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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam eldilerek; 61, 
62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 73 üncü maddeleri 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. Tasarının 
63 ve 64 üncü maddelerinim göriişülmesi, Komisyo
nun tale'bi üzerine ertelendi. Yeni madde 61 ve 72 noi 
maddeler değişiklik önergeleriyıle birlikte Anayasa 
Komisyonuna verildi. 

127 Ağustos 198(2 Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 23.00'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvefcüi 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

O. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğünün Yeniden Teş

kilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması ve Konut Yapımı Amacıyla İçişleri Bakan
lığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Gelecek Yıllara Ge

çici Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. ı(l/479) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 24.8.1982) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
(Esas) ve Bütçe - Plan komisyonlarına : 26.8.1982) 

• > • - « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

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

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
1'37 noi Birleşimi açıyorum. 

III. — 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 Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 

ediyoruz. 
Dün ertelediğimiz 63 üncü maddenin görüşül-

mıösine geçiyorum. 63 üncü maddeyi okutuyorumı: 

(1) 166, 166'ya 1 inci ek basmayazı 4 Ağustos 
1982 tarihli 120 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

VIII. Sağlık, çevre ve konut : 
A. Sağlık hizmetleri : 
IMADDE 63. — Devlet, vatandaşın yaşamının 

beden ve ruh sağlığı içinde sürdürülmesini sağlamak 
ve çevre şartlarını bu amaca uygun biçimde düzen
lemekle görevlidir. 

(Devlet, bu görevini kamu ve özel sektördeki sağ
lık ve sosyal yardım kurumlarını denetleyerek ve 
destekleyerek, yeni kuruluşları ıteşvik ederek yerine 
geitirir. 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi içlin devlet
çe yapılacak harcamalara, vatandaşlar, genel sağlık 
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sigortası kapsamı içinde katılırlar, katılma payını kar
şılayamayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara dev
let yardımı sağlanır. Harcamalara katılma ve devlet 
yardımımın usul ve şartları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeleri sıra
sıyla okutuyorum!: 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Sağlık, 

çevre ve konut» kenar başlıklı 63 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygılarımızla arz 
ederiz, 

«Sağlık hakkı : 
'Madde 63. — Herkesin sağlıklı bir çevrede do

ğup yaşama hakkı vardır. 
Devlet, vatandaşların yaşamalarını beden ve ruh 

sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve çevre şart
larını bu amaca uygun bir biçimde düzenlemekle gö
revlidir. 

Devlet, bu görevini sağlık ve sosyal yardım ku-
raımları 'kurup, işleterek yerine getirir. Sağlık hizmet
lerinin yenime! getirilmesi için Devletçe yapılacak ça
lışmalara vatandaşların da katkı ve katılmaları sağ
lanır. Katılma payını karşılayamayan yoksul ve dar 
geldi vatandaşların payları Devletçe karşılanır. Katkı 
ve katılmayla, Devlet yardımının usul ve şartları 
ıkanunla düzenlenir.») 

Mehmet AKDEMİR İsa VARDAL 
Ali Nejat ALP AT Fikri DEVRİMSEL 

Abdurrahman YILMAZ Zeki ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anyasa Tasarısının 63 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İmren AYKUT 

«Sağlık Hizmetleri : 
Madde 63. — Devlet vatandaşın yaşamını be

den ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve 
çevre şartlarını bu amaca uygun biçimde düzen
lemek ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla görev
lidir. 

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için dev
letçe yapılacak harcamalara vatandaşlar genel sağlık 
sigortası kapsamı içinde katılırlar, katılma payım 
karşılayamayan yoksul ve dar gelirli vatandaşlara dev
let yardımı sağlanır. 

Harcamalara katılma ve devlet yardımının usul 
ve şartları kanunla düzenlenir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 63 üncü maddesinin aşağıdaki şekil

de düzenlenmesini Genel Kurulun takdirlerine arz 
ederiz. Saygılarımızla. 

Utkan KOCATÜRK Siyami ERSEK 
Mamdi AÇAN Cavidan TERCAN 

Abdurrahman YILMAZ Mehmet AKDEMİR 
Halil ERTEM Paşa SARIOĞLU 

Halil İbrahim KARAL Rahmi KARAHASAN-
OĞLU 

Fikri DEVRİMSEL Ahmet SARP 
Kâzım ÖZTÜRK Fuat YILMAZ 

Adnan OREL Talât SARAÇOĞLU 
Muzaffer SAĞIŞMAN Cevdet KARSLI 

Nihat KUBİLAY Adnan ERSÖZ 
S. Sırrı KIRCALI Ali Öztürk TEKELİ 

Namık Kemal YOLGA Recai BATURALP 
Şadan TUZCU Selçuk KANTARCIOĞLU 

Erdoğan BAYIK Zeki YILDIRIM 
Hamdi ÖZER Osman YAVUZ 

Hilmi SABUNCU Necdet GEBOLOĞLU 
Halil GELENDOST Fehmi KUZUOĞf.U 

Abdurrahman Ali GİRMEN Mahir CANOVA 
A. Asım İĞNECİLER Vahap GÜVENÇ 

Tülay ÖNEY Zeki ÖZKAYA 
Salih İNAL Yılmaz ÖZMAN 

Abdullah Pulat Sadi ERDEM 
GÖZÜBÜYÜK 

Serda KURTOĞLU Zeki ÇAKMAKÇI 
Halil EVLİYA Necdet ÖZDOĞAN 

Hayati GÜRTAN Mahmut Nedim BİLGİÇ 
İbrahim GÖKTEPE Atalay PEKÖZ 
Abdülbaki CEBECİ Vel'd KORAN 

Remzi BANAZ Nuri ÖZGÖKER 
Beşir HAMÎTOĞULLARI Aydın TUĞ 
Mustafa ALPDÜNDAR Evliya PARLAK 

Yavuz ALTOP Ali DİKMEN 
Enis MURATOĞLU Lütfullab TOSYALI 

Ayhan FIRAT Azmi l^RYILMAZ 
Mahmut AKKILIÇ 

l«Sağlık hak ve hizmeti 
Madde 63. — Sağlıklı yaşamak herkesim hakkı

dır. Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde ya
şayabilmesini, tıbbî bakım görmesini sağlamakla gö
revlidir. Bu görevin yerine getirilmesinde halkın kat
kı ve katılımı sağlanır. Yoksul ve dar gelirli vatan
daşların tıbbî bakımını Devlet üstlenir. 

Devlet, halk sağlığını koruma amacı ile gerek ka
mu, gerekse özel sağlık ve sosyal yardım kuramları
nı denetler.» 
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Yüksek Başkanlığa 
63 üncü madenin birinci fıkrasındaki «Yaşam» 

kelimesinin «Hayat» ve ikinci fıkrasındaki «Sektör» 
kelimesinin «Kesim» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklf ederiz. 

Halil GELENDOST Abdullah Pulat 
GÖZÜBÜYÜK 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, 63 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Muhsin Zekâi BAYER 

Feridun GÜRAY 
Doğan GÜRBÜZ 
Hilmi SABUNCU 
Turgut KUNTER 
Akif ERGİNAY 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Ali GİRMEN 

Yıldırım AVCI 
Fikri DEVRİMSEL 

özer GÜRBÜZ 
Cahit TUTUM 

İbrahim ŞENOCAK 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Mehmet HAZER 
Halil GELENDOST 

Avni ŞAHİN 

«Devlet, bu görevini sağlık hizmetlerinin tek el
den yürütülmesi için gerekli tedbirleri alarak; kamu 
ve özel sektörde sağlık ve sosyal yardım kurumlarını 
denetleyerek yerine getirir,» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 63 ünoü maddesinin ikinci 

fıkrasındaki ikinci satırda «Teşvik» kelimesinin, bu 
görevi Devlete vermek maksadıyla «Tesis» olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Sağlık 

Hizmetleri» başlığını taşıyan 63 üncü maddesinin son 
fıkrasının, aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

«Sağlık Hizmetleri 
Madde 63, Son fıkra : Bütün sağlık v kurumları

nın, sağlık hizmetlerini gereği şekilde karşılayabile
cek düzeye ulaştırılmasından sonra, Devletçe bu hiz
metlerin yerine getirilmesi amacı ile yapılacak har
camalara, vatandaşlar, genel sağlık sigortası kapsamı 
içinde katılırlar. Katılma payını karşılayamayan yoksul 
ve dar gelirli vatandaşlara Devlet yardımı sağlanır. 
Harcamalara katılma ve Devlet yardımının usul ve 
şartları kanunda düzenlenir.» 

Gerekçe : Genel Sağlık sigortasının uygulamasına 
geçilebilmesi için, ülkedeki tüm sağlık kurumlarının 
vatandaşlara gereği gibi hizmet verebilecek düzeye 
çıkarılması şart bulunmaktadır. Aksi halde, vatan
daşlardan alınacak sigorta primleri bir nevi (Vergi)'ye 
dönüşecektir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeler üzerinde 
müzakerelere başlamadan önce, bir hususu sayın 
üyelerimizin bilgilerine sunmakta fayda mülahaza 
ediyorum. 

Bugün 83 üncü maddeye kadar görüşmeyi plan
lamış bulunuyoruz. Bu itibarla, 83 üncü maddeden 
sonraki maddelerle ilgili önergelerin kabulü mümkün 
olacaktır. 

Bir ikinci husus, 73 üncü maddeye gelinmiş ol
masına rağmen;; 17 nci maddenin Komisyonda bulun
masıdır. Ayrıca, üç maddenin görüşülmesi de çeşitli 
sebeplerle tehir edilmiş bulunmaktadır. Bu, takdir 
edersiniz ki, planladığımız noktada 20 madde civarın
da geride kaldığımızı ifade eder. 

Bu itibarla, özellikle bugün yapılacak ve bundan 
sonra yapılacak müzakerelerde, Başkanlık Divanına 
yardımcı olunmasını, her zaman yardımcı olunduğu 
gibi, süratli bir tempo ile çalışılmasına imkân veril
mesini hassaten rica edecek, önergeler üzerinde mü
zakerelere başlıyoruz. 

Sayın Akdemir "ve arkadaşlarının verdiği önerge
ye geçiyorum, Sayın Akdemir burada görünmüyor, 
Sayın Alpat, Sayın Devrimsel, Sayın Vardal, Sayın 
Yılmaz ve Sayın Çakmakçı. 

Sayın Çakmakçı, açıklama yapmak üzere buyu
run efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasarının 63 üncü maddesi, malumları olduğu 
veçhile, «Sağlık, çevre ve konut» bölümü altında, 
sağlık hizmetlerini düzenlemektedir. Bu Tasarıdaki 
metni şöyle üç kısımda mütalaa etmek mümkün. Ev
vela başlığı bir tarafa bırakırsak, sağlığın ne olduğu
nu, nasıl geliştirilmesi lazım geldiğini, bunu kimin ya
pacağını ve ne şekilde yapılacağını ifade etmektedir. 

«Sağlık hizmetleri» dendiğinde, bunu sadece bir 
hizmet olarak nitelendirmekteyiz; halbuki sağlık, ben
ce, yahut bizim verdiğimiz önergede kastettiğimiz 
mana ile bir hak olarak bunu tescil etmek gerektiği
ni savunuyoruz. Zira, sağlık en önde gelen haklardan 
biri olmalıdır. Bu sağlık hakkı olmadan diğer hakla
rın da olamayacağını düşünmekteyiz. 

Bu bakımdan, evvela maddenin başlığını değiştir
mekte yarar mütalaa etmekteyiz. 
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ikinci bölüm; Devletin görevini belirlemekte fay
da var. Maddedeki ikinci fıkra, Devlete bir görev ver
memektedir bizim düşüncemize göre. Halbuki Dev
letin bu hizmeti görecek şekilde görevlendirilmesi ge
rektiğine inandığımız için, o değişik ikinci fıkrayı bi
zim ifade ettiğimiz şekilde yazmak gerektiğini müda
faa ediyoruz. 

Üçüncüsü; sağlık hizmetlerinin yerine getirilme
si için çeşitli sistemler olduğunu biliyoruz. Bu sis
temler içinde ülkemiz için, sadece devlete yüıklenme-
sıi değil, bundan yararlananların da bir yerde katılma 
ve katkıların olacağını düşünüyoruz. Bunlar arasın
da, maddedeki gibi genel sağlık sigortası düşünüle
bilir. Ancak ülikenıin bugünkü santiarında, bugünkü' 
altyapı düzeyinde bunun gerçekleştirilmesinin imkân
sız olacağını düşünerek «Genel sağlık sigortası» ifa
desinin metinden çıkarılmasını, bunun yerine daha 
geniş bir 'ifade tarzı kullanılmasını yeğledik. O ba
kımdan, «Genel sağlık sigortası»! ifadesinin metinden 
çıkarılmasını da müdafaa etmekteyiz. 

Bu hususları sizlere arz etmek istedik. Tasviple
rinize arz ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmak
çı-

Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önergenin lehin
de Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
önergenin lehinde olunca, maddenin bir kısmı

nın, aleyhinde konuşmak mecburiyetindeyim. O da 
şudur : Anayasa Tasarısının bu maddesiyle vatanda
şa Anayasal bir vergi daha yükletilmek istenmekte
dir. Ben, bu yönüne karşı duruyorum. 

Esasen vatandaş, Türkiye'de iş bulma mutluluğu
na erişen devlet memuru, işçisi, özellikle büyük bir 
vergi yükümlülüğü altında ezilmektedir. Öyle ezil
mektedir ki, geçmişte hükümetler bunun farkına var
mış; biliyorsunuz 1982 yilı Bütçesıiyle vergi indirimi 
yolunu seçmişlerdir. % 40 vergi bu yıl % 39'a, daha 
sonra 1983'te, % 38'e, 1984'te % 37'ye kadar indi
rilmesi planlanmaktadır. Bu da gösteriyor ki, vergi 
yükümlülüğü vatandaşı fevkalade ezmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vergi, yalnız bordrodan kesilen gelir vergisi de

ğildir. Bunun yanı sıra, % 20'yi aşan sosyal güvenlik 
vergisiyle birlikte vatandaşın, devlet memurunun, 
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«Bordro mahkûmları» dediğimiz insanların almakta 
oldukları gelirlerin otomatikman % 60'ı gerisin geri 
devlete dönüşmektedir. 

«Vergi verilmesin» diye bir iddiam kesinlikle söz 
konusu olamaz. Ben, Anayasada vergi adaletinin sağ
lanması yönünde bir hüküm beklerken, böylesine yan 
bir tavırla vatandaşa yeni bir vergi yükümlülüğü ge
tirilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Aslında 
devlet, vatandaşın sağlığını, her türlü yaşamını, sağ
lıklı yaşamını sağlamakla ödevli ve görevlidir. Genel 
vergiler yönünde bunu da sağlamakla mükelleftir. 
Kaldı ki, çalışanların büyük çoğunluğu sosyal güven
lik vergisi ödemek suretiyle, esasen bu katkıyı yap
maktadırlar. Bu itibarla, vatandaştan herhangi bir 
katkı alınmasına ilişkin hükmün çıkarılmasını destek
liyor, öneriyor, saygılar, sevgiler sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTl — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sağlık hizmetlerine ilişkin verilen önergelerin bi
rincisinde, sağlık hizmetlerinin bir hak olarak düzen
lenmesi istenmektedir. Sporla ilgili dün geceki tartış
mamızda soruna değinmiştik. Bunun bir hak olduğu
nun savunulabilinmesi için, buna bir karşı görüşün 
bulunması yahutta devletin bu faaliyetleri düzenle
mekten kaçınması sorunu bahis konusudur. Devlete 
karşı bir hak dermeyan edebilmek için, bir hak ta
lebinde bulunabilmek için, devletin bu hakkı yahut
ta bu imkânları sınırlamak yollarını araştırması la
zımdır, araştırmasının bahis konusu olması lazım
dır. 

Bir devlet tasavvur edebiliyor musunuz ki, vatan
daşlarının yahutta egemenliği altında bulunan top
raklarda yaşayanların sağlık sorunlarıyla dlglilenme-
sin. Bu, gayet de doğal bir şeydir. 

Bilakis, buraya sağlık hakkını koymak, 1\ üncü 
maddede getirilmek istenen sınırlamaların gereğini 
daha da fazla artırır. Çünkü, eğer yaşama, saflık bir 
hak olarak talep edilirse, bu sefer bütün vatandaşlar 
devletten kendilerinin ücretsiz (İngiltere'de olduğu 
gibi bir zamanlar) veyaJhutta her türlü balkımın ken
dilerine yapılmasını sağlamak hakkını istemek hak
kına sahip olurlar. Bundan dolayıdır ki, «sağlık si
gortası»/ kavramı getirilmiştir. Çünkü, devletin gücü 
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yoktur, Devletin gücünün ne olduğu da ortadadır. 
Devlet, daha büyük şehirlerde çöpleri toplayamayan 
bir devlettir; halbuki hastalıklar namütenahidir. 

Bu sözlerimle, sakın arkadaşlarım yorumlamasm-
lar ki, hastayı 'kaderiyle, vatandaşı hastalığıyla baş-
toaşa 'bırakıyoruz... Hayır, Devlet elinden gelen im- ' 
kânları yapacaktır ve imkânı olanlardan da bir sağ
lık sigortası primi alacaktır. Tekrar ediyorum, mad
de de gayet açıktır; imkânı olanlardan alınacak, im
kânı olamayanlara Devlet yine kendi imkânlarıyla 
bakacak, onun sağlığım temin etmeye, yoluna koy
maya çalışacaktır. Bundan dolayıdır ki, «sağlı'k sigor
ta» kavramının çıkartılmasına da burada karşıyız. 
İmkânı olanlar bu sağlık sigortasını ödemelidirler. 

Sayın Mustafa Alpdündar'ın görüşlerine, arzula
rına, ideallerine katılmamak mümkün değildir. Elbet-
teki Devletin bu hizmetleri yapması lazımdır. Hatta 
daha gerçekçi olalım, daha realist olalım; Atatürk'ün 
zamanında memleket hastaneleri tamamen ücretsiz
di; fakat gelişen hayat koşulları (karşısında şimdi ye
niden yavaş yavaş imkânı olanlardan ücretler alın
maya başlanmıştır. Bu, bir devirdir ve bir gün gele
cek, muhakkak ki, Türkiye'de de bütün vatandaşlar 
sağlıklarını ücretsiz olarak temin edebileceklerdir, 
kendilerini tedavi ettirebileceklerdir. Fakat daha he
nüz bu devir gelmeden buna doğru yol açmaya çalış
mak, 'bence biraz çok fazla idealist bir görüş olur 
ve bu idealist görüşe Anayasamız gerçekçi bir açı
dan bakmaya çalışarak karşı çıkmıştır. 

Bundan dolayıdır ki, ıbu önerinin dikkate alınma
masını Yüksek Kuruldan rica ediyorum; sırf bu sağ
lık sigortasını kaldırmış olmasından dolayı efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
Komisyon, Sayın Akdemir ve arkadaşlarının öner

gesine katılmıyor Dikkate alınmasını oyunuza sunu
yorum... 

ZBKt ÇAKMAKÇI — Komisyona bir soru so
rabilir miyim efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, maddede 

ikinci fıkradaki ifade acaba Devletin, bu hizmeti 
başkalarına bıraktığını ifade etmiyor mu?.. Şöyle ki; 
maddedeki metni aynen okuyorum: «Devlet, bu gö
revini kamu ve özel 'sektördeki sağlık ve sosyal yar
dım kurumlarını denetleyerek ve destekleyerek, yeni 
kuruluşları teşvik ederek yerine getirir.», demekle, 
yani Devlet, bundan sonra bu tür 'kuruluşlar kurma
yacak ve işletmeyecek manasını mı ifade etmiş olu
yor?.. 

İkincisi, bu ifadeyle, biraz evvel Sayın Komisyon 
Başkanımızın ifade ettikleri, Devlet, bu hakkı, bu ifa
deyle sınırlandırmış olmuyor mu?.. Ve dolayısıyla 
bir hak olarak ortaya çıkmıyor mu?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldükaçtı, bir hususu bu vesileyle değerli 

'arkadaşlarımın dikkatine arz etmekte fayda mülaha
za ediyorum. Soru, şüphesiz sorulabilir; ancak öner
ge üzerinde açıklama yapmak isteyen arkadaşlarımı
zın ve açıklama yapan arkadaşlarımızın, madde üze
rinde tereddütleri varsa sorularını o esnada sormala
rı, müzakerelerimizin daha süratli yapılmasına imkân 
verecektir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıfcaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Baştfcan. 

Arkadaşımıza da teşekkür ederim; gerçekten 
söze başlarken 'bir ufak tashih yapmam gerekiyordu; 
ikinci cümlenin içerisinde «Devlet, yeni kuruluşlar 
tesis ve teşvik ederek, yerine .getirir.»! diye bitirme
miz gerekiyordu. Tesis ve bu iki kelime düşmüştür. 
Bunun buraya oturtularak maddenin değerlendiril
mesini rica ederim. Bu iki ıkelime buraya oturtulma-
sa bile, madde ilk şeklinde olduğu gibi, «Devlet, bu 
görevini, kamu ve özel sektördeki» şeklinde olmalı
dır. Kamu 'sektöründe olduğuna göre, «Devlete ait 
bakımevleri, hastaneler» bu gibi sağlık müesseseleri 
anlaşılır. «'Bunları denetler, destekler ve yeni kuru
luşları teşvik eder.») kurulur manasına gelmektedir. 
Bu, hiçbir zaman Devletin, bir devlet olarak sağlık 
hizmetlerinden kaçması veyahut sağlık hizmetlerini 
tedricen özel sektöre devretmesi anlamına gelmez; 
fakat bunun yanı başında, özel sektörden de bu alan
da da faaliyet varsa, Devletin ona, yani sübvansi
yonlar yoluyla mesela, yardımcı olabileceğini göster
mekte ve bu suretle sağlık: hizmetlerini görecek mü
esseselerin sayısının artırılmasının 2 nci fıkrada ön-
görüldüpnü belirtmek isterim. Yani, 2 nci fıkra, Sa
yın Çakmaklı'nın görüşünün aksine; kamu müessese
lerinin geliştirilmesini öngörmektedir ve ayrıca da 
özel sektörden bu amaçla açılacak müesseselere yar
dım edilmesini, daima devletin imkânları ölçüsünde 
öngörmektedir. Yoksa, «tedricen devlet, sağlık hiz
metlerini özel sektöre devreder.» diye bir anlam çı-
kartmıak mümikün değildir bizim için; bu maddenin 
yazılışından ve düzenlenişinden. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
ufak bir sorum var. 

BAŞKAN —- Efendikn, oylamaya geçtiğimiz sı
rada lütfediniz... 

Buyurun efendim. Buyurun Sayın Erginay. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, oyla

maya geçmediniz daha. 
ÂKlF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; bu maddenin üçüncü fıkrasında şöyle bir de
yim var. «Genel sağlık sigortası kapsamı içinde ka
tılırlar.»; Oysa, başka bir yerde veya aynı maddede, 
ıbir genel sağlık sigortasının kurulmuş olduğu sözko-
nusu değil. Açıklama yök. O halde, acaba bu genel 
sağlık sigortası kuruldu da, onun içerisine girer fi
lan diye mi bir anlam taşıyor? Yoksa, böyle hafif
ten, yavaştan bir genel sigortaya, devletin sosyal si
gortaya değil de, sağlık sigortasına mı gitmesini isti
yor?. 

Bu itibarla, ortada henüz genel sağlık sigortası 
teşkilatı kurulmadan yahut bunun Anayasada bir em
ri bulunmadan; acalba nasıl olacak da kapsamına 
alınacak? Olmayan birşeyin içerisine nasıl «birşey ko
nulur; onun izahını rica ediyorum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
rıim; 

Anayasada öngörülen bütün organların derhal 
mevcut olması gerekmez, hatta geçici maddelerin bir 
amacı da bu organların ne zaman içerisinde kurula
cağım gösterir. Bunu Sayın Erginay'ın bilmesi gerekir 
ibizimle beraber. Esasen ıbir ufak nokta daha ilave 
etmek istiyorum efendim. 

Diğer taraftan da, sosyal güvenlik hakkı 66 ncı 
maddede düzenlenmiştir. 66 ncı maddedeki sosyal gü
venlik hakkı devlete bu alanda sigortalar kurmak im
kânını, olanağını vermektedir ve esasen bunlar da 
başlamıştır ve nihayet şunu da söyleyeyim ki; biraz 
sonra gelecek tenkitler, o tenkitleri şimdiden karşıla
mak için söylüyorum; bu tedricen kurulup geliştiril
mesi mümkün olan bir müessesedir. Türkiye'de bu
gün birdertbire, 45 milyonu içerisine alacak; Türki
ye'nin mali gücü yoktur, imkânları yoktur; fakat bu
nu devlet ıbir düzen içerisinde, en zenginlerden baş
layarak, en varlıklı insanlardan başlayarak, yavaş ya
vaş genişletip umuma yaymak imkânına sahiptir efen
dim. Bu mümkündür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 

Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, benim 

şu maruzatım var: Bugün devlet hastanelerinde va
tandaş para vermeden, yani kayıt parası, ilaç parası-
vs. vermeden tedavi olma imkânı (bulamamaktadır. 
Ayrıca, T. C. Emekli Sandığı dışındaki, kamu görev
lileri dışındaki büyük çoğunluk; işçi emeklileri, dul 
ve yetimler ve hatta çalışan işçiler, az da olsa. bir 
para vermeden tedavi ve ilaç parası alamamaktadır. 
Bu, aynı zamanda bir vergidir. 

ikinci bir konu; bir işsizlik sigortası adı altında 
'bir vergi düşünmeden, işsizlik sigortasını düşünmez
ler mi? Devletin asli görevi değil midir? Sayın Baş
kan bunu açıklarsa memnun olacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, işsizlik sigortasıy
la bunun bir ilişkisi yoktur; sağlık sigortasının hiç
bir ilişkisi yoktur. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sağlık efendim. 
Özür dilerim, işsizlik değil, sağlık sigortası. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, sağlık sigortası sorununu, 
herşeyden evvel, arz etmeye çalıştığım gibi, devletin 
malî imkânları sorunudur ve devlet bu hususta de
mokrasi düzeni içerisinde, toplum faaliyetlerini dü
zenlemeye çalışan memleketlerde denemeler yapıl
mıştır ve bu denemelerden; mesela ingiltere'de, ki, 
bu hususta öncülük yapmıştır demokrasilerde 1945' 
ten itibaren; yavaş yavaş bir geriye doğru dönüş baş
lamıştır. Çünkü, devletin gücünün, tamamen bu işi 
ücretsiz yapmasına imkân olmadığını göstermiştir. 
Ama, biraz evvel söylediğim gilbi, gerçekte bu işi, 
en varlıklılardan başlayarak, yavaş yavaş yaymaya 
çalışmak ve gerçekten maddede de belirtildiği gibi, 
katılma payını karşılayamayacak durumda olanlar
dan sigorta primi almadan, onların da tedavisini sağ-. 
lamayı amaç edinmek, devletin, bizim anladığımız. 
manada devletin gücüdür. 

Sözlerinizin birinci kısmına tamamen katılıyorum; 
esasen biraz evvelki açıklamamda da ona değinmiş-
dim; 1930'larda, 1935'lerde Türkiye'de memleket has
tanelerinde ücretsiz tedaviler yapılırdı; bugün maale
sef ücretli olmaktadır. Bu, üzüntü verici bir durum
dur, Bunu tartışmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Komisyon önergeye katılmamaktadır. Dikkate 

alınmasını oyluyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

— 7 —• 
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Sayın Aykut'un önergesini okutuyorum : 
(İmren Aykut'un önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önerge üzerinde, önerge sahibi Di-

vanıda olduğu için bir açıklama bahıis konusu değil 
şüphesiz. Lehinde, aleyhinde söz almaik isteyen ar
kadaşımız... Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum; Sayın Ay
kut'un önergesi üzerinde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sanıyorum ki, Sayın Aykut'un önergesiyle bizim 
metnimiz arasında sadece, kendisinin birinci fıkra
nın sonunda, «Ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla 
görevlidir.» cümlesi farkı var. Bu kadar. Bunun dı
şında ikinci fıkrayı koymadınız mı efendim?. 

BAŞKAN — Var efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İkinci fıkrada, «Devlet, bu görevi
ni ıkamu ve özel sektördeki sağlık ve sosyal yardım...» 
diyor, 

BAŞKAN — İkinci fıkra değişik Sayın Aldıkaç-
tı. «(«Önergede ikinci fıkrada yok» sesleri). Sayın Al-
dılkaçü, Sayın Aykut şunu rica ediyor bu önergesiy
le; bana ifade edildiğine göre. İkinci fıkraya, «Dev
let, bu görevini kamu ve özel sektördeki sağlık ve 
sosyal yardım (kurumlarını denetleyerek ve destekle
yerek yenli kuruluşları tesis ve teşvik ederek yerine 
getirir.» «Tesis ve» kelimesi ilavesi halinde buna ka
tıldıklarını ifade ederler. «Tesis ve»ı; yalnız bundan 
ibaret. Diğer fıkralarda <bir değişiklik yapmakta ıs
rarlı görünmüyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. Zaten «Tesis» 
kelimesini başlangıçta söyledik. Bunun dikkate alın
mak üzere oylanmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, «Tesis ve», şeklinde biMıara 
maddeyi oylayacağım. Bu itibarla, Sayın Aykut'un 
önergesi üzerinde müzakere açmıyorum. 

Sayın Kocatürk ve arkadaşlarının önergesini oku
tuyorum : 

(Utkan Kocatürk ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, açıklama yapacak
sınız. Buyurun efendim. 

M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Aykut'un-
ki oylanmadı efendim. Bir evvelki önerge oylanma
dı; muamele bitti mi, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylamaya gerek 
görmedim. Şu bakımdan Sayın Tekeli; Komisyon 
ikinci fıkrada şu değişikliğin yapılmasını kabul et
mektedir : İkinci satırda «Tesis ve»t kelimesinin ora
ya ilave ederseniz lütfen, «Devlet, bu görevini kamu 
ve özel sektördeki sağlık ve sosyal yardım kurumla
rını denetleyerek ve destekleyerek yeni kuruluşları 
tesis ve teşvik eder»t; «Tesis ve», kelimesinin ilavesini 
kabul etmektedir,. Bunu Komisyonun kabulü halinde 
Sayın Aykut önergesini geri almış vaziyettedir. Öner
gesini geri almış olduğu için de, artık onun tekrar 
oylanması bahis konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kocatürk. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Taslağında sağlık hizmetlerini belirleyen 

63 üncü maddeyle, bizim yüksek takdirlerinize 62 ar
kadaşımızla beraber sunduğumuz metin taslağı, ge
rek ifade, gerekse ruh bakımından birbirinden tama
men farklıdır. Böyle bir farklı metin oluşturmaya bi
zi sevk eden sebepleri kısaca özetlemeye çalışacağım. 

Evvelemirde Komisyon metninde sağlık,' tama
men bir devlet hizmeti olarak ele alınmış, sağlıklı 
yaşamanın vatandaşın en tabiî bir hakkı olduğu be
lirtilmemiştir. Gerçi, başka bir önergeye Sayın Ko
misyon Başkanı vermiş olduğu cevapta «Bunun aksi 
varit midir ki, böyle 'bir kayıt düşelim» demiştir. Bu 
manitıktan hareket edecek olursak, Anayasanın bir
çok maddelerinde hak olarak tescil edilen birçok 
hakların da aksi varit değildir. Mesela, «Öğretim hak
kı en tabiî haktır.», deniliyor; 'bunun aksi varit mi
dir?.. Binaenaleyh, burada «Sağlıklı yaşamak herke
sin hakkıdır.» şeklinde bu hakkın tescili mutlaka la
zımdır ki, bu hakkı devletin ne şekilde görev olarak 
yürütmesi lazım geldiğini ikinci bir cümleyle belirt
miş olalım. Bizim önergemiz bu bakımdan bu hakkı 
bir cümle içinde, «Sağlıklı yaşamak herkesin hakkı
dır.» biçiminde formüle etmiştir. 

Komisyon metninde çevre şartlarına uygun halk 
sağlığından bahsedilmektedir. Çevre şartları problemi 
doğrudan doğruya 64 üncü maddenin ruhuna girdiği 
için bizim metnimizde «çevre şartları»ı sözünden bah
sedilmemiştir. 

Komisyon Tasarısında, özellikle biraz evvel de 
tartışması yapılan ikinci fıkranın, biz gerek ifade, ge
rek anlam bakımından karşısındayız; hatta o kadar 
karşısındayız ki, iki önerge vesilesiyle Sayın Komis
yon Başkanı, «Teşvikten evvel tesis sözü düşmüştür, 
orada bir de tesis olması lazımdır.», şeklinde ibir açık-
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lama yaptılar ve bu istikamette verilen bir önergeyi 
de benimsediklerini söylediler. 

Şimdi, bu manada yorumlanacak olursa ikinci 
fıkra, çıkan sonuç şudur : Devlet, sağlık hizmetleri 
görevini yürütürken gerek kamu, gerekse özel sektör
deki sağlık ve sosyal yardım kurumlarını destekleye
cek; evvela denetleyecek sonra destekleyecek. Eski 
şeklinde teşvik edecekti, şimdi de tesis edecek. Dik
kat ederseniz cümlede, hem «kamu», hem «özel sek
töre sözü vardır. Dolayısıyla gerek desteklemek, ge
rek teşvik etmek, gerekse tesis etmek (Hele son defa 
tesis etmek) doğrudan doğruya devlete »bir görev ola
rak veriliyor. Yani Devlet, Merzifon Devlet Hasta
nesini yapabileceği gibi, Boğaziçinde bir özel kliniği 
de tesis edebilecektir. Mana gayet açıktır; çünkü 
devlete obje olarak gösterilen fiil; «Kamu ve özel 
sektördeki sağlık ve sosyal yardım kurumları»ı ibare
si »bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; 
Bizim 1961 Anayasamızda da, bundan evvelki Ana

yasamızda da ve birçok çağdaş anayasalarda da dev
lete özel sektör sağlık kurumlarını, ne destekleme, ne 
teşvik, ne tesis görevi verilmiştir; böyle bir görev söz-
konusu değildir. Gerçi, dünyanın her yerinde sağlık 
hizmetleri kamu hizmeti yanında, özel sektörün de 
kurduğu muayenehane, laboratuvar, özel hastane hiz
metleriyle müşterek yürütülmektedir ve bunların hiç
biri birbirine karşıt olarak çalışmamakta, karma bir 
düzen içinde çalışmaktadır; ancak Anayasa Komis
yonunun oluşturduğu taslak metinde bir kademe ile
ri gidilerek, özel sektördeki sağlık kuruluşlarını de
netleme yanında teşvik ve tesis görevine devleti sü
rüklemektedir ki, bu çok ileri bir adım olduğu gibi, 
devletin niteliklerini tarif eden 2 nci maddede sosyal 
adalet ilkeleriyle de bir dereceye kadar çelişki teşkil 
edebilir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum, süre
niz dolmuştur. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, tartış
ması yapılan genel sağlık sigortası problemine gelin
ce : Genel sağlık sigortası faydalı olabilir, zararlı 
olabilir; Türkiye gerçeklerine uygun olabilir, olmaya
bilir, Bu, tamamen ayrı bir konudur. Bizim verdiği
miz önergenin ruhu bu noktada şunu göstermekte
dir : Biz diyoruz ki, genel sağlık sigortası bir me-
totdur, bir yöntemdir, bir usuldür. Halbuki Anayasa
da yer alması gereken, prensiptir, kuraldır. Genel sağ
lık sigortası bir prensibin uygulanmasında herhangi 
bir hükümete tercih imkânı tanıyan bir yoldur. Do

layısıyla, genel sağlık sigortası olmaz da başka bir 
yol olabilir. Burada prensip, vatandaşı sağlık politi
kasına katkı ve katılıma zorlamaktır. Biz kullandığı
mız ifadede, «Bu görevin yerine getirilmesinde hal
kın katkı ve katılımı sağlanır» diyoruz; ancak fakir 
vatandaşların bakımını devlet üstlenir. Bu, bir ma
nada genel sağlık sigortasına imkân verdiği gibi, baş
ka bir metodun da uygulanmasına imkân verebilir. 
Biz burada kuralı atlayarak doğrudan doğruya yön
temin ismini Anayasaya tescil ettirirsek, ileride daha 
cazip çözüm yollan çıktığı vakit hükümetleri bağla
yabilir, kilitleyebilir bir noktada Türk sağlık politika
sını. Binaenaleyh, görevin yerine getirilmesinde halkın 
katkısı, yani verebilenlerin para yardımı, katılımı, ya
ni demokratik bir idarede halkın da sağlık politika
sına bizzat katılmış olması prensip olarak tescil edi
lirse, yerini daha isabetli olarak almış olur ve şunu 
arz edeyim ki, önergemiz... 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk süreniz çok geçmiş
tir, lütfediniz efendim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Bitiyor efendim. 
Önergemiz, bu hususta gerçekten ihtisas yapmış, 

hemen tüme yakın doktor arkadaşların görüşleri alı
narak hazırlanmıştır. Bu bakımdan, reylerinizi bu ha
zırlanan metnin Anayasa metni olarak kabul edilmesi 
istikametinde kullanmanızı bilhassa istirham edece
ğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Bu önerge üzerinde daha evvel yazı ile müracaat 

eden ve söz almak isteyen arkadaşlarımızın isimleri
ni ve burada daha evvel verilen numaraları okutuyo
rum. 

Sayın Tokgöz aleyhte söz istemiştir, yanlış tespit 
edilmediyse dosyadaki bilgi bu istikamettedir. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sıramı Sayın Avcı' 
ya veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Avcı'ya... Evet, Sayın Tunç-
bay aleyhte istemiştir. Sayın Avcı aleyhte istemiştir, 
Sayın Ersek lehte istemiştir. Şu anda Sayın Tunçbay'a 
söz veriyorum, bilahara Sayın Avcı'ya ve bilahara 
Sayın Ersek'e söz vereceğim. 

Sayın Yılmaz sizin de... 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

lehte yazılı bir müracaatım vardı efendim. 
BAŞKAN — Evet, sizin de lehte olan bu önerge

nizi soracağım efendim, şimdi gelmiştir. Sayın Yılmaz 
da lehte konuşacaklardır. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
önceden söz alma sistemi yeni mi ihdas edildi?.. 
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BAŞKAN — Efendim dosyaya sabahtan arkadaş
lar yazılı olarak göndermişler ve bu numaralar üze
rine konmuştur. Bunu her zaman yapıyoruz müsaade 
ederseniz. 

MEHMET VELID KORAN — özür dilerim, biz 
de bilseydik geceden gelir sıraya girerdik. Bilmiyor
duk özür dilerim. 

BAŞKAN — Efendim mümkün tabiî, mümkün 
Buyurunuz Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Arkadaşlarımın verdikleri önergeyi dinledim, aleyh

te söz almış olmam, kesinlikle onların önergede be
lirttikleri fikirlerinin aksini savunmak için değil, 
eksik olduğunu düşündüğüm bazı noktaları tamamla
mak içindir. 

Çünkü, önergenin anafikri, Anayasa Tasarısının 
63 üncü maddesindeki Devletin sağlıkla ilgili görev
lerine ters düşmemektedir. Örnek vereyim : önerge
de «Sağlıklı yaşamak herkesin hakkıdır, devletin her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini, tıb
bî bakım görmesini sağlamak görevidir.» denmekte
dir. Bu ilke, Tasarıda genellikle ele alınmıştır ve ana-
fikridir. 

önergede, «Bu görevin yerine getirilmesinde hal
kın katkı ve katılımı sağlanır.» denilmektedir. Bu
nun anlamı, halkın katkısını istemektir, önerge sa
hipleri burada herhalde maddî olanakları iyi olan
ları kastetmektedirler. Ancak, bu katkı sigorta olarak 
ödendiğinde, genel sağlık hizmetlerine yardım edil
miş olur; tıpkı Sosyal Sigortalarda olduğu gibi. 

Yine önergede, «Yoksul ve dar gelirli vatandaş
ların tıbbî bakımını Devlet üstlenir.» denmektedir. 
Burada Devlet, «Bunu nasıl ve neyle karşılar?» soru
sunu sormak gerekir. Bunun cevabını, bunun ger
çekleşmesini sağlamak için yoksul ve dar gelirliler 
yerine, Devlet genel sağlık sigortasını öder ve ancak 
böylece yoksul vatandaşa bu hakkı kazandırır. Va
tandaş sağlıklı durumunu kaybettiğinde, yani hasta 
olduğunda Devletin kendisine sağladığı tedavi hak
kını rahatlıkla kullanabilecek duruma girer. Burada 
vatandaş, en azından yaşama hakki veya sağlıklı ya
şam hakkı için sağlık hizmetlerinden ve kurumların
dan eşitlik kuralları içinde yararlanabilecektir. 

Bu, minimum yaşama hakkı yoksul vatandaşa an
cak bu yolla Devlet tarafından verilebilecek ve sağ
lık hizmetlerinin gerektiğinde bütün imkânlarından 
yararlanabilmesini sağlayacaktır, örnek vermek gere- | 
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kirşe; bırakıyorum özel hastaneleri, üniversite olma
sına rağmen, vatandaş bir ameliyat için varsa tarla
sını veya hayvanını satmak zorunda kalmayacak veya 
ücreti karşılayamayan hastasını tedavi ettirmeden alıp 
götürmeyecektir. Bu, günlük yaşamımız içinde daima 
yürürlükte olan bir kuraldır. Her zaman için üniver
site hastanesinde bununla karşı karşıya kalmaktayız. 

Hemen yine bir somut örnek vereyim. Bir beyin 
tümörü olan bir hastanın ameliyatı için gerekli olan 
kan bulma, ameliyat parası için hasta sahibi «Dok
tor bey, bekleyin, gidip tarlamı satayım» diye gidip 
(Burası özel değil, üniversite olmasına rağmen) bir 
hafta hastasını bekletmekte ve o ur artık, inoperable 
diyebileceğimiz, büyüyüp ameliyat edilmeyecek hale 
gelinceye kadar gelemeyen hasta sahipleri bulunmak
tadır. Bu, ülkemiz için fevkalade önemli bir nokta
dır. Sağlıklı kişi bunu hissetmeyebilir; ama yakınla
rımızdan birisi rahatsız olduğu zaman bunu hep bir
likte yaşarız. 

Bu konuda Sosyal Sigortalar Kurumunu büyük bir 
takdirle karşılıyorum. İşçi, her tür tedaviden zama
nında yararlanabiliyor; yani parası olup olmadığı, 
yetip yetmeyeceği sorunu düşünülmeksizin her tür 
tıbbî imkân, üniversite hastanelerinde hiç olmazsa 
sağlanabiliyor. Çünkü, ameliyat sonunda yollanan üc
ret Sigorta tarafından rahatlıkla ödenebiliyor ve has
ta beklemeksizin ameliyat edilebiliyor. 

Ancak, bu, bir kesim vatandaşın sağlık sorununu 
karşılamış oluyor. Gene bu Sigorta, bence insan ha
yatına verilen değerin bir örneğidir. 

Tasarıda özel hastanelerle ilgili bölüme gelince; 
kuşkusuz halkımıza sağlık hizmeti vermeye devam ede
ceklerdir. Ancak, Anayasa Tasarısında da belirtildiği 
gibi, Devletin sıkı kontrol ve denetiminde olması ge
rekir ve bu şarttır. Bu hüküm «Devlet, özel hasta
neleri denetler ve destekler.» şeklinde Anayasa Tasa
rısında yer almaktadır. Denetimi çok iyi yapılabildiği 
takdirde, destekleme fikrine katılıyorum; ancak bu 
destekleme, Devletimizin sağlık hizmetlerine ayrılan 
bütçesinden kesinlikle özel sağlık hizmetlerine verile
cek maddî yardım olmaması gerekir. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Tunçbay. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım bitiriyo
rum. 

Bu nedenle, bu «destekleme» deyiminin anlamının 
açıklık kazanması gerekir. Gene Anayasa Tasarısın
da «Devletin kendisi bizzat yeni sağlık tesisleri ku
rar.» şeklindeki hüküm kesinleşmelidir. 
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Tasarıda sağlık hakkı ile ilgili 63 üncü maddeden 
sonra «çevre ve konut» maddeleri gelmektedir. An
cak, yaşayan insan için çevre, konut ve hatta Anaya
sanın tüm maddeleri önem taşır. Şu halde, önce va
tandaşlara Devlet yaşama hakkını tanımalıdır. 

Konuşmalarımı daima somut örneklerle bitirmeye 
dikkat ederim. Bu önergede Anayasamızda bir ilke 
olarak yer alabilecek ve önümüzdeki yıllarda sağlık 
politikamıza yön verebilecek tipte, Sosyal Sigortaların 
uygulanmasında olduğu gibi, tedricen devletin eko
nomik imkânlarının gelişmesi ile kademeli olarak uy
gulanabilecek olan yöntem bile olsa, «Genel Sağlık 
Sigortası» deyimi olmadığı için katılmadığımı belirti
yorum ve her ne kadar halk katkısı ve katılımının Ge
nel Sağlık. Sigortasını ihtiva ettiği düşünülürse de, bu
nun ismi konularak, Anayasaya girmesinde zaruret 
olduğuna inanıyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Avcı, önerge aleyhinde buyurun efendim. 
E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan, pek muh

terem arkadaşlarım; 
Herkesin maksudu bir; fakat rivayet muhtelif. 

Anayasa Tasarısının 63 üncü maddesinin birinci fık
rası ile vatandaşların beden ve ruh sağlığını temin et
me görevi Devlete verilmiştir. Yani, hem koruyucu, 
hem tedavi edici sağlık hizmetlerini Devletin yapma
sını istiyoruz. Bu büyük ve masraflı yükün altından 
Devletimiz vatandaşların katkısı olmadan, yani Ge
nel Sağlık Sigortası olmadan kalkamaz. Vatandaşları
mızın katkısı, mecbur oldukça verilen vizite ve ame
liyat ücretleri olmamalıdır; bir sisteme bağlanmalıdır. 

Vatandaşın mecbur oldukça verdiği bu katkı, ba
zen pek nahoş durumlar yaratabilir. Sağlık sigortası 
olmadan, sağlık hizmetlerinin arzu edilen bir seviye
ye getirilmesi çok zordur. Sağlık tesisleri kurmak ve 
tedaviler, günümüzde çok pahalı bir hale gelmiştir. 
Biz ise maalesef bütçemizin ancak % 2,7'si civarın
da bir kısmını bu hizmete ayırabiliyoruz. 

Memleketimizde de diğer Batılı ülkelerde olduğu 
gibi, sağlık hizmetlerinin noksansız bir şekilde yürütü
lebilmesi ve vatandaşın hiç çekinmeden bu hizmetler
den faydalanmasını temin için en sıhhatli yol genel 
sağlık sigortası sistemine gitmektir. 

Altyapı hizmetlerinin noksanlığı karşısında, önce 
bunları tamamlayıp, sonra sigorta sisteminin tatbiki 
düşünülürse de bir taraftan altyapı hizmetlerinin ya
pımı devam ederken, yani temel atılırken, bir yan
dan da üstyapı malzemelerinin hazırlığına girişmek 
şarttır. Yoksa ilanihaye sağlık sigortası sistemi kurula

maz ve bunun neticesinde de memleketimizde sağlık 
problemi çözülemez. 

Anayasamız yol gösterici, hedef gösterici olmalı
dır. Bu hükmün buraya konulması, hemen gelecek yıl 
sağlık sigortası sistemine geçmemizi icabettirdiğini gös
termez. Bunun 3, 5 veya 10 yıl içerisinde tahakkuku
na çalışılabilir. Mühim olan, hedefin belirlenmesi ve 
bunun için gerekli temel hukukî dayanağın daha 
şimdiden getirilmesidir. 

Bu sistemin, yani sağlık sigortası ihdasının, ilaç 
sarfiyatını artıracağından hiç endişe edilmemelidir. 
Zira, sigorta kurumları, her isteyene istediği ilaçtan, 
istediği miktarda verilemeyeceğini ve bunun kontrol 
edileceği esasını getireceklerdir. Sarfiyat hududu aşıl
dığında, fazla masrafa sebep olan görevli veya he
kim bunu tazmin eder. Bu, bir tıbbî mesele olduğun
dan teferruatına burada girmek istemiyorum. 

Memleketimizde, halkımızın gelir düzeyi bakımın- ' 
dan sigorta primi veremeyeceklerin miktarı fazlaca-
dır. «Devlet bunlara yardım ederse büyük yekûn tu
tar» şeklindeki itirazların da geçerli olmaması ikti
za eder. Zaten biz, bu maddenin birinci fıkrası ile 
Devletimizi bu iş ile görevlendirmişiz. Ayrıca, sağlık 
sigortasının yürürlüğe gireceği yıllara kadar bu prim
leri ödeyebilecek vatandaşların miktarı hayli artacak ve 
primler herkesin gelirine göre tespit edilecektir. Bugün 
bile vatandaşlarımızın mühim bir kısmı güvence şemsi
yesi altındadır. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen sevi
yeye ulaşmasında, hekimliğin onore edilmesinde, has
taların emin ve arzu edilen bir şekilde tedavilerini te
minde en uygun yol, sağlık sigortalarının yurdumuz
da da tatbikidir. Bu yol, ayrıca sağlık hizmetlerine bir 
disiplin de getirecektir. Bu hizmetlerin örnek seviye
ye ulaştığı ülkelerde, bu duruma, sigortanın bütün 
vatandaşlara teşmili ile varılmıştır. Bunun aksi varit 
değildir, misal gösterilemez. 

Sayın Anayasa Komisyonumuzun hazırladığı met
nin, getirdiğimiz değişiklikler de göz önüne alınarak 
kabulünü uygun bulmaktayım. Takdir Yüce Mecli
sindir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
önergenin lehinde buyurun Sayın Ersek. 
SIYAMt ERSEK — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Bu maddenin esas konusunu, genel sağlık sigorta

sı teşkil etmekte ve bütün münakaşaların başlangıcı 
da buradan gelmektedir. Şunu kesinlikle ifade edelim 
ki, burada gerek lehte, gerek aleyhte konuşanların 
hiçbir tanesi, genel sağlık sigortasının karşısında de-
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ğildir. Bunun altını çizerek söylüyorum; (Bu deyimi 
de yeni öğrendim bu Mecliste) biz sağlık sigortasının 
karşısında değiliz. Bilakis, önündeyiz, yanındayız, ar
kasındayız, altındayız, üstündeyiz, her yanındayız. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mesele, bir metodu, bir sistemi başarılı yapmak
tır. 1960 Devrimini müteakip, sosyalizasyon uygula
ması yapılmıştır. Bu bir metottur, neticesini biliyor
sunuz... 1965'de primli full - time uygulaması yapıl
mıştır, neticesini biliyorsunuz... 1978'de mecburî full -
time uygulaması yapılmıştır, Devleti milyarlarca lira 
yük altına sokmuştur. Bu sağlık sigortası, İngiltere 
Devleti fahimesini dahi malî bakımdan çökertmiştir. 
Çünkü, tedbiri alınmadan yapılmıştır. 

Bu böyle olunca, altyapı tesislerini kurmadan, 
imkânları hazırlamadan, bir metot uygulanmaya ko
nursa, o zaman bunun sonucunun hüsran olacağı bes
bellidir. Bu sonuca, bugünden katlanmak istiyorsa
nız, derhal bunu bir Anayasa maddesi yapalım. 

Anayasa maddesinin amir hüküm olduğunu bize 
Muhterem Hocamız öğretti, biz Anayasa bilmeyiz ki... 
Hocamız dedi ki, «Anayasa hükümleri uygulanır.» 
Burada, «Bir süreç içinde uygulanacaktır» diye bir 
madde yoktur arkadaşlarım. Mademki, uygulanacak
tır, uygulamayan, Anayasayı ihlal etmiş olur. Bu mad
deyi eğer Anayasanın içine koyarsanız, ya Devleti 
milyarlarca liralık akibeti meçhul bir yükün altına 
sokacaksınız veya Anayasayı en kısa zamanda değiş
tirme gibi birtakım yollar arayacaksınız (Ki, bu Ana
yasayı çabucak zedeler ve çok kısa ömürlü yapar) ve
yahut da sorumlu kişileri, Anayasayı ihlal etmek du
rumuna getireceksiniz. 

Bunların hiçbirini istemediğimize göre ve bu mad
denin ille de Anayasada yer almasına ihtiyaç bulun
madığına göre, (çünkü, bu bir ilke değildir, bir yön
temdir arkadaşlar. Sosyalizasyon, bir yöntemdir, full 
- time, bir yöntemdir, genel sağlık sigortası da bir 
yöntemdir, bir ilke değildir. Bir sanayileşme değildir, 
bir istiklal değildir, bir cumhuriyet değildir, bir yön
temdir, bir metottur.) bu metodu Anayasaya ille de 
yerleştirmek için uğraşmanın bir sebebi yok. Esasen 
bizim teklifimizde de böyle bir şeyden kaçınmak için 
bir sebep yok, bilakis teşvik edici amir madde var
dır; ancak biz bunun bir Anayasa maddesi ile bağ
lamanın ileride getireceği sakıncaları, Devletimizi, mil
letimizi ve Devletimizin Hazinesini korumak amacı 
ile istiyoruz. Yoksa, vatandaşımızı biz de herkesten 
çök seviyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
önergenin lehinde Sayın Yılmaz, buyurun efen

dim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Benden evvel lehte ve aleyhte konuşan arkadaşlar, 

bazı noktalara temas etmişlerdir, onları bırakacağım, 
kısa, öz bir malumat vereceğim. 

Bir hasta vardır ve hastaya yanlış teşhis konul
muştur. Bu Anayasa Tasarısı ile konulmuştur. Hasta
nın ölümle karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Yeni 
bir Tasarı hazırlamışız, laboratuvara dayanan, mille
te dayanan, milleti bilen, tüm 767 bin kilometrekareyi 
göz önüne aldığımız zaman nasıl iyi bir hizmet vere
biliriz, o şekilde bir önerge verilmiştir, izah edece
ğim. 

Hepinizin biyografisini çizen Danışma Meclisi 
üyelerine ait bir albüm var, lütfen açarsanız çok mem
nun kalırım; hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Tür
kiye'de sağlık hizmetini Kadifekale'den İzmir'e ba-
karcasına, Hacettepe'den Ankara'yı görüp de «Sağlık 
hizmetleri oh ne iyi imiş.» demekle olmaz. Çamlıca' 
dan da İstanbul'u gördüm, Boğaz bir tarafta, aynı 
devran, aynı seyran... Bu çok iyi, burada yürür. Ya 
Kop Dağından, Ağrı Dağına kadar olan vatandaşın, 
ya Muradiye'de depremde ölüp de Süphan'dan çığ 
gelen vatandaşın hizmeti?.. Altyapısı yapılmadan... Her 
şeyi unuttuk. Dün yağmur seline kapılan Sayın Aldı-
kaçtı Hocanın geç gelmesi de bir sağlık hizmetinin 
olmaması değil miydi?.. Eğer ölmek istemiyorsak, ar
kadaşlarımızın, 62 kişinin vermiş oldukları önergele
rinin lehinde oyumuzu kullanmamız isabetli olur. 

Şunu da ilave edeyim : Bu hizmetin devlet tara
fından yürütülmesi için Sayın Millî Güvenlik Konse
yi tarafından çıkarılmış bir Mecburî Hizmet Yasası 
vardır. 1968'de özel teşebbüsün bu işi yapması bir ne
vi teşvik ve destek görmüştür. Buyurun, vatandaşın 
o 1968'den 1981 senesine kadar çektiği çile. Onu unut-
muşsanız, dünkünü unutmayın. 

özel teşebbüsün attığı tokatı herhalde unutanla
rımız vardır; ama bir ağızlarınızı yoklayın bakalım 
hele, diş parası ne kadar veriliyor?.. 200 bin lira. Bu 
millet bunu ödeyemez. 

Saygılar sunarım; oylarınızı vermiş olduğumuz 
önergenin lehinde vermenizi istirham ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Komisyonun önerge üzerinde görüşünü rica edi

yorum... (Gülüşmeler) 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 



Danışma Meclisi B : 137 27 . 8 . 1982 O : 1 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN j 
ALDIKAÇTI — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

özür dilerim, şuradan bir arkadaşımız aşağıya'. 
doğru iniyordu, söz sırası onun sandım; onun için 
dikkat etmedim; çok özür dilerim. 

Bu konuda söz alan bütün arkadaşlara ayrı ayrı 
teşekkür ederim; gerek lehinde gerek aleyhinde bulu
nan arkadaşlara. Bütün arkadaşlarıma teker teker ce
vap vermeye çalışacağım; fakat bu konuşma sırasına 
göre değil dinlediğim ölçüde ve değerlendirmeye ça
lıştığım biçimde müesseseyi ele alarak, kısım kısım 
ortaya atılan soruları cevaplandırmak çabasına giri
şeceğim. 

Evvela her şeyden evvel Sayın Abdurrahman Yıl
maz arkadaşımıza teşekkür ederim. Sorunun hepimiz
ce bilinen önemini bir kere daha burada belirtti. 
«Amacımız, «nasıl iyi bir hizmet vermek olmalıdır?..» 
in yollarını araştırmaktır, Nasıl sağlık hizmetlerini 
vatandaşa en uygun gelecek şekilde düzenleyebiliriz?.. 
Amacımız bu olmalıdır» dediler. Kendisine teşekkür 
ediyorum. Bu amacın hepimiz tarafından, her birimiz 
tarafından ayrı ayrı bilindiğini de biliyorum; ama bu
nu söylemekte fayda vardı ve bu sağlıklı işi yaptığı 
için kendisine teşekkür ederim. 

Sorun nedir?.. Sorun iki maddenin düzenleniş şek
lidir. 63 üncü madde bizde biraz farklı bir şekilde 
düzenlenmiştir. Buna mukabil 60'tan fazla ve birço
ğu hekim olan, doktor olan arkadaşlarımızın verdiği 
önergedeki düzenlenen madde daha farklı bir şekilde 
ortaya konmuştur. 

Sayın Utkan Kocatürk'ü iyi anladımsa, sağlığın 
tamamen bir Devlet hizmeti olduğundan bizim biraz 
şüphe ettiğimiz kanısına vardığını anladım. Halbuki, 
biz 63 üncü maddenin birinci cümlesinde, «Devlet, va
tandaşın yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde sürdür
mesini sağlamakla görevlidir» diyoruz. Bu sağlık hiz
metinin aslında devlete ait olduğunu gösteren açık ve 
tartışılmaz bir cümle değil midir?.. Daha nasıl ifade 
edelim?.. Daha başka bir ifade tarzını arkadaşımız 
söyledi, «Hak olarak sağlık hizmetlerini düzenlemek 
ve vatandaşın bir hakkı olduğunu Anayasaya koymak 
lazımdır» dedi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sağlık hizmetleri insanın en ilkel hakkı olan yaşa

mak hakkının bir uzantısıdır. Şu açıdan sorunu be
lirtmek istiyorum ki, bir insanın her şeyden önce te
mel hakkı yaşamak hakkıdır. Düşünce hakkı, düşünce 
hakkının uzantısı olan dernek kurma, toplantı hakkı, 
basın özgürlüğünün hepsi onların bir uzantısıdır ve | 
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, bütün haklar insanın yaşamak hakkına dayanır ve in-
| san birleşerek, toplu olarak devleti oluşturur ve olu

şan devletin birinci amacı toplumu, devleti, varlığı 
dış tehlikelere karşı korumak ve ondan sonra içeri
de huzur ve refahı temin etmek, vatandaşın varlığını 
korumaktır. Vatandaşının varlığım korumak keyfiyeti 
olayı devletin bünyesine o kadar bağlıdır ki, demok
rasi cereyanları çıkmadan evvel, demokrasi fikirleri 
insanlar arasında yayılıp benimsenmeden çok daha ön
ce, asırlar önce ortaçağlardan itibaren, şifahaneler, 
devlet hastaneleri vardır. Binaenaleyh, bir anayasada 
«Devlete karşı vatandaşın bir sağlık hakkı olduğunu» 
söylemek, bilineni tekrar etmekten başka bir şey de
ğildir. Sorun vatandaşın bu hakka sahip olup olma
dığı değildir, sorun Abdurrahman Yılmaz arkadaşımı
zın söylediği gibi, bu hizmetin en iyi nasıl görülece
ğini sağlamak, tespit etmektir. 

Bundan dolayıdır ki, önergedeki «Tıbbî bakım gör
mesini sağlamakla görevlidir»i biz de birinci cümle
mizle söylemekteyiz. Sonra önergede açıkça söylenme
yen; fakat kürsüde ifade ©dilen bir şey oldu : Biz 
statükoyu mu muhafaza etmek istiyoruz?.. Biz kamu 
hizmetleriyle ilişki kurmuyor muyuz?.. Sadece özel 
sektörü mü destekliyoruz?.. Ve nihayet bir takdim te
hir yapıldı, «Yeni kuruluşları tesis ve teşvik etmenin 
sonra geldiği» söylendi. 

Arkadaşlar; 
Sağlık hizmetleri yerine (getirilirken her şeyden ön

ce evvela var olanı korumakla, geliştirmekle yükümlü
yüz. Var olanı mükemmel ve iyi bir şekilde işletip 
düzene soktuktan sonra yeni tesislere geçeriz. Bunun 
içindir ki, evvela mevcutlarm bakımını öne aldık, son
ra yeni tesislere geçtik. Bu tesisler sırasında, içinde bu
lunduğumuz ortamda acaba sağlık hizmetleri sadece 
devlet tarafından mı yerine getirilmelidir sorunu var
dı. tşte belki de Tasarımızın bazı arkadaşlardan ay
rıldığı önemli noktası budur. Biz devletle birlikte özel 
teşebbüsün de sağlık hizmetlerinde yeri olacağına ina
nıyoruz. Çünkü, her şeyden önce, vurgulayarak söy
lüyorum, devletin tek başına bugün içinde bulundu
ğu imkânlarla bu işin üstesinden gelemeyeceğini bili
yoruz. Binaenaleyh, eğer özel sektör de sağlık hizmet
lerine katılmak isterse, müesseseler oluşturmak, kur
mak isterse, özel teşebbüse devletin yardım etmesi, 
onun kuruluşunu teşvik etmesi gerektiğine inanarak 
bu ikinci fıkrayı getirdik. 

Burada kesinlikle bilmiyorum önerge sahiplerinin 
bizimle aynı görüşte olup olmadıklarını; ama bizim 
görüşümüz budur. Siyami Ersek üstadımızın da söy-



Danışma Meclisi B : 137 27 . 8 . 1982 O : 1 
lediği gibi, başka türlü denemeler başka memleket
lerde sağlık sigortaları yoluyla yapılmıştır ve başarı
sız olmuştur, gerçekten ben de ilk konuşmamda, ilk 
önerge dolayısıyla görüşümü Yüksek Kurula arz et
meye çalıştığım zaman belirttiğim gibi, ingiltere'de 
de ücretsiz tedavi sistemi 1945'te tşçi Partisinin iktida
ra gelmesiyle birlikte benimsenmiş ve konmuştu; ama 
ne oldu?., insancıl İngiltere, hiçbir istihza yapmadan 
söylüyorum, bu hakkı bütün insanlara tanıdığı için 
Arjantin'den ingiltere'ye uçakla ameliyat olmaya ge
lenler oldu. Arjantin'den uçağa biniyordu, ingiltere'ye 
gelip bedava ameliyat oluyordu, geri dönüyordu; böy
lece hem seyahat ediyordu hem de Arjantin'de öde
diği paradan çok daha azını bir uçağa ödüyordu ve 
belki Sayın Hocamızın hakkı vardır, bu noktada geliş
me olmuştur, ingiltere'nin bugün böyle fakirleşmesi
nin sebebi de bu karşılıksız, tamamen ücretsiz, öden
meyen, sigortasız veyahut da vergisiz (Ne derseniz 
deyin önemi yok) yalnız hizmet görülen kişiden alın
mayan ücretler dolayısıyla İngiltere'deki ekonomik 
rahne büyümüştür. Sadece bu olmuştur demiyorum. 
böyle bir iddiam yok, sadece rahne büyümüştür diye 
belirtmeye çalışıyorum. 

Şimdi Sayın Türe Tunçbay arkadaşımıza çok çok 
teşekkür ederim; her zamanki dikkatiyle önergenin en 
zayıf tarafını buldu, ortaya çıkarttı ve kanaatime göre 
önergenin kabili müdafaa olmayan, kendi felsefesiy
le aykırı olan yanını ortaya koydu. Bakın, lütfen be
raber okuyalım şu «görevlidir» tabirinden sonrasını : 
«bu görevin yerine getirilmesinde halkın katkı ve ka
tılımı sağlanır.» 

Şimdi bu «halkın katkı ve katılımı sağlanır» bir is
tifham mı yaratabilir ortaya? Nedir bu görev, bu kat
kı, katılım diye? Arkasındaki cümle onu derhal izah 
ediyor, diyor ki, «yoksul ve dar gelirli vatandaşların 
tıbbî bakımını devlet üstlenir.» Demek ki, bu kat
kı ve katılım, yoksul ve dar gelirli olmayan vatan
daşların yapacağı katkıdır. Tamamen katılıyoruz, doğ
rudur. Bunun için zaten biz bu sigorta sistemini ge
tirdik. Bunun için dedik ki, sigorta olsun; varlıklı va
tandaşlardan alınsın, sigorta kurulsun, sigorta o var
lıklı vatandaşı da ücretsiz tedavi etsin; ama imkânı 
olmayan vatandaşların da bu sigortadan yararlanarak 
bu hizmetin yerine getirilmesi sağlansın. Biz bunu 
söyledik ve dolaylı surette söylüyorum, sağlık hak ve 
hizmetleri bu görevin yerine getirilmesinde halkın kat
kı ve katılımı sağlanır ve arkasından da bir cümle, 
«yoksul ve dar gelirli vatandaşların tıbbî bakımını Dev
let üstlenir.» Yani bir insan yoksul ve dar gelirli ol
madı mı, katkı ve katılımda bulunacak. Biz de bunu 

söyledik. Biz bunu muntazam bir şekilde sigorta yo
luyla yapılmasını söyledik ve bu söyleyişin de ne hu
kuka, ne adalete aykırı hiçbir yanı yoktur. 

Şimdi genel sorun üzerinde en önemli sorun, dün 
kuliste dinledik değerli mütalaalarını, galiba bu işte 
yetkili bir kişi demiş ki, «Biz bu işe ancak 1995'te 
başlayabiliriz.» olabilir. Biz bunun tartışmasını da yap
mıyoruz. Biz buraya sadece bir yöntem değil, aynı 
zamanda bir ilke getiriyoruz. Nerede yöntem vardır, 
nerede ilke vardır, bu tartışılabilir; fakat biz buraya 
bir temel getiriyoruz, diyoruz ki, varlıklı vatandaşlar 
sağlık sigortası primini ödeyeceklerdir ve bu toplana
cak fonlar işletilecek sigorta kurallarına göre ve bü
tün vatandaşlar hastanelerde tedavi görecektir. Biz bu
nu getirmek istedik, tabiî Devlet hastanelerinde. 

Şimdi bunun 1995'te yapılabilir olması, yahut da 
1995'te başlayabilmiş olması ki, sorunu değiştirmez. 
Mesele bir ilkeyi benimsemek sorunudur. Kaldı ki, 
katiyen «1995'te başlayabilir» sözüne inanmıyorum. 
Böyle bir şey tasavvur edilemez. 13 yılda bir sigorta 
şirketinin (Çünkü bu ticarî şirket şeklinde kurulacak 
muhakkak) yahut bir sigorta örgütünün çalışabilmesi 
için 15 senelik bir hazırlık... Bu biraz bana dema
gojik gibi geldi. Bu bana biraz, bu işi yapmak isteme
yen, yahut yüklenmek isteyen bakanlık mensubunun 
biraz işi yokuşa sürmesi gibi geldi. Bunun başka bir 
anlamı yoktur. Başlanır, yavaş yavaş gelişir, hiçbir 
şey olduğu gibi olmaz. Sayın Hocam örnekler verdi, 
«full - time», evet «full - time»ın sonu entegral sos
yalizasyonun iflas etmesi. Bunların hepsi ideal ölçü
lerdi ve zamanında belki bütün gerekli tedbirler alın
madan, bütün olanaklar sağlanmadan uygulanmaya 
kondu. Eh, işte başarısız bazı çabalarımızın örnekleri 
var. Ondan esinlenerek bu sefer doğru olduğuna hep 
beraber inandığımız (Çünkü önerge sahipleri de söyle
diler, karşı değiliz sağlık sigortasına dediler) bir siste
mi yavaş yavaş, gelişerek yoluna koymak, işletmek 
imkânlarını aramak bizim görevimizdir ve Anayasaya 
da bu hükmü Devlete ait bir görev olarak verdik, tıp
kı sosyal güvenlik haklarının bir uzantısı şeklinde, 
yahut da sosyal güvenlik haklarına mütenazır bir yet
ki, yahut isterseniz yöntem (Çekinmiyorum kelimeyi 
kullanmaktan) şeklinde. 

Saygılarımı sunarım, beni dinlediğiniz için teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları, sorunuzu sorun. 

IBEŞIR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
Anayasa Komisyonumuzun sevimli Başkanından ce-
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vaplamasını istediğini nokta şu: Halkın katkı ve ka
tılımının önemli bir boyutu maalesef anlaşılamadı, 
sorum onunla ilgili. Sağlık ve sosyal kurumlarımın 
d-yti işleyebilmesi diğerleri yanında başlıca denetleme
ye (bağlıdır. Burada bu muhtaç halkın katılımının 
büyük bir önemi olduğu inancındayım, Yeni bir nok
ta olduğu için de soru haline getirmekte zaruret var
dır < Bu denetleme hastanın doktoru denetlemesine, 
muayene anından tedavi sırasında bağlanmadığı tak
dirde bugünkü gibi hastaların alabildiğine çok sa
yısına rağmen yataklarımızın büyük bir (kısmı has
tanelerde boş kalıyor.. Ben bu önergeyi imzalarken 
>bu muhtaç halkın bu noktada somutlaşacak katı
lımının oluşmasınla imkân verecek nitelikte gördü
ğüm için imzaladım, 

Sayın ©aşkaıruırn, 
Acaba Komisyon IBaşlkanıimız bizce de açıklan

mayan ıbu yönü dolayısıyla da bu önergeye ne diye
ceklerdir? 

Teşekkür ederim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU 'BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın HamitoğuHarı, sorunuzu iyi 
anladımsa, hastanın doktoru denetlemesini mi isti
yorsunuz? Sorunuzu ivii anlayamadım; hastanın dok
toru deentlemesinıi mü istiyorsunuz? Yani denetimi 
nasıl sağlayacak? 

'BAŞKAN — Sayın Hamitoğuları, kısaca tekrar 
layın lütfen. 

iBEŞtR HAMİTOÖULLARI — Halkın bu da
vaya katılımı muhtaç baştanın doktor tarafından 
muayene edilen, tedavi edilen hastanın, oluşturul
ması mümkün bir yöntemle nasıl muamele gördü
ğünü anında yazılı olarak tespitinden geçmektedir. 
Yoksa merkezden denetlemek onu çözmüyor. Bu 
önerge halkın katkı ve katılımı buna da imkân ve
rebilecek niteliktedir zannediyorum efendim. Bu (ar
zıma rağmen önergeye katılıyor musunuz? 

Teşekkür ederiknu 

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

ALDIKAÇTI — Sayın HamitoğuHarı, bu sorduğu
nuz soru (biraz deontolojiye girer gibi geliyor, bana. 
Yani bir hastanın doktoru hakkında Sağlık Bakanlı
ğına veyahut da şehrin Sağlık Müdürlüğüne rapor 
vermesi, ben gittiğim zaman bana böyle muamele 
etti vesaire demesi, yani siz böyle toptan, anladığı
ma göre (Abartmıyorum, eğer yanlış anladıysam 
lütfen sözümü derhal kesin) yani hastayla doktor 

beraber yürüyecekler, doktor hastayı tedavi edecek, 
hasta da doktoru denetleyecek... Bu havaya girer iş. 
Zaten bu konumuz dışında. Ben (böyle bir şeyin müm
kün olabileceğini, yani meslekî deontolojiık bakımın
dan, meslek ahlakı bakımından mümkün göremiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURGUT YEĞANAĞA — Başkanhk Divanın

dan bir sorum var efendim. 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın' Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, ba

zı sorular çok uzun olmakta; bu soruların sorulma
sında 5 dakikalık zaman hududu var mıdır, yok mu
dur? (Bu soruyu sormak istedim. 

'BAŞKAN — Evet efendini, Yüksek Heyetiniz 
böyle bir karar (almadı. Bu temenninizi arkadaşları
mızın değerlendireceğinden eminim. 

Sayın Azgur, soru?... Lütfedin efendim. 
IFUAT AZGUR — Sayın Başkanım, zabıtlara 

intikalini temin için bir soru sormak istiyorum. Ül
kemizde vakıf mahiyetinde" bazı özel hastaneler, 
sağlık kuruluşları var; Darülaceze gibi veya Güre-
ba gibi. Bu sağlık kuruluşları Devletin teşvikine maz-
har mı, yani maddeye dahil mi değil mi efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Gerekirse dahildir efendim. Yani 
bir yardım talebinde bulundukları zaman, Devlet bu 
yardımı yapabilecek güçte ise ve gerekli görürse 
elbette ki yapacaktır efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Aldıkaçtı, 
başka bir soru yok, önergeyi oylayacağım, teşekkür 
ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sözüme son vermeden evvel söz 
alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim; fakat 
özellikle bizi destekleyen Türe Tunçbay ve Yıldırım 
Avcı arkadaşımıza teşekkür ederim, çök zor bir 
sorunun içerisinde bize yardımcı oldular ve sorunun 
nasıl halledileceği tabiî yüksek kararınızla belli ola
cak efendim. 

Saygılarımla,: 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk tarafından verilen önergeye Ko

misyonumuz katılmamaktadır. Dikkate alınmasını 
oyunuza sunuyorum1. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Dikkate alınmasını kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Gelendost ve Sayın Gözübüyük'ün bir 
önergesi var. «Yaşam» kelimesinin, «hayat» ve «sek-
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tor» kelimesinin «kesim» olaralk değiştirilmesini öne
riyor. Bumu usûlümüz gereğince Komisyona elden 
gönderiyorum. 

Sayın Tokgöz ve 03 laricadaşınıın 63 üncü ırnad-
deniin ikinci fııkrasının değiştirilmesine mütedair bir 
önergesi var, okutuyorum!: 

(Tandoğan Tokgöz ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz almak iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Tokgöz. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Biraz evvel değerli oylarınızla sonuçlanmış bulu
nan bir önergeyi görüştük. Eğer bu önerge kabul 
edilmemiş olsaydı, Sayın Komisyonun önerdiği şe
kilde bir sonuç alınmış olsaydı, benim önergem çok 
daha anlamlı olacaktı. Çünkü, benim önerim her şey
den evvel, eğer Türkiye'de genel sağlık sigortası yü
rütülecek ise, yürürlüğe konacak ise, onun bir tamam
layıcısı, onun gerekli bir parçası idi. 

Buna rağmen önergemi desteklemek istiyorum. 
Nedeni de her şeyden evvel Türkiye'de çok dağınık 
bir şekilde yürütülen sağlık hizmetlerinin birleştiril
mesi, bütünleştirilmesi, rasyonelleştirilmesi, rantabl 
hale getirilmesi açısından önergemin bana göre çok 
büyük önemi vardır. 

Hepimiz biliyoruz, çağdaş toplumlarda kişinin ge
lirine bağlı olmaksızın sağlık hizmetlerinden yarar
lanması, kişinin yaşama hakkının bir parçası sayıl
maktadır. Ülkemizde ise, vatandaşın en doğal hakkı 
olan sağlıklı yaşaması ve hastalandığı zaman yeniden 
sağlığına kavuşması garantisi yoktur. Bu garantisizlik 
vatandaşın yaşadığı yöreye göre azalıp çoğaldığı gibi, 
malî gücüyle orantılı olarak da değişmektedir. 

Sayın Genel Kurula içinde bulunduğumuz sağlık 
koşullarından birkaç çarpıcı örnek vermek istiyorum. 
Bu örneği ülkemizle Batı ülkeleri arasındaki bir kar
şılaştırma ile vermek istiyorum. 

Ülkemizde bebek Ölüm hızı binde 130 civarında 
seyretmektedir. Buna karşın gelişmiş ülkelerde bu bin
de 30'un altına düşmüştür. Ana ölüm hızı ülkemizde 
10 binde 15 iken, bu gelişmiş ülkelerde 100 binde 
3'ün altına düşmüştür. Ülkemizde yaşam umudu 58 
yıl iken, gelişmiş ülkelerde 70 yılın üzerine çıkmıştır. 
Ülkemizde en çok öldüren hastalıklar maalesef bu
laşıcı hastalıklar olmakta, buna karşın Batı ülkelerin
de, kanser, ihtiyarlık, yaşlılık hastalıkları gibi hasta
lıklar büyük önem taşımaktadır. Yine ülkemizdeki 
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ölümlerin % 50'sinin üzerindeki bir kesimi 5 yaşın 
altındaki çocuklar teşkil ediyor dersem, ülkemizin 
içinde bulunduğu sağlık koşullarını her halde çok 
iyimser kabul edemeyiz. Buna karşın Batı ülkelerin
de bu % 10 civarında seyretmektedir. 

Bu acı tabloyu düzeltmek Devletin aslî görevleri 
içindedir. Bunun için de bu görevi yapmakla yüküm
lü Devlet sektörüne yeni bir güç, katmak, yeni bir 
organizasyonla sağlık problemlerini çözme şansının 
tanınması gerektiği inancını yüksek takdirlerinize 
sunmak istiyorum. 

Bütçe açısından Sağlık Bakanlığının içinde bu
lunduğu durumu geçen yıl hepimiz birlikte yaşadık. 
Bugün yine bir karşılaştırma yaptığımız zaman (En 
ekstrem bir ülke tsveç'i alacağım ve Türkiye ile kar
şılaştıracağım) İsveç'te genel bütçe içinde Sağlık Ba
kanlığına ayrılan pay % 20,4 iken, Türkiye'de ortala
ma % 4,5 civarında. Yine diğer bir incelemede ise, 
gayrı safî millî gelire göre Sağlık Bakanlığının Tür
kiye'deki yeri 0,8, buna karşın İngiltere'de % 5, İtal
ya'da % 3,2, Habeşistan'da ise yine Türkiye'nin bi
raz altında 0,6. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum, süre
niz dolmuştur Sayın Tokgöz. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım iki 
dakikam var. 

BAŞKAN — Efendim karşıdaki saate bakarak 
söylüyorum, 11.31'de başladınız, şu anda 11.36'dır. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, 
biraz ileri gidiyor o saat. 

Bu durumda ihtiyaçları çok çeşitli ve kaynakları 
kıt olan ülkemizde sağlık hizmetlerine halkın katkı
da bulunması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmak
tadır ve dolayısıyla ülkemizde bir sağlık organizas
yonuna gitmek durumundayız. 

Müsaade eder misiniz iki dakikada toparlayayım 
Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Türkiye'de sağlık 

hizmetleri, özellikle tedavi edici sağlık hizmetleri bü
yük bir dağınıklık içindedir. Bu dağınıklık nedeniyle 
de kuruluşlar arası koordinasyon yoktur. Bundan do
layı personel, araç - gereç israfı, bütçenin verimsiz 
kullanılması gibi çok olumsuz sonuçlar ortaya çık
maktadır. Ayrıca âtıl kapasite mevcuttur. Yani, bir 
yıl içinde fiilen kullanılan hasta yataklarının tüm kul
lanılabilecek hasta yatağına oranı olan yatak işgal 
oranı ülkemizde ortalama % 52,7'dir yani mevcut 
yataklarımızın % 50'sinin üzerindeki bir kısmı kul-
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lanüamamaktadır. ülkemizde 114 bin 586 hasta ya
tağı vardır, bunun 57 bin küsuru Sağlık Bakanlığına 
bağlı, 56 bin küsuru da diğer kuruluşlara bağlıdır. 
Bu yatakların ve hizmetin tek elden İdaresi ülkemize 
sayılamayacak kadar büyük yarar sağlayacaktır, ta
biî bu tek elden idareyi ifade ederken, Millî Savunma 
Bakanlığını bunun dışında tutmak gerektiğini hemen 
vurgulamak istiyorum. 

Bir hasta yatağının inşa ücreti 6 - 8 milyon Türk 
•İrasına çıktığıma göre '% 50 üzerindeki bir atıl ka
pasitenin ülkemize en azından 1'2'5 mıilyar liralık bir 
yük getirdiğini de huzurlarınızda ifade etmelk istiyo
rum. 

Hizmetleran tek elden toplanmasıyla yatak işgal 
oranı artacaktır. Atıl yatak 'kapasitesi yüzünden bu
gün 1,'8 milyon vatandaşıımız (Hasta olarak) yatarak 
tedavi olamamaktadır. Bugün yine tek elden top-
lanmaııraasının bir sonucu olarak, ülkemizde hasta ya
takları belirli merkezlere toplanmıştır ve bir misal 
vermek istesem Ağrı'da 10 bin kişiye' 4,2 yatak dü
şerken, İstanbul'da bu rakam 56,'5'a çıkmaktadır. Ve
rdim düşüklüğü önlenecektir, rasyonellik artacaktır. 
Verim düşüklüğü yüzünden hizmete sunulaımayan her 
on yataktan besinlin Sağlık Sosyal Yardım Bakanlı
ğına., ikisinin Sosyal' Sigortalara ve geri, kalan üçü
nün de diğer sektörlere ait olduğunu ifade etmek iş
itenim. 

Araç ve gereçte tasarruf ve stand'ardizasyan sağ
lanacaktır. 1973 yılında Millî Savunma Bakanlığı 
hastaneleri hariç yapılan bir araştırmada Türkiye'de
ki mevcut hastanelerde 5 milyarın üzerinde (1973 ra
kamlarıyla ifade ediyorum) araç, gerecin bulundu
ğu tespit edilmiştir. Buna karşın bu 5 milyar liralık 
araç gerecin \% 70 - 180'dnin atıl olarak kullanılama-
dığını çeşitli nedenlerden tespit etmiş bulunmakta
yız. 

Sevk ve idarede denetim sağlanacaktır. Maliyet
ler azalacaktır. Örneğin 57 681 hasta yatağına sahip 
olan Sağlık Bakanlığı, ıbu yatakların idamesi için 
212 milyar 190 milyon sarf ederken 18 ban yatağı olan 
Sosyal Sigortalar 13 milyar küsur lira bu yataklar 
için sarf etmektedir. Yine Sağlık Bakanlığının bir 
basta için poliklinikte yapmış okluğu çalışmaların 
karşılığı, maliyeti 335 Türk foasıyken, bu Sosyal 
Sigortalarda 990 Türk lirasına çıkmaktadır. 

Personelde tasarruf sağlanabileceği gibi, ülke dü
zeyinde dengeli dağılım sağlanacaktır. Uzman hekim 
bulunamıaması nedeniyle hepimizin zaman zaman ba
sında okuduğumuz gibi heyetler toplanamamaktadır. 

Tek elden toplanması hainde bu sorun da çözüm
lenmiş olacaktır. 

ıBAŞKAN — Tekrar rica ediyorum Sayın Tan-
doğan Tokgöz, süreniz çoktan dolmuştur. Lütfen 
efendim. 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Teşekkür ederim. 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

iBu ve buna benzer yanarları çoğaltmamız müm
kündür. Tek elden idare istemi yeni değildir. Bu 
ikinci, üçüncü ve dördüncü beş yıllık planlarda da 
ifadesini bulmuştur. Yıllık programlarda, icra plan
larında yerini almıştır. 

Sözlerime son vermeden evvel Dördüncü Beş 
Yıllık Planda, halen yürürlükte olan Dördüncü Beş 
Yıllık Planda, 143 üncü sayfadaki 431'inci madde
deki, 'benim bu önerimle ilgili, Devlet Planlamanın 
koymuş olduğu ilke kararını okumak istiyorum. 

«Madde 431. — Çeşiti kuruluşlar tarafından da
ğınık biçimde yürütülmekte olan bu hizmetleriin bir
leştirilmesi yolundaki çabaların sonuca ulaştırılamıa-
ması, yaratılan yatak kapasitesinden tam olarak ya-
rarlanılamıamaısına, yurt çapında bir personel ve yatak 
dağılımı politikasının başarılı bir biçimde uygulana-
mıamasına neden olmaktadır.» 

Hepinize saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Sayın Akaydın lehinde md aleyhin
de mi söz istiyorsunuz? 

İHALitL AKAYDIN — Lehinde efendim. Tasa
rının genelinde de bunu ben beyan etmiştim; lehin
de konuşacağını.; 

BAŞKAN — «Lehinde» diyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım. 
ıBAŞKAN —Buyurun Sayın Aldııkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Dikkate alınması şeklinde oylan
masını rica ediyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Oylanmasını rica ediyorsunuz.; 
Yani, dikkate alınacağımı ifade ediyor Sayın Baş

kan. 
Sayın Akaydın, buna rağmen1 konuşmayı 'arzu 

ediyor musunuz? önergeyi tetkik etmek istiyorlar. 
Yani «bir noktada kabul1 ediyorlar manasını taşıyor. 

HALİL AKAYDIN — Efendim, şu var: 
Sen biraz da bununla beraber genel sağlık sigor

tası arasındaki bağı ve 'bunun bütçeye çok yük getir
meyeceğini; çünkü memur, işçi, Bağ - Kur'lu, bun-, 
lanın hepsinin sosyal' güvenliği vardır. Bağ - Kur'un-
kinin de bir çaresi bulunmak üzeredir son günlerde. 
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Kala 'kala bir ziraat işçileri, ^Efmdimiz» dönen köy
lü kalıyor. Bunun da bu genel sağlık sigortası kap
samına alınmakla problemlin çözüleceğimi ve imaımın 
sadakası fitre, zekât; egemenliğin, hürriyetin sada
kasının da vergi olduğu 'inancındayım. Olan verir, 
olmayanı Devlet takviye eder. 

Bunu nazarı itibara aldıktan sonra benim konuş
mamla lüzum kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Sözleriniz zapta geçmiştir. Komisyon dikkate ala

caktır. 
Efendim; 
Sayın Tökgöz tarafından verilen önergenin Ko

misyon dikkate alınmasını önermektedir. 
Bu (itibarla dikkate alınmasını oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Önergemin dik
kate! aHınması kabul edilmiştir. 

Sayın Tunçbay, «Teşvik» kelimesinin «Tesis» 
olanak 'değiştirilmesini istiyorsunuz. Ancak daha ev
vel «Tesis ve teşvik», olarak Komisyon bunu esasen 
dikkate alacağını 'ifade etmişti. Önergenizi, müsaa
de ederseniz, muameleye koymuyorum,. 

Bu konudaki son önergeye geçiyorum. 

Saym Uzunoğlu, buradalar mı efendim?... 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Buradayım. 
BAŞKAN — 63 üncü maddenin son fıkrasını de

ğiştirmek istiyorlar, önergeyi okutuyorum. 
((Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu bir açıklama yapa

cak mısınız? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Çok kısa bir açık

lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 

değerli 'arkadaşlarım; 
Ülkemizde de genel sağlık sigortasının uygulan

ması fikri şüphesiz çok olumlu bir düşüncedir; an
cak meselenin bir de «Ancak» yönü var. 

Ancak, bu tür sigortanın uygulanmasını temin 
edecek şartlar yönünden bendemiz şahsen zamanın 
henüz gelmiş olduğuna inanmamaktayım. Müsaade
nizle bunun nedenlerini arz edeceğim. 

Anayasanın tümü üzerindeki konuşmamda da 
belirttiğim gibi bu tür sigortanın uygulanabilmesi 
ıçıimi her şeyden önce sağlık hizmetlerinin tek elden 
yürütüimesıi ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarının 
bütün vatandaşa eksiksiz ve zamanında hizmet ve
rebilecek düzeye ve kapasiteye ulaştırılması gerek
mektedir, Bu husus sağlanmadan uygulamaya geçi

lirse konunun daha başlangıçta başarısızlığa u&ra-
masından korkmaktayım, 

Sayın Ersek biraz önce yapmış oldukları konuş
mada, bir doktor olarak bu hususun altını çizmiş 
ve uygulamadan esinlendiği tecrübelerin ışığı altın
da bu husustaki düşüncelerini büyük bir vukufla 
Genel Kurula arz etmiştir. 

Şartların oluşturulması büyük ömem taşımakta
dır. Bu sağlanmazsa vatandaş ödediği sigorta primi 
karşılığında zorunlu hizmeti elde edemeyecek de
mektir. Bazı hastalık türleri itibariyle altı ay son
rasına muayene veya tedavi günü 'verilebildiği, ayak
ta muayene1 ve tedavi için sabahın beşinde veya al
tısında poliklinik sırası almak için kuyruk oluştur
mak zoruniuğunun duyulduğu bir ülkede genel sağ
lık sigortasının şu sırada istenilen hizmeti verebile
ceğine ıben şahsen inanımaımıaktayım. 

Sağlık kurumlarımızın durumılan ve yetersizliği 
ortadayken ve çeşitli nedenlerle kişiler bu kurumla
ra gitmekten sarfınazar ederken genel sağlık sigor
tası için tahsil edilecek sigorta primleri bir nevi 
vergi niteliğine bürünecektir. 

Bu hususlarla ilgili olarak Anayasa metnine ga
yeyi sağlayacak şekilde hükümler konulmadan sağlık 
sigortasından bahsedilmesi ve vatandaşların Devlet
çe yapılacak harcamalara katılması vatandaş için 
çelişki yaratmaktadır. 

İşte bu sebepledir ki, bu çelişkiyi ortadan kaldır
mak için önergemizde bütün sağlıik kurumlarının sağ
lık hizmetlerini gereği şekilde karşılamasından sonra 
olumlu gördüğüm bu tür sigortaya geçilebilmesi mi 
vurgulamış bulunmaktayım. 

Sözlerimi bir benzetmeyle sona erdinmek istiyo
rum sayın arkadaşlıaom. 

'Malumlarınız; ülkemizde trafik malî mesuliyet 
sigortası uygulanmaktadır. Bu sigorta arabası olan 
herkes içim mecburidir; ama arabası olan ark adaşla
rımız bilirler, acaba hasarla sonuçlanmış yüz olay
da kaç kişi sigorta şirketlerinden gerekli tazminatı 
alabilmiştir? Şunu vurgulamıalk istiyorum. Burada, 
trafik malî mesuliyet sigortasının uygulanmasında ge
rekli şartlar oluşturulmamıştır. Bir gidersiniz, sizden 
polis tutanağı isterler, bir gidersiniz 'arabanın ruhsa
tını isterler, şoför ehliyetini isterler; ama oluşturul
muş, her an için uygulanabilen kurallar henüz mey
dana getirilmıemiştir. Ben de bu nedenle öteden beri 
trafik malî mesuliyet sigortası primlerine bir vergi 
niteliği atfetmişimdir. Burada da ge'nel sağlık sigor
tasında da şartlar oluşturulmadan böyle bir yola gi-
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ddiirae, vatandaş hizmete mail olmadan ödeyecek ol
duğu sigorta primliyle âdeta bir vergi ödeme duru
munda ıloallımış olacaıktır. 

Saygılarımla takdirlerinize iarz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Uzunoğlu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir 

üyemiz?..., Yok.; 
Komisyonun görüşünü rica ©diyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU iBAŞKANI ORHAN 

AliDIKAÇTıI — Kabul etmiyoruz Sayın Başkanım. 

ıBAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Ko
misyon 'katılmıyor. 

önergenin diıfckate! alınıp alınmamasını oyluyo
rum. Dikkate alınmasıını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda ilki' önerge Sayın Genel Kurulca diık-
ikate alımlmalk üzere Komisyona verilmiş ıbulunmaıkta-
diır. Bu itibarla maddeyi önergelerle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

64 üncü maddeyi okutuyorum. 

B, Çevrenin 'korunması : 
MADDE 64. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir 

tabiî çevrede yaşama hakkıma sahiptir. Devlet, her 
türlü çevre fcidenımesiıni önleyicıi ve tabiî çevreyi 
ıkoruyucu ve geliştirici önlemleri alır. 

IBAŞKAN — Bu maddeyle ilgili yedi adet öner
ge vardır, dkutuyorum. 

ANAYASA KOİMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkam... 

BAŞKAN — ©uyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan önergelerin okunma
sına başlamadan evvel ufak bir tashih yapmak isti
yoruz. 

64 üncü maddenin birinci satırındaki «Tabiî» sö
zü çıkacaktır efendim. 

BAŞKAN — İkinci satırda da bir «Tabiî» keli
mesi var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, o kalacak birinci satırdaki 
«Tabiî» kelimesi çıkacaktır. 

BAŞKAN — Bu konuda önergeler var, o esnada 
ben tekrar rica edeceğim, teşekkür ederim efendim. 

Şu halde müzakereye alır iken birinci satırdaki 
«Tabiî» kelimesini çıkartarak arkadaşlarımızın cüm
leyi bir kere daha okumalarını rica ediyorum. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 64 üncü madde

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygı ile arz 
ederiz. 

Recai BATURALP Halil ERTEM 
Talât SARAÇOĞLU Selçuk KANTARCIOĞLU 

Fuat YILMAZ Hilmi SABUNCU 
Fehmi KUZUOĞLU Fahri ÖZTÜRK 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Madde 64. — Herkes dengeli ve sağlıklı bir çev

rede yaşama hakkına sahiptir. Devlet her türlü çevre 
kirlenmesini önleyici ve çevre ağaçlandırılmasını sağ
layacak ve çevreyi koruyucu hizmetleri kanunla dü
zenler. 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 64 üncü maddesinin aşağı

daki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Abdurrahman YILMAZ Muzaffer SAĞIŞMAN 
Recai BATURALP Cevdet KARSLI 

Madde 64. — Herkes, dengeli ve sağlıklı bir çev
rede yaşama hakkına sahiptir. Devlet her türlü çevre 
kirlenmesini önleyici ve çevreyi koruyucu ve geliş
tirici önlemleri kanun ile düzenler. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 64 üncü maddesindeki iki 

cümlenin aynen korunarak, iki cümle arasına aşağı
daki cümlenin de eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütfullah TOSYALI 
İlave cümle : 
Tabiatın korunması, su ve hava kirliliğinin önlen

mesi, yeşil örtünün ve tabiî güzelliklerin korunması, 
Devletin, toplumun ve her vatandaşın görevidir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «Çevrenin korunması» başlı

ğı altında, 64 üncü maddede her iki «Tabiî» kelime
sinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın TUĞ 
BAŞKAN — Sayın Kâzım öztürk. Sayın Muh

sin Zekâi Bayer, Sayın Hayati Gürtan ve Sayın Feri
dun Güray'ın önergeleri aynı mahiyettedir. 

Dört önergenin aynı mahiyette olması itibariyle 
Sayın Tuğ sizin önergenizden başlayayım; Komisyon 
birinci satırdaki «Tabiî» kelimesinin çıkartılmasını, 
ikinci satırda kalmasını istemektedir, eğer iştirak edi
yor iseniz muameleye almayacağım. 

AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, ikinci satır
daki «Tabiî» kelimesinin de çıkarılmasını talep edi
yorum. 
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BAŞKAN — Peki, o zaman sırası geldiğinde ko
nuşacağız. 

64 üncü maddenin tümünün değiştirilmesini iste
yen Sayın Abdurrahman Yılmaz, Sayın Muzaffer Sa-
ğışman ve Sayın Recai Baturalp buradalar. 

64 üncü maddenin tümünün değiştirilmesi şeklin
de bir not yazıldığı için öyle naklediyorum. 

64 üncü maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. Sayın Abdurrahman Yılmaz, 
Sayın Sağışman, Sayın Baturalp ve Sayın Karslı; evet 
efendim böyle yazılmış vaziyette, okutuyorum. 

Sayın Baturalp, sizin iki önergeniz var, ikincisi 
duruyor efendim. 

RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım müsaa
de buyurulursa Komisyondan bir soru sorayım, evet 
derlerse önergemi geri alayım. 

BAŞKAN — Hay hay, lütfediniz efendim. 

RECAÎ BATURALP — Tabiî kelimesini çıkarttı
lar. 

BAŞKAN — Birinci cümledeki «Tabiî» kelimesi 
çıktı. 

RECAÎ BATURALP — İkinci cümledeki «Tabiî» 
kelimesinin çıkartılması için de teşebbüste bulunula
cak; buna ilave «çevreyi koruyucu ve geliştirici» te
rimi içerisinde ağaçlandırmayı mütalaa ediyorlarsa 
önergemi geri alacağım. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, gayet doğal olarak 
mütalaa ediyoruz, gayet doğal efendim. 

BAŞKAN — önergeyi geri alıyorsunuz?.. 
RECAÎ BATURALP — Almıyorum; doğal ke

limesi içerisinde değildir. O cümlenin, terimin içeri
sinde ağaçlandırmayı mücerret olarak kabul ediyor
larsa. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yani arz etmek istediğim şuydu 
Sayın Paşam : (Sayın Başkan özür dilerim) Bu kav
ram içerisinde ağaçlandırma tabiî olarak bulunur; 
yani normaldir, ağaçlandırma olmadan çevrenin ko
runması mümkün değildir, zapta, tutanaklara da geçi
yor, yani sizin görüşünüz istikametindedir efendim. 

BAŞKAN — «Çevreyi koruyucu» ibaresi içinde 
bütün bunların hepsi de vardır, diyorlar. 

Efendim sizin iki önergeniz var, bu itibarla hangi
sini geri aldığınızı lütfediniz; ağaçlandırma diye tas
hih edilmiştir, onu geri alıyorsunuz?.. 

RECAt BATURALP — İki önergemi de geri alı
yorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İki önergede Sayın Baturalp'in imzası bulunmak

tadır, geri veriyorum. 
Sayın Tunçbay verdiğiniz önergeyi okutuyorum 

efendim. 
(Türe Tunçbay ve Lütfullah Tosyalı'nın önerge

leri tekrar okundu) 
Bir açıklama mı yapacaksınız Sayın Tunçbay?.. 

TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım, buradan kısa bir açıklama yapacağım. 

Anayasamıza ilk kez giren bu maddeden dolayı 
Anayasa Komisyonuna teşekkürlerimi sunarım. An
cak, benim önergemde önemli olan iki kelime vardı. 
Bu da, «...toplumun ve her vatandaşın görevidir» 
diyerek bu Anayasa maddesinin yürütülmesinde so
rumluluğu bir bakıma topluma ve vatandaşlara da 
geçerli kılmak içindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkanım 

önergenin lehinde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Komis
yon zannediyorum bir fikir beyan edecekler onu ala
lım, ondan sonra... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Anayasanın genel 
hükümlerde kabul ettiğimiz bir hükmü vardır. «Bu 
Anayasa vatandaşlan bağlar, Devleti bağlar, bütün 
organları bağlar» diyerek. O genel ilke muvacehe
sinde arkadaşımızın yaptığı teklif nitekim onun içine 
girmektedir; yani buna lüzum yoktur. «Vatandaşı 
bağlar» diye, «Bütün kişileri bağlar» diye başta 8 
inci madde aklımda kaldığına göre, Tasarıda var 
efendim. Kabul edilmişti. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Tunçbay'ın önergesini bu durumda müza

kereye alıyorum. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKA! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Çevre sorunları konusunda Sayın Anayasa (Ko

misyonunun müstakil bir madde tedvin etmesi hepi
mizi memnun etmiştir, kendilerine yeniden teşekkür-
ederim., 

Çevre sorunları 20 nci Yüzyılın insanlık ile dev
let arasında hudut tanımayan bir ana problemidir. 
Dünyada hızla artan nüfus, hızlı endüstri ve doğal 
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kaynakların savurgan bir tutumla tahrip edilmesi ne- I 
ticesinde ortaya çıkan kirlenme ve kirletme olayları, 
hem kırsal alanda, hem de doğada; hem kentte ve 
hem de insanların yaşam düzeyinde bulunmaktadır. 
Kişilerin ve ülkelerin geleceği yönünden önem taşı
yan çevre sorunu, artık insanların günlük hayatına 
da girmiştir. Mesela; Ankara kentinin hava kirliliği 
gibi. 

Havası ve suyu kirlenmemiş, toprağı erozyonla 
bozulmamış, gürültüden ve kirlenmeden uzak, te
miz, güzel, yeşil ve sağlıklı bir yaşam ortamı 20 nci 
Asrın insanının özlemidir. 

Ülkemizde çevre sorunları 1970'li yıllarda ciddî 
olarak ele alınmıştır. Büyük kentlerimiz başta olmak 
üzere, bütün ülkede görülen hava kirliliği, denizleri-
mizdeki kirlenme, kıyılarımızdaki düzensiz yerleşme
ler, kaliteli tarım topraklarının sanayi ve kent böl
geleri haline gelmesi ve nihayet yeşil örtünün tahrip I 
edilmesi ülkemizin bellibaşlı çevre sorunlarıdır. (Bu I 
sorunlar hem doğada ve hem de kentte oluşmakta
dır. 

Burada bu konuları ilk defa dile getiren gönül
lü kuruluşlara da teşekkürü bir görev saymaktayım. 

Tabiî olarak bu konuların üç tane görevlisi var- I 
dır: Devlet, toplum ve insan. Önergede de Devlete I 
görev veriyor, toplum ve insana görev vermiyor. I 
Birinci ve en mühim konu bu. I 

İkinci konu ise, bu konuların oluştuğu ortam ba- I 
kımından da mühimdir. Sayın Danışma Meclisinin I 
Anayasa Komisyonu «Tabiî» kelimesini maddenin bi- I 
rinci cümlesinden çıkardı, halbuki ikinci cümleden I 
de çıkarması lazımdır; çünkü, «Tabiî çevre» demek I 
çevreyi dar anlamda almak demektir. Sadece tabiat- I 
tan, insandan, kuşlardan, göllerden ibaret değildir. 
çevre. İnsan yapısının bir çevresi vardır. Şehirlerde- I 
ki binalar, her türlü endüstri tesisleri, bunların ar- I 
tıkları, yaratılan kirlilikler, gürültü ve benzeri çev- I 
re sorunları büyük önem taşımaktadır. Bütün bun- I 
lar «Tabiî çevre» kavramı içine girmemektedir. An
cak insan, tabiî olmayan bu çevrenin de güzel ve sağ- I 
lıklı olmasını istemektedir. Kaldı ki, asıl çevre soru- I 
nu bu yukarıda belirttiğimiz insan yapısı çevrede 
meydana gelmektedir. Bu bakımdan, maddedeki iki I 
«Tabiî» kelimesinin de çıkmasını öneriyorum. I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — O önerge üzerinde müzakere açma- I 

dik henüz. Sizinkisini o önergeler dolayısıyla yapıl- I 
mış kabul ediyorum. 

Teşekkür ederim. j 
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MAHMUT AKKILIÇ — (Sayın Başkan, önerge
nin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, lütfen Sayın Tunç-
bay'ın önergesi üzerinde konuşunuz. Zaman zaman 
hatırlatmak lüzumu hasıl oluyor. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Gerçekten, benden önce konuşan arkadaşımın da 
değindiği gibi; günümüzün en büyük problemlerin
den birini Anayasa maddesi halinde buraya koyduk
ları için kendilerine teşekkür ederim. 

Hiç şüphesiz burada prensip getirilmektedir ve 
Anayasa maddesinin de böyle olması gerekir; ama 
Sayın Tunçbay arkadaşımızın verdiği önergede bi
raz daha ayrıntı var ve vatandaşı da bağlama niteli
ği vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çağımızda çevre insanı artık sıkmakta ve boğa

cak bir hale gelmiştir. Biraz evvel görüştüğümüz 63 
üncü maddede de «Çevre» kelimesi vardır; asıl insan 
sağlığı üzerine etki yapan işte bu çevredir; gürültü-
süyle, havasıyla, suyuyla, gıda maddeleriyle.. 

Size bazı örnekler vereceğim. Hepimiz biliyo
ruz Cumhurbaşkanı dahi geçen dönemlerde el koy
muştu; İzmir körfezinin yanından geçerken, karşıya-
ka'dan İzmir'e geçerken burnunu tutmayan kimse 
var mıdır, soruyorum size lütfen?.. 

Dahasını söyleyeyim: Hemen 150 kilometre yakı
nımızda bir Tuz Gölü vardır. Dünyanın hiçbir yerin
de bulunmayan müstesna bir kaynak ve içerisinde 
250 milyon tona kadar tuz rezervi vardır; ama biz 
bugün bu Tuz Gölünü berbat etmişiz; acaba haberi
niz var mıdır? Çünkü; Konya'nın kanalizasyonu ve 
Konya ovasının direnaj kanalları lı80 kilometre geri 
dönüştürülerek Tuz Gölüne akıttırılmaktadır; bunun 
içinde civa, kurşun ve toprak.. 

Üretilen tuzun geçen gün gittim bizzat fotoğraf
larını çektim; binlerce ton, yüz binlerce ton tuz yı
ğılmış. Bu tuz aslında % 98 saflıkta olması lazım; 
ama yaptığımız analizlerde % 50 saflıktadır orada 
üretilen tuz. Bunu alıp orada alelusul, basit değir
menlerde yıkıyorlar, ancak % 65-70 saflığa çıkarıyor
lar; yani içinde gene % 30 taş, toprak var. Bunu alı
yor vatandaş, yediğimiz peynire koyuyor, turşuya 
koyuyor, zeytine koyuyor ve tereyağına koyuyor ar
kadaşlar. Biz bu taş, toprak, civa ve kurşunu tüketi
yoruz. 

Dün arkadaşımla kuliste konuştum, şimdi burada 
yok kendisi; bizim ürettiğimiz beyaz peyniri (ki, bu 
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Türk malıdır) Bulgarlar bunu Almanlara «Bulgaris-
che kaese» diye; yani Bulgar peyniri diye satarlar. 
Almanlar bunu ithal etmiyor memleketlerine; çünkü 
içerisinde sularımız kirli olduğu için, deterjan ve bir
çok fosforlu enzektisitler; yani böcek öldürücü ilaç
ların kalıntıları sularımıza aktığı için, o sularla bu 
peynir yapıldığı için Almanlar bunu Almanya'ya- sok
muyorlar. Diyor ki; «Benim halkımın sağlığı için za
rarlıdır.» 

Ayrıca, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında, 
yediğimiz o güzelim hamsi, balıklarında aynı şekilde 
fosforlu enzektisitler insan sağlığına zarar verici öl
çülere gelmiştir. Fakültemizde yapılan araştırmalar
da tespit edilmiştir bunlar ve çeşitli bilimsel toplan
tılarda açıklanmış, bildirilmiştir arkadaşlar. 

İşte maalesef biz böyle bir çevrede yaşıyoruz. O 
nedenle, bu çevreye verdikleri önemi biraz daha ge
liştirmek suretiyle mecburuz düzeltmeye. 

Arkadaşlarımız değindi. Yalnız tabiî bunlarla de
ğil; toprağımız elden gidiyor. Geçen 45 inci madde
de de arz etmiştik, hatta basında bazen biraz şakaya 
getirilerek, «Mecliste meralara daha çok önem veri
liyor» deniliyor. Bu meralara vatan toprakları elden 
gitmesin diye önem veriyoruz arkadaş, tşte o yeşil ör
tüyü biz eğer kaldırırsak, (ki, kaldırılıyor) meyilli 
arazide; hatta yine Koçhisar'da gidip görmenizi is
terim, ben fotoğraflarını çektim, gerekirse bütün ar
kadaşlarıma gösteririm, yukarıdan gelen seller güze
lim Koçhisar ovasını perişan ediyor, Tuz Gölüne 
akıtıyor, tşte biz o toprakları oradan alıp yarı tuz, 
yarı toprak olarak vatandaşa ikram ediyoruz. 

O bakımdan ben, Sayın Tunçbay'ın önergesinde 
ileri sürdükleri su, hava sorununa, gerçi genelde var; 
ama bir de vatandaşa biraz yükümlülük getirmesin
den yanayım. Vatandaş istediği gibi hareket edemesin 
efendim. İsteyen gidiyor, istediği yere kazmayı vuru
yor ve istediği şekilde gıda maddesi üretip vatandaşa 
yediriyor. 

O bakımdan bunun çok büyük bir sorun olarak 
ele alınıp daha etraflı bir biçimde düzenlenmesinde 
yarar olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın öney, lehinde buyurunuz efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Şimdi ben, Türk toplumunun ııe kadar vahim ha

le gelmiş bir çevrede yaşadığını benden önce konu
şan arkadaşlarım gayet güzel belirtikleri için tekrar o 
konulara dönmek istemiyorum. 
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Aslında kısa bir süre bizatihi bu konuların birin
ci derecede sorumlusu olan Çevre Müsteşarlığında 
görev yaptığım için, ayrıntılarıyla bildiğim çok nokta
ları vardır; ama burada vakit almamak için, arka
daşlarımın söylediklerinin aynen varit olduğunu ve 
bunların gerçekten vahim bir duruma geldiğini söy
leyerek bu konuyu kapatmak istiyorum. 

Yalnız, Saygıdeğer Anayasa Komisyonumuzun, 
Sayın Tunçbay'ın önergesiyle ilgili olarak verdikle
ri cevap, gerçekte doğrudur; Anayasanın bütün hü
kümleri Devleti olduğu kadar vatandaşları da elbet
te bağlayıcıdır. 

Burada yalnız şöyle bir farklılık vardır sayın ar
kadaşlarım. Meselâ; bir sağlık hizmetlerinde, bir 
sosyal güvenlik hizmetlerinde, gerçek ve aslî görev 
Devletindir. Burada vatandaşın çok fazla bir katkıda 
bulunma olanağı zaten yoktur; bunu sadece Devlet
ten beklemek durumundadır. Burada gerçek ve aslî 
görev Devletindir. 

Çevre konusunda yine son derece önemli bir gö
rev Devlete elbette düşmektedir ve Anayasa hüküm-
lriyle Devlet kendisini bağlı hissedecektir; ancak bir 
farkla ki, çevre konusunda Devletin alacağı tedbirle
rin ve teşkilatlanmanın uygulanabilmesi ve yararlı 
olabilmesi için vatandaşın bu konuda bilinçli bir bi
çimde hareket etmesi ve sorumluluğu, görevi mutla
ka eşit ölçülerde Devletle paylaşması zaruridir. Ga
yet açıktır, Devletin herkesin evinin önüne bir inzi
bat koyup da çöpünü yere attırmamasını sağlaması 
mümkün değildir. Ancak çöp toplama organizasyo
nunu kurabilir; ama herkes atıyorsa yine, Devletin 
burada yapabileceği hiçbir şey yoktur. 

O nedenle diyorum ki, vatandaşların bu konuda 
görevi ve sorumluluğu Devlet kadar eşit ölçüde pay
laşmak ve üstlenmek zorunlulukları vardır. Aksi hal
de yürümesi mümkün değildir. 

Dolayısıyla, Anayasanın diğer konularda Devlete 
tahmil edilmiş görevlerde olduğundan biraz farklı 
mütalaa etmek lazımdır. Sayın Tunçbay'ın önerge
si bu bakımdan fevkalâde yararlı ve geçerlidir. Ko
misyonumuzun bu noktada anlayış göstermesini istir
ham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Aleyte söz almıştınız Sayın Erginay, buyurunuz 

efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Önce bu ekolojiye taalluk eden maddenin aley
hinde olmadığımı belirtmek isterim. lBu hakikaten gü
nümüz şartları bakımından gerçekçi bir madde olarak 
Anayasaya girmiştir; ben de Sayın Komisyona teşek
kür ediyorum. 

Yalnız, Anayasa nedir?.. Anayasa, bir memleke
tin organlarını, siyasî anlamda organlarını düzenle
yen ve genellikle devlete düşen vazifeleri anlatan bir 
belgedir. Anayasada temenni mahiyetinde hüküm
lerin bulunmadığını kabul etmek gerekir. Bu itibar
la, Sayın Tunçbay'ın ifadesiyle, «Eh, fertler de buna 
katkıda bulunur..» /Bulunmazsa ne olur?.. Viar mı mü
eyyidesi? Anayasa bir yönetmelik değildir; Anayasa 
genel hükümleri koyar ve yapılabilecek işleri içeri
sine alır, alması gerekir. 

'Bu anlamda, bir vazife vermek, karşılığında da 
müeyyidesini koymak şeklinde olursa kabul edile
bilir. ö halde, uygulanamayacak, çalışamayacak bir 
hükmün buraya konmasında fayda yoktur. 

Kaldı ki, Devlete düşen vazifeyi 64 üncü madde 
açıklıyor: «Herkes, dengeli ve sağlıklı bir tabiî çevre
de yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her türlü çevre 
kirlenmesini önleyici.. Önlemleri alır.» Gerektiğinde 
kanun da koyacak; şurası yeşil sahadır, burası ağaç
landırılacaktır.. Gayet tabiî onun da müeyyidesi çık
mış olacaktır kendiliğinden; ama fertler de buna kat
kıda bulunur demenin bir faydası yok. Çünkü ne mü
eyyidesi var, ne fonksiyonu var. Onu zaten Devlet 
üzerine alacak. Bu bahiste görüyorsunuz, her mad
denin başında «Devlet şunu yapar, Devlet bunu ya
par, herkes mecburdur, Devlettir. Devlettir.. Devlet
tir » 

Bu itibarla, bence gereksiz gözüken böyle bir de
ğişikliğin maddeye konması faydadan ziyade yani bir 
nonsense, bir anlamsız hüküm şeklinde kalır. Anaya
saya her halde böyle hükümlerin girmesi doğru de
ğildir. 

Bu itibarla, Komisyon Başkanının ifadesine katı
lıyorum. Önergenin kabul edilmemesini arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bir başka hususu ilave edecek mi 

mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, «Tabiî» kelimesi üzerinde
ki tartışma sonra gelecek galiba. 

BAŞKAN — Evet, onu bilahara, bu önergeden 
sonra okutacağım. 

1 ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
I ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Türe ve Tülay ar-
I kadaşlarımızın sözlerine katılmamak mümkün değil; 
I doğru; fakat bu bir eğitim sorunudur, anayasa soru-
I nu değildir, ikinci fıkra gereğince, «Devlet gereken 

tedbirleri alır.» (Bu gereken tedbirleri almak da va-
I tandasın Anayasa gereğince bir görevidir; fakat eğer 
j Yüksek '.Kurulumuz evet derse Anayasaya konur, ya-
I ni bir mahzur yok, fakat biz karşıyız efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye 'Komisyon «Katılma
dığını» ifade ediyor. 

BEŞÎR IHAMITOĞULLARI — Sayın (Başkan bir 
ufak... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulhrı lütfediniz efen
dim. 

BEŞtR HAMİTOÖULLARI — Sayın Başkan, 
zapta geçmesi bakımından küçük bir açıklama fırsa-

I ti istirham ediyorum. 
I Şimdi, Türkiye'nin Ankaralaşmaması için bu ted

birler alınsa; sözgelimi, Ankara'yı muhasara eden 
taşocakkrı 30 kilometre kentlerin berisinde kurula
mayacaktır gerçeğini kaldırabilecek mi? Yani öyle 
yorumlanmaya müsait midir, öyle uygulamaya im
kân verecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞİKANI ORHAN 

ALDÎKAÇTI — Elbette, gayet doğal olarak efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay'ın önergesine Ko
misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. 'Kabul etmeyenler.. Dikka-

j te alınması kabul edilmemiştir. 
I Sayın Tuğ, Sayın öztürk, Sayın Bayer, Sayın Gür-

tan, Sayın İBaysal ve aynı zamanda Sayın Güray, 
j verdikleri bir önergeyle «64 üncü maddenin birinci 

ve ikinci satırındaki tabiî kelimelerinin kaldırılması
nı» istemektedirler; aynı mahiyette oldukları için 

I müştereken müzakereye alıyorum. 
Komisyon esas itibariyle birinci satırdaki «Tabiî» 

kelimesinin kalkmasını, kaldırılmasını kabul etmiştir. 
I Sayın Tuğ bir açıklama yapacak mısınız? 

AYDIN TUĞ — Efendim, gerekli açıklamayı 
I Sayın 'Bayer yaptılar. Burada amaç sadece tabiî çev-
I renin değil, insan yapısının yapay bir çevrede oldu

ğu noktasıdır. O nedenle ikinci satırdaki «Tabiî» ke-
I limesinin de kaldırılmasını istiyorum. 
I BAŞKAN — Müsaade ederseniz Komisyonun 
I düşüncesini almak suretiyle oyunuza müracaat ede-
I ceğim. Buyurunuz efendim. 

23 — 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALIDIKAÇTI — Kısaca arz edeyim efendim. Yapay 
çevreyi anlatmak için birinci «Tabiî»yi çıkardık; şe
hir, kişinin oturduğu yer ve etrafı, buna mukabil do
ğa olarak tabiatın yarattığı çevreyi belirtmek için de 
«Tabiî çevre» kavramını kullandık, ikisi birbirinden 
ayrı. 

Sayın Başkanım bunu, bu amaçla kurulmuş bir 
dernek var, o dernekten gelen yazı üzerine yapmış 
bulunuyoruz. Mütehassıslar bu işle uğraşıyorlar ta 
başından itibaren geldiler. Sayın Tülay da galiba o 
örgütte bulunuyor. Bilmiyorum kendisi bu hususta 
ne düşünüyor; fakat bize gelen yazıda, «Birinci (ta
biinin lüzumsuz olduğu, ikinci (tabiî)nin lüzumlu ol
duğu» şeklinde bir görüş aldık, onu uygulamak is
tiyoruz. İkincisi kalmalı, birincisi çıkmalı. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Birinci «Tabiî»nin çıkmasını, ikinci 
«Tabiî»nin kalmasını Komisyon önermektedir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir so
ru sormak istiyorum. 

IS. FERİDUN GÜRAY — Önergemizi geri alı
yoruz efendim. 

'BAŞKAN — Geri alıyorsunuz.. Soru sorulacak 
bir cihet de kalmamıştır. Teşekkür ederim. 

Diğer arkadaşlarımız geri alıyorlar mı?.. Sayın 
Tuğ... 

AYDIN TUĞ — Geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz.. Diğer arkadaş

larımızdan bir aksülamel gelmediğine göre geri al
dıkları anlaşılıyor. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Başka -
nın konuşmasıyla ilgili bir sorum olacak, özür dile
rim tek kelimeyle soracağım. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
MAHMUT AIKIKILIÇ — Efendim, Sayın Baş

kan ne kadar güzel ifade kullandı, «Efendim, doğa 
anlamına» dedi. IBen de bu konuşmalarına katıldım. 
Konuşmalarında «iDoğa» derken, Acaba burada niye 
«Tabiî çevre» diyor. «Doğanın korunması ve gelişti
rilmesi» desek acaba katılmazlar mı buna? 

BAŞKAN — Efendim, o konuda esas itibariyle 
bir alt komisyon teşkil ettiler, bu ifadeler üzerinde 
duracaklar. 

IBuyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaade buyurun 
bir dakika daha. Benim bu husustaki görüşümü bir 
kere daha arz etmiştim. Ben yeni kelimelerin üretil

mesine taraftarım, dilin zenginleşmesine taraftarım; 
ama eskinin de atılmasına taraftar değilim. Ben garip 
bir durumdayım bu hususta, gerek fakültemde, ge
rekse burada da; çünkü diyorlar ki, bir yeni kelime
yi kullandı, bir de yanında eskisi.. Benim için eski ye
ni yoktur, bir Türk Dilinin zenginliği vardır efendim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. (Alkışlar). 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
64 üncü maddeyi bu şekilde katî surette oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. ı64 ün
cü madde Danışma Meclisince kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum. 
XII. Sosyal ve ekonomik hakların sınırı 
MADDE 74. — Devlet, sosyal ve ekonomik alan

larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik 
istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

BAŞKAN — Beş önerge var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 74 üncü maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
ibrahim BARANGİL 

Devlet; sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa 
ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korun
masını gözeterek, malî kaynakların yeterliği ölçüsün
de, 5 yıllık planın yıllık programlarına alarak yerine 
getirir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 74 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

«Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa 
ile belirlenen görevlerini, ülkenin tüm potansiyelini 
ve kaynaklarını, en üst düzeyde değerlendirmek için 
her türlü tedbiri alarak sağlayabileceği malî imkânla
rının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasanın 74 üncü madde

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygı ile arz 
ederiz. 

Recai BATURALP Ö. Adnan OREL 
(Fuat YILMAZ Hilmi SABUNCU 

Abdurrahman YILMAZ 

Madde 74. — Devlet, sosyal ve ekonomik alan
larda Anayasa ile belirlenen göre/Ierini, kaynakları
nı ve yetkileri çerçevesinde yön verebileceği ülkenin 
diğer kaynaklarını kullanarak yerine getirir. 
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Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının XII. sosyal ve ekonomik 

hakların sınırı başlıklı 74 üncü maddesinin aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini öneriyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
Madde 74. — Devlet, sosyal ve ekonomik alan

larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ülkenin sa
hip olduğu iktisadî potansiyellerin tümünü azamî öl
çüde ve rasyonel olarak harekete geçirerek ve eko
nomik istikrarı koruyarak yerine getirir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 74 üncü maddesindeki ikin

ci satırda ı(... yeterliliği ölçüsünde) ibaresinden son
ra, (ve dengeli şekilde) ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNOBAY Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın IBarangil'in önergesini okutu
yorum. 

(İbrahim Barangil'in önergesi tekrar okundu). 
'BAŞKAN — ISayın Barangil, bir açıklama yapa

cak mısınız?.. Buyurun efendim. 

İBRAHİM «BARANGİL — Sayın Başkanım, I 
muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısı Devlete sosyal ve ekonomik 
haklar ve ödevler konusunda birçok görevler vermiş
tir. Bu görevlere diğer maddelerde de rastlanmakta
dır. Görüşmekte olduğumuz 74 üncü maddede de 
bu görevlerin nasıl gerçekleştirileceğini göstermekte
dir. Bu madde özetle, Devlet bu görevini malî kay
naklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir, de
mektedir. 

Hiç kimseden gücünün üstünde, gücünün yetme
yeceği bir şey istenemez. Devletten de gücü üstünde 
görevler istemek, beklemek en azmdan gerçekçi olmaz; 
ama devletten üstlendiği görevleri malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesini beklemek, is-
mek herkesin hakkıdır. Geçmiş dönemlerde siyasî ik
tidarların Devletin malî gücünün yeterli olmayışım bu 
görevlerin tümüyle ihmal edilebilmesinin sebebi ola
rak sayabildikleri görülmüştür. Buna mukabil siyasî 
çıkarlarının konu olduğu dönemlerde de Devletin ma
lî yeterliliğini hiç dikkate almadan bu görevlerin en 
hararetli savunucusu olmuşlardır. 1977 seçimleri ön
cesi ve sonrasıda sağlanan sosyal yardımlar bunun I 
en yakın ve canlı örnekleridir. | 

— 25 

Anayasanın vatandaşa sağladığı bu haklar, siyasî 
iktidar ve partilerce ancak siyasî çıkarlar konu ol
duğu zaman hatırlanabilmektedir. Anayasa Tasarısı
nın bu maddesi siyasî iktidarlar tarafından yine aynı 
şekilde uygulanırsa, bu haklar hak olmaktan çıkacak, 
siyasî iktidarların vatandaşa lütfü haline gelecektir. 
Bu durum da korkarım ki, bazı 'htilatlara yol aça
caktır. O da, gide gide bir Anayasa tartışması haline 
gelecektir. 

Zira Anayasamız 2 nci maddesinde, Cumhuriye
tin temel ilkelerini sayarken, sosyal bir hukuk Dev
leti demektedir. Gerekçeyi okuduğumuz zaman da, 
sosyal hukuk devleti teması işlenmekte ve bu savunul
maktadır. Burada «Sosyal» kelimesi hukuk devleti
nin âdeta bir niteliği olarak anlatıldığı intibaı doğ
maktadır. ıBuna mukabil 4 üncü maddesinde de Dev
letin amaç ve görevleri anlatılırken, bunun gerekçe
sinde sosyal devlet felsefesi kabul edildiği açıkça gö
rülmektedir. Sayın (Komisyon Başkanının Anayasa
nın genel felsefesini anlatırken de, sosyal devlet ilke
sinin benimsendiği açık seçik gösterilmiştir. 

Durum böyle iken, Anayasanın 74 üncü madde
sinde bu yasa tarafında vatandaşa sağlanan sosyal 
halklar, eğer vatandaşa sağlanması bakımından bir 
güvenceye bağlanmazsa; yine iktidarlar tarafından 
uygulanmayacaktır. 

(Binaenaleyh, önerimde işte bu hakların siyasî ik
tidarlar tarafından suiistimal edilmemesi, ihmal edil
memesi için; Devletin malî kaynaklarının elverdiği 
ölçüde beş yıllık planların yıllık programlarına alın
ması ve vatandaşa Anayasa ile sağlanan sosyal hak
ların, bu çerçevede gerçekleşmesini amaçlamaktadır. 

Önergemi tsviplerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil. 
İSayın IBarangil'in önergesi üzerinde söz almak is

teyen bir arkadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA (KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Sayın ıBaşkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Barangil'in önergesinde, maddenin iki ana 
kavramı olan malî kaynakların yeterliliği ve istikrar 
ilkelerine yer verilmektedir. Ancak, farklı olarak beş 
yıllık plan ve programları da dikkate alarak, görev
ler yerine getirilirken, bunlara bağlanmak gereke
ceği ifade edilmektedir. Oysa, Devletin iktisadî ve 
sosyal görevleri, plan ve yıllık programlara kıyasla 
çok daha kısa vadeli, hatta günlük sorunlara yöne
lebilir. 
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Bu itibarla, bizim maddemiz, görevlerin yerine 
getirilmesi hususunda Sayın Barangil'in önerdiği gibi, 
beş yıllık planlara ve programlara uygunluğu kapsa
dığı gibi, bunun dışında da icraata esneklik vermek
tedir. 'Bu itibarla önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın .Barangil'in önergesine Komisyon katılmı

yor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Dik
kat alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın öney'in önergesini okutuyorum. 
{Tülay Öney'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Öney bir açıklama yapacak 

mısınız? 
TÜLAY ÖNEY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan değerli arka

daşlarım; 
Şu anda Anayasanın en kritik ve anlamlı madde

sini konuştuğumuz kanaatini taşıyorum. 
Dört beş günden beri Genel Kurulumuz bütü

nüyle Devletin vatandaşları için yapabileceği ve yap
mak durumunda olduğu birtakım konuları tartışa-
gelmiştir. 

41 inci maddeden başlayarak, hepimiz burada gün
lerden beri; aileyi koruyalım, öğretim hakkı verelim, 
mülkiyet hakkını tanıyalım, bir kamulaştırma yap
mak zorunda kalacaksak halka parasını peşin derhal 
verelim, kooperatifçiliği geliştirelim, sağlık hizmetle
rini en üst düzeyde sağlayalım, çevreyi koruyalım, 
konut hakkı verelim, sosyal güvenlik hakkı verelim 
diye; gençliği, sporu, sakatları, yetimleri hepsini ko
rumanın ve bunlara karşı görevlerimizi yerine getir
menin çabasını gösterdik. 

Bütün bunları yaparken eminim ki, bütün üyele
rimizin aklında her zaman, her an; Devletin buna 
nasıl gücü olacak, Devlet bunları nasıl yapacak, so
rusu vardı. Zaman zaman o yüzden, tabiri kullan
makta sakınca görmüyorum, hasis bile davranmak 
yollarına gitmenin zorunlu olduğunu kabul ettik. 
Buna rağmen, pek çok görevi, pek çok sorumluluğu 
da Devlete Anayasa Tasarımızla yükledik. Bunda da 
fevkalâde haklı idik, bunlar çok doğaldır; çünkü va
tandaşın başkaca başvurabileceği, başkaca derdini 
anlatabileceği bir merci de yoktur. 

Böyle olunca, bunların hepsini Devlet yerine mut
laka mı getirecektir? Elbette mümkün değil. Her işin 
bir sınırı vardır, bir imkânı vardır, bir limiti vardır. 

O nedenle Anayasa Tasarımızın 74 üncü maddesi de 
bul biçimde formüle edilmiştir; ama bu formülasyo-
nun çok gevşek ve çok rahatlatıcı, fazla rahatlatıcı 
olduğu kanısındayım. 

Bu bakımdan diyorum ki, Devlet,, sosyal ve eko
nomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 
ülkenin tüm potansiyelini ve kaynaklarını en üst dü
zeyde seferber edebilmenin imkânlarını arayarak, ma
lî kaynaklarını artırmanın, daha da ilerletmenin yol
larını her zaman arasın ve gelebileceği en üst limit, 
kaynaklar açısından gelebileceği en üst çerçeve için
de kalarak tabiî ki, bunları yerine getirmenin yolunu 
arasın. 

Bu, tamamen şuna benziyor sayın arkadaşlarım; 
bir anne baba, aylık gelirleri 30 bin liradır, dört ta
ne çocukları vardır. Diyebilir mi bu anne baba, «Ne 
yapalım benim 30 bin liralık gelirim var; bugün bir 
ekmek yiyordum yarın yarıma indirmek zorundayım. 
Bu kişi papuçsuz geçirmek zorundasınız. Elektrik de 
yakmamak zorundayız» Bunu diyemezsiniz; bu 30 
bin lirayı artırmanın her türlü imkânını ararsınız. 

Şimdi, Sayın Komisyonumuz bana diyebilir ki, 
bu maddeyi böyle formüle ederken biz evleviyetle bu 
gayretin, bu işin içinde olacağını elbette düşündük; 
fakat bunu açık ve net bir biçimde bu şekilde söyle
yip, Devleti biraz kendisini zorlamaya, her türlü im
kânı değerlendirmeye itmesi konusunda kararlı oldu
ğumuzda bir ışık yakmakta fayda vardır diye düşü
nüyorum. 

İkinci bir nokta; «Ekonomik istikrarın korunma
sını gözeterek» konusunu önergeme almadım. Bura
daki amacım şudur : Zaten bir kalkınma, bir kaynak
ları rasyonel biçimde artırma adaletsiz, istikrarsız bi
çimde yapılıyorsa, onun bir değeri yoktur zaten. İs
tikrar içinde yapılacaktır, hükümetlerin gayesi bunun 
dışına çıkmak olamaz; ama bir Anayasa zorunlulu
ğu olarak, «İstikrarın korunmasını gözeterek»'i bir 
önşart haline getirmeyi, zaman zaman ortaya çıkabi
lecek olağanüstü durumlar için de tehlikeli bulurum. 

Sayın Komisyonumuzun Başkanı, bize bugüne 
kadar yaptığı açıklamalarda da bu noktada fevkala
de tutarlıydılar. Demişlerdi ki, «Biz hür bir çerçeve 
getirmek istiyoruz ekonomik alanda ve bunda hükü
metlerin ilerideki iktisadî politikalarını bağlayıcı şey
leri söylemek istemiyoruz.» Bu da doğrudur. Her 
hükümeti her zaman istikrar politikası gütmeye sevk 
etmek mümkün değildir. Öyle durumlar olabilir ki, 
istikrar meselesi zaman içinde ve kısa bir zaman için 
de olsa, geri plana düşürülmek durumunda kalabilir. 

26 — 
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Çok ciddî bir kıtlık olduğunu varsayalım veya tam 
tersine çok bol mahsul elde eddildiğini düşünelim 
memlekette. Devlet, «Piyasaya para çıkmasın, üreti
cinin elinden bütün bu mahsulü almayalım, enflas
yona yol açmayayım, istikrarı korumak benim için 
ön şarttır» deyip de mahsulleri köylümüzün elinde 
mi bırakacaktır? 

Yahut, yakında yaşadık, bir banker olayı oldu; 
sosyal bir felakete yol açacak boyutlara vardı. Dev
let burada «Ne yaparsanız yapın vatandaşlar, ben 
hiçbir şey yapmıyorum» diyebilir miydi? Diyemedi 
de. tşte, bunun önlenmesinin yollarını aradı. 

Bu noktalarda, devrevî olarak istikrardan ayrıl
mış da olabilir; fakat buna mecbur olunan haller ola
bilir. O nedenle bir Anayasal zorunluluk gibi istik
rar konusunu buraya koymanın zaman zaman sakın
calı olabileceğini düşündüğüm için, önergemi bu bi
çimde formüle ettim. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Parlak, lehinde buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde genel düşün
celerimi arz ederken, aslında bu maddenin, bir talih
sizlik maddesi olduğunu ve Anayasada yer almaması 
gerektiğini savunmuştum. Çünkü, biraz önce konu
şan arkadaşımın ifade ettiği gibi, bir baba elbetteki 
üstlendiği babalık görevinin en iyisini, en iyi şekilde 
tümünü yapmak ister. Ancak, arkadaşımızın getirdi
ği bu önerge ile bu 74 üncü maddede değişiklikler 
öngörmektedir. 

1961 Anayasasının kabulünden sonra da, Anaya
sada yer alan ve devlete görev olarak verilen, bugün
kü kadar olmasa da birçok sosyal ve ekonomik ted
bir, gelen iktidarlar tarafından arzu edilen ve gerçek
çi bir şekilde maalesef ele alınmamıştır. Anayasa em
ri olarak belirlenen bu görevleri iktidarlar keyfî uy
gulamalarıyla arzu ettikleri biçimde işlerine geleni 
kısmen veya tamamen, işlerine gelmeyenleri ise ma
alesef ihmal etmişlerdir. Bu, yapmadıkları görevleri 
de 1961 Anayasasındaki 53 üncü maddeye sığınarak, 
«Ülkede iktisadî gelişme ve malî kaynaklarımız ye
terli değildir» şeklinde bir gerekçeye bağlamışlardır. 
Açıkçası, kendilerine oy kazandıracak görevleri dev
let görevi olarak yapmışlar, çok oy kazandırmayacak 
görevleri ise ihmal etmişler ve bu maddedeki gerek
çeyle de kendilerini savunmuşlardır. Hizmetlerin ve 

görevlerin yapılması, ele alınması iktidarların alacak
ları oy sayısıyla orantılı olarak ele alınmıştır. 

Şimdi getirilen 74 üncü madde ise, 1961 Anaya
sasındaki 53 üncü maddeden de çok daha muğlak 
bir ifade taşıyor ve iktidarların yorumlarına daha açık 
ve elverişli bir durum alıyor. 

1961 'Anayasasındaki 53 üncü maddede bulunan 
«tktisadî gelişme» yerine «Ekonomik istikrarın ko
runması» ifadesi getirilmiştir. Bu kavram ise, takdir 
edileceği gibi, tespiti ve izahı her zaman gerçekçi ola
mayan bir ifadedir. Böyle kaldığı takdirde Devlet, 
Devlet Babalığını istenilen gerçekçi bir yaklaşımla 
yapamayacaktır. 

Sayın Öney arkadaşımızın bu muğlak ve iktidar
larca arzu edildiği zaman gerekçe gösterilebilecek bu 
ifadeyi maddeden çıkarmasını öngören önergesinde, 
sorunlara daha gerçekçi, bilimsel ve planlı bir yakla
şımla eğilinmesini sağlayacak nitelikteki şu ifade ge
tirilmiştir : «Ülkenin tüm potansiyelini ve kaynak
larını en üst düzeyde değerlendirmek için her türlü 
tedbiri alarak, sağlayabileceği malî imkânlarının ye
terliği ölçüsünde yerine getirir» ifadesini getirmekle 
gelecekte daha güvenilir bir planlamanın yapılması 
sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Hepimizin gururla ve mutlulukla bu Tasarıda yer 

aldıklarını ifade ettiğimiz çok sayıdaki sosyal ve eko
nomik tedbirlerin devlet baba tarafından ülkenin bü
tün potansiyeli ve kaynaklarının en üst düzeyde de
ğerlendirilip her türlü tedbiri alındıktan sonra malî 
imkânlar ölçüsünde gelecekte iktidarlarca keyfî de
ğil, gerçekçi, planlı ve bilimsel bir bakışla her kesi
me ve her bölgeye dengeli bir şekilde en azamî se
viyede götürebilmesine anayasal güvence sağlayacak 
bulunan bu önergenin Yüce Komisyonumuz ve de
ğerli Kurulumuzca kabul buyurulması gerektiğini arz 
etmek istiyorum. 

Saygılarımla sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
RECAÎ IBATORAIJP — Sayın Başkan, ben de 

lehinde söz rica ediyorum ve konuştuktan sonra da 
kendi önergemi geni alacağım efendim. 

'BAŞKAN — Kendi önergenizi geri alacaksınız. 
Buyurun Sayın Baturalps 

RECAÎ B A T U R A I J P — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarını; 

(Bu hafta içerisinde ««Üçüncü ıkısım» altında sos
yal ve elkonomıik haklar ve ödevler ıkonusu incelen
di, şekillendirildi, sonuca varıldı ve bunların sonun-

27 — 
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cusu da, şimdi 74 üncü (maddeyle katileşir imi, yok
sa yine askıda ımı kalır, onu bilemiyoruz; ama Sa
yın Ömey'im vermiş olduğu önerge dikkate alınacak 
olursa, bu iş oldukça pörçMeşmliş olur. 

''1961 Anayasasında bu haklar 18 madde idi; ama 
19611 Anayasasında bunlar bugüne kadar yerine ge
tirilmediği görülünce, bu defa biraz detaya inelim 
diye düşünülerek '33 maddeye çıktı.; 

Eğer zamanından itibaren ekonomik şartlarımıza 
uygun olarak sosyal yaşantımız düzenlenehilseydi 
âdil olarak, bugüne gelmezdik. O düzenlenmeyiş ne
ticesi 'bir 112 Eylül geldi. Şimdi' tekrar biraz detaya 
(inerek tonu 3(3'e çıkarttık; lama, getirdiğimtLz madde 
bir lokma, bir hırkaya bağlıyor bizi yine. Onun için, 
bu maddede ne kadar ağırlığımızı koyabilirsek, gele
cek hükümetlere ne kadar vazifeyi açık ve sarih ve
rirsek vö 'hizmetlin ağırlığımı da üstüne koyarsak, bel-
ıkıi biri diğerinden vazifeyi almak için telaş bile et
meyecektir. 

Tümü üzerindeki konuşmalarda, «Bu Anayasay
la hükümeti deruhte etmek isteyeni Başbakanı ben 
ıbiraz zor bulunurn», denildi. 'Bu maddeyi de böyle 
iağırhıkla koyarsak, ilk bulduğumuz Başbakan belki 
yanılır, hizmete girer; ama ondan sonra görev ala
cak bulunmıaz. Onum için, o işi devam ettirir. Hiz
mette ide devam, sonuca götürür bizi. 

IŞinıdi tasavvur edelim; bir işletme1 başarısızlık 
içerisinde yüzüyor. Ne işle turnede disiplin var, ne 
üretimde 'bir ahenk var, ne yıllık programlarını ta
hakkuku mümkün.; Mal sahipleri bakıyor, diyor iki, 
bu yöneticileri, bu genel müdürü değiştirmek lazım. 
Karara varıyorlar ve değiştiriyorlar. Şimdi, gelecek 
yeni yöneticilere ve yönıi genel müdüre; işte efen
dim, sağlayabildiğim kadar sağla, hu işi düzelt... Böy
le mi der, yoksa; bu fabrikanın fcapasdtesıi kadar 
üretimi yapacaksın ve satacaksın, bu işi düzeltecek
sin imli eder? 

Biz şimdi, yeni Anayasayı yapıyoruz, kamuoyun
dan geçireceğiz, muvafakatimi alacağız, ondan son
ra da burada bir maddeyle yeni hükümete; bunu ya
pabildiğin kadar yap, AMı razı olsun... ©öylemi 
demek lazım?. Oradaki işletmeye gelen yeni yöne
ticilere ve yeni ıgehel müdüre nasıl hizmete; efendim, 
katiyetle yapabilecelksen gel, diye arıyorsam, bura
da da ıben bunu böyle bütün ağırlığıyla koymalı
yım; bunu yapa'bileceksen gel hemşehrim buraya.. 
Yoksa elbet yapacak bulunur. 

Bundan evvelki tertipler ıbu elastikiyete bıraktığı 
dcin, herkes birbiriyle yarış edercesine effemdim; na-
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sil olsa hesap sormak ydk; efendimi, bir yarış içe
risinde (idareyi almak 'arzusundan başka bir görüş
leri yoktu., 

Onun için bu maddeyi, Sayın öney'im dedikleri 
gibi, bütün ağırlığıyla koyup belirtmek gerekir^ 
Memleketin potansiyeli ide buna müsaittir larkadaş-
ılarıım. Cüzdan küle gidilmesi bir prensip ise, 'ben 
küçük birtakımı örnekler veririm ve bu tisin olabile
ceğine de, oradan oraya gitmek suretiyle inandırabi
lirim; 'ama zamanın darlığı karşısında bu mümkün 
değil şu anda. Bunları da zaten herkes kendi çapı 
içerisinde biliyordur; bu memlekette ufaktan büyüğe 
meler yapabileceğini... 

Bu memleketim 45 milyonu politik mülahazalarla 
işlenmezse, nasıl 1101 milyonken bütün cihana hesap 
sorup, dize getirip, memleketimin istiklalini temin 
etmiş; Misâlki Millî hudutlarımı kurmuş ise; bugün 
de 45 milyon onların torunlarının torunlarıdır, niye 
yapamasın?. Ama, biz bu ağırhğnmıza burada iste
yeceğimizi bilmeliyiz. 

Bu görüş altında reylerinizin bu görüş istikame
tinde verilmesini temenni eder, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Eroğlu aleyhte. Buyurun. 
HAMZA EROĞDU — Sayın Başkanım, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
'Ben bu önergenin karşısındayım. Neden karşısın

da olduğumu arz edeceğim. 
Önce, önergenin karşısında olmamın birinci se

bebi1: Tasarıda öngörülen «Ekonomik istikrarın ko
runmasını gözetme» hükmünün önergede yer alma
mış olmasıdır. Ekonomik istikrar olmaksızın kalkın
manın, iktisatçılar, genellikle güç hatta imkânsız ol
duğunu ifade ederler.. 

Bu tasarının 74 üncü maddesi 1961 Anayasasın
da da yer almıştır. 1961 Anayasasının 53 üncü mad
desidir. Üzerinde çök durulan ve konuşulan bir mad
dedir.; 1961 yılından sonra da gerek uygulamada 
ve gerekse doktrinde ele alınmıştır. Bir kısım yazar
lar, düşünürler 5'3 üncü maddenin devlete yüküm
lülük getirdiğimi, sosyal ve ekonomik hakların, ödev
lerin mutlaka devlet tarafından yerine getirilmeaimim 
zorunluluğunu ifade etmişlerdir. Ben, biraz ön
ce verilen önergede de aynı sonuca varılacağı kanı
sını taşımaktayım. Yapılan açıklamadan da bu so
nuca varmış bulunmaktayım. «Enflasyon pahasına 
dahi olsa, devlet bu yükümlülükleri yerine getirsin» 
deniliyor; «tstikrar bir tarafa bırakılsın bu yükümlü
lük yerine getirilsin» deniliyor. 
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Efendim, bir talih veyahut bir garip tesadüf; 1961 
Anayasasında 53 üncü maddenin görüşülmesi sırasın
da, orada da söz almıştım ve orada da bir kıstasın 
gerekliliğinden söz etmiştim. Burada biraz önce bir 
arkadaşımız bir kıstastan bahsetti, Sayın Barangil; 
«Beş yıllık plan çerçevesi içerisinde devletin, bu eko
nomik ve sosyal hakların yerine getirilmesinin zorun
luluğunu» ifade ettiler. Komisyon buna katılmadı. 
Katılsa daha iyi olurdu. Ancak, ben bunu şu şekilde 
değerlendireceğim. Beş yıllık plan 1961 Anayasasın
da olduğu gibi, yeni hazırlanan Anayasada da yer 
almış bulunmaktadır. Umarım ki, devlet ekonomik ve 
sosyal alanlarda Anayasayla belirlenen görevlerini ye
rine getirirken, planlı kalkınmanın ilkelerini gerçek
leştirmeye çalışacaktır. 1961 Anayasasından farklı 
olarak, tasarıda özellikle ekonomik istikrarın korun
masının şart olarak ileriye sürülmesini çok faydalı ve 
yerinde bir tedbir olarak görmekteyim. 

Bu arada, Atatürk dönemiyle ilgili bir konuyu da 
dile getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, süreniz dolmuştur; lüt
fediniz efendim. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, sürem dolduğu 
için, saygı gösteriyorum. 

Önergenin, ekonomik istikrarı bozacağı kanısında 
olduğum için karşısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz.... Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Sayın Başkan, 74 üncü madde Anayasa
nın kilit hükümlerinden biridir. Önümüzde yalnız beş 
dakika zaman kalmıştır. Konunun önemine binaen 
cevabımızı saat ikide toplandığımız zaman vermek 
üzere yüksek izinlerinizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; çalışma süreniz tamamlanmıştır. 

Saat 14,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 12.55 

»>•••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fenni İSLİMYELt 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
137 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
74 üncü maddeyle ilgili önergeler üzerinde görüş

melere devam ediyoruz. 
Sayın Öney'in verdiği önerge üzerinde Komisyon 

görüşünü ifade ediyor. 
Buyurun Sayın Ergin. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGİN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz, değerli meslekdaşım Sayın 

Tülay Öney'e teşekkür ederek söze başlamak isti
yorum. 

Kendisiyle Komisyon olarak birleştiğimiz bir nok
ta vardır; 74 üncü madde Anayasanın en kritik hü

kümlerinden bir tanesidir. Enflasyon yapmak veya 
yapmamak.... Bu sorunun yanıtı 71 ve 74 sayılı mad
delerin sözcükleri altında yatmaktadır. Sayın Tülay 
Öney'le birleştiğimi yahut kolaylıkla birleşeceğimi 
umduğum ikinci bir nokta daha vardır. O da şudur: 

Türkiye, kalkınan bir ekonomidir. İktisadî büyüme 
safhalarının kalkınma denilen aşamasında uzun yıl
lardan beri mesafe kazanmaya çalışmaktadır; ama 
öbür taraftan, 1961 Anayasasına bakalım, bu Tasarı
ya bakalım.... Devlete verdiğimiz sosyal ve iktisadî 
görevler, bir başka deyimle, özlemini duyduğumuz 
hedefler, ancak ileri refah düzeyine erişmiş toplum
ların gerçekleştirebilecekleri türdendir. Diğer bir de
yimle, sınırlı olanaklarımız vardır ve bu sınırlı ola
naklarla büyük özlemleri, büyük hedefleri gerçekleş-
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tirme çabası içindeyiz. Bu çabayı, istikrarlı büyüme 
koşullarıyla gerçekleştirmeye çalışabiliriz veyahut açık 
finansman yöntemlerine başvurulabiliriz. Açık fi
nansman yöntemlerinin bu memleketi nerelere gö
türdüğünü bilmekteyiz. Belki bu noktada Sayın Tü-
lay Öney'den yolumuz biraz ayrılacaktır; çünkü bi
zim derdimiz istikrarsızlıktır, memleketin istikrarsızlık 
dolayısıyla sürüklendiği sosyo - politik bunalımlardır. 
Bizim derdimiz, istikrarsızlığa yol açan politika ve 
ekonomi etkileşmeleridir. Bu itibarla, biz maddedeki 
«İstikrar» sözcüğünün bu memleket açısından ha
yatî bir ihtiyacı yanıtladığına inanmaktayız. 

Bunu vurguladıktan sonra, Sayın Tülay Öney'in 
sözlerinden tuttuğum notlara geliyorum ve onunla 
aynı muhakeme yörüngesinde, durumu, sözlerini tah
lil etmeye çalışacağım. 

Kendisine göre istikrarın, daha doğrusu «istikrar» 
sözcüğünün Anayasada fiilî bir değeri yoktur; çünkü 
olağanüstü durumların zaruretleri karşısında hükü
metler baskıya, ihtiyaçların baskısına eğilmeye mec
bur kalırlar. Verdiği misal de şu: Memlekette çok 
ciddî kıtlık olabilir yahut çok bol mahsul olabilir. 
Bu iki örneği beraberce değerlendirelim. Önce çok 
mahsul, çok bol mahsul olduğu bir durumu ele ala
lım. Endişesi nedir Sayın Tülay Öney'in?.. Fiyatla
rın düşmesi, stokların elde kalması. 

Stokların elde kalmasında, kendisi de belki kabul 
ve teslim eder ki, iç ve dış fiyatlar arasındaki uyum
suzluğun dahli olacaktır. Diğer bir deyimle, stoklar 
eğer elde kalacaksa, bu istikrarın değil, istikrarsızlı
ğın bir sonucu olacaktır. Eğer çok mahsul varsa, köy
lü, çiftçi mahsulünü satamıyorsa, o vakit (Tülay 
Öney'e ve bana göre, hepimize göre alınması gereken 
önlem, Devletin üreticiyi desteklemesi, yani malı 
satın almasıdır. Bu satın alma muhakkak surette açık 
finansmanla mı yapılabilir?., işte Sayın Tülay Öney'le 
belki teknik açıda şu dakikada aramızdaki ayrılık 
budur. 

Ben bir başka misal vereyim müsaade ederseniz. 
1950'lerin İtalya'sı.... İtalya'ya her sene yalnız Ame
rika Birleşik Devletlerinden turistler senede 800 mil
yon bırakırlardı ve bundan 30 yıl öncesine göre İtal
ya hesabına 800 milyon dolar çok mühim bir para teş
kil etmekteydi. İtalyan Hükümeti, döviz bol geldiği 
vakit bunu ortalıkta bırakmazdı bol mahsul gibi, sa
tın alırdı; ama Türkiye'ye işçi dövizi gelmeye başladık
tan sonra olduğu gibi, para basarak dövizin bedelini 
ödemezdi. Turist mevsiminde piyasadan kısa vadeli 
istikrazlarla temin ettiği nakti, dövize yatırırdı ve kış 
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mevsiminde döviz peyderpey satarken bu istikraz tah
villerini de yahut Hazine bonolarını, kısa vadeli senet
leri de itfa ederdi. 

Bizde de hükümet, bol mahsulü satın aldığı za
man bunu mükemmel surette kredi mekanizmasını 
kullanarak yapabilir, istikrarı bozmadan yapabilir. 

Sayın Öney'in ikinci misaline gelelim. «Ciddî kıt
lık olduğu zaman» diyor. Ciddî kıtlık olduğu vakit, 
gayet tabiîdir ki, dışarıdan ithalat yapmak zorunluluğu 
vardır. Bunun için döviz lazımdır, döviz kredisi la
zımdır. Dışarıdan kolaylıkla döviz kredisi bulabilme
miz, Türk lirasının kambiyo riski katsayısının kü
çük olmasına bağlıdır. Bu da ancak, memleketteki 
iktisadî istikrarla kabildir; yani çok ciddî kıtlık, aşırı bol 
mahsul veya bir başka kriz dönemi, hatta savaş dö
nemi istikrar, bizim için istikrarsızlıktan daha geniş 
olanaklar temin edebilir. 

Sizlere hatırlatırım; acaba ikinci Dünya Savaşın
da ingiltere'de ve 1944'e kadar Almanya'da, yani 
topyekûn savaşın malî ağırlığı altında millî gelirle
rin yarısından çok üstünü harcayan bu memleketler 
istikrarı bozmuşlar mıydı ve istikrarı bozmuş olsalar
dı acaba harp finansmanında, iktisadî seferberlikte bu 
derece, başarılı olabilirler miydi?.. 

Sayın Tülay Öney'den, bunun dışında ayrıldığı
mız bir nokta olduğunu sanmamaktayım. Kendisi, 
«Tüm potansiyelini ve kaynaklarını her türlü tedbiri 
alarak sağlayabileceği malî imkânlar» diyor. 

Her türlü tedbiri alarak sağlanabilecek malî im
kânların yeterliği demek, bir başka yaklaşımdan (Be
nim anlayışıma göre; yanilıyorsam müsamahasını ri
ca edeceğim) istikrarı zımnen kabul etmek demek
tir. «Malî kaynakların yeterliği» demişiz; «her türlü 
tedbiri alarak malî kaynakların yeterliliğini gözetmek» 
demişiz; arada çok büyük bir fark olacağını zannet
miyorum. 

Komisyon metni, sanıyorum ki daha esnek bir 
ifade ile malî imkânlar açısından Sayın Tülay Öney'in 
görüşünü de kapsamaktadır. Sayın Tülay Öney'in 
görüşü ise «istikrar» kelimesini öneriden çıkarmak
la beraber, zımnen istikrar mefhumunu kabul etmek
sizin işleyecek bir model ortaya atmaktadır. Aramız
daki farkın büyük olmadığını sanmaktayım. Temen
nim, kendisi ile tamamen birleşebilmektir. Bizim Ko
misyon olarak kendi metnimiz, Türkiye ihtiyaçlarını 
ve Türkiye'nin şimdiye kadar karşılaştığı zorluklara 
karşı tedbirli davranmak ihtiyacını daha iyi karşıla
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, saygılarımla. 
(Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler.... 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir önerim 

ve sorum olacak müsaade ederseniz?. 
BAŞKAN — Kimden efendim? Bu önerge ile ala

kalı mı?.. 
HİLMİ SABUNCU — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bu önergeyi müsaade ederseniz oy

layayım, onu takip eden devrede rica edeyim Sayın 
Sabuncu. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, müsaade eder 
misiniz Sayın Komisyon adına açıklama yapan Sa
yın Ergin'den bir sorum var, önerge ile ilgili olarak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Ergin 

buyurdular ki, üretim fazla olduğu zaman, biz 
para basmadan kredi mekanizmasını çalıştırmak su
retiyle istikrarı sağlayabiliriz.» derler. Bunu acaba ne 
şekilde sağlayabilirler?.. Bunu açıklarlarsa, biz ona 
göre aydınlanmış oluruz. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın Er
gin. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Sayın Başkan, bir Roma'lı kumandanın 
«Geldim, gördüm, galebe çaldım.» dediğini bilirsiniz. 
Tabiî, burada «galebe çaldım» sözünü unutalım, ay
nı derecede kısalıkla cevap vereceğim: Banka sistemi, 
para piyasası.... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Değerli üyeler, Sayın Öney'in verdiği önergeye 

Komisyon katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oy
luyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler,... Et
meyenler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Baturalp, sizin önergenizi açıkladığınız gibi 
muameleye koymuyorum, geri alıyorsunuz.... 

RECAİ BATURALP — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, sizin önergeniz 
de aynı mahiyettedir. Üzerinde bir açıklama yapacak 
mısınız, yoksa Komisyonun görüşünü alsam, yeterli 
olur mu?.. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — İzin verirseniz Sa
yın Başkanım. Önergem dikkatle okunursa, Sayın 
Öney'in önergesinden çok daha farklıdır ve 4 önemli 
unsuru içermektedir; görüşülmeye layık olduğunu 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Liyakati üze
rinde bir /takdir hakkı kullanmıyorum. Yalınız, Ko
misyonun görüşü, sizin de görüşlerinize tetabuk edi-
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yorsa?.. «İstikrarlı» ifadesi bulunması itibariyle; ;onu 
ifade ediyorum efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok farklı şey
ler var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, onu ifade ediyorum; «İs
tikrar» kelimesi var. Eğer şayet Komisyon da ka
tılıyorsa, konuşmalarımızı kolaylaştırır mı? O ba
kımdan Komisyona da bir kere sual tevcih etmek is
tiyorum; katılmıyorlarsa müzakere açacağım efendim, 
süratli bir müzakere temposuna girebilmek için?. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN' 
ERGİN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları, lütfe
diniz efendim. 

Süreniz 5 dakikadır, rica ediyorum 5 dakikada 
toplayınız. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım bu hatırlatmanız için, unutmamış
tım yalnız efendim. Zaten, unutmam ne mümkün; 
konuşmamdan hep önce hatırlatma lütfunda bulunu
yor Sayın Divan. Beni unutmadığınız için çok te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir dakikanı
zın geçtiğini hatırlatırım. Buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok Sayın Baş
kanım; değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarımızın temel direklerinden biri olar 
önemli bir maddeyi görüşüyoruz. Bu madde ile Ana
yasamızın ruhunu yansıtan, önemli bir nokta olan 
«sosyal devlet» ile birlikte, güçlü devleti kısırlaştıran 
bir özellik bulunmaktadır. Bu yapısı ile 74 üncü mad
de, 1961 Anayasasının 53 üncü maddesinin aşağı yu
karı bir yansımasıdır. «Ekonomik istikrarım korun
masını gözeterek» ibaresi bir tarafa bırakılırsa, % 
100 kopyasıdır. Şaşırmamak mümkün değil. 1961 Ana
yasasında, önümüzdeki Türkiye'ye adapte olabilecek 
olumlu bunca madde varken, çok değerli komisyo
numuzun niçin bu maddeyi kopya ettiğini anlayama
dım; çok özür dilerim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin, «sosyal» niteliğin
den kaynaklanan ekonomik ve sosyal yükümlülük ve 
işlevlerinin yerine getirilmesini, bu madde, aşılması 
kolay olmayan bir engele bağlarken, sosyal hakların 
tümünü kullanmayı adeta imkânsız hale getirmektedir. 
Bildiğiniz gibi, bu engel, Türkiye'mizin malî ve ik
tisadî («Malî» diyor, ben «İktisadî» kelimesini de ek
liyorum) olanaklarının «sınırlılığı» kurtuluş beyyine-
sini öne sürmektir. 
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Değerli arkadaşlarım, sosyal hakları, ancak ve 
yalnız güçlü bir ekonominin rayları gerçekleştirebi
lir, Elbette ki, ekonomik ve sosyal güç olmadan, bu 
haklar somutlaşamaz, gerçekleşemez. Bu noktada ma
lî kaynak yetersizliğini ileri sürmek, her zaman ola
naklıdır. Bu itibarla, pasif, yetersiz ve yeteneksiz yö
neticiler, hizmetten kaçmak için bu maddeyi her za
man ileri sürebileceklerdir ve Devletin «sosyal» ni
teliğinin iptaline yol açacak uygulamalara tanık ol
mak mümkün olabilecektir. 

Bu özelliği ile, değerli arkadaşlarım, 74 üncü 
madde, Anayasa Tasarımızı, maalesef statik, durağan 
bir hale getirmektedir. Oysa, Türkiye'mizin dinamik 
bir Anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sosyal devletin uygulamada yansımasını engelleye
cek bir maddeye sahip olan bu Anayasa, zannedi
yorum ki, en önemli dinamiklerinden birini böylece 
yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, Türkiye'mizde 
yöneticilerin son zamanlarda, bir pasif zihniyet hasta
lığına yakalandıkları ortadadır. Hükümetlerin kararsız
lığı ortadadır, Türkiye'mize büyük idealler verebile
cek bir direktifler paketinin olmadığı ortadadır. Böy
lesi bir ortamda, her zaman Türkiye'nin «malî ye
tersizliği, iktisadî kaynak yetersizliği» sığınağı arkasın- , 
da bunların gizlenmesi mümkündür, o tehlike vardır. 
Oysa, Türkiye'mizin iktisadî bütün potansiyellerinin 
harekete geçirilmesi, başka dendikte, seferber edilmesi 
de lazımdır ve bu maddede bunu sağlamanın imkân
ları vardır; önergem o niyetle yüce takdirlerinize arz 
edilmiştir. 

Ben temenni ediyorum ki, büyük Türkiye'mizin 
sahip olduğu büyük olanakları harekete geçirdiğimiz 
takdirde, memleketimiz çok hızlı, istikrarlı, dengeli 
bir kalkınmayı gerçekleştirebilir. Bunun önündeki en 
büyük engel nedir? Türkiye'nin iktisadî kaynakları \ 
vardır. Biraz sonra, bir tek örnek vermekle bunu ka
nıtlayabilecek yaklaşımı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, söz vermeden 
evvelki ricamı tekrarlıyorum, süreniz dolmuştur; kay
bettiğiniz bir dakikalık süreyi de eklediğim halde. 

BEŞİR HAMİTOGULLARI — Tamamlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Türkiye'nin iktisadî potansiyelleri vardır. Bunları 
kalkınmaya dönüştürecek yönetim yapısı engeller or
taya çıkarmaktadır. Bu memleketin yetişmiş en iyi ele
manlarını iktidar yaptığımız zaman, bu imkânlar ha
rekete geçirilebilir ve çok değerli Hocam Sayın Er-
gin'in kişiliğine büyük saygı duyduğum meslekdaşımın ; 
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teorik düzeyde doğru olan bu sözleri, Türkiye için ge
çerli değildir. 

Türkiye'de kalkınma, sadece tasarruf yetersizliğin
den kaynaklanmıyor, Türkiye'de iktisadî kaynakların 
yeterince harekete geçirilememiş olması, gelir düzeyi
nin düşük olmasını sağlamakta ve bu düşük gelir 
düzeyi tasarrufların, yatırımları yeterli oranda besle
yebilecek düzeye çıkarılmasını engellemektedir. Onun 
için, yöneticileri mahmuzlamak lazımdır. Başbakanın
dan kaymakamına kadar bunu yapmak lazımdır. Bu
nu direktif olarak, bir devlet politikası olarak bu 
74 üncü maddede somutlaştırdığıımız takdirde, yarın 
ancak ve yalnız bunları yapabilecekler bu sorumlu 
mevkilere gelebilecektir. Onun için öneriyor ve yüce 
takdirlerinize sunuyorum. 

74 üncü madde: «Devlet, sosyal ve ekonomik alan
larda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ülkenin sahip 
olduğu iktisadî potansiyelleri azami ölçüde ve rasyo
nel olarak harekete geçirerek ve ekonomik istikrarı 
koruyarak yerine getirir.» 

Son bir cümle söylememe izin verin Sayın Başka
nım. Bugünı Türkiye'mizde 50 milyar dolara varan bir 
altım rezervi var, vatandaşlarımızın elinde; ziynet eş
yası olarak. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Tamamlıyorum, 

çok özür dilerim efendim; son cümlemi söylüyorum. 
Yabancı ülkelerde çalışan işçi kardeşlerimizin sadece 

25 milyar dolarlık bir tasarrufu vardır. Bunları Tür
kiye'ye çektiğimiz takdirde, sadece bu 900 milyar Türk 
Lirası tutmaktadır. Anayasanın bu maddesi bunu ger
çekleştirmeye müsait değildir. Bunu gerçekleştirecek 
yöndeki olumlu katkılarınızı bekliyor, sizlere inanıyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

RAGIP TARTAN — Saywı Başkan.... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RAGIP TARTAN — Efendim, «Mahmuzlayalım» 

kelimesinin tutanaklardan çıkarılmasının Genel Ku
rula arzını rica ediyorum. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, lütfen, onu «Hız vermek» 

manasında kullandığınızı ifade edin.... 
. SALİH İNAL — Neyi mahmuzluyorsun?.. 

MEHMET HAZER — Devlet memurlarını mah-
muzluyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sözünüzü lüt
fen geri alın. 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; lüt- ı 
fediriiz bu temenniyi ben yerine getireceğim efendim. 

O kullandığınız sıfatı lütfen geri alınız efendim. 
«Bir hız vermek» maksadıyla kullandınız, lütfen öy
le tavzih ediniz efendim. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlar; 

Kullandığım... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kendini mah-

muzladın.... 

BEŞİR HAMıTOĞULLARI — Hayır; insanlar
dan söz açıyorum, çok özür dilerim, katiyen pejora
tif bir anlamın, ne sözcükte, ne düşüncemde yeri yok
tur. O kelime, bizim halk dilinde somutlaşmış haliy
le «Güçlü bir uyarma» anlamında kullanılmıştır. Bu
nu aşan bir anlamın, ne sözcük düzeyimde, ne düşün
ce düzeyimde yeri yoktur. O şekilde düzeltiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, o kelime zabıttan 
çıkmış ve bu tavzih onun yerini almıştır. 

Müsaade ederseniz iki noktaya bu vesileyle işaret 
etmek istiyorum : 

Onlardan bir tanesi, çok değerli hocalarımızın 
çok değerli fikirlerini büyük bir sabırla dinlediğimizi 
ve bunlardan geniş ölçüde faydalandığımızı takdir 
buyurursunuz; ama Genel Kurul olarak bizim de bir 
seviyeye gelmiş kimselerden müteşekkil, bir anlayı
şa malik ve yüksek seviyede bir heyet olduğumuzu 
da lütfen muhterem hocalarımızın dikkate almasını 
Özellikle rica ediyorum. (Alkışlar) 

İkinci bir nokta : Sürelerini aşan arkadaşlarımın, 
bir diğer arkadaşımın süresinden her dakikada bir 
dakikayı aldığını ve bu şekilde bazı arkadaşlarımızın 
konuşmak imkânını dahi bulamadıklarını ve zaman 
zaman önergelerini zamanın kısıtlılığı nedeniyle geri 
almak veya konuşmaktan vazgeçmekte olduklarını 
görmekteyim. Bu itibarla, bu değerli arkadaşlarımın 
sureti katiyede Genel Kurulca tayin edilmiş olan bu 
zamanı aşmamalarını hassaten rica ediyorum. 

Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. I 

AKİF ERGİNAY — Aleyhinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. I 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, çok değerli 

arkadaşlar; 
İnsanların heyecanlı konuşmaları zamanında ço

ğu kez, rasyonel, mantıkî görüşler ortadan kalkıyor. 
Sayın Hamitoğulları arkadaşımız, tabiî memleketin 
kalkınması bakımından içinde duyduğu heyecanı bel- | 
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ki de iktisat prensiplerine ve benim bakımımdan 
maliye gereklerine uymayan şekilde değerlendiriyor. 

Bu maddenin anlattığı şey, devletin müstakbel 
yöneticilerinin vazifeden kaçmasını sağlamak değil
dir. Millet bakımından kendisine verilen yetkiyi, her
halde o millet için samimî olarak kullanmak anla
mında değerlendirmek gerekir. 

Malî imkânları nispetinde sosyal ve ekonomik gö
revleri yerine getirecek olan bir hükümetin, malî im
kânları kısarak bu görevleri yerine getirmekten ka
çınacağı akla gelemez. Kaldı ki, çeşitli bir kısım kay
naklar bakımından ortaya atılan fikirlere de katiyen 
katılamam. 

Almanya'daki vatandaşlarımızın bütün döviz 
kaynaklarını çekelim... Hele hele, altın bakımından 
köylümüzün nasıl altına dayandığını, nasıl ona bağ
landığını bildiğimiz halde, onun elindeki (50 milyar 
diye tahmin edilen) altını elinden alıp, ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya harcayacağız... Hayal bu, fantezi 
bir ifade. Bu itibarla, her şeyden önce gerçekleri dü
şünmek lazım, yapılabilecek bir işi düşünmek lazım. 
Ben, bu anlamda maddenin ifadesini, müstakbel ida
releri kendi vazifelerini ihmal edecek anlamda değil, 
bilakis «Siz. ey müstakbel hükümetler, idareler, malî 
imkânları artırmak suretiyle bu Anayasanın size ver
diği görevleri daha iyi yapınız» anlamında düşünüyo
rum. Bu itibarla, maddenin böyle birtakım alt fikirler 
yahut art düşünceler altında kaleme alındığını inti
baının silinmesini, düşünül memesini arz ediyorum. 
Maddenin aynen kabulünü uygun buluyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Gürbüz önergenin lehinde söz istemişlerdir; 

buyurunuz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Değerli Hocamız konuyu aydınlattılar, Sayın Ha

mitoğulları konuya içerik getiren önergesini açıkladı. 
Ben de bu önerge üzerinde bir iki kelimeyle görüş
lerimi açıklamak istiyorum. 

Önergede şu geliyor : «Ülkenin sahip olduğu ik
tisadî potansiyelleri azamî ölçüde ve rasyonel olarak 
harekete geçirmek.» 

Maddemizde buna ilaveten şu var : «Ekonomik 
istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirilir.» 

Yine bu ölçüler yerinde kalıyor. Ancak, başından 
beri görüştüğümüz gibi ve Anayasamızın her madde-
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sinde sosyal devlet adına memnun olduğumuz gibi, 
bu sosyal devletin ilkelerinin pratiğe inmesini, uygu
lamasını yerine getirecek olan bu madde. Bu madde 
1961'de de böyleydi. Bu maddeler devleti biraz olsun 
zorlamadıkça, yarın iktidarlar seçim yatırımı olan 
hizmetlere daha çok yönleneceklerdir. Belediyelerde 
malumdur, hizmet verilirken önce göze görünen hiz
metler verilir, altyapı çoğu zaman kalır. Çünkü, alt
yapı göze görünmez. Altyapıda oy alma şansı fazla 
değildir. Benim de Sayın Hamitoğulları'nın önergesi
ne katılmam, devleti bir an olsun, biraz olsun sosyal 
hizmete zorunlu kılabilmek, bunu duyurabilmek bu 
gereği duyurabilmek.Elbefteki ekonomik istikrar ölçü
leri içerisinde duyurabilmek, bu ölçüden ayrılmamak. 
Ekonomik istikrardan ayrılırsak, bir yere varamaya-
bileceğimiz tartışmasızdır^ bunu ben de kabul ediyo
rum. Bir aile düşünelim, ailevî ekonomik istikrar dü
şünülse, 10 bin lira, 15 bin lira maaşı geçemeyen bir
çok ailenin bir televizyon, bir buzdolabı alabilmesi 
daha yıllarca sürer; ancak televizyonu evine alama
yan bir aile bu ihtiyacı gidermek için «akşamları ne
rede seydereceğim» diye çoluk çocuk ev ev gezer. Al
dığımız tedbirler de bunlardı, sosyal tedbirler de bun
lardı; sağlık hizmetleri bunun içinde, çevre korunma
sı bunun içinde, konut hakkı bunun içinde, sosyal 
güvenlik bunun içinde, yurt dışındaki Türk vatandaş
larının korunması bunun içinde; devletleştirme, yer 
yer kamulaştırma, kıyılardan yararlanma, kooperatif
çilik bu hizmetlerin içinde ve yine bunlar kadar önem
lisi ve de en önemlisi, işsizliğin korunması bunun 
içinde. Bütün bunları bir istikrar tedbirlerinden son
ralara bırakırsak, (Ki, Türkiye ekonomisinin, ekono
mimizin bu istikrar tedbirlerinde ne zaman başarıya 
ulaşabileceği, ne zaman «istikrara kavuştuk» diyebi
leceğimiz tartışmasızdır.) bu hizmetleri çok çok son
ralara, bilinmeyen tarihlere atıyoruz demektir. Bu da, 
sosyal devleti sözde bırakıyor demektir. 

Öylesine sosyal hizmetler, tedbirler vardır ki, ki
şiyi mutlu kılar, kişinin refahını sağlar, kişiyi hizme
tiyle bütünleştirir; bunun da ekonomik istikrara 
olumlu katkıları olabilir. 

Bugün fertlerin umudunu yitirtmememiz gerekir, 
fertlerin geleceğine güvenle bakmasını sağlamamız 
gerekir; fertlerin kaybedeceği bir şeyleri olması gere
kir. Asayiş için de bu önemlidir. Kaybedeceği bir şe
yi olmayan kimseler anarşiye de en güzel hazırlık 
yaparlar. Anarşinin önlenmesinin de, hukuk devleti
nin kurulabilmesinin de, demokrasinin korunabilme-
sinin de yapısı, sosyal devleti kurabilmemizdedir. 

Sosyal devleti kurduğumuz sağlam zemin üzerinde en 
güzel hukuk devletini kurabileceğiz. Bu bakımdan 
önergeye katılıyorum. Sayın Komisyonumuz ve Ge
nel Kurulumuz önergenin dikkate alınmaması lehinde 
oy kullanabilirse; tabirler değişebilir, ibareler de
ğişebilir; ancak devleti bu konuda biraz daha zorunlu 
kılabilmek yerinde olabilir. 

Sayın Barangil belirtmişlerdi, 5 Yıllık Planlarda 
bu görülebilir, 1 yıllık planlarda görülebilir; ama bu
nu muhakkak görebilmelidir, yoksa sosyal ilkelerden 
biz de umutsuzluğa düşeceğiz. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürbüz. 
Söz almak isteyen başka bir arkadaşımız?.. Yok. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Komisyondan 

madde ile ilgili bir soru sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — O zaman bu önergeyi müsaade eder
seniz oylayalım, ondan sonra madde ile ilgili sorunu
za imkân verelim. 

Sayın Tutum, bu önergeyle mi ilgili, yoksa mad
deyle mi ilgili? 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, bu önergenin 
akıbetini de etkileyebilir sorular. Lütfen sorulara ön
celik verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 

CAHİT TUTUM .— Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Maddenin başlığıyla içeriği çelişkili. Acaba Ko
misyonumuz bunun farkındalar mı? «Sosyal ve eko
nomik hakların sınırı» diyor benim elimdeki metin
de. Maddenin içeriğinde görevlerden bahseriyor. Ma
lumunuz, bu ekonomik ve sosyal haklar oldukça ge
niş bir parantez. Bu parantezin içinde doğrudan doğ
ruya kullanılabilir nitelikte sosyal haklar var. Yani, 
devletin malî imkânlarıyla orantı kurulmayacak, 
doğrudan doğruya kullanılabilecek haklar var, bir de 
devlete doğrudan doğruya ödev niteliğinde, ödev 
yükleyen nitelikte maddeler var. Herhalde burada 
kastedilen, devlete ödev yükleyen maddeler olsa ge
rek diye düşünüyorum. Bu tefrik çok önemlidir. 

Buna dayanarak arkadaşımızın verdiği önergede 
yasama organlarının bu görevlerin yerine getirilme
sindeki tekâsülü, bu hakların yerine getirmesindeki 
hareketsizliği önleyecek bir tedbir getirilmek isteni
yor; bir direktif. Bu direktife karşı çıktığınıza göre, 
bu maddede acaba devlete böyle bir direktif veril
diği kanısında mısınız? 

özellikle şu soruyu soracağım : Devlet, devlete 
ödev olarak yüklenen birtakım spesifik görevlerin 
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yerine getirilmesini malî imkânsızlıklar dolayısıyla 
erteleyerek veya malî imkânsızlıklar arkasına gizle
nerek özel kesime de devredebilecek midir? Beri bu
nu yerine getiremiyorum, imkânım yok. O halde di
yelim ki, temel görevim olan eğitimin bir kısmını 
özel yaptırırım, bir kısmını ancak kendim yapabili
rim... Acaba madde bu şekilde yorumlara elverişli 
midir? Onu açıklamanızı rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlar; 
Soruya kısaca cevap vereceğim. Elbette ki, devlet 

herşeyden evvel yapmakla yükümlü olduğu görevle
ri yerine getirecektir. Yapmakla yükümlü olduğu gö
revleri, «Ben yerine getiremiyorum» diyerek, özel 
sektöre devretmesi bahis konusu olamaz. Kamu sek
törü bellidir, kamunun hizmetleri bellidir ve bu hiz
metleri de yerine getirecek olan kuvvet devlettir. Bi
naenaleyh, arkadaşımızın bu husustaki endişesi yer
sizdir. 

Maddenin içeriği bütün hepsini kapsamaktadır. 
Yani Sayın arkadaşımıza göre yapmakla yükümlü ol
duğu hizmetler ve onun yanı başında kendi siyasî eği
limine göre veyahut da devletin gücüne göre yapma
yı tasarladığı işler mütalaa edilmektedir. Bunların 
hepsini bir araya getirmek ve değerlendirmek lazım
dır. Yani, devletin malî gücünü dikkate alarak, evve-. 
la elbette ki yapmakla yükümlü olduğu, zorunlu ol
duğu hizmetleri yapacak ve ondan sonra da sosyal 
hakların diğer yanlarını, elindeki imkânlar ölçüsün
de yerine getirmeye çalışacaktır. 

Bu açıdan bakıldığı zaman başlığın metne uygun 
olduğu görülür. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürel, buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aynı konuyla 

ilgili efendim sorum. 
Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
74 üncü maddenin kendisini okuduğumuz zaman, 

«Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunma
sını gözeterek, malî kaynaklarının yeterlilik ölçüsün
de yerine getirir.» dendiğini görüyoruz. Burada malî 
kaynakların istikrar içerisinde kullanılmasını öngö
rüyor. Ancak, başında da hakları sınırlıyor. Bu hak, 
74 üncü maddenin gerekçesiyle çelişiyor. Eğer bir hak 
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verilmiş ise, o hakkı isteme hakkı da mutlaka olması 
lazım gelir. Bir, iki, üç ve dördüncü fıkralar madde
yi açıklayıcı mahiyettedir; ancak gerekçenin son fık
rası şunu söylüyor : «Mesela, hiç kimseye Devletten 
sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme 
hakkı vermediğini, bu hakların devlete yüklenen 
ödevlerden ibaret olduğunu belirtmektedir.» Bu fıkra 
çıktığı takdirde, diğer fıkralar maddenin gerekçesidir. 
Ancak bu, verilen hak olmadığını belirtmektedir. Bu
nu çelişkili görüyorum. Komisyonumuz nasıl izah 
edecekler? 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Komisyon, cevabınızı rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 

ERGtN — Cayın Başkan; 
Önce bir noktayı açıklayım; 74 üncü maddenin 

hükmü kelimesi kelimesine yerine oturmuş durum
dadır. Gerekçenin son fıkrasında, biraz önce Gürel 
arkadaşımın okuduğu kısım ise, maddenin hükmünü 
sanıyorum ki, açıklamayı hedef tutmuştur. Yani, sö
zü edilen hakların devlet tarafından yerine getirilmesi 
icap eden bir vazife olduğunu, ancak malî kaynakla
rın yeterliği ve istikrar kuralları açısından arzulanan 
bu hakları, devletin ancak kendi imkânları dahilinde 
verebileceğini belirtmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Sayın üyeler, Komisyon Sayın Hamitoğulları'nın 

önergesine katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oy
luyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Aynı madde ile ilgili olarak Sayın Tunçbay ver
diği önergeyi geri alıyor; bu itibarla muameleye koy
muyorum. 74 üncü maddeyi Komisyondan geldiği 
şekliyle... 

HlLMt SABUNCU — Sayın Başkanım; ben bu
radan söz istedim. 

BAŞKAN — Özür dilerim Sayın Sabuncu, o hak
kınızı veriyorum efendim. 

Buyurun. 
HÎLMt SABUNCU — Sayın Başkan; sayın üye

ler; 
Sayın Komisyon metninde; «Sosyal ve ekonomik 

haklar» dendikten sonra, «Malî kaynakların yeterli
liği ölçüsünde» deniliyor. Sayın Komisyondan şunu 
sormak istiyorum : 

Bu malî, maddî kaynakların ötesinde gayri mad
dî kaynaklar olduğuna göre, acaba «Malî» kelimesini 
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çıkarmak imkânı olabilir mi?.. Çünkü «Kaynakları» 
denince tüketicinin korunması gibi, diğer bazılarının 
denetimi gibi, yine maddî olmakla beraber gayri mad
dî imkânları da var. «Malî kaynakları» denilirse, sa
dece malî kaynakları kullanmış olacak; halbuki sos
yal haklar da var burada. O bakımdan, «Kaynakla
rı» diye geçebilir miyiz. «Malî» yi kaldırabilir miyiz?.. 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savuncu. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FERİDUN 
ERGİN — Verilmiş olan yahut vaat edilmekte olan 
iktisadî ve sosyal haklardan bir kısmı kanunlarla dü
zenlenebilecek konulardır ve bunlar arasında bir kıs-
mıysa, malî imkânlar çerçevesinde yerine getirile
bilir. Dolayısıyla, burada istikrarı ve dengeyi temin 
edebilecek olan kavram «Malî kaynaklar» kelimesi
dir. Eğer «Malî» tabirini çıkartacak olursak o vakit 
bütün maddenin anlamı değişebileceği gibi, Komis
yonun amacından çok farklı yorumlara da açık kapı 
bırakılmış olacaktır. Müsaade buyurulursa «Malî» 
kelimesi yerinde kalsın. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ergin. 
Bu maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle, katî 

şekilde oyluyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüme geçiyorum. Siyasî Haklar ve 
Ödevler ölümü. 

Maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Siyasî Haklar ve Ödevler 

I. Türk Vatandaşlığı : 
MADDE 75. — Türk Devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. 

Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun va
tandaşlığı kanunla düzenlenir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanı
lır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 

Hiçbir Türk, devlete ve vatana bağlılıkla bağdaş
mayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çı
karılamaz. 

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemle
re karşı yargı yolu kapatılamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum ; 

i Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 75 inci maddesi 2 nci fıkra

sının 2 nci cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İmren AYKUT 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Anayasa Tasarısının «Türk vatandaşlığı» ke

nar başlığı taşıyan 75 inci maddesi, 1 ine' fıkrasında, 
«Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan her
kes Türktür» hükmü bulunmaktadır. Bu deyimle hü
küm, bir tanımın taşıması gereken niteliği içermedi
ği gibi, gerçeğin şeklinin ve yolunun değiştirilmesi 
görünümündedir. 

«Vatandaş», aynı vatanda yaşayan insanların ge
nel adıdır. Bir millete ad veren, ortak dil, gelenek, gö
renek, soy ve tarih birliği bir araya gelmedikçe, bir 
millete mensubiyet oluşamaz. Bir kimsenin vatan
daşlığa kabul edilmesiyle, onun damarlarındaki ka
nını değiştirip, yerine Türk kanı dolduranlayız; onun 
gönlünde ve kafasındaki değerleri alıp, bunun yerine 
onun maddî ve manevî varlığını Türk kültürü, Türk 

J meziyetleri, Türkün tarihsel hazinesi ve hele hele Türk 
soyunun soyluluğu ile öremeyiz. Bu, maddî alanda 
imkânsızdır. Manevî alanda ise bu, benimseme, eği
tim ve öğretim ile bir dereceye kadar sağlanabilir. 
Fakat bu intibakın temel taşı benimsemedir. Bir kim
seyi vatandaş yapabilirsiniz, ama Türk yapamazsınız. 
Bean şart ki, vatandaşlığa alınan kimse, Türklüğü 

I benimsemiş olsun. 

2. Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaştır; 
ama, her vatandaş Türk değildir. Vatandaşlığa gir
me keyfiyeti, çeşitli ve birçoğu ekonomik ve sosyal 
maksatlarla oluşmakta ve vatandaşlığa girmek iste
yenler daha ziyade kişisel erneller peşinde koşmakta
dırlar. Bu isteklerin hemen hemen hiçbirisinde millî 
emeller yoktur, yok denecek derecede azdır, ya da 
zahiridir. 

3. 9 Haziran 1934 tarih ve 251 sayılı «İskân Ka-
I nunu» nun 3 üncü maddesine göre, muhacir olarak 

Türkiye'ye kabul edilebilmek için bile, «Türk soyun-
I dan ve Türk kültürüne bağlı olmak» gerekmektedir. 

11 Şubat 1964 tarih ve 403 sayılı «Türk Vatan
daşlık Kanunu» nun 1 inci maddesinde de, «Türkiye 
içinde veya dışında Türk babadan olan, ya da Türk 
anadan doğan çocuklar, doğumlarından başlayarak 
Türk vatandaşıdır.» demektedir. 

Görülüyor ki, «Türk» olmak kolay şey değildir. 
I Sadece Türk babadan olan, ya da Türk anadan do-

36 — 
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ğan bir çocuk dahi Türk olamamakta, ancak «Türk 
vatandaşı» olabilmektedir. 

4. Yukarıdaki nedenlerle, Anayasa tasarısının 
75 inci maddesinin 1 ve 4 üncü fıkraları, ilişikte gös
terildiği şekilde değiştirilmek üzere, sayın Danışma 
Meclisinin takdir ve tensiplerine sunulur. 

İhsan GÖKSEL 

75 inci madde 1 inci ve 4 üncü fıkraları için de
ğişiklik önerileri : 

I. Vatandaşlık Hakkı : 
Madde 75. — 1 inci fıkra (1 inci şekil) 
Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı 

olan ve Türklüğü benimseyen herkes Türktür. 
Veya 
1 inci fıkra (2 nci şekil) 
Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı 

olan herkes Türk vatandaşıdır. 
4 üncü fıkra : 
Hiçbir Türk, ya da Türk vatandaşı, vatana veya 

Türklüğe bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulun
madıkça, vatandaşlıktan çıkarılamaz. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 75 inci maddesinin son fık

rasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Hamza EROĞLU Adnan OREL 

Alâeddim AKSOY 

BAŞKAN — Sayın Aykut, 75 inci maddenin ikin
ci fıkrasının ikinci cümlesinin çıkartılmasını arzu edi
yorlardı... Burada yoklar. Muameleye koymuyorum. 

Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner, Sayın Eroğlu, Sa
yın Aksoy ve Sayın Orel 75 inci maddenin son fıkra
sının metinden çıkartılmasını önermektedirler. Bunun 
üzerinde açıklama yapmak isteyen var mı? 

HAMZA EROĞLU — Ben açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Bu maddenin son fıkrasının hükmünün maddeden 

çıkarılmasını istiyoruz. Şu sebepten ötürü maddeden 
çıkarılmasını istiyoruz : 

«Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlem
lere karşı yargı yolu kapatılamaz» deniliyor. Bu, öy
le birtakım tasarruf ki; buna biz İdare Hukukunda 
«Hükümet tasarrufu» diyoruz. Hükümet tasarrufu, 
hükümetin her türlü tasarrufu değil, hükümetin bir
takım yargı denetimi dışında kalan ve yürütmeyle, 

politikanın sınırı olan tasarruflardır. Birçok ülkeler
de vatandaşlıktan çıkartma tasarrufları da, hükümet 
tasarrufları sayılmaktadır. 

1961 Anayasasında hükümet tasarruflarına karşı 
birtakım hükümler konulmuştu; fakat uygulamada 
sonradan buna zaruret hâsıl olmuştur. Eldeki mevcut 
Tasarı, hükümet tasarruflarına, yargı yoluyla ilgili 
hükümterin de ışığı altında incelenecek olursa, imkân 
vermektedir. Vatandaşlıktan çıkartma gibi çok güç, 
bazen de çok ağır bir tasarrufu alan hükümetin, bu 
tür bir tasarruf almakta fevkalade önemli sebepleri 
bulunması gerekir. Böyle bir tasarrufu almak husu
sunda hükümeti serbest bırakmak için, bu fıkramın 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
ruz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Eroğlu. 
önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, aleyhte konuşa

caksınız. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Fıkra, güzel düzenlenmiştir. Bu fıkra, Devlet için 

önemli olduğu kadar, vatandaş için de önemlidir. Va
tandaş,, vatandaşlıktan çıkartılma işlemiyle başbaşa 
kalmaktadır. Bu, yargı denetimi dışında kalmamalı
dır. Hükümet, gerçekten önemli nedenlerle çıkartmış-
sa, yargı da bunu nazara alacaktır. Bundan kuşku 
duyulmamahdır. Bu fıkra yerinde kalmalıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
ABBAS GÖKÇE — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üzere buyurunuz 

efendim, 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Hukuk devletinin temel kurallarından biri, ida

renin hiçbir eylem ve işleminin yargı denetimi dışın
da bırakılmamasıdır. 

Burada getirilen maddenin, saygıdeğer Hocamız 
bir hükümet tasarrufu olduğunu belirttiler. Hoca
mızın belirlediği biçimde bir hükümet tasarrufu 'Ola
bildiğini, ya da olduğunu, bunun yabancı birçok hu
kuktaki gibi denetleme yolunun kapatılmasının uygun 
olacağını izah buyurdular Muhterem Hocamız. 

Oysa, ben Hocamızın bu muhterem fikrine katı
lamıyorum. Özellikle bugünkü ortamda, bugünkü 
hükümetlerin yapacağı tasarruflardan endişemiz yok. 
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Mutlaka memleket ve vatan menfaatına en iyi bir 
şekilde tasarrufta bulunulacağı hiç kuşkusuzdur; fa
kat ileride siyasî iktidarlar işbaşına gelecekler, ileri
de siyasî zıtlaşmalar söz konusu olacak ve siyasî ik
tidarın insanları; siyasî iktidarım mensupları ve başın
da bulunanlar ola ki, kendi temayülünde olmayan 
kişileri tamamen siyasî iktidarın bir kararıyla vatan
daşlık hakkından mahrum edebileceklerdir. 

Burada yargı yolunun kapatılması gerçekten be
nim kanımca Muhterem Hocama ters de düşse hu
kuk devletinin hukuk devleti olma niteliğini geniş öl
çüde zedeler ve yıpratır. 

Onun için vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar 
ve işlemlere de yargı yolu açılmalıdır, çünkü vatan
daşlıktan çıkarma hele millî ve vatanî duygularla do
lu olan bir kimseye verilen ölüm cezasından daha ağır 
bir cezadır. Bu yönden bu maddenin buradan çıkarıl
ması gayet tehlikeli olur. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkanım, le

hinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
75 inci maddenin son fıkrası burada gereksiz kal

maktadır; çünkü Tasarının 153 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası var. 153 üncü maddenin birinci fıkrasın
da zaten «İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açıktır» şeklinde bir hüküm vardır. Vatandaşlık
tan çıkarma da idarenin işlemlerinden birisidir; biri
si olduğuna göre zaten 153 üncü maddeye göre yar
gı denetimine tabi olacaktır. Bu fıkra burada haşiv 
kalmaktadır. Bu sebeple Tasarıdan çıkarılması gerek
mektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
MEHMET VELtD KORAN — Sayın Başkanım 

müsaade ederseniz önergenin lehinde konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELtD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
«Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlem

lere karşı yargı yolu kapatılamaz» sözü, bizim bura
daki mevcudiyetimize ters düşen bir maddedir. 

Güçlü bir devletin kuruluşu için bir Anayasa yap
mak üzere ana görevi olan bu Mecliste hükümet ta
sarruflarının üzerine yargının denetimini koymak, 

j vatandaşlık hakkı mevzuunda yargının denetimini 
koymak tahmin ederim ki, güçlü devlet yaratma fel
sefesine aykırıdır. 

j Türkiye'yi bölüp kurtarılmış bölgeler ilan eden
ler, Türkiye'yi bölüp özel vergi alıp özel idare siste
mi kuranlar, Türk Askerini arkadan kurşunlayanlar 
ve dış ülkelerde Türkiye'nin aleyhine durmadan, yıl
madan, usanmadan çalışmalarını sürdürenler hak
kında, vatandaşlıktan çıkartılma kararına karşı yargı 
yolunu açık tuttuğumuz zaman hepimiz, ben şahsen 
Anayasadan mevcudiyetinin dahi kaldırılmasını iste
diğim genel görüşmedeki yaptığım konuşmada, Da-
nıştayın vereceği kararını şimdiden peşinen hatırlat
mak isterim. 

I Hiç şüphe yok ki, hepsi hükümetin vermiş oldu
ğu kararın karşısına aleyhine kararlar alacak ve bu 
vatandaşlar Türk vatandaşı olarak namuslu insanlarla 

I beraber Türk Bayrağı uğruna, vatanın selameti uğ
runa şehit düşen Mehmet'lerin kanının üstüne basa 
basa gelip Türkiye'de Türk vatandaşı oldum diyecek
lerdir. 

I Benim, tahminime göre bu, buraya zühul ese-
I ri yazılmıştır. Zühul eseri de yargıya karşı olan say-
I gıdan ileri gelmiştir, ama Meclisin kuruluş felsefe-
I sine ve bu Anayasanın esas temasını teşkil eden güç

lü devlet felsefesine aykırı bir maddedir. 
I Bu bakımdan vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili ka

rar işlemlerine karşı yargı kapısı kapatılmalıdır. Güç-
I lü Devlet bağrında yılan beslememelidir. Yılanın içe-
I risine girmeye, zehirini akıtmaya devam etmesine im-
I kân vermemelidir. 

I ister dışarıda olsun, ister halen Misak-ı Millî hu-
I dutlarında olup. meydana çıkmamış olanlar olsun, 
I suçları tespit edilenler, Türk Bayrağının yerine orak 
I çekiçli bayrağı asmak isteyenler, Gazi Mustafa Ke-
I mal Atatürk'ün portresi yerine mao'nun, Lenin'in 
I resmini asanların Türk vatandaşı olarak bu memle-
I kette Türk vatandaşı haklarından istifade etmesine 
I hakları yoktur arkadaşlar; olmamalıdır ve bu gibi 
I insanlara da yargı yolunu açık tutmamak lazımdır. 
I Maddenin birinci fıkrasında; «Türk Devletine 

vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» Bu 
I da yanlıştır arkadaşlar. Türk Devletine vatandaşlık 
I bağı ile bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır; Türk 
I değildir; Türk vatandaşıdır. Türk olsa idi bir 12 Ey-
I lül'ün zarureti meydana çıkmazdı .Türk; ananesine 
I bağlı, Bayrağına bağlı, büyüğüne saygılı, ailesine, örf 
I ve ananesine sadık kişidir. 
I Bu bakımdan Anayasa Taslağının birinci fıkrası-
| nın o şekilde, son fıkranın da yargı yolunun kapatıl-
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ması şeklinde düzeltilmesi fikri doğrudur, onu des- I 
tekleyeceğimi ve o şekilde oyumu kullanacağmu say
gılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkanım bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Efendim 75 inci mad

denin birinci fıkrası «Türk Devletine» olarak başlı- I 
yor, halbuki biz Devletin ismini 1 inci maddede «Tür
kiye Devleti» olarak koymuştuk ve 2 nci maddede 
«Türkiye Cumhuriyeti» keza 3 üncü maddede «Tür
kiye Devleti» denmiştir. Acaba burada «Türk Dev
leti» demekle özel bir mana mı kastediliyor; yoksa 
bir daktilo hatası mı yapılmıştır, onun tavzihini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Burada hiçbir özel maksat güdülmemiştir. Zaten 

1961 Anayasasında problem çıkarmayan maddelerden 
biri olarak aşağı yukarı aynen alınmıştır. İkisi ara
sında biz büyük bir fark görmüyoruz; «Türkiye Dev- I 
leti» ile «Türk Devleti» arasında. Zaten Türk Dev
leti, Türkiye üzerinde kurulmuş devlettir. Bu bakım
dan, bu ifadede bir değişikliğe gerek görmüyoruz. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, müsaa

de ederseniz bir soru sormak istiyorum. I 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. I 
MEHMET HAZER — Bu son fıkra, yani vatan

daşlıktan çıkarılanlara yargı denetimi kapatılma fık- I 
rası yerindedir. Yalnız bir nokta var. Acaba ileride I 
bir madde «İdarenin bütün tasarruf, eylem ve işlem- I 
leri yargı denetimine tabidir» hükmüyle beraber bu I 
konuyu mütalaa etmemiş Komisyon, Başka bir maksat I 
mı gütmüştür, yani vatandaşı vatandaşlıktan bir hü- I 
kümet tasarrufuyla, bir idarî tasarrufla çıkartmayı I 
önlemek için böyle bir özel kanun koymaya neden 
ihtiyaç duyulmuştur? Bu olumludur belki. Ben za- I 
ten olumlu oldğuna inanıyorum; ama ileride gelecek I 
bir maddeye taliken bunu beraber tanzim etmeyi dü- I 
şünürler mi? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon... I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 1 
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Müsaade ederseniz bu soruya sayın önerge sahip
lerinin değiştirge önergesiyle beraber cevap vermek 
istiyorum. Zaten aşağı yukarı aynı mahiyettedir. 

1924 Anayasasında bu bir hükümet tasarrufu ni
teliğindedir. 1961 Anayasasında hükümet tasarrufu 
niteliğini muhafaza edip etmediği tereddütlü olmakla 
beraber yargı denetimine tabi tutulmuştur. Yargı de
netimine tabi tutulmasının nedeni, vatandaşlık bağı 
önemli bir bağdır .Diğer hükümet tasarrufları gibi, 
yani hükümetin aldığı kararlardan daha değişik bir 
tasarruftur; çünkü bir vatandaşın, vatandaşlıktan 
uzaklaştırılması, ayrılması söz konusudur burada. 
Bunun için özellikle bu hükme yer verilmiştir. 153 
üncü madde, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı 
denetimi dışında bulunamayacağı hakkında bir hü
küm olmakla beraber, burada özel yer verilmiştir be
lirttiğimiz gibi, vatandaşlık bağı önemli bir bağdır. 
Bu bağın yargı denetimine tabi tutulmamış olması 
büyük bir noksanlık olurdu; bu nedenle burada yer 
verilmiştir. 

Ayrıca şu noktayı belirtelim; hükümet tasarrufla
rının yargı denetimine tabi tutulmaması esası 1924 
Anayasasında yer almaktaydı; fakat 1961'den itiba
ren hukuk devleti kavramı, 'Anayasa hukukumuza 
getirildikten sonra bütün hükümet tasarrufları, bü
tün hükümetin kararları, eylem ve işlemleri yargı de
netimine tabi tutulmuştur. Bir vatandaş, Türk Dev
leti aleyhine nasıl suç işlemiş olursa olsun, Türk Dev
leti zorba bir devlet değildir. Türk Devleti hukuka 
dayanan bir devlettir ve gücünü hukuktan alır. Bu 
nedenle, hukukî olmayan bir eylem ve işlemin geçer
liliğini ve devletin gücü olduğunu Komisyonumuz 
kabul etmiyor. Bu bakımdan, fıkranın yerinde oldu
ğunu zannediyoruz ve önergenin reddini teklif ediyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

ikinci fıkra hakkında bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, ikinci fıkra ile ilgiliyse 

sırası geldiğinde sorun lütfen. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, müsaa

de ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Komisyon adına ko

nuşan arkadaşımız izah ettiler; ama ben biraz daha 
izahat istirham edeceğim. 

Vatandaşlıktan çıkarma, idarî eylem ve işlem ni
teliğinde bir muameledir. Binanenaleyh, yargı kara-
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rı verilemez, diyor, 153 üncü maddenin dördüncü 
fıkrası. Vatandaşlıktan çıkartma kararı ile ilgili bu 
fıkrada da, «yargı yolu kapatılamaz» deniyor. Bu iki 
hüküm birbirleriyle çelişmiyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Bir çelişki olduğu kanısında değiliz efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, önergeyle ilgili olarak bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Yalnız be

nim sorum kısa olacak, cevabın da kısa olmasını istir
ham ediyorum. Açıklama çok uzun olduğu için an
layamadım. 

Efendim, «İdarenin her türlü eylemi yargı dene
timinin içindedir» diye maddemiz var. Anayasaya fil
vaki biz uzun uzun maddeler getirdik ;ama açık ka
pı kalmasın diye getirdik. Lüzumsuz cümleleri de 
içine almanın anlamı olup olmayacağında tereddüt 
sahibiyim. Vatandaşlıktan çıkartmak da diğer idarî 
tasarruflar gibi onlardan birisi olduğuna göre aynı 
hükme tabidir. Bu fazladır diyoruz; fakat Sayın Ko
misyon adına konuşan arkadaşımız neden burada la
zımdır? Bunu lütfen anlatsın, anlamam mümkün ola
mamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL Sayın Başkan, değerli üyeler; 
İdarî tasarruflarla hükümet tasarrufları birbirin

den bir dereceye kadar farklıdır. Birçok durumlarda 
hükümet tasarrufları yargı denetimi dışında bulun
durulmak istenir. Burada özellikle bir hükümet ta
sarrufu söz konusu olduğu için, belki hatıra gelir, 
yargı denetiminin dışında bulundurulması istenebilir. 
Komisyon bu görüşe varmıştır. Zira, vatandaşlıktan 
çıkarmayla ilgili işlemler genel olarak hükümetin nü
fus politikasıyla ilgilidir. Kendisine mahsus saklı tut
mak istediği bir tasarruf niteliğinde kabul edilmiştir 
birçok zaman. Bu nedenle ayrı bir fıkraya ihtiyaç du
yulmuştur. Genellikle hukuk literatüründe hükümet, 
tasarruflarının yargı denetimi dışında tutulmasıyla 
ilgili bir temayül vardır, bu temayülden kaçınmak 
içindir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, bir soru sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Türtay. 
BEKİR TÜNAY — Hükümet 12 Eylülden sonra 

vatandaşlıktan çıkarılan yabancı ülkelerdeki vatandaş
lar hükümet tasarrufuyla mı çıkarılmıştır, Konsey 
kararı ile mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — 1980 yönetiminden sonra yapılan işlemler 
dolayısıyla ve yurt dışında olanlar için bu muamele 
uygulanmıştır tamamiyle. Zannediyorum 403 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre uygu
lanmıştır normal olarak. Tabiî bu şekilde Türk va
tandaşlığından uzaklaştırılanlar isteselerdi kendilerine 
yargı denetimi açıktı. Yalnız 1980 yönetimi ile geti
rilen Danıştaya başvurmama ile ilgili kararlar mah
fuz tabiî. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
MUZAFFER ENDER — Madde ile ilgili bir so

ru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyenler de var 
onunla beraber lütfedersiniz. Şimdi önergenin işle
mini tamamlayalım. 

Sayın Uyguner, Sayın Bayazıt, Sayın Eroğlu ve 
arkadaşları tarafından verilen 75 inci maddenin son 
fıkrasının metinden çıkartılmasıyla ilgili önergeye 
Komisyon katılmıyor. 

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

Sayın Narlıoğlu, buyurunuz sorunuzu sorunuz 
efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Zabıtlara geç
mesi için arz etmek istiyorum sorumu efendim. 

Sayın Başkanım, ikinci fıkra «Türk babanın veya 
Türk ananın çocuğu Türktür.» dedikten sonra isti
nasını getiriyor : «Yabancı babadan ve Türk anadan 
olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir» diyor. 
Yabancı anadan ve Türk babadan olan çocuğun duru
mu sanki ortada kalmış gibi gözüküyor. Bu husus 
zabıtlara bir izahatla geçerse memnun olacağım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bu soruyu not edi
niz, diğer önergeler vesilesiyle onu da ifade edeceği
nizi zannediyorum. 

40 — 
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Sayın Göksel tarafından verilen önergeyi okutu- ı 
yorum. I 

(thsan Göksel'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Göksel açıklama yapacaksı

nız... Buyurunuz efendim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Anayasa Tasarısının «Türk vatandaşlığı» kenar j 

başlığını taşıyan 75 inci madde birinci fıkrasında, 
«Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her
kes Türktür.» hükmü bulunmaktadır. 

Bu hüküm ilk bakışta kenar başlığının ruhu ve 
sözüyle uyuşmazlık halinde görülmektedir. Burada, 
Türk vatandaşlığından bahsedilmek istenmiş; fakat her 
vatandaşın Türk olduğu hükme bağlanmıştır. Aslın
da hüküm, tanımını yapmak istediği şeyin niteliğini 
içermediği gibi, gerçeğin şeklini ve yolunu da değiş
tirmiş görünmektedir. 

Vatandaş, bir devletin ahalisinden ve tebaasından 
olan kişidir. Bir millete mensubiyeti gösteren Türk 
kelimesi ise, aynı millî kültüre mensup, dil, kültür ve 
ülkü birliğiyle birbirine bağlı olan Türklerin oluştur
duğu sosyal topluluğa denir. 

Bu manevî değerler arasına soy ve tarih birliği
ni de katabiliriz. 

Bu manevî değer ve nitelikler bir kimse üzerinde 
bir araya gelmedikçe, belirli bir milliyete mensubi
yet, bunların Türke has olanlarını üzerinde taşımayan I 
kimse ise Türk olamaz. 

insanların gönlüne, kafasına, kanına ve ruhuna si
nen bu hasletleri, vatandaşlığa kabul edilen bir kişi
nin gönlüne, kafasına, kanına ve ruhuna sindirmek 
mümkün değildir. Benimseme : (Üzerinde duruyorum I 
efendim) Eğitim ve öğretim ile bunu bir dereceye ka- I 
dar gerçekleştirmek mümkün ise de bu intibakın te- I 
meltaşı benimsemedir. Bir kimseyi vatandaş yapabilir- ı 
siniz; ama Türk yapamazsınız. Bunun yegane şartı, I 
vatandaşlığa kabul edilmiş olan kimsenin Türklüğü 
benimsemiş olmasıdır. I 

Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaştır; ama her 
vatandaş Türk değildir. Vatandaşlığa girme isteği, çe
şitli ve çoğu kez ekonomik ve sosyal maksatlarla oluş
makta ve vatandaşlığa girmek isteyenler daha ziyade 
kişisel emeller ve yararlar peşinde koşmaktadırlar. 
Bu isteklerde millî emeller zahiridir ve pek azında 
vardır. Bu yüzdendir ki, 9 Haziran 1934 tarih ve 251 
sayılı îskân Kanununun üçüncü, maddesine göre, 
«Muhacir olarak Türkiye'ye kabul edilebilmek için 
bile Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmak 
gerekmektedir». 
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özellikle Osmanlı tarihinde Türk soyundan olma
yan, fakat Osmanlılık, Türklük ve vatandaşlık has
letlerini içten bir benimsemeyle birbirine kaynaştıran 
insanlar çoktur. Bunlar cidden sadece vatandaş de
ğil Türk olmuşlar, milletimizin bilim, sanat ve yöne
tim hayatında unutulmaz yerler tutmuşlardır. Türkiye 
Cumhuriyetinde de böyle Türklüğü benimsemiş kişi
lere rastlamak mümkündür. Türk Milleti de bu gibi 
Türklüğü benimsemiş olan kişilerden, gerek tarihimiz 
boyunca ve gerekse bugün, Türke verilebilecek hiç
bir şeyi esirgememiş, onları bağrına basmıştır. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Vatandaşlık, Türklük ile eşanlamlı tutulamaz. Eğer 

vatandaşlığı kabul eden kişi Türklüğü benimsememiş 
ise, ona Türk diyemezsiniz. O olsa olsa Türk vatan
daşı olabilir. Bundan daha ilerisine gidemez. Türk
lüğü benimseme ise, kişinin davranışları, tutumu ve 
yaptıklarıyla pekâlâ anlaşılabilir. 

Yukarıda arz ettiğim hususlara dayanarak, vatan
daşlık ancak ve normal olarak Türk vatandaşlığıyla 
birleştirilebilir; fakat Türklük ile birleştirilemez. An
cak Türklüğün benimsenmesiyledir ki, vatandaşı Türk
lük ile birleştirmek mümkün olabilir. Eğer vatandaş
lık Türklük ile birleştirilmek isteniyorsa, bunun mut
laka Türklüğü benimseme unsurunu içermesi gerekir. 
«Ne mutlu Türküm diyene» vecizesini içten haykıra-
mayan Türk olamaz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bu konuda Sayın Başkanlığa sunduğum önerge, 

buraya kadar arz ettiğim düşünceleri yansıtmaktadır. 
Tensip Yüce Heyetinizindir. Arz eder, saygılar suna
rım. Sağolun, varolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız?.. 

Sayın Kurtoğlu, buyurunuz efendim, aleyhinde. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Türk vatandaşlığını tarif eden ve onu tavsif eden 
Anayasa düzenlemesinin ilk fıkrasına dokunan Paşa
mızın beyanlarına gönülden katılırım; ancak önerge
sine iştirak edemiyorum. 

Çünkü, 75 inci maddenin düzenlemesi hukukî bir 
düzenlemedir. Muhtevasını tayin için kullanılan ke
limeler de ayrıca muhtevaya sahip olmak lazım ge
lir. «Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı ol
mak...» Bağı ile bağlı olmak... Bu bağın kuvveti ne
dir? Muhtevası nedir? Derecesi nedir? Bu, her Türk 
vatandaşının yaşına, kültürüne, yetişme tarzına bağlı
dır. Eğer Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı 
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olan herkes Türk vatandaşıdır dersek, o takdirde 
Paşamızın sorduğu sual ortaya çıkar; Türk kimdir 
diye. Halbuki, Türk kimdir, sözünü ortaya atabilmek 
için bu maddenin dışına çıkmak lazım; çünkü bu 
madde Türk'ü değil, Türk vatandaşını tarif etmek 
için ortaya konmuş, ancak Türk sözüne dokunmak 
istemiştir Paşam ve demiştir ki, «Türk Devletine va
tandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır.» 
o takdirde de madde tarif olmaz, ağırlık vatandaş
lık bağı ile bağlı olmak kavramına dayanmaktadır 
ve bu da tarif edilemez. Lafızla tarif edilemez. Tıpkı 
iman gibi, kim Müslümandır? Kelimeyi şahadet geti
ren herkes Müslümandır, ama derecesi nedir, çok za
yıftır. 

Biz vatandaşlar arasında Türk vatandaşlığı bakı
mından, «Ne mutlu Türküm diyene» bağırmanın 
şiddeti bakımından bir tefrik yaratırsak, Türk Mille
tini «Türküm» diye bağıran vatandaşların sesinin to
nunun hızına göre bölmüş oluruz. Vatan dağılır, Mil
let dağılır, Türklük dağılır. 

Binaenaleyh, görülüyor ki, fıkra bir yönüyle siya
sîdir, bir yönüyle hukukîdir. Maddenin ağırlık nok
tası vatandaşlık bağı ile bağlı olmak noktasında top
lanır, yoksa «Türk» kelimesinde toplanmaz. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim, ben öner
genin aleyhindeyim, düzenleme gayet doğrudur, ga
yet hassas tespit edilmiştir ve tafsilinde de yarar yok
tur, bazı meselelerin tafsilinde yarar yoktur, bu fık
ra da tafsilinde yarar olmayan fıkralardan biridir. 

Arz ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Buyurun Sayın Şengün, önerge üzerinde mi görü

şeceksiniz, lehinde aleyhinde lütfedin? 

İSMAİL ŞENGÜN — Önergenin lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, çok değerli 

arkadaşlarım; 

Bendenize göre; buradaki Türk Devletinden kas
tın ne olduğu şu anda gayet açıktır, kasıt kesinlikle 
Türkiye Cumhuriyetidir, Türkiye Devletidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk ırkı dünyada sadece Türkiye'de, Anadolu'da 

ve Trakya'da yaşamamaktadır. Türk ırkı bugün bi
zim bir kaç katımız olarak malumunuz olduğu üzere 
dünyanın muhtelif yerlerinde bulunmaktadır. Bir Ana
yasa ortaya getirirken bu Anayasamızın Türkiye'de, 
Anadolu ve Trakya'da yaşayan insanların Anayasası 
olduğuna şek ve şüphe olmamak lazım gelir. 

Bir ihtimaldir ki, önümüzdeki yıllarda, önümüz
deki 10, 50, 100 yıllarda dünyanın bir başka yerinde 
bir başka Türk devleti de kurulabilir. Yine çok yakın 
bir ihtimaldir ki, güneyimizdeki küçücük adada da bir 
Türk Devleti kurulabilir. O Devletin şimdiki ismi Kıb
rıs Türk Federe Devletidir. Şu halde, Anayasamızda 
Türk Devleti kavramına, bu maddedeki Türk Devleti 
kavramına eğer Sayın Komisyonumuz büyük bir mah
zur görmüyorsa «Tüfkiye Cumhuriyeti» şeklinde bir 
redaksiyonun çok yerinde olacağını zannediyorum. 

Bir misal daha vereyim; çeşitli Arap devletleri 
bulunmaktadır dünya yüzünde; Suriye Arap Devleti, 
Libya Arap Devleti, Suudî Arap Devleti dikkat eder
seniz bunların hepsinde müşterek olan Arap'lıktır, an
cak kendilerini tefrik etmek için bir sıfat koymuş
lardır başına. O nedenle, eğer Komisyonumuz büyük 
bir mahzur görmezse burada Türk Devleti kavra
mını Sayın Generalimizin de teklif ettikleri gibi «Tür
kiye Cumhuriyeti» şeklinde değiştirmek mümkün 
olur mu? 

Çok teşekkür ederim, sağolun, varolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Konuşmak isteyen bir başka arkadaşımız?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın General Göksel'in önergesinde ileri sürdü
ğü Türk vatandaşlığı ile ilgili teklifi Komisyonda da 
uzun boylu tartıştık. Biz Komisyon olarak Türk va
tandaşlarını Türk olan vatandaşlar ve Türk olmayan 
vatandaşlar şeklinde bir ayırıma tabi tutamıyoruz. 
Türk vatandaşı olarak cebinde bunun ispatı olan ve
sikayı taşıyan herkes bizim anlayışımıza göre Türk' 
tür. Bu bakımdan, «Türk Devletine vatandaşlık bağı 
ile bağlı olan herkes Türktür» ifadesini aynen aldık. 
Bu ifadeyi alırken Atatürk'ün «Ne mutlu Türküm 
diyene» sözünden büyük ölçüde ilham almış oluyo
ruz, bunu cebinde Türk vatandaşlığını ispat edecek 

Önergenin bir noktası üzerinde düşüncemi teksif 
ederek burada ifade edilen kavramın, çok değerli 
Anayasa Komisyonumuzun buradaki ifadesinden da
ha doğru olduğunu düşünerek söz almış bulunuyo
rum. Biraz önce bir değerli üye arkadaşımız da ay
nı konu üzerinde sanıyorum Komisyon Sözcüsüne bir 
soru yöneltmişti, değerli Komisyon Sözcümüz Sayın 
Prof. Dal bunun daha önceki Anayasa metinlerin
de de aynı olduğu için, ondan galat olarak veya on
dan esinlenerek aynen buraya geçirildiğini söyledi. Ko
nu Türk Devleti konusu : 
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vesikayı taşıyan herkes söyleyebilecektir. Türk nüfus 
kâğıdını taşıyan herkes Türk olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilecektir. 

Ayrıca, Türk vatandaşlığının Devlete hukukî ve 
siyasî bağlarla ortaya koyan unsurlar da bellidir. Sa
dece bu unsur kan esasından kaynaklanmaz, yani 
doğum itibariyle Türk ana ve babadan doğan herkes 
Türk olduğu gibi, Türkiye'de doğan herkes de Türk 
vatandaşıdır, kanunlar bunu böyle düzenlemektedir. 

Bu bakımdan, Misaki Millî hudutları içerisinde 
doğan herkese de Atatürk'ün anlayışı içerisinde Türk 
vatandaşlığı verilmektedir ve bunlar da Türktür. Bir 
kimsenin Sayın Kurtoğlu'nun belirttiği gibi, bunun 
dışında gerçekten Türk olup olmadığını ortaya çıkar
mak için ayrıca bir sınava tabi tutulmasına ihtiyaç 
yoktur ve gerçekten bir kimsenin Türk olup olmadı
ğını anlamak için onun iç dünyasına girip, sen ger
çekten Türk müsün, değil misin diye bir sınava tabi 
tutulmasına da ihtiyaç görmedik ve bu hükmün ye
terli olduğu kanısındayız. 

Bu bakımdan, önergeye katılamıyoruz. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
î. DOĞAN GÜRBÜZ — Bir sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz buyurun efendim. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Türk Devletine vatan

daşlık bağı ile bağlanmış, Türk ırkından olmayan, 
Türkçe bilmeyen ve Türk kültürüne sahip olmayan 
bir kişi Türk müdür, Türk vatandaşı mıdır? Yalnız 
Türk müdür, Türk vatandaşı mıdır, bunu öğrenmek 
istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Türk vatandaşıdır, zaten bunu Vatandaşlık 
Kanunu düzenlemiştir, sonradan Türk vatandaşı olan
lar için Türkçe bilme şartını getirmiştir Vatandaşlık 
Kanunu. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kocatürk, soru mu efendim buyurun. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Soru efendim. 
Efendim, Komisyondan bir soru soracağım, acaba 

bu maddenin düzenlenmesinde Atatürk Anayasası sa
yılan 1924 Anayasasının bu husustaki maddesi göz-
önüne alınmış mıdır? Zira Atatürk Anayasasında 
münhasıran «Türkiye ahalisine mensup olan kimse 
Türktür» demek suretiyle; Devlete coğrafî bir sınır 
çizilmiş bulunmaktadır. 
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Bu bakımdan, maddede 1924 Anayasasının etki
sinde ve tesirinde kalarak «Türkiye Devleti» demek 
daha uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, bizim düzenlememiz de aynı ruh 
ve düşünce ile kaleme alınmıştır. Zaten, 1961 Ana
yasası da bu esaslardan ayrılmamıştır. Zannediyoruz 
ki, bu düzenleme, Atatürk düşüncesini yansıtan bir 
düzenlemedir. 

Sayın Narlıoğlu'nun sorusuna gelince; zannedi
yorum burada «Türk babanın veya Türk ananın ço
cuğu Türktür» ifadesinden, «Yabancı anadan ve Türk 
babadan olan çocukların durumu nedir?» şeklinde 
bir soru yönelttiler; bir Türk babaya hukukî bağ ile 
bağlı olan çocuklar da Türk vatandaşıdır, isterse ya
bancı anadan olsunlar, yani evlilik dışında bir Türk 
anadan ve yabancı babadan evlilik dışında doğan bir 
çocuk, sonradan sıhrî rabıta meydana getirirse, Türk 
vatandaşlığını kazanır. 

Teşekkür ederim. 
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan çok kısa bir 

izahatta bulunmak istiyorum müsaade edersiniz. 
BAŞKAN — Efendim, yeni bir izahata imkân 

yok. Bir soru şeklinde lütfediniz veyahut görüşlerinize 
bir açıklama getirmek istiyorsanız, yanlış bir tefsire 
uğramış ise, bir açıklama yapın efendim. 

ÎHSAN GÖKSEL — Arzım şu Sayın Baştan; 
Ben teklifimde vatandaşlık için iki, alternatif tek

lif ettim. Bu alternatiflerden birisi «Türk vatandaşı» 
öbürü «Türklük» ama Türklüğü benimsemeyen bir 
kimseyi ben kişi olarak ve lügat manası ile ve ger
çek itibariyle Türk kabul etmem; ama başka türlü 
düşünenler olabilir, hürmet ederim fikirlerine; fakat 
eğer, «(Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan kimse, Türk vatandaşıdır» diye kabul edi
lirse, buna da bir itirazım yok. 

Bunu arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklamalardan sonra Komisyonun görüşünü ri

ca ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Göksel Paşamızın iki önerisi var. Bunun 

hangisini tercih ettiğini bir defa biz kestiremedik veya 
biri veya diğeri şeklinde, ikisine de üzülerek katılamı
yoruz. Bu bakımdan, dördüncü fıkradaki değişikliğe 
de katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Gökselin önergesine Komisyon 
katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu durumda 75 inci maddeyi Komisyondan geldiği 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler.... 75 inci madde katî şekilde kabul edil
miştir, Danışma Meclisince. 

Madde 76'yı okutuyorum. 
II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma 

hakları 

MADDE 76. — Vatandaşlar, kanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız ola
rak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulun
ma hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır. 

Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 
BAŞKAN — Bu madde ile alakalı 12 önerge var. 

Okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının II. Seçme, seçilme ve siyasî 

faaliyette bulunma hakları başlıklı 76 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasının, aşağıdaki gibi değiştirilmesini öne
riyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 
«Madde 76. — 
18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme 

hakkına sahiptir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Seçme, seçil

me ve siyasî faaliyette bulunmak hakları» kenar baş
lıklı 76 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının; 

«Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 76 ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasındaki «Yirmibir» kelimesi
nin «Onsekiz» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa (Tasarısının 76 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki «Yirmibir yaşını dolduran» ifadesinin 
«Onsekiz yaşını dolduran» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Paşa SARIOĞLU 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 76 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve talep ederiz. 

«Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir. 

Nermin ÖZTUŞ Remzi BANAZ 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Anayasa Tasarısının, üçüncü kısım, dördüncü bö

lümde yer alan ve «II. Seçme, seçilme ve siyasî 
faaliyetlerde bulunma hakları» kenar başlığını taşı
yan 76 ncı maddede aşağıdaki değişikliklerin yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Değişiklik teklifi : 
1. 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 

seçme hakkına ilişkin yaşın 18 yaşımn doldurulması 
şeklinde değiştirilmesi suretiyle fıkranın : 

«Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir.» düzenlemesi; 

2. Maddenin son fıkrasından önce : 
«Seçmen olan her vatandaş halkoylamalarında 

da oy kullanmak hakkına sahiptir.» fıkrasının ilave
si. 

Gerekçe : Türkiyemizin nüfusunda bilinen artış 
hızı ve nüfus yapısı, seçmen yaşına büyük ölçüde et
ki yapacak unsurlardan biridir. 1980 yılında nüfusu
muz 44 736 957'dir. Bunun, 19 645 007'si il ve ilçe
lerde, 25 091 950'si köylerde yaşamaktadır. 1970 yı
lında 0 - 1 9 yaş gurubu nüfusumuz toplamının % 48 
iken, 1975 de aynı yaş gurubu % 52'sini, 1980 de 
'% 56'sını teşkil etmektedir. 2000 yılında bu yüzde 
c/o 60'şı bulacaktır. Bu yaş kesitininde 18 yaş gru
bu ortalama % 10'unu teşkil etmekte ve giderek bu 
nispet % 8 ve % 6'ya düşmektedir. Özetlersek, 2000 
yılında Türkiye'mizde 18 yaşındaki gençlerimizin sa
yısı en basit ve en az tahminî rakamlarla 4 milyonu 
geçecektir. Bu gençleri siyasî hayatın dışında tutma
ya önce imkân yoktur, sonra gerek yoktur. Başka 
bir tahmin ise bu yaşta olan gençlerimizin sayısının 
2000 yılında 8 milyonu bulacağını belirtmektedir» 
Eğitim yaşının küçültülmesi ve dinamik bir hayatın 
gerekleri 18 yaş hakkındaki bütün düşüncelerin ye-
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niden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Tür
kiye nüfus yapısı bakımından genç ve dinamik bir 
yapıya sahiptir. Ve bu şekilde gidecektir. Diğer un
surlarda siyasî haktan bu gençlerimizi mahrum et
mememizi zorunlu kılmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 76 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi saygıyla arz 
olunur. 

Feridun GÜRAY 
Madde 76/3. — 
«Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç

me hakkına sahiptir.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri DEVRİMSEL 

«Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 76 ncı maddesinin 

üç ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

«Her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir. 
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 76 ncı maddesine aşağıdaki 

fıkranın dördüncü fıkra 6larak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Fıkra 4. — 
Halkoylamasına başvurulması gereken hallerde 

yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.» 

Rıfat BA YAZIT 
Hamza EROĞLU 

Mehmet AKDEMİR 
1 Alâeddin AKSOY 

M. Fevzi UYGUNER 
Halil AKAYDIN 

A. Asım İĞNECİLER 
Recai BATURALP 

Fuat YILMAZ 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 76 ncı maddesine aşağıdaki 

fıkranın beşinci fıkra olarak eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Fıkra 5. — 
Silah altında bulunan er ve erbaşlarla ceza ve tef-

kif evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler seçim
lere ve halk oylamasına katılamazlar.» 

Rıfat BEYAZIT Adnan OREL 
Hamza EROĞLU Halil AKAYDIN 
Alâeddin AKSOY İbrahim BARANGİL 

Mehmet AKDEMİR Recai BATURALP 
Fuat YILMAZ Abdullah 'ASIM 

İĞNECİLER 
Bekir Sami DAÇE 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergelerin önemli 
bir kısmı seçmenlik yaşının «Onsekiz» olmasını öner
mektedir. Bu konuda Sayın Sarıoğlu, Sayın ökte, Sa
yın Genç söz istemişlerdir. 

Açıklama için Sayın Sarıoğlu buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün yeni bir Anayasa yapıyoruz. Kanaatimce 
bu Anayasa, geçmişe bakarak geleceğin aydınlık ve 
umut dolu çizgileriyle renklendirilmeli, yeni nesillerin 
özlemlerine, beklentilerine karşılık vermelidir. O iti
barla derim ki çok acı deneylerden geçmiş, yanlış 
yönlere götürülmek için hedef seçilmiş, gençlerimizin 
bu acılarını onlara tanıyacağımız bir hakla, 18 yaşı
nı doldurunca seçme hakkını vermekle hem unuttur
ma fırsatı vermiş ve hem de onlara olan güven ve 
sevgimizi göstermiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkede demokrasinin yerleşip gelişmesinde en 

önemli faktörlerden birisi, o ülkenin belli bir ekono
mik düzeye ulaşması, diğeri ise yine o ülkenin belli 
bir kültürel düzeye ulaşmasıyla yakından ilgilidir. 
Şimdi, burada belli bir kültür düzeyine ulaşmanın, 
demokrasilerdeki en önemli yararlarından biri hiç 
şüphesiz, vatandaşın seçme hakkını en bilinçli ve en 
iyi bir şekilde ve olayları değerlendirerek kullanma
sı, oylarıyla ülke yönetimine yön vermesi, yani 'doğ
ruların yanında, yanlışların karşısında olmasıdır. 

O halde, içinde bulunduğumuz çağın ve yenilik
lerinin bir gereği olarak, bugün her yaştaki gençlerin 
günlük olayları ne kadar yakından izlediğini; gaze
te, radyo, televizyonda öğrendikleriyle bilgilerinin 
hangi düzeyde ve ne kadar ileride olduğunu görme-
mezlikten gelemeyiz. Buna dayanarak 'diyebiliriz ki, 
özellikle ülkemizde bu düzeyde ve bu atmosferde yeti
şen ve 18 yaşını tamamlamış gençlerimizi oy verme
den menetmek, seçimlerdeki doğru tercihi ve isabe
ti de belli bir oranda azaltmış olma anlamına gelir. 
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Esasen 18 yaşını bitiren gençlere oy kullanma hak
kını vermememizin herhangi bir fayda getirdiğini de, 
geçmişteki yakın olaylara bakarak hiç kimse iddia 
edemez. Bu sebeple, bir de bunun tersini, yukarıdaki 
hususları dikkate alarak denemede fayda olacağı ka
nısındayım. 

Esasen 1982 yılı Kasım ayında referanduma gi
dileceği zaman, istatistiklerden edindiğimiz bilgiye 
göre takriben 300 bin gencimizin, sadece Kasım ayın
da referanduma gidilmesi sebebiyle 21 yaş çizgisine ya
naşmalarına rağmen oy vermeme durumunda oldukla
rını öğrenmiş ve tespit etmiş bulunuyoruz. Zannımca 
bu bir haksızlıktır. Çünkü hukukî olarak birtakım so
rumlulukları ve hakları olan gençlerimizin, ce:;aî eh
liyetini uygun gördüğümüz ve kabul ettiğimiz gençle
rimizin sadece oy vermeye gelince bu hakkı or lardan 
esirgemeyi doğru görmemekteyim. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Başüstüne Sayın Başka
nım. 

Gençlerimizi geçmişte birtakım olaylarından do
layı aile olarak, baba olarak ve toplum olarak zaman 
zaman belki yanlış gözle de gördük. Fakat gençleri
miz hepimizin, bütün memleketimizin ümitleridir. 
Binaenaleyh, onlara güvenmemiz, onlara sevgimizi 
ispat etmemiz, onlara birtakım hakları vermemizle 
mümkündür. Bu fırsatı bugün elimizde tutuyoruz. 
21 olan seçmen yaşını 18 yaşa indirerek bu vatandaş
larımızın seçime katılma hakkını vermekle zannedi
yorum ki, onlara olan sevgimizi ve güvenimizi bir 
defa daha kusurlarına rağmen teyit etmiş olacağız. 

Bunu bilgilerinize arz ediyorum, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Önergenin lehin
de Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okte. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Görüştüğümüz konu ve değişiklik önergelerini 
ihtiva eden yaş kesiti hissî bir mesele değildir, plato
nik bir mesele değildir insanları kahraman yapacak 
bir mesele de değildir, siyasî bir yatırım meselesi de 
değildir. Tamamen ilmî, tarihî, bugünü ve geleceği 
ilgilendiren çok hayatî bir meseledir ve bir tercih 
konusudur. Kesenkes ne Anayasa Komisyonumuzu 
eleştiriyoruz, ne de bunun dışındaki görüşleri eleşti
riyoruz. Mesele, bir tercih meselesidir. Bugün tercih 
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edersiniz bir yaş kesitini, yarın değişir. Nitekim, mü
saade buyurursanız size ben bunun tarihî gelişimi 
neydi, nasıl oldu, bu 21 yaş nasıl çıktı; gökten zem
bille inmedi, nasıl geldi; ikincisi, yarın ne olacaktır, 
onu arz etmeye çalışacağım ve tahmin ediyorum ki, 
Yüksek 'Başkanımdan da birkaç dakika rica edece
ğim' geri aldığını önergeler karşılığı, müsaade buyu
rurlarsa.. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, lütfen efendim, aldığı
mız kararlara özellikle sizin uymanızı rica ediyo-
rumj 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Tamam efen-
dîrrh 

1876 Kanunu Esasinde seçmen yaşı yoktur. Yal
nız bir iradede yaş 25'tir. Çok dikkati çekicidir ki, 
heyeti mebusan azasının yaşı, yani seçilme yaşı 30 
dur ve hâlâ devam etmektedir. 1924 Teşkilâtı Esa
siye Kanunu seçmen yaşını 18 yaş olarak belirlemiş
tir, Atatürk Anayasası 18 yaş olarak belirlemiştir. 
Yine milletvekili seçilme yaşı 30 dur. 5 Kânûni evvel 
1934 senesinde 2599 sayılı Kanun seçmen yaşını 20 
olarak tespit etmiştir. Bu Kanun, 1924 Teşkilâtı Esa
siye Kanununu değiştiren bir kanundur ve birincide 
1.8 yaşı belirttiği zaman yalnız erkeklere tanınan seç
me hakkı, bu Kanunla erkek ve kadına tanınmış
tır. Böylelikle 20 yaş tespit edilmiştir. 1945 te (çok 
dikkatinizi rica ediyorum; çünkü Türk hukukunda 
bugüne kadar büyük bir hukukî hata bu noktada 
yapılmıştır) Teşkilâtı Esasiye Kanunu Anayasa şek
lini, adını almış ve Anayasa şeklinde Türkçeleştiril
miştir. Yalnız bunun bir son maddesi vardır, demek
tedir ki, «Bu yasa, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ye
rine mana ve kavramlarda hiç bir değişiklik yap
maksızın Türkçeleştirilmiştir» denilmiştir. Fakat bu 
Kanunda işte, seçmen yaşı 22 olmuştur. 1952'de 
5997 sayılı Kanunla 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu yeniden ihya edilmiştir. Yeniden ihya sırasın
da ve bu Kanunda, «Bu Kanun, aynen 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu yerine kaimdir, aynen ka
imdir» dediği halde seçmen yaşı 20 olmamış, o Ana
yasa değişikliği şeklindeki Türkçeleştirilmiş bendin
de 22 çıkmıştır. Nihayet 334 sayılı Anayasanın 55 
inci maddesinde seçme ve seçilme hakkından bahse
dilmiş, yaş konulmamıştır. 

Seçim kanunları : tik seçim kanunu, İntihabı Me
busan Kanunu Muvakkatidir ki, uzun yıllar bu Ka
nunla biz seçimleri yapmışızdır, aşağı yukarı 1950 
lere kadar. Bunda seçmen yaşı 25, seçilme yaşı 30 
dur. tntihabı Mebusan Kanunu Muvakkatinin bazı 
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maddelerini değiştiren ve çok dikkati çekici 3 Nisan 
1923 tarihli, yani daha Cumhuriyeti ilan etmediği
miz tarihte yapılan seçimde seçmen yaşı 18 dir. İn
tihabı Mebusan Kanununun tekrar değişikliği olan 
1934 te (Şimdi dikkatinizi çekeceğim) demin arz et
tiğim Anayasa değişikliğini ihtiva eden kanundan 
hemen hemen bir numara önce ve aynı gün kabul 
edilen bir seçim kanununda, orada 20 iken, yani 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu seçme yaşını 20 kabul et
tiği halde, bu seçim kanunu 22 kabul etmiştir. İş
te, Yüce Heyetinize arz etmek istediğim şey budur. 
21 yaş böyle bir hatanın, hukukî hatanın, maddî ha
tanın sonucu olarak çıkmıştır. Neticede... 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim efen
dim. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Toparlayacağım 
efendim. 

Neticede 4320 sayılı, 1942 tarihli Kanunla yaş 
22 olarak devam etmiştir. Böyle gitmiştir, bildiğiniz 
gibi en son (Fazla zamanınızı almayayım) seçmen ya
şı 26 Nisan 1961 de 21 yaş olarak tespit edilmiştir. 
İşin hukukî tarafı budur. Yani demekki 18, gerçek 
hukukî tarafiyle, bütün hukuk düzeniyle 20; fakat 
bir hukukî hatayla 22, ondan sonra nihayet 1961 de; 
aman 22 çoktur, bir yaş indirelim, 21. Başka tarafı 
yoktun 

iŞiımdi geliyorum işin en önemli tarafına. Tür
kiye'nin nüfusunu tetkik ettiğimiz zaman, özellikle 
artış hızı ve1 nüfus yapısı seçmen yaşında büyük öl
çüde etkilidir. 19'80 yılında nüfusumuz 44 milyon 
700 iküsur bindir. Bunun 19 milyonu iller ve ilçe
lerde, 25 milyonu köylerde yaşamaktadır. 

1970 yılında 0 - 19 yaş grubu nüfusumuz topla
mımın 1% 48^ iken, 1975'te aynı nüfus grubunun 
% 52'sini, 1980'de % 56'sını teşkil etmektedir. 2000 
yıllında bu nüfus kesiti, toplam nüfusumuzun j % 60'ı-
nı geçecektir. 18 yaş grubu, ortalama ton guru
bun '% 10'unu teşkil edecektir. 

Kısaca, sayın üyeler; 
2000 yılında sekiz milyon 18 yaşında Türk gen

ci bulunacaktır. Simidi, nasıl oluyor da bunlardan 
seçme hakkım kaldıracağız? Sekiz milyon genç; şu 
anda 1 milyon 260 bin genç, dernek üyesi olabilir, 
siyasî partilere üye olabilir, her türlü siyasî faali
yette' bulunabilir; fakat bunlar, seçimde oy kullana
maz... Bunu nasıl çözeceksiniz? Bunun elinden bu 
hakkı almakla neyi sözeceksiniz? 

Meseleyi şu hale getirirsek: «Geçmişte ş<j>yle ol
du, böyle oldu» derseniz, hemen cevabı veririm, 

Türk genci topyekûn değerlendirilmelidir. Hiçbir za
man, Türk gençleri, Türk çocukları belirli bazı hâ
diseler içerisinde değerlendirilimemıelidir. Eğer biz 'bu 
Türk çocuğuna sahip çıkmazsak, gâvur buna sahip 
çıkmak isterken ve sahip çıkma yollarım ararken 
ve bulurken, biz sahip çıkmazsak ne olacaktır? Se
kiz milyonu ne yapacaksınız? Dört sene sonra ilki 
milyonu ne yapacaksınız? 10 sene sonra dört milyo
nu ne yapacaksınız? ©unları hangi hukukî düzen 
içerisine alıp da bu haklardan mahrum edeceksiniz?... 

İşte efendim, benim söylemek istediğim bu ka
dardır. 'Bu 'bir tercih konusudur... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ökte, 10 dakikayı geç
mektedir. Lütfen, çok rica ediyorum. 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Bağlayalım 
efendim. 

Burada yapılacak tek şey, Yüce Meclis, hiç ol
mazsa müsaade buyururlarsa seçme yaşı hakkında 
Anayasamıza bir hüküm koymayalım. Gelecekte dü
şünenler bunu seçim kanunlarıyla hallederler. Böy
lelikle bir rahatlama olabilir düşüncesindeyiz. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
Sayın Başkanıma da tekrar tekrar teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte, 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
IBen, seçmen yaşının 18 yaş olması konusunda 

benden önce konuşan iki sayın arkadaşımın görüş
lerine katılıyorum. Aynı zamanda ben de onların 
söylediklerini tekrarlamamaya gayret ediyorum. 
Malumunuz, 1® yaş, vergi mükellefiyeti için, aile 
reisliği için yeterli bir yaştır. Bu yaşta her çeşit mü
kellefiyete ve hakka sahip kıldığımız bu gençleri
mizin, kanaatimizce bir seçim gibi; yani bu işlere 
nazaran fazla bir sorumluluk veyahut da isabetsiz 
karar verecek bir nitelik taşıyabilecek bir durum ol
mayan seçmen konusunda rey kullanma hakkına sa
hip olmalarını 'ben özellikle istiyorum. 

Şimdi, bunlar yönetime katılırlarsa, bir de şöyle 
faydası var: Yönetim eğer başarısız olursa, gençler 
o zaman kendilerini de suçlu bulurlar. Derler ki, 
«'Ben haksız seçtim; yani isabetli seçmedim.» Be
nim seçtiğim bir kişi icraatında eğer benim düşün
ceme, benim fikrime, benim istediğim şeye veyahut 
da kamu düzenini sarsacak bir davranış içine gir
diği zaman ne olacak? Diyeceğim iki, «O zaman ben 
isabetsiz seçmişim; yeni bir seçim gelirse ben pe-

| ıfcâlâ bunu düşürmek suretiyle meşru yola, yasal yola 

47 — 



Danışma Meclisi B : 137 27 . 8 . 1982 O : 2 

çekebilirini.1» Ama, böyle bir hakkı olmazsa genç
lerin, o zaman yasa dışı yallara saparlar, o zaman 
umutsuzluklara kapılırlar, o zaman kötü yollara ka-
ıpıl'irlar. 

Bu itibarla, gençlerin seçime katılmaları, iktidar
daki başarısızlıklar sonucunda umutsuzluğa kapıl-
mıamaları sonucunu doğurur. 

Bir de sayın arkadaşlar; gönçler daima dinamıizım 
sahihidirler. Bunlar tutucu değildirler.. Statükoyu ko
rumazlar. Genellikle insanların yaşlan ilerledikçe 
mevcut statükoyu korumak isterler.; Biraz tutucu ol
mayı şey de ederler. -Nitekim, bizim Komisyonumu
zun yaş ortalaması biraz daha genç olsaydı, ben zan
nederdim ki, herhalde 19Ö1 Anayasasından daha ileri 
bir Anayasayı bizim karşımıza getireceklerdi. Halbu
ki, mütdaddit defalar söyledik burada, getirilen Ana
yasa Taslağı, değil 1961 Anayasasının ilerisinde, 
1920'lerin bile biraz gerilerine; yani 1924 Anayasa
sına veya bazı yönleriyle daha gerilere gidebilecek 
'birtakım hükümler taşımaktadır,' * 

Şimdi, 70'inoi maddede dedik ki, gençleri .alko
lizmden kurtardık, eronizmden kurtardık, cehalet
ten kurtardık... E, bu kurtardığımız, tertemiz yap-
Hığım'iz bu gençlerimize müsaade edin de seçme' hak
kını verelim. 

Teşekkür ederim efendim. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Koran, aleyhte. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanı, usul hak

kında bir şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında soracaksınız 

Sayın Parlak? 
EVLÎYA PARLAK — Alman tüzük kararı .ge

reğince, «Önerge sahipleri önergelerini 'açıklar, leh
te, aleyhte ikişer kişiye söz verilir.» Biz ayrı ayrı 
önergeler verdik.?. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, aynı mealde olan
lar için, siz de Başkanlık 'Divanında nasıl uygulama 
yaptığımızı biliyorsunuz. Bu itibarla, usulün içinde
yi^ 

Buyurun Sayın Koran. 

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

Rüşt meselesi ikidir. Bir siyasî rüşt, bir de me
denî rüşt. Medenî rüştle siyasî rüştü birbirinden ayır
mamız lazımdır. Siyasî rüşt; bir memleketin gerçekle
rine, dünya sathında gelişen olaylara, tarihî geçmişlere 
ve sosyal faaliyetlerin hareketlerine tamamen eğilmiş 
ve bir bilgi sahibi olmuş kişidir. Bu kişi bizde, 18 ya-
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şını dolduran kişi değildir. Lise mezunu olan bir ki
şidir; normal şartlar içerisinde lise mezunu olan bir ki
şidir. Lise mezunu olan bir kişi tarihiyle, coğrafya
sıyla, matematiğiyle, Türkçesiyle, beden eğitimiyle uğ
raşan kişidir. Dünya işleriyle uğraşmak dünya sathı 
mailinde cereyan eden hadiseleri televizyon ekranla
rında görüp öğrenmekle kifayet etmiş olan kişidir. 
Lise mezunu memleket gerçeklerine vukuf peyda 
etmiş olan kişi değildir. 

1924 Anayasasında, Teşkilatı Esasiye Kanunun
da seçmen yaşı 18 yaştı; ama o zamanki seçim siste
mi bu sistem değildiki. Müntahib-i saniler vardı. Mün-
tahib-i saninin yaşı da vardı. Bunları birbirinden ayır
mak lazımdır. Diğer Anayasalarda. yaş 14 müş, 18 
miş, 21 miş, 22 miş meselesi değil; bugünkü Türkiye 
gerçeklerine göre Anayasa Taslağında düzenlenmiş 
olan yaş en güzel bir yaştır. Bu yaş, asgarî üniversite 
tahsilinin sonuna gelmiş olan veya bitirmiş olan, ha
yatın germüserdini duymuş, sırtında çekmiş olan kişi
dir. 

Siyasî rüştü diğer rüştle, ticarî işle, evlenme rüş-
tüyle karıştırmamak lazımdır arkadaşlar. Türkiye'nin 
gerçekleri, hele 12 Eylül'den sonraki gerçekleri, 21 yaş
tan aşağı yaşta olan gençlerin, bugün 18 yaşına gel
miştir diye seçim hakkına iştirak etme düşüncesi ha
talı sonuçlara Türkiye'yi götürür ve öyle bir götürür 
ki, bir daha bugünkü günleri görmemek üzere gö
türür. 

Komisyonun bu yaşı tespiti gayet normaldir ve 
yerindedir. Öyle ümit ediyorum ki, Heyeti Umumiye-
niz de aynı şeyi düşünür. Hissî konuşmaktan uzak, 
mantıkî konuşmaya gitmek mecburiyetindeyiz. Mantı
ğın yolu birdir, aklın yolu birdir. Bu, memleket ger
çeklerine giden en kesin yoldur, en sağlam yoldur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 

Sayın Muratoğlu, aleyhte. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkanım, şimdiye 
kadar konuşan değerli arkadaşlarımız lehte ve aleyhte 
söylenmesi mümkün olan her şeyi söylediler. Bu iti
barla, zaman almış olmamak içlin bendeniz sarfınazar 
ediyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte böylece konuşmuş olduğu
nuzu da tespit ediyorum, değil mi efendim?.. Yani, 
aleyhte bu cümlelerinizle konuşmuş olduğunuzu da 
zapta geçirmiş oluyoruz. 

ENİS MURATOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın üyeler; ı 
Bu önergeler üzerinde iki lehte iki aleyhte (Sayın 

Muratoğlu'nun konuşmasıyla da) konuşma yapılmış- I 
tır. Sayın Sarıoğlu önerge verenler adına da bir 
açıklama yapmış bulunmaktadır. 

FlKRÎ DEVRİMSEL — Önde geleni nasıl tespit 
ettiniz Sayın Başkanım?.. Bir şey sormak istiyorum. I 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, mü- I 
saade eder misiniz?.. I 

Bu konuda Komisyonun görüşünü rica ediyorum; 
buyurun efendim. I 

Önergeler okunduğu sırada zatıâliniz burada yok- I 
tunuz efendim. Soru sormaya da hiç hakkınız yok. I 

FİKRİ DEVRİMSEL — Buradaydım efendim, 
orada oturuyordum. I 

BAŞKAN — Yoktunuz efendim. I 
Buyurunuz efendim. I 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli I 
üyeleri; I 

Biz Tasarıda 21 yaşının Anayasaya girmesini uy- I 
gun gördük. Bunda dayandığımız bazı sebepler vardı. I 
Evvela 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu günden I 
1980'e kadar partilerarasındaki bu nedenle çatışmaya I 
bir son vermek için seçmen yaşının Anayasaya gir- I 
meşinin uygun olacağı sonucuna vardık. I 

Ayrıca, 21 yaşı uygun görmemizin nedeni, daha I 
önce tümü üzerinde yaptığımız açıklamalarda da be- I 
lirttdğimiz gibi, gençlerimizin bir taraftan tahsil dö- I 
neminde, bir taraftan askerliklerini yapması dolayısıy- I 
la hemen siyasî ortama girmelerini pek arzu etmedik. I 

v Gençlere el atmak, onların seçmen yaşının Anaya- I 
saya girmesiyle veya girmemesiyle bir ilgisi yoktur. I 
Gençlere el atmak istiyorsak onların Türk toplumuna I 
Atatürk ilkeleri ışığında modern bilimsel metotlar I 
yöntemiyle yetiştirilmesini ve yurda yararlı evlatlar I 
olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır. Her şeyden önce I 
bunu yapabiliyorsak gençlere daha büyük yarar sağ- I 
lamış oluruz. Gençlerimizin 18 yaşında veya 21 yaşın- I 
da oy vermiş olmalarından dolayı yurda daha az ya- I 
rarlı veya daha çok yararlı olacakları konusunda bir I 
tercih yapılmasının doğru olmayacağı kanısındayız. I 

1924 Anayasasından söz edildi. 1924 Anayasası- I 
nın Mk uygulandığı dönemlerde 18 yaş uygun gö- I 
rülmüştü. Herhalde Atatürk bu 18 yaşın bazı sa- I 
kıncalarını görmüş ki, 1934'te bunu 22'ye çıkarmış- I 
tır. Bu da kanımızca isabetlidir. Biz de aynı yolu I 
tuttuğumuza inanıyoruz ve Komisyonumuz Anayasa- | 
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dan çıkarılmasıyla ilgili tekliflere ve 18 yaşına indi-
rilmesiyle ilgili tekliflere katılamamaktadır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, soru 

efendim. 
BAŞKAN — Soru mu efendim?.. Buyurun Sayın 

Parlak. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, sorum 

var. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

sorum var. 
EVLİYA PARLAK — Efendim, iki soru soraca

ğım müsaade edersenliz. 
Birincisi; 12 Eylül öncesinde gençlere bu hakkı 

vermediğimizden derneklerde, sendikalarda ve benzeri 
kuruluşlarda siyasî amaçlarla hareket ettikleri bilinen 
bir gerçektir. Şimdi, bütün bu faaliyetleri yasakladı
ğımıza göre, siyasî alanda da seçme hakkı vermediği
mize göre, gençlerimiz bu siyasî düşüncelerini hangi 
alanda ortaya koyacaklarda-?.. Bunu sormak isti
yorum, bir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin. 

Evet. 
EVLİYA PARLAK — İkinci sorum: 18 yaşın

daki gençlere siyasî olgunluk kazanmamıştır gerekçe
siyle seçme hakkı tanımıyoruz; ama siyasî partilere 
girme hakkı tanıyoruz. Bir çelişki değil midir?.. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon adına Sayın Dal. 
Lütfedin efendim, dinleyelim.... 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Parlak eğitimcidir. Eğer gençler kendi be

lirttiği gibi bu istikamete gitmiş İseler herhalde eği
timcilerin büyük rolü vardır bunda. (Alkışlar) 
. Ayrıca, 12 Eylül öncesi gençlerimiz siyasî parti

lere girebiliyorlardı ve sadece insan 18 yaşında genç 
değildir, her yaşta gençtir. 22 yaşındaki de gençtir, 
21 yaşındaki de gençtir. Bu bakımdan arada büyük bir 
fark yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Soru Sayın Başkanım. 
MEHMET HAZER — Soru efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Soru soran

lara vereyim, sıra ile vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
S. SIRRI KIRCALI — Efendim, bendeniz bir 

hususta bilgi sahibi olmak istiyorum. 
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1924 Anayasasında «22 yaşını bitiren kadm ve er
kekler mebus seçme hakkına sahiptir» diyor ve gene 
10 uncu maddesi, «Milletvekili seçme 22 yaşını bi
tiren kadın, erkek için haktır» der. 

Malum olduğu üzere köylerimizde seçimler 18 ya
şında başlar. Belediyelerde, mahallî idarelerde, özel 
idarelerde milletvekili seçme yaşına nazaran Türkiye' 
mizde yıllardan beri değişik bir yaş önerilmiş ve kabul 
olunmuştur. 

Buradaki deminden beri söylenen yaşlar hep mil
letvekili seçme yaşı olduğunu zannediyorum. Acaba 
Komisyonumuz «Seçim yaşı» diye söylerken ve mil
letvekili seçimini tasrih etmemiş bulunduğuna göre, 
Türkiye'deki bütün seçimleri buna dahil ediyorlar 
mı?.. O hususta fikir sahibi olmak istiyorum. 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Burada tespit ettiğimiz yaş, bütün siyasî seçimlerle 

ilgili yaştır. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, soru. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
Komisyonumuzun değerli Sözcüsüne bir - iki so

ru yöneltmek istiyorum. 
Birinci sorum : Oy kullanmayı meşru sayabilecek 

nitelikte siyasal rüştün bilimsel ölçütleri var mıdır?.. 
tki : Oy kullanma hakkı verilmeyen 18, 19, 20 ya

şındaki bu gençler devlet memuru olabilmekte midir, 
vergi mükellefi olabilmekte midir, esnaflıktan iş adam
lığına kadar uzanan iş âleminde sorumluluk yüklen
mekte midir? 

Üç ve sonuncu küçük sorum : Oy kullanamayan bu 
gençlere yarın il, ilçe seçim kurullarının mührü verile
cek midir, sandık başkam olabilecek midir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Hamitoğulları'nın belirtmiş olduğu husus

larda; bir defa bizim burada tespit ettiğimiz yaş, seç
men yaşıdır. Diğer konuları da ilgili kanunlar düzen
leyecektir. Mesela, siyasî partilerle ilgili hususlarda 
sandık başkanı olup olmayacağı veyahutta Seçim Ka
nunu ile ilgili hususlarda; yeri geldiği zaman orada 
ayrıca cevaplandırırız. 

I Diğer taraftan elbette 18 yaşını dolduran bir Türk 
vatandaşı kendi hesabına ticarethane açabilir, kazana-

I bilir, vergi ödeyebilir, memur olabilir (Şartları mü
saitse). Görülüyor ki, her durum ve vaziyetle ilgili 
birtakım şartlar lazımdır. Ben Sayın Hamitoğulların-
dan soruyorum. 18 yaşındaki... 

BAŞKAN — Lütfen soruya imkân verecek bir 
açıklama olmasın efendim, siz cevap veriniz yalnız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Özür dilerim Sayın Başkan. 

21 yaşındaki bir vatandaşımız oy veriyor; fakat 
milletvekili olamıyor. Çünkü milletvekili olabilmek 
için de bir şart getirilmiş, 30 yaş şartı ve bunun dışın
da bazı sakıncalar da olmamak gerekir. Ayrıca cum
hurbaşkanı da olamıyor. 

j Bütün bunlar gösteriyor ki, siyasî sorumluluk için 
belli bir yaş; bundan başka bir unsur elimizde mev
cut değil, siyasî sorumluluğu idrak ettiğine dair bir 
tek unsur, elimizde yaş unsuru vardır. 

Her memleket kendisine göre, kendisinin şartla
rına göre bu yaşı yüksek veya daha alçak da kabul 
etmiştir. Biz de 21 yaşı münasip gördük. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel soru yalnız, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, birinci sorum; 

acaba Sayın Komisyon seçmen yaşını 18 olarak tes
pit ederken, biraz evvel Sayın Sözcünün de söylediği 
gibi, siyasî sorumluluğu idrak ve siyasî konularda sağ
lıklı düşünebilme yeteneğine ulaşamamayı ölçü ola
rak aldıklarını belirtiyorlar. Siyasî konularda sağlıklı 
düşünebilen ve sorumluluğu idrak kabiliyetinden yok
sun olan bu gençlere işledikleri siyasî suçlardan do
layı da bir indirimi acaba öngörüyorlar mı?.. Bu bir. 

İkincisi; Avrupa ülkelerinde acaba rüşt yaşı ile 
seçmen yaşının bizdeki gibi seçmen olabilme aleyhine 
bir fark getiren sistemler hangileridir?.. Bu konular
da acaba bir inceleme yapmışlar mıdır?.. Dünya öl
çülerine göre bir objektif kıstas mıdır?.. Bunu açıkla
malarını rica ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; biz kendi şartlarımıza göre 
21 yaşı uygun gördük dedik. Değişik ülkelerde deği
şik yaşlar kabul edilmiştir. Meselâ, Fransa'da 21 yaş
tır, Almanya'da 18 yaştır ve diğer ülkelerde de gide
rek 18'e doğru azalma vardır, değiştirilen mevzuatta; 

j ama biz (tekrar ediyoruz) 21 yaşı uygun gördük. Bu 
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siyasî rüşt ve erginlik, yani medenî haklan kullanma 
ehliyetini kazanma arasında bir fark, siyasî durumda 
karar vermekle ilgili önemli bir olaydır; yani mem
leketin idare edenlerini seçmek için önemli bir karar 
yaşıdır. 

Ayrıca, özellikle şu nokta bizim 21 yaşını Anaya
saya geçirmemize neden olmuştur; bu konunun bir . 
daha siyasî partiler arasında bir polemik yapılmama
sı, bir tartışma konusu olmaması içindir. Kaldı ki, bu 
18'e indirildiği takdirde büyük bir rakam da meyda
na getirmektedir. Mesela, 25-35 yaş arasında 12 087, 
1 8 - 2 1 yaş arasında 247 480 gibi böyle bir rakam 
ortaya çıkmaktadır. Bunlar içerisinde suçluluk oranı 
da göz önünde tutulacak olursa, büyük bir değişiklik 
olmayacağı kanısındayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Komis

yondan bir şeyi öğrenmek istiyorum. 18 yaşını bi
tirenler askerlik yapabiliyor mu?., iki ay evvel bu ko
nu Mecliste tekrar görüşülüp müzakere edilmedi mi?.. 
Komisyonun bu husustaki bilgilerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, 18 yaş askerlik çağı olarak kabul 
ediliyor ve iki sene askerlik süresi olarak getirilmiş
tir... (Sıralar arasından «20 yaş» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, 20 yaş askerlik yaşı. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Evet, 20 yaş askerlik yaşıdır. 
BAŞKAN — Sayın Hazer sorusu ile bu vesileyle 

bu konunun esasen bir kanun dolayısıyla burada ge
niş mikyasta görüşüldüğünü ifade ediyorlar. 

Sayın Karal buyurun efendim, soru. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Bu konu, yaş konusu Meclisimizde çok tartışıldı, 

daha önce de tartışıldı, şimdi de tartışılıyor, kamu
oyunda da tartışılıyor. Bu olayın, sadece bu tartışma 
olayının gençlikte siyasî bir yabancılaşma etkisi ya
pacağını düşünüyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, Sayın Başkan; böyle bir tartışma
ya girmek istemiyoruz ve bizim gençlerimizin bu şe
kilde sorumsuz olacağını zannetmiyorum. Kendi Türk
lüğüne ve milliyetine bağlıdır. Kendi siyasî problem

lerine zamanı geldiği zaman ilgi gösterecektir, onu 
ümit ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç buyurun efendim soru. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim Sayın Dal'ın 

verdiği rakamlarda bir yanılma var gibi geldi bana. 
• 18 ile 21 yaş arasında 247 bin mi, 260 bin mi nüfus 
var dediler. 

Doğru mu acaba? Bunu hangi istatistikten aldı
lar, rica ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Ben efendim özür dileyerek açıklayacaktım 
bunu. Bana gönderilen nottan okudum. Bu suçluluk 
sayısı imiş. 47 748'i; yani % 57'si 16 ila 25 yaş ara
sında olanların, bu oranda olanları suçlu durumda 
imiş halihazırda. Bunu ben açıklamak istemezdim; 
ama bir... 

MAHMUT AKKILIÇ — Hayır efendim, esas ra
kamı rica ediyorum; ne kadar 18 ila 21 yaş arasın
daki gençlerimizin sayısı?.. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç lütfen efendim karşı
lıklı konuşma yok usulümüzde. 

MAHMUT AKKILIÇ — Soruma cevap alama
dım Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Yani oy kullanamayacak durumda olduğu
nu belirtmek için. 

O rakamı maalesef bilmiyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, bir başka rakam ol

madığını söylüyor efendim elinde. 
AYHAN FIRAT — Bir soru da ben sorabilir mi

yim efendim?.. v 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Efendim bu yaş grupları ara
sındaki nüfus 2,5 milyonun üzerindedir. 

Benim sorum şudur, 18 yaşını bitirmiş bir vatan
daşımız partiye girebilir mi, bu kadar efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Girebilir efendim. 

MEHMET HAZER — Siyasî Partiler Kanunu ile 
alakalı efendim bu konu. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, henüz Siyasî Partiler 
Kanununun tarafımızdan tanzim edilmediği malum
dur. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, ben bir su
al sordum cevabını da aldım efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorsunuz, peki efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Teşekkür ederim efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — İzin verir misiniz Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı buyurun efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim yanlış anlama
dıysam biraz evvel Sayın Dal Sayın Karal'a cevap 
verirken «Türk gençliğine inandıklarını, milletin bü
tünlüğünü koruyacaklarına ve Türkiye Cumhuriyeti
nin devamını sağlamakta kararlı olduklarına inandık
larını» söylediler. 

Bu itimat varken, bu 18 yaşındaki gençlere neden 
oy hakkını vermekten çekiniyoruz? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, hem 18 yaşındakilere, hem 
ondan yukarıdakilere inancımız tamdır. Ümit ediyo
ruz ki, Türk gençliği Atatürk ilkeleri1 ışığında Türki
ye'nin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini korumak 
için yetişeceklerdir. Daha önce de açıkladım; güven
sizlikten dolayı değildir 21 yaşı tespit etmiş olmamız, 
21 yaşı tespit etmiş olmamız, daha önce de belirtti
ğim gibi, siyasî partilerimizin arasında bir polemik 
yaratılmaması, bunun bir büyük problem olarak genç
lerimizin öğretim çağında rahatsız edilmemeleri ve 
bir mesele olarak devamlı gündeme getirilen bir prob
lem halinde tutulmaması için tespit ettik. Başka bir 
ölçü yoktur oy kullanmak için. 21 yaşı, siyasî karar 
vermede bilinçli bir yaş olarak gördüğümüz için tes
pit ettik. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, verilen önergelere katılmadığını ifade 

ediyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın özgöker?.. Sayın özgöker burada yoklar, 
önergesini işleme koymuyorum. 

Sayın Tutum buradalar, önergesinde üçüncü ve 
dördüncü fıkraların aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
isterler: 

«Her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir.» 
«Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.» 
önergenizi açıklamak üzere buyurun Sayın Tu

tum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

i Değerli Komisyon Sözcüsünün hareket noktası ola
rak kabul ettiği gerekçenin tam tersinden bir savun-

I ma yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Sayın Komisyon Sözcümüz, seçmen yaşı konusu-

I nun, siyasî partiler arasında polemik konusu olduğu 
i yolunda geçmişte çokça şahidi olduğumuz tartışma

ların sona erdirilmesi için böyle bir maddenin, fıkra -
} nın Anayasaya konmasının gerekliliğini savundu. 

Değerli arkadaşlar; 
I Seçmen yaşı konusu aslında somut olarak seçim 
I sisteminin bir parçası ve onun bir tamamlayıcı unsu-
I rudur; onunla birlikte düşünülmelidir. Seçmen yaşı, 
} değerli arkadaşım Ökte'nin demin verdiği izahatın-
I dan da açıkça anlaşıldığı gibi, Türkiye'mizde olduk-
I ça değişken bir çizgi izlemiştir. O halde değişken bir 
I konudur. Değişken bir konunun Anayasalara konul

ması, bile bile bunun Anayasa gibi oldukça yüksek 
I bir normun tartışma gündemine getirilmesi demektir. 

Bu, ileri sürülen gerekçenin tam tersi bir gerekçedir. 
I Seçmen yaşı konusunda asıl unutulan nokta şura-
I da bence : Seçmen yaşının 18'e indirilmesinin sonuç -
I lan konusunda en ufak bir bilimsel analize dayanmı

yor Komisyonumuz. Benim üzüntüm budur. Gerçi 
Türkiye'de seçim sosyolojisi bu kadar gelişmedi; ama 

I elimizde 1969 ve 1973 seçimlerinin seçim analizleri var. 
Hiç olmazsa onlara dayanarak, onlardaki o analiz
lere dayanarak bir şeyler söyleselerdi. 1969 ve 1973 
seçimlerinin ortaya koyduğu gerçekler üzerinde dur-
salardı. Acaba, gençlerin oy konusundaki davranışları 
nasıl tezahür etmektedir?.. Öyle sandığınız gibi, genç
lere siz bu oy hakkını verir vermez, birdenbire hep
sinin gidip, sandık başında oy kullanacaklarını sanı
yorsanız, bilimsel veriler bunun tam tersini söylüyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Seçmen yaşının indirilmiş olmasının aslında, radi

kal birtakım oy kaymalarına da neden olacakları yö
nünde kuşkular dolaşıyor. Bunlar da yanlıştır; bilim
sel olarak tersi kanıtlanmıştır. Türkiye'de seçmen ya
şının indirilmesi oranında, oy verme oranı da düşü
yor. Âdeta seçimler, yaşlıların bir oyunu haline gel
miştir Türkiye'de. Realite bunu gösteriyor; yapmaya
lım bunu... Kesinlikle, yaş parantezi yükseldikçe, se
çime katılma oranı % 80 - 90'a varıyor; aşağı doğru 
indikçe % 10'a kadar, % 15'e kadar düşüyor. Çok il
ginç bir eğilimdir bu ve benim çekindiğim nokta, siz, 
1 8 - 2 0 yaş parantezini dışladığınız zaman, onları si
yasal faaliyetlerden dışlamış olmuyorsunuz. Oysa, on
lara seçim hakkı tanıdığınız zaman, büyük bir olasılık-

j la, meşru, siyasal sistemi büyük ölçüde benimsetici ve 
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pekiştirici bir fonksiyonu da hediye etmiş olursunuz, 
en azından vermiş olursunuz. 

Benim kısaca önerim; gelin bunu, ileride Anaya
sayı tartışma gündemine getirecek biçimde Anayasa
ya koymayalım, yasaya koyalım, yasalara bırakalım. 
Seçim hakkını, yaş da dahil, bu hakkın kullanılışını 
yasalara bırakalım. Bu hakkın kullanılışının yasalar
la saptanabileceğini benimseyelim. Sanıyorum ki, en 
muslihane, en orta yol bu olabilir. Bu konuda oyla
rınızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tutum, sizden bir hususu öğrenmek istiyo

rum; çünkü arkadaşlar ona göre konuşacaklar : Siz 
önergenizde «Üç ve dördüncü fıkraların aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini.» diyorsunuz. Ben dördüncü 
fıkrada bir değişiklik görmüyorum metne nazaran. 
«Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.» di
yorsunuz; dördüncü fıkra da, «Bu hakların kullanıl
ması kanunla düzenlenir» diyor. Şu halde, yalnız üçün
cü fıkra için bir değişiklik vermiş oluyorsunuz? 

CAHİT TUTUM — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaadenizle önergenizi ona göre 

düzeltiyorum. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun lehinde. Yalnız üçün

cü fıkra üzerinde söz vermiş oluyorum. «21 yaşını 
dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahip
tir.» ibaresi çıkıyor, yerine «Her Türk vatandaşı seç
me hakkına sahiptir.» şeklinde değişmiş oluyor. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım; 
karşıdaki mikrofondan konuşmaktan çekmiyorum, Sa
yın Divan beni de mikrofon gibi karşıda hissetme
sin diye. Onun için buraya geldim, hoşgörünüze sığını
yorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, görüştüğümüz madde ve çı
karılması önerilen üçüncü fıkra, siyasî yönden, hu
kukî yönden ve pratik yönden, zannediyorum ki, üre
teceği olumlu sonuçlar nedeniyle yerindedir. Bunu 
kamtlamaya hizmet edebilecek bir iki açıklama yap
makta yarar görüyorum. 

özellikle biraz önce verilen rakamlar, 18, 19, 20 
yaş diliminde bulunanları içeren rakamlar, ben sa
nıyorum ki, çok eski istatistiklere aittir. Şu anda son 
yapılan nüfus sayımına göre 18 yaşta olanların sayısı 
1 milyon 56 bin 289 kişidir. 19 yaştakilerin sayısı 
736 bin 050 kişidir. 20 yaştakilerin sayısı ise 1 mil
yon 270 bin 107 kişidir. 18, 19, 20 yaşındakilerin top
lamı böylece 3 milyon 62 bin 446 kişiyi buluyor. 

Şahsiyetine büyük saygı ve sempati duyduğum Sa
yın Dal'ın rakamları çok daha farklı olduğu için za
bıtlara geçmek ve Değerli Anayasa Komisyonumu
zun yüksek bilgilerine saygılarımla arz etmekte ya
rar görtiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bakın, bir başka gerçekten örnek vermekte yarar

lılık görüyorum. Türkiye'mizde 9 ve 15 yaş arasın
da üretime katılan çocuklarımızın sayısı resmen 3 
milyondur. Bunlardan tarım kesimi dışında 600 bine 
yakın çocuk sanayi ve inşaat işçiliği yapmaktadır. 300 
bini aşkın çocuğun ise, öğrenimine devam etse bile, 
bir yandan da çalışarak para kazandığı açıktır. Böy
lece tarım kesimiyle birlikte üretime katılan çocuk
larımızın sayısı 3 milyonu bulmaktadır ve yine 9 - 1 5 
yaş kesitinde olan bu çocuklarımızdan 1 milyonu 
ailenin geçimini kolaylaştıracak nitelikte parasal kat
kılar yapmaktadırlar; çalışmaktadırlar değerli arkadaş
larım. Bugün 18, 19, 20 yaşta olan bu gençlerimiz 
bakın hangi evrelerden geliyor; «Siyasî rüşt» denildi, 
«Sorumluluk» denildi, «Hazır değil» denildi de bu ve
rileri onun için yüce bilgilerinize sundum. Bütün bu 
arz ettiğim bir iki veri, bugün bu yaş kesitinde olan
ların ne derece sorumluluk taşıyabildiklerini, gayet 
tabiî aileden, evlilikten, baba olanlarla ilgili rakam 
vermekten kaçınıyorum, sadece bu örnek, iki rakam 
zannediyorum ki, konuyu aydınlatmaya yeter. 

• Hukukî açıdan bu yaş kesitinde olanların hem va
tandaşlık hakkı olarak oy vermeye daha çok hakları 
var, hem de gerek siyasal partilerin iktidar olması ve 
memleketi kendi programları yönünde biçimlendir
mesi, şekillendirmesinde kendi alın yazgılarını da âde
ta yoğurduğu için bizden daha çok hak sahibi olduk
larına kaniim. Çünkü 18, 19, 20 yaşındakilerin ömrü 
zannediyorum ki, bu noktadaki gerçeği de aydınlat
maktadır ve hukukî bakımdan hak olarak oy kullan
ma haklan vardır; vatandaş olmanın ötesinde. 

Siyasal bakımdan bunlara oy verdirtilmediği tak
dirde iki büyük sakınca vardır; kısaca özetlemekle ye
tiniyorum. Biri; bunlar seçim dışı kaldıkları zaman, 
bizim umudumuz olabilecek siyasal partiler bu yük
selen diri kuşağın özlemlerini kendi programlarına 
yansıtmayacakları için (Çünkü, değil mi ya; oyları 
sözkonusu değil) parti programları memleket gerçek
lerine uygun olmayabilir. Bu büyük bir sakıncadır; ya
ratabileceği ve hepsini anmam mümkün olmayan di
ğer sonuçlarla birlikte. 

Demokrasinin tabanı bakımından siyasal rejimi
mizin en güçlü savunucuları olabilecek bu 3 milyona 
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varan büyüklükteki gençlerimizi dışlamakla zannedi
yorum ki, savunmamız gereken demokratik ve meş
ru rejimi önemli bir dayanaktan yoksun bırakıyoruz. 
Sonra, bu gençlerin nereye gidebileceğini de düşün
mekte zannediyorum ki yarar olur. 

Bu noktalar göz önüne alınınca bu fıkranın bu
radan çıkmasında ve yarın isabetle oluşturacağınıza 
inandığım seçim sistemi içerisinde bu gerçek yönleri
ni de göz önüne alarak çözmede yarar vardır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, bu maddeye 

ilişkin usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGINAY — Bu madde biraz evvel Ge

nel Kurulca kabul edildiğine göre, müzakerenin usu
le uygun olduğunu sanmıyorum. 21 yaşını ihtiva eden 
fıkra kabul edilmiştir. Şimdi bunun çıkarılması hak
kında bir müzakere açılması zannediyorum ki eski 
kararı değiştirme bakımından tehlikelidir. 

BAŞKAN — Tabiî. Yalnız müsaade ederseniz iki 
önergenin mahiyeti birbirinden çok farklı. O da şu : 
Verilen ve reddedilen önergeler seçmen hakkının 18 
yaş olarak tespitini öneriyordu; biz onu reddettik. Ye
ni önerge ondan farklı. «Her Türk vatandaşı seçme 
hakkına sahiptir» şeklinde yeni bir hüküm getirmek
tedir. Bu itibarla, bu hükmün de diğer önergelerle 
beraber oylanması mümkün değildir; takdir edersiniz. 
' Sayın iğneciler önergenin aleyhinde söz istemişler
dir; buyurunuz efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanım, evvela zatı âlinizden şunu sor-
, mak isterim : Ben de usul hakkında bir dakikalık 
bir konuşma yapmak isterim, saat tutmazsanız konu
şacağım. 

BAŞKAN — Usulün nesi efendim? 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, çok önemli 

bir usul meselesi ortaya çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız 
lehte bazı arkadaşlarımız aleyhte söz alıyorlar, ikişer 
adet olmak üzere; buna diyecek yok; fakat ola ki, 
bir kısım arkadaşlarımız aleyhinde konuşacağız dedi
ği halde «'Efendim, konuşmaktan vazgeçtim» derse, 
bu da bir konuşma sayıldığı için başka bir konuşmacı 
konuşamayacaktır. Böylece bir obstrüksiyon yapılmış 
olacaktır. Bunu dikkatlerinize arz ederim. Olabilir, bu
güne kadar oldu demiyorum; ama olabilir. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, tabiî, olabilir; yalnız 
konuşmacı cümlesini, «Benim fikirlerim daha evvelki 

arkadaşlarım tarafından ifade edilmiştir, ona katılı
yorum ve bu sebeple de zamanınızı almamak için ye
ni bir konuşma yapmıyorum» şeklinde ifade etmişse, 
bu gerçekte fikrin ve aynı zamanda iradenin izharı 
mahiyetindedir. Bu itibarla, bir konuşma mahiyetinde
dir. Bundan daha öteye bir başka usul tatbiki müm
kün değildir. 

Buyurun efendim, dakikanız başladı. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Ergi-

nay deminki usul konuşmasında hem haklı, hem hak
sız; çünkü, filvaki yeni bir hüküm teklif ediliyor, 21 
yaş, 18 yaş meselesini hallettik; fakat teklif edilen 
hususla hiç ilgili olmayan, tekrar dönüp 20 yaş, 18 
yaş, 19 yaş gibi konular tartışılıyor, sanki tekrar yaş 
haddi oylanacakmış gibi bir hava verilmek isteniyor. 
Bunun için, önerge ne ise onun üzerinde konuşulma
sı iktiza eder hususunu vurgulayarak esasa geçiyo
rum. 

Sayın arkadaşlar; 
«Mademki 21 yaş temayülü vardır; peki olsun; 

ama Anayasaya girmesinde gerek yoktur, bunu parti
ler kanununda tespit etmek mümkündür» deniliyor. 
Evet, mümkündür; ama bugünün şartlarında Anaya
saya girmesi zorunludur. Şöyle ki : 

Biliyorsunuz, bundan evvel gençliği partiler sö
mürmüştür, eski tabirle istismar etmiştir. Onlara ta
vizler vermek suretiyle, «Ben seçmen hakkını, oy hak
kını gençlere, daha aşağı grup yaşlara indireceğim» 
diye kendilerine çekme temayülü içine girmişlerdir. 
Şimdiki hocalarımızı tenzih ederiz, üniversite hocala
rı da bunların içine karışmışlardır; onun için Türki
ye'de büyük sıkıntılar meydana gelmiştir. Bunları unu
tacak kadar eski tarihler olmadığı için tekrar hatırlat
mak istiyorum. 

ikincisi de, büyük çalkantılar sonucu çok yara 
alan gençliğimiz, özellikle üniversitede tahsilde olan 
kesim bu yaraları 12 Eylülden sonra yeni yeni ta
mir etmeye başlamıştır vatandaşlarımız; anneler, ba
balar. Onun için bu seçim kanununda yaş haddi gir
melidir ki, 21 olarak vurgulanmalıdır ki, bu yaralar 
tamamen iyileşebilsin. 

Bu itibarla 21 yaşın Anayasada vurgulanması, net 
olarak şekillenmesi ve onun dışında müphem ihtilaf
lar doğuracak ve zamanla şu veya bu şekilde büyük 
tartışmalara yol açacak kapıların tamamen kapan
ması zarureti vardır. Bu yönüyle Anayasada kalması 
lazımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler, 
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Sayın Yeğenağa, aleyhte. 
TURHAN GÜVEN — Aleyhinde konuşma hak

kımız var mı efendim? 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa istemişti, ona veriyo

rum efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Efendim, seçmen yaşının tespit edilmesi olayı Tür

kiye'de 1977 yılında Mecliste ve siyasî partiler nez-
dinde bir gündem maddesi haline gelmişti ve siyasî 
partiler aşağı yukarı bir seçmen yaşı üzerinde muta
bık kalmışlardı. Ben o sırada isviçre'ye gittim. 

İsviçre'de kaldığım sürece bir referandum vardı. 
isviçre'de de siyasî partiler seçmen yaşının 18 olması 
üzerinde karar kılmak üzereyken, halk, oy toplamak 
suretiyle seçmen yaşı 18 mi olsun, 21 mi olsun diye 
bir referanduma gitmişti; halk kendisi, siyasî partile
rin dışında organize olarak, imza toplayarak referan
duma gittiler. 

Bu referandum esnasında birçok açık oturum iz
ledim. Lehte, aleyhte konuşmacıları dinledik. Bun
ların başında en hâkim gelen görüş 21 yaşının siya
sî rüşt çağı olduğu üzeninde toplanıyordu ve 21 ya
şına kadar bir insanın maddeten, maddî istiklali 
olamayacağı hâkim geliyordu. Maddî istiklali olma
yan bir insanın siyasî rüşte ermiş olmasının kabul 
edilmeyeceği saptandı ve referandum! yapıldı İsviç
re'de; 121 yaş seçmen yaşı olarak kabul edildi.; 

Şimdi efendim, bizim de bugün elimizde Türk 
Milletine sorma, referandum yapma ve bu Anaya
sayı Türk Milletinim tasdikine sunma imkânımız 
yeni ortaya çıktı. Onun için bu referanduma gire
cek bir madde; seçmen yaşını 21 yaş olarak Türk 
Milleti kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bütün mü
him sorun burada. 

Muhterem Heyetiniz de Anayasa oylaması için, 
seçmen (kütüklerinin hazırlanmasına ilişkin Tasarıda; 
referanduma sunulduğu zaman Anayasanın 21 yaşını 
bitirmiş olanlara sorulmasını ekseriyete yakın bir 
şekilde kabul etmişlerdi. Onun için bu 21 yaş bir si
yasî rüşt çağıdır. Komisyon Sözcüsü Sayın Kemal 
-Dal da bunu gayet vazıh bir şekilde belirtti. 

Artıık bunu kanunla mı yapalım, yaş değişikli
ği mi yapalım şeklinde üzerinde durmalktansa, Ko
misyondan geldiği şekilde kabul etmekte büyük ya
rar görürüm efendim. 

Saygılarımla, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Komisyonun görüşünü rica ©diyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Daha önce de bu husustaki görüşümüzü belirt
miştik Sayım Zakâi öktö'nin konuşması dolayısıyla. 
Bir defa ta gençlerimizi politika dışında tutmu
yoruz.; Sadece seçmen olarak 21 yaşını uygu gör
düğümüzü belkıtiyoruz. Gerektiğinde gençlerimiz si
yasî partilere girebiliyorlar, onların' faaliyetlerine 
katılabiliyorlar.., Ayrıca, daha önce, daha küçük yaş
taki Ikıimseler iş sahibi olabiliyorlar, kazanç sağla
yabiliyorlar gibi sebeplerle seçmen olmalarının hak
lı olduğu ileri sürülemez. ıBu eskimiş bir düşünce
dir, '19'uncu Asrın düşüncesidir. Bir kimsenin seç
men olabilmesi için mutlaka memlekete maddî bir 
katkısı olması gerekir şeklinde bir düşüncedir. İn
giltere'de, italya'da uygulanmıştır 19'uncu Asırda; 
Osmanlı Devletinde de uygulanmıştır. 

iBiz zamanımızda bu ölçülere bağlı değiliz. Yaş 
olarak 21 yaşın Anayasada mevcut olmasını uygun 
görüyoruz ve önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un verdiği önergeye 

Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. 
Dikkate! alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

ISayın Bayazıt, Sayın' Uyguner ve arkadaşları ta
rafından verilen bir önergeyi okutuyorum: 

«Fıkra : 4. 
(Halk oylamasına ıbaşvurullması gereken hallerde 

yulkardaki fıkralar hükümleri uygulanır.» 
'BAŞKAN — Önergeyi zatıâüniz mi açıklayacak

sınız Sayın Uyguner?... 
M. FEVZİ UYGUNER — Evet efendim, kısaca, 
BAŞKAN — Buyurun efendim.; 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, 
Maddeyi tetkik buyurmuşsunuzdur, sadece seçim 

sistemine göre ve seçimlerde verilecek oy biçimine 
göre düzenlenmiştir. »Biz burada, halkoylaması da 
yapılabileceği Anayasamızun müteakip [maddelerin
de öngörülmektedir; halkoylamasına sunulan şey
lerde aynı şeyin uygulanmasını öngörüyoruz. Bu 
hususta maddeye bir ilave yapılmasını arzu ediyoruz. 
Bu nedenle bir önerge hazırladık. Yüksek takdirleri
nize arz ederim, 

IBAŞKAN — Üçüncü fıkra ile dördüncü fıkra 
arasına bu fıkranın ilâve edilmesini istiyorsunuz. 

Önergenin üzerinde konuşacak başka üye?,.. Sa
yın 'Bayazıt, lehinde?... Buyurun efendini. 
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RIFAT BAYAZrr — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Tasarının dört fıkradan ibaret olan 76 ncı mad
desi yerindedir. Ancak gördüğümüz bazı noksanlık
lar nedeniyle iki fıkranın ilavesini öngörüyoruz. Mo
dern Anayasa Hukukunda plebisit, bir kanun veya 
herhangi bir devlet tasarrufu hakkında halkoyuna 
başvurma halidir.; 

Mevzuatımızda, 1580i sayılı Belediye Kanununun 
de'ğişiık 7 noi maddesinde, köy veya köy kısımları 
veya beldelerinin birleşerek veya ayrılarak yeni bir 
belediye kurabilecekleri hallerinde, mahallî seçim 
kurullarınca belediye meclisleri seçimlerindeki usul 
ve şartlar dairesinde ilgili seçmenlerin oylarının 'alın
ması suretiyle plebisit öngörülmüştür,. 

ıŞimıdi mevzuatımızda ıbu plebisit öngörülmüştür 
ve şu şekilde ayarlamıştır onu vazı-ı kanun: «Bir 
beldenin bazı kısımlarınım ayrılarak ayrı bir belde 
haline gelmesi, bir beldenin tamamının diğer bir 'bel
de ite birleştirilmesi, bir beldenin bazı kısımlarımın 
komşu bir beldenin içine alınması.» Bunların her iki 
kısmında da plebisit yapılır ve bu plebisit usulü bili
yorsunuz halkoylamasıdır, «Evet, hayır» dır orada. 
Belediye seçimleri siyasî seçimlerdir, siyasî niteliği 
haizdir, Anayasada yer almasının yerinde olduğu ka
nısındayız. Belki ileride kanunlarımızda bu şekilde 
halkoyuna gidilmesi yolunda bir hüküm gelebilir, bu 
açıklığı gidermek için, maddeye bu fıkranın eklenme
si gerekir kanısındayım, takdir Yüce Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Önerge üzerinde konuşan değerli arkadaşlarımızın 

da belirttiği gibi Anayasamızda buna ait bir hüküm 
yoktur ve gerek de yoktur. İleriye ait belediye ihti
yaçları ya da ileriye ait böyle bir ihtiyaç doğarsa ih
timaline karşı böyle bir fıkra önermektedirler, ileri
ye doğan ihtiyaç yasa ile gösterilecektir. Çıkacak ya
sa da Anayasaya atıf yapar, yasa kendi içerisinde na
sıl uygulayacağını gösterir. Bu bakımdan gerek gör
müyorum ve katılmıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Arkadaşlarımızın verdiği önerge bir nevi referan
dum niteliğindedir. Bizim Tasarımızda millî iradenin 
gerçekleşmesi için referandum yolunu biz uygun gör
medik, seçimi uygun gördük. Bazı kanunlarımızda 
halkoylaması ismiyle bazı uygulamalar var ise de, 
bunları biz referandum yahut da yeni görüşle millî 
iradenin teşekkülü anlamında kabul etmiyoruz. Ta
sarıda da bununla ilgili bir düzenleme mevcut değil, 
yer vermedik. Ancak, Anayasa Tasarısının halkoyu
na sunulması söz konusu, bununla ilgili ayrı bir ka
nun çıkmıştır. Bu bakımdan burada böyle bir fıkra
ya ihtiyaç olmadığı kanısındayız, arkadaşlarımızın 
önergesine maalesef üzülerek katılamadığımızı belirt
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler değerli arkadaşlarımız tarafından ve

rilen önergeye Komisyon katılmıyor, dikkate alın
masını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Bir tek önerge var bu madde ile ilgili okutuyo
rum. 

(Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Açıklama yapmak isteyen?.. 
RIFAT BAYAZIT — Açıklama yapmak istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Önergemizin beşinci fıkra olarak Tasarıya eklen
mesini istiyoruz. Konu ettiğimiz fıkra, silah altında 
bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve tevkif evlerinde bu
lunan tutuklu ve hükümlülerin seçimlere ve halkoy-
lamasına katılmayacağıdır. «Biz Halkoylamasıma» 
dedik, kabul edilmedi; «Seçimlere katılamayacağı» 
şeklinde olması gerekir bu önergemiz şayet iltifat 
görürse. 

Efendim silah altında bulunan er ve erbaşlar. 
İleride partiler tarafından bunların seçimlere katıl
ması hakkında, oy kullanması hakkında bir kanun 
kabul edilecek olursa, partiler kanununda, seçim ka
nununda bilhassa kabul edilecek olursa, hiçbir poli
tikaya katılmayan kıymetli ordumuzun üzerine biz 
bir gölge düşer endişesiyle bu fıkrayı getirmiş olu
yoruz. Çünkü, erler ve erbaşlar doğrudan doğruya 
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garnizon içinde disiplinli olarak, askerî usul ve iç 
Hizmet Kanununa göre idare edilen kıymetli eleman
lardır. Bunların verecekleri oylar bir partinin lehine 
tecelli edecek olursa, kıtanın üzerine, ordunun üze
rine büyük bir gölge düşer, ben bu gölgeden kurtar
mak için arkadaşlarımızla birlikte bu metnin ilave
sini arzu ettik. 

Yine ceza ve tevkif evlerindeki bulunan mevkuf 
ve mahkûmların da hürriyetleri orada tahdit edilmiş
tir, muayyen bir grubun emri altındadır, oylarını sa
lim bir şekilde kullanamazlar. Bu oylama neticesi, o 
müessese üzerine hakikaten büyük bir gölge düşürür. 
Sandıkların kamu müesseselerinin içerisine girmesi 
zaten sakıncalıdır. Nitekim, daha önce Seçmen Kü
tükleri Hakkındaki kabul ettiğimiz Kanunda da bu 
hükmü getirdik; maddeye eklenmesini takdirlerinize 
arz ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürbüz ve Sayın Gökçe aleyhte, Sayın tAk-

soy ve Sayın Ökte lehte söz istemişlerdir. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Üzerinde görüştüğümüz maddenin son fıkrası da 

belirttiği gibi «Bu hakların kullanılması kanunla dü
zenlenir» demektedir. Seçme hakkının kullanılmasının 
kanunla düzenleneceğini belirlemektedir. Nitekim, 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki 
Yasada seçmeni belirlemiştir; «Kısıtlı, mahcur ve 
silah altında bulunan er ve erbaşlar seçmen olamaz
lar» demektedir. Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Hakkındaki hazırladığımız Yasada da biz burada be
lirlemiştik. Sonradan Kurucu Meclisten çıkarak Ya
salaştı ve kimlerin seçmen olacağı belirlendi, şimdi 
sayımları, yazımları yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bu bakımdan iki yönüyle bu önergeye karşı çık
mak istiyorum. Birincisi, bu yasa ile düzenlenmeli
dir. Nitekim, biz de siyasî partiler ve seçim yasasını 
düzenleyeceğiz ileride; geçmiş yasalarda da buna ait 
hükümler vardır, Anayasada tekrarına gerek gör
müyorum. 

ikincisi, hükümlü ve tutukluların oy kullanma
masına temelinden karşı geliyorum. Çünkü, ilgili 
Yasa «Mahcur ve kısıtlı olanların oy kullanamaya
cağını» belirlemektedir. Bunun içine giren hükümlü 
ve tutuklular da oy kullanamamaktadır. Bunun içine 
girmeyenler oy kullanmaktadırlar. Çünkü, hükümlü
lerin ve tutukluların Anayasamızda bizde de kabul 
ettiğimiz Tasarının 37 nci maddesinde belirttiğimiz 
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gibi, kişi özgürlüğünü kısıtlayıcı cezaların yahut bu 
nitelikteki güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi, 
öncelikle hükümlünün ıslahı ve eğitilmesi amacına 
yöneliktir diyoruz. Çok beğendiğim maddelerden bir 
tanesi. Gerçekten cezaevine aldığımız bir kimsenin 
cezası, orada belli gününü geçirmek, bu hükmün in
fazıdır. Ancak, amaç hükümlünün ıslahıdır, onun 
topluma ıslah edilerek iadesidir, onun toplumla 
kaynaşmasını, bütünleşmesini sağlamaktır. Biz 
şimdiden bu tutuklunun daha önce olan seçme 
hakkını da elinden alıp, «Sen seçimlerde oy kullana
mazsın» demek suretiyle onu şimdiden toplumun dı
şına iter biçimde atarsak, ıslahta güçlük çekeriz. 
Onun çünkü vatandaşlık hakları belli düzeyde de
vam ediyor, onun da malı var, onun da çocukları 
var, gayrı menkulü var, onun da partilerden bekle
diği ya da beklemediği var. O da içeride belli şeyler 
konuşacaktır. Tamamen dört duvar arasında kalıp 
her türlü toplumun dışına itmekle, onu ıslah etmek
te güçlük çekeriz. O da günlük meselelerini konuşa
caktır. o da televizyonunu izleyecektir, gazetesini 
okuyacaktır, yasal olan siyasal partiler hakkında gö
rüşüp tartışabilecektir ve buna ait oyunu kullanabi
lecektir .Bu bakımdan temelinde de önergeyi haklı 
görmüyorum. 

Yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Gökçe, önergenin aleyhinde. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Muhterem Rıfat Ağabeyimiz ve arkadaşlarının 

önergelerine katılamıyorum; beni bağışlasınlar. Çün
kü, önergede bir istisnaî hüküm getiriyorlar sadecev 

Anayasaya konulmak üzere. Mumhterem Rıfat Ağa
beyimiz Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapmıştır, ben
deniz de Yüksek Seçim Kurulu üyesiyken buraya se
çildim. 298 sayılı Seçimin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında bir Kanun var. O Kanun
da ve ilgili diğer mevzuatta seçimin nasıl yapılacağı, 
seçimde kimlerin oy kullanacağı, kimlerin ne şekilde 
oyunu kullanacağı açıkça yazılıdır. 

Şimdi, yanlış hatırlamıyorsam (Eğer yanlış ha
tırlıyorsam beni affetsinler) o Kanunda er ve erbaş
ların oy kullanamayacakları zaten hükme bağlanmış
tır. Bunu yeniden bir Anayasa maddesi olarak getir
meye gerek yok. 

Öte yandan kalıyor hükümlü ve tutuklular. 
Hükümlüler, zaten eğer kanunî mahcuriyet altı

na alınmışsa ve medenî haklarını, hükümlülük süre-
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si içerisinde kullanma ehliyetleri yoksa, elbette ki, 
bunların da seçmen olarak haklarını, seçim haklarını 
kullanma haklarından söz edemeyeceğiz; bu hakları 
alınacaktır. 

Ancak, hükümlü bulunan kimsenin bu hakkını 
elinden alma hukuk kurallarına ve hukukun üstünlü
ğü prensibine uygun düşmez. Çünkü, hüküm verilin^ 
ceye kadar kimin suçlu, kimin masum olduğu henüz 
meşkuktür, henüz ortadadır. Henüz ortada bulundu
ğuna göre tutuklu bir kişinin bu hakkının elinden, 
hele Anayasayla alınmasına benim gönlüm razı ol
muyor. Elbette ki, takdiri Yüce Kurulumuz yapacak
tır. 

Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. Bu 
bir anayasa mevzuu değildir. İleride seçim kanununu 
bizler yapacağız, o zaman bu tekliflerini getirsinler, 
bu tekliflerini elbette ki, o zaman is'af edeceğiz, el
bette ki, bu tekliflerini göz önünde bulunduracağız. 

Yüce Kurulunuzu saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Aksoy, önergenin lehinde konuşmak üzere 

buyurunuz. 
ALÂEDDlN AKSOY — Sayın Başkanım, sa

yın arkadaşlarım; 
Askerî ve asker kişileri, subay ve astsubaylar ta

biî hariç siyasetten arındırmak amacımız lolmalıdır. 
Bu konu Atatürk'ten beri de bu şekilde uygulanmış, 
kıtaya seçim sandığı girmemiştir. Bu bakımdan bu 
uygulamanın ileride başka bir hal alabilmesi için 
Anayasaya böyle bir maddenin konması çok zarurî 
ve yerindedir. 

Tutuklu ve hükümlüler ise hürriyetleri kısmen el
lerinden alınmış, kısıtlanmış kişilerdir. Bunlar bulun
dukları ceza ve tevkif evinin genel psikolojisine ta
bidirler ve baskı gruplarına tabidirler. Oradaki bas
kı grupları hangi partiye oy vermeyi istiyorsa hüküm
lü ve tutuklular da oraya oy verirler .Başka bir yana 
oy vermeleri mümkün değildir; çünkü orada sayılır, 
bilinir ve ileride tazyik konusu olur ve olmaktadır. 

Ayrıca iktidarı etkilemekte af veya şu veya bu 
mevzularda kanunların çıkarılması için bir baskı un
suru olarak da, toplu oy verildiği için kullanılabilir. 

Bu bakımdan her iki önergenin kabulünde 'kamu 
yönünden yarar vardır. Kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Ökte, önergenin lehinde konuşmak üzere 

söz veriyorum. 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Her iki fıkra da 

tarihî zaruretlerin sonucudur. Özellikle asker kişile-
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rin siyasete katılmaması konusu bizim için yeni bir 
mesele değildir. 1876'da Meclisi Mebusanın seçilme
siyle de ilgilidir. O günkü iradede de mevcuttur, 
Ayanın seçilmesi hakkındaki iradede de mevcuttur, 
ondan sonraki bütün anakanunlarda da mevcuttur. 
1931'de meydana getirilen ve Teşkilatı Esasiyenin de
ğişikliğini öngören yasada da mevcuttur. 

Bu sebeple önergenin birinci, yani asker kişilerin 
siyasete katılmamasını sağlayan bölüm tarihî zaru
retlerin sonucudur, bugünün gereğidir, geleceğin ge
reğidir. 

Bu bakımdan önergenin desteklenmesini öneriyo
rum. 

İkinci mesele; ikinci meselemiz de toplumumuzun 
ve özellikle ceza hukukumuzun ve tevkif müessese
mizin sonucudur. Bu sebeple önergenin lehindeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Halkoylaması dışında önergenin dikkate alınma

sını Komisyon benimsiyor. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bir daha rica ediyorum. 

Halkoylaması hariç diyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Halkoylaması ilk evvel reddedilmişti, bu 
bakımdan halkpylamasına katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Tamam, onu çıkarttılar esasen. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Evet, onun dışında katılıyoruz. Dikkate alın
ması suretiyle; inceleyeceğiz. 

BAŞKAN — Dikkate almak üzere mi, katî şe
kilde mi oylayayım? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Dikkate alınmak üzere efendim. Komisyon 
incelemek istiyor, onun için dikkate alınması daha 
iyi olur. 

BAŞKAN — Evet, bir başka önerge yoktur. Tek
rar, dikkate alınmasını istiyorsunuz. Peki efendim. 

76 ncı maddeye bir beşinci fıkra eklenmesini mü
tedair Sayın Bayazıt, Sayın Orel, Sayın Eroğlu, Sa
yın Daçe ve arkadaşlarımızın verdiği önergeyi... 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, buyurunuz efen
dim. 
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ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Bir sual sor
mak istiyorum Sayın Başkanım. 

Efendim; 
Yeni Anayasa Tasarımızın 76 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrası şöyle; 
«Yirmibir yaşını dolduran her Türk vatandaşı 

seçme hakkına sahiptir.» 

Tek nitelik bu. 21 yaşını doldurduğunuz an seçme 
hakkına sahip olacaksınız. 

Bu hüküm burada iken acaba kısıtlıların,, hacir 
altında bulunanların oy vermemesi halini tescil et
mesine dair bir kanun çıkarılabilir mi? Bu Anayasaya 
aykırı olmaz mı? Bu konu dikkatimi çekti. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 

ANAYASA KOMİSYONU 
DAL — Gayet tabiî. 

ADINA KEMAL 

Zaten seçim kanunlarında kimlerin oy kullana
mayacaklarına dair hükümler vardır. Çıkartabilir; 
ama burada, ileride polemik konusu yapılabilecek 
önemli kişiler söz konusu olduğu için Anayasaya gir-
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mesi teklif edildi. Bu bakımdan Komisyon bunu in
celeyecek ve cevabını getirecektir. 

Teşekkür ederim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, sual cevaplanmıştır. Mü

saade edin Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Cevaplanmadı 

gibi geldi bana da onun için efendim, 
BAŞKAN — Efendim tekrar sual mümkün olmu

yor. Usulen biliyorsunuz. Mazur görmenizi rica edi
yorum. 

Efendim; 
Arkadaşlarımız tarafından verilen önergenin Ko

misyon dikkate alınmasında mutabıktırlar. 
Bu itibarla dikkate alınmasını oyluyorum. Dikka

te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Böylece önergeyi ve aynı zamanda maddeyi Ko
misyona veriyorum. 

Müteakip maddeye geçmeden önce Birleşime 20 
dakika ara yeriyorum. 

Kapanma Saati : 17,30 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLÎMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, imren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
137 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
77 nci madde üzerinde müzakerelere başlıyoruz. 
77 nci maddeyi okutuyorum. 
III. Siyasî partilerle ilgili hükümler 
A. Parti kurma ve partilere girme hakkı 
MADDE 77. — Vatandaşlar, siyasî parti kurma 

ve usulüne göre partilere girme ve çıkma hakkına 
sahiptir. 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. 

Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar 
ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 
sürdürürler. 

Siyasî partilerin tüzük ve programları, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan 
haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Sınıf ve zümre esasını, komünizmi, faşizmi, teok
rasiyi ve her hangi tür bir diktatörlüğü Türkiye'de 
savunmayı ve yerleştirmeyi esas alan siyasî partiler 
kurulamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 13 önerge vardır, 
okutuyorum. 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan bir hususun açıklanmasında 
yarar görüyoruz. 

BASK AN — Buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Daha önce 13 üncü maddede «Komünizmi, 
faşizmi, teokrasiyi» gibi hususlar çıkmıştı; buradan 
da çıkarılmasını Komisyon olarak uygun görüyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu itibarla metni siz okuyunuz lüt
fen, arkadaşlarımız ve ben düzelteyim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Son fıkranın «Sınıf ve zümre esasını veya 
herhangi bir tür diktatörlüğü Türkiye'de savunma
yı ve yerleştirmeyi esas alan siyasî partiler kurula
maz.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının III. Siyasî partilerle ilgili 

hükümler «A. Parti kurma ve partilere girme hakkı» 
başlığı altında yer alan 77 nci maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü paragraflarının sıralanış düzeninin 
değişmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, saygılar sunarız. 
İkinci paragrafın birinci, üçüncü paragrafın ikin

ci, birinci paragrafın ise üçüncü paragraf halinde dü
zenlenmesi... 

Hayati GÜRTAN Beşir HAMİTOĞULLARI 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 77 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«MADDE 77. — Vatandaşlar usulüne göre si

yasî parti kurma, siyasî partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. 

Siyası parti kurmak için; kurucuları, organları, 
tüzük ve programları, gelir kaynakları hakkında ka
nunun gösterdiği açıklayıcı bilgi ve belgeler İçişleri 
Bakanına verilir. Kanunun aradığı şartların varlığı 
halinde siyasî partinin kurulması ve faaliyete geç
mesi engellenmez. Parti üyeliği için 21 yaşını ikmal 
etmek şarttır. 

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları men
supları ile yükseköğretim kurumlarındaki eleman
ları, yükseköğretim kuruluşu üyeleri, kamu kurum 
ve kuruluşların sürekli memur statüsündeki görev
lileri ile yönetim organlarında görev alanlar, öğren
ciler ve silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri men
supları siyasî partilere giremezler. 

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurları olup, bütün faaliyetlerinde vatan
daşların hak, menfaat ve hürriyet eşitliğini ayırımsız 
Türkiye halkına şamil, milletin umumî refahını ve 

devlet bünyesinin güçlendirilmesini sağlamaktan ve 
ülke ve millet bütünlüğünü, devletin varlık ve bağım
sızlığını, millî egemenliği korumaktan sorumlu olup, 
toplum huzurunun temin ve devamında birbirlerine 
yardımcı olurlar. 

Bir veya birkaç bölgeye, bir veya birkaç sosyal 
sınıfa, cemaate ve zümreye yahut din, dil, mezhep,' 
ırk ve cinsiyet ayrılığı esasına dayanan veya Ana
yasanın değiştirilmesi mümkün olmayan hükümleri
ne aykırı amaç güden ve herhangi bir tür diktatör
lüğü Türkiye'de savunmayı ve yerleştirmeyi hedef 
alan siyasî partiler kurulamaz ve faaliyetlerinin de
vamına imkân verilemez. 

Siyasî partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyet
te bulunamayacakları gibi kadın kolu, gençlik kolu 
ve benzeri şekildeki ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar 
meydana getiremezler, vakıf kuramazlar. 

Rıfat BAYAZIT Adnan OREL 
M. Fevzi UYGUNER Eşref AKINCI 

Ethem AYAN 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının madde 77'nin; 
1. Başlığının ilk fıkraya uygun olarak : «A. 

Parti kurma, partilere girme ve çıkma hakkı» şek
linde düzenlenmesini, 

2. Son fıkrada «Diktatörlüğü» kelimesinden 
sonra gelen «Türkiye'de» kelimesinin fazla ve gerek
siz olması sebebiyle metinden çıkarılmasını saygıyla 
öneririz. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Mahmut AKKILIÇ 

Muhsin Zekâi BAYER Ali Öztürk TEKELİ 
Ali Nejat ALPAT M. Utkan KOCATÜRK 

Sayın Başkanlığa 
77 nci madde ikinci fıkra olarak, «Siyasî parti

ler, kanunda belirtilen esaslara uygun olarak kuru
lur» şeklinde yer almasını arz ederim. 

Bekir TÜNAY 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 77 nci maddesinin ikinci 
fıkrasını teşkil eden «Siyasî partiler, demokratik si
yası hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» kaydının Ta
sarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 
Sayın Başkanlığa 

77 nci maddenin üçüncü fıkrasının «Siyasî par
tiler, Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetle
rini sürdürürler» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bekir TÜNAY 
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Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısı 77 nci madde dördüncü fıkra 

birinci satırındaki «Tüzük» kelimesinden sonra vir
gül koyup, bir de «îsim» kelimesinin ilave edilme
sini arz ve teklif ederim 

Şükrü BAŞBUĞ 

GEREKÇE : Siyasî partilere isim alınırken «dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, in
san haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve 
laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz» şartları
na uygunluk aranmalı ve Anayasada bu ihtiyaç ay
rıca vurgulanmalıdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 166 S. Sayılı Anayasa Tasa

rısının 77 nci maddesinin son fıkrasının, «Sınıf ve I 
zümre esasını» kelimelerinden sonra gelmek üzere ı 
«Sosyalizmi» kelimesinin ilavesini arz ve teklif ede- | 
riz. 

Saygılarımızla. ) 

Nurettin ÂYANOĞLU Mehmet PAMAK | 
Yıldırım AVCI Halil Erdoğan GÜREL 

Turgut YEĞENAĞA Zeki ÖZKAYA 
V. Muhlis DABAKOĞLU A. Ali GİRMEN 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
77 nci maddenin sonuna altıncı fıkra olarak «Si

yasî partiler, yan kuruluşlar kuramazlar, kurulmuş 
olan dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara dolaylı ve
ya doğrudan temasla onları yan kuruluşlar halinde 
kullanamazlar», yedinci fıkra olarak da «Siyasî par
tiler, üyelerinin hukuken geçerli kayıtlarını tutarlar» 
fıkralarının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bekir TÜNAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 77 nci 

maddesinin son fıkrası olarak aşağıdaki metnin ek
lenmesini arz ederiz. 

Halil EVLİYA Ayhan FIRAT 
«Son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy j 

sayısının en az % 10'unu alan siyasî partilere Dev
letçe yapılacak yardım kanunla düzenlenir.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 77 nci maddesinin sonuna 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ve teklif 
ederiz. 

«Siyasî partilere Devletçe yapılacak malî yardımın 
miktar ve şartları kanunla düzenlenir.» 

Feyzi FEYZtOĞLU Güngör ÇAKMAKÇI | 
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GEREKÇE : Siyasî partilere, belli bir oranda ya
pılacak devlet yardımı, partilerin kendilerini bağımlı 
duruma sokacak birtakım ilişkilerden ve kombine
zonlardan uzak kalmaları ve yaşama imkânlarına, 
az da olsa, Devlet sayesinde, yani açık ve doğru yol
dan erişmiş olmaları gibi, hiç de küçümsenmeyecek 
yararları sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğullan'na ve Sayın 
Gürtan'a ait olan önerge bu maddenin tertip tarzına 
taalluk etmektedir ve fıkraların yer değiştirmesiyle 
ilgilidir. 

Bir açıklama yapacak mısınız Sayın Gürtan? 
HAYATÎ GÜRTAN — Çok kısa Sayın Başka

nım izin verirseniz. 
BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Efendim maddenin başlığıyla ve içeriğiyle uygun 
olsun düşüncesiyle «Parti kurma ve partilere girme 
hakkı» başlığı altındaki 77 nci maddenin birinci fık
rasının üçüncü, ikinci fıkrasının birinci, üçüncü fık
rasının da ikinci olmasının daha anlamlı olacağını 
sanıyoruz. Çünkü, «Siyasî partiler, demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» Evvela herhalde 
bu söylenmeli. Bundan sonra, «Siyasî partiler önce
den izin alınmadan kurulur vs.», yani kurulma olayı 
ikinci paragrafta söylenmeli. Ondan sonra da üçün
cü paragraf olarak, «Vatandaşlar siyasî parti kurma 
ve usulüne göre partilere girme hakkına sahiptir» 
cümlesi gelmelidir düşüncesindeyiz. 

Önergemiz bu mealdedir, içeriğinde bir değişiklik 
yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum bu tertip 

tarzıyla ilgili. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bu teklife maalesef Komisyonumuz katılamıyor. 
Bizim 77 nci maddeyi düzenlememizde vatandaştan 
başlamak suretiyle, bir sıra takip etmiş bulunuyoruz. 
Daha mantıkî olduğunu zannediyoruz. Bu bakımdan 
önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürtan'ın önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyluyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının önergelerini oku
tuyorum : 

(Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt siz mi açıklama ya
pacaksınız?.. Buyurunuz efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli 
arkadaşlarım; 

Tasarının 77 nci maddesiyle ilgili olarak arz et
tiğimiz önergenin birinci fıkrası, hemen hemen Sa
yın Komisyonun hazırladığı şekildedir, o bakımdan 
ona değinecek değilim. 

İkinci fıkraya yeni bazı hükümler getirdik; siyasî 
parti kurmak için; kurucuları, organları, tüzük ve 
programları, gelir kaynakları hakkında kanunun gös
terdiği açıklayıcı bilgi ve belgeler İçişleri Bakanlığına 
verilir. Kanunun aradığı şartların varlığı halinde si
yasî partilerin kurulması, faaliyete geçmesi engelle
nemez. Parti üyeliği için 21 yaşı ikmal etmek şart
tır dedik. 

Tüzüklerini İçişleri 'Bakanlığına vermesi konusu 
esasen 1961 Anayasasında da vardır; fakat o hüküm
lere göre parti incelenme zamanım ikmal etmeden 
derhal faaliyete geçiyordu. Malumuâliniz, Kürtçe 
tedrisat yapılır manasına gelecek şekilde «İstediği li
sanda tedrisat yapar» diye tüzüğüne' hüküm koyan 
bir parti iki sene bu memlekette faaliyette bulundu. 
Nihayet yüksek Anayasa 'Mahkemesine Cumhuriyet 
Başsavcısı dava açtı ve o parti kapatıldı; ama iki se
ne bu memlekette yaşadı. Böyle bir partinin iki sene 
memlekette kendiliğinden yaşamasını önlemek için bu 
hükmün bu fıkrada yer alması faydalı olacaktır. 

İstiyoruz ki, İçişleri Bakanlığı kurulacak bir par
tinin tüzüğünü eline alsın ve Anayasaya, diğer ka
nunlara aykırı hükümler var mı incelesin. İnceleme
diği veya incelemenin uzadığı ahvalde pafti derhal 
faaliyete geçiyordu eski uygulamaya göre, biz bunun 
önüne geçebilmek için bıanu koyduk. 

Gelir kaynakları.. Partinin gelir kaynağı gösteril
sin. Üyelerimizin aidatı desin, filan yerden şunu yap
tık desin, bunu da gizlemesin Devletten. 

21 yaş meselesi: Hakikaten gençler bu partiye gir
di mi bir çalkantı oluyor memleketin her tarafında 
akın akın bir taraftan öbür tarafa. Fakültesini bitiri
yor, mektebini bırakıyor akşama kadar parti kongre
lerinde vakit geçiriyor. Biz bunu da 21 yaşı siyasî 
rüşt olarak madem diğer kanunlarda da kabul ettik, 
partilere girme yaşını da 21 yaş olarak burada öner
dik. 
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Şimdi, partiye giremeyecek olanlara gelince, bun
lar; Hâkimler, savcılar, yüksek yargı organlarının 
mensupları ile yükseköğrenim kurumlarındaki ele
manlar, Yükseköğrenim Kurulu Üyeleri, kamu ku
rum ve kuruluşlarında görevli sürekli memur statü
sünde görevliler ile yönetim organlarında görev alan
lar. Bunları dahil ettik. Öğrenciler, bilhassa öğren
ciler. öğrencilerin partilere girmesini biz sakıncalı 
göfdük önergeyi hazırlarken. Hakikaten gördünüz, 
bütün öğrenciler gün gelmiştir, bir anarşik olayda bir 
tanesi öldürülmüştür, mektepleri bırakmış bunların 
arkasına düşmüşlerdir. Partiye kayıtlıdır ya da değil
dir, onun günahına girecek değilim; birçoğu da par
tilere kaydolmuştur. Yaş haddi de gösterilmemişti. 
Bunu da biz sakıncalı gördük. 

Silahlı Kuvvetler mensupları, kolluk kuvvetleri 
mensupları siyasî partilere giremezler diye kesin bir 
hüküm getirmeyi arzu ettik. 

Sonra, siyasî partilerin müşterek bir gayede bir
leşmeleri lazımdır. Öyle oluyor ki, memleketin refa
hı, memleketin 'ilerlemesi, memlekette dirlik düzenli
ğin sağlanması için birçok anakural vardır. Bu kural
larda; hiç değilse bu kurallarda birleşsinler; fakat 
geçmiş günlerde gördük, partiler öyle oldu ki birbir
leriyle, memleketin felaketin eşiğine geldiği haller ol
muştu, memleket parçalanmak üzere idi, yine de müş
terek bir noktada birleşemediler. Hiç değilse müşte
rek bir noktada birleşmeleri için bu metni böylece 
vazettik. 

Beşinci fıkra olarak, bir veya birkaç bölgeye, bir 
veya birkaç sosyal sınıfa, cemaate, zümreye yahut 
din, dil, mezhep ırk ve cinsiyet ayrılığı esasına daya
nan veya Anayasanın değiştirilmesi mümkün olma
yan hükümlerine aykırı amaç güden herhangi bir tür 
diktatörlüğü Türkiye'de savunmayı ve yerleştirmeyi 
hedef alan siyasî partiler kurulamaz ve faaliyetleri
nin devamına imkân verilemez hükmünü getirdik. Bu 
da memleketin hayrınadır. Bu fıkra daha açık oldu
ğu için tafsilatına girmeyeceğim. O yönden bunu yük
sek takdirlerinize bırakıyoruz. 

Siyasî partiler; yurt dışında teşkilatlanıp faaliyet
te bulunamayacakları gibi kaldın kolu, gençlik kolu 
ve benzeri şekildeki ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler, vakıf kuramazlar hükmü
nü getirdik son olarak. Memleketimizde bazı partile
rin dış memleketlerdeki bazı partilerle münasebette 
bulundukları ve hatta o partilerle işbirliği yapmak 
için karar aldıkları, işbirliğine girdikleri geçmişte gö
rülmüştür. Türkiyenin bütün partileri millî olmalıdır. 
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Zannedersem yabancı partilerle işbirliği yapmaları
na hiçbirimiz razı değiliz. 'Bunu da bu yönden getir
dik. 

Takdir Yüce Kurulumuzundur, Komisyonumu -
zundur. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıBayazıt. 
önergenin lehinde, ISayın Yeğenağa buyurunuz 

efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Ben hayatımda bir müddet politika ile iştigal et

tim, parti başkanlığı yaptım ve partinin muhtelif ka
demelerinde görev aldım. Bu faaliyetlerimiz esnasın
da sıkıntılı gördüğüm bir hususu arz etmek isterim, 
bu husus kıymetli arkadaşlarımızın önergesinde de 
yer almış durumda. 

Bu husus 21 yaşından küçük gençlerin partide gö
rev alması, particilik yapması hususuydu. Yani par
ti idaresinde kaybettiğimiz en büyük zaman, bu genç
lerin taşkınlıklarını önleyebilmek, bu gençlerin yap
tığı işleri takip etmekle geçerdi, bir nevi yöneticiler 
mubassır durumunda kaldırdı. Vaktiyle partide gö
rev almış arkadaşlarımız bunu gayet iyi bilirler. 

Şimdi, siyasî rüşt 21 yaş olarak kabul edildiğine 
göre, siyasî partilere girme hakkının da 21 yaş ola
rak tespitinde büyük yarar var. O zaman tahsildeki 
gençliği siyaset dışında, bilfiil siyaset dışında tutmak
ta büyük yarar olacak. Yetişecek olan büyük Türk 
gençliği kendini eğitimine vermekle daha iyi gelişe
cektir. Yoksa, siyasî partilere girerek çok büyük va
kit kaybetmekteler ve hatta tahsillerinden olmaktalar, 
bu hepimizin gözünden kaçmamıştır. 

Şimdi efendim, 18 yaşındaki genç 21 oluncaya ka
dar siyasî fikri olmayacak mı? Gayet tabiî olacak. 
Düşünecek, görecek, okuyacak ve 21 yaşına geldik
ten sonra da hem rey verme hakkına sahip olacak, 
hem de siyasî partiye girme hakkına sahip olacak. 

Sayın arkadaşlarımızın verdiği önergenin en be
lirgin tarafı, daha evvelki seçmen yaşı konusunda 
kıymetli arkadaşlarımızın itiraz ettiği gibi, efendim 
şimdiki kanuna göre, tabiî Anayasa Komisyonu Söz
cüsü arkadaşımız da mevcut kanuna göre söyledi 18 
yaşını bitirenler siyasî partilere girebilir diye. İBir de
ğişiklik hükmü getirilememişti; fakat bu maddede bu 
değişiklik hükmünün getirilmesi ve bu önergenin di
ğer kısımlarının da çok yararlı olarak Anayasada 
yer alması hadisesi tarafındayım. Onun için önergey
le tamamıyla mutabıkım, bilhassa partilerin yurt dı
şında herhangi bir bağantıları, iştirakleri olmaması 
gerekir. 

| Teşekkür ederim, saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Erginay aleyhte. 
AlKItF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Anayasanın, ismi üzerinde hükümlerinin genel 

olması ve Anayasaya göre çıkarılacak olan kanun
ların gelişmelere göre de değiştirilebilmesi imkânını 
sağlaması gerekir. Şimdi biz Anayasamızda böyle te
ferruatlı hükümleri koyduğumuz takdirde, donmuş 
bir cemiyete döneriz. 

iKaldı ki, 78 inci maddenin son fıkrasında; «(Siya
sî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetlenme ve 
kapatılmaları, yukarıdaki esaslar dairesinde, kanunla 
düzenlenir..» diyor. Eğer verilen önerge kabul edilir 
ve buna benzeyen daha bir kısım önergeler de girer
se, korkarım bizim siyasî partiler hakkında kanun 
yapma yetkimiz fiilen ortadan kalkar. 

Bu itibarla, teferruata girmemek gerekir. Uzun 
uzun maddeleri büyütmemek gerekir, anaesaslarla 
yetinmek zannediyorum ki yerinde olur. 

Bu itibarla, bendeniz bu önergeye katılmıyorum, 
daha da uzun konuşmak da istemiyorum, çünkü Sa
yın Başkanımız biraz evvel hocaların kürsüyü fazla 
işgal ettikleri anlamında, mealinde bir söz söyledi 
onun için kısaca kesiyorum. 

Hürmetler. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ergin
ay. 

Arada bu fikrimi tekzibe ihtiyacım olduğunu tak
dir edersiniz. 

Sayın İğneciler, buyurun efendim, lehte. 
A. ASİM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Bu önergeyi veren arkadaşlarıma teşekkür etmek 

istiyorum; çünkü her paragrafını okuduğumuz za
man Türkiye'nin özellikle son 10 yılda geçirmiş ol
duğu ıstıraplı yılların birer adeta filmini seyreder gi
bi oluyoruz, ve onlara getirilecek tedbirlerin özünü 
teşkil ediyor bütün bu fıkralar. 

Sayın Anayasa Komisyonumuzun getirmiş oldu
ğu metin de aslında güzel bir metildir, ancak değer
li bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, bizim (Millet ola
rak sadece ağzımız yanmadı, hep birlikte anneler, 
babalar, dayılar, amcalar yüreklerimiz de yandı ge
çirdiğimiz ıstıraplı günler için. 

Onun için bazı sayın üyelerimiz bunların bir kıs
mının çeşitli kanunlarda yer alması mümkündür di-

63 — 
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ye düşünebilirler, ancak burada yer aldıkları takdir
de demin de arz ettiğim gibi partiler arasında ger
ginliklere, tavizlere lüzum kalmaz; Partiler yarın 
meydanlara çıkarlar ben gelirsem askerlere oy hakkı 
vereceğim, ben gelirsem üniversitalerde gençlerimi
ze oy hakkı vereceğim, siyasî partilere girme hakkı 
vereceğim diye bir biriyle taviz yarışına girmezler. 

Şimdi müsaadenizle bunların bilhassa yaş konu
sunu bundan evvel Muhterem Heyetiniz oy vermek
le ilgili kısmını kabul etmişti, şimdi partilere girmek 
hususu kalıyor. Biliyorsunuz amfiteatrlerde, üniver
sitede, üniversitenin bahçesinde, bazı kimselerin de 
eşliğinde, liderliğinde talebeler toplanır, bazen de 
derslerden, çıkarılır, hatta hoca çıkarılır derslerden 
politikayla ilgili konular tartışılırdı ve bu suretle de 
gözbebeğimiz gençler, bu İM illetin yapmış olduğu 
masraflar da heba edilmek kaydıyle zamanından ev
vel politikaya itilir, bir anarşi ortamı da bu surette 
yavaş yavaş hazırlanırdı. (Bu paragraf ve siyasî par
tilere girmek için 21 yaşının konulması çok isabetli
dir, olsa olsa bu yaş üniversitenin son sınıflarına te
kabül eder veyahutta üniversiteyi bitirdiği yıllara, 
yüksek okulları bitirdiği yıllara isabet eder ki, son 
derece uygun bir yaş olur. 

Şimdi ondan sonraki fıkra da, «Hâkimler ve sav
cılar, yüksek yargı organları mensuplarıyla, yüksek
öğretim kurumlarındaki elemanları, Yüksek Öğretim 
Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının sü
rekli memur ve statüsündeki görevlileri, öğrenciler 
ve Silahlı Kuvvetler mensupları siyasî partilere gire
mez» fıkrası var. Bu da demin arz ettiğim gibi, bü
tün ihtilafları, kargaşalıkları ve tavizleri önleyecek 
bir fıkradır. Bu itibarla, fevkalade isabetli düşünül
müş ve en iyi şekilde kaleme alınmış olduğu kanısın
dayım. 

Ondan sonra, siyasî partiler, demokratik siyasî ha
yatın vazgeçilmez unsurları olup, bütün faaliyetler-
rinde vatandaşların hak, menfaat ve hürriyet eşitli
ğini ayırımsız Türkiye halkına şamil, milletin umu
mî refahını ve Devlet bünyesinin güçlendirilmesini 
sağlamaktan ve ülke ve millet bütünlüğünü, Devletin 
varlık ve bağımsızlığını, millî egemenliğini korumak
tan sorumlu olup, toplum huzurunun temin ve de
vamında birbirlerine yardımcı olurlar, denmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu paragrafı mahsus tekrar arz ediyorum, fevka

lade güzel bu şartlar altında kurulacak ve faaliyetle
rine devam edecek olan partilere milletçe minnettar 
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olacağız, saygı duyacağız. Elbette ki, bunun Anaya
sada tespit edilmiş olması, pek çok bulanıklığı, pek 
çok huzursuzluğu bertaraf etmiş olacaktır. 

«Bir veya birkaç bölgeye, bir veya birkaç sosyal 
sınıfa, cemaate ve zümreye yahut din, dil, mezhep, 
ırk ve cinsiyet ayrılığı esasına dayanan veya Anaya
sanın değiştirilmesi mümkün olmayan hükümlerine 
aykırı amaç güden ve herhangi bir tür, diktatörlüğü 
Türkiye'de savunmayı ve yerleştirmeyi hedef alan si
yasî partiler kurulamaz ve faaliyetlerinin devamına 
imkân verilemez.» denmiş. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım; yine hafızalarınızı es
kiye çevirmekle, hep beraber elemli günleri yaşıyo
ruz. Bu fıkranın içinde, Maraş olayları var, bu fıkra
nın içinde Çorum olayları var, Fatsa var, her türlü 
olaylar var. Doğu Bölgesindeki olaylar var, oradaki 
sayın vatandaşlarımızı çeşitli idealleri uğruna böl
mek isteyen hainlerin faaliyetlerine mani olma hü
kümleri var. Onun için, bunun da Anayasada bulun
ması elbette ki, hepimize huzur verecektir. 

«Siyasî partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyet
te bulunamayacakları gibi; kadın kolu, gençlik kolu 
ve benzeri şekildeki ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar 
meydana getiremezler, vakıf kuramazlar.» Pek açık 
şekilde kaleme alınmış bu hükümle de bundan evvel 
yurt dışında nasıl bir partizanlık yarışı yapıldığı, ge
reksiz yere vatandaşlarımızı huzursuz ettiğini hatır
layacağız. 

Zaten, partiler bir bütün olduğuna göre; onun 
için de hanım da var, genç de var, ihtiyarı da var, 
emeklisi de var. Binaenaleyh, kadın kuruluşlarıdır, 
gençlik kuruluşlarıdır gibi çeşitli şekilde bir ayrıcalı
ğa lüzum yoktur. 

Tekrar bu önergeyi veren arkadaşlarıma, şahsım 
adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin de ilginizi is
tirham ediyorum. Lehinde oy kullanmanız için say
gılarımı arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Sayın Karal, aleyhte buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
77 nci madde, belki de demokrasinin kuruluşun

da, demokrasinin can damarları olan partileri getir
diği için, en önemli maddelerden birisi. 

Önergeye karşı olduğumu beyan ettim. Karşı ol
mamın sebebini hemen açıklayacağım, ondan sonra 
başka bir noktaya geçeceğim. 

Biliyorsunuz, Kurucu Meclisin kuruluşu ile ilgili 
Kanunda ayrıca partiler kanununun, seçim kanununun 
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olduğunu hatırlamamız lazım. Anayasayı bir parti
ler kanunu haline getirmenin pek yararlı olmayaca
ğını sanıyorum. Bu bakımdan, bu başlangıç düzenle
mesi bakımından Komisyonumuzun düzenlemesini 
uygun buluyorum. Çünkü, Anayasada bütün bu hu
susları belirtirsek, partiler kanununda asıl daha so
mut meselelere girmek imkânı kalmayabilir. Ayrıca 
kendimizi de bağlamış olabiliriz. Bu bakımdan hem 
kanun tekniği bakımından, hem Anayasa yapma tek
niği bakımından bunu uygun buluyorum. 

Yalnız, asıl karşı çıktığım husus, partilerin kay
nağı olan topluma ait hususlar; değerli arkadaşla
rım, partiler gökten inmez; partiler toplumdan bi
ter; partiler toplumdan gelir; demokrasiyi eğer yeni
den icat etmeyeceksek, partilerin toplumdan nasıl gel
diğini doğru anlamamız gerekir. 

Şimdi dikkat edelim, her iki metinde de var, özel
likle, önergede daha açık şekilde ifade edilmiş «Sınıf» 
deniliyor. Bu hükümlere göre, liberal bir parti kuru
lamaz; çünkü liberal parti bir sınıf partisidir. Hem 
de Adam Smith'in tarifine göre bir sınıf partisidir. 
Bu hükümlere göre diğer demokratik partiler de ku
rulamaz. Sınıf hâkimiyeti, yani «Başka sınıflara ta
hakküm eden parti kurulamaz» denirse, o zaman doğ
ru olur. 

Gelelim diğer kavramlara; zümre kavramı, ne 
demek zümre?.. 

Zümreyi eski Anayasada baktığımız zaman; Türk-
çeleştirildiği 1945 senesinde «Grup»! denmiş. Zümre 
kavramı da yetersiz bir kavram; şimdi bütün bunlar 
liberal düşüncenin toplumu yalnız fertlerden (ferdi
yetçi ekol olduğu için) ibaret sayan; fakat Devletle 
fert arasındaki yapılan inkâr eden, görmemeye çalı
şan bir anlayışından gelmektedir. Toplum, fertlerden 
meydana gelmez sadece; toplum, fertlerin meydana 
getirdiği organlardan meydana gelir, aileden meyda
na gelir, derneklerden meydana gelir, asıl daha pek 
çok tipleri var, onlardan meydana gelir, sınıflardan 
meydana gelir, zümrelerden meydana gelir. 

Şimdi bütün burada önemli olan nokta, demokra
tik hayatı kurtaracak olan şey, bunların tahakküm et
mesi birbirine. (Demokratik demek, tahakkümün ol
madığı bir tek rengin, bir tek sesin diğerlerine tahak
küm edemeyeceği rejimi kurmak demek. Onun için 
de ölçü böyle bulunmalıdır ve burada biraz evvel 
komisyonumuz sanırım; faşizm, komünizm, teokrasi 
kavramlarını ifade eden 13 üncü maddeye paralel 
olsun diye yer verdiklerini söylediler, katılırım bu ge
ri almaya; ancak paralellik doğru mudur, değil <mi-
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dir; onu bir daha incelemek lazım; çünkü orada baş 
kısmında, özel nitelendirmeler, tavsifler var. 
. Bir noktaya daha temas edeceğim; yapısal olarak 
belki de tanımlamak doğru olduğu için Komisyonu
muz bunları geri almıştır. Çünkü, ideolojiler ne de 
olsa sübjektiftir, kimin faşist, kimin komünist, ki
min teokrat olduğunu kolay kolay tanımlayamazsı-
nız. Onun yerine toplumun yapısına tesir eden, ya
ni demokratik olmayan yapı ne demektir, bunu bul
mak lazım. 

Burada da «Diktatörlük» kelimesini yeterli bul
muyorum, onun yerine bütün siyasî ilimler kitapla
rında çok sade bir tasnif var şimdi; demokratik par
tiler yahut demokratik toplumlar, totaliter toplum
lar. «Totaliter» dendiği zaman, toplumun bütününe 
hükmetmeye çalışan partiler demeK, bütününe kendi 
rengini, tek rengini, tek sesini, damgasını vurmaya 
çalışan partiler demek. O bakımdan da «Totaliter 
parti» kavramı içerisine, bütün çağdaş kitaplarda bu 
böyledir, yine faşist totaliter de girer, komünist tota
liter de girer, teokrat totaliter de girer, daha başka 
türlü varsa, o da girer. 'Bu yapısal şey çok daha ko
lay tanımlanabilir. Halbuki ideolojilerde bu güçlük
ler her zaman olur; hâkimi de zor durumda bırakır, 
idareciyi de zor durumda bırakır. 

Bu bakımdan, Komisyonumuzun bu geri almasın
da böyle yapısal bir tanımlama ihtiyacının daha hâ
kim olduğunu görerek uygun buluyorum. Fakat öner
gede bunlarda daha da ayrıntıya gidilerek, bu top
lumda partilerin kaynaklarını gösteren şeyler daha 
ayrıntılara gidilerek yapısal şeyden azaklaşılmıştır, ya
pısal tanımlamalardan uzaklaşılmıştır. Yeni siyasî ha
yatın doğacağı... 

BAŞKAN — Sayın Karal, toplarl amanızı rica 
ediyorum, süreniz bitti. 

HALİL tBRAHltM IKARAL — Peki efendim. 
Yeni siyasî hayatın doğacağı, partilerin nasıl do

ğacağını, partilerin nereden doğacağını tayin edecek 
bu maddede çok dikkatli olmamız lazım geldiğini 
hatırlatır, hepinize saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum önerge üze

rinde. 
ANAYASA IKÖMtSYONU ADINA KflMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
77 nci madde dolayısıyla partilerin kurulmasıyla 

ilgili arkadaşlarımın önergeleri hakkında görüşlerimi
zi belirtiyoruz: 
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Demokratik toplumlarda siyasî faaliyetlerin sür
dürülmesi bugün siyasî partiler kanalıyladır. Bu ne
denle «Siyasî partiler demokratik hayatın vazgeçil
mez unsurudur» şeklindeki hükmü aynen muhafaza 
etmiştik. Biz, düzenlememizde bu gerçekten hareket 
ederek siyasî partilerin kuruluşlarını izne tabi tutma
dık. Faaliyetlerinde bazı yeni düzenlemeler getirdik. 

Arkadaşlarımızın önergesinde buna ilaveten ku
ruluşta yeni birtakım kısıtlamalar getirildiği görülü
yor. ©ir olayı fazla sıktığımız zaman daha iyi olaca
ğı kanısında değilim. 'Biz, getirdiğimiz düzenlemede 
önceki olaylardan ilham alarak belli sınırlar içerisine 
yerleştirmeye çalıştık ve bu sınırların daraltılmasının 
da pek yerinde olmadığı kanısındayız. 

Arkadaşlarımızın getirdiği teklifler, bir nevi izin 
sistemini getirmektedir. Biz «Siyasî partilerin kurul
ması serbesttir» diyoruz, bu ifadeyi kullandıktan son
ra dolaylı olarak getirilen birtakım hükümlerle bunu 
izne bağlamak pek doğru ve samimi bir düzenleme 
olmaz düşüncesindeyiz. Ayrıca zaten bu gibi durum
lar, önergede belirtilen hususlar müteakip 78 inci mad
dede olsun, daha sonra düzenlemiş olduğumuz me
murlarla ilgili maddede olsun, yer almış bulunmak
tadır bir kısmı. 159 uncu maddede memurların siyasî 
partilere giremeyeceği hususunda bir hüküm getirmiş 
bulunuyoruz. Bu hüküm varken burada siyasî parti
lere giremeyen memurları saymaya ihtiyaç olmadığı 
kanısındayız. 

Yaş konusuna gelince; ^1 yaşından öncekilerin si
yasî partilere giremeyeceğiyle ilgili hükmün buraya 
girmesini de uygun görmüyoruz. Ayrıca, kadın kol
larının, gençlik kollarının kurulmasıyla ilgili hüküm
lerin buraya girmesini de pek uygun göremiyoruz. 
Bütün bunları ortadan kaldırdığımız ve Anayasaya 
koyduğumuz takdirde, bir arkadaşımızın belirttiği gi
bi, siyasî partiler kanunuyla ilgili düzenlemelerin hep
sini buraya almış oluyoruz ve bütün bu yasaklama
lar getirildikten sonra, acaba siyasî partiler kanununa 
kalan ne var, orada ne yapılacak?.. 

Sayın Karal belirttiler; bunun kökü toplumdadır, 
Belli sınırlar içerisinde koyduğumuz yasaklamalar 
dışında hiç olmazsa vatandaşların büyük bir çoğun
luğu siyasî faaliyetlere katılabilmelidir. Bunu sağla
mayı uygun gördük. 

iDiğer taraftan, zaten 78 inci maddenin son fıkra
sında gerek kuruluşla ilgili, gerek faaliyetlerle ilgili 
hususların siyasî partilerle ilgili kanunda düzenlene
ceğini belirtmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan, ayrıca 
buraya kuruluşla ilgili ne gibi hususların gerektiği 

I şartlarını koymanın pek yerinde olmadığı kanısmda-
I y12-
I Bunun yanında, kurulan siyasî partilerin hemen 
I kurulur kurulmaz, Anayasada gösterilen hükümlere 
I aykırı faaliyete geçebilecekleri görüşünü de pek be-
I nimseyemiyoruz. Çünkü 78 inci maddede getirdiği-
I miz gibi, zaten kurulan siyasî partiler faaliyete geç-
I tikten sonra Cumhuriyet Başsavcısının denetimi al-
I tındadır. Cumhuriyet 'Başsavcısı siyasî partileri bun-
1 dan böyle izleyecektir. Anayasanın hükümlerine, si-
I yasî partilerle aykırı hükümlere davranışta bulunduk -
I lan takdirde gereken takibat yapılacaktır. Bu düzen-
I lemeyi getirdik. Zannediyorum bu yeterlidir. 
I Sayın Karal'ın, önergenin aleyhinde söz alıp bi-
I zim metnimize dokunmasıyla ilgili görüşlerimi bu-
I rada belirtmek istemiyorum. (Bir başka vesile olur, 
I kendileri bu hususta ısrar ederlerse, ayrıca açıklaya-
I cağım. 
I Teşekkür ederim efendim. '(Alkışlar). 

I KAMER GENÇ — Sayın Başkan, IKomisyon-
I dan bir sorum var efendim. 
I iBAŞjKAN — İBuyurun Sayın Genç, önergeyle il-
\ gili olarak, değil mi efendim?. 

I KAMER GENÇ — Sayın ıBaşkan, gerek getirilen 
I önergeyle, gerek getirilen tasarının genel niteliğiyle 
I bundan sonra siyasî partiler siyasî faaliyette buluna-
I bilecekler midir? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
I DAL — Ondan hiç şüphesi olmasın Sayın Genc'in. 
I Gayet tabiî, siyasî partiler bundan böyle siyasî faali-
I yette hem rahatlıkla bulunabileceklerdir ve eskisinden 
I daha kolay, daha yapıcı olacaklardır. Bundan emin 
I olabilirler. 

I BAŞKAN — Cevaplanmıştır soru. 
I Buyurun Sayın Bayer, soru. 
I MUHSİN ZBKÂ1 BAYER — Efendim, dünyada 
I hangi demokratik devletlerin anayasasında parti kur-
I mak izne tabidir?.. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

1 DAL — Batı demokrasi ülkelerinde siyasî partilerin 
I kuruluşu izne tabi değildir. Ortadoğu ülkelerinde, de-
I mirperde gerisi ülkelerinde; zaten demirperde gerisi 
I ülkelerde bir tek partinin kurulması söz konusudur, 
I onun dışında siyasî partilerin kurulması söz konusu 
I değildir ve çok az gelişmiş ülkelerde tek parti siste-
I mi vardır, onun dışında parti kurmak mümkün değil-
J dir. Çok partili rejimi kabul eden ülkeler zannediyo-

66 — 



Danışma Meclisi B : 137 27 . 8 . 1982 O : 3 

rum sayılacak kadar azdır geri kalmış ülkeler arasın- ı 
da. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler, I 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın sözcüye sor-

mıaik istiyorum'. İzne tabi parti kurmak ile parti kur- I 
manın şartları 'arasında fark olması lazım gelir İka- I 
nısındayız. Onun için, şunu öğrenmek istiyorum: i 
Cumhuriyet Esaslarına muhalif bir komünist veya I 
faşist parti kurulduğu takdirde, tüzüğü de böylece 
gelirse, herhangi bir işlem yapılmayacak, savcılığa I 
müracaat edecek, mahkemeden karar alacak Yargı- I 
taya gidecek. 'Bu ne kadar zamanda teşekkül eder? I 
Anladığım mana yanlış mıdır? 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
©uyurun Sayın Dal- I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın İğneciler, Anayasanın 12 nci, 13 üncü I 
maddeleri açıktır. Zaten bu Anayasa Tasarısı ka- I 
nunlaşıp yürürlüğe girdikten sonra, herhalde 12 nci, I 
13 üncü madde uygulanacaktır. İlgili makamlar bu I 
12 nci, 13 üncü ve burada 78 inci maddedeki du- I 
rumlara göre, partinin İçtüzüğünün hazırlanması I 
esasını getireceklerdir. O İçtüzüğü verdikten sonra I 
parti kurulmuştur kendiliğinden. 

A. ASIM İĞNECİLER — Uygun olmazsa? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Uygun olmazsa zaten teşekkül edemez. I 
Teşekkür ederim.- I 
BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. I 
Buyurun Sayın Seçkin.; I 
HAYRI SEÇKİN — Sayın sözcüden sorabilir 

miyim ki, Tasarıda getirilmiş olan hu madde metni, I 
1961 Mn Anayasasına pek yatkın görünımekte. 20 se- I 
nedir memleketin geçirdiği tercübelerden de fayda- I 
ianılaraik, verilmiş olan 'bir önegenin acaba bu me- I 
tin karşısındaki demokrasi anlayışı içindeki çarpık- I 
lığı nereden doğmaktadır? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Buyurun Sayın Dal. I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Efendim, verilmiş olan önergenin demok- I 
raıtik kurallara aykırı olduğunu 'biz ileri sürmedik. I 
Biz, getirdiğimiz hükümlerin, bu önergede getirilen I 
'birtakım kısıtlamaları dolaylı olaraik izne bağlayacak I 
şekilde bulduk. Bu bakımdan, katılmadığımızı belirt- I 
mek istedik. I 

H961 Anayasasının 56 ve 57 nci maddeleri kuru- I 
luş ve faaliyetleriyle ilgili hü'kümlerdir,j Kuruluşta, I 
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aşağı yukarı 1961 Anayasasının şartlarını büyük öl
çüde henıimser göründük; fakat faaliyetlerinde, bu 
ülkenin bölünmez tütünlüğünü, millî karakterini boz
mamaları esasını araştırmaya çalıştılk ve onunla il
gili hükümler .getirdik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Efendim, hemim sorum şu: 

Bu Anayasayı yahut da bu maddeyi diyelim hazır
larken başka memleketleri mıi dikkate 'aldık, yoksa 
kendi memleketimizin gerçekleri mi, yani sık sık 
başka memleketlerde var mıydı yok muydu soruları 
meydana çıkıyor da onun için soruyorum. 

İkinci sorum da, izne tabi olmanın demokratik 
usul ve kaideler bakımından ne gibi mahzurları var. 
Yani bir şeyi yapmak için izim almanın, müsaade is
temenin acaba demokratik usul ve kaidelere getir
diği sakıncalar nelerdir? Bir de bunu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın (Başkan, Sayın Dikmen'in endişesi 
bilmiyorum nereden kaynaklanıyor. İzne bağlanmayı 
mı tercih ediyorlar? Evvela derneklerin olsun, sen
dikallarım okun, siyasî partilerin olsun; bu gibi ku
ruluşların izne bağlı olmaması sesası milletlerarası 
belgelerle kanıtlanmıştır. Güvence altına alınmıştır. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; biz de bu sözleş
menin mensubu olarak, benimsemiş bir ülke olarak 
buna uygun bir düzenleme getirmeyi esas kabul et
tik. Bu yönüyle, diğer Batı Avrupa ülkeleri stan
dartlarına göre bir siyasî parti kurma esasının daha 
uygun olacağı kanısındayız. Bu bakımdan izne bağlı 
olma esasını kabul etmedik. Bilmiyorum tatmin ede
bildim mi? 

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

maktan vazgeçtim. 
(BAŞKAN — Peki. 
Sayın Orel. 
ADNAN OREL — Efendim, bu önergenin al

tına imza koyan arkadaşlardan biriyim. Kemali 
hayretle soruyorum. Acaba, muhterem Dal, partile
rin, parti kuracakların kanunda gösterilen açıkla
yıcı belgelerin İçişleri Bakanlığına verilmesinden, izin 
alacağı hükmünü nasıl çıkarttı. Kaldı ki, maddenin 
takip eden cümlesinde, «Bu hilgileri vermeleri ha-
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inde faaliyete geçmesi engellenmez» diyor. izin lafı 
nereden çıktı onu anlamıyorum. Vermesin mi aca
ba, bu partiler kanunun gösterdiği belgeleri İçişleri 
Bakanlığına? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

(DAL — Sayın Başkan, İçişleri Bakanlığına verilir. 
Şimdi, gayet tabiî İçişleri Bakanlığına, siyasi parti
ler kurulurken verilecektir. Bu belgelerle beraber ve-
riıleoeKtir, ama, bunlara Ikaınun gösterecektir. Kurul
ma şartları ne ise kanun gösterecektir. Belki, kanun 
koyucu zamana göre daha başka şartlar getirebilir. 
İçişleri Bakanının bunu olmasından sonra siyasî par
tinin kurulmuş olması gerekir. Sadece izin vermesi, 
kurulmasına izin verdim gibi bir idarî işlem söz ko
nusu değildir,. 

ADNAN OREL — Önergede öyle bir şey yok. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

IDAL — Efendim, dolaylı olarak; biz bunu, izne 
bağlamayı, dolaylı getirme şeklinde görüyoruz...-

ADNAN OREL — Dolaylı iş yapacak adam yok 
burada. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Yok, estağfurullah o anlamda söylemedim. 
Sayalım burada. «Gelir kaynaklan hakkında, kanun
da gösterdiği açıklayıcı bilgi ve belgeleri İçişleri Ba
kanlığına verir. Kanunun aradığı şartlara varıldığı 
halde siyasî partilerin kurulması ve faaliyete geçme
si engellenemez. Parti üyeliği için 2,1 yaşım ikmal et
mek şarttır.» Kuruluşla ilgili. Diğer hususlarda yine 
kuruluşla ilgili hükümler var burada. Mesela, «/Din, 
dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrılığı») gibi hususlar bunu 
dolaylı olarak inceleyip, «Partiniz kurulmuştur», de
mesi gerekir. Dolaylı; bunları incelemek, burada bun
ları Anayasada saymak bir nevi izin gibi görüyoruz 
biz. Bu balkımdan uygun görmedik. Ayrıca, kanunla 
düzenlenecek hususlardır bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Efendim, Komis

yonun metnini ehvenişer bulduğum için bu sorumu 
tekrar soruyorum. Zümre esasına dayalı parti nedir? 
Sorum bu kadar. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Karal, «Sınıf ve zümre esasına dayalı 
parti kurulamaz» diyoruz. Bir siyasî partinin hangi 
amaçla kurulduğunu kendileri bizden daha iyi bilir
ler. 

Siyasî partilerin amacı, iktidarı fethetmektir, ikti
dara gelmektir. Bir zümre esasına dayanan siyasî par
ti kurulduğu takdirde veya kuruluştan sonra bir züm
renin hâkimiyetini amaç alarak faaliyet gösteren bir 
siyasî partinin amacı şudur : Toplumda belli bir züm
renin, belli bir kesimin İktidarım sağlamaktır. Top
lumun diğer bütün fertlerini, bütün kesimlerini bir 
tarafa bırakmak suretiyle, mesela diyelim ki, (Şimdi 
modası geçti, bunnurila beraber yine kullanılıyor) sa
dece ağaların hâkimiyetini sağlayacak bir siyasî par
tinin kurulması ve ağaların iktidara gelmesini amaç 
alan bir siyasî parti kurulması. Bu gibi partilerin ya
sak olduğunu, kurulamayacağını belirtiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, soru. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Adnan Orel bir kıs

mını sordu. Ben yalnız bir noktaya işaret edeceğim. 
«Parti tüzüğünde ilkelere aykırı hükmü varsa par

ti kurulamaz»ı. Ben esasen Hocamın tasarısında da 
böyle bir önleyici tedbir olduğunu hissettim. Halbu
ki bizimkinde, bizim önerimizde «İzin»/ kelimesi yok
tur ve «Dolaylı olarak» diyor Hocam, dolaylı da 
yoktur. Biz «İlkelere uygun bir tüzük vermişse, ka
nunda gösterilen şartlar yerine getirilmişse parti ken
diliğinden kurulur» diyoruz. Burada «İzini», falan di
ye bahsetmedik. Bunu nereden çıkarttılar anlayama
dım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir ek yapacak mısınız?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Ben pek bir ilave yapmayı, bilmiyorum, uy
gun görmüyorum yaihut da verdiğim cevabın yeterli 
olduğu kanısındayım. Bu gibi hususların kanuna bı
rakılmasının daha yerinde olduğu kanısındayım. Ba
ğışlasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Daçe. 
BEKİR SAMI DAÇE — Efendim, daha evvel 

verilen cevapların içerisinde sualimin cevabını bul
dum. 

Teşekkür ederim., 
BAŞKAN — Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Efendim, soruyu ters çeviriyo-

rum^ 
Bu memlekette müsaade almadan yapılan bir iş 

var mı?.. Bana sayabilir misiniz?.. Şu kadarıyla açık
lama yapayım: Bir bakkal dükkânı açmak dahi mü
saadeye tabidir. Bir parti kurulurken müsaade iste
mi... Efendim, ibir vatandaşın bu gibi ithalat, ihracat 
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olsun, yani dokuz kapıyı dolanıyor. Böyle bir mü- I 
saadeyi talep etmekte ne gibi bir salkınca var yani?.. 
Bu demokrasiyi zedelemiyor, o vatandaşın böyle bir 
talepte bulunmasını normal karşılıyorsunuz. Müsaa
de olmayan ibir şey sayabilir imisiniz?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan; 

Sayın Dikmen'in tereddütleri bilmiyorum nere
den kaynaklanıyor. Bir bakkal dükkânının açılma
sında müsaade alınıyor da bir partinin kurulmasında 
neden izin alınmasın, deniyor. Bakkal dükkânının 
açılmasında daha başka şartlar var. Bir defa kişisel 
yarar vardır. Ayrıca, belediye ve esnaflarla ilgili mev
zuatta bu gibi durumlar öngörülmüştür. Siyasî par
tilerin izne bağlanmamış olması bir defa bir siyasî 
hak olarak milletlerarası belgelerle izne tabi olmama
sı esasına dayanmıştır. I 

Ayrıca, bütün bir toplumu ilgilendiren bir siya
sî haktır. Genellikle bu gibi hakların izne bağlı ol
maması esası kabul edilmiştir. İzne tabi tuttuğunuz 
takdirde siyasî faaliyete katılacak olanlarda büyük 
bir ürkeklik meydana gelir. Pek cesaret edemezler, 
bu gibi teşebbüslerde bulunmaya pek cesaret ede
mezler. Siyasî faaliyet bir yerde serbestçe meydana I 
getirilmesi gereken toplumun fertlerinin ve çeşitli ke
simlerinin karşılıklı olarak bütün problemlerde anla
şarak mutabakata varmaları esasına dayanır. Bir I 
kimse, bir grup ortaya çıkıyor, diyor ki, «Ben şu şu 
şu esaslara dayanan bir siyasî parti kuruyorum ve 
bu fikirleri savunmak ve bunları bir program ola
rak uygulamak amacıyla iktidara gelmek istiyorum. I 
Beğenen, beni tasvip eden bana oy versin. Oyları
nızla bu işi gerçekleştireceğim» ' diyor. Bu işe talip 
olanları izne bağlı olmak suretiyle ürkütürseniz top- I 
lumdaki siyasîleşmeyi zorlaştırırsınız. Bu bakımdan 
izne bağlı tutmadık. I 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1946'ya kadar siya- I 
sî partilerin kurulması izne bağlı idi. Bir iki deneme I 
olmuştur bu alanda, Atatürk'ün döneminde, siyasî I 
partilerin kurulmasında, çok partili hayata geçmede; I 
fakat o zaman sakıncalı görülmüştü. Şimdi, toplum 
fertlerini devlet idaresine gerek parti kurmak yoluy- I 
la, gerek partilere katılmak yoluyla katkıda bulun- I 
mayı davettir bu. Bu gibi durumlarda izne bağlı ol- I 
mayı biz şahsen olumlu bulmadık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. J 
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Sayın Başkanlığa 
Her mevzuda maddede taazzuv hâsıl olmuştur. 

Kifayeti müzakere talep ediyorum. 
Saygılarımla. 

Mehmet Velid KORAN 
BAŞKAN — Sayın Koran, herhalde bu önergey

le ilgili; çünkü başka önergeler henüz daha işleme 
tabi tutulmadı. 

MEHMET VELİD KORAN — Bu önergeyle il
gili olarak. 

BAŞKAN — Bu önergeyle ilgili olarak, evet. Ki
fayet talep ediyorlar. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sözcünün açıklamalarından verilmiş olan 
önergeye Komisyon katılmadığını ifade etmektedir. 
Bu itibarla, dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Aynı maddeyle ilgili Sayın Hazer'in önergesini 
okutuyorum * 

(Mehmet Hazer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Hazer, açıklama yapacaksı

nız, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kritik bir noktada bir takrir vermiş bulunuyo

rum. Partileri yıllarca içinden, dışından, yakının
dan, uzağından görmüş bir arkadaşınızım. Partiler, 
demokratik hayatta bir tek parti değil, birden fazla 
parti lüzumludur; fakat partilerin lüzumu, gereği ya
nında kutsal olması da ioap etmez. Çünkü, geçmiş 
uygulamalar partilerin o kadar da kutsal olduğunu 
ispatlamamıştır. 

Demokrasi için hür basın da vazgeçilmez unsur
dur, demokrasi için bağımsız yargı da vazgeçilmez 
unsurdur; fakat bu konularda düzenleme yaparken 
hiç birisine böyle bir sıfat izafe edilmemiştir. Bu 
ayrıcalık bu partiler hakkında alınacak kısıtlamaları, 
sınırlamaları da manasız kılar. Hem vazgeçilmez un
sur, hem sınırlamaya tabi kuruluş... Birbirine zıt İki 
anlamı, iki kavramı bir arada mütalaa etmek müm
kün değildir. 

Arz ettiğim gibi yarın basında belki de «Filanca 
siyasî partiler aleyhinde, siyasî partilerin lüzumlu ol
madığını» ifade etti denebilir. Bu «Lâtakra müssalâ-
te» kabilinden olur; yani namaza yaklaşmayın; ama 
sarhoş olduğunuz zaman. 

Ben şimdi namaza da yaklaşmak lâzım geldiği
ni ifade ediyorum, yani partilerin lüzumunu da ifa-
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de ediyorum; fakat bu partileri demokrasinin diğer 
unsurlarından ayırmak için hiçbir sebep görmüyo
rum. Partiler yörünge değiştirmiştir, partiler siyaset 
değiştirmiştir, partiler birtakım oyunlara alet olmuş
tur. Partiler içine giren insanları, zümreleri birbiri
ne düşürmüştür. 

Sayın Karal zümreyi sordular. Zümre bir aşi
ret, bir kabile, bir küçük topluluk, bir oymak iktidar 
olmuştur; partiler olmasına rağmen, tabela partileri 
teşekkül etmiştir. Kuruluş maksadı başka, içi başka, 
dışı başka ve bazı partiler gizli cemiyet haline gel
miştir. Programında, tüzüğünde ilan edilenden başka 
yönlerde çalışmıştır. 

Şimdi, bütün bunları nazara alarak partileri ikaz 
etmek zamanı gelmiştir. Siz lüzumlusunuz, gerek
lisiniz; ama kutsal değilsiniz, sorumlusunuz dikkatli 
olunuz» demek zamanı gelmiştir. 

Çok çektik, çok gördük hepimiz. Partilerin sınıf 
esasına dayanmasına da temas etmek istiyorum. Sı
nıfsal mücadele uçlar mücadelesi haline getirilme
den parti kurulabilir. Sınıflar vardır, meslekler var
dır, işkolları vardır; ama bunlara dayalı partiler bö
lünmeyi, parçalanmayı gerektirir. Böyle partiler de 
görülmüştür. Biz bu Anayasayı yaparken başımızı 
kuma gömerek çalışmıyoruz. Biz yarını düşünüyo
ruz, geçmişin tecrübelerini dikkate alıyoruz ve bu
günün ihtiyaçlarını da bir arada mütalaa ediyoruz. 

O bakımdan, basında bazı mesul, gayri mesul; so
rumlu gayri sorumlu, işin içini bilen, bilmeyenlerin 
iddia ettikleri gibi biz demokrasiyi daraltmak, ge
riye götürmek ihtiyacında ve isteğinde değiliz. Ak
sine, demokrasiyi işletebilmek için her çabayı gös
termekteyiz. Eksiğimiz olabilir, yanlışımız olabilir, 
biz bir parti değiliz; bizim muhalifimiz ve iktidarı
mız yoktur. Biz bu memleketin yarınını düşünüyoruz. 
Partilerin de bu istikamette çalışması lazım geldiği
ne inanıyoruz; derneklerin de, sendikaların da. Hep
si bir arada kuruluş maksadı içinde kaldıkça, dek
lere ettikleri programlar, tüzükler içinde kaldıkça 
çalışsınlar, gelişsinler, yayılsınlar ve memlekete hiz
met etsinler. Biz devlet dairelerinin telefonlarının 
parti santrallarına bağlanması sistemine karşıyız. 
Oralardan alınan emirlerle devletin yönetilmesine 
karşıyız. Her şey parti için, her şey seçim için sloga
nına ve tatbikatına karşıyız. Bunların hepsinin acısı
nı çekmiş insanlarız. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. 
MEHMET HAZER — Bu itibarla, partilere bir 

ikaz, bir uyarıda bulunmak istenmiştir bu takririm

le. Başka bir manası, başka bir maksadı yoktur, par
tiler lüzumludur, gereklidir; ama bütün suçlardan 
muarra, sorumsuz, kutsal varlıklar değildir, uyanık 
olmaları lazım; vatanın birliğini, bütünlüğünü koru
mak görevinde olduklarını, bu milleti birbirine dü
şürmeden, çatıştırmadan, uzlaşmaya muhtaç olduk
larını ihtar etmek durumundayız. Bu bir vazifedir. 
Zannediyorum Yüce Heyetiniz de bu acıyı, bu ger
çeği takdir edecek, önergeyi bu istikamette kabul 
buyuracaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhinde söz istiyorum 

efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Lehinde Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk önergenin aleyhinde, 

Sayın Kırcalı lehinde. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bir talihsiz ifade olarak nitelendirdiğim ve yıl

larca fikirlerine saygı duyduğum; memur olarak bu
lunurken fikirlerine cidden saygı duyduğum bir eski 
parlamenterin çok talihsiz sözlerine tanık olmanın 
ıstırabı içindeyim. 

Yönetimler, müesseseler kötü yöneticilerin eline 
geçebilir; ama bu, müesseseleri kötülemek için ye
terli sebep değildir. Yönetim de bir sanattır. Bu sa
natı icra edecekler pek tabiiki bir kısım aşamalardan 
geçmeye mecburdurlar. Sakatların, yaşlıların daha 
pek çok sayacağımız toplumumuzun unsurlarını 
Anayasa güvencesine alırken ve demokratik parla
menter sistemi kuracağımızı iddia ettiğimiz bir dö
nemde siyasî partilerin Anayasa güvencesinden çıka
rılmasının Sayın Hazer tarafından talep edilmesi 
cidden bir talihsizliktir. 

MEHMET HAZER — Ben öyle bir şey deme
dim, Hem de kaç defa izah ettim, açıkladım. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Geçmişteki bir kısım arı
zalar, geleceğimizi düzenlerken bize daha rasyonel 
ve daha düşündürücü olmayı emreder. Yoksa, siyasî 
partileri Anayasa güvencesinin dışına çıkaralım sözü
nün meseleyi bilmeyenler tarafından buradan ifade 
edilmiş olmasını müsamaha ile karşılayabilirdik. 
Üzüldüm; bu üzüntümü, tecrübesi ile, Parlamento
daki hayatı ile bize rehber olacak bir arkadaşımız 
tarafından gelmiş olmasını, üzüntümü artıran un
sur olarak belirliyorum. 
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MEHMET HAZER — Ben öyle bir şey deme
dim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, zannediyorum bu 
konuşmanızla yeni bir açıklama ihtiyacı doğacak. 
Hakikatte Sayın Hazer'in yaptığı konuşmanın zan
nediyorum altında yatan mana çok daha önemli ifa
desinde. 

Lütfen o nedenle siz önergenin aleyhinde ko
nuşunuz, rica edeyim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hay hay efendim. 
Anlayabildiğim kadarı ile «Siyasî partiler, de

mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurudur» söz
cüğünün metinden çıkarılması idi. Demokratik, par
lamenter sistemi kuracağımızı, partilerin nelere uya
cağını, hangi şartlar içinde çalışacağını, nasıl denet
leneceğini Anayasamız baştan sona kadar saymakta 
ve ilkelere bağlamaktadır. Binaenaleyh, böylesi bir 
talebin gelmesi, şu kanıyı uyandırdı bendenizde : Ar
tık, partisiz de Parlamentoyu oluşturabileceğiz anla
mını çıkardım. Belki yanlıştır. 

MEHMET HAZER — Anlamamışsın, yanlış... 
Kendi maksadına göre konuşuyorsun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Anayasa güvencesini top
lumumuzun bütün kesimlerine yaymaya çalıştığımız 
bir anda, siyasî partileri bu güvenceden yoksun bı
rakmayı cidden anlayamadım. 

Saygılar sunarım. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Bir açıklama için buyurun Sayın 
Hazer. 

MEHMET HAZER — «Siyasî partileri Anaya
sa güvencesinden mahrum edelim.» diye ne bir söz 
söyledim, ne de bir fikir beyan ettim. Konuşmam, 
Yüce Heyetin huzurunda olmuştur, tutanaklara geç
miştir; ancak arkadaşımız kendi kafasında bir şeyler 
vehmetmiş, onu konuşmuştur, konuşmasının konuş
mamla hiç bir ilgisi yoktur. Tavzih ederim. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Açıklama yapıl
mıştır. 

Sayın Kırcalı, önergenin lehinde buyurun, söz si
zin efendim. 

MUZAFFER ENDER — Önergenin lehinde söz 
istiyorum efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, ben de söz al
mıştım daha evvelce. 

BAŞKAN — Sizinki aleyhinde efendim. Kırcalı' 
dan sonra sıra sizde. 

— 71 

27 . 8 . 1982 O : 3 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Tecrübenin, yaşanmış hayatın, ülkeyi iyi tanıma
nın ve ülke şartlarına göre hareket etmenin, ayrıca 
Batıya bağlı olmadan; yalnız Batıya bağlı olarak de
ğil, kendi ihtiyaçlarımıza binaen, yaratıcı olmanın ne 
demek olduğunu Sayın Hazer biraz evvelki konuş
malarıyla ortaya koymuşlardır. Kendilerini gerçekten 
içten kutlarım. Batının ille belli kurallarına göre ha
reket etmekten, bizi şu kararlarıyla kurtamış bulunu
yorlar. 

ingiltere demokrasisi ta 1215 yılında başlamış. 
Acaba partiler hangi yıllarda kurulmaya başlamıştır, 
onu biliyor muyuz?.. Sayın Erener açıklamışlar, ki
taplarında diyorlar ki, «Partiler, Anglikan Kilisesi ile 
Protesten Kilisesinin çarpışmasından doğmuştur. O 
tarihe kadar İngiltere'de parti yoktu. Anglikan Kili
sesinden Muhafazakâr Parti. Protestan Kilisesinden 
de Liberal Parti doğmuştur.» 

Sormak isterim; «Siyasî partiler, demokrasinin 
vazgeçilmez unsurudur.» diyenlere; Acaba demokra
siyi yaratmış olan Yunanistan'da parti var mıydı?.. 
O sebeple, gerçekten partilere, Sayın Hazer'in izah et
tiği derecede ve o nispette, onun söylediği derecede 
imkân vermek, hak vermek ve onları o kadarla kabul 
etmek gerekir. Teklif doğrudur, önerge doğrudur. 
Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Balkan'ı bize kaybettiren, Osmanlı Devletini par
çalayan İttihat ve Terakki devresini de biliyoruz, 
çok kısa süre evvel birbirinin gözünü oymak için ta 
eski devrelere kadar uzanan partileri de biliyoruz, 
Atatürk'ün kapattığı fırkaları da biliyoruz. O sebep
le, Sayın Hazer, ülkemizin şartlarına uygun olarak 
bir teklifte bulunmuşlardır. Bu sebeple, kendisini 
ta'netmek değil, son derece takdir etmek gerektiğine 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Tutum, önergenin aleyhinde buyurun efen

dim. 
CAHİT TUTUM —. Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Arkadaşlarımın ve saygıdeğer önerge sahibinin 

belirtmek istediği noktayı yeteri kadar anladıysam, 
şöyle söyleyebilirim : «Siyasî partiler, demokratik 
siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır, denmek su
retiyle, aslında normal olması gereken bir şey abar
tılmış ve gereksiz bir kutsallık kazandırılmak isten
miştir. Buna hiç gerek yoktur. Elbetteki, demokratik 



Danışma Meclisi B : 137 27 . 8 . 1982 O : 3 

siyasal hayatta parti ve partiler de olacaktır; ama 
böyle olağanüstü kutsallıklar izafe edilerek, böyle bir 
imtiyaz verir gibi bir havada Anayasa maddesine 
yazılması uygun olmaz.» deniyor. v 

Doğrusu, bu vesileyle siyasal partilerin işlevini, 
rolünü, demokratik bir toplumda ne olması gerektiği 
konusunda yeniden bazı söylevlerin verilmesine ne
den olduğu için, belki o bakımdan talihsiz sayılabilir; 
ama nihayet bir fikirdir. O bakımdan, fikre saygı 
sınırları içerisinde sayın önerge sahibinin yoru
muna kesinlikle katılmadığımı belirtmek istiyorum. 

Aslında Türkiye'de çok partili siyasal yaşama gir
dikten sonra, partiler birbirleriyle uzlaşmayı temsil 
edecek bir siyasî ortam yaratma yerine, birbirinin 
gırtlaklarına sarılarak belki, bir partinin diğerini ifna 
etmesi ve hatta giderek, birçok önemli müdahelele-
re neden olacak olan, önemli, siyasal hayatta kopuk
luklara neden olacak olan; otoriter, tek parti eğilim
leri bu ülkede görülmüştür çok kez. Tahkikat komis
yonları, hepinizin canlı olarak hafızalarınızdadır. 

Kutsallık meselesi şuradan gelebilir: Eğer, demok
ratik hayat kutsal ise, onun mekanizmaları da kut
saldır. Demokratik devlet, esasında genel ve eşit oy 
esasından hareket eder. Peki, biz vatandaşların, dev
let görevinde etki sahibi olmasını istiyoruz; ama tek 
tek ne yapacaklar bunlar?.. Hele öylesine sakıncalı 
bir eğilim içinde bulunuyoruz ki, şu anda bütün or
ganize güçler politika ile yalıtılacak. Peki, vatandaş 
kendisini nasıl temsil edecek?.. Bireysel iradeleri bir 
araya getiren, ve onlara yön ve ağırlık veren kuruluş
larda kendisini nasıl temsil ettirecek ve devlet iktida
rının sınırlandırılması açısından zorunlu olan siyası 
partilerin güçlendirilmesi nasıl olacak ve dağınık va
tandaş tercihlerinin açıklık ve belirginlik kazanması 
hangi yollarla olacaktır?.. Bırakınız, o kutsallığı bıra
kalım onlara.... 

Elbetteki, geçmişte seçim şirketleri şekline dönüş
müş siyasî partilere rastlanmıştır; ama kötü uygula
malara bakarak, demokratik siyasî hayatın en önemli 
unsurları, çekirdekleri olan siyasî partilere bu kadar 
küçük bir şeyi çok görmeyelim. 

Aslında, siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları öte
sinde, 1961 Anayasasında, «tster muhalefette, ister ik
tidarda olsunlar» deyimi kullanılmakta idi; fakat say
gıdeğer Komisyonumuz buna lüzum görmediğini ge
rekçesinde belirtiyor, belki haklı olarak. Çünkü, «El
betteki demokratik bir hayat varsa, iktidarda birisi 
bulunacak, muhalefette de birisi bulunacak.» 
diyor; fakat tatbikatlardan o derece etkilen
mişti ki 1961 Anayasası, muhaleeftte de iktidar

da da olsa, siyasî partilerin, demokrasinin vazgeçil
mez unsurlar olduğunu belirtmek gereğini duymuştu; 
ama o tarihten bu yana kadar demokratik yaşam
da geçirdiğimiz tecrübe, sanıyorum ki, gerekçede be
lirtildiği gibi «Muhalefette de» deyimini kullanmaya
cak kadar bir olgunluk düzeyine eriştiğini varsay
maktadır. En azından benim yorumum öyledir; Ko
misyonun bu ifadesinden. 

Kısaca arz ediyorum saygıdeğer arkadaşlar, öner
geye katılamadığımı ve «Demokratik siyasal hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır.» deyiminin, aslında son de
rece yerinde ve demokratik hayat açısından da sağ
lıklı bir yargı olduğu kanısındayım. 

Bu nedenle saygıdeğer arkadaşımın önergesine ka
tılmadığımı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ender, önergenin lehinde buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu memleketi felakete sürükleyen anlayışlardan bir 

tanesi parti sevgisi olmuştur. Aşırı parti sevgisi, mem
leket sevgisini, millet sevgisini geçmiş tarihimizde ikin
ci plana itmiş, sadece rozetler ve partiler konuşmuş
tur. Aslında partilerin memleketin kalkınması için ba
zı metotlarla yürümesi, kalkınması hususunda rnetpt-
ları tayin etmesi gerekirken, memleket sevgisi ikinci 
plana itilmiş, parti sevgisi birinci plana geçmiş ve o 
kadar birinci plana geçmiştir ki, bu memleketin ço
cukları, bu memleketin komşuları birbiriyle konuş
maz olmuş, sokaklarda birbirine selam vermez olmuş, 
hatta aynı camide namaz kılmaz olmuşlardır. Sanı
yorum ki Mehmet Hazer Ağabeyimiz bize bu nok
tayı hatırlatmak istediler. Hiçbir zaman parti sevgisi 
memleket sevgisinin, millet sevgisinin üstünde olamaz, 
onu gölgede bırakamaz. Bıraktığı zaman ne olur?.. 
Demokrasi ölür, demokrasi bir noktada donar muhte
rem arkadaşlarım. «Ben bu partiden, sen bu parti
den» dediğimiz zaman veyahut «Babam bu partiden
di, anam bu partidendi, ben de bu partidenim» dedi
ğiniz zaman demokrasi orada donmuştur ve ölmüştür. 
Bu sebeple Mehmet Hazer Arkadaşımızın fikirlerine 
iştirak ediyorum. 

Ayrıca, bir noktayı daha hatırlatmakta fayda var: 
Önümüzdeki maddeler içerisinde Başkanlık seçimleri 
gelecektir. Farzedelim Devlet Başkanının seçimi me
selesinde halkın oyuna serbest bırakırsak, Meclisten 
Devlet Başkanını çıkarmazsak, partiler kanalıyla çı
karmazsak ve normal olarak umumî seçimleri de 
«Meclis demokrasisi» dediğimiz bir sistemle doğru-
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dan halkın oyuna başvurmak suretiyle yerine getirir
sek burada partilerin de rolü kalmayabilir. Aslında 
saf demokrasi de budur. Doğrudan vatandaşın 
egemenliğini, kendi hakkını kendinin kullanması, 
araya vasıta koymadan kullanabilmesidir. Belki bir 
gün bu sisteme de gidilebilir icabında. Dar bölge sis
temiyle bu sağlanabilir de. Burada siyasî partilere lü
zum da olmayabilir. Ayrıca bu da vardır; ama zan
nediyorum ki Mehmet Bey Ağabeyimiz bize parti sev
gisinin hiçbir zaman memleket sevgisinin üstünde ola
mayacağını, partilerin sadece memlekete ve millete 
hizmet etmek için bir metot tayin etmekle görevlen
dirildiklerini söylemek istediler. Esas nokta budur. 
Bu memlekette bu sevgi, parti sevgisi, rozet sevgisi 
büyük ayrıcalıklara, büyük kavgalara sebebiyet ver
miş ve memleketi biliyorsunuz 1960 ihtilaline, 1960 
Harekâtına getirmiştir. Bu noktayı unutmamak ge
rekir. Hiçbir zaman partiler kutsal yerler değildir, 
kutsal kuruluşlar değildir; bu kadar yüceltmemek ge
rekir. Sadece vazifelidirler bu memleketin kalkınma
sında. Bu noktayı gözden kaçırmamak gerekir. El
bette demokrasilerde partiler olacaktır; ama kutsal 
değillerdir hiçbir zaman, bir memleket sevgisini ikin
ci plana itecek kadar kutsal değillerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
'Komisyonun görüşünü rica ediyorum.... 
ÎBRAHİM GÖKıTEPE — Sayın Başkan, Komis

yondan bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, 77 nei 

maddenin ikinci fıkrasındaki, «Siyasî partiler, de
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» ifa
desi, acaba tek tek partilere getirilmiş bir teminat 
şeklinde mi anlaşılıyor, yoksa çok partili sistemin 
bir teminatı şeklinde rni mütalaa ediliyor? Bunun 
açıklanmasını istirham ediyorum. Herhalde mesele 
vuzuha kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, bu öner

geyle ilgili «olarak bir soru da bendeniz sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
TURHAN' GÜVEN — Sayın Başkanım, Yüce 

Komisyon cevap verebilir mi; bir ülkede demokratik 
siyasî hayat varsa, o ülkede parti yok mudur? 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Burada biz «Siyasî partiler demokrasinin vazgeçil
mez unsurudur» deyimini getirmekle bir mukaddestik 
vermek istemedik partilere. Bu hüküm olsun veya 
olmasın partiler demokratik hayatta gerekli fonksi
yonunu oynayacaklardır. Ancak, bu hüküm çok par
tili bir hayata teminattır. 

Toplum, değişik insan gruplarından ve değişik 
kişilerden oluşmaktadır. Her birinin ayrı fikir ve dü
şüncesi vardır. Hepsi bir partide toplanamaz. Çoğulcu 
demokratik hayatın zarurî unsuru olduğu için bu 
hüküm burada yer almıştır ve bunun burada bulun
masında biz zorunluluk görüyoruz. 

Sayın Hazer'in içindeki ukdeyi anlıyoruz. Bundan 
önceki dönemlerde siyasî partilerin düştüğü durum
lar dolayısıyla yakınıyor; ama bundan dolayı bu 
hükmün buradan çıkmasını biz uygun görmüyoruz. 

Sayın Göktepe'nin sorusuna az çok bu ifademle ce
vap vermeye çalıştım; çok partili hayata bir teminat 
olsun diye bu hükmün burada olması zorunludur ka
nısındayım. Batı demokrasileri sisteminin bizde de uy
gulandığını saptamak için bu hükme ihtiyaç vardır. 

Sayın Güven'in sorusunda belirttiği gibi, acaba 
partisiz demokratik hayat olur mu?.. Bugün bütün ül
keler kendi yönetimlerinin demokratik olduğunu iddia 
ediyorlar; ama biz böyle bir iddiayı çok partili ha
yatı yerleştirmek suretiyle ileriye sürmek istiyoruz. 
Bunun için bu hükümler buradadır. 

Önergeye katılmıyoruz; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. Dik

kate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Çakmakçı'nın önergesini okutuyorum. 
(A. Güngör Çakmakçı ve arkadaşlarının önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, bir açıklama ihti

yacınız var mı?.. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Önergem redaksi

yonla ilgilidir ve açıktır, açıklamaya ihtiyaç yok. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bunu bu bakım

dan Komisyona direkt olarak gönderelim, esasen bu 
konuda bir alt kurul var. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 
vakit alrrıâk istemiyorum; ancak ikinci fıkrada «Si
yasî partiler, demokratik siyasî hayatın....» diye; 
özür dilerim, Anayasacılara takaddüm etmek gibi 
bir iddiam yok; ama en iyi Türkçeyle yazmaya mec
buruz Anayasayı, iki defa «Siyasîmden de vazgeçil
mesi düşünülebilir mi acaba; önergeye bağlı kalmak
sızın? 
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BAŞKAN — Onu da herhalde not ediyorlar, tet
kik etsinler. Teşekkür ederim, bunu ben Komisyona 
böylece göndermiş oluyorum. 

Sayın Tünay'ın iki önergesi var; okutuyorum : 
(Bekir Tünay'ın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Tünay bir açıklama yapacak 

mısınız? 
BEKİR TÜNAY — Müsaade ederseniz, yerimden 

kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Efendim, ben maddeyi önce 

kendi içerisindeki bütünlüğüyle sonra da Anayasa 
içerisindeki bütünlüğüne değinerek maddeyi şu sıraya 
göre düzenlemek üzere bu teklifleri yaptım. 

Maddenin başlığında «Parti kurma ve partilere 
girme hakkı» var. O halde ilk fıkra bu hakkı izah 
edecek, ki burada izah ediliyor. 

ikinci fıkrada hakkın kullanılması, ki bu da ka
nunla saptanacak, tespit edilecek; onu teklif ediyo
rum ikinci fıkra olarak. 

Ondan sonra bunun önemi gibi hususlar geliyor, 
o var. 

Bir de teklifimde tüzük ve programlar, (tabiî o 
sırayı takip edecek) faaliyet alanları kısmı, ki bundan 
sonra geliyor, orada da, gerçi 78 inci maddenin ikinci 
fıkrasında benim teklifime benzer veya aynı kabul 
edilebilecek bir fıkra mevcut; fakat bunun maddenin 
bütünlüğüne uyması ve bu saydığım sıraya uydurula-
bilmesi için, düzenlenebilmesi için burada yer alması 
konusunu teklif ettim. Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeler üzerinde söz almak isteyen başka üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Bir ikinci 

fıkra olarak «Siyasî partiler kanunda belirtilen esas
lara uygun olarak kurulur.» İkinci fıkra olarak yer 
almasını istiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Bekir Tünay'ın önergesinde bir ikinci fık
ra olarak teklif ettiği bu hususlar bizim esasen 78 inci 
maddemizde var. Zaten faaliyetlerinde bu hususları 
yapacaklardır. Henüz kurulurken aynı zamanda ken
dilerine ek olarak dernek, vakıf ve saireyi de beraber 
kuracak değillerdir siyasî partiler; kurulduktan sonra, 
faaliyetleri esnasında birtakım paravan dernekler ve 
sair kuruluşlarla ilişki kurmaktadırlar. Biz bunları ön
leyen hükümleri 78 inci maddenin ikinci fıkrasında 
getirdik. O bakımdan bu ilk fıkraya katılamıyoruz. 

İkinci fıkrada, «Siyasî partiler üyelerinin hukuken 
geçerli kayıtlarını tutarlar.» diyor. Kanımızca böyle 
bir hükme ihtiyaç yok gibi geliyor bize. Zira zaten 
Siyasî Partiler Kanununda siyasî partilerin tutacak
ları defterler, üyelerinin durumu, kayıtları ve saire 
ayrıca düzenlenecektir. Bu bakımdan bu hüküm faz
la detay gibi geliyor bize. Bu bakımdan katılamıyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay'ın önergesine Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Başbuğ'un önergesini okutuyorum : 
(Şükrü Başbuğ'un önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, bir hususu ekleyecek 
misiniz?.. Buyurun efendim. 

Esas itibariyle redaksiyonla alakalıdır. Yalnız o 
«isim» kelimesinin nereye konacağını da naklederse
niz memnun olurum. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Dördüncü fıkrada siyasî partilerin tüzük ve prog
ramlarının gene o paragrafta belirtilen ilkelere aykırı 
olamayacağı belirtilmektedir. Ben bu paragrafa 
bir de isimlerinin de burada belirtilen esaslara, ilke
lere aykırı olamayacağının ilave edilmesini arz ediyo
rum. 

Gerçi siyasî partilerin tüzükleriyle programlarında 
isim de vardır, ismini de kapsamaktadır; ama tüzük
ler ve programlar kütüphanelerde ve çantalarda, mah
dut kişilerin elinde olmasına rağmen, partilerin isim
leri hergün gözümüzde ve kulağımızdadır. 

Ayrıca, bugüne kadar kurulmuş olan partilerimiz 
maalesef daha ziyade, tüzük ve programdan ziyade 
isimleriyle bu ilkeleri istismar etmişlerdir veya bu il
keleri zorlamışlardır. 

O bakımdan ben diyorum ki, siyasî partilerin isim
leri, tüzükleri ve programları şu, şu ilkelere aykırı ola
maz, diyelim, önümüzde kurulacak partiler bu ba
kımdan vurguladığımız bu kelimeye daha fazla ria
yet etmek zorunda kalırlar ve uyarılmış olurlar kana
atindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon bu bakımdan bir ilave yapacaklar mı, 

yoksa redaksiyon için almak isterler mi? 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Redaksiyon için dikkate alacağız; esasına 
katılmıyoruz. Zaten Siyasî Partiler Kanunu partile
rin isimleriyle ilgili hükümleri getirecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu bakımdan, Komisyona redaksiyon için gönde

riyorum. 
Sayın Âyanoğlu ve Sayın Pamak'ın önergeleri; 

Komisyon esas itibariyle son fıkranın birinci satırında 
bir düzeltme yapmıştır. 

Bu itibarla sizin önergenizin muamele görmesine 
gerek kalmamıştır. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir cümle ilave edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Komisyon 

13 üncü madde metnine paralel olarak komünizmi, 
faşizmi ve teokrasiyi maddeden çıkarttığına göre, 
maddenin her türlü diktatörlüğü savunan partiye ka
palı olduğu belirtildiğinden, elbette ki, sosyalizme de 
kapalı olacağından önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önerge geri veril
miştir. v 

Sayın Evliya'nın ve Sayın Fırat'ın önergesi, son 
fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesini istiyorlar. 
Okutuyorum : 

(Halil Evliya ve Ayhan Fırat'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gene aynı maksadı 
ifade eden Sayın Feyzioğlu, Sayın Çakmakçı, Sayın 
Âyanoğlu, Sayın Parlak ve Sayın özdoğan birer öner
ge vermişlerdir. Müsaade ederseniz hepsini beraber 
müzakereye alıyorum. 

Sayın Fırat, açıklama yapmak için buyurun efen
dim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Bu Anayasa çerçevesi içerisinde kurulacak siyasî 
partiler fikir partileri olacak ve ülke yönetiminde ve 
ülke kalkınmasında kendilerine görev düştüğünde 
programlarını tatbik edeceklerdir. Bu nedenlerle fi
kir partilerinin yaşayabilmeleri, malî kaynaklarının 
da yeterli olmasını gerektirir. 

İşte bu nedenle, seçimlerde geçerli oyların muay
yen bir kısmından fazla oy alan partilere devlet yar
dımı yapılmasını teklif etmiş bulunuyorum. Aksi hal
de, kurulacak ve bundan sonra devam edecek partiler 
kendilerinin finans kaynağı olacak kişileri veya özel, 

tüzelkişileri bulmak mecburiyetinde kalacaklardır. 
Yani finans kaynaklarının etkisine gireceklerdir. Bu 
durumda demokratik çok partili siyasî hayatımız da 
büyük oranda maddî imkânları yeterli olanların in
hisarında kalacaktır. 

önergemizin kabulü halinde bu sakıncalar az da 
l olsa ortadan kalkacak, toplumumuzun her kesimin

den gelir durumu kısıtlı vatandaşlarımızın da parti
lerde görev almaları, seslerini duyurmaları ve seçi
lebilmeleri mümkün hale gelmiş olabilecektir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka sayın 

üyemiz?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, le

hinde konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, buyurun Sayın 
Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Ben de siyasî partilere Devletçe yardım yapılması 
hakkında bir önerge vermiş 'bulunuyorum. Benden 
evvel konuşan arkadaşımın fikirlerine aynen iştirak 
etmekle beraber, bu önerge kabul edildiği takdirde, 
kurulacak partiler Devletten yardım almak suretiyle 
bazı şahıslara bağımlı hale gelmeyecektir. 

Geçmişte çok iyi hatırlıyorum ve görevli olarak 
bulunduğum Anayasa Mahkemesinde {Yüce Divan 
sıfatıyla) geçmiş partilerin başbakan yardırncıllığı ya
panından tut, bütün kademeleri yargılanmıştır. Ne
deni, halen Türkiye'de şu anda bile faaliyette bulu
nan büyük kuruluşlarımızın sahipleri teker teker ora
ya gelmiş, partilere niçin yardım yaptıklarını izah et
mişlerdir. Bu yardımları da genelde partilerin iktidar
da olmasına veya iktidara geleceklerine göre yaptık
larını açıkça beyan etmişlerdir. Hatta ihracat, itha
latta kendilerine imkânlar yaratılacağım da düşüne
rek para yardımı yaptıklarını belirtmişlerdir ve bu 
suretle hepimizin de bildiği gibi, Türkiye'de bazı 
kimseler partiden partiye geçmeye zorlanmışlardır. 
Bu da, daha evvelki yaşadığımız zamanlarda olmuş
tur ve partilerdeki bu transferler her zaman için gö-
rüle gelmiştir. 

Bunun veriliş şekillerinin kanunla düzenlenmesi 
el'betteki yerinde olacaktır, 

Bu (bakımdan ben daha fazla zamanınızı almıyo
rum. Yeni partilerimiz kurulacaktır. Bu partilerin da
ha çok para verecek kimselere doğru kaymaması yö-* 

I nünden, Devletin bu partilere kanunla tespit edile-
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cek şekil ve şartlarda yandım yapması şeklindeki 
önergemin kabulünü saygüarımla arz ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
TURGUT TAN — Önergenin lehinde söz işitiyo

rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Siyasî partilere Devletçe yardım yapılmasına iliş

kin bir hükmün Anayasada yer almaşım Komisyon 
çalışmalarımız sırasında savunmuştum. Onun için bu
rada da, izin verirseniz bu önergenin lehinde daha 
önce konuşan arkadaşlarıma ek olarak bir iki nok
tayı 'belirtmek (isterim. 

Siyasî partilerin (Tabiî Sayım Hazer'in önergesi 
dolayısıyla buradaki tartışmaları sıcak sıcak anımsı
yoruz) demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsur
ları olmaları açısından ortaya konan görüşler aklı
mızda. Kamu gelirlerinin kamu giderlerine harcan
ması! ilkesi açısından meseleye bakıldığı zaman da 
partilere yapılan yardımın acaba bir kamu gideri sa
yılıp sayılmayacağı konusu da tartışmalıdır; bu ko
nuda da değişik görüşler vardır. Yani, «Bunlar ka
mu hizmeti yürüten kurumlar mıdır kri, bunlara ka
mu gelirlerinden pay vereceğiz?» sorunu. Hiç (kuşku
suz kamu (kurumları değillerdir; ama bunları yürült-
tükleri görevin de belirli bir özelliği vardır. Eğer ya
nılmıyorsam 1958 yılında Alman Anayasa Mahkeme
sinin vermiş olduğu kararda seçimlerin yürütülmesi 
görevinin bir kamu görevi, kamu işi olduğu ve siyasî 
partilerin de seçimlerin yürütülmesinde üstlendikleri 
rol bakımından yerleri dikkate alınarak partilere dev
letçe yardım yapılması ilkesinin benimsenmesi yönün
de karar verilmişjtir. 

Bu hiç kuşkusuz bir tercih meselesidir. Yani, şu 
yönden bakıldığı zaman doğrudur, karşı düşünce yan
lıştır demek mümkün değil, bu bir tercih meselesi
dir; ama ilke olarak Anayasada yer almasında ben 
yarar olduğu kanısındayım. 

Yalnız, bu ilkeye Anayasada yer verilirken, sanı
yorum Sayın Fırat'ın önergesinde «Son seçimlerde 
geçerli oyların % lO'unu almış olmak»/ gibi bir şart 
da öngörülmektedir. Böyle bir şartla Anayasada bu 
hükmü dondurmanın pek o kadar da isabetli oldu
ğunu sanmıyorum. Bu çünkü % 5 de olabilir, % 
10 da olabilir veyahut da buna ek olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grup kurmaya yetecek ka
dar milletvekili çıkarmış olma şartı getirilebilir veya-
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hut da yapılacak yardımların diyelim 'ki % 2ö'si sey
yanen bütün partilere verilir, % 80'i de onların se
çimlerde aldıkları oy oranında dağıtılır... Bunun çe
şitli yolları vardır. Bunu Anayasada dondurmanın, 
anayasal hükme bağlamanın isabetli olmadığını dü
şünüyorum; ama ilke Anayasaya konursa, bunun ay
rıntısı kanunla düzenlenebilir. Takdirlerinize arz ede
rim. \ 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
TURGUT YEĞENAĞA — Aleyhte söz istiyo

rum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa aleyhte. 
MEHMET HAZER — Aleyhte söz istiyorum 

Sayın Başkanımı. 
BAŞKAN — Sayın Hazer aleyhte. 
Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Türkiye'deki siyasî partiler 1961 yılına gelinceye 

kadar hep üyelerinden aldıkları aidatlarla geçirilmiş
lerdi. (1950 yılı evveli hariç). 1950'den 196il'e 'kadar, 
hatta 1946'tan demokrasiye geçildiği tarihten itibaren 
bütün siyasî partiler taraftarlarından aldıkları aidat
larla yaşamışlardı ve bu aidatları taraftarlarından 
toplamaları parti faaliyetlerinin daha insicamlı, da
ha tutarlı yürümesini temin etmiştir uzun bir süre. 

1961 yılında bir seçim sistemi getirildi; nispî se
çim Partiler Kanunu yapıldı. Benim o tarihte men
sup olduğum siyasî partinin genel kongresinin (Bü
yük Kurultayının) kabul etmediği merkez kontenja
nı, Siyasî Partiler Kanununda kabul edildi. Merkez 
kontenjanı tespit edildi. Sonra ne olsun?.. Bir de, üye
ler aidatıyla parti hayatını idame ettireceği yerde, 
bütçeden para alsın... Gayet kolay. Şimdi sistem şu 
oldu : % 10 parti kontenjanı 40 kişi aday devamlı 
ve bunlar listelerin en üst tarafında oldukları için se
çilecekler muhakkak. Parti üyelerinin desteğine ihti
yaçları da yok. Maddî ve manevî desteğine de ihti
yaçları yok. Maddiyi bütçeden alacaklar, gayet ko
lay. 

Manevî desteğe gelince, o bir rey meselesi; yanı
lıp da millet daha fazla rey verirse iktidar olacaklar. 
Bir kere parti yöneticilerinin mebusluğu garanti; bir 
de millet yanılıp onları iktidara getirirse, hükümet 
olma imkânları da gayet rahat. Onun için bütün si
yasî partiler çok başka bir yola döndüler. Sayın 
Âyanoğlu hatırlar bu konuyu da. 

Gönül arzu eder ki, bir siyasî partinin maddî im
kân dolayısıyla herhangi birine bir çıkar sağlaması 
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olayını ortadan kaldırmak için bütçeden bu ödenek
ler ayrılsın; fakat bence bütçeden ödenek ayırmak 
doğru değildir. Siyasî partilerin faaliyetleri o şekilde 
olmalı ki, hem millet reyiyle desteklesin, hem o parti
nin üyeleri aidatlarıyla desteklesin. Bütçeden hiçbir 
kuruş verilmesine taraftar değilim efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Aleyhte konuşmak üzere Sayın Hazer, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yine partilerle ilgili bir konuda aleyhte söz almış 

bulunuyorum. Konuşmaların çok açık olmasına rağ
men yanlış anlayanlar, ters yorumlayanlar yine de 
çıkabilir; onu önlemek mümkün değil. Ama, bu siyasî 
partilere Hazineden yardım yapmak çok sonralar ba
zı parti başkanlarının, parti teşkilatının hususî mak
satla tertip ettikleri bir oyundan doğmuştur. 

Partiler kurulduğu zaman üyelerinin desteğine gü
venerek kurulurlar. Sendika kuruyorsunuz, sendika
cıya diyorsunuz ki, kendi başının çaresine bak, üyen 
para verirse yaşa, vermezse yaşama... Dernek kurulu
yor, derneğe diyorsunuz, kendi başının çaresine bak, 
üyen para verirse yaşarsın, vermezse yaşamazsın... 
Bunlar partilerden ayrı, partilerden daha mı geri hiz
metlerdir? Demin konuştuk, söyledim; yani partileri 
bunların hepsinin üstüne, önüne çıkarmanın gereği 
yok. Çok partili hayat lazımdır, çok partili hayat ol
mayan yerde demokrasi olmaz. Vaktiyle olmuş, as
lında demokrasinin başlangıcında partiler yokmuş; 
neyse. Yani bugün için çok partili hayat demokrasi 
için lazımdır. 

Şimdi böyle olunca, Hazineden buna yardım et
menin bir hukukî dayanağını da aramak lazım. Ha
zine, millet parası ancak kamu hizmetlerine sarf edi
lebilir veya yardım derneklerine. Partiler ne kamu 
kuruluşudur, ne yardım derneğidir. 

Ayrıca, partiler Hazineden aldıkları bu paralarla 
geçmişte militan yetiştirmişlerdir. Bir partinin genel 
merkezinde 50 telefon; şehirlerarası konuşma yapan 
50 telefon, 20 telefon görülmüştür. Partinin yönetim 
kurulu üyeleri, bu telefonlarla kendi seçim bölgele
riyle, kendi hususi işlerini takip için ayda 100 bin 
liralık, 50 bin liralık telefon görüşmesi yapmışlar
dır. Bu paralar çok yerde süse, aşırı masraflara sarf 
edilmiştir. Bu paralar, yeni yeni otomobiller, yeni 
yeni otobüsler tertibine sarf edilmiştir. Bu paralar
la Amerikanvani seçim propagandaları yapılmıştır. 
Havadan bildiriler yayınlanmıştır, dağıtılmıştır ve bir 
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şeyi de bilmek durumundayız arkadaşlar. Bu yardım 
yapıldıktan sonra, partilere dışarıdan yardımlar, hu
susi maksatlı yardımlar azalmamış artmıştır. Çıkar 
çevreleri her partiye kendi maksadına göre para da
ğıtmıştır; iktidarına, muhalefetine. Birisine on ver-
mişse, öbürüne sekiz vermiştir; durumuna göre ve 
hiçbirisi şu parti filan maksatlıdır, şöyle iyi kurul
muştur hesabı yapmamıştır. Bunlar vakıalardır, bun
lar gerçeklerdir. Partilere para vermek partileri yar
dım ihtiyacından uzaklaştırmamıştır ve uzaklaştır-
mayacaktır. Ne kadar para verirseniz verin, partile
rin gözü yine dışarıda olacak, bazı eller yine parti
lerin içine girmiş olacaktır. 

Bir başka nokta da şudur : Bu işi biz gelecek ik
tidarlara bırakmalıyız. Çünkü önümüzdeki seçimde 
kurulmuş bir parti olmayacağı için milletten ne ka
dar oy aldığını hesaplamak da mümkün olmayacak
tır. Onu gelecek partilere bırakalım. Gelecek parti
ler eğer o günün şartları içinde gerekli görürlerse 
Hazineye bir kere daha el atarlar, görmezlerse kendi 
başlarının çaresine bakarlar. Biz şimdiden; hiçbir şey 
yok, fol yok, yumurta yokken, partiler belli değil
ken, aldıkları oy hesaplanmamışken Hazinenin anah
tarlarını kolay kullanmayalım ve partilere de Hazi
neden yardım yapmayalım. Bunu demokrasiye olan 
inancımla söylüyorum, geçmiş yıllarda gördüğüm 
acıların şarkiyle söylüyorum. Çok parti lazımdır, 
şarttır; fakat çok partiyi de dejenere etmemek, on
dan daha çok lazımdır. Dejenere etmeyelim arka
daşlar, gelecek iktidarlara bırakalım bu işi. Nitekim 
Komisyon da böyle bir madde getirmemiştir. 

Bu bakımdan önerilerin aleyhindeyim. Kabulüne 
yardım etmemenizi rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Komisyonun görüşünü ırica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Anayasa Komisyonu siyasî partilerle ilgili statü
yü düzenlerken 1961 Anayasasının uygulandığı de
virde, 2 Temmuz 1971 tarihinde yayınlanan 1421 
sayılı Kanunla eklenen bir fıkrayı metne kabul etme
miş ve statüsünün içine koymayı uygun görmemiş
tir. Gerçekte bahsedilen fıkrada «Son milletvekili 
genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az % 
5'ini alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde grup 
teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan 
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siyasî partilere Devletçe yapılacak yardım kanunla j 
düzenlenir» denmektedir. I 

1971 yılında bu Anayasa değişikliği yapılırken 
akla gelebilecek ilk soru, acaba siyasî partilerin o za- I 
mana kadar nasıl yaşadıklarıdır; Devlet yardımına I 
ihtiyaç görmeden nasıl faaliyetlerini düzenledikleri- I 
dir. Hiç şüphesiz ki, siyasî partiler, o zamana kadar 
kanunlarımıza uygun olarak gelir kaynaklarını tes- I 
pit etmişler, gelirlerini sağlamışlar ve faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. 

1971 'de yapılan bu tadilatın üstünde duracak I 
değilim; sebebi ne olursa olsun. Bizi asıl ilgilendi
ren husus, böyle bir hükmün yeni Anayasa düzeni
mizde yer alıp alamayacağıdır. I 

Demokrasi düzenine doğru olan gelişmede Al- I 
manya dışında hiçbir memlekette siyasî partilerin I 
devletten yardım aldıkları görülmemiştir, görül- I 
memektedir. Bilakis biraz sonra belirtmeye çalışaca
ğım gibi, bazı memleketlerde, özellikle İngiltere'de, I 
siyasî partilerin yapacakları masraflar kısıtlanmaya I 
doğru gitmektedir. Yani mesela; İngiltere'de seçim I 
devresinde, her siyasî partinin her seçim bölgesinde I 
her seçmen başına ıkaç para masraf yapabileceği he- I 
saplanmakta ve o bölgede yaptığı bütün masraflar 
tespit edilmekte, eğer yaptıkları masraf kanunun ön
gördüğü miktarı aşarsa seçim iptal olunmaktadır. I 

Şimdi, siyasî partilere bu yardımı yapmak hangi 
felsefeye dayanmaktadır? Yardıma taraftar olan Ar- I 
kadaşım Tan, soruyu getirdi ve dedi ki; «Kamu 
fonksiyonu mu? Değil» '% 100 değil. Kamu fonksi
yonuna 'benzer; Alman Anayasa Mahkemesi buna I 
benzer bir karar verdi, bir çeşit kamu fonksiyonu I 
yaptığını ileri sürdü. Fakat bir seçim mücadelesine 
giren sadece siyasî partiler yoktur, bağımsızlar da 
vardır, fertler de tek başına adaylıklarını koyabilir- I 
ler; bunlara yardım nereden yapılacaktır ve Hazine
nin geliri siyasî partilere nasıl dağıtılacaktır? Bun- I 
ların hepsi başlı başına bir sorun olarak gelir. I 

Burada Sayın Hazer'in ileri sürdüğü bir görüş, ki, I 
tamamen doğru, katılıyorum; bu ilk daha yeni Ana- I 
yasamız yürürlüğe girer girmez, yeni siyasî parti ka
nunumuz yürürlüğe girer girmez kurulacak parti- I 
lere nasıl yardım yapılacaktır?.. Belki onun cevabı I 
kolay denilir. Denilir ki, ilk seçimde hiçbir yardım 
yapılmaz, ondan sonra o seçimde aldıkları oylara 
göre yardım yapılır; fakat sorun o seçime kadar na- j 
sil yaşayacaklarıdır ve nasıl kendi imkânlarını geliş- I 
tirerek faaliyetlerini sürdüreceklerdir? Bu zor bir 
sorun değildir. Dediğim gibi hiçbir demokraside si
yasî parti kavramının ortaya çıktığı günden bugüne | 
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kadar siyasî partilere devletçe yardım yapılmamıştır 
ve Alman sisteminde yapılan yardım da taraftarları 
olmakla beraber, yabancı ülkelerde özellikle Fransa' 
da yerilmektedir ve demokrasinin aradığı eşitliğe, se
çimlerde bulunması gereken diyelim düzene; yani 
eşitlik içerisinde mücadele etmek ilkesine tamamen 
aykırı düşmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bundan dolayıdır ki, konuyu daha fazla uzat

mamak için sununla yetiniyorum. Her parti topladığı 
ilgi ölçüsünde gelir sağlar, üyelerinden aidat alır ve 
seçim sistemi içerisinde fonksiyonunu yerine getirir, 
seçime katılır. 

Burada bir arkadaşımız dedi ki, eğer partilere, 
bilhassa şimdi Türkiye'de yeni kurulacak dönemde 
(Fyi anladımsa açıklamasını) yardım yapılmazsa si
yasî partilere, o zaman varlıklı sınıfın kurduğu par
tiler öne geçer. 

Arkadaşlarım, bu tamamen yanlış bir görüştür, 
bu tamamen teorik olan bir görüştür, pratik hiçbir 
değeri yoktur. Örneğin Amerika Birleşik Devletle
rinde Cumhuriyetçi parti, Demokrat Partiden kat 
kat zengindir; ama Demokrat Parti daha fazla seçim
leri kazanır. Demokrat Parti basının % 30'una sa
hiptir, Cumhuriyetçi Parti basının '% 70'ine sahip
tir; Demokrat Parti 1900 yılından beri çok daha faz
la seçim kazanmıştır. Bunlar birtakım nazarî, spe
külatif fikirlerdir iki; bunlara yer yok. Bir partinin 
tutulması hele zamanımızda doktrinine, halka duyu
racağı programa ve programı duyurmaktaki başarı
sına, daha doğrusu isterseniz kendisine inananlara, 
militanlarına bağlıdır ve bundan dolayıdır ki, parti
leri Devlet Hazinesinden yardım yaparak yaşatma 
yollarını bırakalım. Bunlar sunî ve geçerli olmayan 
yollardır. Sağlıklı yol herkesin mücadeleyi kendi im
kânlarıyla yapabilmesidir. 

Tekrar ediyorum; Anayasa Komisyonunun ço
ğunluğu bu felsefe içerisinde 1971 tadilatını yeni dü
zene koymamış ve siyasî partilere yardım yapılması
nı öngörmemiştir. 

'Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler; 
Önergelere Komisyon katılmamaktadır. Bu itibar

la dikkate alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler,.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Komisyonumuza bilindiği veçhile 19 madde gön

derilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu akşam 
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bu maddeler üzerinde çalışacaklardır. Bu itibarla ya
rın saat. 10.00'da toplanılması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müsaade ederseniz bir noktayı karara bağlaya
lım. Bu maddede Komisyonumuz tarafından ufak 
bir değişiklik yapılmıştı. Bu maddeyi esas itibariyle 
tekrar redaksiyon için Komisyona göndermeye ge
rek yok; siz teklif etmiştiniz. Bu itibarla maddeyi 
kati şekilde oyluyorum. 77 nci maddenin son fıkra
sındaki birinci satırda değişiklik yapılmasını siz tek
lif ettiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla tekrar 
size göndermeye gerek yok. 

redaksiyon için 

Değerli üyeler; 
77 nci maddeyi kati şekilde oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 Ağustos 1982 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.05 

»*-<n~« 
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