekrarladığı ileri sü
rülmektedir. Bu görüş, şüphesiz ki doğrudur. 

Sayın Bilge Hocamızın da söylediği gibi, aslında 
bu, bütün hakların Anayasa teminatı altında olduğu
nunx tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Esa
sen cümle de aynı şeyi söylemektedir; «Bu haklar, 
diğer temel haklar gibi, Anayasanın güvencesi altın
dadır.» 

Buna rağmen, Anayasa Komisyonu niçin bu cüm
leyi buraya koymuştur?.. Elbette cümlenin buraya 
oturtulmasında bir amaç vardır. Bu amaç da, mülki
yet hakkının devamlı surette tartışılmak istenmesidir. 
Mülkiyet hakkına karşı tecavüzler demeyim; ama aşa
ğı yukarı buna benzer eylem ve işlemler iktidarlar 
tarafından teşvik görmüştür; «Toprak işleyenin, su 
kullananındır.» vesaire diye. 

işte burada pekleştirmek ihtiyacını duymuştur Ko
misyon. Bütün diğer haklar gibi, mülkiyet ve miras 
hakkının da pekleştirilmesi ve bunun bir Anayasa ku
ralı olduğunu okuyanlara derhal hatırlatmak; oku
yanların, genel kültürü içerisinde değil, maddenin 
kendi muhtevası içerisinde okuyanlara mülkiyet ve 
miras haklarına dokunulmamak gerektiği anlatılmak 
istenmiştir; aşağıdaki sınırlamalarla beraber. 

Mesele sadece bundan ibarettir. Yoksa, biz de 
.< Anayasadaki bütün hakların Anayasa teminatı al

tında olduğunu biliyorduk ve bunun bir tekrar ol
duğunu biliyorduk; ama bu tekrar da, biraz evvel 
söylemek istediğim, arz etmek istediğim gibi, mülki-

ı yet ve miras haklarına son 10 - 12 senede yapılan de-
I vamlı tecavüzler veyahut da teşvikler yüzünden bu 
I maddenin yazılmasında, daha doğrusu bu cümlenin 
I ilave edilmesinde yarar görmüştür Komisyonumuz. 
I ikinci fıkradaki «ancak» kelimesi ise kalmalıdır. 
I Bu, bir kuvveti ifade etmektedir. Sadece bir tek se-
I beple mülkiyet ve miras hakkının sınırlanabileceğini 
I göstermektedir. Onun için «ancak» kelimesi burada 
I tamamen zorunludur. 
I «Mülkiyet hakkının kullanılması, toplum yararına 
I aykırı olamaz» hususunda kimse bir şey söylemedi. 
I Cümlenin olduğu gibi kalması lazımdır kanaatinde-
I yte. 
I Saygılarımı arz ederim efendim. 
I BAŞKAN — İkinci cümlenin böylece muhafaza-
I sim istiyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
I ALDIKAÇTI — Evet, istiyoruz. Üçüncü cümle üze-
I rinde zaten bir tartışma olmamıştır. 

I BAŞKAN — Var efendim, onlar henüz okun-
I madı. 
I Birinci fıkranın ikinci cümlesinin kaldırılmasına 
I Komisyon katılmamaktadır. Bu itibarla Sayın Akay

dın, Sayın Haznedar, Sayın Yarkın ve Sayın Devrim-
I sel tarafından verilen önergelerin dikkate alınıp alın

mamasını oyluyorum. Dikkate alınmasını... 
CAHİT TUTUM — Benim de önergem var Sa-

I ym Başkan. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Soru sorabilir 

I miyim Sayın Başkan? 
I BAŞKAN — Sayın Tutum, sizin önergeniz bana 
I gelmedi. Aynı mahiyette miydi? 

CAHİT TUTUM — Evet. 

I BAŞKAN — Aynı mahiyetteyse, sizin isminizi 
de söylemek suretiyle müsaade ederseniz muameleye 
devam edeyim? , , 

CAHİT TUTUM — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Tutum da aynı mahiyette bir 

önerge verdiğini ifade etmektedir. Komisyon bu öner
gelere katılmamaktadır. 

Sayın Haznedar?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bir soru sor-

mak istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyondan?.. Buyurunuz efen

dim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Sayın 

Komisyon Başkanı mülkiyet hakkının özelliğini dik-
I kate alarak buraya ayrıca «Bu haklar Anayasa gü

vencesi altındadır.» cümlesini ilave ettiklerini ifade 
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ettiler. Bu cümleyi ilave etmekle, gerçi burada «di
ğer temel haklar gibi» diye bir bölüm de var; ama bu 
cümlenin ilave edilmediği diğer maddelerin manaları
nın zayıflamış olduğu kanısında değiller mi? Lütfen 
bu konuda görüşlerini açıklasınlar. 

BAŞKAN — Oylamadan önce, buyurunuz Sa
yın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bu kanaatte değiliz, diğer haklar da aynı kuv

vetle Anayasa teminatı altındadır. Bunun için Anaya
sanın teminatı altında bulunduğunu arz etmeye ça
lıştım. Belirtmeye çalıştım ki, 1968'den itibaren mem
leketimizde mülkiyet hakkı aleyhine şiddetli bir ge
lişme başlamıştır. Hatta meşhurdur, isim zikretmek 
istemiyorum; fakat çok ileri bir kişi, «Toprak işleye
nin, su kullananındır.» diyerek de, o topraklara sa
hip olmayanları o toprağı işgal etmeye teşvik etmiş
tir. Bunu belirtmek istedik. Yani bu maddeyi oku
yanlar bir kere daha hatırlasınlar. Belki unutabilirler 
bütün bu maddelerin Anayasa teminatı altında oldu
ğunu; bütün hakların Anayasa teminatı altında oldu
ğunu unutabilirler; unutmasınlar, hatırlasınlar diye 
bunu buraya koymayı yararlı gördük. 

Takdir Yüksek Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon 43 üncü maddenin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinin kaldırılmasına dair önergelere ka
tılmadığını daha evvel ifade etmiştir. Bu itibarla bu 
önergelerin dikkate alınmasını oyluyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

iki önerge 43 üncü maddenin ikinci fıkrasının kal
dırılmasına mütedairdir. Okutuyorum : 

(Mehmet Hazer'in iki önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — iki önerge de Sayın Hazer'e ait. 
Kendisi burada bulunmadığı için muameleye koy
mak mümkün değildir. 

Sayın Haznedar'ın diğer bir önergesi var; ikinci 
fıkraya bir ek getirmek istenmektedir. Okutuyorum : 

(Ali Mazhar Haznedar'ın önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa
yın Haznedar? 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade eder
seniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi, mülkiyetin hukukî statüsü, üretim 
ilişkilerini oluşturması nedeniyle ekonomik sistemi be
lirler. Sosyal ve sosyalist devlet şekilleri arasındaki 
başlıca iki farktan birincisi, mülkiyet ve ona bağlı 
olarak özel teşebbüs (hakkının kullanılışıdır. Filhakika 
sosyalist devlet şeklinde mülkiyet hakkı tamamen ka
muya aittir, üretim araçlarının kollektifleştirilmesi söz 
konusudur. Sosyal devlette ise, kamu mülkiyeti şu ya 
da bu ölçüde olsa da, özel mülkiyet esastır. 

(Tarihî gelişim içinde mülkiyet hakkının Roma Hu
kukunda mutlaklık karakteri ve Fransa Kurucu Mec
lisinin kabul ettiği İnsan ve Vatandaş. Hakları Bildi-
risindeki dokunulmazlık ve kutsallık özellikleri zayıf
lamış ve «Toplum yararı» ilkesi kuvvet kazanmaya 
başlamıştır. Ancak, mülkiyet hakkı bir devletin eko
nomik ve siyasal rejimini etkileyen esas ilke olma ni
teliğimi bugün de korumaktadır. 

İçinde bulunduğumuz şartlarda, gerek liberal 
toplum düzeni, gerekse sosyalist kollektivist sistemler
de, yani mülkiyet hakkının ve buna bağlı olarak üre
tim araçlarının özel sektöre ya da kamuya ait olduğu 
iki uç düzende, birbirine yaklaşım eğilimi mevcuttur. 
Liberal sistemlerde devletin «Toplum yararı ve sos
yal adalet ilkeleri» gereğince ekonomik hayata müda
haleleri artarak, sosyalist toplum düzenine ait olduğu
nu söyleyebileceğimiz unsurlar ekonomik faaliyetlere 
yansırken, sosyalist devletlerde de eski katı tutum ve 
anlayış zamanla yumuşamakta ve kısmî ve sınırlı da 
olsa, özel mülkiyet niteliğinde bazı haklar vatandaşlara 
tanınmaktadır. Bu değişimler «îKarma ekonomi» ismi 
altında toplayabileceğimiz sivriliklerden arındırılmış, 
yumuşatılmış ara ekonomik rejimlerin gelişmesine yol 
açmıştır. Bütün meseleyi iki zıt sistemin unsurlarının 
karışım oranı teşkil etmektedir. 

Mülkiyet hakkını düzenleyen 43 üncü madde, 
«Mülkiyet ve miras hakları, ancak kamu yararı ama
cıyla sırurlandırılatMİir.» hükmünü getirmiştir. 

Mülkiyet hakkının sınırlamması, saf liberal toplum 
düzenlinde sola doğru bir açılmaya delalet eder. Bu 
açılma nereye kadar olacaktır?.. Bu husus belirli de
ğildir. Kanunu kabul edecek meclisin o tarihteki si
yasal yapısı ve eğilimi bu sınırın tespitinde önemli rol 
oynayacaktır. 

Müphem olmakla beraber, Tasarının 12 nci mad
desinin ikinci fıkrasında sınırlama için bir ölçü ve
rilmektedir. Ancak, kanımca bu yeterli değildir. Yeni 
kabul ettiğimiz bu fıkra aynen şöyledir: «Bu sınırla-
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malar, hürriyeti temel alan demokrasi gereklerine ay
kırı olamaz.» T961 Anayasasında bu konuyla ilgili 
hüküm aynen: «Kanun, temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunamaz.» şeklimde idi. Bu hüküm Anayasa 
Mahkemesince, , «Getirilecek sınırlama bir hakkın 
kullanılışını aşırı Ölçüde engellerse, hakkın özüne do
kunulmuş olur.» şeklinde yorumlanmıştır. Oysa bu 
Tasarıda neye delalet ettiği, neyi ihtiva ettiği çok de
ğişik şekillerde yorumlanabilecek yeni bir kavram ge
tirilmektedir: «.... hürriyeti temel alan demokrasi ge
rekleri....» 

Bu belirsizliğin, bütün hak ve özgürlükler için ol
duğu gibi, mülkiyet ve miras hakkı bakımından da 
ileride büyük münakaşalara yol açacağını kestirmek 
zor değildir. 

Bunun sonucu olîrak, bugün bu Mecliste kabul 
edilemeyecek ölçü ve nitelikte sınırlamaların ilerideki 
meclislerce yasallaştırılması pekala mümkün olabile
cektir. Bu da, maksadın aşılması demektir ve sadece 
ıbu belirsizlikten kaynaklanacaktır. 

Üretim ilişkilerini, dolayısıyla ekonomik düzeni te
melden etkileyecek mülkiyetin hukukî rejimini bu be
lirsizlikten .kurtarmak için, önemini göz önünde bu
lundurarak, bu hakkın sınırlandırılmasına mahsus ol
mak üzere bazı kayıtlar kanulmasında yarar ve hatta 
zorunluluk görüyorum. 

Önerge bu mülahazalarla verilmiştir. Anaesprisi, 
mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının bu Anayasa ile 
kabul edilen ekonomik sistemi köklü olarak etkileye
cek boyutta olamayacağı şeklindedir. 

Anayasa Komisyonunca bu önergeye, 12 nci mad
denin yeni şeklindeki, «Bütün sınırlandırmaların 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olacağına dair» 
hükmü muvacehesinde böyle bir ihtimalin bulunma
dığı gerekçesiyle karşı çıkması beklenebilir. 

Komisyonun bu anlayışının gelecek meclislerin de
ğişik siyasî yapısına rağmen aynı kalacağına inanmak 
mümkün olabilseydi, böyle bir ilaveye gerek kalmaya
bilirdi. Ancak, geçmiş olaylar ve uygulamalar çok ke
sin görünen Anayasa hükümlerinin dahi arzulanan 
sonucu elde edebilmek üzere çarpıtılarak, zorlanarak 
yorumlandığını göstermiştir. Bu nedenle, en önemli 
hakların başında gelen mülkiyet hakkının maksat dışı 
yorumunu kesinlikle engellemek için, fazla da görülse, 
böyle bir ek tedbirin getirilmesinin yararlı olacağı dü
şünülmüştür. 

Maksat budur. Kelimeler ve ifade Komisyonca bu 
maksadı temin edecek tarzda elbette değiştirilebilir; 
takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, lebinde, aleyhinde? 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

eğer izniniz olursa galiba aleyhinde olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, konuşmama başla

madan önce. 

Çok özür dilerim, bugün pek iyi değilim, onun 
için konuşma düzenimde bir tıkanıklık olursa hoşgö
rünüze sığınmak istiyorum. Çok değerli Arkadaşım 
Sayın Haznedar'ın önerilerine gerçekten katılabile
ceğim noktalar var; ama Tasarının yapısı dolayısıyla 
katılınması mümkün olmayan yönler var; ama her 
şeyden önce bir önemli konuyu^ konuşmak imkânını, 
sergilemek imkânını verdikleri için değerli arkadaşıma 
ben teşekkür etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonunun değerli Başkanı ve üye

lerine bendeniz haddim olmayarak, istekleri üzerine 
görüşlerimi sunduğum zaman arz etmiştim; (Değerli 
Başkanımızın güçlü hafızalarıyla ve üye arkadaşlar da 
hatırlayacaklardır) her şeyden önce iktisadî sosyal sis
tem tercihimizi açık ve somut olarak ortaya koymadı
ğımız takdirde, Anayasa Taslağını tutarlı bir tarzda 
ortaya koymanın mümkün olamayacağını arz etmiş ve 
naçizane teklif de götürmüştüm. Yer yer bu düğünce-
mi sırası geldikçe arz etmiş ve yine naçizane olarak, 
«Türkiye'nin iktisadî sosyal sistemini çağdaş gereklere 
ihtiyaç verecek tarzda, Türkiye'mizin ulusal yapılarını 
dünden bugüne ve yarınlara doğru kavrayacak tarzda 
sistem tercihini, Türkiye'deki sosyal güçleri, siyasal 
düşünceleri ve ideolojileri de göz önüne alacak tarzda 
belirleyelim.» dedim ve yer yer «Bu nedir?» dedıim: 
«Sınırları belli olan, dayanakları olan ve rahatlıkla 
savunabilecek tarzda bir Atatürkçü düşünceden, sis
temden kaynaklanacak tarzda Atatürkçü sosyal ka-

j pitalizm, öbür taraftan, yine Atatürk'ün büyük siste
minden beslenecek ve çağdaş anlamda meydan okuya
bilecek tarzda Atatürkçü sosyal demokrasi» dedim. 

Dün bir değerli fıkra yazarımız haklı olarak beni 
eleştiriyor, diyor ki, «Nedir Atatürkçü sosyal demok-

I rasi?». Gayet tabiî bunu açıklamadan; bu değerli ar-
I kadaşımız da haklı olarak sorduğu için burada açık-
I lamak imkânını bulamadım. Eğer lütfederseniz daha 

sonra ikisi hakkında 15 dakikalık bir analiz yapabi-
I lirim; ileride, önümüzdeki günlerde. Sayın Başkanı-
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mız ve değerli Komisyon eğer lütfeder ilgilenirlerse, 
bunların içeriklerini kısaca özetlemeye amade olduğu
mu arz edeyim ve konuya geleyim; konu içindeyim. 

BAŞKAN — Konulara gelelim lütfen efendim, 
Lütfen, konuya, önergeye geliniz. Süreniz bitiyor. t 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Evet Sayın Başka
nım. Evet, önergeyle ilişkili olduğu için arz ediyorum. 

İşte gördüğünüz, gibi, sistem sorunu açıklıkla or
taya konamadığı için, mülkiyet de miras da aydınla-
namamaktadır. 

Sayın .Haznedar arkadaşımızın biraz eski düşünce^ 
leri yansıtan yaklaşımında, mülkiyet her şeyi belirle
mez, miras da. Onlardan önemli, bunların kullanılma
sıdır. Kısa bir örnek.arz edeyim. İsveç'te mülkiyet 
% 95 oranında özel kesimde olmasına karşın, İsveç 
sosyal demokrasiydi; başka dendikte, demokratik -
sosyalizmdi. Size bir başka örnek. Size on köy veri
rim; evet on köy. On köyün'mülkiyeti sizde olur; 
ama öylesine ilerici bir vergi sistemi getiririm ki, siz 
o mülkiyete sahip olmaktan bin kere pişman olursu
nuz. Mülkiyet bir belirleyiciydi eskilerden; ama şimdi 
mülkiyet ve miras müesseselerinin işleyişi, yani onların 
sonuçları, onlardan çok daha önemlidir. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. Lütfen 
efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Toparlıyorum. 
Son cümlemi söylüyorum Değerli Başkanım. 

Mülkiyetle hürriyet arasındaki ilişkileri, mülkiye
tin, insanın en olumlu faaliyetlerini dile getiren, on
ların açıklanmasını, sonuçlanmasını sağlayan beşerî 
yasalara ilişkin yönleri vardır; ama toplumsal gerek
lerin de, millî yararların da, kamusal gereklerin de 
önemli yanları vardır. İkisini bağdaştırmanın önem
li bir yolu da, iktisadî sosyal sistemi belirlemeden 
geçmektedir. Bunu yapamadığımız takdirde; ki, Ana
yasa Taslağımızda maalesef iktisadî - sosyal sistemi
miz somut ve açık olarak ortaya çıkamamaktadır. 
Bu önerge bunu düşünme imkânını verdiği için, zan
nediyorum ki önemli bir ihtiyaca karşılık vermiştir. 

Konuşmamı burada bitiriyor, hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Önergelerim vardı .On

lar üzerinde olur mu?.. 
BAŞKAN — önergelerimizin bulunduğu sürede 

siz bulunamadığınız için, onu muameleye koymak 
mümkün olmadı. 

MEHMET HAZER — Peki. 
BAŞKAN — Komisyonun bu önergeyle ilgili gö

rüşünü rica ediyorum. 
MEHMET HAZER — Bu önerge üzerinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, bu önerge üzerinde 

mi? 
MEHMET HAZER — Haznedar'ın önergesi üze

rinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Lehte mi konu

şacaksınız, aleyhte mi? 
MEHMET HAZER — Üzerinde. 
BAŞKAN — Dün de bahsettim, önergeler üzerin

de lehte ve aleyhte konuşmak mümkün. 
MEHMET HAZER — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim; kısaca arz ede

yim. 
Bu mülkiyet konusunda iki noktada tavzih lüzu

mu görüyorum. 
Birincisi; birinci fıkrada, «Bu haklar, diğer temel 

haklar gibi, Anayasanın güvencesi altındadır.» den
mektedir. Kanaatimce buna lüzum yoktur. 

Bir de üçüncü bir fıkra ilavesi lazım geldiği inan
cındayım. 

«Mülkiyet ve miras hakları ancak kamu yararı 
amacıyla kanunla sınırlanabilir.» ibaresine ilave edi
lecek fıkra şudur : 

«Bu sınırlama mülkiyet hakkını ortadan kaldıra
maz ve kullanılamaz hale getiremez.» 

Bu kayıt konduğu takdirde Sayın Haznedar'ın en
dişeleri de giderilmiş olur. Yani mülkiyet hakkını 
yarın herhangi bir rejim, kendi sosyal ve politik mak
sadına göre sınırlandırma yetkisini aldım diye, bunu 
sonuna kadar götüremez; götürmesin. Bunu bir yer
de durduralım. O da; «Bu sınırlandırma mülkiyet 
hakkını ortadan kaldırmaz ve ̂ kullanılamaz hale ge
tiremez» demekle bu endişeleri bertaraf etmiş oluruz 
sanırım. 

Bir başka nokta da, bizim bildiğimiz, okuduğu
muz ve anladığımıza göre, Atatürkçülükte sosyal ka
pitalizm de, sosyal demokrasi de yoktur. Atatürk, ne 
sosyalistti, ne kapitalistti. Atatürk, kendine özgü 
milliyetçi bir sistemin kurucusudur ve böyle bir dün
ya anlayışını Türkiye'ye getirmiş bir liderdir. Pren
sipleri de budur. Herkes kendine göre bir Atatürk 
yaratmamalıdır. Atatürk birdir ve bellidir; tarihi var
dır, prensipleri vardır, ilkeleri ve ülküsü vardır. Böyle 
anlamak lazım geliyor. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Gözübüyük, aleyhte buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

Muhterem Başkan, pek değerli arkadaşlar; 

Hiçbir hak hudutsuz değildir. Medeniyeti sivilist 
olan arkadaşlar daha iyi bilir; Medenî Hukukta bü
tün haklar sınırlıdır. «Bir hakkın kötüye kullanıl
masını kanun himaye etmez» Medenî Kanunun başın
da böyle bir madde var. Şüphesiz bunun suiistimal
le alakası yok; ancak Muhterem Heyeti aydınlata
bilmek için bu misali arz etmiş bulunuyorum. Bu 
bir. 

İkincisi; burada kamu yararı halinde kanunla sı
nırlanabileceği yazılıdır. Hukuk devletinde bütün ta
sarruflar yargı denetimine tabidir. Kabul edilecek bir 
kanunla bu husustaki sınırlama, eğer Anayasada ön
görülen ve kanunda düzenlenen hükümler bakımın
dan hakka, adalete aykırı ise zaten yetkili makam onu 
iptal eder, hükümsüz sayar. Bu sebeplerle endişeye 
mahal yoktur. 

Üçüncü nokta; Sayın Hazer arkadaşımızın buyur
duğu gibi, buradaki, «Kamu yararı maksadıyla sınır
lama» tabiri ile sosyal demokrasinin ve sosyalizmin 
kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Biraz evvel de arz 
ettim, Medenî Kanunda ve diğer temel kanunları
mızda da bütün hakların sınırları ayrı ayrı gösteril
miştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; önerge aleyhinde 
konuşan arkadaşlara teşekkür ederim. Onların söyle
diklerine katılıyoruz. Buradaki maddede ikinci fıkra
da «sınırlama» kelimesi bile mülkiyet hakkının var
lığına dokunulmadığını göstermektedir ve binaen
aleyh, başka bir ilaveye lüzum yoktur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, artık yapıla
cak bir şey yok. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
Bir tek cümle. Polemiğe yol açmak için değil, 

çok önemli olduğu için efendim. Çünkü söz hakkım 
galiba doğmuştur; düşünce önemli olduğu için... 

BAŞKAN — Söz hakkınız doğmadı; ancak soru 
imkânınız var. Lütfedin, usulümüz içinde müzakere
lerin cereyanında bana yardımcı olunuz efendim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Lütfen Sayın 
Başkanım; benim söylemediğim şeyler bana izafe edil
di. Ben önemli değilim; çok önemli bir cümle. 

BAŞKAN — Bir açıklama yapmak istiyorsunuz? 
Buyurun efendim, iki cümleyle yapın efendim. Tabiî 
buyurun. 

BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Benim arz ettiğim düşüncelerde Büyük Atatürk'ü 
anlaşılan anlamda kesinlikle sosyalist olarak düşün
müyorum. Orada mesele bu kadar sathî değil, mese
lenin büyük derinlikleri var. Atatürkçü görüşün özün
den günümüze ve bize özgü olmak üzere Marksizmle 
alakası yok. Batı Avrupa'daki demokratik sosyalizm
le de alakası yok. Onlardan üstün, ayrı anlamda kul
lanıyorum ikisini de. Arz ederim. İleride belki açık
lama fırsatım olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon Önergeye katılmamaktadır. Dikkate 

alınıp alınmamasını oyluyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Sayın Genc'in bir önergesinde diğer önergelerle 
birlikte, aynı maddenin son fıkrasının çıkarılması is
tenmekle beraber ikinci fikrada bir «Ancak» kelime
sinin çıkartılması da istenmektedir. 

KAMER GENÇ — Bir satırla izah edeyim mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Anayasa Taslağınır sistemi içinde mülkiyet 

ve miras"hakları, temel hak ve hürriyetlerden daha 
üstün tutulmuş ve onun için temel hak ve hürriyet
lerden ayrı bir bölüme alınmıştır; demin Sayın Eroğ 
lu ve arkadaşlarının verdiği önergeye Komisyonun 
karşı çıkmasmdaki anlam da buydu. 

Temel hak ve .özgürlüklerin sınırlanmasında çok 
geniş bir alternatif getirildiği halde, (mesela Cumhu
riyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asa
yişin, kamu yararının, genel ahlakın ve birtakım şey
lerle sınırlaması ve hatta kaldırılması kabul edildiği 
halde) bu maddede «Mülkiyet ve miras hakları, ancak 
kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.» Ben, şu 
rada «... ancak» kelimesini çıkardığımız zaman «... ka
mu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir» ve o za-
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man olağanüstü hal kanunlarına da bu, girer. Çün
kü olağanüstü halde bu «... Ancak» kelimesi kaldığı 
zaman, olağanüstü hallerde getirilen kanunlarda 
«Bu mülkiyet hakkı sınırlanmaz» gibi bir anlam çık
maktadır. Çünkü siz tek bir kamu yararı... Kamu ya
rarının da ne olduğunu burada 2 nci maddede diğer 
sistemlerden ayırarak kullanmışsınız; mesela genel 
asayişi kamu düzeninden ayrı bir ibare olarak kul
lanmışsınız. Tabiî bunun üzerinde fazla duracak ha
lim yok, ama bunun ileride uygulanmasında ve yo
rumlanmasında, «Bu ancak kamu yararıyla kanunla 
sınırlanabilir» dediğiniz anda, kamu yararının olma
dığı anda bu mülkiyet hakkını sınırlayamazsınız. 
Onun için ben, «Ancak» kelimesinin çıkmasını isti
yorum ve hiç olmazsa olağanüstü hallerin gerektir
diği ağır ekonomik buhranlar zamanında da mülkiyet 
hakkı sınırlanabilsin. 

Kamu hizmeti, kamu yararı ilişkileri; tabiî 'bun
lar uzun uzadıya izah edilmesi gereken bir şeydir. 
Kamu yararı içinde kamu hizmeti mefhumu var mı
dır veya sizin kastınız nedir?.. Onun açıklığa kavuş
ması için burada konuştum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Kamer Genç arkadaşımız 
maddeyi tamamen iyi anlamıştır efendim. Yalnız biz 
tabiî sonucuna katılmıyoruz. O anladığı ölçüde «An
cak» kelimesinin kalmasını istiyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Genc'in önerge
sine katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda Sayın Komisyonun katıldıkları 43 ün
cü maddenin son fıkrasının kaldırılmasına dair öner
geler ki, önerge sahipleri Sayın Gürbüz, Sayın Güray, 
Sayın Bayazıt ve arkadaşları, Sayın Vardal ve arka
daşları, Sayın Bilge ve arkadaşları ve Sayın Akdemir'e 
ait önergeler; Komisyon bu fıkranın kaldırılmasını 
tekabbül ettiği için muameleye konmamaktadır. 

Son fıkra hariç olmak üzere maddeyi Komisyon
dan geldiği şekilde, katî şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
B. Toprak Mülkiyeti : 
MADDE 44. — Devlet, toprağın millî ekonomiye 

katkıda bulunacak şekilde verimli olarak işletilme
sini gerçekleştirmek, erozyonla kaybolmasını önle
mek, topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken önlemleri 
alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgelerine, ve 
çeşitlerine göre ' toprağın alanını belirtebilir. 

Topraksız veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçi
lere toprak dağıtımına, öncelikle, o yöredeki devlete 
ait amaca uygun boş topraklardan başlanır; bunları 
ıslah yolu ile tarıma elverişli hale sokmaya müsait 
bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki toprak
ların dağıtımı izler; bunlardan sonra da özel mülkiyete 
ait olup işletilmeyen veya verimsiz işletilen toprak
lardan, bu amaçla kamulaştırılmış olan kısımları da
ğıtılır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesini, toprak 
servetlerinin azalmasını, verimli şekilde işletilen top
rağın veriminin eksilmesi sonucunu doğuracak ölçü
de ve şekilde yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtılan toprak bölünemez, miras hü
kümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak 
dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 11 önerge bu
lunmaktadır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 

A. Toprak Mülkiyeti : 

Madde 44. — Devlet toprağın millî ekonominin 
gereklerine uygun şekilde ve verimli olarak işletilme
sini sağlamak ve geliştirmek, erozyonla kaybını ön
lemek ve topraksız veya yeterli toprağı olmayan çift
çilikle uğraşan köylüye, toprak sağlamak amacıyla 
mümkün olan tedbirleri alır. Kanunun, bu amaçlar
la, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre topra
ğın genişliğini ve ekim alanlarını tespit edebilir. 

Topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan 
çiftçiye toprak sağlaması, üretimin düşürülmesi, or
manların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servet
lerinin azalması sonucunu doğuramaz. 

Devlet çiftçinin işletme ve üretimle ilgili ihtiyaç
larının karşılanmasını kolaylaştırıcı tedbirler alır. 
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Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünmez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak 
dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. 

Fevzi UYGUNER Alâeddin AKSOY 
Rıfat BAYAZIT Adnan OREL 

Kâzım Öztürk 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının Üçüncü Kısım, (III. Mülki

yet ve Miras Haklan - B. Toprak Mülkiyeti) kenar 
başlığını taşıyan 44 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
IV. Toprak Mülkiyeti : 
Madde 44. — Devlet; toprağın millî ekonomiye 

katkıda bulunacak şekilde verimli olarak işletilmesini 
korumak, erozyonla kaybolmasını önlemek, ıslahını 
gerçekleştirmek, yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

Kanun, bu amaçla değişik tarım bölgeleri ve çeşit
lerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. 

Yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlan
ması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve 
diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonu
cunu doğuramaz. 

Bu amaçla sağlanan topraklar bölünemez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak 
dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. 

GEREKÇE : 
Madde, başlık itibariyle müstakil düzenlenmiştir. 

Tasarı maddesi görüşü esas alınmıştır. Ancak, tasarı 
maddesinin toprak dağıtımına ilişkin hükümleri ka
nunlarda yer alması gerekir düşüncesiyle maddeye 
alınmamıştır. Maddede, Devletin toprak mülkiyeti 
karşısındaki yükümlülükleri ve ödevleri birinci fıkra
da yer almış ve uygulama ilkelerine diğer fıkralarda 
yer verilmiştir. Uygulamada, Devlete bu ilkeler içe
risinde serbesti verilmesi esası getirilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
44 üncü maddenin ikinci fıkrasının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit TUTUM 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısındaki 44 üncü maddenin birinci 
fıkrası Devlete, yalnız toprağın erozyonla kaybolma
sını önlemek, görevini vermektedir. Halbuki yurdu
muzda toprak kaybı, büyük oranda verimli tarım 
arazilerinin yapılaşma ve bir kısım kamu hizmetleri 
için (yol vesaire gibi) kullanılmasından da meydana 

gelmektedir. Bu nedenle, Tasarının 44 üncü maddesi 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde yer almasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yavuz ALTOP A. Fehmi KUZUOGLU 
Ayhan FIRAT Orhan CİVELEK 

Mustafa ALPDÜNDAR 

B. Toprak Mülkiyeti : 

Madde 44. — Devlet, toprağın millî ekonomiye 
katkıda bulunacak şekilde verimli olarak işletilmesi
ni gerçekleştirmek, birinci, ikinci, üçüncü sınıf tarım 
arazilerinin yapılaşma veya kamu hizmetlerine (zo
runlu haller hariç) tahsisimle tarım dışı kalması ve 
toprağın erozyonla kaybolması ve çoraklaşmasını 
önlemek, topraksız olan veya yeterli toprağı bulun
mayan çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken 
tedbirleri alır. Kanun bu amaçla değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre toprağın alanını belirte
bilir. 

Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 44 üncü maddesinin aşağıda 

belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Salih İNAL 
Nazmi ÖNDER 

A. Asım İĞNECİLER 
Necdet ÖZDOĞAN 
Hilmi SABUNCU 

Osman YAVUZ 
Zeki ÖZKAYA 

Mehmet KANAT 
Doğan GÜRBÜZ 

Sadi ERDEM 
Recai DİNÇER 

«B. Toprak Mülkiyeti : 
Madde 44. — Toprakların millî ekonomiye kat

kıda bulunacak ve kalkınma planları hedeflerine uy
gun olacak şekilde verimli işletilmesi esastır. 

Devlet, arazi kullanma kabiliyeti sınıflarına göre, 
toprak ve su kaynaklarının muhafazası tedbirlerini 
alır. Yeter gelirli tarımsal işletmelerin, bütünlüğü ile 
devamlılığını sağlar. Bu amaçla gerekli görülen yer
lerde arazi toplulaştırması yapar; değişik tarım böl
gelerinin özelliklerine ve ürün çeşitlerine göre verimli 
tarım işletmeleri alanlarının büyüklüğünü belirler. 

Tarım reformu gereği • olarak uygulanacak toprak 
dağıtımında, o yöredeki Devlete ait amaca uygun 
topraklarla, ıslah yolu ile tarıma elverişli hale sok
maya müsait topraklardan ve özel mülkiyete ait olup 
işletilmeyen veya verimsiz işletilen toprakların bu 
amaçla kamulaştırılmış olan kısımlarından yararla
nılır. Çiftçiliği meslek edinmiş olup topraksız veya 
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yeterli toprağı bulunmayanlara toprak edindirme ted
birlerini alır. 

Toprak dağıtımı, hakikî nitelikteki ormanların, ça
yır, mera ve yaylakların küçülmesi, toprak servetle
rinin azalması, verimli şekilde işletilen büyük ve dü
zenli tarımsal işletmelerde verimin düşmesi sonucu
nu doğuracak şekildç yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez. Miras 
'hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancalk, 
kendisine toprak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları ta
rafından işletilir. 

> Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Toprak mülkiyeti» ile ilgi

li 44 üncü maddesinin aşağıda arz edilen biçimde dü
zenlenmesini saygılarımla öneririm. 

•Abdülbaki CEBECİ 

«B. Toprak Mülkiyeti : 
Madde 44. — Devlet, toprağın verimli olarak iş

letilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye
terli toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak 
amacıyla gereken önlemleri alır. Kanunun bu amaç
la, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre top
rağın alanını belirtebilir. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya di
ğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğura
cak ölçüde ve şekilde yapılamaz. 

Bu amaçla dağıtrlan toraklar bölünemez, miras 
hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve an
cak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletile
bilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 44 üncü maddesi yeni baştan 

kaleme alınmış ve aşağıdaki şekilde Genel Kurulun 
takdirlerine sunulmuştur. 

Teklif gerekçesi ilişiktedir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 
Paşa SARIOĞLU Cavidan TERCAN 

Muhsin Zekâi B A YER Hayati GÜRT AN 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

«Madde 44. — Devlet, ülkenin arazi kullanma ka-. 
biliyet haritalarına göre, toprak ve su varlığının ko
runması, tarımsal gelişmenin sağlanması ve birim 
âlânda" verimliliğin artırılması ile tarım işletme bütün
lüğünün -korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

Çayır ve meralar ile orman alanlarının daraltıl-
maması ve tarımsal işletmelerin asgari genişliklerin
den daha küçük parçalara bölünmelerini önlemek ve 
gerektiğinde arazi toplulaştırması yapmak, Devletin 
görevleri arasındadır. 

Çiftçiliği meslek edinen topraksız kişilerle, yeterli 
torağı bulunmayanlara toprak sağlamak amacıyla ara* 
zi kullanma kabiliyet haritaları ve işletme verimlilik 
ilkeleri dikkate alınarak toprak dağıtımı kanunla dü
zenlenir.» 

G E R E K Ç E : 

Madde 44. — Tarımsal kalkınma için geri kalmış 
ülkelerde uygulanan iki temel prensip vardır. 

Bunlar ise Toprak Reformu ile Tarım Reformu 
(Yeşil Devrim) diye adlandırılırlar. 

Toprak reformunun değişik tanımları olmakla be
raber bütün tanımlarda birleşilen, toprak üzerindeki 
mülkiyet haklarının yeniden düzenlenmesidir. 

Toprak reformu, tarımsal kesimdeki yapısal bo
zukluklardan kaynaklanan ve sosyo - ekonomik kal
kınmayı engelleyen nedenleri ortadan kaldırmak ga
yesi ile uygulanan kapsamlı bir kalkınma aracıdır. 

Ülkemizde Toprak Reformu yasaları iyi hazırlan
madığı gibi reform uygulamaları da maksatlı yollara 
saptırılmış ve hatta sloganlar halinde bir nevi çiftçi
ler için belirli bir terör vasıtası olarak kullanılmıştır. 

' Ülkemizde Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarının 
1964'ten bugüne kadar yaptığı hazırlıklarda toprak 
reformunun gerçek bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu 
bakımdan, konu hiçbir zaman teknik ve bilimsel ola
rak ele alınmamış bulunduğunu da açıklamak gere
ğini duymaktayım. 

Ülkemizde, siyasî partiler, bugüne kadar, Toprak 
Reformu ve Tarım Reformu konularını devamlı suret
le karıştırmışlardır. Ülkemizde tarımda, çiftlik ve ta
rım sahalarının optimal işletme büyüklüğü belli ol
madığı gibi, tarım arazilerinin sınıflandırılması da 
halen yapılmamştır. Bu bakımdan, tarımda kullanı
lan arazilerden, alınan randıman, belli kriterlere gö
re olmayıp, doğrudan doğruya, ürün miktarı ile öl
çülmektedir. 

Bu noktada, toprak reformu yalnız arazilerin par
çalanarak dağıtılması değildir. Aynı zamanda duru
ma göre, arazi toplulaştırılmasını da kapsadığını, de
vamlı surette unutmaktayız. 

Tarım reformu, birim sahadan en fazla ürünü al
mak gayesi ile yapılır, Buna mukabil, sosyo - eko
nomik düzende, tarım alanında çiftçi ailelerinin mül
kiyet durumlarının düzenlenmesi için, tarım arazile
rini toprak verim haritalarına göre dağıtımı ve top-
lulaştırılması ve yeterli toprağı bulunmayan ve top
raksız köylülere toprak dağıtımı ise, toprak reformu
dur. 
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Yüce Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 44 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi say
gıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
- Madde 44. — Fıkra 2. 
«Topraksız ve yeterli toprağı bulunmayan çiftçi

lere toprak dağıtanına...» 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, Sa

yın Paşaoğlu'nun önergesine iltihak ediyorum, öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Paşaoğlu'nun önergesine ilti
hak ederek, Sayın Güray önergelerini geri alıyor. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının, «Toprak Mülkiyeti» ne ilişkin 44 üncü 

maddesinin ikirici fıkrasında, toprak reformuyla il
gili olarak anayasal bir sıra getirilmektedir. Yani, 
önce Devlet elindeki toprak dağıtılacaktır. İkinci sı
rada, gerekçedeki ifadeye göre; çalılık, makilik ve var
sa bataklık gibi yerler, ıslah edilmesi mümkünse ıs
lah edilerek dağıtılacaktır. Bu da yapıldıktan sonra 
ve toprak dağıtımı da bir ihtiyaç olarak kalmakta 
devam ederse sanki bu iki yolla topraksız çiftçi, kal
maması mümkünmüş gibi ancak takdirde özel mül
kiyete ait olup da, hiç işletilmeyen veya verimsiz işle
tilen toprakların kamulaştırılmasına sıra gelebilecek
tir. Bu fıkra, toprak reformunu, zaman yönünden çok 
sonralara bırakan, uygulama bakımından son derece 
kısıtlayan bir hüküm niteliğindedir. Maddenin son fık
rası ise uygulama kanununa bırakılmaktadır. 

Bu nedenlerle 44 üncü maddenin aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 

«Madde 44. — Devlet, toprağın millî ekonomiye 
katkıda bulunacak şekilde verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeterli topra
ğı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla 
gereken önlemleri alır. Kanun, bu amaçla değişik ta
rım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın alanım 
belirtebilir. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya top
rak servetlerinin azalması sonucunu doğuracak ölçü
de ve şekilde yapılamaz.» 

NOT : 44 üncü madde bu değişiklikle kabul edi
lirse, birinci fıkradaki, «Toprağın erozyonla kaybol
masını önlemek» kısmının ilgisi itibariyle 45 inci mad
deye alınması gerekecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Eskimiş Arapça, Farsça kelimelerden kurtarılmak 

istenen Türk Dilini, Batı kaynaklı kelimelerin kap
lamasına izin vermek doğru olmaz. 44 üncü madde
nin ikinci satırındaki erozyon kelimesinin Arapça 
karşılığı olan «itikâl» kelimesini gençlerin değil, bir
çok yaşlının da anlamadığı bir gerçektir. Erozyon söz
cüğünün Türkçe karşılığı, sözlüklerde aşınma, yen
me olarak gösterilmektedir. 

Maddedeki «Erozyonla» sözcüğü yerine «Aşınma 
ile» sözcüğünün konulmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Necip BİLGE 

Yüksek Başkanlığa 
44 üncü maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Bu amaçla dağıtılan topraklar, turizm amacı dı

şında bölünemez ve devredilemez, ancak dağıtılan 
çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir.» 

İbrahim GÖKTEPE 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. ., 
Sayın Uyguner, Sayın Aksoy, Sayın Bayazıt, Sa

yın Oral ve Sayın Öztürk tarafından verilen önergeye 
geçiyorum. 

Bu önergeyi açıklamak isteyen arkadaşımız var mı 
efendim?.. 

ALİ DİKMEN — Lehinde konuşmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Siz lehinde konuşmak istiyorsunuz. 
Evet, açıklamak isteyen?.. Yok. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım çok 

meşguldüm, önergenin tekrar okunmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, önergeyi bir da

ha önerge sahibi okutmak ister. Okutuyorum : 
(M. Fevzi Uyguner ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyondan şunu rica et

mek istiyorum : Tümü üzerinde 6 değişiklik önergesi 
bulunmaktadır. Komisyon bu önergeleri, yine biraz 
evvel söylediğimiz sebeplerle geri almak ister mi öner
gelerle birlikte? Üzerinde tekrar durmayı temin ba
bında. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Alalım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeleri maddeyle birlikte Ko
misyona, müzakeresiz geri veriyorum. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, madde ge
ri alındığına göre belki konuşmak gerekmez. Yalnız 
bir hususa dikkatleri çekmek istiyorum. Maddenin 
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başlığı «Toprak mülkiyeti» lütfen gerek önergelerde 
gerekse maddede toprak mülkiyeti ile ilgili bir tek 
kelime bulunsun... Bir tane kelime yok, hepsini sıra
ladım. «Toprak mülkiyeti» altında; «Toprağın işletil
mesi, toprağın ıslahı, toprağın tanımlanması, topra
ğın sınıflandırılması, toprağın dağıtımı...» ve başka 
her şey var; fakat mülkiyet ifadesi yok. Bu hususu 
da dikkate almaları ricasıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu da dikkate alsınlar Sayın 
Aşkın. Tahmin ederim not alacaklar. 

44 üncü maddeyi Komisyona geri verdik, müsaade 
ederseniz 45 inci maddeye geçiyoruz, okutuyorum 
efendim. 

C. Tarımın ve Tarımla Uğraşanların Korun
ması : 

MADDE 45. — Devlet, tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanılmasını önlemek, tarımsal üretimi artırmak 
maksadı ile, tarımla uğraşanların işletme araç ve ge
reçleri ile girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

Devlet, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve bun
ların gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için 
gereken önlemleri alır. 

BAŞKAN — Bu konuda altı önerge var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısında, ülkemiz için çok önemli 

olan ekonomik ve malî düzenlemeler üzerinde titizi 
likle durulduğu malumlarıdır. 

Ancak; önemle ele alman bu konuların Anayasa 
sistematiği içinde değişik bölümlere dağıtıldığı ve bu 
dağınık düzenlemenin konuların önemi ölçüsünde 
ortaya çıkmasını ve anlaşılmasını engellediği görül-* 
mektedir. 

Örnek vermek gerekirse; «Ekonomik ve Sosyal 
Haklar» bölümünde, hak ve ödev vasfı taşımayan, 
ekonomik ve sosyal hayatın düzeni gibi bazı temel 
konular konulmuş, yürütme bölümünde ise malî hü
kümler düzenlenmiştir. 

Ekonomik ve malî konuların daha belirgin hale 
gelmesini ve daha iyi anlaşılabilmesioi teminen; 

1. Ekonomik ve malî vasıf taşıyan maddelerin, 
«Cumhuriyetin temel organları» başlığını taşıyan 
üçüncü kısımdan sonra, «Ekonomik ve malî hüküm
ler» başlığı altında bir, «Dördüncü kısım» da toplan
masını, 

2. Ekonomik ve sosyal hak ve ödevler bölümün
de yer alan; Kooperatifçiliğin geliştirilmesini düzen
leyen 46 ncı maddenin, piyasaların denetimini düzen
leyen 60 inci maddenin, 

Tüketicilerin korunmasını düzenleyen 61 inci mad
denin ve 

Tarımla uğraşanların korunmasını düzenleyen 45 
inci maddenin, 

Yürütme bölümünde yer alan; 

Planlamayı düzenleyen 160 inci maddenin, 
Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve iş

letilmesini düzenleyen 161 inci maddenin, 

Ormanların korunması ve geliştirilmesini düzen
leyen 162 nci maddenin, 

Orman köylüsünün korunmasını düzenleyen 163 
üncü maddenin, 

Denizciliğin ve hayvancılığın geliştirilmesini dü
zenleyen 164 üncü maddenin, 

Malî hükümleri düzenleyen 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 uncu maddelerin bu 
yeni bölüme alınmasını, bu maddelerin bu yerde gö
rüşülmesini, birçok ülke anayasasında görülen bu an
lamlı düzenlemenin yeni Anayasamıza getirilmesi hu
susunu takdirlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cemil ÇAKMAKLI 
lulay ÖNEY 
Ali DİKMEN 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Mehmet 'AKDEMİR 

Orhan BAYSAL 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Paşa SARIOĞLU 
Hayri SEÇKİN 
İmren AYKUT 

Necmettin NARLIOĞLU 
Nuri ÖZGÖKER 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Mahmut AKKILIÇ 

Ayhan FIRAT 
Hamdi AÇAN 
Yıldırım AVCI 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Aydemir AŞKIN 

Şerafettin YARKIN 
Ender CİNER 

Lütfullah TOSYALI 
Hamdi ÖZER 

Doğan GÜRBÜZ 
Cahit TUTUM 

Turgut TAN 
Tandoğan TOKGÖZ 
İbrahim ŞENOCAK 

İsmail ŞENGÜN 
Aydın TUĞ 

Turgut KUNTER 
Vehbi Muhlis 

DABAKOĞLU 
Şadan TUZCU 
Ahmet SARP 

Adnan ERSÖZ 
Fikri DEVRİMSEL 

Ethem AYAN 
Remzi BANAZ 
Bekir TÜNAY 

Orhan CİVELEK 
Nermin ÖZTUŞ 
Akif ERGİNAY 

İsa VARDAL 
Evliya PARLAK 
Hilmi SABUNCU 

Recai DİNÇER 
Mazhar HAZNEDAR 

Nazmi ÖNDER 
Özer GÜRBÜZ 

Feridun GÜRAY 
Cavidan TERCAN 
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Nihat KUBİLAY 
Muhsin Zekâi BAYER 

Vahap GÜVENÇ 
Feridun ERGİN 

lAvni MÜFTÜOĞLU 
Mehmet HAZER 
B. Sami DAÇE 

Erdoğan BAYIK 
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Mustafa ALPDÜNDAR 
Ali GİRMEN 

Abdülbaki CEBECİ . 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Ali Nejat ALPAT 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Necdet GEBOLOĞLU 
Enis MURATOĞLU 

Yüce Başkanlığa 
'Anayasa Tasarısının 45 inci maddesinin aşağıda 

belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat YILMAZ 
Necdet ÖZDOĞAN 

Salih İNAL 
Zeki ÖZKAYA 
Adli ONMUŞ 

Recai DÎNÇER 
Fahri ÖZTÜRK 

Mazhar HAZNEDAR 
Sadi ERDEM 

C. 

Nazmi ÖNDER 
Doğan GÜRBÜZ 
Osman YAVUZ 
Erdoğan BAYIK 

Muhsin Zekâi BAYER 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Nuri ÖZGÖKER 
Hilmi SABUNCU 
Hayati GÜRTAN 

Tarım ve tarımla uğraşanların korunması 
Madde 45. — Devlet, tarım arazilerinin ve çayır 

meraların amaç dışı kullanılmasını, her türlü tahri
batını önleyici, tarımsal üretim planlamasına dayalı 
olarak bitkisel, hayvansal üretim ile su ürünlerinin 
üretimini artırıcı, tarımla uğraşanların ekonomik ve 
sosyal yönden koruyucu tedbirleri alır. 

Devlet, tarımsal işletmelerin araç ve gereçleri ile 
diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı ve geliş
tirici, çiftçinin teşkilatlanmasını destekleyici ve fi
nansman ihtiyacını giderici, çiftçi mallarını koruyu
cu, bitkisel ve hayvansal ürünlerini değerlendirici ve 
bunların gerçek değerleri ile üreticinin eline geçme
sini sağlayıcı düzenlemeleri yapar. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 45 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesine müsaadelerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

C. Tarımın ve hayvancılığın korunması 

Madde 45. — Devlet, tarım arazileri, çayır ve 
meraların amaç dışı kullanılmasını önlemek, tarım
sal ve hayvansal üretimi artırmak amacı ile bu üre
tim dallarında çalışanların işletme araç ve gereçleri 
ile diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 
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Devlet, tarımsal ve hayvansal ürünlerin değerlen
dirilmesi ve bunların gerçek değerlerinin üreticinin 
eline geçmesi için gereken önlemleri alır. 

Cemil ÇAKMAKLI 

Mehmet AKDEMİR 

Ethem AYAN 

Özer GÜRBÜZ 

Necdet GEBOLOĞLU 

Rıfat BAYAZFT 

Akif ERGİNAY 

Mehmet HAZER 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Azmi ERYILMAZ 

Şadan TUZCU 

İsa VARDAL 

Abbas GÖKÇE 

Alâeddin AKSOY 

Ali GİRMEN 

H. İbrahim KARAL 

İsmail ŞENGÜN 

Eşref AKINCI 

Halil Erdoğan GÜREL 

ibrahim BARANGİL 

Remzi BANAZ §ükrü BAŞBUĞ 
Sadi ERDEM 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «Tarımın ve tarımla uğraşan

ların korunması» başlığını taşıyan 45 inci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Fuat AZGUR 
«Sanayi, yerleşim ve ulaşım plan ve programla

rının hazırlanması ve uygulanmasında kesin zaruret 
olmadıkça tarım arazisinin küçülmesi veya verimin 
azalması sonucunu doğuracak işlem ve eylemlere 
izin verilmez.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 45 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini saygıyla arz ederiz. 
B. Tarımın ve hayvancılığın korunması : 
Madde 45. — Devlet, tarım arazileri ile çayır ve 

meraların amaç dışı kullanılmasını önlemek, tarım 
ve hayvan ürünlerini artırmak, hayvancılığı ve tarı
mı teşvik ve geliştirmek maksadıyla gerekli tedbirleri 
alır. Bu üretim dallarında çalışanların işletme, araç 
ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını ko
laylaştırır. 

Devlet, tarım ve hayvan ürünlerinin değerlendi
rilmesi ve bunların gerçek değerleriyle üreticinin eli
ne geçmesi için gereken tedbiri alır. 

Bekir Sami DAÇE Fuat AZGUR 
Ethem AYAN Hamza EROĞLU 

Kâzım ÖZTÜRK 
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Danışma Meclisi Başkanlığına I 
«Anayasa Tasarısının Üçüncü Kısım III/C «Ta

rım ve tarımla uğraşanların korunması» kenar baş
lığını taşıyan 45 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

VJ Tarımın geliştirilmesi, tarımla uğraşanların 
korunması 

Madde 45. — Devlet, tarıma elverişli toprakla
rın amaç dışı kullanılmasını önlemek, tarımsal üre
timin millî ekonominin gereklerine ve toplumun ya
rarına, halkın beslenmesine uygun olarak artırılma
sını gerçekleştirmek için, tarımla uğraşanların araç ve 
gereçleri ile her türlü girdileri sağlamalarını kolay
laştırma, ürünlerinin değerlendirilmesi ve bunların 
gerçek değerlerinin üreticilerinin eline geçmesi önlem
lerini almak, tarım alanında çalışanları sosyal gü
vencelere kavuşturmak ve her halde topraksız çiftçi 
bırakılmamasının gerektirdiği düzenlemeleri yapmak
la yükümlüdür . 

Devlet, hayvan varlığının korunması ve gelişti
rilmesi önlemlerini alır. | 

Gerekçe : Madde, tasarıdaki 45 inci maddenin 
«kenar başlığını» zorunlu olarak değiştirmiştir. Bu 
suretle madde metni ile bir uyum sağlanmaya çalışıl
mıştır. Tasarıdaki esas görüşden ayrılınmamış «ta
rımsal gelişme 4 ana esasa bağlanmıştır. (1) Tarım 
arazilerini (topraklarını) korumak, (2) Millî ekono
mi ve toplum yararına uygun şekilde tarımla uğraşan
ları desteklemek (3) tarım alanında çalışanları sosyal 
güvencelere kavuşturmak (4) Hayvan varlığımızı 
korumak. Bu suretle, tarımsal koruma ve gelişme 
eksiksiz bir şekilde Devletin görev ve yükümlülükleri 
arasına girmiştir. 

BAŞKAN — Öncelikle Sayın Çakmaklı ve 67 ar
kadaşı tarafından verilen ve Tasarının sistematiğine 
taalluk eden hususu karara bağlamamız gerekmekte
dir. Bu konuda bir açıklama yapmak ister mi arka
daşlarımız, yoksa doğrudan doğruya... 

CEMÎL ÇAKMAKLI — Açıklama istiyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmaklı. 
CEMÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlarım;, 
Öncelikle belirteyim ki, bu önerge 45 inci mad

denin özüyle ilgili değildir. Ancak 69 arkadaşımızın 
müşterek görüşünü ifade eden bu önerge, hepimizin 
çok önemli olduğunda ittifak ettiğimiz ekonomik ve 
malî düzenlemelerin sistematiği ile ilgilidir. 

— 421 

23 . 8 . 1982 O : 3 

Genel görüşmelerde de arz ettiğim gibi, Anayasa 
Tasarımız ekonomik ve malî düzenlemelerin üzerine 
önemle eğilmiş, daha önceki anayasalarımızda daha 
az maddeyle düzenlenen bu konuyu 27 madde için
de düzenlemeye gayret göstermiştir. Ancak kanaati
miz odur ki, belli bir bütünlük içinde sunulması ge
reken ekonomik ve malî' hükümler, bazen bir isteme 
hakkı gibi ekonomik ve sosyal haklar bölümünde, 
bazen yürütme bölümünde, bazen de daha başka 
bölümlerde düzenlenebilmiştir. 

tşte bu temel yaklaşım, bu sistematik anlayışı eko
nomik ve malî hükümlerin belli bir biçimde birbiri
nin ardınca ve bir birini tamamlayan biçimde anlaşıl
masını engellediği gibi, bu maddelerin görüşülmesi 
esnasında birbiriyle çok yakın konuların birbirini ta
mamlamalarına da imkân veremeyecektir kanısında
yız. 

Öyle ki, ekonomik ve sosyal haklar bölümünde 
düzenlenen bir kooperatifçilik konusunu, bir piya
saların denetimi konusunu aynı gün görüşeceğiz, üç 
gün sonra malî hükümleri, beş gün sonra planlama
yı vesaire, tşte bu birbirini tamamlayan konuların 
hem Anayasanın yürürlüğe girmesiyle anlaşılabilme-
sini teminen ve daha önemlisi burada bunların birbi
rini tamamlar biçimde görüşülebilmesini teminen 69 
arkadaşımızla birlikte verdiğimiz önergenin dikkate 
alınarak, önergede zikredilen maddelerin açılacak 
bir yeni bölümde görüşülmesini ve bu maddelere 
ilişkin görüşmelerin o bölüme bırakmayı hem Sayın 
Komisyonun, hem Yüce Meclisin dikkatlerine sunu
yoruz. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Önergenin aley

hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Bu takrire imza koyan çok muhterem, çok sev

diğim arkadaşların birçok haklı tarafları vardır, me
sele bir sistem meselesidir .Gerçekte çok çok başlan
gıçta olsak ve gönül arzu eder ki, Anayasayı bir hu
kuk düzeni içerisinde ele alarak siyasî hayatın düzen
lenmesi, iktisadî hayatın düzenlenmesi, (ve tabiî bu
nun içinde malî hayat) sosyal hayatın düzenlenmesi, 
kültür ve eğitim hayatının düzenlenmesi ,hatta tek
nolojik hayatın düzenlenmesi şeklinde bir sisteme, 
bir düzenlemeye bağlansak da bunu ortaya çıkarsak, 
bu gerçekten çok güzel olacak bir durumdur; fakat 
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öyle bi noktaya gelmişizdir ki, bugün bu tip yeniden 
sıralama, yeniden bir sistem yaratma her şeyden ön
ce çok sıkışık, demin buyurdukları gibi bir önergenin, 
verdiğimiz önergelerin gerekçesiz olmasının dahi sa
kıncalarını ileri süren, haklı olarak ileri süren Ko
misyonumuzu çok zor duruma düşürür. 

Canü gönülden bir sisteme taraftarım, hatta da
ha da aşırı gidiyorum, ama bugün için bu çok muh
terem 70 arkadaşımın bütün niyetlerini paylaştığım 
halde, bu önergenin aleyhinde konuşuyorum. Zaman 
bizim için artık en hassas noktaya gelmiştir. Eğer 
bunu yeniden düzenlemeye kalkarsak ve Komisyonu
muza bir de bu ağır yükü yüklersek, tahmin ederim 
ki, çok güç durumlara düşeriz. 

Lütfen arkadaşlarım önergelerini bir kere daha 
gözden geçirsinler, yalnız zamanlama bakımından 
dikkat etsinler ve eğer imkân varsa geri alsınlar. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın Akyol, Komisyon adına mı? 
ŞENER AKYOL — Hayır efendim, şahsım adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol; lehte aleyhte? 
ŞENER AKYOL — Galiba aleyhte olacak. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Verilmiş olan bu önerge sistematik ve didaktik 

bakımından gerçekten yerindedir, hakikaten birçok 
müesseseyi dağıtıp çeşitli yerlerden benzerliklerine 
rağmen; incelemekte ve düzenlemekte belki öğretici 
açıdan yarar bulunmayabilir. Yalnız, heyetiniz bu 
önergeyi kabul ederse, şu mütalaanın da dikkate alın
masında yarar görmekteyim: Önergenin başında, koo
peratifçilik, piyasaların denetimi, tüketicilerin korun
ması, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların korunması 
gibi hususların da malî bölüme, yani aşağı yukarı 
son maddelere nakledilmesi istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu maddelerin içindeki hükümler, temelinde, 

özünde sosyal hak niteliğinde ve toplum içinde daha 
az iktisadî durumda olan, daha zayıf iktisadî durum
da olanları himayeye matuftur. Refahın tabana in
dirilmesine matuftur. Birtakım tekellerin, ekenomi-
nin bünyesini bozmasına ve bu şekilde güçsüzlerin 
daha güçlenmesine matuftur. Onun için bu tedbir
leri buradan alıp başka bir yere götürürseniz, bu 
Anayasa Tasarısı ile sağlamak istediğimiz genel 
denge bozulmuş görülebilir; ama takdir Heyetinizin
dir. 

Buna rağmen, «Tüketicilerin korunması sosyal 
bir hak değildir. Bu, ekonomik bir meseledir, malî 

bir meseledir» diyebilirsiniz. Ne kadar öyle ise, o 
takdirde; ama yine de düşünmek lazımdır ki, tüketi
cilerin korunması, toplumumuzun zayıf kesimlerinin 
korunmasıdır. O zaman sakatların korunması da 
masrafı gerektirir diye, onu da oraya gönderelim gibi 
bir mantık doğar. 

Bu Tasarının mantığında, toplumdaki bütün ke
simler bakımından izah etmiştim, bir taraftan barış, 
diğer taraftan üretim yatmakta ve bu tedbirler de 
sosyal barışı sağlamaya matuf birer tedbir olarak 
tedvin edilmişti. Tekrar ediyorum bu konuda ne 
benim, ne de zannediyorum, (Komisyon adına ko
nuşmuyorum) Komisyon üyelerinin belki ısrarı olma
yabilir; ama bunu yaparken bu dört maddedeki sos
yal tedbirlerin «Ekonomik ve sosyal haklar» bölümü 
ile yakın ilgisi üzerine ve belki de yeniden yazılacak 
yahut, zapta geçecek şekilde bir açıklama yapmakta 
yarar vardır. 

Özetle, toplumun ekonomik olarak daha zayıf ke
simleri için birer himaye tedbiri olan bu maddelerin, 
onların durumunu düzenleyen bu bölümden alınıp, 
başka bir yere taşınmasına ben şahsen iştirak etmi
yorum. 

Diğerlerine gelince, bunlar olabilir, bunlar birer 
malî hükümdür, birer ekonomik hükümdür, buna 
bütün gönlümle katılırım; ama sosyal ve ekonomik 
haklarla ilgili olan, kooperatifçilik, tekellerin deneti
mi, tröstlerin yasaklanması, kartellerin yasaklanma
sı, bunların buradan sökülüp alınmasında korka
rım ki ileride eleştiriyi mucip bir panorama ortaya 
çıkar. Bunu Yüksek Heyetin bilgilerine arz etmek 
için söz aldım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın sözcüye bir so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akyol kendi adına 
konuştu, daha henüz Komisyon görüşünü ifade et
medi. 

TURGUT TAN — Lehinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 

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

Anayasa Tasarısının belirli bir bölümü ile ilgili 
olarak huzurunuza getirilen önerge, aslında bana göre 
bir bütünün parçasıdır. O da tümü ile Tasarının sis
tematiği ile ilgili bir konudur. 

Bütün hukuk metinlerinde olduğu gibi, bu hukuk 
metinlerinin başında gelen, en üstünde yer alan ana-
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yasalarda da maddelerin düzenlenişi, o maddelerin 
okunması sırasında organların, özellikle Anayasa söz 
konusu olduğunda Devlet organlarının Devlet çatısı 
içerisindeki yerleri, yetkileri ve organların birbirleri 
arasındaki karşılıklı ilişkilerini belirlemek bakımından 
büyük bir önem taşımaktadır. Aynı düzeyde bulunan 
organlar nasıl ki, eşit ağırlıktaki başlıklar altında yer 
alırsa, birbirlerine tabi durumda bulunan organlar da 
ana başlık altında birbirlerine tabi olarak düzenlenmek, 
yer almak durumundadırlar. Aksi takdirde okuyan 
için, ileride o metni yorumlayan için yanıltıcı sonuç
lara varmak mümkündür. 

Binaenaleyh, Tasarıda sadece görüşme konusu 
olan bölüm açısından dikkate alındığında, gerek eko
nomik ve sosyal haklar bölümünde yer alan bazı 
maddeler, bunlardan belki bir ikisi için tereddüt ileri 
sürülebilir, Sayın Akyol'un söylediği gibi tüketicilerin 
korunması maddesi acaba bir sosyal hak olarak, «Sos
yal ve ekonomik haklar» bölümünde mi yer almalıdır, 
almamalı mıdır, tartışılabilir; eğer bu konu Komisyo
na tekrar gelirse, bu konu her halde Komisyonda tartışı
lacaktır; ama diğer hükümler açısından, yani tereddüte 
yer vermeyecek açıklıkta bulunan hükümler açısından 
bunların bir bağımsız bölümde, «Ekonomik ve mali 
hükümler» başlığını taşıyan bağımsız bölümde toplan
masında büyük yarar vardır. 

Özellikle, mesela; 160 inci maddedeki planlama 
ve ondan sonra gelen hükümler, yürütme içerisinde 
birden kamu görevlileriyle ilgili maddelerden sonra 
doğrudan onlarla aşağı yukarı aynı başlık altında ve 
aynı düzeyde «Planlama» diye başlayan bir bölüm 
gelmektedir. «Planlama» arkasından «Doğal kaynak
ların, ormanların korunması» gibi devam etmektedir, 
sonra yine yürütme içerisinde yer alan, idarenin bü
tünlüğü içerisinde düşünülmesi gereken üniversiteler, 
TRT gibi diğer idarî organlara geçmektedir. 

Binaenaleyh, burada çarpıcı bir şekilde görülmekte
dir. Ayrıca, daha da üzerinde durulduğu takdirde, 
mesela «Mali hükümler» bölümünde yer alan «Bütçe
nin görüşülmesi» hükmü, 144 üncü madde Tasarıdaki, 
pekala «Yasama» bölümünde «Kanunların görüşülme
s i n e ilişkin maddeler arasında da yer alabilir. Binaen
aleyh, bu bakımdan Tasarının ve daha sonra meydana 
çıktığında Anayasanın incelenmesi sırasında daha denli 
toplu ve doğru; okuyana, inceleyene doğru bilgi vere
bilmesi bakımından bu tür bir düzenlemenin gerekli 
olduğu düşüncesindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 

HAYRİ SEÇKİN — Sayın Başkanım; lehinde söz 
isteyecektim; fakat zannediyorum iki üye konuştular; 
ama söz verirseniz konuşmak isterim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çakmaklı teklif sa
hibi olarak görüştüler, görüşmek istiyorsanız buyurun. 

HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Sayın Çakmaklı ve ben de dahil arkadaşlarımızın 
vermiş bulunduğu önerge, benden evvel lehinde ko
nuşan iki arkadaşımın izahlarıyla zannediyorum ki, 
Genel Kurulumuzu yeter derecede aydınlatmıştır. Ben, 
dalha ziyade muhterem Anayasa Komisyonumuzun 
bunu tedvin etmekte karşılaşabileceği bazı güçlükleri 
ve zamanlarını alması bakımından kendilerinden ri-
cakâr olmak için huzurunuzu işgal etmiş bulunmakta
yım. • 

Bir Anayasa Tasarısının sistematiği ile alakalı ola
rak, iyi niyetli olarak getirilmiş olan bir önergenin 27 
maddesinin bir kısım altında toplanması şeklindeki 
çok masumane bir talebin belki birkaç maddesinin şu 
veya bu kısım içinde mütalaa edilebileceği şeklindeki 
bir karşıt görüşle mütalaa edilmemesi gibi bir sonucu 
vereceği düşüncesiyle hiç kale alınmayacağını zannet-
memekteyim. Biraz evvel Tan arkadaşımın belirttikleri 
gibi tasarımızın yürütme bölümünde görülen birçok 
hususlar, sosyal haklar bölümünde görülen birçok hu
suslarla aynı anlamda, aynı bölümlerde veyahut aynı 
kısımlarda düşünülebilecek bir husustur. Yapmakta ol
duğumuz bir Anayasanın daha sistematik bir şekilde 
tamamlanabilmesi için yapılmış olan böyle 'bir teşeb
büsün Muhterem Komisyonumuzca da aynı iyi niyet
le mütalaa edilerek kısa sürede maddeleri belirlenen, 
27 maddeden ibaret olan bu hususun ayrı bir kısımda, 
1961 Anayasasında olduğu gibi dört kısımda değil de, 
bilfarz beş kısımda teşekkül ettirilmek suretiyle top
lanması mümkün olacağı kanaatindeyim. Sayın Genel 
Kurulun bu yolda vereceği bir olumlu kararın Anaya
sanın sistematiğini düzeltmeye matuf olacağını belirt
mek ister, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKA N— Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

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

Sayın Cemil Çakmaklı ve Turgut Tan ve arkadaş
larının verdiği önergeden daha önce haberim vardı. 
Bu şekildeki bir düzenleme elbetteki rasyonel bakımın
dan Anayasaya daha iyi bir anlam verir. Falkat der
hal şunu belirtmek isterim ki, şahsım adına konuşuyo-
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rum, konu Komisyonda tartışılmamıştır; ama (Komis
yondaki arkadaşlarımın da buna karşı çıkacakları ka
naatinde değilim. 

Yalnız 'teklifin bir yanı var; o yanını da Sayın Çak
maklı belirtti, dedi ki, «Bu maddelerin hepsini beklete
lim, en sonunda bölüm altında toplayarak o (bölüme 
sıra geldiği zaman müzakere edelim» Ben 'bunu uygun 
bir yöntem olarak görmüyorum. Çünkü aslında «Eko
nomik ve malî hükümler» başlığını taşıyan bölümle
rin ıbüyük bir kısmı arasında birbiriyle bağlantı yok. 
Hepsi müstakil maddeler, gerçi ekonomik ve malî hü
kümlerle ilgili müstakil maddeler. Diğer taraftan da 
zaten 139'dan 149'a kadar bir seri halinde birbirini iz
liyor. 

Biz şimdi bunları inceleyelim, karara bağlayalım, 
en sonunda gerekirse Yüksek Heyetinizin kararıyla bir 
düzen içerisinde alırız ve yoluna boyarız efendim. 

Saygılarımla, teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

CBMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, aca
ba bir açıklamama izin lütfeder misiniz?... Çok önemli 
olduğunu belirttiler; hem Komisyonun Başkam, hem 
de sözcüsü şahısları adına söz aldılar. Açıklık getir
mek açısından eğer Yüce Genel Kurul izin verirse bu 
bilgi alanımız konusunda çok kısa bir açıklama yapma
ma izin verir misiniz?... 

BAŞKAN — Yeterli miktarda zannediyorum açık
landı Sayın Çakmaklı. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Bir önemli husus var 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfedin, hemen yerinizden kısaca... 
CEMlL ÇAKMAKLI — Bu hususların ayrı ayrı 

görüşülmesinin esasen birbiriyle ilgili olmadığı konu
sundaki Sayın Aldıkaçtı'nın görüşünün pek yerinde ol
madığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, bir noktada mutabık 
kalalım. Bütün buna rağmen meseleyi tekrar Komis
yonda arizamik görüşeceklerini ifade etti Sayın Ko
misyon Başkanı. Sizin önergenizi ret manasını ben çı
kartmadım. Bu itibarla. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Komisyon görüşü is
tihsal edilmediği için böyle bir açıklama gereğini duy
dum. 

BAŞKAN — Bu itibarla, müsaade edin, o tarihe, 
kararları geldiği tarihe daha görüşleriniz başkaca var
sa onları da nakledersiniz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Pardon efendim, 'ben mi yanlış anla
dım?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, teşekkür ederim; ama Komis
yon arkadaşlarımın (Tabiî müzakere edeceğim) kara
rını almaya çalışacağım, arkadaşlarımın da katılacağım 
sanıyorum. Fakat önemli olan husus, yani karar ve
rildikten sonra, mesela şimdi burada derhal kooperatif
çiliğin geliştirilmesi üzerine 46 ncı madde, bunu en 
sona bırakalım yahutta yani gruba... 

BAŞKAN — Hayır, hayır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Böyle bir şey bahis konusu değil. 
Biz müzakerelere madde madde devam edeceğiz ve 
ondan sonra da en sonunda gerekli şekilde toparlarız, 
bir bölüm halinde getiririz efendim. Arz etmek iste
diğim budur. 

BAŞKAN — Tabiî, onu şimdi şu anda ben de ifa
de etmek istiyordum, ifadeniz şu : Sistematiği bilahara 
karara bağlarız; ama maddeleri bugünkü sistem içinde, 
aldığı yer içinde görüşmek durumundayız değil mi 
efendim, bunda mutabıkız?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet Sayın Başkanım. 

HAYRİ SEÇKİN — Önergemiz bu yolda değil 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeniz bu yolda değilse, şu hal
de... 

HAYRİ SEÇKİN — Ekonomik konularla alakalı 
olan maddelerin tüm olarak görüşülmesi yararlı olur 
diyoruz önergemizde. «Maddeleri perakende olarak 
görüştükten sonra sistematik olarak bunu bir so
na alırız» şeklindeki ifade, yöntemi değiştirmek için... 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum. 
Sayın Aldıkaçtı?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, kürsü
deyken de arz etmiştim, özür dilerim; zaten 139 
ila 149 uncu maddeler ardı ardına birbirini izliyor, 
10 madde, Diğer maddelere gelince; şunlar arasın
daki irtibatı lütfen arkadaşlarım anlatsınlar: Koo
peratifçiliğin geliştirilmesini düzenleyen 46 ncı mad
de, tüketicilerin korunmasını düzenleyen 61 inci 
madde, planlamayı düzenleyen 160 inci madde, ta
biî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilme
sini düzenleyen 1611 inci madde, ormanların korun
ması 162 nci madde1, denizcilik 164 üncü madde, 
piyasaların denetimini düzenleyen 60 inci madde. 
Bunların hepsinin ekonomik olduğunda tartışma 
yok, onları ekonomi bölümüne böleceğiz; ama bu 

İ maddelerin her birinin kendi arasında Sayın Hayri 
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Bey arkadaşımın ileri sürdüğü gibi bir irtibatı ol
duğunu da benim haf salam kabul etmiyor. 

Arz ©derim efendim. 
(NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan, müsaade 

eder imisiniz?..., 
IBAŞKAN — (Müsaade eder misiniz efendim, ye

terli miktarda görüşülmüştür önergenin lebinde ve 
aleyhinde; lütfediniz efendim. 

NAZMİ ÖNDER — Müsaade eder imisiniz efen
dim?... 

(BAŞKAN — Bir soru mu efendiım?.., Sistemi
miz içinde önergenin lehinde ve aleyhinde görüşül
dü, Komisyon görüşünü ifade ettiler, siz lütfen fair 
satır... 

(NAZMİ ÖNDER — İmza salhibi olarak Ko
misyonun teklif ettiği usulü kaibul ediyorum, onu 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi ben de esasen bunu müsaa
de ederseniz oylarınıza sunmak istiyorum. Oyları
nızla halledelim. En iyi hal tarzı budur 4 

Komisyon, ibahis konusu maddelerin yeni siste
matik içinde görüşülmesine karşıdır, değil, mi efen
dim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buna mukabil önerge sahipleri 
yeni bir sistem içinde görüşülmesini istemektedir. 
Bu itibarla öncelikle bunu halletmek istiyorum, öner
gede bahis konusu olan maddelerin en aykırı tek
lif olması itibariyle bugünkü hale teklifte belirtildi
ği veçhile yeni sistem içinde maddelerin görüşülme
sini oyunuza sunacağım. O zaman mevcut olan ta
sarıdan ayrılıyoruz. Yeni sistem içinde ait olan mad
delerin görüşülmesini kabul edenler işaret buyur
sun... 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, anlaşıla
madı, izin istedim..., («Anlaşıldı, anlaşıldı» sesleri) 

...>... 

IBAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Yeni bir sistematiğe 'bağlanması hususunu Ko

misyon, Komisyonda görüşeceğini ifade etmiştir. 
Bu itibarla münhasıran önergenin yalnız bu kısmı
nın dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Yeni bir sistematiğe bağlanması ikinci görüşme
ler esnasında mümkün olursa, o tarihte Komisyon 
tarafından getirilecektir. 

İDeğerli üyelefr; 
Saat 20.00 olmuştur. Çeşitli teklifler var, onları 

da size" arz etmek durumundayım. Valkî rötarı telafi 
etmek maksadıyla daha bir - iki saat görüşmeyi arzu 
eden arkadaşlarımız var. Komisyon iştirak ediyor ise 
veya 21.00'e kadar çalışmayı bilfarz.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biz evvela geçen 
Cuma veya Perşembe günü hatırımda kaldığına gö
re bir program arz ettik, dedik ki, Salı ve Perşem
be akşamlarını 'bize tahsis edin, iade1 edilen madde
leri yahut yeniden görüşülmesi gereken maddeleri gö
rüşelim ve hazırlayalım diye. Bu teklifimizi tekrar
lıyoruz 'bir kere. Onun dışında, bu akşam çalışalım. 

BAŞKAN — Ricam şu, 20.00 - 21,00 arası ara 
verdikten sonra mı, çalışalım, yoksa 21.00'e kadar 
çalışıp bugünkü mesaimizi mi bitirelim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yemekten sonra efendim, yemek
ten sonra çalışalım. 

IBAŞKAN — Genel temayül 'bir ara verilmesi 
istikametindedir. Saat 2l.20'de tekrar çalışmaya baş-
lamak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 

...<... 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılına Saati : 21.20ı 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
133 üncü Birleşimimin Dördüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Anayasa Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz,. 

45 inci maddeyle ilgili olarak verilen ikinci öner
geyi tekrar okutuyorum, 

ı(Fuat Yılmaz ve '17 arkadaşının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde açıklama yap
mak isteyen.... Buyurun Sayın Özdoğan. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 
Danışma meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 45 inci 
maddesini yeniden düzenleyen önergemizin lehinde 
görüşmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyelerine teşekkür et
mekle başlayacağım. 

Meclisimizin görüş ve tesvibihe sundukları Ana
yasa Tasarısında tarımla ilgili birçok maddelere yer 
verilmiştir. Bu maddelerden biri de, «Tarım ve ta
rımla uğraşanların korunması» maddesidir. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye bir tarım ülkesidir. 
Tarımla uğraşanların miktarı 25 milyonu bulmakta
dır, Bu madde, nüfusumuzun yarısını direkt, diğer 
yarısını da dolaylı ilgilendirmektedir. 

1961 Anayasasının 52 inci maddesinde «Tarımın 
ve çiftçinin korunması« başlığı altımda yer verilen 
maddede, tarımın ve çiftçinin korunması için ileri 
sürülen fikirlerin hududu ve sınırları kesin belli değil
di. 

Tarım ve tarımla uğraşanlar korunmadıkça, ta
rımın arzu edilen seviyeye çıkması da düşünülemez. 
(Türkiye konumu itibariyle dünya devletlerinin gıpta 
ettiği bir ülkedir. Çok büyük bir tarım potansiyeli 
vardır. Dünyanın kendi kendisini besleyen yedi ülke
den biridir. Bugün hiç kimsenin gözünden kaçmayan 
bir gerçek vardır. Başta Sayın Devlet Başkanımız ol
mak üzere hemen herkesin birleştiği, Türk ekonomisi
nin temelini oluşturan tarım, ormancılık ve hayvan
cılığın daha iyiye gitmesidir. 

160 üyeden oluşan Meclisimizin 11 üyesi ziraat, 
3 üyesi veteriner, 2 üyesi de yüksek orman mühen
disidir. Bu sayı, Meclisimizin üye yekununun yakla
şık 1/10'unu oluşturmaktadır. Bugüne kadar hiçbir 
Mecliste 16 üyeden oluşan ziraat, veteriner, orman 
mühendisi kadrosuna yer verilmemiştir veya yer al
mamıştır. Bunun bir nedeni vardır. Bu da bana göre, 
Sayın Millî Güvenlik Konseyinin Türk tarımının kal
kınmasına olan inançlarından gelmektedir. 

Hazırlanmakta olan yeni Anayasada tarımla ilgili 
maddelerde, diğer maddelerde olduğu gibi, gerekli ti-
tizliiğn gösterilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan ve sayın üyeler; 
Bazı ürünler dışında birim alandan sağlanan ve

rim istenen düzeye çıkmamıştır. Tarımın temel so
runlarına gerçekçi bir çözüm getirememiş tir. Tarımsal 
üretimin artışında etkili olan faktörlerden sulama, 
gübreleme, kaliteli tohumluk, makine kullanılması, 
tarımsal mücadele, kredi istenilen seviyeye çıkarılma
mış ve araziler kullanılma kabiliyetlerine göre kulla
nılmamış, tarım arazileri tarım dışı gayelerle istismar 
edilmiştir. 

Yurdumuzda en çok üretimi yapılan buğdayın ve
rimi, komşu ülkelerin veriminin çok altındadır. Bul
garistan'da dekar başına ortalama verim 380 kg. iken, 
bu rakam bizde 160 kg.'dır. Bizde sadece buğdayda-
kileri 160 kg.'dan 320 kg.'a çıkardığımızda yıllık 
buğday hasüatı 30 milyon tona ulaşacaktır. Bu ha
sılatın 14 milyonu kişi ihtiyacı, hasat ve çeşitli se
beplerle kayboluşu, tohumluk rezervi olarak değerlen
dirirsek, geriye kalan 16 milyon tonu ihraç ettiğimiz 
takdirde 3 milyar dolar döviz sağlanması mümkün 
olacaktır. 

Yurdumuzda tarım ve tarımla uğraşanların korun
ması için yeni kanunî müeyyideler getirilmemiş, ta
rımsal ürünlerin artışı tabiat şartlarına bırakılmıştır. 
Tekniğin icapları veya üretimi artıran faktörlerin ye
rine getirilmesine gerekli yaklaşım sağlanamamıştır. 

Bugün bazı kesimlerde ve bazı bitkilerde Türk 
çiftçisi gereğinden fazla gübre ve gereğinden fazla 
tohumluk kullanmaktadır. Bunun millî ekonomimiz-
deki yaptığı kayıp milyarları bulmaktadır. Büyük bir 
kesim de gübreyi hiç kullanamamaktadır. 
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Yurdumuzdaki toprakların sulama ve arazi kullan
ma kabiliyetlerine göre arazi tasnif haritaları hazır
lanmış, bu haritalardan istifade ederek su ve rüzgâr 
erozyonu sağlanan haritalar çıkarılmıştır. Toprak 
etüt haritalarından istifade ederek, her çiftçinin tarım 
arazilerinde uygulayacakları sulama metotları, gübre
leme ve kullanacakları tohum miktarlarının tespiti 
mümkündür. Türkiye'nin her yerinde kuruluşu ve 
imkânları bulunan Tarım ve Orman Bakanlığının bu 
görevi yenine getirmesi gerekmektedir. Bu Bakanlıkta 
bulunan büyük bir güç atıl durumdadır. 

Konuşmamızın kısıtlı olması sebebiyle konunun 
detayına inmek mümkün olmamıştır. Yalnız, şu ko
nuya değinmeden geçemeyeceğim. 

Tarım ve Orman Bakanlığının gübre ve gübreleme 
konularıyla bu seneki sarı ot mücadelesindeki başa
rısızlığına basında her gün yer verilmiştir. 

Sayın Başkan ve Sayın üyeler; 
(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu olarak Komisyonumuzun kuruluşundan 
bugüne kadar tarımla ilgili 4 kanun tasarısı gelmiştir. 
Bunlardan 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğünün Kuruluş Kanununun Üçüncü Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, 6831 
sayılı Orman Kanununun Değişik 34 üncü Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, Toprak 
ve Tarım Reformu Öntedblrler Kanununa Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı, diğeri 
de Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısıdır. 
Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısının akıbeti 
Yüce Meclisinizce malumdur. Tarım ve tarımla uğ
raşanların korunması hakkında hiçbir kanun Komis
yonumuza intikal etmemiştir. Lafla peynir gemisi yü
rümez. Çok laf yerine çok iş yapma yöntemini dene
mek zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özdoğan, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

SALlH NECDET ÖZDOĞAN — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Sayın üyeler; 
Tarım ve tarımla uğraşanların korunması için hu

zurunuzda sunduğumuz önerge kabul edildiği takdir
de tarım ve tarımla uğraşanların korunmasına imkân 
sağlanmış olacaktır. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN —* Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Önerge ile ilgili konuşma yapmak isteyeni arkadaş

larımız?.. Söz almak isteyen?.. 
Sayın Fırat lehinde, aleyhinde?.. 

AYHAN FIRAT — Efendim, bu maddeyle 45 in
ci madde; 44'le 45 inci maddedeki görevler karışmış 
durumdadır. Bu konuda müsaade ederseniz.... 

BAŞKAN — Sizden ben şu müsaadeyi alayım: 
Önergeler bitsin, akabinde siz onu soru şeklinde lüt
fediniz. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, biz 44 üncü 
maddede bazı öneriler getirdik. Burada yanlış bir dü
zenleme olduğu için, bu maddeyi de ilgilendirir gibi 
gözüküyor. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; ama şu anda şu 
önergeyi görüşüyoruz. Önergeyle ilgili değilse, öner
gelerin sonunda bu ifadenizi kullanın demek isti
yorum. Yanlış mı anladım efendim, yanlış mı anlat
tım?.. Önergeyle ilgili meseleleri bu önerge üzerinde 
görüşeceğiz. 

AYHAN FIRAT — Peki efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Buyurunuz 

Sayın Salih inal. 
Lehinde söz alıyorsunuz. 

SALÎH ÎNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Türk tarımına hakikaten olumlu yönde katkıda 

bulunacak olan böyle bir maddenin yeni hazırlanmak
ta bulunan Anayasa (Tasarısında yer almış olmasından 
bir teknik eleman olarak fazlasıyla gurur duyuyorum. 
O bakımdan değerli Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
üyelerine engin saygılarımı arz ediyorum. 

Sevgili arkadaşlar; 
Madde 45'te «Devlet, tarım arazilerinin amaç dışı 

kullanılmasını önlemek» yönünde maddede yer veril
miştir; ancak biz diyoruz ki, tarım arazilerinin ve 
aym zamanda Türk tarımında bölünmez bir parça olan 
ve hayvancılık için lazimi gayri mufarık olan çayır ve 
meraların da böyle bir madde hükmünde yer almasını 
gerekli görüyoruz. Bu nedenle bu maddeye çayır-
mera konusunu dahil etmiş bulunmaktayız. («Bravo, 
bravo» sesleri) 

Diğer taraftan, öyle tarım arazileri vardır ki, bu 
tarım arazileri muhtelif konular için harcanmaktadır. 
Şöyle: 

Bir tuğla, bir kiremit fabrikası en güzel alüvyel 
toprakların bulunduğu ortamdan en iyi toprağı alıp o 
toprağı heder etmekte, yok etmektedir, tahrip etmek
tedir. İşte, Anayasada böyle bir maddede böyle bir 
durumu da belirtmek istiyoruz. 

Türkiye'de her ne kadar «Tarımsal üretim var» 
diyoruz. Üretim planlaması henüz gereği gibi realize 
edilmemiştir, işte böyle bir maddeye tarımsal üretim 
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planlamasını öngörerek, tarımsal üretimi ki, «Ta
rımsal üretim» dediğimiz zaman bitkisel üretim, hay
vansal üretim ve su ürünleri olmak üzere bir bütün 
halinde tarımı oluşturmaktadır. («Bravo, bravo» ses
leri) 

Fakat arkadaşlarımızın bazıları bu konuyu tarım 
dışında olarak bir belirleme yapmak istediklerinden 
biz de onların bu arzularına uymak suretiyle bu 
açıklamayı burada yaparak netleştirdik. 

«Tarımla uğraşanların ekonomik ve sosyal yön
den koruyucu tedbirlerini alır» .diyoruz. Diğer ta
raftan çiftçinin teşkilatlanması hususuna önem veriyo
ruz. Bir taraftan çiftçinin sahip olduğu arazinin ran-
tabl bir şekilde işletilmesine olanak sağlamak, diğeı 
taraftan ürettiği ürünün en iyi bir şekilde değerlendiril
mesi için gerekli çalışmalarda öncülük etmek yönün
de çiftçinin teşkilatlanması hususunu da gerekli gö
rüyoruz. 

Aziz arkadaşlar; 
Şu hususu ıda vurgulamadan geçemeyeceğiz: Ma

lumları olduğu veçhile toplumumuzda bir anarşi var
dır; fakat tarımda da anarşi var. Tarımda olan anarşi 
bilhassa ziraî asayiş yönünde kendisini fazlasıyla be
lirgin hale getirmiş bulunmaktadır. O itibarla, çiftçi 
mallarının korunması esprisini de bu madde hükmün
de belirtmiş bulunuyoruz. 

O itibarla, değişiklik önergemiz Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. Bu düşünce ve görüşler muvacehe
sinde eğer getirdiğimiz önerge kabul edilecek olursa 
Türk: Çiftçisi için hayırlı sonuçlar hâsıl olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 
başka bir üyemiz?.. Yok. 

Sayın üyeler; 
Bir hususu bu vesileyle açıklığa kavuşturmak isti

yorum: Sayın Salih İnal, Sayın Yavuz ve arkadaşları 
tarafından verilen önergelerle Sayın Akkılıç, Sayın 
Çakmaklı ve diğer arkadaşları tarafından verilen 
önergeler, aynı şekilde Sayın Daçe, Sayın Azgur ta
rafından verilen önergeler birbirine fevkalade yakın 
önergelerdir. 

Bu itibarla, önerge veren değerli üyelerimizin müm
kün olduğu kadar bir önergede toplanmaları halinde 
müzakerelerin daha kolaylaşacağı tabiîdir. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum; bu önerge 
üzerinde Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ — Müsaade ederseniz biz 
de açıklama yapalım ondan sonra. 
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BAŞKAN — Efendim, sizin önergenize geçmedim; 
ama siz de bu önergeye katılıyor iseniz.... 

MAHMUT AKKILIÇ — Açıklama yapmam la
zım müsaadenizle. 

BAŞKAN — Hayır, katılıyor iseniz açıklama im
kânı vereceğim efendim, taibiî. 

MAHMUT AKKILIÇ — Hangisine efendim, bir 
öncekine mi efendim?.. 

BAŞKAN — Evet, şu anda.... 
MAHMUT AKKILIÇ — Farklılık var efendim. 
BAŞKAN — Pek önemli bir farklılık değil, bu

nunla beraber önerge sırasında size söz imkânı vere
ceğim. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sayın 

Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, başlıkta farklı

lık olmakla beraber biz okunan önergeye katılıyoruz. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —Okunan önergeye katılıyorsunuz. Te
şekkür ederim. 

Buyurun efendim, buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tarımın, hayvancılığın ve bunlarla uğraşanların 
korunması hakkında verilmiş olan önergelerin, ki, 
fevkalade fazla imzalı bu önergelerin üçünde de mev
cut olan anafikir aynıdır. Amaç, hayvancılığı, tarımı, 
çayırı, merayı, su ürünlerini, bunların planlanmasını 
ve bu konudaki teknik gelişmeyi Devletin katkısı 
suretiyle, yardımı suretiyle korumak, himaye etmek 
ve Devlet şemsiyesi altında tutmaktır. 

Öncede açıkladığımız gibi, biz ufak tefek kelime 
farkları olsa da bir projektörle bakıldığı zaman aynı 
iyi niyetin, aynı tarım kesiminin korunması zihniye
tinin bu önergelerde olduğunu görüyoruz ve aynen ka
tılıyoruz. Dikkate alacağız, bunların üçünü beraber 
yeniden hamur yapacağız bizim eksik maddemizle ve 
tamamlayacağız efendim. (Alkışlar.) 

Genel Kurula böyle gelmeyi istiyoruz. Dikkate 
alınmak üzere kabul edilmesini Komisyon olarak biz 
de istirham eylemekteyiz. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, her üç önergeyi Ko
misyon dikkate almak ister. Bu itibarla', sizin arzunuz 
da bir vesile yerine gelmiş oluyor. Müsaade ederseniz 
bu şekilde işleme tabi tutuyoruz. 

Biraz evvel arz ettiğim her üç önergenin dikkate 
alınmasını Komisyon istemektedirler. 
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MAHMUT AKKILIÇ — İki kelimelik bir açıkla
ma yapsaydım iyi olurdu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, metin geldiği zaman tekrar 
o hakkınız doğmuş olacak tabiî. Komisyondan madde 
geldiği zaman sizin önergenize tam katılmamışlarsa 
bir açıklama imkânınız olacak tabiî. 

Her üç önerge Komisyon tarafından dikkate alı
nıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili olarak Sayın Ökte'nin.... 

ERTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Efendim, benim 
esasında her üç önergede imzam vardı. O nedenle mü
saade ederseniz geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. (Alkışlar.) (Teşek
kür ederim. 

Maddeyi Komisyona önergelerle birlikte, Sayın 
Ökte'nin önergesi hariç.... 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan izin verir 
misiniz?.. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Sayın 

Azgur buyurun, lütfedin. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bendenizin tek 
imzalı bir önergem vardı, çok farklıydı zannediyorum. 

BAŞKAN — Özür dilerim, burada kalmış. Onu da 
okutuyorum efendim. 

MEHMET PAMAK — 46 mcı maddeye geçme
den 45 linçi maddeye ek bir madde teklifim vardı 
efendim. 

BAŞKAN — Ek teklifiniz var, evet onu bana şimdi 
getirsinler. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, bir şey mi vardı efen

dim?.. 
AYHAN EIRAT — Benim arz etmek istediğim 

husus 45 inci madde 'ile ilgiliydi, Sayın Komisyonun 
dikkatlerine arz etmek üzere.... 

BAŞKAN — Lütfen buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
44 üncü maddede «Devlet, toprağın millî ekono

miye katkıda bulunacak şekilde verimli olarak işletil
mesini gerçekleştirmek, erozyonla kaybolmasını önle
mek....» görevini üzerine almıştır. Madde 45'de «Dev
let, tarım arazilerimin amaç dışı kullanılmasını önle
mek,» diyor ve devamla «.... tarımla uğraşanların iş
letme araç ve gereçleri ile girdilerinin sağlanmasını 
kolaylaştırır.» 

ı Tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçleri ile 
I girdilerinin kolaylaştırılması, tarım arazilerinin amaç 

dışı kullanılmasına manii bir şey değildir. Bu doğrudan 
doğruya 44 üncü maddede devletin görevleri arasında 

I sayılması lazım gelir. Erozyonla toprağın kaybolması, 
I tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması gibi ki, bizim 

önergelerimiz de zaten 44 üncü madde ile ilgili olarak 
verilmiştir. Bu hususu Sayım Komisyonun bilgilerine 

I arz etmek ve mümkünse maddeleri buma göre yeniden 
I tanzim etmeleri hususunda bilgilerine sunmak isterim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Bu madde ile alâkalı Sayın Azgur'a ait son öner

geyi okutuyorum. 
I (Fuat Azgur'un önergesi tekrar okundu) 
I BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız Sayın 

Azgur?.. 
FUAT AZGUR — Kısaca Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
I Bendenizin önergesi diğer arkadaşlarımın önerge-
I sinden öyle zannediyorum ki, bazı bakımlardan biraz 

farklı. Onun için kısa bir maruzatta bulunmama izni
nizi rica edeceğim. 

Efendim çok kısa bir zaman önce bir İtalyan eko-
I nomistinin bir ilginç yazısını okudum. Diyor ki, 

«İtalyan tarihinin en büyük günahını bizim nesil işle-
I mistir. İstikbaldeki, gelecekteki nesil de herhalde bizi 
I affetmeyecektir. Çünkü Po Ovasını sanayie açtık.» di

yor. 
Po Ovası gibi alüvyonlu, son derece verime elve

rişli olan bir araziyi sanayie açmakla çok büyük bir 
günah işlediklerini samimiyetle itiraf ediyordu İtalyan 

I ekonomist. 
Sanırım Türkiye'de de gelecek nesil ibizi kolay ko

lay affetmeyecektir. Çünkü, biz de vatanımızın tarı
ma, meyveciliğe en elverişli bölgelerini sanayie aç-

I mak günahını işledik .Marmara Bölgesi öyle oldu, 
Ege Bölgesi öyle oldu, Adana öyle oldu, hatta şimdi 
Mersin öyle olmaktadır .Sanki Türkiye'de başka bir 
yer yokmuş gibi BursaMa İki fabrika kurduk, motor 
fabrikası; Reno ve Tofaş Fabrikaları olmak üzere. Bur-
sa'da kurulan çimento fabrikasından çıkan tozlar yü
zünden Bursa şeftali veremez hale gelmiştir. Adana'da 

I maalesef o haldedir. Bütün Ege Bölgesi ki, Türkiye'
nin meyvecilik bakımından en elverişli yeridir; orası-

I da bir sanayi bölgesi halime gelmektedir. 
Aynı şekilde yerleşim bakımından da büyük bir 

I günaJh işlemekte olduğumuzu kabul etmek gerekir zan-
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nediyorum. İstanbul'dan karayolundan Bursa'ya git
mek isteyenler, ıbütün bir ovanın yazlık adı verdiğimiz 
birtakım taş binalarla dolmuş olduğunu görürler, üs
telik 'bu binalar da senenin ancak birkaç ayı işgal 
edilir, ondan sonra bütün bir mevsim boyu, hatta mev
simler boyu boştur, oradan 'belki binlerce aile tarım 
yoluyla geçimini sağlayabilecektir; fakat şu anda muat
taldır. 

Ulaşım bakımından da aynı hatanın işlendiğini gö
rüyoruz. Size Ardahan'dan bir örnek vermek işitiyo
rum müsaade ederseniz. Ardahan yolunun hemen ci
varda bulunan tepelerin kenarından geçmesi mümkün-
ıken nedense bu yol tam tarlaların ortasından geçer 
ve yüzlerce, binlerce dekarlık arazi yola ayrılır. Hal
buki, pekâlâ mümkündür ben bunu karayollarından 
sordum, dediler ki, «Efendim böyle istedi politikacı
lar» ve bu yüzden çok geniş bir ziraate elverişli saha 
işlememez, kullanamaz hale gelmiştir. 

Onun için şöyle bir hüküm yer almasında bendeniz 
yarar gördüm. Onun için izin verirseniz kısaca bir da
ha arz edeyim. «Sanayi, yerleşim ve ulaşım plan ve 
programlarının hazırlanması ve uygulanmasında ke
sin zaruret olmadıkça, tarım arazisinin küçülmesi ve
ya verimin azalması sonucunu doğuracak işlem ve ey
lemlere izin verilmez.» 

Yüksek Komisyonumuz eğer ilgi gösterir, bunu da 
takdir etmek üzere diğer önergelerle birlikte alırsa 
memnun olurum. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan le

hinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde. 
A. ASIM İĞNECİLER — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde. 
Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
45 inci maddeyi okuduğumuz zaman 45 inci madde 

tarım ve tarımla uğraşanlar için dört anakonuyu getiri
yor. 

Birincisi; tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması
nı önlemek, 

İkincisi; tarım üretimini artırmak maksadı ile araç 
ve gereçlerle ziraatçileri takviye etmek, 

Üçüncüsü; bu ortaya çıkacak tarım ürünlerinin 
değerlendirilmesi ve dördüncüsü de, tarım değerlerinin 
üreticiye zamanında ödenmesi ve kıymetlendirilmesi. 

Şimdi, Sayın Fuat Azgur kardeşimin söylediği ko
nuyu bazı arkadaşlarla biz 47 nci maddede; yani kı

yıların kullanılması konusunda ele almıştık ve şöyle 
demiştik : 

«Devlet ülkede arazi sınıflandırması ve bu sı
nıflandırmaya dayalı ülke arazilerini sektörlere denge
li biçimde tahsis edebilmek amacıyla, ülke millî ara
zi planlaması yapar ve bu konuda gerekli önlemleri 
alır.» dedikten sonra 47 nci maddenin altındaki fık
rayı da ilave etmiştik. 

Çünkü burada, Sayın Azgur'un söylediği konu, bir 
plan meselesidir, araziyi kullanma meselesidir. Prensi
bine 'taraftarım, maddenin yeri burası değildir. Çünkü, 
tarım arazilerinin kullanılmasıyla ilgili 45 inci madde
nin gerekçesini okursak, bu, doğrudan doğruya ziraat-
le uğraşanların gelişmesini, istikbalini ve ülke tarımı
na faydalı hizmetleri yapması için imkânları sağlayan 
bir maddedir. Halbuki, Sayın Fuat Azgur'un maddesi 
ise, ülkede bir millî plan ilkesini getiren, Devlet Plan
lamanın dışında bir arazi kullanma plan ilkesini ge
tiren bir maddedir .Biz 47 nci maddede bunu öner
miştik. 

Arz ederim, tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
Sayın Azgur, bir noktayı vuzuha kavuşturalım : 

Arkadaşımızla aynı görüşte iseniz. 
FUAT AZGUR — Hayır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değilsiniz. Burada yer almasını isti
yorsunuz. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Azgur'un vermiş olduğu önergenin açıklan-
masından sonra Sayın Bayer'in yapmış olduğu lehinde
ki konuşma biraz değişik oldu. Tam olsaydı ben söz 
almayacaktım veyahut vazgeçecektim. 

Efendim, gerçekten Sayın Azgur, İtalya'daki uygu
lamayı da dile getirmek suretiyle, özellikle Avrupa'da 
bunun sıkıntılarının çekilmiş olduğunu vurguladılar. 
Aynı konu, Federal Almanya'da Manheym ve Heidel-
berg bölgelerinde, bütün bağların tahrip edilerek sa
nayi bölgesi olarak kullanılması, o zamanın Almanyası 
için fevkalada cazip görünmüş ise de, bugün bunun ıs
tırabını çekmekte ve bu isabetsiz uygulamanın bir" da
ha yapılmamasını dilemektedirler. Bu itibarla biz, geç
mişte çeşitli ülkelerdeki açı tâbrübelerden faydalanmak 
suretiyle, tecrübe edilip de kötü sonuçlar alınan hu
susları tekrar denemeye kalkmayalım. 
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Aslında Sayın önerge sahibinin ileri sürmüş oldu-
ğu husus, bundan evvel de yarım yamalak bir uygu
lama sahası görüyor idi. Şöyle ki; sanayicilerin, özel
likle sanayicilerin yatırım yapacakları bölgelerde, ara
zilerde o arazinin tarıma elverişli olup olmadığı veya
hut başka bir ifade ile tarıma yaramayan arazi olup ol
madığı hakkında raporlar isteniyordu. Bu raporlar ve 
uygulama bugün 'göstermiştir ki, gerçekten yürekler 
acısıdır. 

Sayın Azgur'un ifade etmiş olduğu, vermiş olduğu 
misalleri tekrar dile getirmek istemiyorum Dünyada 
öyle bir gidiş vardır ki ,artık tarım en az sanayi ka
dar, hatta ondan daha çok önemli bütün ulusların 
gözünü dikmiş olduğu, gıpta ile ıbakmış olduğu bir eko
nomik alan olmuştur. 

Her ülkede böyle bereketli tarım arazisi bulmak 
mümkün değildir. Bizim sanayi kuruluşlarımızı hiç de 
tarım arazisinden farklı olmayacak, gayet elverişli yer
lere yapmamız mümkün iken her nasılsa maliyetteki 
ufak tefek farklılıklardan dolayı, tarım arazisini bile 
bile tahrip etmenin acısını çekmekteyiz, bundan sonra 
da çok çekeceğiz. 

Onun için, uygulamaları yeknesak hale getirmek ve 
de gelecek İktidarlara direktif vermek mahiyetinde, bu 
hususun Anayasaya dercedilmesinde 'büyük fayda var
dır. isabetli bir önerge olarak telakki ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA RECEP ME
RİÇ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 

«Tarımın ve tarımla uğraşanların korunması» baş
lığı altındaki 45 nci madde, 44 üncü maddeden farklı 
olarak düzenlenmiştir. Sayın Fırat'm söylediği gibi, 
mülkiyetle ilişkili bir madde değildir. Nazarı itibare 
alınmak kaydıyla önergelerle birlikte Komisyonumuza 
verilen 44 üncü madde, arazinin temelinde değişiklik 
yapan, mülkiyet sisteminin elden ele geçmesini sağlaya
bilen, onun (korunması ,temelden korunmasını sağla
yıcı hükümler getiren bir maddedir. Tarımla uğraşan
ların ve tarımın korunması ise bizatihi çiftçinin ve 
çiftçinin sanatı olan ziraatin korunmasını amaîçlayan 
bir madde. 

Burada, «Devlet, tarım arazilerinin amaç dışı kul
lanılmasını önlemek »tarımsal üretimi artırmak maksa
dıyla, tarımla uğraşanların işletme araç ve gereçleriyle 
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diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.» hükmü, 
amaç dışı kullanılması (Ki, birçok örnekleri görülmüş
tür) cihetine gidilecek tarım arazilerinin, başka şekilde 
kullanılarak verimin düşürülmesini önleyici tedbir ge
tirmek; ki, onu hemen tamamlayan ikinci cümle; amaç 
dışı kullanılması önlenilen bir araziden, topraktan da
ha fazla ürün almak suretiyle verimin artırılmasını 
amaçlayan bir maddedir. Binaenaleyh, arazi mülkiyeti 
ile ilgili olmadığı için bu fıkraya alınmış bulunmakta
dır. 

Diğer konuşmacı arkadaşlarımızın söylediklerine 
ikatılıyorum. Açıklama bakımından vaktinizi de almak 
istemem. Bugün Türkiye'de amaç dışı kullanılan tarım 
arazisi çoktur. Bilhassa Adana ve İçel temsilcilerimiz 
çok iyi bilirler; o bölgede altın değerinde olan tarım 
arazisi, yerleşim, fabrika yapmak, sınaî tesisler kur
mak, hatta yoldan uzakta bulunan köylerin yol kena
rına akın etmesi suretiyle heba olup gitmektedir. 

İşte bu madde, Devlete, bu tarzda verimli olan ve 
millî ekonomiye zararı olacak tarım arazilerinin, za
rarlı halden kurtarılıp üretici bir hale getirilmesini 
amaçlayan bir madde olarak getirilmiştir. 

Bu önergelerde ileri sürülen teklifler, Komisyonu
muzca nazarı dikkate alınacak. Bu maddeyi de uygun 
bir şekilde çiftçimize daha hayırlı bir sonuç getirecek, 
millî ekonomimize büyük katkılarda bulunacak ve 
memleketimizin temelini teşkil eden ziraate hayırlı so
nuçlar verecek bir madde haline getireceğimiz ümidin
deyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. Takdir Yüce Kurulunuzdur. 
(«Bravo» sesleri .alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meriç. 

Sayın Azgur'un önergesi Komisyon tarafından dik
kate alınacaktır. Bu itibarla, dikkate alınmasını oylu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi ve diğer üç önergeyi madde ile birlikte 
Komisyona veriyorum. 

Sayın üyeler 46 ncı maddeye geçmeden evvel ye
ni bir 46 ncı madde ihdası hususunda yeni bir öner
ge gelmiştir, okutuyorum : 

(Yeni 46 ncı madde ihdası) 

FÎKRİ DEVRİMSEL — Bugün mü verilmiş efen
dim?.... 

'BAŞKAN — Zamanında verildi efendim, yani 
«Yeni» derken, metnin dışında olduğunu ifade et
mek istedim,, 
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Önergeyi okutuyorum': 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1$6 S. Sayılı Anayasa Tasa

rısının 45 inci maddesinden sonra 46 ncı madde 
olarak aşağıdaki maddeye yer verilmesini arz ve tek
lif ederiz. ı 

Saygılarımızda, 

Mehmet PAMAK 
Fahri ÖZTÜRK 

Halil ERTEM 
Tandoğan TOKGÖZ 

R. Adli ONMUŞ 

Osman YAVUZ 
Yıldırım AVCI 

Hilmi SABUNCU 
Atalay PEKÖZ 

Halil Erdoğan GÜREL 
Mahmut Nedim BÎLGÎC Zeki ÖZKAYA 

Turgut YEĞENAĞA Evliya PARLAK 
Selçuk KANTARCIOĞLUi A. Ali GİRMEN 

S. 'Feridun GÜRAY Bekir Sami DAÇE 
Vefobi Muhlis DABAKOĞLU Nurettin ÂYANOĞLU 

Sadi ERDEM 

«D. Esnaf ve sanatkârın korunması, 

Madde 46. — Devlet, ekonomide ve sosyal ha
yatta önemli bir yer işgal eden, esnaf ve sanatkârı 
koruyucu, destekleyici ve teşvik edici her türlü ted
birleri alırj»! 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge sahipleri 
açıklama yapacaklar mı efendim?... 

MîEHMET PAMAK — Evet efendim, ben yapa
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pamak, 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma' 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
Türkiye ekonomisinde üç büyük üretici kesim 

vardır. Bunlar; sanayici, çiftçi ve esnaf ve sanatkâ-
nmrzdır. Ekonominin selameti için bu üç üretici ke
sime ve üretimi bizzat yapan, üretime sadece örne
ği ile katılan işçi kesimine sahip çıkılması ve bun
ların çeşitli şekillerde kollanıp, teşvik edilmeleri ge
rdirmektedir., 

Bu dört kesimden üçüne1 Anayasada yer verilip, 
toplumumuzun denge unsuru, istikbalimizin teminatı 
orta tabaka esnaf ve sanatkârımızın ihmal edilmiş 
olması küçümsenemeyecek 'bir zaaftır. Bunun gideril
mesi gerektiği kanaatindeyiz. 
' Toplumu; işveren, işçi ve emeği ve sermayesini 
(birleştirerek kendi işinde çalışanlar olarak üç ke
sime ayırırsak, esnaf ve sanatkârımız bu sonucu da 
yer alırlar., Kısaca «esnaf» adını verdiğimiz, kendi 
işinde küçük sermaye ve emeğini birleştirerek çalı
şan küçük meslek erbabı, cemiyetin orta tabakasını J 
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teşkil eder. Yanlarında çok defa kendi çocukları, 
akrabaları yahut komşu ve tanıdıkları da kalfa veya 
çırak olarak çalışırlar. 

Esnaf ve sanatkârımız ülke ekonomisinde önemli 
bir üretici kesim, küçümsenmeyecek bir istihdam sa
hası ve bütün 'bunların yanında, Türk 'kültürünün 
yaşatıcısıdır. Türk kültürüne, millî ve manevî de
ğerlerimize! ısahip çıkan, onları koruyan ve yaşatan 
bu kesim, ekonomik fonksiyonu yanında, milleti 
millet yapan unsurlara sahip çıkmak ve yaşatmakla 
önemli bir sosyal fonksiyon da icra etmektedir. Bu 
sebeple de toplumu ayakta tutan önemli bir kesim
dir. 

Toplumda istikrar unsuru olan esnaf ve sanatkâ
rımız devletin birlik ve bütünlüğünün, rejimin en 
sadık bekçisidir. 12 Eylüle kadar geçen ortamda 
anarşiye hiçbir zaman bulaşmamış, bilâkis karşı çık
mıştır, 

Sanayileşme ile ortadan kalkarak proleterleşece-
ği IMarksistleroe ileri sürülen bu kesim, Marksistle-
rin iddialarının aksine, sanayileşme ile birlikte yeni 
yeni fonksiyonlara sahip olarak varlığını, belki iş 
mevzuunu değiştirerek ve fakat geliştirerek devam et
tirmekte ve güçlenmektedir. Zaten güçlenmemesinden 
ve yok olmasından korkulması gerekir. 

Büyük sanayi inkılabıyla birlikte doğan ve yep
yeni bir esnaf tabakasını teşkil eden şoförler, oto 
tamiratçıları, elektrik ustaları, elektronikçiler, küçük 
ticaret erbabı ve nakliyeciler, loncayı teşkil eden 
eski esnaftan farildi olarak oldukça dinamik bir 
grup teşkil etmişler ve cemiyette fonksiyonal bir ha
le gelmişlerdir.) 

Bunlan koruyucu, kollayıcı ve gelişerek ayakta 
kalmalarını temin edici hükümlere mutlaka Anayasa
mızda yer verilmesi gerekmektedir,. Bu, Türk Mil
leti için çok önemli ve gereklidir. 

Kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkâr 
meslekî kuruluşları Anayasa Tasarısında normal der
nek ve odalar gibi kabul edilmiştir. Bu, doğru değil
dir. Bu kuruluşlara Anayasada ayrı bir yer ve önem 
verilmelidir, Önergemiz bu önemli eksiği giderecek 
ve bu kesime de devletçe sahip çıkıldığı intibaını ve
recek mahiyette olup, Anayasa Komisyonumuzun ve 
Yüce Meclisiımizin takdirlerine arz olunur. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Bilgiç ve Sayın Aksoy lehinde söz istemiş

lerdir. 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Daha evvel söz 
istemiştim Sayın Başkan?.., 

IBAŞKAN — Açıklamayı sizin yapacağınızı ifa
de ettiler... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Ben lehinde söz 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki 'efendim. 
Buyurun Sayın 'Bilgiç. 
M. NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, değerli 

aricadaşlar,f 
«Devlet, ekonomide ve sosyal hayatta önemli 

-bir yer işgal eden esnaf ve sanatkârı koruycu, des
tekleyici ve teşvik edici her türlü tedbiri alır.» şek
linde düzenlenen maddenin Anayasa metnine konma
sı kanaatimizce mutlaka gereklidir. 

3 ,'5 - 4 milyon civarında fiilen çalışan 10 mil
yona yakın bir nüfusun hak ve hukukunun Anayasa 
teminatı altına alınmaması büyük bir eksiklik olarak 
'görülmektedir, 

Türk toplumunun temel unsurunu, ekonominin 
itici gücünü teşkil eden esnaf ve sanatkânmız her 
zaman ekonomik ve sosyal hayatta bir istikrar un
suru olarak kalmış ve yurt kalkınmasında büyük kat
kıları ve fedakârlıkları olan hu büyük kitlenin unu
tulması, Anayasada ayrı bir madde olarak tedvin 
edilmemesi,' özür dileyerek isöyleyelim ki, bir ek
siklik olarak görülmektedir.: 

IGeçmişte anarşiye bulaşmayan ve hatta namusu 
ile çalışarak alnının terinin karşılığını alıp ona razı 
olan, rıza gösteren, onun için de anarşinin hedefi 
olan esnaf ve sanatkârımız her zaman defletin ve 
rejimin teminatı olmuştur ve olmaya da devam ede
cektir. Bu çalışan ve hizmet eden, ailesini ve mille
tini amaçlanan refah seviyesine yükseltebilmek için 
azamî ıgayret ve fedakârlığı gösteren 3 , 5 - 4 milyon
luk 'büyük 'bir kitleyi görmemezlikten igelemeyiz. 
Hazırlanmakta olan Anayasamıza, teklifteki şekliy
le ayrı bir madde olarak ilave edilmesini gönülden 
destekliyor, 'Komisyonumuzun buna katılacağını 
ümit ederek, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Bilgiç. 
ISayın Aksoy, lehinde Sayın Âyonoğlu konuşacak

lar; sizin için mümkün olmayacak; eğer lehinde ko
nuşmazsanız... 

ALÂEİDDÎN AKSOY — Lehinde konuşmak iste
miştim efendim, 

IBAŞKAN — (Evet, Sayın Âyanoğlu'na söz veri
yorum; özür dilerim. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
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NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkana 
muhterem arkadaşlarımı; 

'Ben de, benden evvel konuşan iki arkadaşımın 
fikirlerine aynen katılıyorum. 

Anayasa Tasarısının bütün maddelerini gözden 
geçirdiğimde, Tasarıda 1'5 madde «koruma» ile ırl-
gili hüküm vardır. Hemen hemen bütün meslek ku
ruluşları, hatta şahısların korunması dahi nazara 
alındığı halde, Türkiye'de büyük bir çoğunluk teş
kil eden ve ülkemizin ekonomisinde ve sosyal ha
yatında büyük katkısı olan, memleketimize önemli 
hizmetler verdiğine inandığım esnaf ve sanatkârları
mız Anayasa Tasarısına alınmamıştır. 

Esnaf ve sanatkârların güçlendirilmesi ve sosyal 
hayatta istikrar unsura olmaları lazımdır. Esnaf ve 
sanatkârlarımız ekonomimizin direği, Türkiye'nin bu 
kesimde teminatıdır.) 

İşte kısaca 'arz ettiğim şekilde, Türkiye'de mil
yonları temsil eden esnaf ve sanatkârlarla ilgili bu 
maddenin buraya konmasında memleketin kalkın
ması yönünden büyük yarar vardır. 

önergenin madde olarak Tasarı metnine ilavesi
ni !ben de saygılarımla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?... 
BEŞlR HAMÎTÖĞU1LLARI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Saym HamitoğuUarı, aleyhte?... 
IBBŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Lehinde konuşmak... 

IBEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Üzerinde... 
BAŞKAN — Lehinde konuşan iki arkadaşımız 

var; ancak önergenin aleyhinde konuşmak mümkün. 
Aleyhinde konuşacaksanız söz vereyim. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Hayır Sayın 
Başkan, izin verirseniz usulü ilgilendiren bir yanı 
var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, usulü oradan söy
leyiniz, bir hatam varsa, size onu nakledeyim efen
dim. Buyurun., 

ıBBŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, çok 
yerinde bir öneridir. 46 ncı maddenin içinde, yine 
küçük sermayeyi (Ekonomik deyimle tanımlamak 
gerekirse) içeren kısım vardır. Kooperatiflerin büyük 
bir kısmı, bilindiği gibi, esnaf ve sanatkâra aittir. 
Eğer aynı madde' olursa, tekerrür olur. O madde içe
risinde ayrı bir fıkra halinde bunu aşılamanın müm-

— 433 — 



Danışma Meclisi B : 133 23 . 8 . 1982 O : 4 

kün olduğunu ve daha uygun olacağını düşünüyo
rum efendim, 

Takdirlerinize arz ediyorum. 
(BAŞKAN — Evet, Komisyon veya teklifi veren 

arkadaşlarımız aynı görüşte iseler tekabbül edecek
ler; malum, önergesiz bir teklif yapmak mümkün 
olamıyor, toen de re'sen muameleye1 koyamıyorum. 

Buyurun Sayın Erdem. 
SADÎ ERDEM — Bu teklif 'hazırlandığı zaman 

ıben görmedim. Müsaade ederseniz bu teklife be
nim de isımimıin yazılmasını rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Hay hay efendim, onu da ekliyo
rum. 

SERJDA KURTOĞLU — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, aleyhte?... 

İSERDA KURTOĞLU — Hayır efendim, ben 
bir sual sormak istiyorum. 

İBAŞKAN — Soru, buyurun efendimi. Komisyon
dan veyahut teklif sahibinden?... 

SERİDA KURTOĞLU — Teklif sahibinden. 
iBAŞKAN — Herhalde Komisyon da bir açıkla

ma yapacak. Belki o vesileyle yardımcı olur. (Bu
yurun Sayın Kurtoğlu. 

İSERDA KURTOĞLU — Madde diyor ki, mem
leket ekonomisinde büyük bir payı olan... Bu meal
de bir şey var madde metninde. 

İBAŞKAN — Evet, «Devlet, ekonomide ve sos
yal hayatta önemli bir yer işgal eden...» diyor. 

SERDA KURTOĞLU — O, iki manaya geliyor. 
Bir, «©ütün esnafı himaye etmeyeceğim, sadece dev
let ekonomisinde yeri olan esnafı 'himaye edeceğim.» 
manasına geliyor veya «sanatkârların da devlet eko
nomisinde! büyük yeri vardır.» gibi, tasdik manasın
da bir hükümdür. Eğer ikinci manada ise, kanuna 
bu yolda açıklayıcı bir hüküm konmaması lazım ge
lir. Eğer esnaf, devlet ekonomisinde, millet ekono
misinde Ibüyüık olmasaydı Anayasa girmezdi. Bina
enaleyh, maddede gerekçe konmaz-

İBAŞKAN — Evet, teşekkür ederini. 
(Bu sual için de Sayın Sözcüden düşüncelerini 

rica edelim. Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurun efendine 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,; 

Gerçekten sosyal ve ekonomik haklarla ilgili 
(bölümde ıbirçok meslek gruibu ve şahıs grubu için 
himaye tedbiri getirilmiş, esnaf ve sanatkârın ko
runmasına ilişkin tedbirler ise, âdeta çeşitli madde
lere yayılmıştı. Genel konuşmamda da açıkladığımı 

gibi, belki bu, Komisyonumuzun, daha doğrusu (Eğer 
deyimi bağışlarsanız) sizin, Heyetinizin Komisyonu 
olan Anayasa Komisyonunun görüş, o zamanki gö
rüş tarzıydı. Böyle bir teklifin yapılmasıyla, e'snaf 
ve sanatkârın korunmasına Anayasada yer verilme
sinin doğru olacağını düşünüyoruz. ((Alkışlar) 

Maddenin tedvin tarzında, belki Anayasada (bu
lunması gereken vecizevi ifade tarzı tenkit edilebi
lirse bu öneri bakımlından, bunu Komisyonumuz na
sıl olsa dikkate almaktadır. Oylarınızla dikkate alın
dığı zaman, redaksiyona ilişkin meseleyi çözebilece
ğimizi ümit ediyorum. Takdirlerinize ve tasviplerini
ze arz ederim. Dükıkate alınmak üzere oylanmasını 
biz def rica ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. l(«Bravo» sesleri, alkışlar) 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler; 
Sayın Pamak ve değerli arkadaşları tarafından 

verilen 'önergeyi Komisyonun dikkate alması için 
oyluyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... 46 ncı madde olarak dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Önergeyi Komisyona veriyorum. 
Numaralar ıbilahara teselsül edecektir, esas 46 

ncı maddeyi okutuyorum: 
D. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 
MADDE 46. — Devlet, millî ekonominin yarar

larını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını 
ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçi
liğin gelişmesini sağlayacak önlemleri alır.: 

Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî par
tilerle işbirliği yapamazlar. 

İBAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergeleri oku-
tuyorutmi: .' 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 46 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlemmesinıi arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla., 

IFiıkrı DEVRİMSEL İsmail Hakkı DEM'İREL 

Madde 46. — Devlet, millî ekonominin yararları
nı dikkate alarak, üreticinin ve tüketicinin korunma
sını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlaya
cak önlemleri alır, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Koope

ratifçiliğin geliştirilmesi» başlığını ıtaşıyan 46 ncı 
maddesinin, aşağıdaki şekilde düzenlenmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
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(Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, 
Madde. 46. — Devlet, millî ekonominin yararla

rı ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda, koopera
tifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri alır. 
Üretimin artırılmasını, ürünlerin kalitesinin yüksel
tilmesini ve iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesini, 
tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifler 
öncelikle desteklenir. 

(Kooperatifler siyasetle uğraşamazlar ve siyasî 
partilerle işbirliği yapamazlar^ 

Gerekçe : Kooperatiflerin, millî ekonominin ya
rarları yanında, sosyal adalet ilkeleri doğrultusun
da da geliştirilme'si uygun olacaktır. Öte yandan, 
ürünlerin kalitesinin yükseltilmesini ve ürünlerin iç 
ve dış pazarlarda değerlendirilmesini amaçlayan ko
operatiflerin de öncelikle desteklenmesi gerekli gö
rülmektedir, 

(Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 46 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının, ihracatın önemini de belirtmek üzere, 
redaksiyon bakımından aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullan TOSYALI 

Madde 46H — Devlet, millî ekonominin yarar
larını dikkate! alarak, kooperatifçiliğim gelişmesini 
sağlayacak önlemleri alır; üretimi ve ihracatı artır
mayı ve tüketiciyi korumayı amaçlayan kooperatif
ler öncelikle desteklenir. 

Bayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 46 ncı maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 
C Kooperatifçiliğin geliştirilmesi. 
Madde 4& — Devlet, millî ekonominin yararla

rını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını 
ve üretici ile tüketicinin korunmasını amaçlayan 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak önlemleri 
alır. 

Kooperatifler, Devletin denetimine tabi olup, si-
yasdfcle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapa
mazlar., v 

Alâeddin AKSOY Eşref AKINCI 
Bekîr Samii DAÇB A. Asım İĞNECİLER 
Kâzım ÖZTÜRK Recai BATURALP 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 46 ncı maddesinin, ihracattaki geliş

menin ehemmiyeti dikkate alınarak, aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini1 arz ve teklif ederiz. 

Madde 46. — Devlet, milî ekonominin' yararla
rını dikkate alarak öncelikle üretimin ve ihracatın ar
tırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan 
kooperatifçiliğini gelişmesini sağlayacak önlemleri 
alır. 

Kooperatifler siyasetle uğraşamazlar ve siyasî 
partilerle işbirliği yapamazlar. 

Mehmeit AKDEMİR Aydın TUĞ 
Dündar SOYBR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «D. Kooperatifçiliğin geliş

tirilmesi» başlıklı 46 ncı maddesinin aşağıdaki tarz
da değiştirilerek, geliştirilmesini: 'arz eder, üstün say
gılar sunarız. 

Gerekçesi eklidir. 
Beşir HAMİTOĞULLARI Özer GÜRBÜZ 

Hayati GÜRTAN 

Madde 46. — Devlet, yolsulllükla savaşta başarı
ya ulaşmak ve vatandaşlarının refah düzeyini yük
seltmek için, Türkiye'nin koşullarına uygun, dina
mik ve verimli bir kooperatifçiliğin modeli ve hare
ketini gerçekleştirecek tedbirleri alır. 

Ulusal üretimi çoğalltmanın ve sosyal adaleti ger
çekleştirmenin bir gereği olarak üretici ve tüketiciyi 
koruyacak yapıları oluşturur. 

Kooperatifler, amaçları dışında kalan konularda 
siyasetle uğraşamazilar. 

Kooperatifçilik, yürürlükteki ekonomik ve Sos
yal sistemin, üretebileceği sosyal adaletsizliklere kar
şı, doğanın çıkarabileceği engellere karşı, uluslarara
sı iişfcÜerin üretebildikleri 'bazı yıkıcı ve ezici sonuç
larına karşı, korunmaya muhtaç olan vatandaşlara 
bir Koragan sağlamanın somut bir yansımasıdır. 

Türk ekonomisinin ve sosyal dayanışmasına iliş
kin geleneksel yapısının özeliklerimin türevi olan 
yardımlaşma ve iş ?• güçbirliğinin modern bir biçim
de örgü'tJenerek, işlerliği olan yerli bir kooperatif 
modele bağlanması, hem üretimi çoğalmak, hem 
üreticiyi özendirerek korumak, desteklemek, hem de, 
tüketiciyi; korumanın bir gereğidir. Halkımız derin 
idraki ile tunu «Kooperatif kur, yoksulluktan kur
tul») vecizesi ile 'belirtmektedir. 

Bugün Türkayemizde «Naylon»! türü denilen bir 
kooperatifçlik biçimi yürüdüktedir. Kooperatifler 
üyelerimin halklarını yeterince koruyabilecek ve sür
dürecek süreçler içinde değillerdir. Egemen olan güç
ler bü kooperatifleri ele geçirerek, sömürülerine de
vam edebilmektedirler. 
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Bu neden ile, Kooperatifleri, gerçekten ülke kal
kınmasına sağlam bık dayanak yapabilmek için, koo
peratif üyelerinin dayanışma ve gelişmelerine 'karşı
lık verebilmeleri için, kısaca yoksullukla savaşımda 
kooperatiflere (büyük bir rol verebilmek için, üyele
rin katilim ve oto denetimini sağlayabilecek, Türki
ye'nin koşulliarıına uygun bir Kooperatif modeline 
gereksinme bulunmaktadır. 

Sosyal Devletin uygulamada önemli bir yanısuma-
sı, ancak böylesi türde bir kooperatifçilik 'ile müm
kün olabilir. 

Böylesi kooperatiflerin oluşması ve işlemesi için 
Devletin 'bu konuyu bir devlet politikası hallinde dü
zenlemesi zorunludur. Ayrıca Devletin yakın ve et
kin desteği ve olumlu denetimi ile kooperatifçilik ha
reketine sağlıklı ve yararlı Demeliler kazandırmak da 
bîr zoranlüluktur. 

Bundan ötürü 46 ncı mad denlin bu hedefe göre 
düzenlenmesi, çok yerinde olacaktır. 

BAŞKAN —r- Sayın üyeler, bu verilen 7 önerge
den yalnız bir tanesi, Sayın Devrimsel'in önergesinde 
ikinci fıkranın dolaylı olarak kaldır ılıması önerilmek
tedir. Yanıi, «Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve 
siyasî partıilerle işbirliği yapamazlar.» şeklindedir. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, önerge
miz okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Parmak ve arkadaşlarının 
önergesini okutuyorum ; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 Sıra Sayılı Anayasa Ta

sarısının 46 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımıızla. 
Mehmet PAMAK Nurettin ÂYANOĞLU 

Talât SARAÇOĞLU Yıldırım AVCI 
HalU ERTEM Zeki ÖZKAYA 

Feridun GÜRAY V. Muhlis DABAKOĞLU 
A. Ali GİRMEN Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

«Madde 46. — Devlet, milî ekonomıinin yarar
larını dikkate alarak, üretimin artırılması, tüketici-
nin korunması, inşaat sektörünün genişlemesi ve kre
di konularına çözüm getirebilmesi amacıyla koope-
raltifçi'lliğin gdlişitiriimesinli sağlayacak bütün tedbirleri 
alır. 

Kooperatiflere siyaset sokulamaz ve kooperatifler 
siyasî partilerle işbirliği yapamazlar.» 

BAŞKAN — Evet efendim, arz ettiğim gibi, Sa
yın Devrimsel maddenin ikinci fıkrasının kaldıntona-

sını istemektedir. Yalnız 'bu fıkra; müsaade ederseniz 
yalnız sizinki değişiktir. Diğerlerinde de hafif deği
şiklikler olmakla beraber, madde metnindeki amafi-
kir muhafaza edilmek istenmektedir. Bu 'itibarla, bu 
fıkrayı öncelikle görüşmek ve oya sunmak istiyorum. 
Yalnız bu fıkra üzeninde 'buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlllar; 

Tasarının 46 ncı maddesinin ben önergemle ikin
ci fıkrasının çıkarılmasını; fakat ayrıca birinci fık
rasında bir ilave yaptık, bunu öngördük arkadaşım
la, «Üreticinin ve •tüketicinin korunması»] dıiye. Ta
sarıda öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin 
korunması amaçlanıyordu... 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, arz ettiğim gibi, 
yalnız ikinci fıkrayı oylayacağım. Bu itJbaria onun
la 'ilgili görüşünüzü lütfedin; birinci fıkra çok deği
şiklikler arz ediyor. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Peki efendim. 
Kooperatifler malum, Tasarıda «Siyasetle uğra

şamazlar, siyasî partilerle /işbirliği yapamazlar.» de
niyor. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu «'siyasetle uğraşamama» sözü, birçok madde

de geçiyor. Örneğin; derneklerde «siyasetle uğraşa
maz»! sözcüğünü geçirdik, meslekî kuruluşlarda ge
çecek, sendikalarda «siyasetle uğraşamaz», geçecek, 
memurlar gayet tabiî zaten uğraşamıyor... Şimdi, Tür
kiye'de demokrasi kurulacağına göre, siyasetle kim 
uğraşacak?.. Tabiî ki Silahlı Kuvvetler zaten siyaset 
dışı. Ben Sayın Komisyondan şunu istirham ediyo
rum : Bu Anayasanın kuracağı rejim nedir?.. Bunun 
adını açık açık, yani bizim anlayacağımız bir şekil
de söylemelerin'i istiyorum. 

Şimdi demokrasiyi, partilerinıin 'bulunduğu bir de
mokrasiyi kurmayı amaçlıyorlar. İki türlü demokra-
sî var ıt'abiî; biri tekilci, seçkinci, güdümlü, sırf par
tilerin siyasetle uğraştığı demokrasi var, blir de ikti
darın devlet organları ve o organlar dışında da olu
şan kurumlarla paylaşılmasını zorunlu kılan, çoğul
cu, özgürlükçü, katılımcı demokrasi var. Şimdi han
gisini 'biz kurmak, yerleştirmek istiyoruz?.. Bunu 
açık açık söylemek lazım. Sayın Komisyon; 50 nci 
maddeye geliyoruz, ben hâlâ nasıl bir demokrasi kur
maya çalıştığımızı, samlimî söylüyorum anlayama
dım. Gayet tabiî yeteneksizliğimden de olabilir bu; 
ama bizim anlayacağımız bir dil ile Sayın Komisyon 
anlatırsa, ben şahsen memnun olacağım. Çünkü, bu 
söylediğim şekilde katılımcı demokrasi olmamalkta-
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dur. İktidar, devlet organları dışındaki tüm kurum 
ve kuruluşlar siyaset dışı bırakılmaktadır. O zaman 
ne olacak?.. Sadece parelerden oluşan, seçkindi, 'gü
dümcü, 'katılımı olmayan bir demokrasi oluşacak
tır. 

O zaman şu sonuç çıkıyor: Bu Anayasayı hazır
layanlar sanıyorum ki, insanı uysal, organik bir var
lık kabul eden suskunlar demokrasisini ortaya çıkar
mak istiyorlar. Benim itahmıinim budur. Partiler dı
şındaki tüm güçlerin elli kolu bu Anayasa ile 'bağla
nıyor. 

Şimdi düşünelim ki, üretici kooperatifleri kuru
lacaktır. Türkiye'nin buğday üreticileri, çay üretici
leri, fındık üreticileri, üzüm üreticileri köylü; bun
lar kooperatif kuracaklar, ne olur siyaset yapsınlar... 
Yani, siyaseti şu anlamda alıyorum, yanlış anlama
yın muhterem arkadaşlarım. 

12 nci maddede genel sınııriama vardır. Ülkesiy
le, milletiyle bölünmezliği, kamu düzeni, Cumhuri
yetin temel ilkeleri, millî egemenlik; öyle bir sınırla
ma getirdik ki 12 nci maddede, ben ondan memnu
num, 12 nci maddeye benim muhalefetim yok. 

Şimdi o sınırlama hududunun içinde, yani demok
rasi oyunu oynanacak sahanın etrafını 12 ned madde 
ile ve de 13 üncü madde ile takviye ederek çizdikten 
sonra, Türkiye'de bazı teşekküllerim; demokrasiye 
demokrasi olduğu rengini verebilmemiz için, o sa
hada oyun oynamalarına müsaade edelim. 13 üncü 
maddedeki sınırlamaları kabul eittikten sonra, o hu
dutlar içinde üreticilerimiz kooperatif haline gelsin, 
zarar yok; parti haline geliyorlar efendim... Kaldı 
ki, kentlerimizdeki tüketiciler kooperatif haline gele
ceklerdir. Bu hudutlar içinde millî bütünlüğü boz
mayan, millî egemenliğe aykırı olmayan, ülkenin 
devletiyle, milî bütünlüğüne saygılı, Atatürk İlkelleri 
doğrultusunda siyaset yapsalar ne olur ki?.. Arkasın
dan şim'di sendikalar geliyor yarın, o maddeyi görü
şeceğiz. Düşününüz, Türkiye'de kooperatifçilik yeni 
yeni gelişiyor; köylülerle, kentteki yığınları koopera
tifler yoluyla siyaset dışı bırakırsak, tüm işçileri sen
dikalar yoluyla siyaset dışı bırakırsak, kiminle oyna
nacak bu demokrasi oyunu? Demokrasi, halkın oy
nadığı! blir oyundur, halkın katıldığı bftr oyundur. 

Sayın Azgur arkadaşımız demin konuşmalarında 
«Gelecek nesiller bizi affetmeyecekler, çünkü tarım 
arazilerini sanayie açtık» dedier. Ben o kanaatte de
ğilim. Affetmeyecekleri kanaatinde birleşiyorum da, 
nedeninde birleşmiyorum. Benim düşünceme göre 
hakikaten yarın bunlar hep biter gider, biz topluma 
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döneceğiz tabiî. Bu rejim işlerken yarın, acaba biz 
yaptığımızla övünebilecek miyiz?.. Çocuklarımız, to
runlarımız övünebilecekler mi?.. 

Ben bu bakımdan iyimser değilim. Onun için 12 
nci maddedeki sınırlama ve 13 üncü maddedeki tak
viye edilen hudutlar içinde toplumdaki bazı kesim
lerin meşru hudutlar içinde kalmak kaydıyla (Koy
muşuz Anayasada, en sıkı şekilde koyduk) demok
rasinin özünü oluşturmalarına müsaade edelim, geç
mişteki Devletin yok olduğu dönemde olan bazı ka
nun dışı olaylarla gözümüzü korkutup, demokrasiyi 
bir köşeye sıkıştırmayalım arkadaşlar. 

Gecenin bu saatinde huzurunuzu işgal ettiğim 
için üzgünüm, hepinize saygılar sunarım. 

AYiDEMİR AŞKIN — Aleyhinde söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 

Meclis üyeleri; 
Geçen günler yerimde, buradan konuşan savcıla

rın ve avukat arkadaşlarımdan sonra dedim ki; «Bu 
savcıları, avukatları kürsüye getirmemeli, çünkü 
karşılarında bir jüri heyeti varmış gibi, öyle güzel, 
öyle inandırıcı konuşuyorlar ki, onlardan sonra ko
nuşmak çok zor oluyor»;. 

Dolayısıyla, Sayın Devrimsel, gerçekten savunul
ması çok zor 'bür konuyu burada savunmaya kalktığı 
için, cesaretinden dolayı tebrik ediyorum; fikirlerinin 
doğruluğundan dolayı değil. 

Gelelim esas meseleye: Kooperatiflerin siyasetle 
uğraşmaması, Türkiye'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, 
İtalya'nın, Rusya'nın meselesi değil, kooperatifçili
ğin temel ve beynelminel hükümlerinden biridir. Eğer 
biz bunlara aykırı bir kooperatifçilik yapmak isti
yorsak, o zaman tabiî Sayın Devrimsel benden daha 
haklı çıkar. Ama sanıyorum ki, Yüce Meclis koope-. 
ratifçiliğin uluslararası ve teorik bu temel ülkesinden 
uzaklaşmayı asla kabul etmeyecektir. 

Sözlerimi uzatmıyorum; rica ederim, kooperatif-
çilerin politikayla uğraşamayacakları, siyasetle uğra
şamayacakları hususu yerinde kalsın. O, kooperati
fin gelişmesi ve tarafsız kalması için yegâne teminat
tır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Uzunoğlu, buyurunuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlar; 
Ben şahsen Sayın Devrimsel'in önergesine katıla

mayacağım. Zara, bu konuda 30 yıl çalışmış ve özel-
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İlikle denetleme görevinde bulunmuş bir arkadaşınız 
olarak çoîk olaylar yaşadım. Herhalde, Türkiye'de 
siyasetin sokulmaması iktiza eden kuruluşlar varsa, 
bunun başında kooperatifçilik gelir; her türlü koope
ratifçilik. Esasında hepimizin bildiği gibi, koopera
tifçilik, üyelerdin iktisadî menfaatlerimi korunmasını 
amaçlar ve bunun yanında br de genel olarak, üye
lerinin terbiye edilmelerini, eğitlmelerinli de bu ara
da amaçlar. 

Size başımdan geçmiş olan ve yaşamış olduğum 
kısa bir olayı burada nakletmek istiyorum; belki ne
den siyasetin sokulmaması lioap ettiğini daha açık
lıkla vuzuha kavuşturmuş oluruz. 

1957 senesinde teftiş göreviyle Ünye'de bir koo
peratife gittim, Kooperatiflere gittiğimizde ilk önce 
yaptığımız iş, kasanın sayılmasiidır; ama bir mesul 
kişimin de bulunması lazım gelir. Müdürün odasına 
gittim, Müdürün odasında masası boştu, kenarda bir 
masada birisi oturmuş yazı yazıyordu. Kendlimıi ta-
nıittım, o da ayağa kalktı. «Ne yapıyorsunuz?»: de
dim, «Beyefendi, ben artık bittim.». dedi!. «Nedir?» 
dedim. «İstifamı yazıyorum», dedi. Bu, müdüre ve
kâlet eden muhasebeciydi. «Dur bakalım, bir defa 
kooperatifi teftiş edelim, ondan sonra sizlin durumu
nuzu görüşürüz. Zaten ayrılamazsın»/ dedim. Bilr yer
de açıklıkla onunla konuştum. 

Zor şuradan geliyor: Kooperatif yönetim kurulu 
beş kişiden müteşekkil. Birisi müdür; tabiî üyesi. Üçü 
bir partiden, diğeri de bir partiden. Anladım; bir di
yalog kopukluğu var ve gruplaşma var. Rica ettim; 
o kooperatifin diğer dört üyesi geldiler, konuştum; 
ama çok açıklıkla konuştum. Konuyu bildiğim için, 
yanlî o bölgenin çocuğu olduğum için ve kooperati
fin iştigal sahasında da malumatım bulunduğu için, 
açıkça ve biraz da kendilerini yererek ve çok sert 
olarak, üzülmüş olduğum için, kendilerinden aldiğım 
bilgilerle birlikte durumun değerlendirmesini yaptım. 
Beni dinlediler, dinlediler, dedim birisi şimdi patla
yacak bana. Biraz da sert geçti konuşma. Birlisi dön
dü dedi ki; «Beyefendi, Allah belasını versin bu si
yasetin. Bizi bu hale düşürdü işte. Sizin gibi bu za
mana kadar bizlimle açık bir şekilde konuşan olmadı. 
Ne söylerseniz doğru.», dedi. Aynen böyle. 

Ben size bunu nakletmekle iktifa edeceğim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uzunoğlü. 
Bu fıkrayla ilgili alarak verilen önerge üzerinde 

bir başka görüş yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum'; yalnız ikin

ci fıkrayla alakalı olarak. 

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

Sayın Fikri Devrimsel'i üzüntüyle dinledik. Ger
çekten üzüldüm; çünkü gerçekte bugün dünya yü
zünde politika yapan sendika var, bundan dolayı 
belki sendikalara politikayı uygun görmediğimiz için 
biz tenkit edilebiliriz. Dernekler var, siyaset yapar; 
derneklere siyaseti uygun görmediğimiz için yerili
riz; ama dünyada, bilmiyorum, Sayın arkadaşımızın 
da söylediği gibi, politika yapan kooperatif var mı,?.. 

Kooperatifler, bünyeleri icabı halktan oluşan ve 
üyelerinin ekonomik yaşantılarımı kolaylaştırmaya ça
lışan kuruluşlardan öteye geçmez. Buna rağmen, Sa
yın Devrimsel konuda çok sert davrandı ve yaptığı
mız Anayasanın 50 nci maddesine gelindiği halde, 
bu Anayasanın nasıl bir anayasa olduğunu anlaya
madığını söyledi. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Şahsen ^anlayamadım, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şahsen anlayamadığını •söyledi. 
Bunu tevazu için söyledi; kendisine, bir eski öğren-
cimiz olduğu için belki komplimanlar yapmamızı is
tedi; fakat bu Anayasanın nasıl bir anayasa olduğu
nu kürsüden söylemek de bizi ayrıca üzdü. 

Anayasanın genel ilkelerinde ne olduğu; «ege
menlik»'! lilkesii vesaire ve nihayet verilen Tasarı için
de siyasî partilerin yeri ve rolü, hepsi bulunmaktay
dı. Bilmiyorum Sayın Devrimsel'i bu yola ne (itti? 
Bu, kendisinin bieceği bir iş; ama biz şimdiye kadar 
burada gayet ılıımlı tartışmalar yaptık, karşılıklı say
gı düzeni içerisinde 5ü nci maddeye geldik. Örnek 
tartışmalar yaptık, olgun bir cemiyetin yapabileceği 
tartışmaları yaptık; şimdi birden bire böyle çok şid
detli bir şekilde haksız yere tenkitlere maruz kalma
mız bizi üzmüştür. Kendisinin önergesinin bence 
hiçbir temel, hukukî mesnedi yoktur. Kooperatifler, 
mahiyetleri icabı politika yapmaması gereken kuru
luşlardır; onun içindir ki önergesinin kabul buyu-
rulmamiasını rica ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar). 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, bu fıkramın oylanmasLinı, daha 

doğrusu kaldırılmasına mütedair hususun oylanma
sını arzu ediyor musunuz?. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Maddenin bu şekilde; 
bu fıkra konmadan madde tanzim edıilmişitlr efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. Şu halde Sayın Devrimsel'in 
İkinci fıkranın kaldırılması; münhasıran bunu oylu-
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yorum, ikinci fıkranın kaldırılmasıyla ilgili önergesi- I 
nin bu ikısmına Komisyon ıkatılmlanıaiktadrr. Dikkate 
alınıp alınmamasını oyluyorum: Dikkate alınmasını 
Ikabul edenler... Etmeyenler... Diikkate alınması ka'bul 
edilmemişjtlir. 

Birinci fıkrada çeşitli düşünceler hâkim olmuş 
vaziyettedir; özelikle Sayın Uzunoğlu'nun önerge-
siride. Bu defa birinci fıkrayı arz ediyorum. Şöyle 
ifade ediliyor; 

«Devlet, millî ekonominin yararları ve sosyal ada
let ülkeleri doğrultusunda kooperatifçiliğin geliştiril
mesini sağlayacak tedbirleri alır. Üretimin artırılma
sını, ürünlerin kalitesinıin yükseltilm'esini ve iç ve dış 
pazarlarda ıdeğerlendiirdlmıesini, tüketicinin korunma
sını amaçlayan kooperatifler öncelikle desteklenir.». 

Genüş bir ifade oOiması itibariyle, müsaade eder
seniz bu fıkrayı görüşmek üzere müzakereye açıyo- I 
rum. 

Sayın Uzunoğlu, açıtklamadla mı bulunacaksı
nız?.-

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Kısa bir açıkla
mada bulunmak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, gayet ikıısa lütfediniz. I 
Buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Ben önergemde, Komisyonun hazırlamış bulun
duğu metinden farklı bazı hususlara yer vermiş bu
lunmaktayım. Bunları kısaca arz etmek istiyorum. I 

İlk olarak, Komisyonun hazırlamış bulunduğu 
metinde kooperatifçiliğin millî ekonominin yararları I 
dikkate alınarak geliştirileceği belirtilmiş. Ben buna 
bir hususu daha ilave ediyorum; bu da; sosyal adalet 
ilkeleri. Bunu dercetmemdeki gaye şu : Hepimizin I 
malumu olduğu üzere, kooperatifçilikte esas, iktisadî I 
menfaatlerin korunması; üyelerin, ortakların iktisa
dî menfaatlerinin korunması. Bu bir yerde millî ge- I 
lirin bölüşülmesini de içerir bir hüviyet arz etmekte- I 
dir. O nedenle, «...sosyal adalet ilkeleri doğrultusun- I 
da» diye de bir ilavede bulundum; millî ekonominin I 
yararları yanında. I 

İkinci husus : Komisyonun metninde bütün koo- I 
peratifçiliğin geliştirilmesine temas edilmeden, devlet- I 
çe öncelikle desteklenecek kooperatif türleri belirtil- I 
miş; bunlar, üretimin artırılmasını ve tüketicilerin ko- I 
runmasını amaçlayan kooperatifler olarak belirlen- I 
miş. Halbuki, görüldüğü üzere, benim hazırlamış bu- I 
lunduğum metinde ise, evvelemirde devletin bir defa I 
kooperatifçiliği, alelıtlak kooperatifçiliği destekleye- I 

— 439 

23 . 8 . 1982 O : 4 

ceği vurgulanmış. Ondan sonra da, hangi tür koope
ratiflerin öncelikle destekleneceğine işaret edilmiştir. 
Bunlar, «Üretimin artırılmasını, ürünlerin kalitesinin 
yükseltilmesini, iç ve dış pazarlarda değerlendirilme
sini ve tüketicinin korunmasını amaçlayan koopera
tifler» olarak belirtilmiştir. 

Bu duruma göre, Komisyonun hazırladığı metinde 
kooperatifçiliğin amacı iki hususa; üretimin artırılması 
ve tüketicilerin korunması hususuna inhisar ettirildiği 
halde, hazırlamış bulunduğum önergede buna ilave 
olarak, bir de ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi ve 
yine ürünlerin iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesi; 
hem ihracat yoluyla hem de dahilî pazarda satış yo
luyla değerlendirilmesi de öngörülmüştür. 

Pek fazla farklı olmamakla beraber daha açıkla
yıcı, bir de maksadı sağlayıcı şekilde mütalaa ettiğim 
bu önergemin doğrultusunda oylarınızı kullanacağını
za emin olarak saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Önerge üzerinde, Sayın Akkılıç buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Gerçekten kooperatifçilik, Türkiye için iyi çalış

tırıldığı sürece çok mükemmel bir model; üretimi ar
tırmak, kaliteli üretimi artırmak ve Türkiye'nin ha
yat standartlarını yükseltmek için çok mükemmel bir 
model. 

Sayın Uzunoğlu'nun belirttikleri bazı hususlar var. 
Onlar, aslında biraz teferruata kaçmakla birlikte, ye
rinde görüşlerdir. 

Kooperatifçi, Türkiye'deki kooperatifçi kimdir?.. 
Parasal yönden güçsüz olan kimseler, beceri ve bilgi 
yönünden güçsüz olan kimseler... İşte kooperatifçi
lik, bunları eğitmek, yaptığı, uğraştığı alana göre gir
dilerini sağlamak, üretimi kaliteli ve rantabl bir bi
çimde, verimli bir biçimde sağlamak ve ondan son
ra pazarlamasını sağlamak... İşte kooperatifçiliğin, 
benim anladığım anlamda büyük yararı buradadır. 
Çünkü, eğer kooperatif, tüm üyelerinin bir araya gel
diği bir birlik, bir güç meydana getirdikleri bu koo
peratif; bu üretim kooperatifi ise; girdileri zamanın
da gelmiyorsa ve eğer üyeleri iyi eğitilmedikleri için, 
rantabl bir üretim, verimli bir üretim yapamıyorsa, 
(bunu da yaptığını kabul edelim) bunu iyi pazarlaya-
mıyorsa, o kooperatif yaşayamaz. 

Kooperatifler, biliyorsunuz 1840 ve 1850'lerde 
ilk defa İngiltere'de ve Almanya'da kurulmuştur. On
dan sonra, geenl konuşmamda bahsetmiştim, 1923 yı
lında Yüce Atatürk tarafından ilk üyeliğini yaptığı 
kooperatifi o zaman arz etmiştim, tekrar uzatmak is-
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temiyorum; ama bugüne kadar 40 000 kooperatifi
miz var, belki daha fazla sayıda, fakat maalesef koo
peratiflerden beklediğimizi alamıyoruz. 

O bakımdan, kooperatiflere entegre bir sistem 
içerisinde çalışma düzeni getirmek ve bunlara gire
cek üyelerin, kooperatif üyesi olan kimselerin mut
laka özendirici bir biçimde desteklenmesi gerekmek
tedir. O nedenle ben, gerek bu önergede ve gerek 
bundan sonra gelecek önergelerde Sayın Komisyon
dan da rica ederim, özelliklç «özendirici» kelimesi
nin konmasında büyük yarar vardır. Bu özendiricilik; 
vergiler yönünden olur, kredilere uygulanacak faizler 
yönünden olur ve diğer olanaklar yönünden; eğitim 
yönünden olur ve buna benzer birçok yönlerden olur, 
eğer bu özendirmeyi yapmazsak, bugüne kadar koo
peratifçiliğin yaşadığı; yönetim kurulları seçilir, (Tür
kiye'de pek az kooperatif vardır), yönetim kurulla
rıyla ihtilaf halindedirler, yönetim kurulları sık sık 
değiştirilir ve kooperatif başarıya ulaşamaz. Çok iyi 
örnekleri de vardır, ama bunların sayısı maalesef çok 
azdır. 

O bakımdan, yine genel konuşmamda arz ettiğim 
gibi, üretim yapan bir kişiye Ziraat Bankasından açı
lan bir krediye % 21 veya 22 faiz uygulandığı hal
de, kooperatife açılan krediye, maalesef % 45 faiz 
uygulanmaktadır. Bu mudur destekleme?.. Çünkü, 
1961 Anayasasında da kooperatifçiliğin desteklenmesi 
vardı. 

Üretimi kimler yapar?.. Parası olan bir kişi üre
tim yapar yâ da bir şirket üretim yapar. Onlar, pa
rasal yönden güçlü olmaları nedeniyle üretimi ger
çekleştirir ve bunlar para da kazanırlar; ama biraz 
evvel arz ettiğim gibi, önemli olan parasal yönden, 
bilgi yönünden güçsüz olanları bir araya getirip, ahenk 
içerisinde çalıştırıp, ülkeyi yararlı bir biçime sokmak
tır. Aksi takdirde, bizim kooperatiflerimiz maalesef 
çoğu, bugüne kadar olduğu gibi, süs halde kalır, sa
dece adı kalır ve «Kooperatif vardır.» demekle ye
tiniriz. 

O bakımdan istirhamım, buna gerçekten özendiri
ci bir biçim vermektir; bunu yapamazsak yazık olur. 
Bu, Türkiye için ve Türkiye'nin kalkınması için çok 
mükemmel bir modeldir; Sayın Komisyondan bunu 
özellikle rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde bir başka 

görüş yok. 
Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz beş dakika üzerinden bir konuşma yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî buyurun efendim. Leh ve 
aleyhinde tespit edersek diğer arkadaşlar için söz 
verme imkânımı tasnif edeceğim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan öyle sanı
yorum ki, lehinde tamamlayıcı. 

BAŞKAN — Evet, lehinde. Buyurunuz efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Kooperatifçilik ile ilgili konular, gerçekten sosyal 

yönü ve toplumsal yönü itibariyle kolaylıkla benim
senen, kolaylıkla «evet» denilen, fakat üzerinde dik
katle düşünülmediği takdirde, gelişmesini engelleyici 
kararları ve tedbirleri de beraber getiren bir olaydır. 
Bu nedenle birkaç konuda açıklama yapmama mü
saade etmenizi rica edeceğim. 

Evvela, gerek 1961 Anayasasında, gerek bu Ana
yasa Taslağında «Kooperatifçiliğin desteklenmesi» den
mektedir. Desteklenecek olan kooperatifçilik değildir, 
kooperatifçilik, belirli bir tekniğin adıdır; kooperatif
leşme hareketidir desteklenecek olan, kooperatiflerdir 
desteklenecek olan. Evvela bu ayırımı yapmakta ya
rar vardır. Biz burada teorik olarak kooperatifçi ye
tiştirmek için tedbirler almıyoruz; kooperatifleşme ha
reketini yaygınlaştırmak, kooperatifleri desteklemek 
için. Evvela bu deyim üzerinde Sayın Komisyonun 
herhalde eğileceği kanısındayım; eğilmelerini şahsen 
rica ederim. 

İkincisi : «Kooperatifçilik» dediğimiz zaman, koo
peratifçiliğin bir tepeden inme zorlayıcı kooperatif
çilik, bir de gönüllü, istekli kooperatifçilik olduğunu 
asla unutmamamız gerekir. Türkyie'de, tepeden in
me ve kısmen zorlama, tekrar ediyorum, tepeden in
me ve kısmen zorlama kooperatifçilik başarılı olma
mıştır. Hatta o kadar başarılı olmamıştır ki, Türkiye' 
de kooperatifçiliğin benimsenmesini, gelişmesini ve ser
best rekabetin aşırılıklarını dengeleştiren bir müesse
se olarak kabul etmesini engelleyecek, onun karşısın
da zayıf kalacak bir müessese haline dönüşmüştür. 
Evvela bunun en büyük nedeni; biz en güçlü, en bü
yük kooperatiflerimizi Devlet destekleme müessesesi 
olarak görevlendirdik, kendi üyesinin, başka üyesinin 
malını da Devletin parasına ve fiyatına dayanarak 
alıyor, satıyor, onları işliyor. Tabiî, böyle kooperatif
çilik olmaz. Dolayısıyla, kooperatifçiliği desteklerken, 
heveslendirirken, temelde gönüllü iştiraklerle olması
nı sağlamamız gerekir. Kooperatifçiliği bir ülkede; 
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örneğin tarımın devletleştirilmesi veyahutta herhangi 
bir sektörün devletleştirilmesi için kullanmaktan çok 
daha etkili başka araç yoktur, örneğin; tarımda der
siniz ki, «Toprak reformu yapacağım; ama bu toprak 
verdiğim kimseler filanca kooperatife üye olmazlarsa 
onlara üretim araçları vermeyeceğim, onlara benzin 
vermeyeceğim, onlara gübre vermeyeceğim; kooperati
fe katılanınkini şöyle alacağım, katılmayanınkini böy
le...» gibi; istediğiniz yönde politik bir araç olarak 
kullanabilirsiniz. O nedenle biraz önce politik araç 
olarak kullanma hususuna karşı geldim. 

Diğer önemli bir nokta da; şöyle düşünürseniz, 
benimle beraber konuya yaklaşırsanız göreceksiniz ki, 
benden çok daha iyi bileceksiniz ki, kooperatifçili
ğin başarı şansı, serbest rekabetin yaygınlık ve işlerli-
ğiyle doğru orantılıdır. Yani, serbest rekabetin yay
gın şekilde yürümediği ve özel teşebbüsün güçlü ol
madığı ülkede kooperatifçilik olmaz. Olur; ama o b; 
çim kooperatifçilik olur. Dolayısıyla, gerçekten de koo
peratifçilik, serbest rekabetin aksayan yanlarını dü
zeltici, özel teşebbüsün ekonomik amaçlara ağırlık ve 
öncelik verici yönünü düzenleyen, sosyal ve ekono
mik menfaatleri bağdaştırmasını ve yaygınlaştırma
sını bilen bir müessese olarak kabul edildiğinde, öyle 
sanıyorum ki daha etkili olacaktır. 

İlgilerinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Önergeyle ilgili başka bir görüş yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Birinci fık

ra üzerinde Sayın Uzunoğlu'nun önergesiyle ilgili ola
rak görüş rica ediyorum. 

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

Doğrusu, bu kooperatifçilik maddesini düzenler
ken, bu tür problemlerle karşılaşacağımızı hiç um
mamıştık. 
I 

Biz burada bir müesseseyi düzenledik; bir şirket, 
sosyete, kooperatif; üyelerinin ekonomik ihtiyaçları
nı yahutta tüketimini mümkün olduğu kadar ucuza 
maledip, onlara bunları sağlamak amacına yönelik 
bir kuruluş. Elbette bu müessesenin bünyesi, kendi' 
mantığı icabı bir kalite kontrol yapması lazım, ken
disine pazarlama araması lazım ve üretimini artırma
ya; eğer kendisi bizzat imal ediyorsa veyahut üreti
mi artıran şirketlerle, kuruluşlarla temasa geçmesi la
zım. Bu, artık onun faaliyetinin parçalarını, bünyesi
nin faaliyetinin bir kısmını teşkil eder, belki de özünü 
teşkil eder. 
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Bütün bunları şimdi biz Anayasaya koymaya kal
karsak, tasavvur edebiliyor musunuz Anayasamız ne 
hale gelecek? Kooperatif kurulur, pazarlamayla meş
gul olur, üretimle meşgul olur, kalite kontrolla meş
gul olur vs... Ben sanıyorum ki, bu şekilde bir Anaya
sa maddesi düzenlemek biraz garip karşılanır hiç ol
mazsa. Onun içindir ki biz, sadece müesseseyi kur
makla, Devletin ona yardımcı olmasını sağlamakla ve 
ayrıca bu faaliyetin de üretim ve asıl kuvvetin amacı 
olan üyelerinin tüketimini mümkün olduğu kadar 
kendilerine ucuz sağlamakla yükümlü olduğunu belirt
mekle yetinmemiz gerekir. Daha fazlasına gidersek, 
bunun içinden çıkamayız gibi geliyor bana. Ve sonra 
da Anayasamızda böyle garip hükümler meydana ge
lir ve bu sefer; yani başlangıçta şimdi değiniyorum 
ona, bazı arkadaşlar bizi garip hükümler getirmekle 
yetindiler; asıl garip hükümler bu şekilde meydana 
çıkmaya başlar. 

Saygılarımla arkadaşlarıma durumu arz ediyorum 
ve müessesenin olduğu gibi, düzenlendiği gibi, yalın 
kooperatif olarak bırakılmasını rica ediyorum; yoksa 
fonksiyonlarını, faaliyetlerini müesseselerin kurmaya 
kalkarsak, onların içine girmeye çalışırsak, işin için
den çıkamayız gibi geliyor bana. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, öner
geyle ilgili soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu maddeleri 

düzenlemekteki amacımız, ülkeye ve millete yararı ol
sun diye; değil mi? Şimdi Sayın Başkandan soruyo
rum : Bu maddeyi bu şekilde düzenlediklerine göre, 
tabiî ki bu konudaki hukukları çok geniştir, inanıyo
rum; peki Türkiye'deki kooperatifçiliğin başarılı ola
mayış nedenleri nedir acaba? Bir. İkincisi; benim öner
diğim, acaba «özendirici» kelimesini, (gerçekten uzun 
olmasına ben de taraftar değilim) son iki kelimeden 
önce katmak isterler mi, daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, isterseniz sondan başla
yayım, «Kooperatiflerin gelişmesini sağlayacak tedbir
leri devlet alır.» diye söylüyor; özendirici. Maddemiz
de bu var. 

Diğer hususa gelince Sayın Mahmut Akkılıç; iti
raf ederim ki kooperatifçilik hakkındaki bilgim 1945' 
ten beri; o kadar. Ticaret Hukukunda okudum. On
dan sonra bir de bu yıl gittim» İstanbul'da bir semi-
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nere katıldım. Siz de vardınız galiba o seminerde. An
kara'dan bir öğretim üyesi geldi, kooperatifçilik hak
kında konferans verdi; Anayasayla ilgileneceğini bil
diğim için, Anayasayla da görevlendirilmiştim, o za
man işte araştırdım. O zaman biraz araştırdım; Tür
kiye'de neden başarıya ulaşamadığını bulmaya çalış
tım ve bunun temel nedeninin politika olduğunu söy
lediler. Çalışma metodu olduğunu öğrendim; o hu
sustaki kanaatim kesin. 

Bunun dışında, dışarıda gördüğüm kooperatifler
de, işte her yerden % 10, % 20 daha ucuz. Nasıl ya
parlardı, görüyordum; kendileri üretirler vs... Bu iş
lerde fazla bilgim yok, onun için sizi fazla aydınlata-
mayacağım, özür dilerim; ama müesseseyi düzenledi
ğimiz şekilde Devlete bunu görev olarak veriyoruz ve 
bu görevin ayrıntılarına girdiğimiz zaman, o zaman 
işte Anayasayı lüzumsuz belki bazı bilgilerle yahutta 
görevlerle donatmış oluyoruz. Bunun doğru olma
dığı kanaatiyle durumu size arz ettim, takdir sizle
rindir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞİR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soru, buyurun efendim. ' 
BEŞİR HAMITOĞULLARI — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Değerli Anayasa Komisyonu Başkanından şu soru

nun karşılığını aracılığınızla istirham ediyorum. Ver
dikleri bilgiden sonra üzerinde durma gereği, takdir 
edeceğiniz gibi daha kolaylıkla ortaya çıkıyor. Bu 
madde, çok önemli bir madde; içeriği de olsa çok 
yararlı olurdu. Bu nedenle, bunu düzenlerken koope
ratifçilik konusunda sayılan; Allah'a şükürler olsun, 
çok bol olan uzmanlardan herhangi birinden yarar
lanma olanakları veya imkânları oldu mu efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, maddenin yazılmasına hiç 
karışmadım Sayın Hamitoğulları; çünkü biraz evvel 
durumu söyledim. Şahsen görevlenmedim, virgülüne 
dahi karışmadım, arkadaşlarım bu maddeyi düzenle
diler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım soru 

sormak istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, Tür

kiye'de konut kooperatifçiliği önemli bir sorun duru-

I munda, bunu hepimiz biliyoruz; ama kooperatifçili
ğin geliştirilmesi konusundaki maddenin tedvininde 
buna rastlayamadım. Acaba, üretimin artırılmasından 
bu mu kastediliyor, yoksa özellikle mi konulmamış 
onu sormak istiyorum? 

BAŞKAN —̂  Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, kooperatifçilik deyince 
sorunu genel olarak ele aldık, ihracat konusunda kredi 
konusunda, inşaat konusunda, konut konusunda koo-

' peratiflerin hepsinden ayrı ayrı bahsedecek olsaydık, 
biraz evvel söylediğim gibi, yani bir anayasa olmak
tan çıkardı bu. Kooperatif üzerine seminer vazifesi 
haline dönüşürdü belki. Kaç türlü kooperatif var
dır? Nasıl çalışırlar vesaire vesaire... Bunu da yap
mamız mümkün olmazdı gibi geliyor bana. Onun 
için bu yolu seçmedik efendim. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Demirel buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başkan, 

Komisyon Başkanımızdan rica ediyorum; burada yal
nız tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçi
liğin gelişmesi tanzim edilmiştir. Üretici olmadan tü
ketici olmayacağına göre üreticinin korunması düşü
nülmemiş midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. «Üre
timin artırılması» diyor Sayın Demirel. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Pamak, buyurunuz efendim. 
MEHMET PAMAK — Efendim, ben verdiğim 

önergeyi belki geri alabilirim, o açıdan bir sual sor
mak istiyorum. 

Sayın Komisyon Başkanımıza soruyorum. Üre
tim ve tüketim kooperatiflerinin hepsini ele almışsınız, 
yalnız biraz önce sorulan bir suale verdiğiniz cevapta 
«Hepsini sayamayız» dediniz; ama yapı kooperatifleri 
gerçekten önemli ve bir de kredi kooperatifleri var. 
Tüketici ve üretici kooperatiflerinin içine kredi koo
peratiflerini sokabilir misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gayet tabiî olarak bu bir müessese 
halinde ele alınmıştır. Arz etmeye çalıştığım gibi, 
hepsi bunun içine girer; bütün kooperatifler bunun 
içine girer. 

MEHMET PAMAK — Kredi kooperatifi girer 
mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Girer tabiî, niçin girmesin? Hepsi 
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girer. Kredi kooperatifi girince de muhakkak illa ı 
haydi gel de patates yetiştir denmez kredi kooperati
fine. i 

MEHMET PAMAK — Efendim madem ki öy
le, biz önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz, evet 
efendim. 

Sayın Uzunoğlu, önergenize katılmadıkları böyle
ce ortaya çıkıyor... 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim ben oy
lanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Sa 
yın Komisyon Başkanı «Katılmadıklarını» ifade et
tiler. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik 
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Yine, madde metninde büyük değişiklik isteyen 
Sayın Hamitoğulları, Sayın Gürbüz, Sayın Gürtan'm 
önergelerini okutuyorum. 

(Beşir Hamitoğulları ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, tahmin ediyo
rum ki, Sayın Komisyon Başkanının izahatından son
ra ayrıca bir açıklamaya lüzum görmeyeceksiniz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — îzin verirseniz, I 
özür dilerim vakit oldukça ilerledi, ama önemli bir 
nokta var, mümkün mertebe kısa olmak üzere... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oradan da onu çok 
gür sesinizle lütfedebilirsiniz. 

BEŞ'ÎR HAMtTOĞULLAIRI — Bugün pek iyi 
değilim Sayın Başkanım, kürsüye çıkayım izninizle. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonumuzun değerli üyelerine ben 

şahsen çok teşekkür ediyorum ve Anayasa Taslağı- I 
nın en önemli noktalarından, en yararlı noktaların- I 
dan biri. Yalnız maalesef Türkiye'mizin ihtiyaçla
rına karşılık verebilecek keşke bir içeriği olsa idi. 
Mazeretini de sempatik Başkanımız izah ettikleri için 
hoşgörüyle karşılıyoruz. Acaba bir molekül kadar 
katkısı olur mu umuduyla bu önergeyi arz etmiş olu
yorum. 

Şu anda Türkiye'mizde 40 bini aşkın ve tam 23 I 
türde kooperatif vardır ve Türkiye'mizde (Biraz ön
ce konuşan Sayın Akkılıç beni hoşgörsünler) koope
ratifçilik çok dar anlamda, zayıf olan insanların bir 
araya gelerek daha güçlü bir duruma kavuşabilecek 
imkânları gerçekleştirebilmek için, yani temelinde da- [ 
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yanışma vardır ve Türkiye'mizde Anadolunun tarihî 
kadar eski, kırsal alanda «İmece» ile özetlenen an
lamlı bir geleneğimiz var. Kentsel alanda da «Ahi
lik» denilen köklü bir geleneğimiz var. 

Buna rağmen, yıllardır kooperatifçilik hareketi 
maalesef Türkiye'nin iktisadî gelişmesine, yapabile
ceği katkıları üretebilecek bir modele varamamıştır. 
Bugün Türkiye'deki kooperatif tipine halkımız «Nay
lon kooperatifçilik» adını takmaktadır. Oysa bir baş
ka vecize ile, büyük aklıselime sahip olan halkımız 
şunu der: «(Kooperatif kur, yoksulluktan kurtul» de
mek oluyor ki, kooperatif Türkiye gibi ülkelerde as
lında iktisadî, sosyal sistemin çıkardığı zaafları gide
rebilen anlamlı bir örgüttür. Sadece üretimi biraz ar
tırmak değil, zayıf olanları kollamak, onların da ge
lişmesini gerçekleştirmek; kısaca Türkiye'de fakirli
ği yenmenin çok anlamlı, çok önemli Örgütleridir 
Değerli ıBaşkanım; ama ne var ki, Türkiye'nin millî 
bünyesine, ihtiyaçlarına uygun bir kooperatif modeli 
maalesef oluşamamıştır ve bu değerli madde bu içe
rikten yoksundur. 

«Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate ala
rak..» Bu çok genel bir ifadedir. Her yerde aynı şey. 
Nasıl dikkate alınacak? Türkiye'ye özgü, üyeleri sö-
mürmeyen. Bugün kooperatifler, kooperatifleri ele 
geçirenlerin egemenliği altına girmekte, üyeler ya
rarlanamadığı için maalesef ulusal örgüt niteliğine 
kavuşamamakta, güçlü örgütler haline gelememek-
tedirler. 

BAŞKAN — Toparlayınız rica ediyorum efen
dim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI - Bu üyelerin ara
sındaki dayanışmayı gerçekleştirecek bir de Devleti 
devreye sokarak, Devletle bu örgütler arasında yeni 
bir dayanışma tipi yaratarak, sadece kooperatif de
ğil, kooperatif birlikleri, bütün bir üretim sürecini; 
üretimden ihracata kadar üreticiyi, tüketiciyi koruya
cak tarzda, Türkiye'nin millî bünyesine uygun bir 
model, eğer Anayasaya yansırsa Değerli Başkanım, 
bu Anayasanın övünebileceğimiz yanlarından birini 
oluşturacaktır. 

Bu nedenle gerekçesi ekli bu öneriyi arz ediyo
rum. Eğer küçük bir ilham verebilirse Değerli Komis
yonumuza ve o yönde bir gelişmeye yol açarsa çok 
teşekkür edeceğim. Gözüönüne alınırsa zannediyo
rum ki iyi olur. Yüce takdirlerinize saygılarımla bir
likte arz ediyorum. ı(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 
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Sayın Hamitoğulları'nın önergesi aleyhinde Sa
yın Onmuş, buyurun efendim. 

R. ADLI ONMUŞ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben bu saatlerde sizleri işgal etmek istemiyor
dum, ama görüyorum ki, günün en aktüel mevzuu 
olan kooperatifçilik aşağı yukarı bir saate yakın za
mandır tartışılamaktadır. Aslında Sayın (Komisyon 
1961 Anayasasındaki 51 inci maddeyi aynen alsay
dı altına 2 nci fıkrayı ekleseydi bu müzakerelerin, 
münakaşaların hiç biri olmayacaktı. Tabiî üretim, 
tüketim diye ilaveler yapınca içerisine yapı koopera
tifleri girdi, diğer 23 çeşit kooperatiflerden de bah
setmek zorureti hâsıl oldu. 

(Kooperatifçilik ekonomik menfaatlerin birleştiği 
bir mevzudur, ekonomiktir aslı, arkadaşlarımız ga
yet güzel izah ettiler. Yalnız, siyasetle uğraşan bu 
kooperatiflerin bugünkü hale gelmesi hepimizi üz
müştür, başarılı da olmamıştır. Benim Komisyondan 
ricam şu; bu maddeyi geri alsa da, arkadaşların bu 
tereddüdünü gidermek bakımından 1961 Anayasa
sının 51 inci maddesindeki cümleyi aynen alsa «Dev
let kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır.» ve ikinci paragraf olarak da «Siyasetle uğraş
maz» cümlesini eklese mesele hallolacak ve münaka
şa da burada bitecek. 

Arz ederim, hürmetlerimle. '(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onmuş. 
Sayın IHamitoğulları'nın önergesi üzerinde gö

rüşmek isteyen bir başka arkadaşımız yok. Komisyo
nun görüşünü rica ediyorum, aynı zamanda Sayın 
Onmuş'un bir teklifi oldu ona da katılmıyor ise ön
celikle rica ediyorum? 

ANAYASA (KOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

BAIŞKAN — Hamitoğulları'nın önergesine de 
katılamadığınız böylece ifade edilmiş oluyor. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Sayın IHamitoğulları'nın öner
gesi kabul edilmemiştir. 

Diğer iki önergeyi okutuyorum. 
(Dündar Soyer ve arkadaşlarının önergesi tekrar 

okundu.) 
(Lütfullah Tosyalı'nın önergesi tekrar okundu). 
BAŞIKAN — Sayın Tosyalı bu iki önerge birbi

rine yakın, iştirak ediyorsanız Sayın Tuğ, Sayın Ak
demir, Sayın Soyer'in önergesi ile birlikte.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «İhracat» kelimesi 
varsa katılıyoruz. 
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'BAŞKAN — Var efendim, onun için birleştirdim.. 
'Bir açıklama yapılmasına lüzum yok zannediyo

rum bu önergeler üzerinde. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA IKOMİISYONU (BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmadıklarını ifade ediyorlar. 
Bu itibarla, dikkate alınıp alınmamasını oyluyorumr 
Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Aksoy ve arkadaşlarının önergesini okutu
yorum. 

Sayın Devrimsel, sizin birinci fıkranıza yakındır, 
bu itibarla dinlerseniz ona katılmak imkânı olup ol
madığını lütfediniz bana. 

(Alâeddin Aksoy ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bir açıklama yapılacak mı Sayırr 
Aksoy. 

ALÂEDDtN AKSOY — 'Kısa bir açıklama ya
pacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÂEDDtN AKSOY — Sayın Başkanım, sa
yın arkadaşlarım; 

(Kooperatifçilik konusunda sayın arkadaşlarım 
geniş bilgi verdiler ben bu hususa artık dokunmaya
cağım. Ancak şunu ifade etmek istiyorum ki, geçmiş 
dönemlerde kooperatifler suiistimal ve menfaat yuva
ları haline gelmiştir ve denetim azlığından tabiî koo
peratif üyeleri istismar edilmiştir, önergemizde koo
peratiflerin devletin denetimine tabi olduğuna dair 
sarih bir hüküm getiriyoruz, maddeden bu farkımız 
var. 

Bir de Türk (Kooperatifçilik .Kurumunun bir top
lantısına iştirak etmiştim, orada bir Alman öğret
men arkadaşla tanıştım, Türkçe biliyor ve Türk Koo
peratif Kurumuna Köyişleri Bakanlığından öğretmen 
olarak gönderilmiş Alman yardımından, dedi ki, ben 
Anayasayı tetkik ettim, ben de memnun oldum, ama 
dedi siz hep tüketiciyi koruyorsunuz, üretim koope
ratiflerini korumuyorsunuz. Üretim olacak ki tüketi
ciyi koruyacaksınız. Binaenaleyh, siz niçin üretimi 
nazarı itibara almadınız. 

Kendisine evet dedim üretimin artırılması konu
su var maddede, «Bu yetmez, sarahatla tüketiciyi na
sıl koruyorsanız, üretim kooperatiflerini "de koru
mak için mutlaka tedbir almanız lazım ve cazip ted
birler, özendirici tedbirler getirilmesi gerekir. Ben ri
ca ediyorum bunu maddenize koyun» dedi, onun 
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üzerine üretici ile tüketicinin tabirini koydum, kabu
lünü arz ediyorum, hayırlı olacaktır inşallah. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir ar

kadaşımız?.. Yok.. 
[Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Biraz evvel Komisyonumuz Başkanı hangi düşün
ce ile bu öz hükmü koyduğumuzu izah ettiler. Ak-
soy arkadaşımızın söylediği hususlar bu ana hüküm
de mevcuttur. Üretimin artırılması, tüketicinin korun
ması diyor, üretimin artırılması da her halde üreti
cinin korunması fikri içindedir. 

Devlet denetimine gelince, bütün şirketlerde ol
duğu gibi Ticaret Bakanlığının denetimi kooperatif
ler konusunda da mevcuttur. İMevcudu tekrarda ge
rek yoktur. Şayet kooperatifler bugüne kadar iyi is
tememişse, bir taraftan Devlet denetiminin etkili ha
le getirilmesi, diğer taraftan da bu kooperatiflere ait 
uygulama kanunlarına düşen bir iş oluyor. Onun için 
bu önergeye de katılamıyoruz. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel zannediyorum beraber muame

le görmesinde bir mahzur yok. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Birinci fıkrasıyla bera
ber, ondan aşağısıyla değil. 

Evet. Bu itibarla birinci fıkrası be-

Saym Başkan, bir sorum 

BAŞKAN 
raber. 

RIFAT IBAYAZIT 
var. 

BAŞKAN Soru, buyurun efendim 

RIFAT BAYAZIT — Kooperatiflerin denetimi 
devlet tarafından yapılmıyor, yapılmış olsa bugünkü 
hale gelmez. 40 bini mütecaviz kooperatif devletin 
denetimi olmadığı için tamamen muvaffak olmuş 
bir durumda değildir, hissedarlarının inancını kay
betmiş ve inancını kaybettiği için de, inkişâf ede
memiştir. Maddeye devletin denetimini sarahaten 
getirmek her halde yararlı olur kanaatindeyim. 

BAŞIKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKUÜ — Sayın Başkanım, 
Arkadaşımızın söylediği husus fiilî durumdur, bu 

denetim mevcuttur; fakat bu denetim etkili olarna-
yorsa bunun Anayasada devlet denetimi ile belirtil
mesinin bir yararı olmayacaktır. Mevcut olan bir şe
yi sanki yokmuş gibi maddeye koymak arzu olunma
mıştır, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Komisyon Sayın Aksoy ve arkadaşlarının önerge

siyle, Sayın Devrimsel'in önergesine katılmamakta
dır. Bu itibarla, dikkate alınmasını oyunuza sunuyo
rum: Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

'Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde Ko
misyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bugün yaptığımız çalışmaların sonunda 10 mad

de katî surette kabul edilmiştir, 6 madde tekrar Ko
misyonumuzun değerli tetkiklerine sunulmuş bulun
maktadır. 

Vaktin geciktiğini dikkate alarak, yarın saat 10.00 
da toplanmak üzere (Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 23.20 

»G<i 
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