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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ıBu ©Meşini üç oturum yapan Genel Kurulda : 

(Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 64, 74, 75 
ve 77 nci maddeleri yapılan görüşmelerden, sonra Ika-
'bul edildi. Tasarının 63 ve 76 ncı maddeleri değişik
lik önergeleriyle birlikte Anayasa Komisyonuna 
verildik 

28 Ağustos 1982 Cumartesi günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 20.05'te son verildi. 

Fenni İSLİMYELÎ 
Başkan 

Başkanvekili 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Anadolu Üniversitesinin 1980 Malî Yılı Ke

sim (Hesap Kanunu Tasarısı. (1/480) '(Başkanlığa geliş 
tarihi : 25.ı8.1982) (D. M. Hesaplarıını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 28.8.1982) 

2. — Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı. 
(1/482) {Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1982) (Millî 
Eğitim (Esas) ve Adalet komisyonlarına; 28.8.1982) 

3. — Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Ayhk Bağlanması (Hakkında Kanun Tasarısı, (1/481) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1982) (Bütçe - Plan 
Komisyonuna : 28,8,1982) 

• > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00ı 

BAŞKAN : BaşkanvekHİ M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 138 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kanada'da Ermeni teröristlerin saldırısı ne
ticesi hayatını kaybeden Albay Atilla Altıkat'ın ru
hunu taziz için saygı duruşu. 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Dün Kanada'da insanilik duygusundan yoksun 

Ermeni teröristlerin alçakça saldırısına uğrayan, 
hayatını kaybeden Albay Atilla Altıkat'ın ölümü 

yeniden miMetimizi yürekten yaralamıştır. Bu aziz 
şehidimizin ımübarek ruhları önünde sizleri bir da
kika saygı duruşuna davet ediyorum. 

ı(Saygı duruşu yapıldı) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, kanı yer

de kalmasın, tedbir alalım, 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerin

deki müzakerelere dün kaldığımız 78 inci maddeden 
itibaren devam ediyoruz. 

78 inci mıaddeyi okutuyorum. I 
B, Partilerin uyacakları esaslar. I 
MADDE 78. — Siyasî partiler, ister iktidarda, 

ister muhalefette olsunlar, tüzük ve programları dı
şında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın onüçüncü 
maddösindeki sınırlamalar dışıma çıkamazlar; çıkan
lar temelli kapatılırlar.; 

Siyasî partiler, kendi politikalarını yürütmek ve 
güçlendirmek 'amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıf
lar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rıyla maddî ve ımıanevî yönlerden güçbirliği yapa-
ımazlar,, 

Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, 
demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 

iSiyasî partilerin malî denetimi Anayasa mahke
mesince yapılır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük J 
ve programlarının ve kurucularının hukukî durum- I 
larının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu- I 
mu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle; faaliyetlerini 
de sürekli olarak denetlemekle görevlidir. I 

Siyasî partilerin kapatılması, Cmıhuriyet Başsav- I 
cılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkeme
since karara bağlanır. 

Anayasa mahkemesinin kararında, partinin ka- I 
patılmasına fiil ve beyanları ile sebebiyet verdikleri I 
belirtilen parti kurucuları ile genel merkez yönetim 
organları üyeleri, başka isim ve programlar da olsa, 
yeni partiler kuramazlar ve kurulmuş partilerde yö
netim ve denetim görevi alamazlar. I 

Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetlen
me ve kapatılmaları, yukardaıki esaslar dairesinde, 
kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
IBu madde ile ilgili 10 değişiklik önergeri vardır, 

okutuyorum. 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek Basmayazı 4 Ağustos 
1982 tarihli 120 nci Birleşime ait tutanağın sonuna 
eklidir. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının dördüncü (bölümünde yer 

alan ve «B. - Partilerin uyacakları esaslar» kenar 
başlığını taşıyan 78 inci maddesine 'aşağıdaki fıkra
ların eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ertuğrui Zekâi ÖKTE Halil AKAYDIN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

B. - Partilerin uyacakları esaslar. 

MADDE 78. — Siyasî partiler yabancı ülkeler
deki siyasî partilerle iş ve güç birliğinde bulunamaz
lar. Bu partilerin teşkil ettiği milletlerarası gruplaş
malara giremezler. 

Siyasî partiler, yabancı devletlerden, milletler
arası kuruluşlardan veya milletlerarası herhangi »bir 
özel kuruluş ve işletmelerden, sendika, dernek ve 
gruplar ile vakıflardan emir, talimat, malî yardım 
ve döstek alamazlar. Bunlardan herhangi birinin ka
rarını bağlayıcı olarak kabul edemezler. 

Bu yükümlülüklere aykırı 'hareket eden siyasî par
tiler temelli kapatılır. 

Gerekçe : Siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru ola
rak kabul edilen Türk siyasî partilerin başlıca özel
liği millilikleridir. Bu esastan hareket edilerek mad
de düzenlenmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 78 inci maddesiniın aşağıda arz edilen 

şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet HAZER 

«Siyasî partiler kendi politikalarını yürütmek ve 
güçlendirmek için başka kurum ve kuruluşlarla güç
birliği yapamazlar., Partilerarası işbirliği bunun dı
şındadır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayaas Tasarısının 78 inci maddesinin birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim.. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

©4 - Partilerin uyacakları esaslar. 

MADDE 78. — Siyasî partiler, tüzük ve prog
ramları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 
13 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamaz
lar; çıkanlar temelli kapatılırlar. 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Anayasa Tasarısının 78 imci maddesinin ikinci 

fıkrasına, «Vakıflar» sözünden sonra bir virgülle 
'birlikte «Kooperatifler» sözünün ertelenmesini öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 78 imdi maddesinin beşinci 

fıkrasının aşağıdaki sakilde değiştirilmesini arz ve 
teklif edenim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
«'Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tü

zük ve programlarımın, kurucularınım ve kuruluşunun 
hukukî durumlarımın Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu ve faaliyetlerini sürekli olarak denetle
mekle görevlidir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 78 inci maddesinin 5 imci 

fıkrası aşağıdaiki şekilde düzenlenmesini arz ve 'tek
lif ederiz. 

«Cumhuriyet Başsavcısı, kurulan partilerin tüzük 
ve programlarının ve kurucularımın hukukî durum
larınım Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu
nu; kuruluşlarını takiben öncelikle denetler; faali
yetlerini sürekli olarak takip eder.» 
Necmettin NARLIOĞLU İbrahim GÖKTEPE 

Bekir Sami DAÇE Özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Anayasa Tasarısının 78 inci maddesinin altıncı 

fıkrasında yer alan «Anayasa Mahkemesince» sözü 
yerine; «Yargıtayın ilgili dairesince», yedinci fıkra
sındaki «Anayasa Mahkemesinin» sözü yerime «Yar
gıtayın» sözlerine yer verilmesini öneririm. 

Saygılarımla.,. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 78 inci maddesinim 4 üncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıy
la arz ve teklif ederim. 

«Siyasî partilerin ıroalî denetimli Sayıştayca ya
pılır.» 
Güngör ÇAKMAKÇI Feyzi FEYZİOĞLU 

Gerekçe : Siyasî partilerin malî denetiminin, faa
liyet konusu, uzmanlığın ve bir hesap mahkemesi 
hüviyetiyle Sayıştay tarafından yapılması, Anayasa 
Mahkemesi tarafından yapılmasından çok daha ya
rarlı ve isabetlidir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Anayasa Tasarısının 78 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Saygılarımla. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
«Siyasî partilerin malî denetimi Sayıştayca ya

pılır.» 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa tasarısının 78 inci maddesinde sözü edi
len «Anayasa Mahkemesi» deyimimin «Yüce Divan» 
şeklimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ataiay PEKÖZ Fuat AZGUR 

BAŞKAN — İlk önerge Sayın Ökte, Sayın Bilgiç, 
Sayın Akaydın'ın. Açıklamaya gerek görüyor musu
nuz?.. Buyurunuz Sayın Bilgiç. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bizim öner
gemiz olacaktı, okunmadı efendim. Fevzi Uyguner im
zasıyla verilmiş bir önerge idi. 

BAŞKAN — Bizde bulunan önergeler bunlar 
efendim, aratalım, varsa... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bizde Sayın Rıfat 
Bayazıt ve arkadaşlarının bir önergesi var, fakat Mah
mut Nedim Bilgiç arkadaşımızın önergesi yok. 

BAŞKAN — Bu önergenin fotokopisinin Anaya
sa Komisyonuna verildiğine dair işaret önerge üze
rinde mevcut. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Fevzi Uyguner, Rıfat Baya
zıt, Ethem Ayan, Lâmi Süngü ve arkadaşları... Bu var 
bizde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu ilk önergenin fo
tokopisinin Komisyonunuza gönderildiğine dair, bu 
önerge üzerinde işaret var; fakat önergeyi orada bula-
madıysanız önergeyi gönderiyorum. 

Sayın Bilgiç buyurunuz efendim, vakit kaybetme
yelim. 

MAHMUT NEDtM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Siyasî partiler yabancı ülkelerdeki siyasî partiler
le iş ve güçbirliğinde bulunamazlar. Bu partilerin teş
kil ettiği milletlerarası gruplaşmalara giremezler. Öner
gemizin özünü bu teşkil etmektedir. Yani siyasî parti
ler millilik vasıflarını korumalıdırlar; herhangi bir bey
nelmilel teşkilata girmemelidirler. Yakın siyasî tarihi
mizde bunun örneklerini gördük, yaşadık. Yurt için
deki olaylara, siyasî partinin yönetimine ve siyasî par
tinin memleket içindeki sorumluluklarına dışarıdan 
herhangi bir beynelmilel teşkilatın, siyasî partinin o 
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teşkilata üye olmasından dolayı müdahale etmesini 
doğru karşılamıyoruz ve Anayasaya böyle bir kayıt 
konulmasını arz ediyoruz. Sayın Komisyonun ve Ge
nel Kurulun buna uyacağını ümit ediyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Değerli üyeler, 
Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz almak iste

yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, önerge fotokopiye gitti, gel
meden bir cevap veremeyeceğiz. Özür dilerim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 
İkinci önergeyi, Sayın Hazer'in önergesini görüş

meye başlıyoruz. Sayın Hazer önergeniz üzerinde bir 
açıklama yapacak mısınız? Buyurun efendim. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, önergemi
zi Komisyona verdik efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi tetkik etsinler. 
Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Dünyada olup bitenler bir yana, ülkemizde 1P0 
yıldan beri aşağı yukarı devam edegelen siyasî parti 
çekişmeleri bugün bile Türkiye'de endişe yaratacak 
bir konu olarak devam etmektedir. Vazgeçilmezlik 
sloganında teminatını bulan partiler, dünyanın bir
çok yerlerinde tehlikeli ve tek boyutlu bir bela hali
ne geldiği bilinmektedir. Bu hiçbir zaman siyasî ha
yatta partiler olmasın anlamına alınmamalıdır. Çok 
partili hayat demokrasilerde lazımdır, fakat bunların 
teminatı bazı sloganlara bağlanmamalı. Bunların fi
kirleri, vatandaşlarda uyandırdıkları sempati ve ka
nunlardan aldığı kuvvetle hüviyetlerini bulması la
zım gelmektedir. 

Bu inançladır ki, Komisyonumuz partilerin çalış
malarında bazı endişelerle, bazı kısıtlamalar, bazı dü
zeltmeler yapmak lüzumunu hissetmiştir. Bendeniz de 
bu inançla bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Yalnız, benim önergem Sayın Komisyonun getirdiği 
metinden farklıdır. Dernekleri, sendikaları sayarak bir 
yasaklama, bir düzenleme getirmek yerine, partiler 
çalışmalarını güçlendirmek için herhangi bir kurum 
ve kuruluşla güçbirliği yapamaz demek daha isabet
lidir; çünkü sayarak yasaklama getirilmesi halinde bu
nun dışında kalan kurullar, kuruluşlar olur, nitekim 
olmaktadır. 
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Mesela, Sayın Kırcalı'nın takririnde ifade ettiği 
gibi, kooperatifler, gençlik kuruluşları Komisyonun ge
tirdiği sınırlar dışında kalmaktadır. 

Bir başka nokta da; bu kurum ve kuruluşlarla 
maddî ve manevî yönden yardım görme yasağı getiril
mektedir. Buna da lüzum yoktur. Bu kuruluşlarla 
güçbirliği yapmayı yasakladıktan sonra, bunun mad
dî ve manevî diye ayrılmasına gerek yoktur ve esa
sen maddî yardımın nerede başlayıp nerede bittiği de 
kolayca tespit olunamaz. 

Partilerin sorumsuzluk tatbikatı yakın tarihimiz
de türlü örnekleriyle meydana çıkmıştır. O hale gel
miştir ki, partiler bu vazgeçilmezlik iddiası ile mah
keme önüne çıkarılmış davaları, adaletin önündeki suç
ları bile kurtarmak tertibine girebilmişlerdir. Buna ma
hal bırakmamak için şimdiden uyanık olmak ve ko
nuyu iyi tertiplemek lazım. 

Yalnız, bu sınırlamalar hiçbir zaman partiler ara
sında güçbirliği, işbirliği yapılmasını önleyecek bir 
düzeye de vardırılmamalıdır. Partiler aynı konuda, ay
nı seçimde güçbirliği yapabilmelidirler; çünkü günün 
zaruretleri, ihtiyaçları partileri bu yola sevk edebilir. 

Takririmi özet olarak arz ettim. Dernekleri, sendi
kaları veya diğer kuruluşları sayarak değil, bunları 
genel olarak ifade etmek, maddî ve manevî yardım 
kaydını çıkarmak suretiyle bir sınırlama getirmek yeter, 
böyle bir sınırlama maksadı temin eder, zannediyo
rum Komisyon da bu konuda bize yardımcı olacak
tır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Hazer'in önergesi üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Sayın Yarkın lehte, aleyhte? 

ŞER AFETTİN YARKIN — Maddî ve manevî 
yönle ilgili konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

78 inci maddenin 2 nci fıkrasında : «Siyasî parti
ler, kendi politikalarını yürütmek ve güçlendirmek 
amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıflar, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla maddî ve ma
nevî yönlerden güçbirliği yapamazlar.» Deniliyor. 

Sayın Hazer önergelerinde, maddî ve manevî yön 
belirsiz olduğu için bu unsurların çıkarılmasını öne-
riyoı. Bendeniz de bu maddî ve manevî yönden güç
birliği konusu üstünde durmak ve fıkrada bu deyim
lerin yer almamasının gerekçelerini arz etmek isti
yorum : 
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önce, maddî güçbirliği ne demektir; maddî des
tek niteliğinde aynî ve naktî yardım mıdır, yoksa baş
ka unsurları da var mıdır herhalde bunu Komisyon 
açıklayacaktır? 

Ben bu fıkranın aynı kuruluşlarla manevî güçbir-
liğini de yasaklayan kısmı üstünde durmak istiyorum, 
hem de siyasî partisini, politikasını güçlendirmek ve 
kendi politikalarını yürütmek amacıyla yasaklanma 
getiriliyor. Bu nasıl olacaktır? 

Her siyasî parti oy potansiyelini artırmak, iktidarda 
olan tekrar iktidarda kalmak, muhalefette olan ikti
dara geçmek için bütün çabalarını, bütün çalışmaları
nı partilerinin politikasını kuvvetlendirmek için yap
mayacaklar mıdır? Konuyu bir kaç somut örnekle 
açıklamak istiyorum : 

Fıkrada tekrar ediyorum, siyasî partiler politikala
rını yürütmek ve güçlendirmek amacıyla sayılan o ku
ruluşlarla manevî yönden güçbirliği yapamazlar de
niliyor. Bazı örnekler vereceğim mesela; Türkiye Ba
rolar Birliğinin bir genel kurul toplantısına iktidar 
veya muhalefet partisinin bir başkanı, ikinci başkanı, 
genel sekreter yardımcısı, yani bir yetkilisi veya yet
kilileri gitse ve bir konuşma isteğinde bulunsa, Baro
lar Birliğinin meslekî hak ve menfaatleri üzerinde bir
takım açıklamalar yapsa, onların bazı isteklerine uy
duklarını belirtse bu acaba manevî güçbirliği yasağına 
girecek midir? 

Aynı şekilde Türk Tabipler Birliğinin, Türk Mü
hendis Mimar Odaları Birliğinin, yani kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının bir toplantısına 
giderek, bir genel kurul toplantısına giderek, bu yönde 
onların meslekî hak ve menfaatleri konusunda bazı 
konuşmalar yaparlarsa bu onlarla manevî güçbirliği 
amacını taşıyacak mıdır? Nihayet, esnaf ve sanatkâr
lar dernekleri var Türkiye çapında, bunların toplan
tısına gidip aynı şeyi yapabilecek midir? Türkiye öğ
retmenler Derneğine gidebilecek midir ve konuyu bun
ların hepsinden sıyırarak, sendikaların genel kurul top
lantılarına giderek, onların meslekî hak ve menfaat
leri üzerinde bir muhalefet partisi, iktidardaki parti
nin, onların birçok ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, 
kendilerinin karşılayabileceklerini söyleyebilecekler mi
dir, bu onlarla manevî bir güçbirliği amacını taşıya
cak mıdır? Belirsizlik dolayısıyla bunlara temas et
mek istiyorum. 

Aynı örnekleri başka bir açıdan da tekrar ver
mek İstiyorum. Varsayalım ki, Anayasa Komisyonu
muz bu sorularıma verdiği cevapta «Evet, sözkonusu 
kuruluşların, sendikalar da dahil olmak üzere, ge
nel kurul toplantılarına bir muhalefet partisi lideri 

| veya diğer ilgilileri giderek kendi partilerini güçlen
dirmek için ve onların meslekî hak ve menfaatleri 
alanında bazı vaatlerde bulunma yönünde konuşma 
yapamayacaklardır. Bu fıkraya göre yasak denecek
tir.» Yani, Komisyonun bir an için hükmü bu mak
satla getirdiklerini var sayalım; peki bu siyasî parti
ler, kendi toplantılarında, programlarında ve özellik
le sık sık yayınlayacakları bildirilerde ve demeçlerin
de, Türkiye içerisinde yaygın ve çok üyeli, çok şubeli 
bu kuruluşların, işçi ve işveren sendikalarının, hü
kümetten olan istekleri doğrultusunda bu isteklerin 
kendi partilerince gerçekleştirileceği vaatlerinde bu
lunurlarsa bu bildirileri, partilerini güçlendirmek için 
bu kuruluşlarla, bu teşekküllerle manevî güçbirliği 
sağlamak amacı ile verildi kabul edilip, yasaklanacak 
mıdır?., örnekleri çoğaltabiliriz, hatta bu hüküm böy
le kalırsa, partilerin sözkonusu kuruluşların sempatisi
ni kazanmak için dahi bir faaliyette bulunmaları söz
konusu olmayabilecektir. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum; 
ancak bu «Manevî güçbirliği» deyimini bir türlü an
layamadım, hudutları nedir, bir türlü belli değil; hat
ta beni bağışlayın dün burada bir soru soruldu Sa
yın Kamer Genç tarafından, hepimiz de gülümseye
rek soruyu dinledik, böyle soru olur mu diye, soru 
şu idi; «Siyasî partiler, siyasî faaliyette bulunacaklar 
mı?» diye. Şimdi bu soru, bu «Manevî güçbirliğinde 
bulunamazlar» şeklindeki yasak karşısında, benim ha
tırıma geldi, bu fıkra böyle kaldığı takdirde, siyasî 
partiler, siyasî faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir, öğ
renmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Bu önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yoktur. 
Bu itibarla, Sayın Komisyonun önerge ile ilgili 

görüşünü rica ediyorum. 

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

Hazırladığımız Tasarının en kritik maddelerinden 
birini görüşüyoruz. Biz, bu maddeyi düzenlerken, doğ
rudan doğruya ülkemizin gerçeklerinden hareket ede
rek düzenlemeye çalıştık. Bu nedenle tenkitlere uğru-
yoruz, şimdi Sayın Yarkın, Sayın Hazer'in önergesi 
dolayısıyla söz aldı ve önerge üzerinde konuşurken 
genel olarak madde üzerinde durdu... 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sadece fıkra üze-
J rinde. 

$6 -
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet, gayet tabiî bütün yönleriyle madde
yi savunacağız ve getirdiğimiz düşünceleri savunmak 
durumundayız. Evvela bu madde ile ilgili genel bir 
açıklama yapmak isterim : 

Belirttiğimiz gibi bu 1980'den önce cereyan eden 
olaylar gözönünde tutularak, siyasî faaliyetleri dü
zenlemede partilerin siyasî faaliyetlerde nasıl bir tu
tum ve davranış içerisinde olmaları gerektiği husu
sunda çizdiğimiz bir çizgiden hareket ederek yürüdük. 
Burada partileri dar bir çerçeve içerisine sokma düşün
cesinde değiliz. Çoğulcu demokrasiye katiyen karşı 
olmadığımızı belirtmek isteriz, çoğulcu demokrasi
nin ayrı bir fikir ve düşünceler içerisinde herkesin is
tediği siyasî partiyi kurmayı ve istenen siyasî partiye 
girmek suretiyle siyasî partide faaliyet göstermesi esa
sından hareket ettik. Herkesin, kendi statüsüne gö
re, kendi görevini bilmesi esasından hareket ettik. 

1980 öncesi siyasî faaliyetleri hatırlayacaksınız; si
yasî partiler demokrasisi, bu niteliğini yavaş yavaş 
kaybetmiş, âdeta demokratik kuruluşlar demokrasi
sine yönelmişti, 1980'den önceki siyasî ortam. Bu tip 
bir demokrasi anlayışı ancak demirperde gerisi ülke
lerde mevcuttur. Kişilerin siyasî hakları alabildiğine kı
sıtlanmıştır; ama bunun yanında, çeşitli meslekî ku
ruluşlar, sendikalar, siyasî faaliyette bulunabilirler, 
bunun dışında parti kurmak yoktur. 1980'den önceki 
siyasî ortamımız giderek buna doğru benzetilmekte 
idi. Bu duruma kaydırılmak istenmiştir. Hatta, öyle 
bir kuruluşlar hegemonyası tesis edilmeye çalışılmış
tı ki, demokratik kuruluşlar sloganı yavaş yavaş bü
tün Türkiye'de yerleştirilmek istenmiştir ve siyasî faa
liyetleri bu kuruluşlar kanalı ile yürütmek, siyasî par
tileri tamamıyla bu kuruluşların hegemonyası altına 
alma girişimleri olmuştur ve bu girişimlerde de bir 
dereceye kadar başarı sağlanmıştır. Yukarıdan gelen 
bir emirle demokratik kuruluşlar bütün Türkiye'de si
yasî ortama hâkim olabilmişler, bütün gösteri yürü
yüşleri, toplantılar bu kuruluşların inhisarı altına so
kulmak istenmiştir. 

Bizim amacımız, böyle bir siyasî faaliyet anlayı
şından, siyasî ortamımızı, siyasî partilerimizi kurtar
maktır. Bu nedenle biz, sendikalarımızın, dernekleri
mizin, vakıflarımızın, kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluşlarımızın bir arkadaşımızın önerdiği gibi, 
hatta kooperatiflerimizin de bu anlayış içerisinde yeni 
düzenlediğimiz statüde yer alması gayet normaldir. 
Bu maksatla bu düzenlemeyi getirmiş bulunuyorum. 

Bunun çoğulcu demokrasiye zarar veren yönü yok
tur, çoğulcu demokraside asıl amaç, siyasî partilerin 
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çeşitli fikir yelpazeleri içerisinde meydana gelmesi ve 
siyasî partiler kanalı ile siyasî faaliyetin yürütülmesi
dir. Siyasî partilerin iktidara gelmesi sözkonusudur. 
Siyasî partiler arasında siyasî yarışma vardır. Sendika
lar, meslekî kuruluşlar mahiyet itibariyle siyasî kuru
luşlar değildir, özellikle sendikalar, düşünce yapısı 
itibariyle kendi mensuplarının menfaatini daha iyiye 
doğru yöneltmek için iktidar üzerinde birtakım baskı
lar yapan bir baskı grubu niteliğindedir. Sendikala
rın siyasî ortama etkisi olmaz mı?.. Olur. Ama, şu 
derecede olur siyasî faaliyete katılmamak şartı ile 
iktidar üzerine kendi mensuplarının daha iyi durum
da menfaatler sağlamak amacıyla baskısı olabilir. 
Ama bu baskı, bir muhalefet partisi niteliğinde olma
mak gerekir. Böyle bir sendikalizm, devamlı olarak 
devlet otoritesini tahrip eden bir sendikalizmdir. Bu
nun örnekleri Amerika Birleşik Devletlerinde görül
müştür, İngiltere'de görülmüştür; Amerika Birleşik 
Devletlerinde sendikalizme getirilen tahditler dolayı
sıyla iki büyük partili sistemin doğmasında önemli 
rol oynamıştır. Yani bir sendikayı devamlı bir mu
halefet partisi gibi kabul etmek ve hiç iktidara gel
mesi mümkün olmayan yapısı itibariyle; fakat de
vamlı olarak iktidarı tahrip eden bir kuruluş olmak
tan çıkarmak gerekir, memlekete yapıcı yönleriyle ele 
almak gerekir bir sendikayı. 

Bizim getirdiğimiz düzenlemede, gerek sendikalar 
olsun, gerek dernekler olsun, gerek diğer kuruluşlar 
olsun, hatta özellikle kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluşlar olsun (Ki, kamu kurumu niteliğinde 
diyoruz dikkat edilecek olursa, kamu hizmeti gören 
bir kuruluştur) bu kuruluşların, bir devlet iktidarını 
işgal eden siyasî parti karşısında âdeta devlet organı 
değilmiş gibi onun karşısında vaziyet almasını ve onu 
tahrip etmesini bizim sosyal, ekonomik ve siyasî ya
pımıza pek uygun gelmediği şimdiye kadarki uygu
lamalardan ortaya çıktığı sonucuna vardık. 

Bütün bunların sonunda siyasî partilerin maddî ve 
manevî, politikaları bakımından maddî ve manevî des 
tek olmamaları, bu kuruluşlarla işbirliği yapmamaları 
anlayışı üzerinde durdular Sayın Yarkın ve Sayın Ha-
zer'in önergesinde de aşağı yukarı bu çıkarılmış du
rumda. 

Bir siyasî partinin, bir sendikanın, bir meslekî ku
ruluşun, bir derneğin siyasî faaliyetlerine maddî ve 
manevî yönden destek olmaması, onları kendisine 
destek yapmaması deyişinden şüpheli bir vaziyet yok
tur. Gayet tabiî, bir siyasî parti seçimlerde, normal 
zamanlarda kendi tüzük ve programlarına göre se-
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çimlerde iktidara geldiği zaman uygulayacağı siyasî 
programı bütün kamuoyuna açıklayacaktır ve bu prog
ram çerçevesi içerisinde sendikaların toplantısında da 
konuşabilir; fakat onlardan katiyen destek almasını 
biz kabul etmiyoruz. Yani şu yönde kabul etmiyo
ruz : Sendikaların benimsedikleri bir siyasî parti için 
çığırtkanlık yapması, yani onun lehine kamuoyunu 
yanlış yola sevk edecek şekilde birtakım âdeta mili
tanca çığırtkanlıklara başvurması, bütün vasıtalarını 
bir partinin emrine vermesi, her bakımdan vasıtala
rı; taşıt vasıtalarını ve diğer vasıtalarını, personelini, 
bizzat sendikanın organlarını bir siyasî partinin em
rine vermesini biz, siyasî ortamın oluşması bakımın
dan sakıncalı gördüğümüz için bu hükümleri getir
miş. bulunuyoruz. 

Aynı şekilde dernekler için de aynı şey sözko-
nusudur ve diğer kamu kuruluşları, meslekî nitelik
teki kamu kuruluşları için de aynı şey sözkonusudur. 
Bunların hepsini biz 1980 öncesi siyasî faaliyetlerde 
yaşadık, gördük. Birtakım siyasî partilerimiz kendi
lerine birtakım paravan dernekler kurmuşlardır. Söz
de bunlar ayrı tüzelkişiler olarak faaliyet göstermiş
tir; ama partilerimizin maalesef paravan dernekleri 
olarak ortaklıkta terör havası yaratmışlardır ve bun
lar uzun yıllar devam etmiştir, önlenememiştir. Bun
lar için getirdik. Yani derneklerin, sendikaların ve 
diğer kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşla
rın gerek maddî yönden, yani vasıtalarıyla, parala
rıyla siyasî partilerimize destek olmalarını bundan böy
le uygun görmüyoruz. İktidara geldikleri zaman ister 
istemez bu destekten dolayı onların etkisi altında ka
lacaklardır, onlara vaat ettikleri icraatı yerine getir
mek durumunda kalacaklardır; bu bakımdan sakın
calı görüyoruz. 

Manevî yönden, sadece elemanlarıyla çığırtkanlık 
yapmaları, militanlık yapmaları, militan sendikacılı
ğın önlenmesi, militan kuruluşçuluğun önlenmesi ba
kımından «Manevî» deyimini kullanmış bulunuyoruz. 
Yoksa bilimsel toplantılarda, bir memleketin proble
minin gündeme getirildiği, bunun bilimsel olarak tar
tışıldığı toplantılarda, oturumlarda gayet tabiî siyasî 
partiler toplantılara katılırlar kendi temsilcileriyle, li
derleri katılabilir, konuşmalar yapabilir. Bunları, bir 
siyasî partinin derneği veya sendikayı veya kurulu
şu kendi politikasına maddî ve manevî alet yaptığı 
sonucunu çıkarmak maksadımız değildir. 

Sayın Hazer'in önergesinde, aşağı yukarı bizim 78 
inci maddede getirdiğimiz düzenlemeyi topyekûn da
ha kısa özetlemişti. Ama biz daha sarih, açık ve net 
olarak saymak suretiyle bu düzenlemeyi getirdik. Bi-
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zimkinin daha isabetli olduğu kanısındayız Komis
yon olarak. Bu bakımdan, Hazer'in önergesine katı
lamadığımızı belirtmek isteriz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Öyle tahmin ediyorum ki, birçok soru soracak 

arkadaşların sorularına da cevap teşkil edecek ma
hiyette çok geniş bir izahat verdiniz, teşekkür ede
rim. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, Komisyona bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İğneciler. 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Sözcüyü dikkatle dinledim; hiçbir cümle
sini, hiçbir kelimesini kaçırmamaya gayret ettim. 
Konuştuklarına, fikirlerine tamamen katılıyorum. An
cak, en son cümlesinde Sayın Hazer'in önergesi ve 
Sayın Yarkın'ın açıklamasıyla ilgili müphem bir cümle 
söyledi, onun dışındakiler konunun dışında idi. 

Şimdi müsaadenizle sormak istiyorum. Esnaf Ke
falet Kooperatifleri Konfederasyonunun toplantısına 
bir partinin Ticaret Bakanı gelir de, oradaki konuş
maları dinler, ondan da fikirlerini sordukları zaman 
kürsüye çıkıp; siz şu şu noktalarda haklısınız, biz bu
nu getirmeye çalışacağız veyahut bir muhalefet par
tisinin lideri veya mensubu gelir de; biz iktidara ge
lirsek sizi şu şu noktalarda, bu konuşmalarda haklı 
buluyoruz, imkânımız olursa bu kanunları çıkaraca
ğız diyebilir mi, bu, yasak mıdır?.. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, benim de 

sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Sözcü, par-

tilerarası işbirliğine temas etmediler. Benim önerge
min son fıkrasında o da vardı. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NECDET GEBOLOĞLU — Efendim, ben de ri

ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geboloğlu. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, 78 in

ci maddenin gerekçesinde de herhangi bir açıklama 
görmediğim için bir hususu sormak istiyorum. 

Birinci fıkrada, «Siyasî partiler ister iktidarda, is
ter muhalefette olsunlar tüzük ve programları dışın
da faaliyette bulunamazlar» deniyor. Acaba «ister ikr 



Danışma Meclisi B : 138 

tidarda, ister muhalefette olsunlar» cümlesini neden 
buraya getirmişlerdir?.. Bunun cevabını öğrenmek is
terim. önerge vermedim; ama bu cümlenin çıkarıl
masını Komisyon olarak düşünürler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz ben de soru sormak istiyorum Sayın 
Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Sa
yın Sözcü, siyasî parti liderlerinin, kadrolarının tü
zükleri, parti programları doğrultusunda, sendika top
lantılarına giderek konuşacaklar, sendikacılar, sendi
ka üyeleri onları dinleyecek. Acaba o sendikayı yö
netenler, (Bin, beş bin, on bin üyeli sendika liderleri 
olabilir) bu parti liderine; programınızı söylediğiniz 
şekliyle uyguladığınız takdirde üyelerimizle birlikte si
ze oy vereceğiz demesi suç olacak mı, hapse girecek 
miyiz?.. Bunu, zabıtlara geçirmek üzere açıklarlarsa 
memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, bir 

soru... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, sorular çok oldu; bel
ki Sayın Dal, hepsini toparlayıp cevap veremeyecek
tir. Bu dört soruya cevap versinler. Sonra siz de so
rarsınız. 

Buyurun Sayın Dal. 

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

Evvela en sondan başlayalım, Sayın Alpdündar' 
in sorusundan. Çoğulcu demokrasilerde değişik men
faat gruplarının tabiî hakkıdır; kendi menfaatini ko
ruyan bir siyasî partinin iktidara gelmesini istemek ga
yet tabiî ve normaldir. Bu bakımdan, bizim getirdi
ğimiz düzenleme bir sendikanın kendi mensuplarına 
seçim dönemlerinde, «Filan partiye bizim menfaatimiz 
bakımından oy verebilirsiniz» demesinde bizim getir
diğimiz düzenleme bir sakınca görmüyor. Ama, bu
nu meydan nutukları haline getirmenin sakıncalı ol
duğu kanısındayız. Yani, bir parti için ortalıklara çı
kıp, siyasî faaliyette bulunmak suretiyle, «Bu partiyi 
iktidara getirin» şeklinde o partiyle beraber siyasî faa
liyetlere girmesini uygun görmüyoruz. Ancak, kendi 
mensuplarına, «Bizim menfaatimiz icabı filan parti
nin iktidara gelmesi daha uygundur; buna oy verebi-
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lirsiniz» demelerinden daha tabiî ve normal bir şey 
yoktur. Bizim getirdiğimiz düzenleme de bunu önle
mez. 

Sayın Geboloğlu'nun sorusuna gelince : 77 nci 
maddede «İktidar ve muhalefet» deyimini kullanma
dık. Bu, 78 inci maddede, bu deyimi kasten kullan
dık. Kuruluşta, siyasî partilerin iktidar ve muhalefet 
olarak kurutmamaları gayet tabiî ve normaldir. Hangi
sinin iktidara geçeceği, hangisinin muhalefete geçece
ği bilinmediği için, orada o deyimi kullanmadık; ama 
faaliyette, siyasî partiler faaliyette bulundukları za
man biri iktidara gelir. Burada özellikle vurgulamak 
istedik, ister iktidar partisi olun, ister muhalefet par
tisi olun; iktidar partisi olduğunuz zaman, iktidarın 
avantajlarından yararlanmak suretiyle, rakiplerinizi 
demokratik hayatın icap ettirmediği birtakım sıkıntı
lara sokacak şekilde davranıştan kaçının anlamında bu 
ifadeyi kullandık. Yani, iktidar partisi iktidara geldiği 
zaman o şekilde hareket edecektir ki, kendi imkânla
rını, kendi iktidar imkânlarını, muhalefet partilerini 
ortadan kaldıracak şekilde kullanmayacaklardır. Mu
halefette olan partiler de, bütün devletin faaliyetleri
nin sorumluluğunu sadece iktidar partisi üzerine yık
mak suretiyle işin içinden çıkamayacağını, kurtulama
yacağını bilmesini vurgulamak için iktidar ve muhale
fet deyimini burada özellikle kullandık. Onu belirtmek 
isterim efendim. 

Sayın tğneciler'in sorusuna gelince : Gayet tabiî, 
iktidarda olan bir partinin bakanı kendi hükümet prog
ramı içerisinde, görevidir onun çeşitli toplantılara 
katılıp kendi hükümet programının öngördüğü ölçü
de, yapacağı icraat hakkında bilgi vermektir. Kendi 
hükümet programı öngörüyorsa, bir sendika toplantı
sında, bir kooperatif toplantısında, bir esnaf teşek
külleri toplantısında; «Benim hükümetimin programı 
şu şekildedir ve sizin taleplerinizi karşılayacak şekil
de kanunlar çıkarmayı zaten programıma almıştım, 
bunu mümkün olduğu kadar çabuk çıkarabilirim» gi
bi deyimler, bizim getirdiğimiz 78 inci maddenin espri
sine aykırı değildir. 

Teşekkür ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Muhalefet? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Muhalefet de, zaten kendi programı içeri
sinde, muhalefetin diyeceği şeyler de bellidir. Kendi 
tüzük ve programı içerisinde diyeceği şeyler bellidir. 

A. ASIM İĞNECİLER — Tüzüğünde yoksa? Tü
züğünde olmayabilir? 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Efendim, her siyasî partinin tüzüğünde; sos
yal, ekonomik ve siyasî düşüncelerini yansıtan bir çiz
gi vardır. Onun dışında, iktidara geldiği zaman ne ya
pacaktır?.. Bu çizgi içerisinde hangi ekonomik, siyasî, 
sosyal politikayı uygulayacaktır. Bununla ilgili bir 
program hazırlama yolundadır. Bu program ışığında 
birşeyler söyler düşüncesindeyiz biz. 

Sayın Hazer'in sorusuna gelince : Gayet tabiî, 
bizim getirdiğimiz düzenleme, partilerarası ilişkileri 
ortadan kaldıracak bir düzenleme değildir. Gayet ta
biî, siyasî partiler lüzum gördüğü zaman işbirliğine 
gideceklerdir hatta bunda zorunluluk da vardır. Koa
lisyonlar meydana getirme, işbirliğine gitme, bizim ge
tirdiğimiz düzenlemede hiçbir zaman engellenmiş de
ğildir. Dikkat edilirse, bir partinin diğer partiyle bir 
ilişki kuramayacağına ilişkin herhangi bir hüküm mev
cut değldir. Bu, siyasî hayatın, çok partili siyasî ha
yatın normal gereğidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın'la, Sayın Karal'ın so
ruları var. 

Sayın üyeler, bilhassa rica ediyorum. Sorular da 
kısa, cevaplar da, lütfen Sayın Dal, kısa olmalı. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Yarkın buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Sa
yın Sözcü açıklamalarında, benim sorduğum ve si
yasî partilerin fıkrada sayılan kuruluşlarla politikala
rını güçlendirmek için, manevî güç birliği yapamaya
caklarının, (Madde anlaşıldı ve öylece kalmasında 
hiçbir sakınca yok.) ne demek olduğu, hudutlarının 
nerede başlayıp nerede biteceğini bir türlü açıklama
dılar. Verdikleri örnekler, derneklerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sendikaların si
yasî faaliyet yasağıyla ilgili. Konumuz o değil. Onlar 
zaten yasaklandı. Oysa, biz burada siyasî partileriri, 
partilerini güçlendirmek için siyasî faaliyetlerini ko
nuşuyoruz. Yani, oy potansiyelini artırmak isteyen 
bir partinin bu kuruluşların oylarını kazanmak için 
yapacakları çalışmaları, bu manevî güç birliği yasa
ğı, içinde mi olacaktır ve bütün bu açıklamaların 
ışığı altında ve verdiğim bu örneklerden de sonra, 
Sayın Sözcüye ve Komisyona soruyorum. Bu «Mane
vî güç birliği» deyiminin fıkradan çıkarılmasını dü
şünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet. 

I Sayın Karal, buyurun lütfen. 
Sayın Dal, bir dakika rica edeyim. Sayın Karal, 

Sayın Erginay ve Sayın Bayazıt'ın soruları var. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Bütün açıklamalara rağmen, bâzı hususlar aydın

lığa kavuşmadı. Sorum şu efendim. 
Bir sendika kendi üyelerinin menfaati için hayat 

pahalılığıyla ilgili olarak bir gösteri yürüyüşü yapa
cak. Hayat pahalılığıyla ilgili, kendi üyelerinin men
faatini korumak için veyahut enflasyona karşı bir 
gösteri yürüyüşü yapacak ve yapıyor; ancak bu sen
dikanın ve bu sendika taraftarlarının oylarını alma
yı düşünen bir parti de yine hayat pahalılığı aleyhin
de, enflasyon aleyhinde bir gösteri yürüyüşü yapmak 
istiyor. İki güç arasında açık - seçik, bilerek planlan
mış bir güç birliği yok; olmadığını varsayalım. Olma
yabilir de. Bilmeyerek, düşünmeyerek, planlamayarak, 
organize etmeyerek güç birliği ve işbirliği durumuna 
geçen partiler, sendikalar, dernekler olamaz mı? O za
man, bu güç birliğinden, bu işbirliğinden, bu aynı şe
kilde düşünmekten kaçmak için sendikanın, partilerin 
faaliyetlerini düşünmesi, bilmesi lazım. Bunu nasıl 
yapacak? Ancak, şöyle yapabilir belki. Her sendika, 
her partiye ters düşmek için, tersinde olmak için, kar
şısında olmak için özel bir gayret göstermesi lazım ge
lecek ve böylece de kendi üyelerinin, sendikalarının 
menfaatlerini, hatta kamu yararının bu sendika üye
lerinin menfaatlerini korumakta olduğunu iddia ede
cek. Aynı şeyi parti de iddia edecek. Bu istenmeden 
yapılan, düşünülmeden yapılan işbirliği, güç birliğini 
nasıl önleyeceksiniz?.. O zaman sendika kalır mı, par
ti kalır mı?.. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Ben vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Evet. 

Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim, Sayın Dal «Sen

dikalar (A) partisine menfaatleri icabı oy vermesini 
kendi mensuplarına telkinde bulunabilir» dedi. Sendi
ka yöneticilerinin (A) partisine menfaatleri icabı oy 
vermesi için kendi mensuplarına telkinde bulunabile
ceklerini buyurdular; zapta geçti. Bu basına geçecek. 
Dördüncü kuvvettir basın. Bu hal o parti lehine bir 
faaliyet değil midir?. Biz sendikaların siyasî faaliyet
lerde bulunamayacağını kendi maddesinde tedvin et
tik. Buna göre gayeleri dışına bu sendika çıkıyor mu, 
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çıkmıyor mu?.. Bu hususun açıklığa kavuşturulmasını j 
Sayın Sözcüden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, işaret buyurmuştunuz, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; 
İki sorum var : 
1. Manevî yönden işbirliğinin müeyyidesinin ne 

olacağı konusunda acaba şimdiden bir düşünceleri 
var mıdır?.. 

2. «Program vö tüzük dışına çıkmak» deyimi
nin lütfen hukukî olarak ne anlama geldiğini bir da- I 
ha açıklarlar mı?.. «Programı dışına çıkmak» ne de
mektir?.. Programını siyasî parti kendi hazırlamaya- j 
cak mıdır?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet. Sorularınızın çok kısa olması 

dolayısıyla Sayın Tutum teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Evvela yine Sayın Tutum'dan; en son soru I 
soran arkadaşımız olması dolayısıyla Sayın Tutum' 
dan başlıyorum. 

«Tüzük ve programları dışına çıkamaz»ın hukukî 
sonucu nedir, ne düşünüyorlar?.. Bununla ilgili Siya
sî Partiler Kanunu çıkarılacaktır. Herhalde Siyasî 
Partiler Kanununda bununla ilgili hükümler gelecek
tir. Şimdiden bu hususta bir açıklama yapmamız 
mümkün değildir; ancak Sayın Tutum'a şunu belir
telim : Bir tüzelkişinin, gerçi şimdiye kadar tam ma- I 
nasıyla uygulanmamıştır ya, derneklerin kendi tüzük
lerinin dışına çıkması halinde bu tüzelkişiye mevzua
tımızda ne yapılmaktadır?.. Siyasî parti de böyle bir 
tüzelkişidir ve bir derneğe ne yapılıyorsa siyasî par
tiye de herhalde ona uygulanan hükmün uygulanma- I 
sı gerekir. Yani Anayasada, getirdiğimiz Tasarıda az I 

,çok daha sonraki hükümlerde mevcut. Cumhuriyet I 
Başsavcısı bu yönleriyle izleyecektir bir siyasî partiyi; I 
Tasarıda getirilen ilkelere aykırı, kendi tüzüğüne ay- I 
kırı, davrandığı takdirde... Gayet tabiî programı da I 
kendi tüzüğünün öngördüğü ve Anayasanın öngör
düğü yelpaze içerisinde hazırlayacağı bir programdır. 
Genellikle biliyorsunuz, seçim zamanlarında bir genel 
program hazırlarlar siyasî partiler ve tüzükleri ve I 
siyasî, sosyal görüşleri bu Anayasa çerçevesi içerisin- I 
de kalmak suretiyle hazırlanan bir programdır. Aşağı I 
yukarı uygulama programı. 

Şu halde, Sayın Tutum'a şunu belirtiyorum : Si
yasî Partiler Kanununda bununla ilgili hükümler ge- I 
lecektir; çıkarılacak olan Siyasî Partiler Kanununda. I 
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Bizim düşündüğümüz siyasî partilere bir tuzak kur
mak değildir. Normal olarak Türk siyasî rejiminin 
müessesesi olmaktır. Bu Tasarı gerçekleştiği takdirde 
bu Anayasanın bir siyasî müessesesi olmaktır. Bu 
çizgide yürümektir. Maksadımız budur, bundan baş
ka bir şey değildir. 

Evet, Sayın Bayazıt, notumda bir noksanlık var. 
Sorunuzu... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, hatırlatalım tekrar. 
RIFAT BAYAZIT — Sendikaların (A) partisinin... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Evet. Sendikaların çoğulcu demokrasinin oy 
verme bakımından bir gereğidir. Bizim düşüncemiz 
sendikaların bir siyasî parti gibi siyasî faaliyette bu
lunmasını önlemektir; yoksa kendi mensuplarının 
menfaati icabı bir siyasî partinin iktidara gelmesini 
arzu etmeleri gayet tabiî ve normaldir. Bunu demok
rasinin gereği olarak kabul ediyoruz ve bundan vaz
geçmenin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Bu 
bakımdan, seçim zamanlarında bir sendikanın «Filan 
parti bizim menfaatlerimizi gerçekleştirmekte daha 
uygun görünmektedir. Buna oy verebilirsiniz.» diye 
kendi mensuplarına bu yönde telkinde bulunmasını 
biz sendikanın siyasî faaliyeti olarak kabul etmiyo
ruz. Normal karşılıyoruz; ama bir sendikanın orta
ya çıkıp da meydanlarda «Filan parti için oy verme
nizi istiyoruz, onun için çalışıyoruz» filan gibi faali
yette bulunması ve bütün vasıtalarını bir siyasî parti
nin emrine vermesi, «Biz bu partinin iktidara gelme
sini arzu ettik ve bunun için bütün gücümüzle bu 
partinin arkasındayız» gibi sloganlar atmasını biz 
doğru bulmuyoruz, onun bir sendika olarak, bir sen
dikal müessese olarak kalmasını istiyoruz. 

Sayın Karal'ın sorusunda; bizim düşüncemiz ta
mamıyla rejimi yıkmaya yönelik kasdî davranışlardır; 
yoksa tesadüflerin meydana getirdiği samimî toplan
tıları önlemek değildir. Bu bakımdan, bir sendika 
kendi mensuplarının durumunu daha iyiye götürmek 
için bir yürüyüş yapmak istiyor, bu da bir siyasî par-
tininkiyle denkleşiyorsa, bu bir tesadüftür, «Vay si
yasî faaliyet yapamazsınız» filan gibi üzerine yürün
mesi söz konusu değildir. Düşüncemiz bu değildir. 
Tamamıyla maksatlı, kastî olarak bir sendikayla bir 
siyasî partinin elele vermek suretiyle iktidarı fethet
me düşüncesine biz karşıyız. 

Sayın Yarkın bu «Manevi yönde işbirliği desteği» 
üzerinde ısrar ediyorlar. Biz, bu hükmün Tasandan 
çıkarılmasına taraftar değiliz, olduğu gibi kalmasını 
istiyoruz. Hudutları... 
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ŞERAFETTİN YARKIN — Siyasî partiler açı
sından... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet. 

Efendim, siyasi partiler açısından, meselâ; par
tinin' yapmış olduğu siyasî faaliyetlerde sendikaya 
kendisine destek olarak çağında bulunması; bir ma
nevî destek istemedir bu. Bunu bizim Tasarımızın 
anlayışı kabul edemiyor. Evet, bu bakımdan manevî 
yönden kendi politikalarına alet edemezler, düşünce
sinden aşağı yukarı ne kastettiğimiz anlaşılıyor. Yani, 
bilerek ve isteyerek bir sendikayı veyahut diğer kuru
luşları, dernekleri kendi politikalarının iktidara gel
mesinde hâkim olmasını sağlamak için desteğe çağır
mak, çağında bulunmak; «Filan sendika, filan der
nek, efendim beni de iktidara getirmek için bütün 
gücünüzle, manevî desteğinizle bana yardımcı olun» 
gibi destekte bulunmak ve davet etmek bizim Ta
sarının anlayışına aykırı düşmektedir. Bu bakımdan 
çıkarılmasını istemiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — tzin verir misiniz 

efendim?... 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, tekrar bir soru 

mu sormak istiyorsunuz?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir soru sormak 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Çok kısa olmasını rica ediyorum. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Çok kısa olacak 

Sayın Başkanım. 
Şimdi anlaşılıyor ki, sendikalar ve sendikacılar işçi 

hak ve menfaatleri ve özgürlükleri yönünde partileri. 
dolayısıyla yasamayı zorlayamayacaklardır. Herhangi 
bir zorlama, demokratik zorlama da suç sayılacağına 
göre, bu kısıtlamalar çalışanları, işçileri, kendilerinin 
siyasî bir parti olmaya zorlamayacak mı?.. 

Sayın Komisyon sözcüsü hocamın bu konudaki 
görüşlerini öğrenmek istiyorum; böyle bir oluşma 
kendiliğinden doğmayacak mı? Lütfen açıklarlar mı 
efendim?.. 

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

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Alpdündar önemli bir konuya dokundular. 

Derhal cevap vermek istiyorum. Bizim sendikaları 
siyasî faaliyetin dışında tutmamız ve siyasî partilerle 
sendikalar arasında siyasî koalisyonu önlememiz, sen

dika mensuplarının parti kurmasını önleyici şekilde 
anlaşılmalıdır. Gayet tabiî işçilerimiz parti kurabilir
ler ve bu partinin iktidara gelmesi için çalışabilirler; 
fakat kurdukları parti ile mensup oldukları sendikayı 
beraberce, bu partinin iktidara gelmesi için atbaşı 
destekçi olarak kullanamazlar kendi sendikalarını. 

Ayrıca, işçilerimiz parti kurabilirler. Yalnız, sa
dece işçi sınıfının iktidara gelmesini amaçlayan bir 
parti kuramazlar. Bu açıklığı getirmek isterim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler; Komisyonumuz Sayın Hazer'in 

önergesine katılmıyorlar, değil mi efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Hazer'in önergesine Sa
yın Komisyon katılmaktadır. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Bilgiç'in önergesinin fotokopisi Sayın Ko
misyona sunulmuştur. Bu önerge üzerinde görüşme 
açıyorum. 

Bu önergenin lehinde ve aleyhinde söz isteyen
lerden... Sayın Hamitoğulları bir küçük notla söz is
tediler. 

REMZİ BANAZ — Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Banaz aleyhinde. Başka 

söz isteyen?... Yok. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 

Sayın Arkadaşımın Bilgiç'in önergesi, Türkiye'de 
hazırlanan Anayasanın prensiplerine uygun olarak 
kurulacak meşru siyasal partilerimizin dünyada ve 
(Pratiği göz önüne alacak olursak). Avrupadaki ben
zer partilerle uygar dünyamızın zorunlu gerekleri ol
masına rağmen bazı ilişkilerde bulunmamasını amaç
layan önergeleri görüşüldü. 

Şimdi, bu önerge kabul edildiği takdirde Tür
kiye'mizin yararı ne olacaktır, zararı ne olacaktır ko
nusunu iyice düşünmeden, tartmadan bu önergenin 
kabul edilmesi, ben inanmıyorum ki, Türkiye'mize 
büyük zararlar verebilir. Hiçbir yararı yoktur. Kısa 
ca yüksek izninizle arz edeyim. 

Bir kere Türkiye'mizin çağdaş gelişmeler düzeyine 
gelmesi gerekir. Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği doğ
rultuda Türkiye'nin çağdaşlaşması kendi sınırları içe
risinde kapanarak sağlanamaz. Türkiye'mizin iktisadî 
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gelişmesi yine aynı yöntemlerle gerçekleştirilemez ve '. 
uluslararası ekonomi ve siyasal ilişkiler öylesine bir 
süreç içine girmişler ki, artık ekonomide olsun, poli
tikada olsun bir evrenselleşme sürecinden söz açıldığı, 
uygulamaların olduğu bir dünyada yaşamaktayız. 

Bir diğer önemli gerçek Türkiye'nin jeopolitiğin
den kaynaklanmaktadır. Uluslararası emperyalizmle
rin bir diğerleri ile kıyasıya savaştıkları ortadoğu böl
gesinde (Türkiye'miz tek başına kalamaz. Bu önerge
nin içerdiği anlamda Türkiye dışarıdan yabancı ül
keler, uluslararası ittifaklarla bağlı olduğumuz dün
yadan bile kopuk hale gelebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün yeryüzünde Avrupa ülkeleri arasında da 

söz gelimi liberal partiler arasında Liberal Enternas
yonal var, neo-liberallerin enternasyonali var, sosyal 
demokrat partiler arasında bunların da bir enternas
yonali var. Bunlar arasında uygar düzeyde işbirliği ol
maktadır. Bu işbirliği (Vurgulayarak söylüyorum) hiç
bir zaman bir tek örneği gösterilemez, bir siyasal par
tinin diğer siyasal partinin iç işlerine karışması nok
tasına gelemez. 

Şimdi, Türkiye'de yarın liberal, çağdaş bir parti 
kuruldu. Kurulabilirse bilmiyorum, sosyal demokrat 
bir parti kuruldu. Bunların (Sadece Avrupayı alayım) 
Avrupadaki benzer ülkelerle 'bir işbirliği içerisine gir
mesinde Türkiye'nin büyük yararı var. Söz gelimi Al
manya'yı alalım. Avrupanın tümünde bir küçük Tür
kiye var. Bugün ülkeler karşılıklı olarak lobiler oluş
turmaktadırlar. Türkiye Avrupada bulunan bir partiyi, 
oradaki vatandaşlarının yararlarını destekleyecek hale 
onu getirebilirse, iktisadî gelişmesini sağlayacak yönde 
bir destek haline getirebilirse ben zannediyorum ki, 
bundan Türkiye'nin büyük yararı olacaktır. 

Artık dünyamız çok küçülmüştür. Bildiğiniz de
yimi ile Amerika aksırırsa, Avrupa nezle oluyor, Av
rupa aksırınca biz zatürriye olabilecek hale geliyoruz. 
Onun için bu ilişkilerin belli bir seviyede gerçekleş
tirilmesinde (Ki, onu zaten aşamıyor, Avrupadaki 
partilerarası ilişkiler bunu bize açıklıkla göstermek
tedir) Türkiye kendi sınırlarına kapanamaz. Uluslar
arası ilişkiler alanında sadece diplomasi ile yürütülen 
ilişkiler düzeyi artık klasik kalmıştır. 

Türkiye'nin sadece Avrupa âlemi ile (Amerika ile 
değil) Türkiye'nin üçüncü dünya ile.... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları süreniz dol
muştur, rica ediyorum. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Bitiriyorum de
ğerli Başkanım. 

Üçüncü dünya ile, islâm âlemi ile de Türkiye'nin 
yararına değerli ilişkiler kurma imkânı vardır. Eğer 
bu önerge kabul edilirse ben endişe ediyorum ki, bu 
yararlı ilişkilerin de engellenmesi gerçekleşecektir. 

Bu nedenle, bu önergeye katılamıyorum ve ya
rarlı bulmuyorum. 

Yüce takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri; 

Uluslararası ilişkiler günümüzde devlet kademesini 
çoktan aşmış, bunun dışında geniş boyutlar kazan
mıştır. Özel sektörün uluslararası ilişkileri, derneklerin, 
üniversitelerin, sendikaların birbirleri ile ilişkileri ma
lumunuzdur. 

Artık günümüzde demokratik ülkelerde aynı görü
şe sahip siyasî partiler uluslararası seviyede birbirleri 
ile kenetlenmiş durumdadırlar. Âdeta devletlerin bir
birleri ile ilişkilerinin, yani devlet politikalarının te
melleri buralarda atılmaktadır. 

Önerge bizim kuracağımız partilerin bu örgütlen
menin dışında kalmasına yöneliktir. Bu bizi dünya
daki parti seviyesindeki gelişmelerin dışında bıraka
cak, uluslararası ilişkilerin büyük bir bölümünün parti 
kademelerinde bizim dışımızda oluşmasını peşin kabul
lenmemiz anlamına gelecektir. 

Hergün devletler, vize uygulamaları ile Türkiye'ye 
kapılarını kapatmaya çalışmaktadırlar. Yalnızlığa it
mek onların başlıca politikaları olmuştur. Biz şimdi 
hem buna seyirci kalacağız, ayrıca onların kapamaya 
çalıştığı kapıların yanında, kendi çevremize bir Çin 
Şeddi gibi duvar çekeceğiz. Önerge kabul edilirse, bu 
sadece, bize kapılarını kapamak isteyen devletlerin 
işine yarayacaktır. Önergenin reddi gerektiği kanı
sındayım. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygılar sunarım. 
MEHMET VELİD KORAN — Lehinde söz isti

yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Bizim gençlik yıllarımızda öğretilen bir söz vardı. 

Bu söz, yasalardan gelen bir sözdü: «Türkiye'deki 
siyasî partiler, hiçbir zaman dıştaki siyasî bir organla 
teşriki mesai yapamaz. Yapan parti kapatılır.» Bunun 
sebebi ne idi?.. Her cemiyetin bir sosyal düzeni var-
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dır. Türkiye'deki aile yapısı, bir îsveç aile yapısına, 
bir Alman alile yapısına, bir Tayland aile yapısına 
uymaz. Namus mefhumumuz dahi ayrıdır. Nasıl olur 
da benim Devletimin millî bir politikasını, başka bir 
sosyal yapı bakımından; ananesiyle, örfü ile, dini ile, 
her türlü tasarrufu 'ile aykırı olan bir devletin, siyasî 
bir organı ile dşbağı yapıp, memleketimin kalkınmasına 
hizmet edebilirim?.. 

• Muhterem arkadaşlar; 
Hukuk edebiyatı yapmayalım. Hakikatleri göre

lim, Türk'ün yapısını, Türk'ün menfaatini, Türk'ün 
kalkınmasını, Türk'te bulalım. Bu bir zarurettir. 

Siyasî parti organlarımızın liderleri dış ülkelere 
seyahat yaptılar. Ne oldu?.. Birisi gitti geldi, Sosya
list Enternasyonale kongresiyle iştirak ettiğini belirt
ti. Sosyalist Enternasyonel nedir, sosyalist ülke nedir? 
Bunu evvela bilmek lazım. Komünist Rusya dahi 
kendi devletinin adını dışa, «Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği» diye lanse etmiştir; «Sovyet Ko
münist Cumhuriyetleri Birliği» olarak değil. Demek 
ki, sosyalist ülke, komünizmin peçesi olan bir ülke
dir; sosyalizm, komünizmin peçesidir, komünizmin 
ta kendisidir. Edebiyata lüzum yok. Tatbikata ve ic
raata bakmak lazım. 

Bir Türkeş gitmiştir, ne yapmıştır?,. Ayrı bir na
karattan,.. Bir Necmettin Erbakan gitmiş ne yapmış
tır?.. O da ayrı havadan Türk işçisini kendisine göre 
ayarlamıştır ve bu işçiler, bırakın o memleketin siya
sî görüşünü, siyasî partilerimizin, hakikî Türkiye 
Cumhuriyetinin bekası aleyhine olan tutum ve dav
ranışlarıyla propaganda yapmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bilgiç'in önergesi, eğer Anayasa metnine 

bugüne kadar sokulmamışsa, tahmin ederim ki, bir 
zühul eseridir, sokulması şarttır .Türkiye'deki siyasî 
partiler, siyasî bakımdan, dış ülkelerdeki hiçbir siya
sî organla, organik bağ adı altında dahi olsa, kamuf
le edilmiş bir şekilde bağlantı kurmamalı, kurama-
malı, kurduğu tespit edildiği anda da kapısına kilit 
vurulmalıdır. 

BAvŞKAN - - Sayın Koran, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

MEHMET VELÎD KORAN — Son sözümü arz 
ediyorum Sayın Başkan; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Atatürk milli
yetçiliği, Türk milliyetçiliğini benimseyen ve onun 
bayraktarlığını yapan siyasî partilerden müteşekkil, 
siyasî organlar olarak kalmalıdır. Başka bir parti ile, 
başka bir siyasî organla, hele dış ülkelerdeki siyasî 
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organlarla herhangi bir şekilde bir bağlantı kurmama
lıdırlar. 

Sayın Bilgiç'in önergesini destekliyorum. Saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
İBRAHİM GÖKTEPE —• Sayın Başkan, lehinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde, Sayın Göktepe buyurun 

efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu meseleyi, öyle sanıyorum ki, sükûnetle düşün
mek zorundayız. Geçmiş tecrübeler de göstermiştir 
ki, dış ülkelerdeki partilerle, içerideki partilerin te
mas imkânı veya organik bağ imkânı aramaları, bi
zim içerideki kavgalarımızı çoğu zaman dışarıya da 
taşırmıştır. Bir parti gitmiş sosyalist grupta kendisine 
yer aramıştır, hatta bazı partilerimiz gidip, Arap ül
kelerindeki Baas rejimleriyle ve Baas partileriyle or
ganik bağ imkânı dahi aramıştır ve bu hava içe
risinde kendisine yer arama lüzumu hisseden başka 
bazı partiler de Hıristiyan Demokrat partilerle orga
nik bağ imkânı dahi arar hale gelmişlerdir. 

Bizim içerideki kavgalarımızı dışarıya taşırmanın 
bir manası yoktur. Siyasî partilerimiz millî olmak du
rumundadır ve kendilerine dışarıda yer aramak veya 
dış ülkelerden Türkiye'ye kanallar aramak yerine, 
millî irade içerisinde, millet iradesi içerisinde kendi
lerine yer aramak ve yer yapmak yolunda çabalarını 
teksif ederlerse, her halde ülkeye daha faydalı olur
lar kanaatindeyim. 

Bu meselenin başka bir mahzuru daha çıkmıştır 
geçmişte: Farzedelim ki, Sosyalist Enternasyonale 
dahil bir partî Türkiye'de muhalefettedir, Almanya' 
da veya İtalya'da veya Fransa'da aynı parti iktidar
dadır; Türkiye'de de onun tam tersi bir parti iktidar
dadır; ama o görüşte olan parti muhalefettedir. Dev
letlerarası münasebetler, bilhassa Türkiye'nin dış mü
nasebetlerinin, geçmişte bundan zarar gördüğü de 
görülmüştür. İçerideki muhalefet partisi, dış ülkeler
de kendi yönünde iktidarda olan partiyi, Türkiye 
aleyhine etkileme gayretlerine dahi girebilmiştir, o 
ülkelerdeki Türk vatandaşlarını dahi etkileme gayret
lerine girebilmiştir. 

Benim istirhamım, kendi kavgalarımızı kendi içi
mizde hapsedelim, kendi siyasî kavgalarımızı kendi 
millî hudutlarımız içinde yapalım; dışarıdan kendi
mize destek veya kendi kavgalarımızı dışarıya taşır
ma için yollar aramayalım. Her şeyden evvel partile-
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rimizin millî olması ve millî irade içerisinde yer ara- l 
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Saygı ile arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Komisyonun bu önerge ile ilgili görüşünü 

rica ediyorum. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 

bir kısa açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — İmkân bulamıyorum, daha evvel de, 

biliyorsunuz Sayın Bilgiç, önergeleri veren sayın üye
lere bir defa açıklamak için söz veriyoruz, özür di
lerim. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Verilen takrirde, «Siyasî partilerimizin yabancı 
ülkelerdeki siyasî partilerle iş ve güçbirliğinde bulu
namazlar, bu partilerin teşkil ettiği milletlerarası 
gruplaşmalara giremezler, siyasî partiler yabancı dev- I 
letlerden, milletlerarası kuruluşlardan ve milletler
arası herhangi bir özel kuruluş veya işletmelerden, 
sendika vesaireden yardım ve destek alamazlar, bun
larım hlerlhamgi birinin kararımı bağlayıcı olarak ka- I 
bul edemezler. ©u yükümlülüklere aykırı 'hareket j 
elden siyasî partiler temeli kapatılırlar.» demektedir, j 

IBu önergeyi evvela tilkiye bölmek lazımdır ve bel- I 
k)i de lilkJiıye bölmeden evvel 'bu önergenin ne anlama 
geldüğıinıi yahut önergeyi veren aırikadaşlarırnıızın dü- I 
şüncderini afaştıınmamız gerekir. I 

.EJliböütöki Sayın ibrahim Göktepe'nin, Sayın Kö-
Han'ın ileri sürdükleri gibi milî 'bir politilkairnızın ol- I 
nnası lazımıdır, elibetteki bizim siyasî partilerimizin I 
kendi Ikongrelerinlde oluşturacakları fikirler, kendi 
yönetim kurullarında alacaikları karaııiarla devlet faa- I 
Uyetkıi (düzenlemeye çalışmaları gerekir. Milî ol- I 
mlanın 'başlıca belirtisi ve belki de ıtek beliirltüısi 'bu- I 
diuır. Bundan dolayıdır Udi, önergenin ikinci kısmına; I 
yanli «Siyasî partiler yaıbancı devletlerden malî yar- I 
dım ve destek alamazlar. Bunlardan herhangi bimi- I 
inin Ikaronnı bağlayıcı olarak Ikaibul edemezler» kıs- I 
ımma tamamen katıılıyoruiz. Yanlı bizüm 'buradan gi- I 
decek Iblir siyasî parti (temsilcimiz sosyal demokrasi I 
lenıternasyonıalioe katılırsa, sosyal demokrasi enter- I 
nialsyon/alİde eğer bir bağlayıcı 'karar alırsa, o kararı I 
gelip bunalda uygulatmaya çalışamaz; böyle bir şey I 
olmaz. I 

Aziz an^kadaslarım; I 
ıBuıralda 15 günden beni Komisyon 'temsilcisli ola- I 

naık huzurunuza birkaç defa çıktımı; fakat inanın iki, | 
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en 'büyük güçlüğü şu anda duyuyorum. Çünkü, bu 
ıtür talkrMeriın verilmesindeki lîyi niyeti, m'iffi duygu
ları paylaşmakla ^beraber, 'bir sosyali enternasyonalde 
ı(Eın aşırısını alıyorum; çünlkü memleketimizde Icomü-
riiisıt partileri eskilden beri yasaiklanımış'tı, şimdi de ya
saklanmaktadır, herhalde komıu^stlteirin oluşturacağı 
•uikıislaırarasji İbir siyasî partiler toplantısına yahut 
gruıplalşımıasına gidecek tadaımımız yoktur; giderse giz
li güder) yahuıfcta Sayın Hatmıitoğulları'nın bellka is-
ıtilhza ile yabutta beni düşünerek 'mütemadiyen «Li
beral, liberal» 'diye ileri sürldüğü lilberal partilerde... 

IBEjŞİR HAMÜTOĞULLARI — Rica ederim, 
gerçektir; nıeolıilbarailler (vardır efendlim. 

IBAŞKAN — Sayın Hamiitoğullan, lütfen efen
dim. 

AİNAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Buralarda alınacak ıkararların ni
teliği üzerimde düşünüldü mü acaba?.. Hiçbir ulus
lararası toplantıda, «'Böyle (bir karar aldık, :bu kararı 
her parti gitsin, meımleketJinide uygulatsın» düye ikarar 
alınmaz. 'Böyle bir şey eşyamın tabiatıma aykırıdır, 
böyle ibir şey olmaz. Buralarda sadece fikir teatile
ri olur, görüşler açılklanır; o kadar. 

BEŞİR HAMIİTOĞULLARI — O kaidar, bravo... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, teşekkür ederim «İBravo» 
larınıza; arnıa sözümü lütfen kesmeyin bir daha. 
Sayın Başlkanidan da rica ediyorum, ben sizi say
gıyla dinledim. 'Belidi heyeeanladdmyoırüım, hidldet-
lenldiriıyoruım sizi; ama hiddetimize hâkim (OllacaJk 
güçtesiniz, eğitimliniz, Ikültürünüz buna yeteri; onun 
için sözümü kesmeyin lütfen. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar)! 

Aslında bu giıbi yerlerde lalınan kararlar sadece 
bir fikir teatisinden, görüş birlMerinden yalhuıtta 
belirli raporların incelenmesinden öteye geçmez; ala
mazlar, hiçbir enternasyonal teşekkül bunu yapa
maz. 'Bunu yapanlar yioik mu?.. Var, komünist bir
likleri yapmışlardır bumu, Yapmışlardır; ama bu 
(kongrelerde, yani 'komünist kongrelerinde 'alınanı 
kararlar zaten kongre yapılmadan çok daha önce 
milî sınırları aşmış ve oıralda eğer komünist parti
leri resmen kurulmuşsa yalhuıtta gizliyse o partilere 
imtÜkal etıüirıiıllmiştir. Bu gjilbî hükümlerle yabancı kuv
vetlerin yalhultta memleketimM parçalamak İsteyen, 
bölmek iisfreyen 'güçlerin memleketimizdeki taraftarla
rına görüşleri, emirlerini intikal ettirmemiz mümkün 
olmaz., 
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ISayın arkadaşlarımı; 
Balkın bugün gene ıstıraplı bir günümüz. Bık 'fcem-

sıilcieııiz daha hailece katledildi yahutta Kıbrıs da
vasına gidiyoruz; «Kıbrıs davasında faizi tutmuyor
lar» vesaiirie diyoruz. Neden?.. Çünfkü dünya bizi 
tanımıyor ve dünya fakbİrinli ancak ibu kongrelerde 
tanıyor. Biz ünivensiiteler mensupları olarak katıldı
ğımız fcoınıgrelerde bunun leksiikliğieıi duyuyoruz, ye
nli yemi arkadaşlar ©diniyoruz ve bugün ıbalkın 'bu 
gilbi ilişkiler olduğu (içlin İsviçre ve Türk hukukçu
ları iaralsında çoik büyük bir yakınlık belirmiştir. Si-
yalsî paırHıileridıe ide ıduruoı öyle. Straz'bung'a gittik 'biz 
bir vakfın temsilcileri olaralk, orada gördük ki, iStraz-
burig'a devamlı loiiaralk giden siiyaîsî parü mensupla
rımızın bazıları çoık liıyi ilişikliler kurabilmişlerdir. 
Gittiğimiz zaman, o sırada o toplantılara .katılma
ya hakları olmadığı halde yan kapıdan (içeri aıbnnıış-
liardır, arkadaşlarıyla konuşabitaişlerldir. 

IKenldimizii uluslararası âlemde ısaydıraibitodk için 
Ikiulvvetlıi olımaimız, dürüst 'olmamız, kendimize gü-
vemrnieimliz, millîliğimizi 'korumamız gerektiği üzenin
de tartışmıyorum, bunların hepsi lazım; ama ken-
Idîmlizi uluslararası âlemde de tanıtmamız lazım ve 
ıo kuruluşlarla, o liberal parltıiferl'e yahutta ısoışyal 
Ideımolkraltlarıla; laima kanunlarımıza uıygun olarak ku
rulacak partilerle yalhuitta kurulu düzen partilerinin 
yap'tığı toplantılara eğer faizim mıil'letveikiller'imiz, si
yasî paMıleniımiz katılırsa, ilişkiler kurulur, sorunla
rımızı onlara diaha liyi anlatabiliriz. İlk defa olaralk 
bir vize sorununu çözmek için masa başımda karşı 
karşıya gelmektense, dalha evvel kurulmuş dlosıtlu'k-
lara dayanılarak masa başında karşı karşıya geliilim
ce başika olur. 

Bakın kendimizden ölçelim. Burada 160 kişiyiz. 
Pek az kişimiz birbirimizi tanıyordu. Şimdiki ilişki
lerimizle 23 Ekim 1981'd eki ilişkilerimiz bir midir 
arkadaşlarımız?.. Lütfen bunu düşünün ve bu ulus
lararası toplantılara katılmak, kanunlarımıza uygun 
olarak, tekrar ediyorum, bir emir alıp, getirip uygu
lamak; bunu bulmak gayet koyaldir zaten; çünkü 
alınan kararlar resmen ilan edilir, kongrenin kararla
rı, ne almışlarsa, dalha doğrusu ne konuşulmuşsa ilan 
edilir; onun için bunlara karşı birdenbire cephe al
mayalım. Bu toplantıların içine girerek kendimizi ta
nıtmaya çalışalım. Tekrar ediyorum; Türkiye'de suç 
işlemek isteyenler, devletimizi bölmek isteyenler bu 
kongrelerden yararlanmazlar, bu kongreler birer sem
bolik toplantı olmaktan öteye gitmez. Onlar daha 
başka türlü yaparlar. 

Bakın «Bizim Radyo»» yayın yapıyor muntazam 
ve bizim Bizim Radyonun yayınından bir tiki gün ev
vel bazı gazetelerimizde aynı yazıları okuyoruz, ma
kaleler halinde okuyoruz. Bunu yapanlar kongrelere 
gitmiyorlar. İşin özü budur. «Bizi parçalamak iste
yenlere karşı kendimizi savunalım» derken, alacağı
mız böyle bir kararla aslında kendimize en büyük 
destek imkânlarını ortadan kaldırmış oluruz. Bizi ta
nımak isteyenlere, iyi niyetle yanımıza yaklaşmak is
teyenlere, «gelin görüşelim» demek isteyenlere karşı 
sırt çevirmiş oluruz. Bu yanlış ve hatalı bir yol gibi 
gelir bana. 

Komisyonumuz da böyle düşünmüştür. Komisyo
numuz da böyle düşünerek, memleketimizin menfaat
lerine uygun uluslararası hukukî ilişkileri devam et
tirmenin yararlı olduğunu düşünerek böyle bir ya
saklama getirmemiştir; ama katılıyoruz, dışarıda alı
nan emirlerin Türkiye'de uygulanması, direktif; bun
ların hepsi birer suçtur, hiç tereddüt yoktur ve iyi 
bir savcı bunları cezalandırmasını, bu cezalandırma
nın savunmasını bilir ve mahkemede gerekli kararla
rı verebilir. Bunlardan dolayı endişe etmememiz la
zım geldiği kanısındayım. 

Sözlerime nihayet verinken, bu önerinin dikkate 
alınmamasını rica ediyorum. Sorular varsa cevaplan
dırabilirim. 

En derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldrkaçtı. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilir nııiyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim.. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkanım, Sayın 

Komisyon Başkanından şunu sormak isterim: Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğundan bu yana 
dış siyaseti hiçbir zaman değişmemiştir. Devletin dış 
siyasetiyle bilimsel, ticarî, ekonomik münasebetler 
birbirine mi karışıyor?.. Bunu lütfen açıklasınlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, sorunuzu pek iyi kavra
yamadım, çok özür dilerim. Ben anladığımı özetle
yeyim, lütfen tashih edin. 

Dediniz ki, Türkiye'nin bir dış politikası vardır... 
HALİL AKAYDIN — Devletin dış politikası 

vardır; muhalefet partisinin dış politikası olamaz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Devletin dış politikası vardır, evet; 
iktidarın dış politikası vardır... 

HALİL AKAYDIN — Devletin dış politikası 
vardır. Şimdiye kadar kim iktidar olduysa buna uy
muştur. Verilen misaller; bilimsel toplantılar, lobi 
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tesisleri, ticarî ve ekonomik münasebetler; bunlar sa- ı 
nat münasebetleri, beşerî münasebetlerdir, Devletin 
iç politikası içindedir. Devletin dış politikasına tesir 
edecek kadar güçlü, müessir organlar değillerdir. Bu
nu lütfen açıklar mısınız? I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin ku
rulduğundan bugüne kadar bir dış politikası olduğu 
belli. Çünkü, bağımsız ibir devlet ve kendine has bir I 
politikası var; ama bu politikamn, yani ben şu anda 
ne savunucusuyum, ne eleştiricisi; fakat şunu söyle
mek isterim Sayın Akaydın'a, acaba Cezayir olayları 
olduğu zaman Türkiye Cumhuriyetinin Cezayirliler 
aleyhinde Birleşmiş Milletlerde oy kullanması ile 
Mustafa Kemal'in Erzurum'da «Sömürge idareleri- I 
rain son bulacağını, şu dağların arkasındaki güneşin I 
varlığı kadar biliyorum, eminim») demesiyle bağdaş
tırması mümkün müdür? 

Dünyada sömürgeciliğin son bulacağını ilk ilan 
eden adam Mustafa Kemal'dir, büyük İbir liderdir. 
Bunu ta 1920'lerde söylemiştir; ama Mustafa Kemal' I 
in Türlkiyesi gitmiştir, Fransızlara karşı ayaklanan 
Cezayirliler aleyhinde Birleşmiş Milletlerde oy kul
lanmıştır. 

Bağışlayın beni, ben Türkiye Cumhuriyeti dış po
litikasının sandığınız kadar devamlı ve şaşmaz oldu- I 
ğu 'kanısında değilim. Sadece iktidara gö/e bu deği
şir, Dışişleri Bakanına göre değişir, bir ölçü içerisinde 
Başbakana göre değişir; ıbunun değerlendirmesini yap- I 
mak burada mümkün değildir. I 

Şimdi sorunuzdan şunu hissettim; yani demek is- I 
tiyorsunuz ki, uluslararası örgütlere katılacak olur- I 
sak dış politikamız bundan etkilenir... Bir ölçü içeri
sinde, (bugün dünyadaki bütün gelişmelerden bütün 
milletler etkilenmektedir. 

Bakın biz şimdi Avrupa Birliğinden yavaş yavaş 
Arap âlemine doğru kayma çabası içindeyiz. 1930'la- I 
rın Türkiye'sinde, Türkiye Arap âlemine doğru git
meyi düşünebilir miydi? Yahut da (Demagoji yap
mıyorum) 1960'ların Türkiye'sinde Türkiye yeni ku- I 
rulan Arap milletlerine yaklaşmayı düşünmüş müy- I 
dü? Ve biz israil Devletini ilk tanıyan milletlerden 
biriyiz. Değerlendirmiyorum, nokta koyuyorum; ama I 
bugün İsraillilerle ilişkilerimizi kesmiş vaziyetteyiz. I 
Maslahatgüzarlar sadece, yahut da daha alt seviye
de, kâtipler idare ediyor. I 

Binaenaleyh, bir politikanın şaşmaz olduğu, bir 
politikanın daima aynı istikamette yürüdüğünü sa- I 
vunmak hususunda Sayın Alkaydm'la aynı görüşte | 
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değilim; ama bu tür uluslararası örgütlere katılmak, 
hiç şüphesiz ki, orada edinilen fikirler; fikirler doğ
ru olursa gelip memlekette savunmak mümkündür; 
ama bunu arkadaşlarımın önergesinde de söyledikle
ri gibi, bir talimat, emir, malî yardım veyahut destek 
almak şeklinde mütalaa etmek doğru değildir. Eğer 
böyle olursa elbette cezalandırılması gerekir; bunun 
için memleketimizde kanunlar vardır; onda hiç şüp
hemiz yoktur; ama bir temas kurmak, öğrenmek, 
insanlarla temas etmek, yalbancılarla ilişki kurmak, 
onlarla dostlukları geliştirmeye çalışmak, mümkün 
olduğu ölçüde... Demiyorum ki, her gidüen yerde 
dostluk bulunur; ama buna karşı çıkmamaya çalış
mak lazımdır. ıBiz Avrupa Birliğine girmeyi düşünü
yoruz şimdi; Avrupa Birliğine girmeyi düşünmemiz 
1930'larda, 1940'larda düşünülebilir miydi? Varmıy-
dı? Zaten Avrupa .Birliği yoktu. Kim 1940'ta Fran
sa'yla Almanya'nın barışacağım, sarmaş dolaş olaca
ğını düşünürdü?.. 

Arkadaşlar; 
Politika çok kompleks bir sorundur ve bir ulus

lararası kongrenin de memleketimizin politikasını et
kileyeceğini sanmıyorum. Arz etmeye çalıştığım gibi 
bu emir, talimat ve saire kısmına katılıyoruz, doğru
dur; ama bunun için kanunlarımız yeter derecede 
vardır, yeter ki, uygulanması mümkün olsun, yeter 
ki, uygulayacak iktidarlar 'bulunsun. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, Sayın Bilgiç'in bir 
sorusu var efendim. 

Buyurun Sayın Bilgiç. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Değerli Anaya

sa Komisyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzah
larında... 

BAŞKAN — Soru mu soracaktınız?.. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Hayır efendim. 
ıBAŞKAN — Öyleyse gerek yok, rica ediyorum, 

ki bu konu üzerinde müzakere açmıyorum. 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Hayır efendim, 

duruma açıklık getirilmiştir, önergenin birinci kıs
mımı... 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz? 
MAHMUT NEDİM BİLGİÇ — Hayır efendim, 

önergenin birinci kısmını geri alıyoruz. Zaten ikinci 
kısma katılmışlardı, kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Aldıkaçtı, teşekkür ederim, 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sorum var efen

dim, kısaca. 
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'BAŞKAN — Önergenin birinci fıkrasıyla ilgili 
olamayacak, geriye alınmıştır. İkinci fıkra ile ilgili 
ise sorunuz, buyurun. 

ÖEŞİR HAMİTOĞULLARI — İkinci fıkrayla 
ilgili. Önemli olduğu için affınıza sığınırım ©fendim. 
Çünkü 'benim arz ettiğimi Değerli Başkanım da te
yit cfti, minnettarım. Çünkü, onu biz de düşünmü
yoruz, 'biz de katılmıyoruz. 

Sayın Başkanım, Değerli Anayasa Komisyonu 
Başkanından çok iyi ••bildiklerini sandığım bir soru 
sorup aydınlanmak ihtiyacını duyuyorum. Söz geli-
mi ilişkilerimizin en yoğun olduğu Avrupa ülkelerin
de yer alan ve bizde meşru olacak partilere tekabül 
eıden partilerden bir diğerine emir vermek, talimat 
vermek veyahut da parasal yardım yapma imlcânı 
var mıdır; her partinin iç düzenlemesine göre? 

Bunu lütfen cevaplandırsınlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Hamitoğulları, sorunuz ce
vabı açık. Tabiî olmaz, böyle şey olmaz. Böyle bir 
suali sormayın. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Mesele yok efen
dim, aydınlanmıştır efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu yardımlar başka türlü yapılır, 
partiden partiye yapılmaz. Eğer böyle bir düzen ku-
ruluyorsa bunun başka yolları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, önergenin ikinci 
fıkrasına katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, yani katılıyoruz 
dedimse benimsiyoruz, fikrini tamamen doğru bulu
yoruz; ama bizim kanunlarımızda bunun cezaları 
var olduğu kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; bu önergeye Sayın Komisyon ka

tılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun önergesine geçiyoruz. 
«İster iktidarda, ister muhalefette olsunlar») ke

limelerini çıkaran bir önergeniz var Sayın Âyanoğ-
lu, buyurun efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Ben önergemde, «İster iktidarda, ister muhalefet
te olsun», ibaresini madde metninden çıkarıyorum. 
Buna da dayanak olarak Sayın Komisyonun' 77 nci 

maddenin gerekçesinde «İster iktidarda, ister muha
lefette olsunlar», deyimine ihtiyaç duyulmamıştır. De
mokraside partiler demokrasi kuralları içinde muha
lefet ve iktidar partisi rolü oynarlar, denmiştir. Bunu 
sağlamak üzere ben, 78 inci maddede zaten gerek gö
rülmediğine göre, bu ibarenin çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Dana önce de görüşümüzü açıklamıştık; ama te

reddütler var, katılıyoruz. Dikkate alacağız. 

BAŞKAN —Evet. 
Bu önergenin dikkate alınmasını Sayın Komisyon 

kalbul ediyor. Oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Kırcalı'nın, maddenin ikinci fıkrasına, «va
kıflar») sözünden sonra bir virgülle birlikte «koope
ratifler», sözünün eklenmesiyle ilgili bir önergeleri 
var. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

Sayın üyeler; 
Efendim siyasî partilerle uğraşması yasaklanmış 

bulunan üç tane teşekkül var, kuruluş var: Birisi 
kooperatifler, 46 ncı maddede oluşturulmuş, diğeri 
33 üncü maddede oluşturulan dernekler, bir de 56 ncı 
maddede oluşturulan sendikalar var. 

Burada derneklerde ve sendikalarda açıkça işaret 
edilmiş ki, bunlar siyasî partilerden destek göremez 
ve bu konuda derneklerle kamu kurumu birbirleriy
le ilişki kuramazlar, şeklinde açıklamada bulunul
muş. Yalnız, kooperatifler için 46 ncı maddede, «Koo
peratifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle iş
birliği yapamazlar», dendiği halde, mesela; sendika
larla ilgili hükümdeki «Siyasî amaç güdemezler, si
yasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden des
tek göremez ve onlara destek olamazlar, dernekler, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve va
kıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler.»ı şek
lindeki kayıtlayıcı hüküm kooperatiflere getirilme
miş. 

Siyasî partilerle ilgili diğer dernekler, sendikalar 
ve vakıfların bu konuda işbirliği yapılamayacağı hu
susundaki hükme de kooperatifler ilave edilmemiş. 
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Zannediyorum kooperatiflerin siyasetle meşgul ola
mayacağı şeklindeki hüküm bilahara ilave edilmiş 
olabilir. Bu 'ilişki o sırada düşünülmemiş. 

Geçenlerde ben bu konuyu dernekler sebebiyle 
açıklamıştım, Sayın Başkan o zaman da bunu göz 
önünde tutacağız demişlerdi; ama bir önerge verme
miştim, herhalde önerge verilme olmadığı için, de
ğiştirme imkânı da bulunmadı. Şimdi kooperatiflerle 
de siyasî partilerin ilişki kurmamaları gerektiği hu
susundaki önergenin kabulünü istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Bu önergeyle ilgili söz isteği? Yoktur. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Sayın Kırcalı'ya te
şekkür ederiz efendim. Gerçekten kendisine bunu 
vaat etmiştim, vaat değil; yani konması gereken, bir 
gerçek ibu. Unutulmuştu, koyacağız efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, ikinci fıkranın «Va
kıflar»; dan sonra «kooperatifler», kelimesinin kon
ması Komisyonca kabul edilmiştir. Bu ilâveyi kesin 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yine Sayın Âyanoğlu'nun 78 inci maddenin be
şinci fıkrasında ikinci satırda «Kuruluşlarını takiben 
ve öncelikle»! kelimelerinin çıkarılmasıyla ilgili bir 
önergeleri var. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Bir redaksiyon olarak ben bunun buradan çıka
rılmasını arzu ediyorum. «Kuruluşlarını takiben ve 
öncelikle» ibaresinin; zaten sürekli olarak denetleye
ceğine göre burada yeri olmadığı kanaatindeyim. 
Önergem istikametinde yazıldığı takdirde daha anla
yışlı olacağı kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET VELİD KORAN — Önergenin lehin

de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Sayın Âyanoğlu'nun vermiş oldukları önergede, 

«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük 
ve programlarının ve kumcularının hukukî durumla
rının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu 
takip eder.»: diyoruz. «Kuruluşlarını takiben ve ön

celikle») yi çıkartıyoruz ve ondan sonra «... faaliyet
lerini de sürekli olarak denetlemekle görevlidir», de
ğil, «Vaki ihbar vukuunda denetlemekle görevlidir.» 
diyoruz. 

Sürekli olarak denetlemek demek, her sabah «Be
nim canım bu partide gidip oturmak istiyor»! deyip, 
gidip orada oturacak, «Gelin bakalım, bugün gün
delik işler ne var, ne yok», diyecek. Öbürsü gün öğ
leden sonra diğer bir partiye canı isteyecek, gide
cek.,. Böyle şey olmaz, o zaman hukukun üstünlüğü 
ortadan kalkar arkadaşlarım. Bir ihbar vukuu anın
da ellbetteki Başsavcılık el koyar, gider ve denetler; 
ama her gün, her saat, her dakika, bu hangi hukuk 
felsefesine sığar, hangi hukuk mantığına sığar? Esa
sında demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan partile
rin mevcudiyetini ortadan kaldırır. Eğer daimî 
olarak Cumhuriyet Başsavcısı denetler, gider 
orada oturur, «Bana burada da bir oda verin, ben 
burada oturacağım», derse, o, siyasî parti olmaktan 
çıkar artık, resmî bir devlet organı olur, organ ola
rak hizmet görür. 

Bu balkımdan ihbar vukuunda... 

BAŞKAN — Sayın Koran, siz bir başka değişik
lik üzerinde duruyorsunuz galiba. Bu «sürekli» ke
limesi yerine... 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
bendeniz Sayın Âyanoğlu'nun fikrine aynen iştirak 
etmekle beraber, düzenlemekte ikindi bir şeyi, nok
san kalmış bir şeyi... 

BAŞKAN — Noksan kalmış bir konuya temas 
ediyorsunuz ve bu konuda bir önergeniz yoktur. 

MEHMET VELlD KORAN — «.... kuruluşlarını 
takiben ve öncelikle», bunları kaldırıyorum, «Vaki 
ihbar vukuunda faaliyetlerini denetler» diyorum. 

'BAŞKAN — Saym Koran böyle bir önergenizin 
daha evvel verilmesi gerekirdi. 

MEHMET VELİD KORAN — Önergem yok 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Bu teklifinizi Komisyon zaten mad
deyi alırsa, belki bu görüşünüzü değerlendirebilirler. 

MEHMET VELÎD KORAN — Bu bir temenni
dir. Eğer göz önüne alırlarsa, tahmin ederim siyasî 
partilerin demokrasimin vazgeçilmez bir unsuru ol
malarını, hukukun ilkeleri içerisine almış olurlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Göktepe ve Sayın Bayazıt söz istemiştir. 

Sayın Göktepe daha önce istemişlerdi. 
Önergenin lehinde buyurun Sayın Göktepe. 
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İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Komisyon 78 inci maddenin beşinci fıkrasında 
iki unsur getirmiştir. Binincisini dün burada tartış
tık : Partiler kurulduğu zaman, kuruluşunun, tüzü
ğünün, programının Anayasaya ve kanunlara uygun
luğunu kim denetleyecektir? Dün kabul etmedik, İç
işleri Bakanlığına bu görevi vermedik, verilmesi de 
doğru değildi esasen, işte burada 78 inci maddenin 
beşinci fıkrasının birinci sözcüğü üe Cumhuriyet Baş
savcılığına bu görev veriliyor. Yani, Cumhuriyet Baş
savcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının 
ve kurucularının hukukî durumlarının; yani kapatıl
mış bir parti mensubu mudur, değfil midir, sabıkası 
var mıdır, yok mudur', bu gibi hallerin Anayasa ve 
kanun hükümlerine uygunluğunu 'kuruluşlarını taki
ben ve öncelikle denetleyecektir; bu yerindedir. De
netleyecek, hakikaten kuruluşu, tüzüğü, programı, 
'kurucularının vasıfları ve nitelikleri Anayasaya aykı
rı dse, kanunlara aykırı ise derhal Anayasa Mahke
mesine durumu intikal ettirecek ve partinin filhal 
'kapatılmasını talep edecektir. Dün burada tartıştığı
mız konu 'burada yargı denetimine 'bağlanmıştır ve 
kanaatimce yerindedir. 

Yalnız, Komisyon ntetninin katılamadığım ikinci 
kısmıdır: «(Siyasî parti faaliyetlerini sürekli olarak 
denetler...,», Değerli arkadaşlarım, 'bu kısma katılamı
yorum. Bu konuda benim de arkadaşlarımla beraber 
takdim ettiğim bir önerge vardır. 

Parti faaliyeti sürekli denetim altında yürütülmez. 
Parti faaliyeti takip edilir. Cumhuriyet Başsavcılığı 
takip eder, partilerin faaliyetlerini izler. Nitekim, Sa
yın Dal dün burada Komisyon adına beyanda bulu
nurken de «İzleme» tabirini kullanmışlardır gayet ye
rinde olarak. İzler, takip eder ve Anayasa ve kanun
lara aykırı herhangi bir faaliyetini tespit ettiği za
man, dosyayı tekemmül ettirir ve Anayasa Mahke
mesine şevk eder, kapatılmasını talep eder. Yapıla
cak işlem budur. Yoksa, fıikranın birinci kısmını çı
karmak ve kuruluşu denetim dışı bırakmak ne kadar 
doğru değilse, ikinci kısmında; parti faaliyetlerimi 
sürekli olarak Cumhuriyet Başsavcılığının denetimline 
vermek de o kadar doğru değildir kanaatindeyim. 
Burada bir ayırım yapmak gerektiğıine inanıyorum. 

Bir ikinci görüşüm de, «Cumhuriyet Başsavcılı
ğı» tabiri yeri ne «Cumhuriyet Başsavcısı»! tabirini 
ikuUanmanın yerinde olacağı kanaatindeyim. «Cum
huriyet Başsavcılığı», tabiri bir büroyu ifade eder, 
halbuki «Cumhuriyet Başsavcısı» şahsî bir sorumlu-
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lüğu ifade eder. Başsavcıya verilen bir görevli ve Baş
savcının bu görev arkasında sorumluluğunu ifade 
eder. Görevin doğrudan doğruya Cumhuriyet Baş
savcısına verilmesi fikrindeyim. Başsavcı, gayet tabiî 
bu görevi bürosuyla beraber, yardımcılarıyla bera
ber kullanacaktır; ama şahsî sorumluluğu olacaktır. 

Sanırım fıkranın bu şekilde düzenlenmesi yerinde 
olur. Komisyonun ve arkadaşlarımın takdirlerine arz 
ediyorum. 

Saygılarımla efendimi 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendiim. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim; birinci kısımda 

Sayın Göktepe'nin görüşüne iştirak ediyorum. Ko
misyonun töklif ettiği 77 ndi madde de, kurulması
nın, faaliyete geçmesinin izne bağlanmadığı kurulca 
kabul edildi. 77 nci maddeye paralel olarak 78 'inci 
maddeyi Komisyon kaleme almıştır. Burada öncelik
le tüzüklerinin 'incelenmesi Jconusu yerindedir ve bu
nun kaldırılmaması gerekir. İlk önce partiler faali
yete geçer geçmez, Başsavcının bunu inceleyip gere
kirse Anayasa Mahkemesine tüzük ve programları 
yönünden iptal davası açması gerekir. Bu hüküm ye
rindedir. 

Diğer konulara iştirak ediyorum. 
Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Çok teşekkür ederim arkadaşlarımı
za efendim. 

Sayın Göktepe'nin, «Denetlemek», yerine diğer 
bir kelimeyi, «İzlemek» kelimesinin konması teklifi
ni kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim; şimdi iki önerge var. Sa
yın Göktepe, tabiî görüşmelerini yaparken bilaihara 
işleme koyacağımız önergeleri ha'kkında da gerekli 
açıklamayı yaptılar, bize zaman kazandırdılar. O ba
kımdan müteşekkirim. 

Şimdi Sayın Aldıkaçtı, şunu anlamak istiyorum : 
«Kuruluşlarını takiben ve öncelikle»! kelimelerinin 
çıkmasını kabul etmiyosunuz değil mi?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, Sayın Bayazıt da 
anlattı zaten, özü bu. Bütün sistemin özü bu efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, etmiyorsunuz. 
Sayın Göktepe'nin ik'i önergelerinde, Sayın Nar-

lıoğlu, Sayın Daçe ve Sayın Gürbüz'le birlikte ver-
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dikleri önergede, bir defa «Cumhuriyet Başsavcısı» 
olarak ifade etmişler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bunu 'kabul edemiyoruz efendim. 

rBAŞKAN — Onu da kabul edemiyorsunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Onu kalbul edemiyoruz; fakat en 
sondaki «Denetlemek» yerine, «İzler»; yahut «Takip 
eder» -'ibaresinin konmasını kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; evvela Sayın Âyan-
oğlu'nun önergesine gelelim. 

Sayın Âyanoğlu, bilmiyorum önergenizi geri alı
yor musunuz, oylatayım mı?. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Bu açılamalar
dan sonra geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın Âyanoğlu. Zaman kazandırdınız, teşekkür ede
rim, 

MEHMET HAZER — Bir soru sormak istiyo
rum, 

BAŞKAN — Sayın Hazer, tam önergeyi oya su
nacaktım; ama buyurun. 

MEHMET HAZER — Partiler tüzüklerini idarî 
makamlara mı verecekler, yoksa Cumhuriyet Başsav
cısına mı?. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim; hem idarî makamlara 
vereceklerdir, hem de Cumhuriyet Başsavcılığına ay
rıca vereceklerdir. Kanunda açık hüküm vardır. Ana
yasada açıktır efendim; kuruluş serbesttir, siyasî par
ti kurulacaktır, fakat Cumhuriyet Başsavcısı öncelik
le, derhal ilk işi Tüzüğü inceleyip, Sayın Bayazıt 'Be
yefendimin de açıkladığı gibi, eğer kanunlarımıza 
aykırı bir husus görülürse, partinin kapatılması için 
Anayasa Mahkemesine başvuracaktır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim,. 
AKİF ERGİNAY — Küçük bir sorum var Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bir parti kuruldu, tüzüğü

nü ilgili makamlara verdi. Anayasa Mahkemesıinde 
dava devam edenken, bu parti faaliyetini yürütebile
cek midir? Bunun açılanmasında fayda var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; hu kanun konusudur. Ka
nun bunu tayin eder. Belki de davanın açılmasıyla 
partinin faaliyetini durdurur yahut da dava sonuna 
kadar; fakat sanıyorum ki, dava sadece tüzük üze- j 

rinde olduğu için, tüzüğün ilkeleri üzerinde olduğu 
dçin, öyle uzun sürecek foir dava olmaz efendim. Kı
saca hükme bağlanması mümkün olan bir davadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Göktepe ve arkadaşlarının önergelerinin son-

beşinei fıkranın son cümlesindeki «/Denetlemekle gö
revlidir»; kepmelerinsin yerlerine; «sürekli olarak», var 
olduğuna göre, yalnız «Takip eder»,, Öyle değil mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Faaliyetlerini sürekli olarak takip 
eder.» oluyor. 

BAŞKAN — «FaaUyetlerini»! var, Devam edi
yor; «Sürekli olarak takip eder.», 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Sürekli», kelimesi muhafaza edi
liyor. 

BAŞKAN — «Sürekli»; kelimesi duruyor, «Ola
rak» duruyor, yalnız «Denetlemekle görevlidir», ye
rine «Takip eder» kelimelerini koyuyoruz. 

Önergeyi bu kelimenin... t 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, bir da

kika efendim. 
Bizim önergemiz, yanlış hatırlamıyorsam şöyle

dir : 
«ıKuruluşlarınd takiben ve öncelikle denetler», ve 

devam ediyor; «Faaliyetlerini sürekli olarak takip 
eder.» şeklindeydi'. 

'BAŞKAN — Anladım Sayın Göktepe. Müsaade 
ederseniz, o zaman dikkate alınmak üzere oylataca
ğım : Çünkü bir kelime üzerinde durulduğu için ke
sin oylatmak istiyordum. 

Sayın Göktepe'min önergesine... 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, bir aksaklık 

var Sayın Başkanım, izin veriniz arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BEKİR SAMI DAÇE — «Sadece takip edilmesi 

'bahis konusu değil, Komisyonla ayrı düşündüğümüz 
bir konu da, biz»ı Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
izlenmesi esasını getiriyoruz. Sayın Komisyon ise 
«Cumhuriyet Başsavcılığı» olarak öneriyor. Kesin 
olarak bir görüş ayrılığı var. 

BAŞKAN — Sayın Daçe, zaten kesin oyktmryo-
rum, dikkate alınmak üzere oylatıyorum. Sizin bu 
görüşmelerinizi zaten Anayasa Komisyonu takip et
miştir. O itibarla önergenizin hangi kısmına katıhyor-
larsa, o kısmına 'katılır, diğer kısımlara katılmazlar 
ve tekrar maddeyi düzenler getirirler. 

Değerli üyeler; Sayın Göktepe ve arkadaşlarının 
önergelerini dikkate alınmak üzere oylarınıza sunu-
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yorum: Kaibul edenler... Etmeyenler... Bu önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; bazı sayın üyelerin notla ve ya
zıyla bir soruları vardır; «Bugün çalışmaya devam 
edecekmiyiz?» diye. Bugün çalışmaya devam edece
ğiẑ  , 

Değerli üyeler; çok az zamanımız vardır. Bu iti
barla mümkün olduğu kadar, pazar günleri hariç, 
diğer günler ^hem gündüz, hem gece toplanmaya ve 
çalışmaya gayret edeceğiz. Bugün de öğleden sonra 
toplantıya devam edeceğiz. 

Arz ederim. 
Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var. 
Sayın Kırcalı, buyurun. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, usul hak

kında söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Usulle ilgili konuşacaksınız, bu

yurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkanım; 
Sayın Kırcalı'nın Anayasa Mahkemesinin kapa

tılma konusundaki görevinin Yargıtaya verilmesiyle 
ilgili; Sayın Peköz ile benim de aynı konuda bir öner
gemiz vardı. Biz, Yüce Divanda görüşülmesini isti
yoruz bu davaların. îzin verirseniz beraber görü
şülsün., 

BAŞKAN — Evet Sayın Azgur, sizin var. Ayrıca, 
Sayın Kırcalı'nın bir önergesi daha var. 

Şu halde, bunların dördü aynı mahiyette oluyor. 
Sizin Sayın Azgur, Sayın Kırcalı'nın; Kırcalının baş
ka bir önergesi daha var... Evet iki önerge. 

Sizin diğer önergeniz ayrıdır; Sayıştayla ilgili. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet Sayış

tayla ilgili Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, onu bırakıyoruz. 
Bu İki önerge aynı olduğuna göre, hangi sayın 

üye açıklama yapacaktır? 
FUAT AZGUR — Efendim, Sayın Peköz'la ben

denizin önergesi benzer mahiyettedir. Sayın Peköz'le 
benim önergemde de aşağı yukarı benzer nitelikte 
ifade var. 

BAŞKAN — Evet, «Yüce 'Divan» konusu. 
FUAT AZGUR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Siz de öyle demişsiniz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır. 
BAŞKAN — Bir dakika bakayım. 
Okuyorum. Sayın Kırcalı'nın önergesinde; «Ana

yasa Tasarısının 78 inci maddesinin altıncı fıkrasın
da yer alan (Anayasa Mahkemesi) sözü yerine, Yar
gıtayın ilgili dairelerince; 

Yedinci fıkrasındaki, «(Anayasa Mahkemesi) sö
zü yerine, (Yargıtay) sözlerine yer verilmesini öne
ririm.» diyor. 

Burada «Yüce Divan» yok; evet. 
Sayın Kırcalı, sizin önergenizde «Yüce Divan» 

şeklinde bir teklifiniz yok. Beraber değil önergeler. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; 

«Anayasa Mahkemesi» yerine «Yargıtayın ilgili dai
resi» dedim bendeniz. 

BAŞKAN — Evet, o zaman ayrı oluyor Sayın 
Azgur. Evet, Sayın Kırcalı buyurun öyleyse; açık
lama yapacaksanız tabiî. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet, açıkla
ma yapacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Efendim, «Siyasî partilerin kapatılması, Cumhu

riyet Savcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa 
Mahkemesince karara bağlanır.» denmiş bulunuyor 
78 inci maddenin aşağıdan üçüncü fıkrasında. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesince tek başına bu 
partilerin kapatılması olayı son derece Anayasa Mah
kemesini politize hale getiriyor; uygulamalar yıllar 
içerisinde böyle oldu. Çünkü çok az üyeden oluşu
yor, etki edilebiliyor. Halbuki, bu görev Yargıtaya 
verilirse, hele Yargıtayın itiraz edilebilme kaydıyla 
bir dairesine verilebilirse ilgili genel kurulda ince
lenmek üzere, o zaman Yargıtayın bütünü içerisinde 
bu dairenin mesele hakkında karar vermede daha 
müstakil bir havada olacağı muhakkak inancında
yım. 

Şimdiye kadarki uygulamaların pek başarılı ol
duğunu zannetmiyorum; bu sebeple Yargıtayın ilgi
li dairesi isabetlidir diyorum. 

Bu arada, arkadaşlarım Yüce Divan şeklinde 
Anayasa Mahkemesine verilmiş olan bu vazifeyi, 
«Anayasa Mahkemesi yerine Yüce Divana verelim.» 
diyorlar. Gerçekten, bu da oldukça makul bir fikir
dir. Zaten Anayasa Mahkemesinin belli kişileri mu
hakeme etme yetkisi Yüce Divana verilmiş idi; ama 
bunun bir tek sakıncasını düşünüyorum, (Bilmiyo
rum arkadaşlarımız ne der) Yüce Divan her za
man toplantı halinde olacak bir Icuruluş değil. Yü
ce Divan, ancak suçluluk olursa, belli kişiler suç iş
lerler... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, değerli arkadaşla-
rımızm önergelerini esasen müzakereye başladığı
mız zaman bu konudaki görüşünüzü söylersiniz. 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 
ben onlara da katılabileceğimi söylemek isterken, o 
sadette bunun mahzurunu söylemek için beyan et
miş bulunuyorum. 

Ben önergemin isabetli olduğuna inanıyorum. 
Yalnız, belki ufak tefek ilaveler yapılabilir, eğer 
mani görülüyor ise, «itiraz halinde Yargıtayın ilgili 
genel kurulunda incelenir» denmek suretiyle, daha 
selametle, daha sağlam olarak ve müstakil bir mah
kemede konu incelenmiş olur. Benim önerim bundan 
ibaret. 

Saygılar sunarım efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergenin aleyhinde ko

nuşmak istiyorum Sayın 'Başkanım. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım ben 

de aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz evvela Sayın 

Öztürk işaret ettiler, sonra Sayın Güray işaret etti
ler, sonra Sayın 'Ergıinay, yalnız aleyhte ve lehteyi 
alacağım. Sayın Gökçe işaret ettiler. Dört aleyhte ol
du da Sayın Erginay?.. 

AKİF ERGİNAY — Ben çıkıyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim şu durumda Sayın Öztürk' 

le Sayın Güray aleyhte konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve görevleriyle 
ilgili madde geldiği zaman ayrıca arzım olacaktır. 

Bir davanın nerede görülüp nerede görülmeye
ceğine, hukukçu arkadaşlarımca çok iyi bilineceği 
gibi, davanın cezaî veya siyasî ağırlığına göre karar 
verilmelidir. Sayın Kırcalı beni affetsinler, meselede 
bir duygusallık yoksa, siyasî partilerin kapatılması 
hususunun, Türk hukuk mevzuatına yirmi yıldan 
beri değerli hizmetler veren Anayasa Mahkemesinin 
dışında düşünülmesi mümkün değildir. 

Siyasî partilerin kapatılması, gerçekte bir siyasî 
tasarruftur; cezaî ağırlığı yoktur, siyasî ağırlığı var
dır. Binaenaleyh, Yargıtay dairelerinden birinin si
yasî partilerin kapatılma kararını vermesi nasıl dü
şünülebilir?.. Bir siyasî partinin 'kapatılmasının ülke 
çapında doğuracağı etkiler dikkate alınabiliyor mu?.. 
Mesele, cezaî değildir, çoğunlukla siyasîdir. Bu vesi
leyle bir temennimi de dile getirmek istiyorum. 

Davayı açacak Cumhuriyet Başsavcısının davayı 
açmaması halindeki duruma da bu vesileyle bir çö
züm getirilmesini temenni ediyorum. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi konusu görüşmeye 
alındığı zaman, arzım olacaktır. Yüce Divanın, yine 
Anayasa Mahkemesi uhdesinde bırakılması son de
rece elzemdir. Bizim yapımızda, demokratik parla
menter sistem içinde bunun, «cezaî ağırlık vardır» 
diye Yargıtaya kaydırılmasında, tarihte hiç görülme
yen bir şekilde tanziminde isabet olmadığını naçiza
ne düşünüyorum. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Aleyhinde, Sayın Güray buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım ye

rimi, değerli meslektaşım Abbas Gökçe'ye veriyorum. 

BAŞKAN —, Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Demokratik hayatımızda hukuk devletinin varlı

ğını tescil eden müesseselerimizden birisi Anayasa 
Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın 
varlığı, hukuk devletinin ikili güvencesini oluşturur. 

Dün kabul ettiğimiz 77 nci maddede «Siyasî par
tiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır,» dedik. Demokrasilerde partiler varolduğuna 
göre, demokratik düzen içerisinde Anayasa Mah
kemesi de demokrasinin varoluş nedenlerinden biri 
bulunduğuna göre, elbette ki siyasî bir faaliyette bu
lunan partilerin denetlenmesinin birinci derecede, bi
raz da siyasî bir nitelik taşıyan Anayasa Mahke
mesine verilmesi çok normaldir. 

Anayasa Mahkemesi, malumunuz, kanunların, iç
tüzüklerin ve Anayasanın, Anayasaya aykırılığı de
netiminde bulunur. Hukuk devleti içerisinde mevcut 
olan ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olan 
partilerin de elbette ki, Anayasa Mahkemesi tara
fından denetlenmesi en uygun şekildir; kapatılması
na varıncaya dek. . 

Efendim, eğer ileride Anayasa Mahkemesinin kal
dırılması düşünülüyorsa, o zaman Sayın Kırcah'nın, 
ya da onu 'izleyen arkadaşlarımızın, Sayın Azgur'un 
önergelerine katılmak bir ölçüde düşünülebilir; Ana
yasa Mahkemesi varolmayınca. Ancak Anayasa 
Mahkemesi varoldukça bu kapatma keyfiyetinin 
Anayasa Mahkemesinden alınmasının uygun olma
yacağı kanısındayım. 

Şöyle ki, «Yargıtayın ilgili daireleri» deniyor, bun
dan ne kastedildiğini ben anlamıyorum, Yargıtayın 
ceza daireleri var, hukuk daireleri var. Hukuk dai
releri hukukla ilgili işleri denetler, o konuda verilen 
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kararlan inceler. Eğer hukukla ilgili kastediliyorsa, 
o zaman da şunu söylemek isterim ki; Yargıtayın gö
revi daha çok özel hukuk münasebetlerinden doğan 
ihtilafları denetleyip bir karara bağlamaktır. Burada 
bir özel hukuk münasebeti söz konusu olmayacaktır, 
dernekler gibi mütalaa edilmesi de söz konusu değil
dir. Bu yönden Anayasa Mahkemesinden alınması 
fevkalade sakıncalı olur. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Önergeye katılamıyoruz, zira yaptığımız düzenle

mede Anayasa Mahkemesini muhafaza ettik. Getir
diğimiz düzenleme bu Anayasa Mahkemesini birta
kım mahzurlarından arıtmaya çalıştık. 

lAnayasa ile ilgili konuları daha çok içerdiği için, 
siyasî partilerin kapatılmasını Anayasa Mahkemesi
ne verdik. Yargıtay bir üst mahkemedir; hiçbir şe
kilde Yargıtaya direkt olarak dava açıldığı söz konu
su değildir. Sadece Anayasayla biz, Yüce Divan ola
rak Yargıtay Ceza Daireleri Kuruluna görev verdik; 
daha çok kişisel sorumluluğu içerdiği bakımdan ora
nın daha uygun olacağı sonucuna vardık. 

Bu bakımdan, siyasî problemlerle ilgili olması do
layısıyla, Anayasa Mahkemesinin uygun olacağı ka
nısındayız ve önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

izninizle bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Valiler hak

kındaki ceza davaları ilk derecede nerede görülür? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Vazife suçlarından dolayı Yargıtayda görü
lür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamak

tadır. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Değerli üyeler; 
Sayın Güngör Çakmakçı, Sayın Feyzioğlu ve Sa

yın Kırcalı'nın önergelerini müzakereye alıyorum. 
Her iki önerge de aynı mahiyettedir, tekrar okutuyo
rum. 

(Sayın Çakmakçı ve Sayın Feyzioğlu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

(Sayın Kırcalı'nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önerge sahipleri açıklama yapmak 

isterler mi?.. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 

önergemiz gayet açıktır. Sayıştay hesap mahkemesi
dir; o bakımdan. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Söz isteyen sayın üye?.. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, önergenin 

lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Anayasaya tek bir cümle halinde giren ve siyasî 

partilerin malî denetimi bakımından Anayasa Mah
kemesine tabi olduğunu öngören cümle, ilk nazarda 
işin vahametini ve büyüklüğünü anlatacak gibi değil. 
Bendeniz, lAnayasa Mahkemesinde 10 yıl raportör
lük yaptım ve siyasî partilerin malî denetimi benim 
görevim üzerindeydi. Son derece zor. Anayasa Mah
kemesinin terekküp tarzı, böyle bir denetimi yapma
ya kesinlikle müsait değil. 

Hâkimlikten gelen değerli meslektaşlar, siyasî par
tileri malî bakımdan denetime tabi tutmakta büyük 
güçlükler çekmişlerdir. Bir bilançonun aktifinde ve 
pasifinde nelerin bulunduğunu bir hâkim için bilmek 
ve bunun üzerinde ihtisas sahibi olmak hemen hemen 
imkânsızdır. Bu, tamamen bir hesap işidir, bir mali
ye işidir, bir ihtisas işidir ve ben şunu samimiyetle 
iddia ediyorum; Anayasa Mahkemesi 20 seneden be
ri siyasî partileri, kanunların öngördüğü anlamda la-
yıkı veçhile, kemaliyle malî denetime tabi tutama
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; aslında siyasî partilerin he
saplarını, malî güçlerini istenildiği gibi denetlemek 
mümkün de değildir. Düşünelim ki, Ardahan'dan 
Edirne'ye kadar çeşitli siyasî partilerin teşkilatı var
dır; ilçe teşkilatı vardır, il teşkilatı vardır. Siyasî Par
tiler Kanunu, gelirlerin ve giderlerin belge ile ispatını 
şart koşmaktadır. İğdır'daki bir vatandaş, bir siyasî 
partiye bağışta bulunduğu zaman, Anayasa Mahke
mesi bunun belgesini istemektedir. Yine, herhangi 
bir ilçedeki bir siyasî parti, beş liralık sarfiyat yaptı
ğı zaman, bunun faturasını istemektedir. Anayasa 
Mahkemesine çuvallarla siyasî partilerden belgeler 
gelmiştir. Bunun içinden çıkmak mümkün değildir. 

Başka örnekler vereyim : Siyasî Partiler Kanunu, 
bir siyasî partiye yapılacak bağışın 5 000 lira ile don
durulmasını öngörmektedir; dondurulmuştur. Her-
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hangi bir vatandaş siyasî'partiye 100 bin lira bağışta 
bulunabilmektedir; bunu yirmiye bölmektedir ve 
makbuzların üzerine rastgele isimler yazılmaktadır; 
«Ahmet oğlu Mehmet 5 000 lira vermiştir, Hüseyin 
5 000 lira vermiştir...» gibi, Anayasa Mahkemesi bu 
makbuzlardaki isimlerin varlığını araştırmıştır; «Ger
çekten de Çemişkezekli Ahmet oğlu Mehmet diye bir 
isim var mı, yok mu?..» diye. Anayasa Mahkemesine 
siyasî partiterden gelen yazılarda böyle bir adresin 
mevcut olmadığı söylenmiştir. Hatta bazı siyasî par
tiler Avrupa'da adres vermişlerdir. Efendim, adam 
Münih'te. Frankfurt'ta, Paris'te.. .Anayasa Mahke
mesinin bu denetimi yapması imkânsız hale gelmiştir. 

O itibarla, bendeniz derim ki, hiçbir faydası olma
yan, hele son Anayasamızda Hazineden yardım al
ması artık söz konusu bulunmayan siyasî partilerin, 
ya denetiminden vazgeçilsin veya mutlaka denetim 
öngörülüyorsa bu, ehil bir organa verilsin. Sayıştaya 
verilsin veya başka bir denetleme kuruluna verilsin; 
selametle, sıhhatle Anayasanın öngördüğü bir hizmet 
layıkıyla yerine getirilsin, havada kalmasın. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
ÎBRAHÎM GÖKTEPE — Sayın Başkan, önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Göktepe. 

'İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarıım; 

•Siyasî partilerin ımıalî denetimi önıemlü ıbir ko
nudur. Sayıştay, siyasî parti denetleyemez. Sayıştay, 
genel bütçeli, katma bütçeli veya döner sermayeli 
ıkunuilluşları; bunların gelir, giderlerimi ve mal var-
lılklarını denetleyen 'bir kurülüşlfcur. Bu ıdenetimi 'ki
mlin aıdına yapar? Bu denetimi Sayıştay, Türküye Bü-
yülk Millet Meclisi adına yapar. Yani Türtoiye (Bü
yük Mlitliet Meclisli emrinde, onun adınıa çalışan bir 
(hesap mıaihlklemessidıir.. 

Sayıştay, vakıa Türküye Büyük Millet Meclisi 
aidına denetim yapar; aimia bugüne kadar Türkiye 
Büyük Mlillet Meclisi emminde denetim yapmasına 
rağmen, politikanın en ıaız girdiği 'kuruluşlarımızdan 
da 'bıiriısfıldlir. 

ıŞitmldÜ., siyasî partilerin ıdeıneıtim'ini Sayıştaya ver
diğimiz anda, Türlküıye Büyük Millet Meclisi Miti-
lardeın ıteşeıkkül ediyor?.,.. siyasî parti gruplarından. 
Bıu siyasî parti gruplarının ımenısıup olduğu partile
rin denetimini Sayıştaya nasıl 'verirsiniz? Verdiğiniz 
anlda, işte Sayıştaya politikayı soktunuz; bir. Sa
yıştay! siyasî partilerin hesaplannı denetleyemez ha

le getiririz; iki. Sayıştay, siyasî partileri denetle-
mekıten Ikendi aslî görevi olan daire ve ıkunuluşları 
denetlleyemez İhale gelir; üç, 

Esasen, Anayasa Koımilsyonunun düzenlediği şek
illiyle, Sayıştaya KİT'lerin denetimi de verilmiştir. 
Herhalde özel maddesi gelliınoe Ibu konuda tartışı
lacaktır; yerinde imidir değil rnlildir?... 'Bu kadar yük
lü ıbir Sayıştaya, Ibir ide parti denetıiımini verdiğiniz 
zaıman, Ibu Sayıştaya itair manada ı«Görev yapma, se
nli görev yapamaz hale getiıriyo'rulm.» Idlemek'tüır. 

Kaldı ki, parti politik ıbir 'varlık olduğuna göre, 
partilerim denetimli de politik Ibir görevdir. Sayışta
yım politik vasıfı yolktur; ama Anayasa Mahkemesi, 
'bir ımianada yüikisıelk yargı organıdır, biır manada da 
siiyaısî Ibir organdır. Partıi kapatıyor, parti denetliyor; 
partilerin hesapllarını deneltlemelk de Anayasa Mah
kemesinle verildiği talkdirde, (herhalde sistemi kendi 
içerisinde daha ıtutarlı hale getiririz. Partilerin sii
yaısî faaliyetlerinin denetimini, 'siyasî faaliyetleri do
layısıyla partilerin 'kapatılmasını Anayasa Mahkeme-
sinıe verirken, Ibunuın içerisinden hesaplarını ayırıp 
da, «'Partilerin (hesaplarını isen denetlemeyeceksin, 
Sayıştay denetleyecek» demek, biraz sistemin dışınla 
çılkmalk demektir. Binaenaleyh, ben eslkiden heri ol
duğu gilbi, ıbu denetimi Anayasa Mahkemesinin yap
ması taraftarıyım. Sayıştayın böyle 'bir işe solkuıLmat-
ısının da 'büyük [mahzurları olduğu görüşündeyim. 

Arz eldenim efendim. 
İBAİŞKAIN — Teşekkür ederilm Sayın Göflttepe. 
Aleyhinde, Sayın Erginay, buyurumuz efendim. 
AIKÎIF ERGİNAY — Sayın Başkan, (benlim söy

leyeceklerimin büyük ıbir ikılsmunı Sayın Göktepe 
söylediler. 

Gerçdkten Sayıştay, kamu mal ve eşyasının de-
nıeitim'int yapmakla görevlidir; kendi kanununda da 
'böyledir. Şimdi biz, özel sektörden ıbir partimin mal 
ve eşyası 'bakımından 'buna yetki tanıyoruz; tutmaz. 

İİıküıncM; Anayasa Mahkemesi, Anayasaya taalluk 
eden IhusuSları 'bilen bir m antenedir İki, onun bakı
mından her 'türlü işler kendisine verilmiştir. Dolayı -
sıyla, partıi kurulması da Anaıyasıa bakımından na
zara alınacaktır; Sayıştay ne bilsin bunu... 

IDeneitlim 'bakımından; Anayasaya aykırılık, uy-
gunlulk, düzgünlük, olgunluk olduğunu 'araştıracak 
olan, doğrudan idoğruya Anayasa Mahkemesidir; 
airma Sayın Azgur'un 'belirttiği gibi, birtakım müş
külatın olduğu açı'ktır. Yalnız, Anayasa Kornıisyo-
mumuz isıon fıkraya çoik güzel ıbir 'hüküm koymuş; de
nememe usûllerinin de bir ikanunla düzenleneceğinıi 
belirtmiş. 
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IBu itibarla, Anayasa Mahkemesinin bu denetle
meyi yapması usulleri, kanun koyucu tarafından gö
ze alınır ve bahsi geçen bazı müşkülatı, zorlukları da 
önleyüoi tedbirleri o kanunla lailır. Dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesi buna,, mahiyeti itibariyle, bünyesi 
itibariyle, cevheri İtibariyle incelemek, bakmak duıru-
munıdıaidır. 

Arz eıdleriımi. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayıın Erginay. 
Komisyonun göfüşünü rica ©diyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başlkaın, önergeye katılamıyoruz. Sa
yın arkadaşlariımız Göktepe ve Enğinay tamamıyla 
ibMm iduşünCelerİımizi yansıtacak açıklamalarda 'bu
lundular; başka 'bir şey ilave etmiyoruz. 

Teşelklkür ederim., 

BAŞKAN — Teşelklkür ededım. 
)Bu ilki önergenin dikkate alınıp atamaması ko

nusunu (Anayasa (Komisyonu katıllmıyoir) oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kalbuil ddilmemıişıöir. 

Sayın Azgur ve Sayın Peköz'üm bir önergeleri 
var. Önerge üzerinde, Sayın Azgur buyurunuz efen
dim. - ' 

(FUAT AZGUR — Sayın Balkanım, değerli ar-, 
kaidaşlarım; 

119611 Anayasasında Yüce Divan görevi Anayasa 
Mahkemesine verilmişti. Bu sebeple de, sliyasî par
tilerin Ikapaltılimiası davaları yine Yüce Divan sıfatıyla 
Anayasa Mahkeme&i taraifınida görülüyordu. 

(Başbakan olan veya bakan olan bıir sıiysî paftü 
(mensubu, nasıl gördvıkılden doğan suçlardan ötürü 
Yüce Divanda yargılanıyorsa, bendenizin kanaatine 
göre, ıo İkisinin mensup olduğu süyaısî partimin kapa
tılması da, yine Yüce Divanda görülmek gerekir, 

Yeni Tasarıda, Yüce Divan görevini görecek ayrı 
tok. 'kuruluş meydana ıgdtinimıiştir. Zannediyorum 
!1,90 inci maddede; Cumhurbaşkanını, Bakanlar Ku
rulu Üyelerimi ve yine maddede sayılan yüksek mah
keme üye ve başkahlarıını, görevleriyle (ilgili suçlar-
dan dolayı yargılayacak olan bu Yüce Di Van, Yar
gıtay iBaşIkanının Başkanlığında Yargıtayın ceza işle
rini ıgörmıdküe olan (Birinci 'Başkanveklilli ile Yargı
tay Ceza Daireleri Başkanlarından teşekkül etmek
tedir. 

Fevkalade (isabetli (bir madde olduğu inancınlda-
yılm. Çünkü; ibugün, demin de arz ettiğimi gibi, Ana
yasa Mahkemesinin terekküp (tarzı, bir ceza dava
sını layıkı veçhile görmeye müsait değildir. Anaya)- J 
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sa Mahkemesinde 'beş adet Danıştay üyesi vardır. 
Danıştay üyeleri, hayaıöarı boyunca Ceza Kanunu
nun veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
yaprağını açmamış dahi olabilirler. O itibarla., Yü
ce Divan görevi görürken, sıkıntı çekecekleri talbiîdir; 
çekmişlerdir die. 

Şimdi, 'bu gibi ceza davalanının, bütün hayatları 
ceza davalarını (görmekle geçmiş olan tecrübeli, yaşlü-
başlı Yargıtay Ceza Daireleri İBaşkanlariıriidlan kurulu 
bir divana verilmesinde büyük isabet olmuştur. Her 
şeyden evvel, Yüce Divanın vereceği kararların tat
min edici olması balkımından iilsalbet olmuştur, kararv 
ların adil olması balkımından isabet olmuştur, ehil 
kişiler tarafından kararların verilmiş olması 'bakı
mcıdan lisalbet otoıuşlüur. 

Aynı şekilde, ısiyasî partiler ğilbi, Anayasa Taşa
nımızın çok 'büyük (itibar gösterdiği, hiçbir organa 
layık görmediği vazgeçilmezlik vasfıyla tavsif ettiği 
siyaisî partilerin kapatılması .da, yine Yüce Divana 
verilmelidir; Yargıtayın 'bir dairesine değil. Çünkü 
Yüce Divanın Savcılığını Yargıtay 'Başsavcısı yapmak
tadır. Bu itibarla, bu konudaki davaların Yüce Di
van tarafından görülmesi fevkalade isabetli olacaktır. 

'Diğer taraf tan, bunu gerekli kullan başka bıiır hu
sus da, Tasarımızın 78 inci maddesinde, siyasî par
tilerin kapatılması meselesi genellikle cezaî birtakım 
müeyyidelere bağlanmıştır; 7!8 linçi maddede, 13 üncü 
maddeye atıf vardır. 'Malumunuz olduğu üzere, 13 
üncü madde, ülkenin ve milletin bölünmezliğini esas 
almakta, Cumhuriyetin varlığının tehlikeye düşmesini 
söz konusu etmekte, temel hak ve özgürlüklerden 
bahsetmektedir. 'Bu (itibarla, bütün bunların li'hlali, 
cezaî mahiyette birer ihlaldir. O itibarla, bu unsur
ların Mal edilip ©dilimlediğini, manevî ve maddî un
surlarıyla en iyi tayin edecek olanlar ceza hakim
leridir. 

IBendenlizi ıbu teklife götüren başka bir sebep de, 
Anayasa Mahkememizin nasıl bir şekil alacağı şu 
anda belli değildir. 'Bazı arkadaşlarımızın özel tek^ 
lifleri vardır; 'bir konsey hüviyetine dönüştürülmesi -
di isteyen arkadaşlarımız vardır, ayrıca Devlet 'Kon
seyi lile birleştirilımeslini .arzu eden arkadaşlariımız 
vardır. Anayasa Mahkemesinin nasıl bir şekil alacai-
ğı, kanaatimce <lı79 uncu maddeden sonra belli ola
caktır. Eğer Yüksek IKomiisyon, hiç olmazsa Anaya
sa Mahkemesinin alacağı şekle kadar bu konudaki 
önergeleri alır ve bekletirse, çok liisalbetli olur kanaa
timce. Çünkü, <i'!79 uncu madde görüşülürken Anaya* 
sa Mahkemesıinin mahkeme olma vasfı değiştirilirse, 
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o zaıman daha evvel geçen maddeler gereksiz hale 
gelir ve değiştirilmesi son derece zor 'olur. 

Ben Sayın Komisyon Başlkam ile bu konuyu gö
rüştüm; kendilerinin de Komisyonda bu meselenin 
görüşülmesinde fayda mülahaza ettiklerini fbelirt-
ler. 'Eğer Kami'syonda mesele yenliden 'tezekkür edi
lirse, zannediyorum fevkalâde ilsalbetli olur. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Azgur. 
Önıeflge üzerinde lelhıtıe aleyihıte söz isteyen sayın 

üye?.. Lelhıinde, Sayın Kırcaflı ıbuıyurunuz eifendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın 'Baş

kan, sayın üyeler; 
JBazı konular üzerinde arkadaşların yıllarca de

vam ©dipgelen gözlemleri oluyor. Bu nedende de, 
bu konular üzeriinde zorunlu olarak değişik zaman
larda siöz .almak mecburiyetinde kalıyoruz; bu se
beple özür dilerim efendini. 

Şiimdi, Anayalsada ibazı Ihlükülmiier var M, baş
langıçta geçibifcleıii zaman, lisıtilkfbalde sizi bu Ihüküm-
ler bağlıyor. Bunun gerçekten nasıl formüle edilebi
leceğini şu anda bilmiyorum. İşte bu maddelerden 
birisi de, biraz evvel Sayın Azgur'un beyan ettikleri 
gibi, Anayasa Mahkemesinin, istikbalde ilgili madde
si gelince ne olacağı şu anda belli olmadığı halde, 
ona birtakım görevler yüklemek ve görevler vermek 
şeklinde oluşmaktadır ki, her halde ikinci müzake
reler zamanında aksi hükümler bazı önergelerle dü
zeltilecek diye kendi kendime teselli buluyorum. 
Çünkü, şu anda Anayasa Mahkemesi üzerinde uzun 
bir tartışma açmaya gerek olmadığı kanısındayım; 
ama bildiğim bir husus var. Zannediyorum İzmir'de 
neşredilen bir gazetede Sayın Gökçe'nin özel olarak 
bir yazısını okudum; «Anayasa Mahkemesine Tür
kiye'de gerek yoktur, onun da Fransa'da olduğu gibi, 
bir konsey haline getirilmesinde büyük yararlar ol
duğunu» bildiren bir beyandı bu ve özel olarak ha
zırlanmış makale şeklinde idi. 

Sayın Göktepe'nin biraz evvelki beyanlarına ge
lince; onları da gerçekten şaşkınlıkla dinlediğimi söy
lemek isterim. Bir mahkemenin siyasî bir merci ol
duğunu söylemek, siyasî yönü olduğunu söylemek 
kadar, bence çelişkili bir şey olamaz. «Mahkemeler 
bağımsızdır.» diyoruz, o bağımsızlığın altında bunu 
söylüyoruz, ondan sonra siyasî yönü olduğunu söy
lüyoruz... «Siyasî meseleleri çözümler, siyasî konu
lar önüne geldiği vakit onlar hakkında karar verir; 
nasıl Danıştay idareyle ilgili ihtilaflarda karar verir
se, bu da siyasî konular hakkında karar verir.» dese
ler aklım erecek; ama siyasî yönü vardır diyorlar, o 

28 . 8 . 1982 O : 1 

sebeple meselenin oraya götürülmesini istiyorlardı 
Sayıştay ile ilgili konuda. 

Bu sözü eğer biz söylersek, Anayasa Mahkeme
sinin şimdiye kadar almış olduğu kararlarda, özellik
le 1972 - 1973 yılında af sebebiyle almış olduğu ka
rarlarda kusurlu bulduğumuz hususlarla ilgili söyle
diğimiz sözlerin hepsini geriye alıp, Anayasa Mah
kemesine, «Senin vazifen zaten böyleydi, siyasî oldu
ğuna göre, siyaset bir tercihi ifade eder, tercihini o 
istikamette kullanmışsındır, biz zaten seni böyle kur
muşuz, sana söylenecek sözümüz yoktur.» deme
miz icap eder. 

Şimdi, bu nedenlerle, konunun Anayasa Mahke
mesine bırakılmasında hiç isabet yoktur. Müstakil, 
bağımsız karar verme durumu var; Anayasa Mah
kemesinde zordur, zorluk çekmektedir Anayasa Mah
kemesi çalışmakta bana göre. 

Ayrıca, Sayın Gökçe diyorlar ki; efendim siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurlarından... Eğer öyle ol
saydı, kendi makalelerinde niye aksini yazmışlar?.. 
Eğer öyle olsaydı, dünyada 250'ye varan devletten 
sadece niçin 7 tanesinde Anayasa Mahkemesi var
dır?.. Bu 7 ülke dışında, mesela Fransa'da demok
rasi yok mu, mesela İngiltere'de demokrasi yok mu, 
mesela Amerika'da demokrasi yok mu?.. 

Bunlara ek olarak, Sayın Azgur kendi gerekçele
rini hakikaten Yüce Divan olarak çok güzel açıkla
dılar. Biraz evvel bendeniz söylemiştim; Sayın Az
gur'un önergelerine katılıyorum, sebepler açıktır, 
müstakil bir kuruluştur, müstakil karar verebilir, o 
sebeple de bu istikamette karar verilmesinde Anaya
samız bakımından isabet görüyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 

Sayın Öztürk buyurun efendim, aleyhte. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, «Ana
yasa Mahkemesinin kuruluş ve görevleri» bölümüne 
gelmedik, siyasî partilerin kapatılma kararının ne
rede verilebileceği, bir önerge üzerine tartışma ko
nusu olmuştur. 

Cumhuriyetimizin büyük müesseselerinden biri 
olan ve zaman zaman her müessesemizde olduğu gi
bi, ufak tefek hataları yanında, rejimimizin 12 Ey-
lül'e kadar muhafazasında büyük hizmetleri olan bü
yük bir müessesenin kaderi üzerinde söz ederken, 
biraz daha yüreğimizi titretmemiz lazımdır. 

Siyasî partilerin kapatılmasının, görev ve yetki
leri belirli Yargıtay'a aktarılmasında ben şu kanıya 
da varıyorum; partileri küçümsemek de işin içinde 
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yatmaktadır. Anayasal müessese olarak Yüce Diva- j 
nın da yerinde bırakılması, yani Tasarımızın öngör
düğü biçimde değil, mesele, biraz önce de arz etti
ğim gibi, siyasidir. Tarihimizde zannediyorum 100 
seneyi geçmiştir, Yüce Divanın hiç bir zaman Yar
gıtay'da toplandığını görmüyoruz; ne imparatorluk I 
devrinde, ne de Cumhuriyet döneminde. Şimdi ar
kadaşlarımız bir kısım önerilerle geliyor; fikirlerine 
son derece saygı duyarım, «Anayasa Mahkemesini 
sununla hirleştirelkn, bununla birleştirelim» biçimin
de, vazifesine ve fonksiyonuna gölge düşürücü be
yanlarla meseleyi basite almaktadırlar. 

istirham ediyorum, Cumhuriyetin büyük bir ku
ruluşudur, bunun üzerinde konuşurken yüreklerimi
zin titremesi lazımdır, aslî görevini güçlendirerek 
devam etmesi lazımdır. I 

Bu nedenle, bir sözü de sizlere aktarmak İstiyo- I 
rum; rahmetli İnönü'ye, «Neden 1946'larda demok
rasiye geçerken bir denetim unsurunu kurmadınız?» I 
denildiği zaman; «Bilmiyorduk arkadaşlar, bir Ana
yasa Mahkemesinin fonksiyonunu bilmediğimiz için I 
kuramadık ve 1960'a geldik» diye beyan buyurmuş
lardı. I 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 

İSA VARDAL — Aleyhte söz istiyorum efen
dim, I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaş
lar; I 

77 nci maddede 2 nci fıkra : «Siyasî partiler, de- j 
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 
olarak tarif edilmiş bulunmaktadır. Değiştirilmeyle 
ilgili önergede ise, partilerin Anayasa Mahkemesin- I 
ce değil de, Yüce Divanca kapatılması öngörül- I 
mektedir. I 

Aslında, «Yüce Divan» olarak nitelendirilen Yar
gıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kurulunun adedi I 
9'dur. 9 kişilik bir kurul tarafından siyasî partilerin I 
kapatılması önerilmektedir. Diğer taraftan, bir Yar- I 
gıtay üyesinin yargılanması ise, Ceza Daireleri Ge- I 
nel Kurulu tarafından oluşturulan bir mahkemeye I 
verilmektedir, bu mahkemenin toplam üye adedi I 
45'tir ve toplanma nisabı da 18'dir. Bir Yargıtay I 
üyesinin yargılanması en az 18 Ikişilik bir heyet ta- I 
rafından yapılacak, bir siyasî partinin kapatılması I 
ise, 9 kişilik bir heyet tarafından yapılacak... Bu, ola- I 
cak şey değil. j 
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Aslında, Yüce Divanın Anayasa Mahkemesinden 
alınmasına da karşıyım ben; çünkü Yüce Divanı 
oluşturacak olan bireylerin, üyelerin her yönden si
yasî bakımdan mütalaalarını bildirecek durumda ol
ması gerekir. Halbuki, Ceza Dairelerini oluşturan 
üye arkadaşlarımız çok değerli cezacılardır, sadece 
cezaî yönden hüküm verme durumundadırlar. Hal
buki, siyasî partilerin kapatılması konuları, icabında 
birtakım siyasî nedenlerle olabilecektir; Anayasa ile 
ilgili olacaktır, şu nedenle olabilecektir; bunu da en 
iyi takdir edecek olan Anayasa Mahkemesidir. 

Biraz evvel görüştüğümüz bir fıkrada, Anayasa 
Mahkemesine siyasî partilerin malî denetimini bıra
kıyoruz, bu denetim orada dururken, kapatılmasını 
Yüce Divana veriyoruz... Bu, olacak şey değildir. 
Partilerin kapatılmasının yine Anayasa Mahkemesi
ne bırakılması yerinde olacaktır. 

Arz ediyorum, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dal, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başkanımız Aldıkaçtı Sayın Azgur'la bu 

konuda bir görüşme yapmış; ama sonra Komisyon 
olarak biz kendi aramızda görüştük bu meseleyi ve 
önergeye katılmıyoruz. Sebepleri gayet açık. Anayasa, 
bir siyasî belgedir, bu yönüyle Anayasa Mahkemesi 
inceler. Yüce Divan, doğrudan doğruya kişisel so
rumluluğu incelediği için Yüce Divan olarak orayı 
görevlendirdik biz. Getirdiğimiz sistemde bu şekil
de bir düzenleme kurduk; ama sonunda, «Anayasa 
Mahkemesinin durumu görüşülmedi, onu değiştire
ceğiz» şeklinde talepler oldu; onu henüz bilmiyo
ruz biz. Eğer öyle bir değişiklik olduğu takdirde, bu
ranın yeniden ele alınması gerekir gayet tabiî. 

Yalnız biz, öyle bir değişiklik yapılacağı kanısın
da değiliz, önergeye katılmıyoruz ve maddemizin ol
duğu gibi kalmasını teklif ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler, Anayasa Komisyonu bu önerge

ye katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Sayın Uyguner, Sayın Bayazıt, Sayın Ayan, Sa

yın Süngü, Sayın Eroğlu ve Sayın Akıncı'nın öner
gelerini sabahleyin bulamamış ve okutamamıştık; bir 
fotokopisi Komisyonda vardı, önerge elimizdedir, 
önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 78 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
B. Partilerin uyacakları esaslar : 
Madde 78. — Kurulmuş bulunan siyasî partiler; 

tüzük ve programlarını, ülke ve milletin bütünlüğü
nü, Devletin varlık ve bağımsızlığını, Millî egemen
liği ve toplum huzurunu tehlikeye düşürecek veya 
bir veya birkaç bölgeye yahut bir veya birkaç sos
yal sınıfa, cemaate veya zümreye veya din, dil, mez
hep, ırk, cinsiyet ayrıcalığı esasına dayatacak tarz
da bu Anayasaya aykırı olarak değiştirmeleri veya 
parti faaliyetlerini bu Anayasaya aykırı bir yöne sap
tırmaları hallerinde temelli kapatılırlar. 

Siyasî partilerin kapatılması Cumhuriyet Başsav
cısının açacağı davaya dayalı olarak, Anayasa Mah
kemesinde bakılır ve kapatma kararı ancak bu mah
kemede verilir. 

Temelli olarak kapatılan siyasî partilere mensup 
milletvekillerinin ve hükümet üyelerinin bu sıfatları 
temelli kapatma kararının Resmî Gazete Yayımı ta
rihinde sona erer. Bu fıkra hükmü bu gibi siyasî 
partilerin adayı olarak seçilmiş veya seçildikten son
ra bu partilere girmiş mahallî idareler organları ile 
bu organların üyeleri hakkında da uygulanır. 

Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile 
her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin 
kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamıyacakları gi
bi kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye 
çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasî parti de 
kurulamaz. 

Siyasî partilerin kapatılma istemi; Cumhurbaşka
nı, Meclis Başkanı, Başbakan veya Millet Meclisinde 
grubu bulunan partilerin genel başkanları veya biz
zat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılabilir. 

Anayasa mahkemesince parti kapatma davaları
na dosya üzerinde bakılır, siyasî ilişki ve işbirliği için
de bulunamazlar, bu gibi kurum ve kuruluşları siya
sî amaçları için kullanamazlar. 

Siyasî Partiler; millîlik vasıflarını muhafaza et
me mecburiyetinde olup, yabancı ülkelerdeki siyasî 
partilerin teşkil ettikleri uluslararası gruplaşmalara da
hil olamazlar. 

Siyasî partiler; yabancı devletlerden, uluslararası 
kuruluşlardan, uluslararası sendika, dernek ve gruplar
dan herhangi bir suretle emir, talimat ve malî yardım 
alamaz veya bunlardan herhangi birinin kararlarının 
bağlayıcılığını kabul edemezler. Bu fıkra hükümleri
ne aykırı hareket eden siyasî partiler de temelli kapa
tılır. 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa 
Mahkemesince nasıl denetlenip, inceleneceği ve Sayış-
tayca malî denetimlerinin nasıl yapılacağı demokrasi 
esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Fevzi UYGUNER Rıfat BAYAZIT 
Ethem AYAN Lâmi ISİÜNGÜ 

Hamza EROĞLU Eşref AKINCI 

BAŞKAN — önerge üzerinde açıklama yapacak 
Sayın Üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, yapılacak açık
lamalar zaman alacaktır, vaktimiz yoktur. 

BAŞKAN — Sekiz dakikamız var; zaten açıkla
ma beş dakikada yapılacaktır Sayın Eroğlu.. 

HAİMZA EROĞLU — Lehte ve aleyhte de ko
nuşmalar olacaktır, o bakımdan. 

'BAŞKAN — Onu bilahara vereceğiz efendim. 
Buyurun Sayın Bayazıt, önerge üzerinde. 
Efendim, zamanımızı tamamen kullanmak isti

yorum. Aksi halde kararlaştırdığımız günde Anaya
sanın görüşülmesini tamamlayanlayız. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, kıymetli ar

kadaşlarım; 
Siyasî partiler kurulup faaliyete geçtikten sonra, 

uyacakları esaslar, 78 inci maddenin birinci bendin
de düzenlenmektedir. Şimdi, kıymetli arkadaşımız 
okudu; kurulmuş bulunan siyasî partileri, tüzük ve 
programları, ülke ve milletin bütünlüğünü, Devletin 
varlık ve bağımsızlığını, millî egemenlik, toplumun 
huzurunu tehlikeye düşürecek veya bir veya birkaç 
bölgeye yahut bir veya birkaç sosyal sınıfa, cemaata, 
veya zümreye veya din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ayrı
lığı esasına dayanacak tarzda bu Anayasaya aykırı 
olarak değiştirmeleri veya parti faliyetlerini bu An-
yasaya aykırı bir yöne saptırmaları hallerinde, temel
li kapatılır. 

Bu kapatma isteğinde bulunabilecek de; Cumhuri
yet Başsavcısıdır; ikinci fıkrada önergemizde gösteril
miştir. 

Üçüncü fıkra; siyasî partiler kapatıldıktan sonra, 
üyelerinin tabi olacakları esasları göstermiştir. Ve bu
rada da yine izah ettik, temelli olarak kapatılan siya
sî partilere mensup milletvekilleri ve hükümet üyele
rinin bu sıfatı, temelli kapatma kararının Resmî Ga
zetede yayımı tarihinden sonra sona erer. Bu fıkra 
hükmü, bu gibi siyasî partilerin adayı olarak seçilmiş 
veya seçildikten sonra bu partilere girmiş mahalli ida
reler organlarıyla bu organların üyeleri hakkında da 
tatbik edilir ve burada kapatılan partiden belediye 

— 109 — 



Danışma Meclisi B : 138 28 . 8 . 1982 O : 2 

reisi olanlara, mahallî idarelerde Meclisi Umumî aza
sı olanlara da bu uygulanır diye bir hüküm getirdik. 

Yine, kapatılan partilerin kurucularıyla, kademe
deki yöneticilerinin yeni siyasî parti kuramayacakları 
yönünde bir fıkra da burada yer almaktadır. Temelli 
kapatılan siyasî partilerin kurucularıyla, her kademe
deki yöneticileri, yeni bir siyasî partinin kurucusu, 
yöneticisi, deneticisi olamayacakları gibi; kapatılmış 
bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu 
teşkil edeceği yeni bir siyasî parti de kuramazlar, 
esası getirilmiştir. Siyasî partilerin kapatma istemi, 
ayrıca kanunların iptali hakkında parti gruplarının 
başkanları ve Cumhurbaşkanı dava açtığı gibi, böyle 
birşeye muttali olduğu zaman, partilerin kapatılma
sı hususunda da Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, 
Başbakan ve Millet Meclisinde grubu bulunan parti
lerin genel başkanları veya bizzat Cumhuriyet Baş
savcısının da harekete geçmek imkânı sağlanmıştır. 

Yine, Anayasa Mahkemesinin parti kıapaitma da
vasına bakacağı burada vurgulanmış ve dosya üze
rinde (incelenmesi gerektiği esası da kabul edilmiştir. 

Siyasî partilerin faaliyetleri sırasında ilişki kura
mayacakları bazı kuruluşlar da bu fıkrada yer al
mıştır. «Siyasî partileri; sendika, dernek, meslekî ku
ruluşlar ve vakıflar, kooperatifler (kabul ettiniz, daha 
önce Yüksek 'Kurulun kararı ile) siyasî partilerle iliş
ki ve işbirliği içinde bulunamazlar. Bu gibi kurum ve 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 138 inci Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın.... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Gündeme geçmeden bir 

arzım var. Sabahki bir beyanımı tashih etmek üzere 
fırsat vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Yanlış anlama gelecek keli

me kullanmışım. 

kuruluşları siyasî amaçları için de kullanamazlar» 
hükmü getirilmiştir. 

Yine, siyasî partilerin millilik vasıfları olduğu için, 
iki fıkramız vardı; daha önce arkadaşımız önerge ver
mişlerdi, o önerge iltifat görmedi kurulca, Onu izah 
edip de kıymetli zamanınızı almak istemiyorum. 

Yine, son fıkramızda da Anayasa Mahkemesinin 
daimi denetimi ve kapatma davalarına bakmasının 
yine bir kanunla düzenleneceği esasını getirdik. 

Malî işlerinin Sayıştayca görülmesini öngörmüş
tük; yine kıymetli oylarınızla daha önceki önergeye 
iştirak edilmedi. Yalnız, benim şahsen bir önerim var 
Yüksek .Komisyona, Devlet Denetleme Kurulu var; 
Devlet Denetleme IKurulu tamamen tarafsızdır ve bu 
Anayasada yer almıştır. Böyle bir kurula verilmesi, 
herhalde bu hesapların incelenmesinin selameti ba
kımından daha uygun olur; çünkü 20 senelik bir za
man geçmiştir, Anayasa Mahkemesi tek bir partinin 
hesabını inceleyip, 19 senedir 'getirmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın 'Bayazıt, süreniz dolmuştur.. 
RİFAT BAYAZIT — Takdir Yüce Kurulundur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞİKAN — Teşekkür ederim, 
Değerli üyeler; 
Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo

rum. 
Kapanma Saati : 13.00 

Siyasî partilerin kapatılma kararını verecek mer
ciin müzakeresinde; Cumhuriyetimizin büyük mües
seselerinden biri odan ve zaman zaman her müesse
semizde olduğu gibi ufak tefek hataları yanında re
jimimizin 12 Eylül'e kadar muhafazasında büyük hiz
metleri olan, büyük bir müessesenin kaderi üzerinde 
söz ederken, «Biraz daha yüreğimizi titretmemiz la
zımdır» sözünü söyleyeceğim yerde; «Ulaştırılmasın
da» biçiminde geçmiştir. Tashihen arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, zabıtlara bu tarz
da geçmiştir. 

••»• < > - < - < » ı •<••• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılnıai saati : 14.0)0 

BAŞKAN : Başkanvekil M. Veffik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Nurettin Âyanoğlu ve 32 arkadaşının Yasa
ma yılı başlangıcının, Anayasa görüşmelerinin sona 
erdiği tarihe alınması ve Başkanlık Divanı seçimleri 
ile Komisyon seçimlerinin 15 Ekim 1982 tarihine ka
dar tamamlanmasına dair önergesi. (4/38) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bildiğiniz veçhile, 31 
Ağustos günü yasama yılımız bitiyor. Yeni yasama 
yılıyla ilgili Tüzüğümüze eklediğimiz geçici maddede, 
«1/5 üyenin teklifleriyle yeni yasama yılı kararlaştı
rılır» şeklinde bir hüküm koyduk. Bu geçici 2 nci 
madde gereğince 33 sayın üyemiz bir önerge ver
mişlerdir. Konunun ehemmiyetine ve 31 Ağustos'tan 
evvel de görüşülüp karara bağlanması gerektiğine 
inandığımız için önergeyi okutuyor ve bilahara okut
tuktan sonra görüşlerinizi ve oylarınızı alma mecbu
riyetinde bulunduğumu sizlere arz etmek istiyorum. 

önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

23 Ekim 1981 tarihinde göreve başlayan Danışma 
Meclisinin birinci yasama yılı 31 Ağustos 1982 tari
hinde sona ermektedir, (tçt. m. 2/2). 

Danışma Meclisi içtüzüğü, yasama yılının baş
langıcını da Eylül ayının birinci günü olarak tespit 
etmiş bulunmaktadır, (tçt. m. 2/2,5). Ayrıca, içtüzük, 
Başkanlık Divanı ile Komisyonların yasama yılı ba
şında bir yıl için seçileceğini öngörmektedir. 

Bu duruma göre, halen görev yapmakta bulunan 
Başkanlık Divanı ile Komisyon üyeleri seçimlerinin 1 
Eylül 1982 tarihinde yenilenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan; 5 Temmuz 1982 tarih ve 9 numa
raları Danışma Meclisi kararı ile içtüzüğe konulan 
geçici madde 2, yasama yılının başlangıç tarihini, ge
rekli hallerde üye tamsayısının 1/5'inin teklifi ve Ge
nel Kurul kararı ile değiştirilmesi hükmünü getirmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı görüşme
leri 21 Eylül 1982 tarihine kadar devam edeceğinden 
Anayasa görüşmelerini kesintiye uğratmamak ve sü
resinde tamamlamak amacıyla, içtüzüğün verdiği 
yetkiye dayanarak; 

1. Yasama yılı başlangıcının, bu yıla mahsus ol
mak üzere, Anayasa görüşmelerinin sona erdiği ta
rihe alınmasını, 

2. Başkanlık Divanı seçimleri ile Komisyon se
çimlerinin 15 Ekim 1982 tarihine kadar tamamlan
masını, 

Arz ve teklif ederiz. 

Nurettin ÂYANOĞLU I. Hakkı DEMİREL 
Ali DİKMEN H. Erdoğan GÜREL 

M. Ali Öztürk TEKELİ Cavidan TERCAN 
Doğan GÜRBÜZ Recai DİNÇER 
Özer GÜRBÜZ Feridun GÜRAY 

Necmettin NARLIOĞLU Erdoğan BAYIK 
Fuat YILMAZ Orhan CİVELEK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Halil EVLİYA 
Mahir CANOVA Halil ERTEM 
Adnan ERSÖZ Atalay PEKÖZ 

Selçuk KANTARCIOĞLU Ethem AYAN 
Fuat AZGUR Remzi BANAZ 

İbrahim BARANGİL Muzaffer ENDER 
Şükrü BAŞBUĞ Halil AKAYDIN 

Ali Nejat ALP AT Avni MÜFTÜOĞLU 
ibrahim GÖKTEPE Abbas GÖKÇE 

E. Yıldırım AVCI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Genel Kurulumuzun çok sayın üyeleri bu iki hu
susta kararlarınızı beklemektedirler. 

Birincisi, yasama yılı başlangıcının bu yıla mah
sus olmak üzere Anayasa görüşmelerinin sona erdi
ği tarihe alınması. Burada kesin bir tarih verilme
miştir; çünkü hakikaten Anayasa görüşmelerimize, 
görüyorsunuz maddeler üzerinde ne kadar geniş gö
rüşmeler yaparak devam ediyoruz, Anayasa madde
leri üzerinde. Bu itibarla, bu 21 Eylülde biter (Bü
tün arzumuz odur), 22 Eylülde biter, daha evvel bi
ter, o konuda buraya bir tarih koymak mümkün ol
muyor. Hangi gün biterse ertesi gün, ertesi işgünün-
den itibaren yeni yasama yılının başlaması gereke
cektir. 

Bu konuda bir müzakere açmaya bendeniz mü
saade ederseniz gerek görmüyorum. Siz de tensip 
ederseniz bunu oylarınıza sunacağım. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

ikinci konu şudur : Başkanlık Divanı seçimleriyle 
komisyon seçimlerinin 15 Ekim 1982 tarihine kadar 
tamamlanması. 
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Değerli üyeler; 
Bu şu bakımdan konmuştur : Biz, hangi gün bi-

tirirsek ertesi işgününden itibaren yeni yasama yılı 
başlayacağı için o gün seçimleri yapabiliriz. Binaen
aleyh, «15 Ekim» denmek suretiyle 15 Ekimde ya
pılacak değil, «15 Ekim tarihine kadar» denmiştir. 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
78 inci madde üzerinde öğleden evvel başladığı

mız görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner, Sayın Ayan, Sa

yın Süngü, Sayın Eroğlu ve Sayın Akıncı'nın öner
geleri okunmuş ve önerge üzerinde Sayın Bayazıt ge
rekli açıklamayı yapmıştı. 

Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üyeleri rica ediyorum... Sayın Akıncı. 

Esasen Sayın Akıncı'nın ve Sayın Aksoy'un söz 
istemeyle ilgili birer tezkereleri vardı. 

Buyurun Sayın Akıncı, lehte. 

EŞREF AKINCI — Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; 

Maruzatım, partilerin uyacakları hususları ihti
va eden 78 inci madde metni üzerinde olacaktır. 

Türkçe'de bir atasözü vardır. Bunu hepimiz bili
riz : «Bir musibet bin nasihatten evladır.» Bu cüm
lecik içinde bulunan kelimelerin çoğu Arapça'dır; 
ama o kadar içimize işlemiştir ki, büyüğümüz küçü
ğümüz bu atasözünün ne mana ifade ettiğini çok 
iyi kavrarız. 

Burada söze başlarken hafızalarımızı 1968'den iti
baren 1980 yılma kadar olan 12 seneye götürelim. 
1968'den itibaren 1980'e kadar devam eden bu 12 
yıl içerisinde memleketimizde kurulmuş olan partile
rin, gelen iktidarların yaptıkları, yapmak istedikleri 
şeyler ve bunların birbirleriyle çelişkili halleri, ça
tışmaları yüzünden memleket ne hale geldi, hepi
mizce malumdur. Benden evvel başka konular üze
rinde bu konuda konuşan birçok hatip arkadaşlarım, 
memlekette cereyan eden olayları birer birer dile ge
tirdiler. Partilerin birbiriyle çekişmeleri yüzünden, 

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

Bizim Anayasa görüşmelerimizi tamamlamamıza bağ
lı bir keyfiyettir. 

Bu ikinci maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çok teşekkür ederim. 

mezhep kavgaları yüzünden, parti çekişmeleri yüzün
den, çeşitli nedenlerle, yani, memleket menfaatleri 
bir tarafa itilmiş, parti görüşleri ön plana alınmıştır. 
Bütün partilerde istisnasız. Her parti, yani şimdiye 
kadar memlekette teşekkül etmiş bulunan partiler ki,, 
şimdi bu partiler mefsuhtur. O partilerin bütün, is
tisnasız hepsi bu görüşü paylaşmışlardır. Parti men
faatlerini ön plana almışlar ve memleket gerçekle
rini, memleket isteklerini, memleket menfaatlerini 
bir diğer tarafa itmişlerdir, ellerinin tersiyle itmiş
lerdir. 

O halde, şimdi burada yeni bir devir açılmıştır. 
Bu devrin yürüyebilmesi için Anayasamızı yapıyo
ruz. Anayasamızın da en mühim olan partiler davası 
içerisindeyiz. Partilerin ne olması lazım, ne gibi yol
larla çalışması lazım, bunları görüşmekteyiz. 

Her ne kadar dün biz bir önerge vererek bu par
tilerin doğması, yaşaması bakımından ne olması la
zım geldiğini arz etmiştik; fakat Yüksek Heyetiniz 
tarafından bu kabul görmediği için onu geçiyorum 
şimdi. Asıl mühim olan, bugün partiler nasıl çalışsın
lar; bunun üzerinde duruyoruz. 

Bir de şu noktaya temas etmek istiyorum : Bu 
noktaya bilhassa Anayasa Komisyonunun sayın söz
cüleri, Sayın Başkanı, sık sık temas etmekteler. Ken
dilerine hak vermemek mümkün değil; ama ikide bir 
«Avrupa insan Hakları böyle söylüyor, Batı böyle 
istiyor; o itibarla şöyle yapmalıyız, böyle yapmalı
yız» Evet, hak veriyorum doğrudur; ama asıl biz 
bunları tanzim ederken onu, onları mı göz önünde 
tutacağız, yoksa memleketin ihtiyaç ve gerçeklerini 
mi göz önünde tutacağız?.. Bana göre her ikisini göz 
önünde tutacağız; ama öncelik daha ziyade memleke
tin ihtiyaçları ve gerçekleri üzerindedir. 

işte biz gerek 77 nci maddeyi hazırlarken, gerek
se 78 inci maddeyi (Ki, bunun devamı sayılır âdeta) 
hazırlarken bu görüşler ışığında bu metni hazırladık 
ve Yüksek Heyetinize sunduk. 

O itibarla; bunun sonucunda bu maddenin bi
zim önerdiğimiz hususlar ölçüsünde oy vermeniz 
memleketi bizim görüşümüze göre daha emin gele-

IV. — GÖRÜŞÜLEN IŞUER (Devam) 
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çeklere götürecek ve memleketimizde huzuru daha 
çok tesis edecek, parti kavgalarını, parti münakaşa
larım daha ziyade ikinci plana itecektir. Memleket 
gerçeklerine yönetecektir bütün partiler. 

BAŞKAN — Sayın Akıncı süreniz dolmuştur, ri
ca ediyorum. 

EŞREF AKINCI — Teşekkür ederim. 
Binaenaleyh, oylarınızın bu görüşümüz istikame

tinde verilmesini Yüksek Heyetinize arz eder, hepi
nize saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akıncı. 
Sayın Aksoy önergenin lehinde buyurun efendim. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan tasarımızın 78 inci maddesi

ne dair böyle bir önerge vermelerinden Sayın Akıncı 
ve arkadaşlarını kutlamak istiyorum. 

Kendi bünyemize uygun, torunlarımıza gidecek 
bir Anayasa yapmakla meşgulüz. Batının bize uyar-
lılığı nispetindeki gelişmelerini pek tabiî ki, nazarı 
itibara alıyoruz; ama her şeyden önce nazarı itibara 
alacağımız husus, kendimizdir, varlığımızdır, yaşa
mımız olacaktır. Siyasî partiler demokrasinin vazge
çilmez unsurlarıdır. Siyasî parti olmadan demokrasi 
olmaz; fakat siyasî partiler de istedikleri gibi at oy-
natamaz, onun kaidelerini koyacağız. Bize uygun de
mokratik usuller içerisinde siyasî partilerin uyacak
ları kaideleri koyacağız itaat edecekler. 

Geçirdiğimiz acı günlerde siyasî partilerin uyum
suzluklarının, siyasî partilerin merî Anayasanın hu
dutları dışına çıkıp her türlü yola saptıklarının his
sesi vardır. Bunu unutmamamız gerekir. 

önerge ne diyor?.. «Hiçbir siyasî parti bölgecili 
ğe, birkaç sosyal sınıfa, cemaate, zümreye, din, dil, 
mezhep, ırk, cinsiyet ayrıcalığına dayanamayacaktır 
ve tüzüklerini bunlara uygun yapamayacaktır. Siyasî 
partiler tüzük ve programlarını ülke ve milletin bü
tünlüğünü devletin varlık ve bağımsızlığını, millî ege
menliği ve toplumun huzurunu tehlikeye düşürecek 
hususlardan koruyacak bir şekilde yapacaktır.» 

Bu hususlar Anayasamızın genel hükümleri içeri
sinde mevcuttur, yani siyasî partiler Anayasaya sa
hip çıkacaktır. Eğer Anayasaya uygun çıkarmış ol
dukları tüzüklerine rağmen, bu tüzüklerini değiştirir
ler ve saptırırlarsa faaliyetleri ile, bu partiler kapa
tılacaktır. 

Bu husus Anayasamızın dışında bir husus değil
dir. Demokrasi bununla yıkılmaz, demokrasiyi güç
lendiren bir husustur bu teklifler. Siyasî partinin ka

patılmasına Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine 
Anayasa Mahkemesince karar verilecektir. 

Temelli kapatılan siyasî partilerin milletvekilleri 
ve hükümet üyelerinin sıfatı düşecektir ve bunlar 
mahallî idarelerde görevlendirilmişse görevli olduk
ları kuruluşlar ile üyelikleri de düşecektir. Kapatı
lan siyasî partilerin kurucuları, yöneticileri yeni bir 
siyasî parti açamayacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, süreniz dolmuştur 
efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Önerilen bu ve bundan 
sonraki hususlar tamamiyle Anayasamızın genel espri
sine uyan, Türk Milletini uzun bir süre torunlarımı
zın torunlarına götürecek, dayanacak kadar idare 
edebilecek birlikli, toplu, bir arada yaşatacak bir Ana
yasa olacaktır. 

Öneriye kulak vermenizi ve bilhassa oyunuzu o 
yönde kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Arkadaşlarımızın önergesinin bazı hükümleri da

ha önce görüşülen önergeler dolayısıyla kabul gör
medi. Yalnız biz burada önergenin birinci fıkrasına 
katıldığımızı ve dikkate alacağımızı açıklıyoruz. 

Diğer hususlarda yenilik olarak Cumhurbaşkanı, 
Meclis Başkanı, Başbakan, Millet Meclisinde grubu 
bulunan partilerin genel başkanlarının, partilerin ka
patılması ile ilgili taleplerine şahsen katılamıyoruz. 
Bu gibi kimselerin parti kapatılması ile ilgili meselele
re karıştırılmamasının daha uygun olacağı görüşün
deyiz. 

Saygılarımızla efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Komisyon bu önergenin bir kıs

mına katılmaktadır. 
Bu itibarla, dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Maddeyi önergelerle birlikte Komisyona veriyo
rum. 

79 uncu maddeyi okutuyorum. 
IY. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı : 
A. Hizmete Girme : 
MADDE 79. — Her Türk, kamu hizmetlerine 

girme hakkına sahiptir, 
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Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği nitelikler
den başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerine bir önerge var 
okutuyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Görüşmelere baş
lamadan önce maddedeki bir kelime ile ilgili açıkla
mada bulunmak istiyorum. «Ödev» kelimesi üzerinde. 

BAŞKAN — Belki önerge bununla ilgilidir, öner
geyi okutalım, sonra söz vereyim kelime ile ilgili ola
rak. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 79 uncu ve 80 inci madde

leri birbiri ile çok yakından ilişkili olduğundan bu 
iki maddenin «Hizmete girme ve mal bildirimi» baş
lığı altında ve üç fıkra halinde birleştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Her iki üye de yok. işleme koya
mıyoruz. 

Sayın Uzunoğlu, kelime ile nlgili açıklamanızı ri
ca ediyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Maddenin ikinci fıkrasında «Hizmete alınmada 
ödevin gerektirdiği..» denilmektedir. Kamu hizmeti 
bir ödev değildir, görevdir. Bunun karşılığında «ödev» 
sözcüğü, örneğin, anaya, babaya saygı, bir ödevdir. 
Aşağıda, 81 inci maddede «Vatan hizmeti bir ödev
dir» ama, kamu hizmeti bir görevdir. Onu belirtmek 
istiyorum. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir değişik

lik önergesi yoktur. Bir üyemizin «Ödev» ve «Gö
rev» konusunda açıklamaları oldu, görüşünüzü rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkan, bu husustaki görüşü Genel 
Kurulun takdirlerine bırakıyoruz. 

Saygılarımla. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Kelime ile il
gili bir açıklama yapabilir miyim Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Zaten bu kelimeyi Genel Kurulun 
takdirlerine bıraktıklarına göre, tam bir vuzuha ka
vuşmak üzere buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 
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Bu konu, bir bakan tarafından dahi yanlış kul
lanıldığı için veliler ile öğrencilerin arasını açmıştı 
ve bu konuda gündem dışı bir konuşmamda da bu 
konuyu, ayrıntıları ile açıklamıştım. Ödev ile göre
vin birbirinden farkı vardır. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunundaki bütün hizmetler «görev» ke
limesiyle ifade edilir. Bu bakımdan «Ödev» değil
dir. «Ödev» vazifenin karşılığıdır, bu ise hizmetin 
karşılığıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
da tamamen «Görev» olarak geçmektedir. Değişti
rilmesi yerinde olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Cümle şöyle olur : «Hizmete alınmada, görevin 

gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözeti
lemez.» 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, «Ödev» kelimesi 
yerine «Görev» kelimesinin konmasına Sayın Ko
misyon katılmaktadır. Maddeyi bu değişikliğiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
79 uncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 80'i okutuyorum. 
B. Mal Bildirimi : 
MADDE 80. — Kamu hizmetine girenlerin mal 

bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrar
lanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yü
rütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edi
lemez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının mal bildirimi ile ilgili 80 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
rim. I 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

&. Mıal foildıkimti 
MAİDOE i80. —• Kamıu faizimetıine girenlerin mal 

biildiriımıinıde 'bulUınınaAarı, ibu ıbildidmlerin .tekrarlan
ma süreleri ve 'beyannamelerim incelenime, ıkarşılaş-
talırta ve beyanın doğruluğunun denetlenme şeMli 
kanunla düzenlenir. 

Yasama ve yürütme organlarınlda görev alanlar, 
ıbuıüdan dsltisnıa edilemezler., 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Açıklama yap-
maik işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıroalı, 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş-
ikan, sayın arkadaşlar; 

İncelenmekte olan madde inal (bildirimi ile ilgi
lidir, Malûm olduğu üzere, 'kamu hizmetini üstle
nenler, sanır.um, ülkenin en önemli mizmetler-imden 
biri olan, daha doğrusu, en önemli olan Devlet hiz
meti yapmaktadırlar. Bu nedenle de onların oiddî bir 
denetime tabi tutulmaları 'gerekir. Bu denetime tabi 
tutulma, ıhem ülke için ve 'hem de 'bu denetilme tabi 
tutulanlar liıçin zorunludur. 

v Devlet liçin zorunluluğun açıklanmasına ihtiyaç 
yok. Kişiler için yapılan muraka'be ise, kamu hizme
ti yüklenenleri temize çıkaracaktır. Bunun arkasından, 
onların maaş durumları ıda 'gelir. Onların yaiptılkları 
'hizmet ©ereği maaşı gerektirir ve onu almaları ica-
beder.ı 

'Şirmdü incelemekte bulunduğumuz maddede, sa
dece «Kamu hizmetine girenlerin, mal bildiriminde 
bulunmalara ve ibu bıildiriımleriin 'tekrarlanlma süre
leri kamumla düzenlenir» diyor. Bunun ötasıinde, 'bir 
karşılaştırma, ıbunu taklibe a'İt bir hüküm geüirme-
ırniş ıbulunıuyor. Halbuki, ıben yırlardan 'beri devlet 
hizmetinde gördüğüm kadarıyla, gerek siyasî (haya
ta girmiş olanlar için odsun, gerek memur sınıfında 
ıvazife yapmıış olanlar liçin olsun, 'verilmiş olan 'be
yannameler alınmakta ve bir 'kenara konulmaktadır. 
Kişülerim, görüyoruz, imlkânllarının çok dar 'olması
na rağmen, 'bakıyorsunuz 'bir süre sonra, birtakım 'ge
lirlerle inşaatlar yaptırıyorlar, binalar yaptırıyorlar 
'vesaire 'oluyor. Onların gelirleriyle 'bu durumun izah 
edilmesine imlkân bulunmuyor. 

Benıim vermiş olduğum önergede, Sayın Komis
yonumuzun getirmiş olduğu bu ıhülkmü şükranla kar-
şılıyorum, 'buna ilâve olarak da tekrarlanma süre
lerimden sonra (Vermiş olduğum önergede ibiraz ek-
Isiklilk var, onu düzeltiyorum.) bu ;beyannamelerin 
kendi aralarında Ikarşılaşitırılmaları, mesela üç sene 
evvel, ıbeş sene evvel 'vermiş olduğumuz beyanname, 
ikinci verdiğimiz beyanname i e karşılaştırılıyor mu?.. 
IHiç rastlatmadım, 

IBunılar ıtakıip ediliyor mu, hangi durumdadır?.. 
Sonra, 'verilmiş olan 'beyannamelerin, vermiş olan 
kişimin mal varlığı ile karşılaştırılarak doğruluğu tes
pit ediliyor mu?.. Çıkarılacak olan ıkanunda, 'bu hu
susların özellikle göz önünde totuilması 've bunum yer 
alacağının gösterilmesi gereikir. Sayın Komisyonu
muz 'bu hususlara «işaret eitmedliği içirt, bendeniz. bu
nu «Kamu hizmetline girenlerin, mal .bildiriminde bu
lunmaları ve 'bildirimlerin tekrarlanıma süreleri, Ikar-
şitaşltırılma,, takip ve doğruluğunun denetlenme şekli 
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ikanunla düzenlenir» şeklinde değiştirdim. Zannede
rim, maksada daha uygun olacak ve istenen gayeye 
varmayı sağlayacaktır. Bu sebeple kabulünü istirham 
ediyorum,: 

Saygılar sunarım.; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Değerli üyeler, Sayın Kıncalı'nın önergesi üzenin

de söz isteyen Sayın üye?.. 

ÖZER GÜRBÜZ — Lehinde söz işitiyorum Sa
yın IBaşıkan. ' 

AKİF BRGlNAY — Aleylhlinde söz işitiyorum 
efendim. 

IBAŞKAIN — Buyurun Sayın Gürbüz, lehlinde. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, 80 inci mad

dede ibeliırltildiği gibi, «Kamu hizmetine gılrenlerin 
mal bildiriminde bulunmaları ve 'bu 'bildirimlerin 'tek
rarlanma süreleri kanunla düzenlenir.» denmiştir. Sa
dece mal hildiriminde ıbulunma ya da bunun tekrar
lanmasını maddeye almış. Sayın Kırcalı'nın 'belirttiği 
gübi, bu bildirimi verme ile 'kalıyor; veriliyor dosya
sına 'konuyor, sonra tekrarlanıyor, 'bir yenisi konu
yor. Esasen 'bunu buraya ıkoymamızldalki amaç, me
murun malı arttığımda, nereden arittığını, kaynağını 
gösıterebilmesiidir ve 'bunun caydırıcı etkisimıin ıbulun-
masıdıır. Bü Ibulunmadığı zaman, sadece mal 'bildiri
minde bulunma lâzimesi yerine geliyor, bu yetmiyor. 
Bu maddeye önergede olduğu gibi ya 'da da'ha değişik 
'bir 'biçimlide «jBildirimde teikrarlama süreleri ya da 
uygulamasiiı kanunda gösterilir» gilbi ıbir açıklık gelse 
daiha liyi olur düşüncesindeyim. Bu nedenle önergeye 
katılıyorum. 

Saygılar sunarım;. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte Sayın Ergimay, buyurun efendim^ 

, AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

'Mal bildarimıi, vazifeye çağrılan bir vatandaşın, 
bir ımemurun durumunu tespitten başka bir şey de
ğildir. Kamu 'hizmetine alınacak 'bir kimsenin önce 
sözüme 'inanmak gerekir. Bu bildirim, daha sonra 
kendisi 'bakımından bir soruşturmayı gerektirirse, 
'belki ıbir delil blaralk ileriye sürülebilecektir; fakat 
her sene veya seneler içerisinde bunun denetlenmesi, 
«Sen eskiden şu kadar mal bildirmişsin, şimdi arttı 
mı, azaldı mı?...»: gibi birtakım kuşkulara bağlanması, 
zannediyorum ki, kamu hizmetinin büyüklüğü kar
şısında pek önemli sayılmaz. Çünkü her şeyden önce, 
kamu hizmeti itimat etmeyi gerektirir. Verilecek olan 
beyanlar, üstelik söylendiği şekilde denetlemeye tabi 
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tutulacak olursa, 1, 13 milyon kaımu hıizımetlisiniıı 
beyannamelerini zaman zaman denetime tabi tut
mak zannederim ki, ayrı bir bakanlığa veya büyük 
bir genel müdürlüğe de ihtiyaç gösterir. 

Onun için, biz ileride dürüst, olgun, demokrasinin 
faziletine uygun bir sistem getirmek istiyoruz. Böyle 
şüpheli bir hali ortaya koymak bana pek uygun 
gelmedi. Bu itibarla önergenin reddini düşünürüm; 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AVNl MÜFTÜOĞLU — önergenin lehinde 

söz istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müftüoğlu. 

AVNl MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; 

Ben Sayın Kırcalı'nın getirmiş olduğu bu tekli
fin lehindeyim. Şu şekilde izah edeceğimi: 

Esasında Anayasaya «Mal beyannamesi verilme
sine». dair bir hükmün 'konulmasının maksadı her
halde Sayın Kırcalı'nın ifade ettiği neticeyi elde et
mek içindir. Bugüne ıkadar bütün memurlar, kamu 
görevlileri mal beyanında bulunmuşlardır; belki de 
beş sene sonra tekrarlamışlardır; fakat bunun kay
nağını veya edindikleri malların kaynağını nereden 
bulduklarını bildirmemişlerdir, kontrol edilmemişler
dir, bildirmiş olsalar dahi 'bunlar hakkımda herhan
gi bir soruşturma yapılamamıştır. 

Bugün ülkemizde tahmin ederim iki en önemıli 
sorunlardan birisi de rüşvet ve gayri meşru menfaat 
edinmedir. Biz belki bu rüşvet ve gayri meşru yol
lardan imal edinmeyi buraya getireceğimiz bu hü
kümle, ileride düzenlenecek olan kanuna ışık tut
mak suretiyle önleyebiliriz. Onun için, Sayın Kır-
calın'ın önergesinin, 'belki daha da geliştirilerek ka
bul edilmesine taraftarım. Genel Kurulun da bu 
yönde oyunu istifham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşdkkür öderim Sayın Müftüoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Önergenin aley

hinde söz 'istiyorum Saym Başkan^ 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Anayasa Taslağının 80 inci maddesinde belirti

len mal bildirimiyle ilgili hükümler benimi kanımca 
maksadı temine yeterlidir. Zira, buradaki düzenleme
ler, mal bildiriminde bulunmayı ve bu bildirimim 
tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceğimi 
amir bulunmaktadır. 

Malumlarınız olduğu üzere, 'bu 'konuda 5440 sa
yılı bir Kanun halen yürürlüktedir. Buna göre me
murlar her beş senede ıbir otomatik olarak mal be
yanında bulunmak mecburiyetindedirler. Bunun ya
nında, şayet 'mameleklerinde, mal durumlarında her
hangi bir değişiklik vuku bulursa, ancak bu Ka
nunda beyan edilmek gerekliliğini arz eden bir deği
şiklik vuku bulursa, o zaman bir ay içinde tekrar 
mal beyanında bulunımaları lazım gelmektedir. 

Mal beyanının doğruluğumu, kamu görevlisi al
tına atmış olduğu imza ile tasdik etmektedir. Eğer 
bu beyanı ve) bunun ileride soruşturma sonunda ka
mu görevlisi tarafımdan kaynakları ispat eddlerneye-
cek olursa, hakkında o Kanuna göre takibat yapıl
maktadır. 

Bunun dışında, idarenin ayrıca bir yetkisi daha 
vardır. O da, malumlarınız olduğu üzere 4237 sayılı 
fevkalade hallerde mal iktisabı hakkında Kanun var
dır, idare de bu yetkisini kullanarak, hakkında so
ruşturma yapılan veyahut bir ihbrda bulunulan her
hangi bir memuru bu Kanuna göre mal beyanına tabi 
tutabilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bir soru sor

mak istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Efendimi, kaımu 'hizmetine 

ıgirenîerin mal bildiriminde bulunmalarının kanunla 
düzdnleneceği söylenmiş ve devam eden cümlede, 
«Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, 
bundan istisna edilemez» denmiş. Burada «Yasama 
ve yürütme» denirken yargıdan söz edilmemiş. Bu-
radaiki yürütmeden idare de kastediliyor mu ve yar
gı dstisına edilecek mi?... Bu hususun zapta geçme
si ve açıklanması yararlı olacak kanısındayi'm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, bir soru 

da ben sormak istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun '©fendim. 
(HALİL GELENDOST — Efendim, kamu hiz

metine yeni giren ve hiçbir şöyi olmayan bir kişi
den mal bildiriminde bulunmasını istiyorsunuz. Kısa 
sürede 'milyarlar sahibi olan ve bunun menşeini bil-
diremeyen, ispat edemeyen ikişilerden, misal ver
mek gerekirse, sünnet düğünlerinde 3CÖ bin, 500 bin 
lira, milyonlar sarfedenlerden acaba niçin mal bil
dirimi istenmemiştir?,.. Bunun cevabını rica ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
NECDET GEBOLOGLU — Sayıa Başkan, soru 

sormak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECDET GEBOLOGLU — Sayın Başkan, 80 

inci maddede, «Kamu 'hizmetine girenler, yasama 
ve yürütme organlarında görev alanlar» şeklinde bir 
düzenleme yapmamızda bir sakınca var mıdır? 

BAŞKAN — Tefekkür ederim. 
Başka soru?... Yok, 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

İD AL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Evvela soruları cevapandırmak istiyorum. Sayın 

Abbas Gökçe'nin sorduğu soruda, herhalde düzen
lememizde yargı mensuplarını içine alacak anlam 
vardır. Zira yargı görevlileri kamu hizmetlerine gi
renlerden» dir.; Yasama ve yürütme organlarında 
ıgörev lalanlar ise siyasî, kişilerdir. Yürütmeden mak
sat sadece Bakanlar Kurulunu kastediyoruz. Siyasî 
kişilerdir; bunlar devamlı olarak bu organlarda bu
lunmayabilirler. Devlet hizmetine girmiş olmaları do
layısıyla yasama organı üyesi olduğu zaman mal bil
diriminde bulunacaklar veya dışarıdan herhangi bir 
kimse yürütme, yani hükümet üyesi olduğu zaman 
da, üye' olurken mal bildiriminde bulunacaktır, Bu 
maksatla konmuştur. 

ıSaym Gelendost'un sorusu bu maddeyle (ilgili 
değildir. Türkiyen'in genel bir problemidir. Onu da
ha çok vergi beyannamelerinde ve malî denetimler
de aramak ve üzerinde durmak daha yerinde olur 
kanısındayım. 

Sayın Geboloğlu'nun sorusuna zannederim az 
çok Sayın Gökçe'ye verdiğim cevapla çözüm getir
miş oluyorum. Biz «İstisna edilemez» şeklinde koy
duk. Burada yasama ve yürütme organı mensupla
rının devamlı olarak kamu hizmetinde çalışanlardan 
daha farklı bir statüye bağlı olduklarını vurgulamak 
için bu düzenlemeyi getirdik. Zaten bu 1961 Ana
yasası da bu şekilde düzenlemişti. 

Böylece soruları cevaplandırmış oluyorum. Şim
di müsaade ederseniz önerge üzerindeki durumumu
zu belirtelim. 

Biz önergeye katılamıyoruz. Burada getirdiğimiz 
bîr yenilik, 1961 Anayasasına kıyasla bir devamlılığı 
sağlamak maksadıyla 'belli süreler içerisinde yenilen
mesini getirdik.; Getirdiğimiz düzenlemenin ihtiyacı 
karşılayacağı kanısındayız; yani Sayın Kırcaiı'nın 
kanunla teferruatlı bir şekilde düzenletmek istediği 

hususu ayrıca burada zikretmeye ihtiyaç olmadığı 
kanısındayız. Kanun koyucu bunların hepsini düzen
ler. Bu nedenle önergeye katılmıyoruz, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler, bu önergeye Komisyon katılıma-

tnaktadır. Dikkate alınıp alınmıamasını oylarınıza su
nacağım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme-
mıiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 80 inci madde kabul edilmiştir; teşek
kür ederim. 

81 inci maddeyi okutuyorum: 
V. Vatan hizmeti. 
MADDE 81. — Vatan hizmeti, her Türk'ün hak

kı ve ödevidir. Bu ödevin, Silahlı Kuvvetlerde veya 
kamu ıhizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka
nunla düzetılenir, 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde üzerinde 
değişiklik önergesi yoktur.; 

Söz isteyen sayın üye varsa söz verebilirim?... 
Buyurun Sayın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz üzerinde 
konuşmak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, değişiklik öner
gesi olmadığı için söz verebilirim, buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Dilekçe hakiki tarihi bir gelenek olarak ilgili... 
HALİL GELENDOST — Vatan hizmetini ko

nuşuyoruz efendim. («Vatan hizmeti, vatan hizme
ti» sesleri) 

BAŞKAN — 81 inci madde Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Özür dilerim arkadaşlar. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın öztürk, biz de istiyoruz ki, 

çok çabuk ilerleyelim; ama siz hepimizden daha 
acele ettiniz. 

Buyurun Sayın Aksoy, 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sa

yın arkadaşlarım; 
Vatandaş olanak görevlerimizin en ulvisi muhak

kak ki, vatan hizmetidir. "Gelişen dünya karşısında 
şimdiye kadar uygulanın dışında vatan hizmetinin 
sadece bedenen yapılması hususunda bazı gelişme
lerin ıbizde de tanınması ve beden dışı vatan hizme
ti yapma usullerinin getirilmesi gerekir. Filvaki, Ta
sarıda va;tan hizmetinin «Silahlı Kuvvetlerde veya 
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İBAŞKAN — iSiz «ödevin» yerine «hizmetin» ke
limesinin kanmasını kabul ©diyorsunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyelâr, 8,1 linoi (maddeyi, 
iıkinci fıkradaki «bu» dan sonra «ödevin» yerine 
«hizmetin» kelimesi konmak suretiyle, (Ki, Komis
yon katılmaktadır) oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'812 noi maddeden evvel yeni bir madde ıtekiif edil
mektedir. Bu madde ilâ ilgili ilki önerge var, okutu-
yorumı: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 81 inci 

maddesinden sonra yeni 82 inci madde olarak aşağı
daki maddeye yer verilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Madde 82. — Vergi ödevi 
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 

gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye 

politikasının sosyal amacıdır. 
Vergi ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur 

ve kaldırılır. 
HALİL GELENDOST — Önerge sahibi yok 

efendim. 

kamu hizmetinde ne şekilde yerinö getirileceği ka
nunla düzenlenir.» şeklinde açık bir kapı getirilmiş-
tir. 

Öyle askerlik mükellefleri vardır ki, ailece çok 
zengindir. Bir kişiye, bir ere bir eridik hizmet yaptı
racağımıza, o erden külliyetli bir bedel alıp 20 eri 
beslesek ve Silahlı Kuvvetleriımizin 'teçhizat dbtiyaç-
lannı gidersek, bu yönde bir fon kursak bu, vatan 
hizmeti olmaz mı? Mutlaka bedenen yapılması ko
şulları 50 milyonluk Türkiye'mizde kuvvemiz faz
layken, ihtiyacımız yokken mutlaka sen asker ola
caksın diye getirmenin bence artık realitesi kalmamış
tır. Kiminin bedeninden, kiminin de parasından ya
rarlanmamız gerekir.; 

ıBu bakımdan temennim, odur ki, vatan hizmeti
nin nasıl yapılacağına dair hazırlanacak kanunda be
del usulünün de getirilmesidir; aıma bedel usulü köy
lüye çiftini, çubuğunu, tarlasını, ineğini, danasını 
sattıracak cinsten olmamalıdır. Mükellefin anasını, 
babasını tazyik edecek cinsten olmamıalıdır. Çok 
yüksek rayiçler üzerinden tespit edilmeli ve bu be
deli verebilecekler bedele tabi tutulmalıdır. 

Saygıyla arz ©"derim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Madde üzerinde söz isteyen başka üye?... 
'Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bir kelimenin değiştirilme

si için. 
BAŞKAN — Hayhay Sayın Erginay, buyurun 

efendim. 
ÂKÎF ERGİNAY — Sayın 'Başkan, «Vatan hiz

meti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir.» dendikten 
sonra «Bu ödevin» deniyor. Halbuki gaye zannedi
yorum doğrudan doğruya vatan hizmetinim kendisi
dir. Aksi takdirde «halk» kelimesi dışarıda kalıyor. 
Bu 'itibarla, «Vatan hizmeti, her Türkün halkkı ve 
ödevidir. Bu 'hizmetin, Silahlı Kuvvetlerde veya ka
mu 'hizmetleriinde ne şelkilde yerine getirileceği ka
nunla düzenlenir.» dense matluba muvafık olur, 
anlayışlı olur. 

Teşekkür ederim^ 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Madde üzerinde başka söz alan yoktur. Sayın 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum.; Bir de bu 
«ödev» kelimesi yerine «hizmet» kelimesinin kon
ması ıtekiif ediliyor. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Erginay'ın teklifine katılıyoruz. Mad
denin yerinde olduğu görüşündeyiz. Bu balkımdan 
oylanmasını teklif ediyoruz.. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 81 inci maddesinden sonra aşağıdaki 

metnin yeni 82 nci madde olarak Tasarıya ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin AKSOY İsmail ŞENGÜN 
Fuat AZGUR 

VI. Vergi ödevi 
Madde 82. — Herkes, kamu giderlerini karşıla

mak üzere malî gücüne göre, vergi ödemekle yüküm
lüdür, 

Vergi, resim ve harçlar ve 'benzeri malî yüküm
ler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı 'hadler için
de kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak: şartıyla, 
vergi, resim ve harçların muafiyet ve istisnaları ile 
nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik 
yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabife. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi, önerge sahibi ol
madığı için işleme 'koymuyorum, 

İkinci önerge sahiplerinden söz alan?.. Sayın Şen-
gün, buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Usul hakkında bir 
açıklamada bulunmak istiyorum efendim, 
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BAŞ/KAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

bu konuda Başkanlık Divanının ilk önce yapacak ol
duğu şey (Naçizane, affederseniz) vergi ile ilgili ko
nunun burada görüşülüp görüşülmeyeceği; zira be
nim bir önergem var 139 uncu maddede, belki diğer 
arkadaşların da var. Eğer burada görüşülecekse, o 
önergelerin de birleştirilmesi lazım gelecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Uzunoğlu'nun söylediği gibi, vergiyle ilgili 

konunun bir şekil, bir de öz meselesi var; iki yönlü. 
Bizim burada, tabiî Sayın Başkanlık. Divanının da 
tensip edecekleri şekilde, önce şekil meselesini tartış
mamız lazım ki, sonradan öze girebilelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz şu anda Dördüncü bölümü konuşuyoruz. Dör

düncü bölüm siyasî haklar ve ödevlerle ilgilidir. Bu 
bölümde vatandaşlık konusunu işlemiş bulunuyoruz; 
bu bölümde seçme, seçilme, oy verime konularına de
ğindik, gözden geçirdik, kabul ettik; bu bölümde 
parti kurmayı gözden geçirdik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce alkışlarınızla bu bölümde Vatan 'hiz

meti konusunda Türlk Vatandaşlarına düşen ulvî ve 
kutsal göreve değindik. Bütün bunlardan sonra akla 
hemen gelen diğer bir kutsal görev; bütün Türkler 
için askerlik görevi gibi kutsal, hayatları boyunca ye
rine getirilmesi gerekli olan vergi ödevi konusu maa
lesef bu bölümde yer almamaktadır. Vergi ödevi ne
rede yer almaktadır?.. Malî hükümlerle ilgili 139, 
140 inci maddelerde yer almaktadır ve yürütmenin 
içinde söz konusudur. 

Şu halde değerli arkadaşlarını; vergi ödevi, aynı 
şekilde siyasî halklar ve ödevler meyanında ele alın
ması gereken bir ödev kalbul edilirse ve Devletin hü
kümranlık haklarından doğan bir ödev, kutsal bir 
görev olarak kalbul edilirse, vergi ödevinin de bu 
bölümde mütalaasının ve ele alınmasının yerinde ola
cağı kanısına varılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonumuz, bütün malî hükümleri 

'bir arada mütalaa etme, ele alma düşüncesinden ha
reketle vergi ödevine «Malî Hükümler» konusunda 
yer vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu düşünceye temelde katılmakla beraber, bir ül

kede vergi ödevinin diğer malî hükümlerden ayrıla
rak, «Siyasal Haklar ve Ödevler», bölümünde yer al
masının daha uygun olacağı kanısındayım. Kaldı ki, 
1924 ve 1961 Anayasalarında vergi ödevine bu kı
sımda, yani siyasî haklar ve ödevlerde yer verilmiş
tir. Şimdi bana diyebilirsiniz ki, «Biz 1982'de vergi 
ödevine başka bir yerde yer veriyoruz.», Arkadaşla
rım; bu görüşe katılmakla beraber, 1924 ve 1961 'de 
Anayasa sistematiğine siyasal haklar ve ödevler bö
lümünde yer verilmiş olan vergi ödevinin sanıyorum 
kutsallığı, bir vatan hizmeti görmek kadar kutsallığı 
söz konusudur. O nedenle vergi ödevinin öncelikle, 
eğer Başkanlıkta uygun bulursa, şekil bakımından 
139 uncu maddeden alınıp, 81 inci madde «Vatan 
hizmeti» nden sonra görüşülmesini tasviplerinize arz 
etmek isterim. Böylece, Türkiye'de yıllardan beri de
vam ede gelen, «Vergi kutsaldır. Vergi ödemek her 
vatandaşın boynunun borcudur» şeklindeki slogana 
da bir ölçüde siyasal haklar ve ödevler bölümünde 
yer vermiş olacağız. 

Şekil yönünden maruzatım bundan ibarettir. 
Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

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

söz isteyen üyeler?. 
FUAT AZGUR — Lehinde söz istiyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Komisyonumuz vergi görevini «Yürütme Bölü

münde»! ele almış bulunuyor. Yürütme bölümünde 
âdeta yürütmeye verilen bir görev olarak belirtme
nin kâfi olduğu görüşünde imiş gibi bir izlenim bı
rakıyor. Halbuki vergi aslında vatandaşa hitap eden 
bir hükürflı olmak icap eder. Vergi dairelerinin kapı
larında güzel 'bir yazı vardır: «Kendi kendisini ver
gilendiren topluluk millettir» diye. Bu yazıda mak
sat, vatandaşın doğrudan doğruya vergi mükellefi 
olduğunu içinden duyması ve 'bir millet görevi yaptı
ğını anlayabilmesi'dir. 

Yürütme bölümünde vergiyle ilgili olmayan pek 
çolk şey de var; mesela sıkıyönetim var, olağanüstü 
yönetim usulleri var. Yani bunların arasında vergi
nin 'bulunmasını bendeniz anlayamadım. Hatta vergi 
ve henzeri malî yükümlülüklerin başı, kamu harca
malarının finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
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Bankasıdır. Yani Merkez Bankasının başjılk olduğu 
bir yerde vergi mükelleflerine hitap etmenin isabetli 
olmadığı görüşündeyim. O itibarla eski Anayasamız
da da olduğu gibi, 'bunların 'bir va'tan hizmeti kadar 
kutsal bir hizmet olduğunu ifade edebilmek için, he
men o hizmetten sonra vergi ödevindn yer almasında 
büyük isabet olur. O itibarla Sayın Şengün'le müşte
reken imzaladığımız önergenin kabulünü ben de arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Şengün. 
ALÂEDDİN AKSOY — Lehinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, ben 'bir sayın üyeye 

söz verdim lehte, siz zaten önergeyi imzalamışsınız, 
rica edeyim, aleyhte ancak söz verebilirim. 

Aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Vergiyi 'biz burada düzenlemedik. 1961 Anayasa

sında vergi siyasî haklar arasında düzenlenmiş bulu
nuyor. 1924 Anayasasında hakların ayrımı yapılma
mıştır, hepsi beraber bir bölüm olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Verginin mahiyetinde bir siyasî hak 
karakteri görmediğimiz için burada düzenlemedik. 
Siyasî hak vatandaşın Devlet idaresine katılması ile 
ilgili haklardır ve bununla 'ilgili ödevlerdir ve siyasî 
halklar sadece vatandaşlarla ilgilidir. Vergi bu özel
likleri taşımaz. Bu nedenle malî hükümler arasında 
düzenlemiş bulunuyoruz. Vergiyi sadece Türk vatan
daşları değil, yabancılar da ödemektedir. 

Bu görüşlerden hareket ederek, mahiyetinden de 
ileri gelen bu durumu ile biz önergeye katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Şengün'ün bir sorusu var. Buyurun Sayın 

Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Komisyonumuz sözcüsü Sayın Dal dediler ki, 

«Vergi siyasî hak değildir.»! Kendisiyle yüzde yüz 
Kemfikirim. Sayın Dal, vergi siyasî ödevdir, hak de
ğil ve bu bölümün başlığı «Siyasî Haklar ve Ödev
ler» dir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Dal, buyurdular ki, «1924 Anayasasında 

ayrım yoktur, vergi ödevi genel içkide mütalaa edil
miştir.». Sayın Dal, 1924 Anayasası önümde. 1924 
Anayasasında «Umur-u Maliye»! diye bir bölüm var 
ve vergi orada değil Sayın Dal, Sizin şimdi lıazırladı-

ğınız Tasarıda vergi «Malî işler», de. 19124 Anayasa
sında da «Malî İşler» de değil vergi. Vergi orada 
«Hukuk-u Amme» kısmında. 

O nedenle, ileri sürdüğünüz iki itirazı da yerinde 
görmek mümkün değil. Kaldı ki, (Tekrar ediyorum) 
1961 Anayasasında da 1924 Anayasasında olduğu gi
bi vergi ödevi kutsallığı, siyasî ödev olması bakımın
dan... 

BAŞKAN — Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Hem açıklama... Ben 

önerge sahibiyim. 
BAŞKAN — Ben yalnız soru için... 

İSMAİL ŞENGÜN — Soru şeklinde yöneltiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soru için söz verdim,; çünkü aynı 
önerge üzerinde önerge sahiplerinin iki defa açıkla
ma yapmasına hiç imkân vermedik bugüne kadar. O 
itibarla soru sorun rica edeyim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Dal, 1924 Anaya
sasında vergi «Umur-u Maliye», bölümünde mütalaa 
edilmiş midir, bugünkü Anayasa Tasarısında olduğu 
gibi? Bu bir. 

İkincisi, 1961 Anayasasında vergi hangi bölümde 
mütalaa edilmiştir? Lütfen bu iki konuda açıklama
da bulunur musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Şengün, 1924 Anayasasında, biz, hak
ların 1961 Anayasasındaki gibi bir ayrımı yapılma
mıştır dedik. 1961 Anayasası bu ayrımı yapmıştır; 
kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak
lar ve siyasî haklar olaraik ve vergiyi «/Siyasî haklar 
ve ödevler», arasına 'almıştır. 1961 Anayasasının ka
bulünde geçen 'müzakerelere göz atsınlar, orada bu 
mesele tartışılmıştır. Birçolk üyeler vergin'in mahiyet 
itibariyle bir siyasî hak ve ödev olmadığı üzerinde 
durmuştur. Zannediyorum, burada bugün Meclisimi
zin üyesi olan Sayın Profesör Necip Bilge de bunlar 
arasındadır. Biz de yıllarca bu dersi okuttuk. Biz, 
siyasî niteliğinden daha çök malî niteliği olduğu dü
şüncesindeyiz. Kendisi de daha başka bir oturumda 
bu düzenlemeye katkıda bulundular. O zaman 'bu gö
rüşü pelk ileri sürmediler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Tan, işaret buyurdunuz; ama bir soru için 

ancak söz vereceğim. 
TURGUT TAN — Hayır, soru sormayacağım 

efendim, 
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BAŞKAN — Soru; çünkü, Mite aleyhte görüşül
dü. Yalnız sorulara sıra gelmişti. Sizin bu maddeyle 
ilgili esasen bir karşı oyunuz yok. 

TURGUT TAN — Hayır. Yalnız, tabiî izin ve
rirseniz, soru değil, Komisyondan önce söz istemiş
tim; görmediniz herhalde. Bir küçük noktanın aydın
lanması açısından kişisel görüşümü söyleyecektim; 
ama imkân yok derseniz talbiî konuşmamı. («Konuş
sun, konuşsun» sesleri). 

BAŞKAN — Ben bu konuda sırf Başkan olarak 
karar vermek istemiyorum; çünkü umumiyetle açık
lamaları, sorulan muayyen noktada kesiyoruz. On
dan sonra komisyona sıra geliyor. 

Yalnız, Sayın Tan ısrar ediyorsa, 'ben tabiî Genel 
Kurulun kararını alırım ve size söz verebilirim. Ar
zu ediyorsanız Genel Kurulun kararını alacağım... 

Sayın Tan'a söz verilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT'TAN — Efendim; teşekkür ederim. 
20 ncd maddede «Seyahat ve yerleşme hürriyeti» 

düzenlenirken yurt dışına çıkma hürriyeti sınırlandır
ma sebeplerinden biri olarak «Vatandaşlık görevi» 
denilmektedir. Vergi borcu dolayısıyla yurt dışına 
çıkma hürriyetani etkileyecek sınır vergi vatandaşlık 
görevi çerçevesinde düşünüldüğü (takdirde, verginin 
siyasî haklar ve ödevler kısmında yer alması ileride 
tereddüt yaratabilir. Bu bakımdan da ben, önergenin 
lehinde konuşmak durumunda değilim; ama bu nok
tanın da göz önünde bulundurulması gereğine işaret 
etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Dal, tekrar bir açık cevap vermek istiyor 

musunuz?. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Tan'ın işaret ettiği nokta önemlidir; 
ama ben katılamıyorum. Bu şahsî görüşüm. Vatan
daşların seyahatiyle ilgili durum söz konusu olduğu 
için, vergileriyle seyahatlerini birbirine bağlamanın 
doğru olmadığı 'kanısındayım; bu bir. 

İkincisi; vergi yabancılardan da alınmaktadır ay
nı zamanda. Bu bakımdan sadece vatandaşların se
yahatleri ve vatandaşların mükellefiyetlerini birbirine 
bağlamak doğru olmadığı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu önergeye komisyon katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiş
tir, 

Önergeyi Komisyona veriyorum. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 

VL Dilekçe hakkı. 
MADDE 82. — Vatandaşlar, kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek baş
larına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 
sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe 
sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

Bu hakkın kapsamı, kullanılma biçimi ve istisna
ları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili iki değişiklik önergesi var, 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 82 nci maddesinin aşağıdaki biçimde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Alâeddin AlKSOY Atalay PEKÖZ 

VII. Dilekçe hakkı. 
MADDE 82. — Vatandaşlar kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında tek baş
larına ıveya topluca yetkili makamlara ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 
sahiptirler. 

Hâkim ve savcılar, yüksek yargı organları men
supları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim ele
manları, yükseköğretim kuruluşu üyeleri, öğretmen
ler, kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşların sü
rekli memur statüsündeki görevDileri, öğrenciler ve 
Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevleri ile ilgili ko
nularda toplu dilekçe ile başvuramayacakları hak
kındaki istisnalar saklıdır. 

Dilekçe ile başvurmaların sonucu gecikt'irilmeksi-
zin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

Dilekçe baklanın kullanılması yargı organlarına 
başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 82 nci maddesine «Devlet, 

bürokrasinin vatandaş üzerindeki tahakkümünü gide
rici her türlü tedbirleri alır»! fıkrasının eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet PAMAK 
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Gerekçe : 
Demokrasinin ve millet iradesinin kutsallığının 

tabiî bir gereği olan vatandaşın Dilekçe hakkı ile il
gili maddede yer alacak bu fıkra, 'bürokrasinin va
tandaş üzerindeki tahakkümüne son vererek Devlete 
olan güveni artıracaktır. 

Böylece vatandaşa hizmet etmek görevini yapma
sı gereken 'bürokrasinin vatandaşı resmî daire kapı
larında süründürme suretiyle engellemeler yapılması
nın ve vatandaşa eziyet edilmesinin önüne geçilebile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy ve Peköz'ün önergesi
ni kim açıklayacak? 

ALÂEDDIN AKSOY — Ben açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, siz açıklayacaksınız. 
Buyurun efendim. 
ALÂEDDIN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok ki, dilekçe verme hakkı kişiye sı

kı sıkıya bağlı haklardan biridir. Cemiyet hayatında 
cemiyet kaidelerine riayet etmek mecburiyetinde 
olan, cemiyet hayatıyla birlikte yaşama mecburiyetin
de olan kişinin, bazı huzursuzluklarını dilekçeyle yet
kili makamlara iletmesi kadar tabiî bir hak olamaz. 
Ancak bu hak geçmişte, toplu halde, kasıtlı olarak 
insanları ve müesseseleri; dürüst insanları, dürüst ka
mu personelini ve yönetimde mecburî olan müesse
seleri tahrip etmek için kullanıldı. Birisini karalamak 
için toplu halde müracaatlar, toplu halde şikâyetler 
kâfi geliyordu onun yerinden ayrılmasına veyahut o 
müessesenin tahrip edilmesine. 

Hatırımda kaldığına göre, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2670 sayılı Kanunla (126 ncı mad
desine taalluk eder) «Birden fazla Devlet memuru
nun toplu olarak yazılı ve sözlü müracaatları ve şi
kâyetleri yasaktır» şeklinde bir hüküm konmuş ve es
kiden Devleti tahrip etmek için kullanılan bu usul 
1980'den sonra önlenmiştir. 

926 numaralı Kanunun uygulanmasında ve iç 
Hizmet Kanununun uygulanmasında da askerlerin 
toplu halde şikâyet ve müracaatları yasaklanmıştır. 
Amirleri hakkında şikâyet ve müracaatlar fert fert 
mümkün olacaktır. 

Gerek 657 numaralı Kanunda, gerekse Türk Si
lahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanun ve Talimatında 
yürürlükte olan kaideler bir anayasa maddesiyle em
niyete almış olan bu Kanuna ve Anayasaya ithal edil
diği takdirde eskinin sapıklıkları ortadan kaldırıla

caktır ve görevleriyle ilgili konularda toplu olarak 
kamu görevi yapan bu kişiler aleyhine toplu şikâyet
te bulunamayacaklar, talebeler de öğretmenleri ve 
profesörleri hakkında toplu şikâyetlerde bulunmayıp; 
anarşiyi önleyecek, anarşiye giden yolu kesmiş ola
caklardır. 

Ancak, biz bir hususu unutmuşuz, ilavesini istir
ham ediyoruz, «...öğrenciler ve Silahlı Kuvvetlerin» 
arasına kolluk kuvvetlerinin de konması gerekirdi. 
önergemizi şu şekilde değiştiriyoruz : «...öğrenciler 
ve Silahlı Kuvvetlerle, kolluk kuvvetleri mensupları
nın görevleriyle ilgili konularda toplu dilekçeyle baş-
vuramayacakları hakkındaki istisnalar saklıdır.» 

Tabiî ki, toplu dilekçelere hemen en yakın zaman
da cevap verilecek, yargı hakkını da ketmetmeyecek-
tir. önergemin lehinde oy vermeniz dileğiyle saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Önergenin lehinde, Sayın Öztürk buyurun efen

dim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Tarihte parlamentolara, millî iradeyi temsil eden 
en yüce makama vatandaşların dilekçe ile müracaat 
etme hakkını temsil eden ve tarihi çok eskilere ka
dar giden, 1924 Anayasası döneminde icraî kararlar 
aldığı bir dönemden sonra 1961 Anayasasıyla «İda
renin hiçbir eylem ve işlemi kaza denetimi dışında 
tutulamaz» sözünden kaynaklanarak aldığımız, Ana
yasaya koyduğumuz madde ve ona ek olarak çıkar
dığımız 140 sayılı Kanunla 1961'den bugüne değin 
Dilekçe Komisyonuna mevzuatımız içinde konu ola
bilecek herhangi bir mesele çıkmadı. Genellikle ta
vassutla bir kısım konular Dilekçe Komisyonuna in
tikal etti; ama çıkardığımız kanun ve mevcut Ana-
saya hükümleri içinde bu da icraî değildi. Alınan ve 
Genel Kurullardan geçen kararlar, icranın tatbik edip 
etmemek hususundaki muhtariyeti ve neticede niye tat
bik etmediği yolundaki bir tezkereyle parlamentoya 
bildirilmesinden ibaret kalıyordu. Yine aynı sisteme 
devam ediyoruz. Böylece kuvvetler ayrılığı sistemi 
içindeki yerini bulmuş oluyor. 

Dilekçe hakkının 20 senede haklı bir nedene da
yanmadığını arz etmiştim, ilgili Kanun diyor ki, 
«Mesele kaza denetimine konu olmayacak, kaza ka
rarlarından geçmemiş olacak.» Anayasa diyor ki, 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi kaza . denetimi dı
şında tutulamaz.» Bu iki tarifin dışında kalan herhan
gi bir olay hatırlamıyorum ve intikal etmemiştir. 
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Ancak ne var ki, bir kısım haksızlıkların idarede 
başvuru merci bittiğinde, en son merci millî iradenin 
yegâne temsil edildiği parlamento kalmaktadır. Bura
dan alınan kararlar icraca tatbik edilmemek suretiyle 
bir kısım nahoş, hoş olmayan bir kısım yazışmalara 
neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, bir önergeyle 
belirli istisnaların, hangi ahvalde belirli istisnaların 
yapılabileceği ilgili kanuna konulmasının gerekliliği 
önergeyle talep edilmektedir. Bü, bugünkü dilekçe 
hakkının kullanılma sistemi içinde son derece doğal
dır, kabulünde yarar vardır. 

Dilekçe hakkının kullanımı zannımca bu Ana
yasa döneminde de aynı biçimde oluşacaktır. Zira 
adlî denetim tüm idarî tasarruflarda yine geçerlidir; 
ola ki, bir hadise ola ve millî irade bu işe el koysun 
amacıyla bir güvence maddesidir. Vatandaşların bu 
maddeye istinatla pek çok dilekçe verdikleri; vatan
daşlarımızca bu hakkın nasıl kullanılacağı bilinmediği 
için pek çok dilekçelerle parlamentonun işgal edildiği 
zaman zaman görülmüştür. 

Bizim dışımızdaki parlamenter ülkelerde kullanıl
ma biçimi : Almanya'da bizim kullandığımız tarzda 
kullanılıyor, İtalya sadece böylesine hak ziyama değil 
kanun boşluklarını vatandaş tarafından haber verilme 
kapısı olarak kullanılmaktadır, italyanlarda, yüksek 
malumlarınız muayyen imza ile kanun teklif etme yet
kisi de vardır; bu yetki dilekçe hakkıyla kullanılmak
tadır. Bir dilekçe komisyonu böylesi kanun boşluk
larını ortaya koyan talepleri parlamenterlerin bilgi
sine ulaştırma biçiminde çalışmaktadır. 

Vaktinizi aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
önergenin aleyhinde, Sayın Tutum buyurun efen

dim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hak arama özgürlüğünün bir uzantısı olarak tüm 

Türk vatandaşlarına tanınmış olan bir başvurma hak
kının düzenlenmesiyle ilgili olan bu 82 nci madde, 
aslında Sayın öztürk'ün belirttiği gibi, maalesef uy
gulamada vatandaşa bir teminat getirmemektedir. As
lında suijenerist bir müessesedir, hani böyle Anaya
sada yer almalı mı, almamalı mı dahi tartışmalarına 
neden olmaktadır; fiilî uygulamaları nedeniyle. 

Neden böyle oluyor?.. Neden böyle oluyorun ce
vabı şu : Bir kez yasama organı idarî nitelikte pek 
işlem tesis edemiyor, yani idareye ait bağlayıcı işlem 
tesis etmeye yasama organının yetkisi yok; ama Ana
yasaya özellikle bir hüküm konursa olur. Bu da şu : 
Kuvvetler arasındaki normal olarak ayrılık ve kendi 

görev alanlarında ancak karar ittihaz etme yetkisinin 
o alanlara münhasır olarak tanınmış olması, sanıyo
rum ki, bu inceliği ve bu farkı yaratmaktadır. 

Böyle olunca Dilekçe Karma Komisyonu (eski 
adıyla) gelmiş olan bir şikâyeti karara bağlıyor ve 
idareye bildiriyor vermiş olduğu kararı ve izliyor, 60 
gün içinde de ilgili bakandan izliyor. Zaten bu konu
da, Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisine dilekçeyle başvurmaları ve dilekçelerin inceleu-
mesiyle karara bağlanmasının düzenlenmesi hakkında 
özel bir Kanun var. Bu Kanuna dayanarak bakandan 
yazılı bilgi isteyerek ne oldu diye takip ediyor. Fakat, 
bu karma komisyonun vermiş olduğu karar idareyi 
bağlamıyor. Uygulamada bağlamadığı gibi hukuken 
de bağlamıyor. 

Ayrıca bu Dilekçe Karma Komisyonunun bir ya
rarı; belki de özel af dilekçelerinin büyük ölçüde bu 
Karma Komisyonda da dikkate alınması ve onu ta
sarı haline getirmesi yetkisi verilmiş Kanunda; bu 
yönden belki yararı dokunuyor. Fakat, başvurma öy
le kısıtlanmış ki, konu bakımından kısıtlanmış; özel
likle eğer adlî, idarî veya askerî yargı mercilerine ait 
bir konuysa, orada müracaat edemez. Bu merciler ta
rafından görülmekte olan bir konuyla ilişkili ise yine 
görülemez, hatta başvurulan konu idarî merciin he
nüz kesinlikle sonuca bağlamadığı bir konuysa yine 
başvuramaz; vurduğunda, gerekli yetkili organlara 
gitmeniz gerekir diye belirtilir. 

Sanıyorum ki, başvurma hakkının kısıtlanması 
bakımından böyle özel istisnaların konması doğru 
değildir. Türk vatandaşlarının istisnasız olarak birey
sel veya toplu olarak başvurmalarını teminata alan 
böyle bir hükmü kısıtlamaya gerek yoktur. İstihdaf 
müracaatı dediğimiz şeyde kısıtlarsınız. Bir memuru 
veya Silahlı Kuvvetlerin kendi özelliği nedeniyle, 
toplu başvuruları kendi içerisinde kısıtlamanız her za
man mümkün. 

Yasanın maddesini kısaca parantez içinde arz edi
yorum : Vatandaşların gerek şahıslarına, gerek ka
muya ait olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gör
dükleri hususlar ile bir hakkın hak sahibine tanınma
ması veya ihmale uğraması hakkında gönderilen di
lekçeler kabul ediliyor. Binaenaleyh. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur. 
Rica ediyorum. 

CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Böyle bir kısıtlama getirilmemelidir. Sanıyorum 
ki, daha sonra önümüze gelecek olan 152 nci madde
de bir başka teklifle karşımıza çıkacak ve buradaki 
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Dilekçe Komisyonunun daha işler hale getirilmesi tek
lif edilecektir. 

Bu arada, son söz olarak, belki bu Karma Komis
yonu daha etkin hale getirmek istiyorsak süreyle bağ
layalım. Vatandaşa başvurdukları, gönderdikleri di
lekçelere belli bir süre içinde cevap versinler. Bu ce
vap burada yok; kanunda da yok bir süre. Dilediği 
zaman; sırası yok, süresi yok. Onun için pek öyle faz
la teminat getirici bir müessese olmadığı aşikâr; ama 
buna rağmen, kısıtlama yoluna giderek bu yolu hiç 
işlemez hale getirmeyelim ve Tasarıdaki hükmüyle 
aynen kabul edelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Önergeye katılamıyoruz. Getirdiğimiz metin bü

tün ihtiyaçları karşılayacak şekildedir, önergedeki bu 
istisnaları tadata kalktığımız takdirde, bazı hatalara 
düşebileceğimiz kanısındayız, yani önerge sahipleri
nin hataya düştüğünü söylemek istemiyorum bununla, 
onları tenzih ederim. 

Son fıkramız bütün bunları içerecek şekildedir. 
Metnimizin oylanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru sorabilir miyim 

Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergede öngörülen hu

suslar, bu ifadenizle, kanunla düzenlenebilecektir? 
Bu anlamda kabul ediyorum, 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Gayet tabiî efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
ALÂEDDtN AKSOY — Sayın Başkanım, müsaa

de ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz Sayın Aksoy. 
ALÂEDDtN AKSOY — Sayın Başkan, 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 2670 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinde, 
«Birden fazla Devlet memurunun toplu olarak ya
zılı ve sözlü müracaatları ve şikâyetleri yasaktır.» 
şeklinde bir ibare getirilmiştir; bu yürürlüktedir. Bu
na karşı, acaba Tasarıdaki metni nasıl mütalaa edi
yorlar? Onun izahını istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurunuz Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; biz bu metni getirirken daha 

önce yürürlükte olan bir kanuna bağlı olmadığımızı 
zannediyoruz. Bundan sonra yürürlüğe girdiği tak
dirde kanun koyucu onu değiştirebilir. Kaldı ki, ge
tirdiğimiz önerge ona aykırı bir durum A da yaratmı
yor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Komisyon önergeye katılmamakta

dır. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Divan üyesi Sayın Pamak'ın bir önergesi vardı; 

demin okuttuk, kendisine tabiî söz verme imkânım 
bulunmadığı için Divanda görevli bulunduğundan 
gerekçesini yalnız okutacağım. 

REMZİ BANAZ — Önergeyi bir kere daha oku
tabilir misiniz efendim. 

BAŞKAN — Hayhay, önergeyi bir daha okuta
lım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 82 nci maddesine «Devlet, 

bürokrasinin vatandaş üzerindeki tahakkümünü gi
derici her türlü tedbirleri alır» fıkrasının eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet PAMAK 
Gerekçe : 
Demokrasinin ve millet iradesinin kutsallığının 

tabiî bir gereği olan vatandaşın dilekçe hakkıyla ilgili 
maddede yer alacak bu fıkra, bürokrasinin vatandaş 
üzerindeki tahakkümüne son vererek Devlete olan gü
veni artıracaktır. 

Böylece vatandaşa hizmet etmek görevini yapma
sı gereken bürokrasinin vatandaşı, resmî daire kapı
larında süründürme suretiyle engellemeler yapılması
nın ve vatandaşa eziyet edilmesinin önüne geçilebile
cektir. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

REMZt BANAZ — Aleyhte... 
BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri; 
Basında hakkımda çıkan bir yazıda, «Benim 18 

senelik Devlet memuru olduğumu, dolayısıyla katık
sız bir bürokrat olarak vasıflandırılabileceğimi» be
lirttikleri için, şimdi bürokrasi konusunu içeren böy
le bir önerge gelince kendimi alamadım ve huzurları
nıza geldim. 

Efendim, önerge dikkatle incelenirse, burada bir 
Devlet mefhumu var, bir bürokrasi var ve bir de va-
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tandaş var. «Bürokrasi, vatandaş üzerinde tahakküm l 
ediyor» deniyor. Yani, «Vatandaş üzerindeki tahakkü- I 
münü giderici her türlü tedbirler alır.» deniyor. 

Şimdi efendim, önce bürokrasinin vatandaşa ta- I 
hakküm ettiği peşinen kabullenmiş. Tahakkümün I 
içinde zulüm de var tabiî. Zulme yönelen bir baskı 
oluyor bu tahakküm. Efendim Devlet bunu önleye
cek... I 

Şimdi, bürokrasi Devletin bir parçasıdır. Bürok- I 
rasinin tahakkümü bir noktada Devletin vatandaşa 
tahakküm ettiğini kabullenmektir. Devlet hizmeti bu
gün bürokrasiyle yürümektedir. Bürokrasinin vatan- I 
daşla ilişkileri de yasalarla düzenlenmiştir. Görevi I 
ihmal bir suçtur, suiistimal bir suçtur, vatandaşları I 
birbirinden ayıran işlemler yapmak memur için suç- I 
tur, bir evrakı bir günden fazla masasında memurun I 
sebepsiz olarak bekletmesi disiplin suçudur. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra şerefle Devletine hiz
met etmiş Devlet memurlarının, vatandaşa zulmetti
ğini burada belirlemek bence şanssız bir önergedir, I 
talihsiz bir önergedir. I 

Eğer burada, önergenin amacı, hizmetin işleyişini 
kolaylaştırıcı tedbirleri almak ise, herhalde bunun ifa
desi bu olmamalıdır. I 

Önergenin reddini talep ediyorum. I 
Saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. v 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş
kan, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İğneciler. I 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarımı;' 
(Bürokrasiden şikâyet olunduğu bir gerçektir. İş

lenin sürüncemede kaldığı, vatandaşa «Gel, git» iden- I 
diği de 'bir ıgerçektir. Hatta o kadar doğrudur ki, 
(bilhassa bugünlerde ve bu idare altında idare, bürok
rasi daha da keyfîliğe kaçmıştır. Aleyhinde olduğu
muz partiler de bürokrasiyi takip etmediği için büs
bütün işler vatandaşın sızlanmasına, şikâyet etmesi- j 
ne varmıştır. Ancak, bugünün idaresinin ve huzurun I 
yüzüısuyu hürmetine bu şikâyetler ciddî şekilde res
miyete konmaımaktadır. I 

•Ben, hem önergenin aleyhinde 'bulunurken, bir 
hususu da'ha yüksek huzurlarınızda arz etmek isti
yorum : Aslında yapmakta olduğumuz şu Anayasa 
(ile idareye, 'özellikle (valilere sanırım ki, 70'in üstün
de .madde ile görevler tevdi edilecektiir, Bu son derece 
önemli bir hadisedir. Valiliği -bir Anayasa müessesesi 
haline getirerek ilde Devletin (ve hükümetin temsil- | 
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cisıi, idarenin başı ve icracısı 'validir, diye bir hüküm 
gelfcirûisek, ibunun dıışında kanunlar çıkamayacağı 
için, meşhur 'İl İdaresi Kanunu (bugün parça parça, 
delik deşik hale getirilmiştir, ibundan da kurtulacak
tır. Geriye ne kalacaktır bu Devlet için? 67 tane vali 
bulmak kalacaktır, Eğer bugün valilerimizin de ye
terli derecede olmadığını iddia ©diyorsak ıbu, bilhas
sa ision dört sene içinde 300 tane vali getirirseniz el-
batteki yetenekli, (tecrübeli, 'ehliyetli vali yetiştire
mezsiniz. 'Bu kadar1 enlflasyonun içinde Devletlin ar
zu ettiği, vatandaşın güveneceği valiyi yetiştirmek 
mümkün değildir. 

'Bu itibarla, gelecek maddelerde (tekrar huzurunu
za gelmek suretiyle bu konuyu işlemeye çalışacağım, 
Ancak bu şekilde Anayasaya (bir madde getirmek 
suretiyle, Sayın Banaz'ın ifade ettiği gibi, zulümle 
karışık bir ifadeyle bu şekilde toptan 'bürokrasiyi, 
toptan memurlarımızı, ıbu memlekete hizmet eden
lerimizi suçlamak da insafsızlık raddesine varır. Onun 
için bu önergenin aleyhinde olduğumu arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN '— Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
MEHMET PAMAK — Efendim, bir açıklama 

yapmam gerdkiyor. Benimle ilgili olarak arkadaşı
mızın 'konuşması sataşma niteliğindedir. 

'BAŞKAN — Evet, değerli üyeler, müsaade eder
seniz Sayın Pamak'a bir açıklama imkânı vereyim, 
Buyurunuz Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclislimizin değerli üyeleri; 

Benim verdiğim önerge bir arkadaşımız tarafın
dan saptırılmak istenmiştir. Önergem, arkadaşımızın 
İfade »ettiği yönde değildir. 

ıBen bir örnek vereyim : 19&Cİ yılında Gelirler 
Genel Müdür Yardımcılığına 'geldiğimde, 1977 yılın
da müracaat etmiş vatandaş dilekçelerine cevap ve-
rilmediğinıi görmüşümidür. IBu, genel bir kanıdır ve 
Meclisimiz göreve 'başladığından bugüne, bu kürsü
den bütün üyelerimizce de bürokraside vatandaşın 
çektiği eziyetler dile getirilmiştir. Bu, bütün bürok
ratların 'böyle olduğu anlamına gelmez, öyle ıbir suç
lama da yoktur; ancak dilekçe hakkıyla ilgilidir. Di
lekçeler neden çoktur? Meclise gelen dilekçelerin 
büyük çoğunluğu, bürokraside işlerin kolay yürüme
mesinden ve sürüncemede 'bırakılmasından ileri gel
mektedir. 

Bu sebepten dolayı burada yerini atmalı ve Dev
let, bürokrasinin işleri daha kolay yürütücü ve ça
buklukla cevap verilmesini sağlayıcı tedbirleri alır, 
manasında ve bürokrasinin de vatanldaşm 'başında 
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hükmeden 'bir şey 'değil, ona hizmet eden bir grup 
olduğunun hatırlatılması babındadır. Düzenlemenin 
şe'klıi değişebilir; ama 'böyle bir şeyin 'girmesin© ta
raftarım. 

Saygılarımı arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iRJBMZt BANAZ — Sayın 'Başkanım, «Saptırıyor» 

(dediler, böyle 'bir durum yolktur. 
IBAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayım 

'Banaz. Belki ısizin ve Sayın ılğnıeoiler'in açıklama
larımda şu husus; Devlet memurlarınım vatandaşlara 
eziyet ettiği anlamı çılkabiilir, diye, ben 'böylıe bir 
eziyetini edildiğini kastetmedim diye oevaip verdiler. 
O imıkânı verdim. 

IRlBMZt BANAZ — Önerge o anlamdadır; ta
hakkümden bahsediyor. 

İBAŞKAN — Olmadığını açılkladılar, 
Önerigenin lehlimde Sayın Gürel, buyurumuz. 
HALİL EtRDOĞAN GÜROL — Sayın IBaşkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Önerigenin manası, bundan ©Vvel 'bu (künsüleınd'en 

çeşitli vesilelerle dile igetirilen, vatandaşın Devlet 
dairelerindeki git gel ısılkıntılsıının ortadan kaldırılma
sına matuftur. 

Burada bahsedilen söz bürolkraistÜdir; bürdkrat de
ğildir. Bürtolkrasıi !bir sistemidir. Orada işlevler 'vardır,, 
orada bu işlevleri yürütecek insanlar vardır. Bürok
rasiden şikâyet ederken, bürokrattan şikâyet ederken, 
her ikisini birden dile getirmek lazım. (Bürokratım ih-
malinden, bürokratın tüzükte, kanunda veya diğer 
yönetmeliklerde belirtilen suçları işlemesi başka şey
dir, hüsnüniyetli bir bürdkratin dahi, hüsnüniyetlıi 
bir memurun dahi bu kamun, tüzük, yönetmeli'kte be
lirtilen hususıları yerine getirmekteki formaliteler baş
ka şeydir. 

Öyle anlıyorum İki, ibu önergede babsadülen şey, 
bu işlevlerin 'azaltılmasıdır. Eğer işlevler azaltıkrsa, 
isuçlu olanlar, tembel olanlar, ihmalkâr olanlar ay
rıca gerekli takibata uğrayacaklardır; ama işlevler azal-
tümadığı müddetçe bu işlemler yine devam edecek
tir. 

Geçenlerde Sayın Özgöker arkadaşımız 'burada, 
işyerlerümdeiki; gerek Devlet daûrelerinde, gerekse di
ğer işyerlertindeiki, ikamu Ikurum, Ikuruiluş ve özel sek
tördeki iş analizlerinden, aş analizlerimdelki iş değar-
lenıdirmeleninlden ve bu değerlemdirmelerden ücrete 
geçiş tamularını açıklarlken bunlaira etraıflııca temas 
etmişti. Evvela sayısız işlevler ortaya tonmuştur. Bir 
küçük dilekçenin ıhavalesıi dçin dolkuz tane kademe

den paraftan geçmektedir. Bumdan şikâyet edilmemiş 
midir? (Bugüne kadar bundan şikâyet etmedik mli? 
Kürsüde bendeniz de huzurumuza geçtiğim zaman 
aynı şeyleri söyledim. Bir dilekçeyi 15 ıgünde 20 
günde, iiki ayda, altı ayda alamadığımız olmuyor mu? 
İşte, arkadaşımızın bahsettiği tkomu, bürolkrat değil, 
doğrudan, doğruya hedef gösterilen bürokrasiidir, 
işlevlerim çokluğudur, lüzumsuz formalitelerdir, iti
matsızlık esasına dayanan işlevlerin üst üste konma
sıdır, 

Onum için, hiç 'kimsenin alınmasına gerek yolk. 
Gayet basit, bir ^dilekçeyi normal olarak ister bele
diyedeki elektrik işiniz için, üisıter Maliyedelki vergi 
işiniz dçin müracaat eden, sıraları, formaliteleri pekâlâ 
görürsünüz, ©en lı8 sene hem bürokratlık yaptım,, 
hem de vatanıdaş olarak Devlet dairesıinde 'iş takibi 
yaptım; çektiğimizi .Allah'la Ibiz biliyoruz. Bundan şi-
ikâyet etlmıelk günah değil ki. 

Arz ederim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gürel. 
Sayin Komisyonun görüşünü rıiica ediyorum... 
ABBAS GÖKÇE — Bıir sual sorabilir miyim Sa

yım Başkaimım. 

'BAŞKAN — Buyurumuz. 
ABBAS GÖKÇE — Efendim, «Kehdileriyle ilgi

li başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı 
olaric bildirilir, diye dikimci fıkrayla bir hüküm ge-
tirilmi'ş. Bu bildirilme isüresi öngöriülmemiş; 10 gün 
mü, 10 hafta mı, l!Ö ay mu, ilÖ yıl mı?.. ICj yıl içeri
sinde cevap verilemeyen dilekçeler vardır. Vatandaş 
sıı'k sık bize uğrar ve hazırladığıımız bu Anayasadan 
evvelki Anayasaya ıgöre, ıbir vatandaşım dikkçesıine 
ne süre içerisinde cevap verilmesi gerekir diye so
rular sorardı ve Ibiz müşkül durumda kahirdik bir 
yarigı mensubu olarak.. 

Simidi Damışjtayda bir istikrar prensibi var Da
nıştay Kanununa <göre. Bir dilekçeye üç ay içerıisim-
de, bir talebe üç ay içerisinde cevap verilmıem'işse, o 
talep reddedilmiiiş sayılır. Şimdi, vatandaşım (gerçek
ten. hakkını takipte bir kolaylık sağlamak açışımdan, 
Yüce 'Koımüsyomumuz bayie bir süreyi eklemeyi dü
şünüyor mu? Böyle bir sürie büyük fayda sağlama-
yacalk mı? 

Sayigılanimla. 

'BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Sayın Çakmakçı sizim de sorumuz vardı, buyuru

nuz. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendüm, Devle

tin bürokrasi ve savurganlık hastalığıyla malul ol-
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dıuğu töeşlrMerimiz .arasındadır; belki şaıhlsî teşlhisim 
oJıa'hilir. 

Sayın Anayasa Komisyonu 'bunu da yönlendirici, 
yanli Ikamu hizmetini D'eivietin en az giderle en seni 
şekilde yerine getirmesini öngören (ımesela 150 nci 
maddeye, Ü73 üncü maddeye paralel gibi yahut bu 
maddeye) bir düzenlemeyi prensip olarak düşünüyor
lar mı?. Vereceğim oya eskili olacaktır verecekleri 
cevap. 

©AŞKAN —Evet, teşekıkür ederim.. 
Evet Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Sayın Gökçe'nin sorusuna ce
vap vereyim. Burada bu ibareyi biz koymadık, 1961 
Anayasasında vardı, biz bunu almadık. İşin mahiye
tine ve icabına göre en kısa zamanda nasıl cevapian-
dırılacaksa o şekilde cevaplandırılması uygundur. Bu
nu da, bunu düzenleyen kanun kurala bağlayacaktır. 

Ayrıca, Sayın Çakmakçı'nın teklifi yeri geldiği za
man tartışma konusu olabilir, şimdi dikkate alma
mız söz konusu değil. 

Önergeye de Komisyon olarak katılamıyoruz. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 138 inci Birleşimi
mizin üçüncü oturumunu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının Üçüncü 
Kısmının görüşülmesine başlıyorum. 83 üncü maddeyi 
okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
YASAMA -

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
A. Kuruluşu 
MADDE 83. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

milletçe genel oyla seçilen dörtyüz milletvekilinden 
kuruludur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeye Sayın Komisyon katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler.... Etmeyenler.... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Dal, Sayın Uzunoğlu'nun bu maddenin 
üçüncü satırında «Dilekçe sahiplerine mutlaka yazılı 
olarak bildirilir.» şeklinde bir cümle teklifi var. Sayın 
Uzunoğlu bunu şifahen değil de, Başkanlığa bir yazı 
göndermek suretiyle istiyorlar. Buna katılıyor musu
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Katılmıyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler.... Etmeyenler.... 82 nci madde kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler; yeni bir bölüme geçmeden Birleşi
me 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15.50 

BAŞKAN — 83 üncü madde okunmuştur.... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; yüksek müsaadeleri
nizle 83 üncü maddeyi Komisyona geri istiyoruz 
efendim; önergelerle beraber. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 83 üncü maddeyi 
önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
84 üncü maddeyi okutuyorum. 
B. Milletvekili seçilme yeterliği 
MADDE 84. — Otuz yaşını dolduran her Türk, 

milletvekili seçilebilir. 
En az sekiiz yıllık öğrenim görmüş olmayanlar, kı

sıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış 

» • • - < « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16.05 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 
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olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar; taksirli suçlar 
hariç, altı ay veya daha fazla ağır hapis veya hapis ce
zasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflas gi'bi yüz kızartıcı suçlarla, 
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştır
ma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biri ile 
hüküm giymiş olanlar, Anayasanın onüçüncü maddesi 
hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinden birini 
kaybetmiş bulunanlar, affa uğramış olsalar bile, mil
letvekili seçilemezler. 

Kamu hizmeti görevlilerinin ne gibi şartlarla mil
letvekili adayı olabilecekleri, kanunla düzenlenir. 

Hâkimler, subay, askerî memur ve astsubaylar İle 
kolluk görevlileri, mesleklerinden çekilmedikçe, aday 
olamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde ile ilgili 
18 değişiklik önergesi var. Bu önergelerden 10 tanesi 
öğrenim ile ilgilidir. Önergeleri sıra ile okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 84 üncü 

Maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN Halil Erdoğan GÜREL 
Orhan BAYSAL 

«B — Milletvekili Seçilme Yeterliği 

Madde 84. — Otuz yaşını dolduran her Türk, mil
letvekili seçilebilir. 

Türkçe okuyup, yazma bilmeyenler ve ilkokul dip
loması bulunmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu 
askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılma
yanlar, kamu hizmetlerinden yasaklılar, ağır hapis ce
zasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin mahkûmiyet 
hükmünü giymiş olanlar ile taksirli suçlar hariç ol
mak üzere; altı ay veya daha fazla hapis cezasına veya 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım sa
tımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma 
suçlarından biri ile kesin olaark mahkûmiyet hükmü 
giymiş olanlar; Anayasanın onüçüncü maddesi hük
müne göre temel hak ve özgürlüklerinden birini ke
sinleşmiş bir hükme göre kaybetmiş olanlar milletve
kili seçilemezler. 

Kamu hizmeti görevlilerinin ne gibi şartlarla, 
milletvekili adayı olabilecekleri kanunla düzenlenir. 

Subay, askerî memur ve astsubaylar mesleklerin
den çekilmedikçe aday olamazlar ve seçilemezler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ba

şında yer alan «En az sekiz yıllık öğrenim görmüş ol
mayanlar» cümleciğinin «Türkçe okuyup - yazma 
bilmeyenler» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Fahri ÖZTÜRK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 166 Sıra Sayılı Anayasa 
Tasarısının 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ba
şında yer alan «En az sekiz yıllık öğrenim görmemiş 
olanlar» cümleciğinin «Türkçe okuma - yazma bil
meyenler» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Mehmet PAMAK 

B. Sami DAÇE 
Fahri ÖZTÜRK 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
îbrahim GÖKTEPE 

Halil Erdoğan GÜREL 
Atalay PEKÖZ 

Erdoğan BAYIK 
Doğan GÜRBÜZ 

M. Rahmi KARAHASAN-
OĞLU 

Nurettin ÂYANOĞLU 
A. Ali GÎRMEN 

Talat SARAÇOĞLU 
Tandoğan TOKGÖZ 

Hilmi SABUNCU 
Mazhar HAZNEDAR 

Osman YAVUZ 
Necdet ÖZDOĞAN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasa Tasarısının 84 üncü maddesinin ikinci bendin
deki «En az sekiz yıllık öğrenim görmüş olmayanlar» 
ibaresinin; kaldırılması veyahut «Beş yıllık öğrenim 
görmüş olmayanlar» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının «B. Milletvekili seçilme ye
terliği» başlıklı 84 üncü maddenin ikinci fıkrasının 
baş kısmının aşağıdaki gibi değiştirilmesini öneriyo
rum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 

«Madde 84. — En az ilkokul öğrenimi yapmış ol
mayanlar.... 

Milletvekili seçilemezler.» 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

başındaki «En az sekiz yıllık öğrenim görmüş olma
yanlar» sözünün, 

«İlkokulu bitirmiş olmayanlar» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim GÖKTEPE Özer GÜRBÜZ 
Halil Erdoğan GÜREL Abbas GÖKÇE 

E. Yıldırım AVCI Necmettin NARLIOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının milletvekili seçilme yeterli-

ğiyle ilgili 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki 
«En az sekiz yıllık öğrenim görmüş olmayanlar» cüm
leciğinin, «Türkçe okur - yazar olmayanlar» şeklin
de değiştirilmesini öneririm. ., 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa 
60 yıllık uygulamanın ışığında büyük bir sakınca 

getirmeyeceği, aksine, sisteme uygun yararlar sağla
yacağı için, milletvekili seçilme yeterliğini düzenleyen 
84 üncü maddenin ikinci satırındaki «En az sekiz 
yıllık öğrenim görmüş olmayanlar» ibaresinin «Türk
çe okuyup - yazma bilmeyenler» biçiminde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 84 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasındaki «En az sekiz yıllık öğ
renim görmüş olmayanlar» ibaresinin «Türkçe oku
ma - yazma bilmeyenler» biçiminde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

yazılı «En az sekiz yıllık öğrenim görmüş olmayanlar» 
ara cümlesinin «En az ilkokul mezunu olmayanlar» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Feridun ERGİN 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 84 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki metnin ilavesini müsaadelerinize 
arz olunur. 

«Türkçe okuyup - yazma bilmeyenler milletveki
li seçilemezler» 

İsmail ŞENGÜN Orhan BAYSAL 
Hayri SEÇKİN 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 84 üncü maddesinde, hangi tür suçlar

dan ve ne miktar hapis cezası ile hükümlü olanların 
milletvekili seçilemeyecekleri belirtildikten sonra, 
bunlar için «affa uğramış olsalar bile» yine aday ola
mayacakları da hükme bağlanmıştır. 

Bilindiği gibi, genel af kanunları, cezayı, ceza mah
kûmiyetinin sonuçlarıyla birlikte ve adlî sicilden de 
silerek ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yine af kanun
ları, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanları, 
esasen affın kapsamına almamaktadır. 

Bu nedenlerle, 84 üncü maddenin birinci fıkra
sından «Affa uğramış olsalar bile» deyiminin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının üçüncü kısım, birinci bölüm

de yer alan ve «Milletvekili seçilme yeterliği» kenar 
başlığını taşıyan 84 üncü maddedeki «Otuz yaşını 
dolduran her Türk milletvekili .seçilir» fıkrasının, aşa
ğıdaki . şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
B. Milletvekili seçilme yeterliği 
Madde 84. — Yirmibeş yaşını dolduran her Türk, 

milletvekili seçilebilir.» 
Gerekçe : Seçmen yaşının 18'e indirilmesi hak

kında vermiş olduğumuz gerekçe, bu yaş kesiti için
de geçerlidir. 2000 yılında bu yaş kesitinde bulunan 
nüfusumuzun sayısı 8 milyonu bulacaktır. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının milletvekili seçilme yeterli-

ğiyle ilgili 84 üncü maddesinin son fıkrasından «Hâ
kimler» sözünün çıkarılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

üçüncü satırında geçen «hırsızlık» kelimesinden son
ra «gasp» kelimesinin de eklenmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

Sayın Başkanlığa 
Anayasanın 84 üncü maddesinin dördüncü fıkra

sına aşağıdaki metnin eklenmesini izinlerinize arz ede
riz. 

«Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, 
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 
yükseköğretim kurumu üyeleri, öğretmenler, kamu 
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hizmeti gören kurum ve kuruluşların sürekli memur 
statüsündeki görevlileri» 

tsmail ŞjENGÜN Hayri SEÇKİN 
BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın 

Güven'e ait. 
Sayın Güven, açıklama yapacak mısınız?, 
TURHAN GÜVEN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Hazırladığımız önergeyle «'Milletvekili seçilme ye

terliği» başlıklı 84 üncü madde, tarafımızdan yeni
den bir düzenleme içinde huzurunuza getirilmiştir. 
Zannederim diğer önergeler de okunduğunda, bizim 
hazırladığımız bu önerge içinde, diğer değerli arka
daşlarımızın vermiş olduğu önergeleri de içeren bir 
düzenleme söz konusudur. 

Bir kere, 84 üncü maddenin birinci fıkrasında 
herhangi bir değişiklik yapmadık. Yüksek malumları 
olduğu üzere, seçilme yaşı bir takdir meselesidir ve 
Türkiye'de 1924'lerden bu tarafa bütün Anayasalar
da da aynı biçimde muhafaza edilmiş, her ne kadar 
1961 Anayasa tartışmalarında, biraz evvel Sayın ök-
te'nin önergesi istikametinde bir temayül belirmişse 
de, bu konu gerçekleşmemiştir. 

İkinci konu, Tasarıda «Sekiz yıllık öğrenim gör
müş olmayanlar» ibaresi vardı; bu konuda tümü üze
rinde yaptığımız görüşmeler içinde yüksek huzuru
nuza arz etmeye çalışmıştım; sekiz yıllık öğrenim sü
resi içinde bir kişinin bir diploma sahibi olması veya 
olmaması önemli değildir. Tembel bir kişinin bir sı
nıfta (Hele ilkokulda biliyorsunuz birkaç sene kal
mak mümkündür) bir diplomaya sahip olmadan bu 
süreyi geçirmesi söz konusu olabilir ve Türkiye'de 
de uygulamada böyle bir durum da söz konusu ol
mamıştır. 

Fakat Türkiye'de başka bir durum söz konusu 
olmuştur; Parlamentoya girme heveslisi olan; fakat 
Türkçe okuyup - yazma bilmeyen kişiler adaylıkla
rını koymuşlar, bunlar vaki ihbar üzerine seçim ku
rullarınca bir imtihana tabi tutulmuşlar ve Türkçe 
okuyup - yazma bilmedikleri hususu tespit edilmiştir. 
Ama bunun yanında, bunların elinde bir de ilkokul 
diploması bulunduğu da tespit edilmiştir. Herhangi bir 
nedenle bir ilkokul diploması edinmiş olmalarına kar
şın, bazı kişilerin Türkçe okuyup-yazma bilmedikle
ri hususu Türkiye'de bir gerçektir. 

Bu nedenle, maddeyi düzenlerken her iki unsuru 
huzurunuza birlikte getirmeyi öngördük. Yani, ilk

okul diploması bulunacak; ama bir ihbar üzerine, 
bu kişinin Türkçe okuyup-yazma bilip bilmediği hu
susu da ayrıca araştırılacaktır ve böylece Türkiye'de 
mevcut olan bir gerçeğin Anayasada her zaman de
netlenmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca Tasarıda sadece, «Yükümlü olduğu asker
lik hizmetini yapmayanlar» şeklinde bir düzenleme 
vardı. Biz buna bir de; «Veya yapmış sayılmayanlar» 
şeklinde bir ilave yapmış bulunmaktayız. Ve yine, 
«Taksirli suçlar hariç 6 ay veya daha fazla ağır ha
pis veya hapis cezasına hüküm giymiş olanlar» şek
linde bir düzenlemeye, yüce huzurunuzda daha ev
vel de değinmiş ve bunun yeterli bir düzenleme olma
dığını açıklamaya çalışmıştım. 

Sayın üyeler, Değerli 'Başkan; 
Duruşma, hükmün tefhimiyle biter. Ceza Usul 

Yasamızda bu böyledir. Hâkimin bir davayı sonuç
landıran kazaî kararına biz, hukukta «Hüküm» de
mekteyiz. Fakat her hüküm, mutlak muhkûmiyet 
hükmü değildir. Mahkemenin verebileceği bu kazaî 
kararlar içinde, yani hükmün tefhimi esnasında, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 253 üncü 
maddesi açık seçik bir beyanla gelmektedir huzuru
nuza. Bunlar, beraat hükmü, mahkûmiyet hükmü, 
davanın reddine veya davanın düşmesine dair hü
küm, veya muhakemenin durmasına dair hükümler
dir. Demek ki, hüküm demek; mutlaka mahkûmiye
ti ilzam eden bir ibare demek değildir. Bu nedenle, 
bir de, «Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan do
layı kesin mahkûmiyet hükmü giymiş olanlar» şeklin
de bir düzenleme getirdik. 

Bunun bir başka yararı daha bulunmaktadır. Bir 
hâkim, «Hüküm» fıkrasında mahkûmiyet kararı ver
miş ise, bu, kesin karar da değildir. Hükmün tefhimi 
sonunda, hüküm aleyhine kanun yollan vardır. Bu 
kanun yollarına gidebileceksek, bu hüküm her zaman 
bozulabilecek demektir. 

Bu nedenle, her an bozulması mümkün olan bir 
hüküm, bu şekilde eğer Tasarı metni geçerse, yani 
mahkûm olmuş; fakat kesinleşmemiş bir mahkûmi
yet hükmüyle birlikte, bir kişinin milletvekili olma
sı önlenecektir. Oysa, eşitlik ilkesine ve mevcut duru
ma göre, bu bizce mümkün değildir. 

Bu nedenle mutlaka, «Kesin mahkûmiyet hük
mü» deyiminin bu tasarıda yer almasından yanayız. 

Bunun yanında, 6 aylık süre aynen tutulmuştur; 
fakat «Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç» deyi
minde, 6 aylık bir mahkûmiyet cezası tarafımızdan 
araştırılmamıştır. 
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Bir de, «Temel hak ve özgürlüklerinin birini ke
sinleşmiş bir hükme göre kaybetmiş olan milletveki
li seçilemez» derken, buradan madde metninden, 
«Affedilmiş olsalar dahi» ibaresini çıkarmış bulun
maktayız. Yüce 'Meclisin malumlarıdır ve nitekim 
bir sayın üyenin verdiği önergede bu çok daha ve
ciz şekilde huzurunuza getirilmiş, açıklanmıştır; af, 
bir mahkûmiyeti bütün sonuçlarıyla birden ortadan 
kaldırır. Bu bakımdan, bir kişiyi hem affedeceksiniz, 
hem de onun diğer bütün hakları kullanmasını engel
lemeyeceksiniz; ama Parlamentoya girmesini engel
leyeceksiniz... Bu, mümkün değildir. Yani, devlet me
muru olacak; diğer bütün hakları kullanacak, ama 
«Ben milletvekili olmak istiyorum» dediği zaman, 
«Hayır, sen olamazsın» demeniz, mümkün değildir. 

BAŞKAN— Sayın Güven, süreniz dolmuştur; ri
ca ediyorum. 

TURHAN GÜVEN — Affınıza sığınarak bağlı
yorum efendim. 

Bu nedenle, bu madde metninden «Affa uğramış 
olsalar dahi» fıkrası çıkartılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, kamu hizmeti görevlilerinin ne gibi şart
larda milletvekili olabilecekleri kanunla düzenlendi
ğine göre, bunun hangi şartları ihtiva ettiği hususun
da detaya girilmemiş; fakat son fıkradan, «Hâkim
ler ve kolluk görevlileri» tarafımızdan çıkarılmış bu
lunmaktadır. Yüksek malumları olduğu üzere; bir 
yerde hâkimlik görevi yapan kişinin, orada zaten 
aday olacaksa, mutlak istifası söz konusudur. Fakat, 
bir başka yerden aday olacaksa, bir hâkimin, bir 
Cumhuriyet savcısının orada bir tesiri olması bu
gün için Türkiye şartlarında mümkün değildir; sözü 
dahi edilemez. Maddenin metninde, hâkimleri, yine 
tekrar 1961 de olduğu gibi, istifaya mecbur tutma
nın pek yaran olmadığı görüşündeyiz. Aynı şekilde. 
kolluk kuvvetleri için de bu geçerlidir. Kolluğun bu
gün, devletin ve hükümetin temsilcisi olan valinin 
emrinde olmasına rağmen, bir idarecinin, bir kayma
kamın orada istifası sözkonusu olmuyor; ama kol
luk kuvvetinde çalışanların (ki, bekçi de dahil buna) 
mutlaka istifa etmesini getirmenin, bizce bir yararı 
olmadığı gibi, pek geçerliği de olmayacaktır. Bu, bir 
noktada, değerli, nitelikli kişilerin Parlamentoya gir
mesini de engelleyen bir hüküm ihtiva etmektedir. 
Bu nedenle, madde metninden çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Önerge üzerinde lehte Sayın Yarkın söz istedi; 

başka İSayın üye... 
RECAI DİNÇBR — Lehte. 
BAŞKAN — Dinçer, lehte. 

lHamitoğulları? 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Bendenizin öner

gesi var efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu? 
AYHAN FIRAT — Efendim, her önergeyi bu 

şekilde görüşmek, neticeye gitmemizi önler gibi ge
liyor. Maddede mevzuubahis olan konuların tek tek 
ele alınması daha yararlı olur gibi geliyor Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, genel değişiklikleri bu 
tarzda yapıyoruz. Diğer önergeler; bakınız, bu oku-
ma-yazmayla ilgili beş önerge, diğer tarafta 10 öner
ge demiştim, dört tane de diğer önerge var, bunları 
birleştiriyoruz. 

S. FERJDUN GÜRAY — Efendim, malumları 
olduğu gibi, fıkra fıkra önergeler veriliyor buraya. 
O bakımdan bütünü ilgilendiren önergelerin de di
ğerleri gibi fıkra fıkra ele alınması gerekir; diğer 
önergeler akim kalır. 

BAŞIKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, fıkra fıkra önerge verilmesi daha 

evvel temenni edilmişti; verilmediğine göre, verilen 
önergeler üzerinde bugüne kadar yaptığımız görüşme
lere aynen devam etmek zorundayız. 

Sayın Ayanoğlu aleyhte, Sayın Pamak aleyhte, 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yarkın, lehte. 

ŞIERAFETTİN YARIKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

önce, bu maddede iki önerge de benim vardı. Bi
risi; ilköğrenim görmüş olanlarla ilgili; yani «En az 
8 yıllık öğrenim görmüş olmayanlar» yerine, «ilköğ
renim görmüş olmayanlar» şeklinde bir değişiklik. 
Bir de, «Affa uğramış olsalar bile» şeklinde, ki okun
du, Sayın Turhan Güven'in önergesinin bu yönleriy
le ilgili kısımlarına temas edeceğim. 

önce, «En az 8 yıllık öğrenim görmüş olmayan
lar.» tabiri bana göre de gereksiz bir kısıtlamadır. 
Ancak hemen ifade edeyim; Sayın Güven'in önerge
sindeki «İlkokul diplomasına sahip olanlar» için, ay
rıca bir de, «Türkçe okuyup-yazma bilme» gibi bir 
şartı aramanın gereksiz olduğunu arz etmek isterim. 

Önergemiz tasviplerinize arz edilmek üzere su
nulmuştur., 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar). 
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Devletin, ilkokul diplomasını alan bir kişiyi, artık 
okur-yazar olarak, bir diploma sahibi olarak kabul 
etmek ve bunu bu şekilde hükme bağlamak lazımdır. 

önce, hemen ifade edeyim ki, başarılı ve iyi bir 
politikacı olmak, bir milletvekili olmak, diploma sa
hibi olmayla özleştirilecek bir konu değildir. Bu, ta
mamen ayrı bir yetenek işidir. Politik yetenek, diğer 
meslekteki yeteneklere de benzemez. Esasen, yüksek
öğrenim görmüş olanlar, her seçimde çok büyük ço
ğunlukla, Mecliste zaten yer almaktadır. Ama, bu 

- arada halkın içinden yetişmiş, onun meselelerini, ih
tiyaçlarını iyi bilen, kendini çevresine kabul ettiren 
ve özellikle bizim kabul edeceğimiz yeni Seçim Ka
nununun öngöreceği sistem içinde bir partiden veya ba
ğımsız olarak seçilebilecek olanlara da bu kapıyı ne
den açık tutmayalım? 

1961 den sonraki üç genel seçimlerin sonuçları
na şöyle baktım; yanlış saymadıysam, ilkokul mezu
nu milletvekili sayısı 15 ile 25 arasında değişmiştir. 
Bu rakam gittikçe de azalmaktadır. Anayasayla bu
nu tamamen kaldırmaya asla gerek yoktur; çünkü 
'böylece ayrı bir sakınca olarak esasen çok az sayı
da seçilebilecekleri önleme pahasına, seçilmenin di
ğer bütün şartlarını taşıyan nüfusun çok önemli bir 
kısmını seçime katılma hakkından mahrum bırakmış 
olacağız. 

Şunu belirtmek isterim: Anayasa Komisyonumuz 
herhalde en az 8 yıllık öğrenim görmüş olma şartını 
getirirken, sanıyorum, yasama görevini teknik ola
rak veya yasama görevinin kanun yapma, kanun de
ğiştirme gibi kendine mahsus tekniğini iyi bilme veya 
iyi öğrenme kıstasını 'öngörmüş değildir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz dolmuştur; 
rica ediyorum. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Çünkü bu kıstas için 
esasen ortaokul diploması da herhangi bir şey ifade 
etmez. Bu itibarla, 8 yıllık öğrenim yerine ilkokul 
diploması yeterli olmaktadır. 

«Affa uğramış olsalar bile» kısmına da kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Daha evvel 1961 Anayasasında da «Affa uğramış 
olsalar bile» deyimi aynen yer almıştı; ama yanlış 
olduğu anlaşılmıştır, 1974'te 1801 sayılı Anayasa de
ğişikliği ile böyle bir kısıtlamanın Anayasanın öngör
düğü prensiplere olduğu kadar, Ceza Hukukunun 
genel ilkelerine de aykırı olduğu gerekçesiyle, metin
den çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla ve ayrıca önergemde de arz ettiğim 
gibi, genel af kanunlarının ceza mahkûmiyetinin bü

tün sonuçlarını adlî sicilden silerek ortadan kaldır
dığı düşünülmek suretiyle, bu deyimin de maddeden 
çıkarılması yerinde olacaktır. Esasen, genel af kanun
ları bugüne kadarki tatbikatta yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle kesin hüküm giymiş olanları affın şümulüne 
almamaktadır; ancak Anayasa Komisyonu bundan 
da endişe ediyor ise, yani, ileride herhangi bir yasa
ma organı yüz kızartıcı suçlardan birisiyle mahkûm 
olanları affın kapsamına alır ise, diye endişe ediyor 
ve bunun milletvekili olmamasını düşünüyor ise, 
maddeyi yeniden düzenlerken, «'Sadece yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle mahkûm olanlar affedilmiş olsalar 
bile» şeklinde düzenleyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, lütfen. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Değilse, «Affa uğ

ramış olsalar bile» deyiminin maddeden çıkarılması 
çok daha yerinde olacaktır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Dinçer, buyurun efendim. 

RECAÎ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer
li üyeler; 

Ben kısaca, tahsille ilgili konuyu arz edip huzu
runuzdan ayrılacağım. 

Sayın üyeler; 
Biliyorsunuz, tahsil 'bir imkân meselesidir. Hepi

miz bu konuda belki güç koşullar altında bu tahsil
leri yapmaya çalıştık veyahut da yapamayanları 
üzüntüyle gördük. Mektebe giden mutlaka büyük 
şeyler öğreniyor demek değildir. İki gün önce bir ba
kanlıkta yapılmış olan imtihan sonucuyla ilgili bir 
hususu sizlere arz edeceğim: Yüksekokul ve lise tah
silini gerektiren bir görev için 350 kişinin girdiği im
tihanda sayın bakana sormuşlar, «En yüksek numa
rayı kaçta tutalım?..» diye; demiş ki, «6'dan aşağı
sını almayın, yukarısını alın». Ortalama 350 küsur 
kişinin girmiş olduğu imtihanda en yüksek numara 
2.7 olmuştur. Demek ki, bugün liselerde, üniversite
lerde okumakla çok büyük şeyler öğrenilmiyor. Bir 
eğitim düzensizliği vardır memleketimizde. Özellikle 
bir de esnaf kesimi vardır, Türkiye'de büyük bir ha
yat kazanma kargaşası vardır. Herkes kısa yoldan 
hayatını kazanmak istemektedir ve bir an önce ilko
kuldan itibaren bir mesleğe kendisini atmak istemek
tedir ve 'bu meslek içerisinde de genel kültürünü yük
seltme durumundadır. Onun için, Yasa Tasarısında 
olduğu gibi, bir lise tahsilini öngörmeyip, ilkokul tah
silinin ben buna kâfi geleceği düşüncesindeyim ve bu 
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konuda da Büyük Başbuğumuz Yüce Atatürk'ün 
1923 yılındaki bir konuşmasından bir pasaj okuyaca
ğım ve ayrılacağım. 

«Biz cahil dediğimiz vakit, mutlaka okulda oku
mamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, 
hakikati bilmektir; yoksa okumuş olanlardan en bü
yük cahiller çıktığı gibi, hiç okumamış, okumayı bil
meyenlerden de hakikati gören hakiki alimler çıkar.» 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar). 

BA'ŞjKlAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Âyanoğlu, aleyhte söz istediniz, buyurun. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızın vermiş olduğu önergede iki 

şart getirilmektedir: Hem Türkçe okur-yazar olmak, 
hem de ilkokul mezunu olması. Ben, bunların ikisi
nin bir arada bulunmasına şahsen taraftar değilim. 

Türkiye'de özel eğitimi olan kişilerin bile memle
kete büyük hizmetler yaptığı görülmüştür. Geçmiş 
meclislere de baktığımız zaman, bu şekilde gelen ki
şiler çok azınlıktadır. Vatandaşın en tabiî hakkı, seç
me ve seçilmedir. Vatandaşa seçme hakkını verirken, 
seçilme hakkını elinden almış oluyoruz. Bu kesimde, 
bilhassa köylü, çiftçi; biraz evvel Sayın Dinçer ar
kadaşımın söylediği gibi, esnaflar da bulunmaktadır. 
Bunlar, çeşitli nedenlerle okuyamamış kimselerdir. 
Bunların bu seçilme hakkını elinden almamız hiçbir 
zaman doğru olmaz. Bu tahsil yapmamış kimselerin 
de buraya gelmesinde bence hiçbir sakınca yoktur. 

Daha sonraki önergelerde görüşmek istiyordum, 
ama burada gerek görmüyorum; «Türkçe okuryazar» 
demek bence kâfidir. Ayrıyeten «İlkokul diploman 
var mı; Türkçe okuryazar mısın?..» diye imtihanlara 
da tabi tutmaya gerek yoktur. 

Bir de bu önergenin «Affedilmiş olsalar bile» 
hükmüne ben de, benden evvel görüşen arkadaşım 
gibi, gerek olmadığı kanaatindeyim; çünkü af, bütün 
neticeleriyle suçu ortadan kaldırmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. {Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Pamak, buyurun. Talebiniz aleyhte efendim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
84 üncü madde, milletvekili seçilebilmek için 8 

yıllık eğitim şartı getirmektedir. Sayın Turhan Gü
ven ve arkadaşlarının verdiği önergede, bu «İlkokul» 
olarak düzenlenmek istenmektedir. Kanaatimce, son 
derece antidemokratik bir hüküm olacaktır bu şekil
de kabul edilirse; çünkü, millî iradenin teşekkülünde 
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ona önemli derecede gölge düşürecek bir sınırlama 
getirilmektedir. Bu şekilde kabul edilirse, ülkemizde
ki eğitim seviyesi dikkate alınınca, ilkokul mezunla
rının veya 8 yıllık eğitimi bitirenlerin seviyesi dik
kate alınınca, milletimizin çok büyük bir bölümünün 
seçilme hakkı ellerinden alınmış olacak ve ondan son
ra da bu rejimin adına «Demokrasi» denilecek.. Ol
maz böyle şey. Köylümüzün, esnaf ve sanatkârımı
zın ve işçimizin Türkiye Büyük Millet Meclisine gir
mesine engel olunamaz, olunmamalıdır. Demokrasi, 
belli okuma imkânları olan bir zümrenin yönetimi 
değildir; böyle de olmamalıdır. 

Memleketimizi 12 Eylül'e getiren anarşi ve terör 
odaklarını teşkil edenlerin büyük çoğunluğunun yük
sekokul mezunu veya üniversite öğrencisi olduğunu 
unutmamalıyız. Vatanını, milletini sevmek, devletin 
birlik ve bütünlüğü yolunda çalışmak ve politik hiz
met vermek için tahsil derecesine bakmak, son dere
ce yanlıştır. 

Türkiye ıBüyük IMillet Meclisinde, Millet, vekâlet 
vermek istediğini bulundurabilmelidir. Vekili tayin 
eden millet olduğuna göre, vekildeki sıfat ve yetenek
leri de yine millet tayin etmelidir. Millet, kendi sine
sinden layık gördüğünü Meclise seçebilmelidir. Bir
çok okur-yazarın, birçok üniversite mezunundan da
ha üstün vasıflar taşıdığı ve taşıyabileceği gerçeği de 
vardır. 

Bu sebeple, Cumhuriyetin her döneminde korun
muş demokrasi için önemli olan milletvekilliği için 
okur-yazarlığı kâfi görme esası, «Türkçe okur-yazar 
olma» şeklinde huhafaza edilmelidir. Bu kapı açık 
tutulmalı, milletin layık gördüğü herkes gelebilmeli
dir. Eğer kapıyı kapatırsanız, aklından böyle bir se
çilmeyi geçirmeyenler dahi, ikinci sınıf vatandaş du
rumuna düşürülmekten büyük ıstırap duyacaklardır. 

Yüksek tahsil .yapma imkânını bulabilmiş kimse
lerden meydana gelen bir Meclis olarak buna hak
kımız yoktur. Yüksek vasıflı ve sağduyusu çok kuv
vetli olan Büyük Türk Milletinin ortaya koyacağı 
iradeye saygı göstermek gerekir. 

Yüce Meclisin takdirlerine arz eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın «Komisyonun önerge üzerinde görü

şünü rica edeceğim. Bu arada da 10 tane önerge var. 
Bunlardan beşi Sayın Güven'in önergesinin ikinci 
fıkrasında «Okuma-yazma» ve «İlkokul» konusu ile 
ilgilidir ve ilkokul tahsilini yeterli görüyor. 
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Beş önergede de «Okuma-yazma»yı sayın üyeler 
teklif ediyorlar. Bunlar üzerinde ayrıca uzun görüş
me açmaya gerek yok, sizin cevabınıza göre, açıkla
manıza göre, saym üyelerden kesin oylarını belirtme
lerini rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADİNA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisini bu Tasarıda dü
zenlerken, (Komisyonunuzun düşüncesi, bu Meclisin 
en geniş ölçüde Türk Milletini temsil etmesidir; bu 
düşünce ile hareket etmiştir. Bütün vatandaşlarımı
zın, ister okuma-yazma bilsin, bilmesin, hepsi, bu 
Mecliste temsil edilmelidir. Bu düşünceden hareket 
ettik. Türkiye'deki okuma-yazma oranı gittikçe yük
selmektedir. Yeni düzenlemelerde temel öğretim için 
bazı esaslar getirildiği noktasından hareket etmiştik. 
Anlaşılıyor ki, bu düzenleme, yani sekiz yıllık bir 
öğretim Yüksek Meclisçe pek tasvip görmemiştir. 

Bu bakımdan, getirilen tekliflerde biz Komisyon 
olarak ilkokul mezunlarının milletvekili seçilme ye
terliliğine sahip olmalarını esasını kabul ediyoruz. 

Ancak, şunu belirtelim; okuma-yazma bilme ile 
ilkokul mezunu olma arasında bir küçük fark ortaya 
çıkıyor zaman zaman. (Maalesef, milletvekili seçile
bilmek için (Sayın Güven burada belirttiler) bazı 
vatandaşlarımız bir ilkokul müdüründen diploma 
alıp, getirip müracat ediyor; bu gibi duıumlar da or
taya çıkıyor. 

Bu durumlar, bir milletvekili adayı için pek ya
kışmıyor. Biz bu sakıncaların önlenmesi bakımından, 
usulüne göre ilkokulu bitirmiş olanların aday olma
sının uygun olacağını benimsiyoruz Komisyon ola
rak. 

Diğer taraftan, önergede teklif edilen bazı husus
lar üzerinde durmak istiyorum. Evvela, seçilme ye
terliğini önleyen durumlarda kesin hükmün önerge
de yer alması teklif ediliyor. Biz burada «Hüküm» 
terimini kullanırken, zannediyorum bir yanılgıya 
düşmediğimiz kanısındayım; çünkü bir hükmün la-
zım-ül icra haline gelebilmesi için kesinleşmesi lazım
dır. Kesinleşmeden önce verilmiş olan hususlar, ma-
keme tarafından verilmiş kararlardır. Kararların uygu
lanma imkânı yoktur, hüküm kesinleştiği zaman uy
gulanabilir. ıBunu düşünerek «Kesin hüküm» deyimi
ne pek katılamıyoruz. 

Sonra, «Affa uğramış olsalar da» ifadesinin çı
karılması teklif edilmektedir. /Biz buna da Komis

yon olarak katılmayı uygun görmedik. Affa uğramış 
olanların milletvekili o'lmaliarını istemememizin ne
deni; Komisyon olarak burada saydığımız suçlar 
açıktır; küçültücü bir suçtan dolayı mahkûm olmuş 
olanlardır. Küçültücü, aşağılatıcı bir suçtan dolayı 
mahkûm edilmiş olanları, milletimiz burada kendisi
nin temsilcisi olarak görmek istemez. Bunu düşüne
rek biz, «Affa uğramış olsalar da milletvekili seçile
mezler.» şeklinde bir düzenleme getirdik. Zannedi
yorum bu düzenleme yerindedir. 

Aşağı yukarı önerge ile aramızdaki farklılıklar 
bu hususlarda toplanıyor. Diğer taraftan, getirdiği
miz metinde «Hâkimler, subaylar, askerî memur ve 
astsubaylar ile kolluk görevlilerinin istifa etmeden 
aday olamayacakları» esasını getirmiştik. Bunlar içe
risinde, kolluk görevlerinin istifa mecburiyetini şart 
koşmuyoruz, takdirinize bırakıyoruz; ama diğerle
rinin istifa etmelerinin uygun olacağı kanısındayız. 

Şimdilik maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sorum var Sayın (Baş
kan. 

BAŞKAN — Soru, Sayın Güray buyurun efen
dim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, «Af
fa uğrasalar da» tabirinin kaldırılmayacağını beyan 
ettiler. Oysa ki, 1801 sayılı Kanunla Anayasada ya
pılan değişiklikle bu tabir kaldırılmış ve bazı kişile
rin kazanılmış hakkı doğmuştur ve hatta bu kişiler 
seçildiler; içlerinden bakan olanlar bile oldu. 

Şimdi, kazanılmış haklara çok saygılı olan Anaya
sa Komisyonumuz, bu noktada acaba zabıtlara geç
mesi bakımından soruma cevap verirler mi?.. Bu ka
zanılmış haklar ne olacaktır? Yani affa uğramış ve 
memnu hakları iade edilmiş kişilerin; seçilme hakkını 
kazanan bu kişilerin kazanılmış haklan ne olacaktır?. 
Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu görüşü bunların aley
hine olabilir; zapta geçmesi bakımından arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru var mı efendim?.. Sayın Bayazıt, Sa

yın Yarkın, Sayın Şengün, Sayın Hazer soru soracak
lardır. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RİFAT BAYAZIT — İlkokul mezunları için Sa

yın Kemal Dal bir öneri getirdi; «İlkokul mezunları
nı kabul ediyoruz» dedi. Yalnız, ilkokul mezunu 
olup da Türkçeyi bilmeyenler var. Bu çok önemli bir 
husus. Yüksek Seçim 'Kurulunda çalıştığım sırada 
çok tesadüf ettim. Hatta ihbarlar vaki oldu. İlçe ve 
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il seçki kurullarında bunlar imtihana tâbi tutuldu. I 
ve bunların Türkçe bilmedikleri anlaşıldı, muhtar
lıklarına son verildi, bunlar muhtar da olabiliyorlar. I 
Bu, milletvekilliği üzerinde de yarın olur. Onun için 
bu metne «Tütkçe bilmek» kaydını koymak ve her I 
halde Anayasada yer alması yararlı olacağı kanısın- I 
dayım, bu bir. I 

İkincisi, hâkimler, savcılar ve askerler istifaya I 
mecbur tutuluyor, yerindedir, istifa etsinler, hatta da- I 
ha önce istifa etmeleri lazım bence. Bu bir sene, iki I 
sene evvel olsun. Seçime yakın zamanlarda olmasın; I 
fakat yükseköğretim ikurulu organlarının, kamu I 
hizmeti gören, kamu kuruluşlarındaki umum müdür- I 
lerin de istifa etmesi gerekir. Çünkü, seçim sırasında 
bunlar hangi iktidara mensupsa, hangi partiden aday-
sa, bulundukları yerlerde birçok propagandalar ya- I 
par. Bu arada bütün hizmetleri teksif edip, kendile- I 
rini milletvekili yaptırdıkları geçmiş günlerde görül- I 
müştür. Bunların da istifalar hükmüne alınması her I 
halde daha hayırlı olur. Takdir Yüce Komisyonun- I 
dur. I 

BALŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Haznedar. I 
ALİ MAHZAR HAZNEDAR — Efendim 2 nok

tada aydınlanmak istiyorum müsaadenizle. I 
Söz alan, kürsüde konuşan çeşitli arkadaşlarımız, I 

bu, «Affa uğrasalar dahi» konusunun bir kanunla I 
kaldırıldığını ve Anayasadan çıkarıldığını ifade et- I 
tiler; fakat benim bildiğim kadarıyla ve şu kitapçık 
yanlış yazmıyorsa, bu hüküm, 1188 sayılı Kanunla I 
kaldırılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin I 
16.6,1970 tarihli ve 1970/İl sayılı kararı ile iptal edil- I 
miş bulunuyor. Bu espiri içerisinde Sayın Dal tara- I 
fından cevaplandırılmasını arz ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yarkın. I 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Sa

yın Sözcü «Affa uğramış olsalar bile» deyiminin çı- I 
karılmamasını, yine muhafaza edilmesini ileri sürerler I 
ken, küçültücü suçlar için, bazı küçültücü suçlar için, I 
bu deyimin kullanıldığını ifade ettiler. Metinde, I 
«Taksirli suçlar hariç 16 ay ve daha fazla ağır hapis 
veya hapis cezasına hüküm giymiş olanlar.» deni- I 

/ yor. Bu kısmın üzerinde durmak istiyorum. Yani, I 
hayatının herhangi bir döneminde 6 ay veya daha 
fazla hapis cezası giyen bir kişi, bu mahkûmiyeti 
affa uğramış da olsa ve suçun türü ne olursa olsun, I 
hangi tür suç olursa olsun, taksirli suç hariç olmak I 
üzere hayatının herhangi bir devresinde hüküm giy- I 
d'iği ttr konuda, bilahara affa uğradığı takdirde, af [ 
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kanunu, affın bütün sonuçlarını ortadan kaldırdığına 
göre ve adlî sicilden de bu suç tamamen silindiğine 
göre, burada hâlâ «Affa uğramış olsalar bile» deyi
minin, sadece bu suçlar yönünden Anayasada muha
faza edilmesine neden gerek gördüler?.. Ancak, arz 
ettiğim gibi yüz kızartıcı suçlar veya maddeye yeni 
getirdikleri kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımları
na fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suç
larıyla, yüzkızartıcı suçlardan endişe ediyorlarsa Ko
misyon olarak, yani, bunları af kanunu kapsamına 
aldığı takdirde, bunlar milletvekili olamasın diyor
larsa, kendileriyle beraberim. Maddeyi, bu önergeye 
kısmen de olsa katıldığı zaman, yeniden düzenledik
leri takdirde, yukarıdaki kısmın yani, «6 ay veya da
ha fazla herhangi bir suçtan mahkûmiyet halinin» 
affa uğradığı takdirde, bunların ömrü boyunca mil
letvekili seçilememesini öngörmenin doğru olmaya
cağı, buna göre yeni bir düzenlemenin yapılmasının 
daha isabetli olacağı görüşündeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu soru değil, bir görüşün açıklan
ması oldu. 

Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, acaba Yü

ce Komisyon Sözcüsü, bir af kanunu çıktıktan son
ra, burada affa uğrayan kişiler hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığını lütfen izah edebilirler mi?. 

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

DAL — Sayın Başkan, anlaşılıyor ki, bu önerge ile, 
bu getirdiğimiz madde epeyce çelişkili görünüyor ve 
Meclisi memnun etmek isteriz gayet tabiî. 

Evvela Sayın Feridun Güray'ın tereddütlerini or
tadan kaldırmak için arz edeyim; Anayasa Tasarısın
da benimsediğimiz bir prensip var; kanunların geri
ye yürümeyeceği esası, müktesep hakların korunaca
ğı esası. Biz, getirdiğimiz bu madde ile onu çiğne
mek istemiyoruz, onu ortadan kaldırmak istemiyo
ruz, Daha önoe bu hakkı iktisap etmiş olanların ga
yet tabiî bu hakları saklıdır. Anayasa yürürlüğe gir
dikten sonra bu söz konusudur. 

Bütün tartışmalar göz önünde tutulacak olursa, 
bu durumda biz önergeyi dikkate almak üzere be
nimsiyoruz ve yeniden düzenlemeyi kabul ediyoruz. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Şengün soru soracak mısınız artık bu du

rumda?.. 
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İSMAİL ŞENGÜN — Çok küçük bir soru Sa- \ 
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sizden başka Sayın Kantarcıoğlu 
var, Sayın Vardal var, Sayın Tünay var, Sayın Ge-
lendost var. O itibarla rica ediyorum.. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, Başkanlıktan 
bir soru soruyorum: Sayın Komisyon maddeyi mi 
çekiyor, önergeyi mi çekiyor?.. 

BAŞKAN — 'Maddeyi önergelerle birlikte.. 
SELÇUK 'KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

arkadaşlarıma bir hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Ben yapayım açıklamayı müsaade 
ederseniz Sayın Kantarcıoğlu rica edeyim. Madde ile 
birlikte önergeler alındığına göre, bu önergeler tek
rar gelecektir Genel Kurulumuza. Binaeleyh, sayın 
üyelerimizin soru sormak imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
nedenle bu maddeyi önergelerle birlikte Komisyona 
veriyorum. 

85 inci maddeyi okutuyorum, 
II. Görev ve yetkileri 
A. Genel olarak 
MADDE 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak; Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; 
bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek 
ve ka'bul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına 
karar vermek; milletlerarası andlaşmaları onaylamak; 
Anayasanın onüçüncü maddesindeki fiillerden dola
yı hüküm giyenler hiriç olmak üzere, genel ve özel 
af ilanına karar vermek ve bu Anayasanın diğer mad
delerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görev
leri yerine getirmektir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 4 değişiklik 
önergesi var okutuyorum: 

(Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 85 inci 

maddesinin başlığının, 
1. «II. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gö

rev ve Yetkileri, 
A. Genel Olarak» düzenlenmesini, 
2. Madde 85. — başındaki «Türkiye Büyük 

M;illet Meclisinin Görev ve Yetkileri» cümlesinin çı
karılarak cümlenin düzenli ve anlaşılır hale getirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turban GÜVEN Halil Erdoğan GÜREL 
İbrahim GÖKTEPE Orhan BAYSAL 

Abbas GÖKÇE 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 113 üncü maddesi ile Cumhurbaşkanı 

yetkileri arasına alman ölüm cezalarının yerine getiril
mesi yetkisinin doktrine ve 60 yılı aşkın tatbikata uy
gun olarak 85 inci maddeye alınmasını ve maddenin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Madde 85. — T. B. M. Meclisi Kanun koymak, 
değiştirmek ve kaldırmak, Devletin Bütçe ve Kesin-
hesap Kanun Tasarılarını görüşmek, kabul etmek, 
para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahkeme
lerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine geti
rilmesine karar vermek yetkilerine sahip olup millî 
iradenin tecelli ettiği yegâne ve tek organdır. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 85 inci maddesinde üçüncü 

satırda yer alan, «Savaş ilanına karar vermek» hük
mü Tasarının 88 inci maddesinde, üçüncü ve dör
düncü satırında yer alan, «Milletlerarası antlaşma
ları onaylamak» hükmü de devlet başkanının yetki
leri arasında 113 üncü maddede yer aldığından, söz 
konusu hükümlerin maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Hamza EROĞLU M. Fevzi UYGUNER 
Turgut YEĞENAĞA Bekir Sami DAÇE 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 85 inci maddesine aşağıda

ki hususun eklenmesi izinlerinize arz olunur. 
«Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezaları

nın yerine getirilmesine karar vermek Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin görev ve yetkilerindendir.» 

Fuat AZGUR Orhan BAYSAL 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili ilk önerge Sayın 

Güven'in ve arkadaşlarının. 
Sayın Güven, açıklama yapacak mısınız?... 
TURHAN GÜVEN — Müsaade ederseniz kısa 

bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Gürüldüğü üzere Üçüncü Kısmın Birinci Bölü

mü yasama ile ilgilidir ve başlarken, başlık olarak 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» denilmiş, ondan son
ra evvela «Kuruluşu,» sonra «Milletvekili seçilme ye
terliği» şeklinde bir düzenleme getirilmiş; ancak ba
zı yerlerde bundan vazgeçildiği görülmüş, örneğin 
89 uncu maddede yeniden «Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin seçim dönemi»ne geçilmiş, 90 inci mad
dede başlık «Türkiye Büyük Millet Meclisi» diye baş
lıyor. Burada, yani 85 inci maddede dikkat edile
cek olursa (ki, Yüce Kurulun gözünden kaçmamış
tır) cümlede bir düşüklük var : «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin görev ve yetkileri..», cümleyi bağlıyo
rum, «.... görevleri yerine getirmektir.» Bu nedenle, 
1961 Anayasasında bu Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin görev ve yetkileri madde başlığı idi ve madde 
«Kanun koymak, değiştirmek» şeklinde başlıyordu 
ve anlaşılır biçimdeydi. Bizim önergemiz sadece 85 in
ci maddeyi anlaşılır hale getirmek için verilmiş bir 
önergedir. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Bu önerge üzerinde lehte - aleyhte söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL —. 85 inci maddedeki bizim düzenlememiz ye
rindedir. Zaten burada Türkiye Büyük Millet Mec
lisi düzenleniyor. Bu nedenle önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Güven ve arkadaşlarının 

önergesine Sayın Komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Dikkate alınması kabul edenler... Kabul etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

İkinci önerge Sayın öztürk'ün. 
Sayın öztürk, bir açıklama yapacak mısınız?... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfederseniz Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
'KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Önergem son derece kısadır. Ölüm cezalarının 

yerine getirilme kararının millî iradeden geçmesi 
yolundadır. Hocalarımın çoğunlukta olduğu bir yer
de doktrinden bahsetmek bendenize düşmez; ama 
doktrinde, insan hayatına son vermenin son derece 
önemli olduğu ve ancak millî irade ile bu hususa 
karar verilmesi bizim mevzuatımızda da, bizim dışı
mızda, bize örnek olan parlamenter demokrasilerde 
de, ölüm cezalarının geçerli olduğu yerlerde de ay
nı biçimde gelişmektedir. 

Bu nedenle, 1924 Anayasasının geçerli olduğu 
dönemde, tek meclisten oluşan parlamentonun ölüm 
cezalan üzerindeki kararı parlamento kararı biçi

minde oluşurken, 1961 Anayasası döneminde parla
mentonun çift kanattan oluşması nedeniyle böyle bir 
kararı oluşturma ancak şekil yönünden kanunla 
mümkün olduğu için kanun biçiminde düzenlenegel-
miştir. 

Geçtiğimiz bölüm tek kanatlı parlamentoyu öner
diğine göre, bundan böyle ölüm cezalarının hem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisine alınması hem 
de bundan böyle karar biçimde; artık kanuna gerek 
yoktur, zira bir defada hüküm ifa eden ve kanun 
numaralarını beyhude yere artıran ve sadece şekil 
ifade eden bir husustur. Bunu arz etmek için önerge 
vermiş bulunuyorum. 

Sadece, «Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak, devletin bütçe ve 
kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek, kabul et
mek, para basımına, genel ve özel af ilanına, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yeri
ne getirilmesine karar vermek yetkilerine sahip olup, 
millî iradenin tecelli ettiği yegâne ve tek organdır.» 
demek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerini bir çerçeve içinde belirtmekten ibarettir. 
Ölüm cezalarının, başlangıçta belirttiğim gibi, kendi 
mevzuatımızda ve dünya mevzuatındaki şekline uy
gun olarak ve mutlaka millî iradenin onayından 
geçmesi biçiminde olmasını öneriyorum. Kabulünü 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Önergenin lehinde - aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.* 

RIFAT BAYAZIT — Aleyhinde söz istiyorum 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 

arkadaşlarım; 
Ölüm cezalarının Büyük Millet Meclisince onay

lanması konusu 1924 ve 1961 Anayasasında mevcut
tu. 1961 Anayasasına kadar tatbikatımızda bunlar 
muntazaman meclislerden geçmiştir; fakat 1961'den 
sonra, bilhassa 1968'den sonra meclislerde bu ölüm 
cezaları senelerce beklemiştir. Bizim Danışma Mec
lisi kurulduktan sonra, ölüm cezalarının 1974 sene
sinden beri, ondan evvel affa uğradılar, 1974'den ev
velki bütün ölüm cezaları affa uğradı, 1974'den son
ra işlenen suçlar 1981 senesine ;kadar Büyük Millet 
Meclisinde biriktirilmiş ve bunların hiçbirisi ince
lenmemiştir ve bu ölüm cezalarının tasdikinin mec
lise verilmesi, meclislerin muhtelif partilerden teşek-
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kül etmesi, bu işi gerek komisyonlarda gerekse baş- I 
kanlık divanlarında meclis gündemlerine almamak 
suretiyle sürüncemede bırakmakta ve bunların neti
celenmemesine sebep olmaktadır. 

Bu itibarla, ben şahsen Tasarıdaki yani madde
nin yerinde bulunduğu, önergeye karşı olduğumu ve 
hatta ölüm cezalarının mahkemelerce kesinleştikten 
sonra yerine getirilmesi gerektiğine, hiçbir maka
mın tasdikine lüzum olmadığına kaniim. Takdir yi
ne Komisyonumuzun, arkadaşlarımızın. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur?.. 
FUAT AZGUR — Lehinde Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları? 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkandım, değerli ar

kadaşlarım; 
Yeni Tasarı, demin Sayın Öztürk'ün belirtmiş ol

duğu gibi çok uzun yıllardan beri devam edege-
len bir gelenekten ayrılmış ve ölüm cezalarının ye
rine getirilmesi yetkis ni ve görevini Cumhurbaşka
nına bırakmıştır. Bu herşeyden evvel millî egemen
lik ilkesiyle bağdaşmaz görüşündeyim. Çünkü bir in
sanın hayatına son vermek evvelemirde millî ege
menlikle ilgili bir husustur. Padişahlık veya krallık 
sistemlerinde bunu padişahlar veya kırallar ferman
larla yerine getirirler; demokratik rejimlerde ise mil
lî egemenlik hakkını kullanan parlamentolar tarafın
dan bir kanunla yerine getirilir bu husus. 

Diğer taraftan parlamento meseleyi hiç şüphe 
yok ki, adalet açısından veya delillerin takdiri açısın
dan incelemez. Çok yüksek düzeyde meseleyi ele 
alır ve millî menfaat açısından veya yüksek siyasî 
menfaatler açısından meseleyi tetkik eder. Eğer ge
rekiyorsa ölüm cezasının yerine getirilmesinden vaz
geçebilir. 

Bu çeşitli siyasî münasebetler dolayısıyla devlet
lerarası münasebetleri dahi ilgilendirebilir. Herhangi 
bir devlete mensup olan bir kişinin idamına parla
mento, yüksek düzeyde, siyasî düzeyde meseleyi in
celeyerek karar vermeyebilir ve böylece af çıkar. 

Diğer taraftan, insan canını almak gibi son dere
ce önemli olan bir hususu bütün ağırlığıyla bir kişi
nin omuzuna bırakmak da bendenize göre insafsız
lıktır. Bunu kolektif iradeye bırakmakta, yani büyük 
bir meclisin oylarına terketmekte psikolojik fayda 
da vardır. O itibarla, bendenizin de bir teklifi vardı; | 
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Sayın Başkanlık müsaade ederse teklifimin Sayın 
Kâzım Öztürk'ün teklifiyle birleştirilmesini teklif edi
yorum ve önergenin kabulünü arz ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışîar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Günün bu ilerlemiş saatinde insanlar için gerçek

ten konuşmanın çok güç olduğu bir konu yine huzu
runuza gelmiş bulunuyor. İzin verirseniz şunu arz 
etmek istiyorum : İnsanın, insanın ölümüne karar 
verme hakkı olduğuna hiçbir şekilde kani değilim. 
Devletin de insanın canını alma hakkına sahip oldu
ğuna inanmıyorum. Devlet ve insan diğer insandan 
ancak verdiğini geri alabilir. Devlet, ister tek, ister 
kollektif, ister meclisler halinde olsun, vermediği bir 
şeyi nasıl geri alabilir?.. Ben bunu anlayamıyorum. 

Bu inançla, ister kolektif iradenin olsun, ister 
ferdi iradeye dayalı olsun, insanın insanı idam et
mesine hakkı olduğuna inanmadığım için, meclislerin 
de böyle bir hakkı kullanmaya, hele çağımızda hak
kı olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle bu önergeye 
katılmıyorum. Bunun reddedilmesini temenni ediyo-
rum< 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Önergenin lehinde söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, değer

li arkadaşlarım; 
Konu idam cezası olmalı mıdır, olmamalı mıdır 

konusu olmadığı için bu konunun içerisine girmiyo
rum. Kanunlarımızda idam cezası vardır; bunun 
onay yeri neresi olmalıdır, mevzuumuz budur, bu 
konu üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Tasarının 9 uncu maddesi «Yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» de
mektedir. Türk Milleti adına kullanılan bir yetkinin 
sonunda verilen hükmün, idam hükmünün nerede 
tasdik edileceği veya tasdik edilmeyeceği konusu ise 
tartışmamızın özünü teşkil etmektedir. 

Bir idam hükmü bağımsız yargı organları tara
fından Türk Milleti adına verilmiş ise, bunun tasdik 
edilip edilmeyeceğine karar verecek merci de millî 
iradeyi en üst seviyede temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Bu itibarla Tasarının yetkiyi Cum
hurbaşkanına devreden hükmünün ben millî irade 
mefhumuyla çelişki teşkil edeceğine inanmaktayım. 
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Mazideki birtakım olumsuz emsalleri dikkate alarak 
millî iradeyi ihlal edecek bir sonuca varmamalt-
yız. 

Anayasa çalışmalarına başlayıncaya kadar birçok 
idam hükümleri ve idam dosyaları Meclisimizden 
geçmiştir. 19?4'ten beri uygulanmayan, yerine geti
rilmesine veya getirilmemesine karar verilmemiş olan 
dosyalar bizi bugün için; mademki meclisler birta
kım yanlışların içerisinde olabilmektedirler, onun için 
meclisten bu yetkiyi alalım, millî iradenin tecelligâhı 
olan bu yerden bunu alalım cumhurbaşkanına vere
lim dersek, yanlışı emsal alarak başka yollar ararsak 
daha büyük yanlışların içerisine düşer ve millî ira
deyi zaafa uğratırız. 

Bu itibarla ben önergenin takviye edilmesinin 
millî iradeye hizmet olacağı kanaatindeyim. 

Takdirlerinize saygılarımla sunuyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
Sayın Gölcüklü, Sayın Azgur'un önergesi de Sa

yın öztürk'ün önergesinin bir kısmıyla aynıdır, yani 
ölüm cezası konusunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkisini istemektedirler. Sayın Öztürk'ün 
önergesinde maddeyi daha başka şekilde düzenleme 
de var; rica edeyim. 

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

Burada müzakere ettiğimiz mesele, ölüm cezası
nın kabul edilip edilmemesi meselesi değildir. Ölüm 
cezası ne kadar kötü olursa olsun bir ceza olarak be
nimsendiğine göre, ki, bu konu daima tartışmalı kal
mıştır, daha evvel de arz etmiştik, meseleyi bunun 
dışında tartışmamız gerekir. 

Esasında ölüm cezalarının parlamentolarca, ya
sama meclisince onaylanması diye bir konu yoktur. 
Onay konusu yoktur. Bu, kanaatimizce millî ege
menlikle ve millî iradeyle de alakalı bir mesele de
ğildir. Meselenin özü şurada yatmaktadır : Mahke
melerce verilmiş herkesin mahkûmiyet hükmü gibi 
ölüm cezası da kabili infaz bir cezadir. İnfazı bakı
mından diğer bir mahkûmiyetle ölüm cezasının infa
zı arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. Kesinleş
miş karar infaz edilecektir. 

Yalnız ölüm cezasıyla diğer mahkûmiyetler ara
sındaki fark şurada beliriyor : Ölüm cezası infaz 
edildikten sonra, bunun başka bir cezaya tahvili ve
ya tahfifi mümkün değildir. Halbuki diğer cezalar
da bu daima mümkündür. 

İşte bu sebeple ölüm cezaları infaz edilmeden 
önce, özel veyahut genel af yetkisinin kullanılıp kul
lanılmayacağı öğrenilmek istenilmektedir. Benim bil
diğim kadarıyla başka bir parlamentonun, yabancı 
mevzuatta, ölüm cezalarının parlamentoca onaylan
ması diye bir hüküm de mevcut değildir. Bu yalnız 
bize mahsus, (Benim bilgimin içinde, belki yanılı-
yorum) başka bir kanunda veyahut başka bir anaya
sada buna rastlamadık. Mesele böyle vazedildiği tak
dirde, yapılan şey yeni Anayasa Tasarısıyla : Ölüm 
cezası infaz edilmeden önce cumhurbaşkanına (Sı
nırlı bir özel af yetkisi diyebiliriz) bu cezayı tahvil 
yetkisi, müebbet ağır hapse çevirme yetkisi tanınmış
tır. 

Size başka bir örnek vereyim : Mesela Fransız 
mevzuatına göre, ölüm cezasının infazından Ceza 
Muhakemesi Usulü Kanunu söz etmektedir. Orada 
cezaların infazı maddelerinde şu söyleniyor : Ölüm 
cezaları, bu cezanın tahvili veyahut tahfifi yetkisi
nin kullanılmayacağı anlaşıldıktan sonra infaz edi
lir. Yalnız bir Ceza Muhakemesi Kanunu hükmü
dür. Bu sebeple ölüm cezası kabul edildiğine göre, 
bütün ağırlığına rağmen diğer bir ceza gibi, bir ölüm 
cezasının da kesinleşmesi halinde infazında bir ga
riplik yoktur. Yalnız, işte umumî duruma, genel es
priye uygun olarak bütün mevzuatı alırsak, (Yaban
cı mevzuatta) bu konuda cumhurbaşkanına bu ceza
yı tahvil, müebbet ağır hapse çevirme yetkisini ta
nımış bulunuyoruz. Bu yetkinin tanınması, Türk Mil
leti adına hüküm veren mahkemelerin kararlarının 
muhakkak yerine getirileceği esprisine de uymakta
dır, 

Karar yerine getirilecektir, meğer ki, cumhurbaş
kanı onu başka bir ağır hapse tahvil etsin. 

Bu suretle görüyoruz ki, Meclis tarafından onay
lanma diye bir şey söz 'konusu değildir. Esasında 
Meclis burada yalnızca kendi siyasî takdirini kullan
mıştır şimdiye kadar ve öyle olması lazım gelir. 
Çünkü mahkeme kararını, bir üst mahkemeymiş gibi 
yeniden inceleyerek o ölüm cezasının yerinde olup 
olmadığı, delillerin geçerli bulunup bulunmadığı, id
dianın makul şüpheye yer vermeyecek şekilde ispat 
edilip edilmediği hususlarında duramaz Meclis, zaten 
Anayasa buna engeldir. Bu sebeple biz bu yetkiyi 
cumhurbaşkanına tanıdık her cezanın infazı gerektiği 
gerekçesiyle. 

Meclislere tanındığı zaman (Bizim geleneğimizde 
olduğu gibi) bu mesele politize edilmektedir. Ya gün
deme getirmemekte veyahut aşırı tartışmalar yer al-
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maktadır. Bu sebeple biz bu yetkinin cumhurbaş
kanına tanınmasını {Tahvil yetkisini) uygun gördük. 
Cumhurbaşkanı tarafından müebbet ağır hapse çev
rildiği zaman bu ceza, diğer hapis mahkûmlarının 
durumuna gelmiş olacaktır. Bir af söz konusu oldu
ğu zaman aynı şekilde Meclisin genel af yetkisi İçine 
o mahkûm da girecektir. 

Arz ettiğim şekilde getirdiğimiz bu hükümde bir 
anormallik yoktur, kesin mahkeme kararlarının infazı 
ilkesine de uygundur. Bu sebeple arkadaşlarımızın 
verdikleri önergelere katılamayacağımızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
RIFAT BAYAZIT — Bir sorum var Sayın Baş

kanım t 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt buyurun. 

RIFAT 'BAYAZIT — Efendim, kuvvetler ayrılı
ğı prensibi var. «Yargı organlarının vermiş oldukla
rı kararlar değiştirilemez» ilkesi Anayasamızda mev
cut ve bugün hazırlamakta olduğumuz Anayasada 
da mevcut. 

Yürütme bu yargı kararlarını değiştirebilir mi? 
Sayın Devlet Başkanına verildiği takdirde, Devlet 
Başkanının özel bir af yetkisiyle... Bunu Sayın Ho
cam, değiştirebileceğini, müebbete çevirebileceğini 
buyurdular. Yalnız, Cumhurbaşkanının özel af yet
kisi hastalara, yaşlılara mahsustur. Yoksa, mahke
melerce ölüm cezasına mahkum edilen bir şahsın ce
zasını {Aynen Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi) 
ya tasdik eder veyahut tasdik etmez. Tasdik etmez
se ölünceye kadar o cezaevinde kalır. Bugünkü tat
bikatımız da böyledir. Yoksa, bir af kanunu çıkacak 
olursa, bu ölüm cezası müebbete çevrilir, o zaman 
înfaz Kanunu hükümlerine göre 24 sene üzerinden 
şartla salıverilmeye taalluk eder. Bütün tatbikatı bu
nun bu şekildedir. Sayın Hocam burada Cumhur
başkanının af yetkisini kullanarak müebbet hapse 
çevrilir dedi. Ben anlamadım. Bu ciheti nasıl bağdaş
tırdı mahkemelerin kararının değiştirilemeyeceği il
kesiyle? Bu hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bir de Sayın Öz-
türk'ün sorusu var. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Esasında kuvvetler ay
rılığı prensibi, mahkemeler tarafından verilen nü*: 
kümlerin, diğer kuvvetler tarafından değiştirilmeye
ceğine amirdir, bunda hiç şüphe yok; fakat biraz 
önce arz ettiğim gibi ölüm cezalarının bir özelliği 
vardır. Parlamentolar veyahut cumhurbaşkanı af yet
kisine sahiptir. Hatta diğer ülkelerde cumhurbaşkanı 
yalnız özel af yetkisi değil, genel af yetkisine de sa
hiptir. 

Şimdi ölüm cezasının özelliği biraz evvel arz et
tim, şuradan geliyor : Bir kere bu ceza infaz edildik
ten sonra, o af yetkisinin kullanılması mümkün değil. 
Yalnız ölüm cezaları konusunda (Bu onay değil) af 
yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağının bilinmesi. 
Bir kere infaz edildikten sonra artık bu yetkinin kul
lanılması mümkün olmadığı için. Bu istisna, yani 
yargı kararlarına kuvvetler ayrılığı ilkesince diğer 
kuvvetlerin müdahale edememesi bir tek bu halde is
tisna getirilmiştir, sebebini de arz ettim. 

İkinci mesele, bizim Anayasamız cumhurbaşka
nına sınırlı, ihtiyarlık, ağır hastalık vesaire gibi hal
lerde özel af yetkisi tanımış bulunuyordu, işte biz 
buna bir de ölüm cezalarının müebbet ağır hapse 
çevrilmesi yetkisini ilave ettik. Malumunuz af yetki
si dediğimiz zaman, af yalnız cezanın tamamını or
tadan kaldırmak değildir. Bunu değiştirmek, hafiflet
mek veyahut tamamıyla ortadan kaldırmak yetkisidir. 
işte burada bir değiştirme, bir anlamda hafifletme 
imkânı özel af yetkisi sınırları içinde cumhurbaşka
nına tanınmıştır. 

Bizim bugüne kadar gelen pratiğimiz ise, kanaa
timce (Belki yanılıyorum) hatalıdır. Biz de hep Mec
lis onaylamazsa ne olur diye düşünülmüştür. Mecli
sin onaylamaması diye bir şey söz konusu değildir. 
Esasında burada onay da söz konusu değildir. Bizde 
1924'den bu yana eski geleneğimize göre Meclise bir 
idam cezası dosyasının üstünde karar verme (Onay 
demiyorum) meselesi getirildiği zaman Meclis ne ya
pacağını söyleyecektir. Affa mı tabi tutuyor, yani af 
yetkisini kullanıyor mu, yoksa kullanmıyor mu?.., 
Bunu bildirecektir Meclis. Yoksa, kanaatimce onay 
meselesi söz konusu değildir. Sonra Bayazıt arkada
şımız tatbikatı ve bilgisi gayet engin olan bir hu-
kukçumuzdur. Yine kanaatimce Meclisçe onaylanma
yan ölüm cezalarının müebbet hapis üzerinden he
saplanarak icrasına, infazına devam edildiğini söyle
diler. Doğrudur, olabilir; ama bu meseleyi çözen bir 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bunu arz edeyim müsa
ade ederseniz Başkanım, bunun içinde Öztürk arka
daşımızın cevabı bulunacaktır, gerek kalmayacaktır 
sanırım, 

BAŞKAN — Hayhay, buyurun. 
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şey değildir. Meclis o idam kararı üstünde ne yapa
cağına karar vermedikçe o kişi idamın infazını bek
leyen bir kişidir. Bunun cezası başka cezaya çevril
miştir de, yok öyle bir tasarruf, başka cezaya çevril
miştir de o ceza üzerinden infaz muameleleri yapılır di
ye bir işleme girmek hatalıdır. Bilmiyorum arz ede
bildim mi?... 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk, buyurunuz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Aracılığınızla bir hususun aydınlığa kavuşmasını 

arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — 1924 Anayasasında «Tah
fif, tahvil» sözcükleri vardır. 1961 Anayasasında sa
dece; «Tehir» veya «karara bağlamak» vardı. 

Parlamentoda ölüm cezalarının tartışılarak karara 
bağlanması yerine ne kadar yüce ve ne kadar vukuf
lu olursa olsun tek kişinin tasarrufuna bağlanarak, mil
lî tarihimiz yönünden mala ve cana tasarruf etmek tan
rıdan alınan irade ile padişaha tanınan bir yetkiyken 
millî iradeye intikal eden bu yetkinin Devlet Başka
nına yeniden devredilmesinde zaruret nereden doğu
yor?... Parlamentonun kolayca karar veremeyeceği 
yolunda, yanlış anlamadımsa bu yolda idi, bu husu
sun açıklanmasını delaletlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bir de Sayın Kırca-
lı'nın bir sorusu var. 

Sayın Kırcalı, buyurun rica ederim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; 
Biraz evvel Sayın Bayazıt'ın yapmış oldukları açık

lamalar bu konu hakkında karar vermede çok et
kili oldu zannederim. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
intikal etmiş olan dosyaların uzun zaman Mecliste 
bekletiliyor olması bu hususta arkadaşlarımızın karar
larına etkili olacaktır. Sayın Gölcüklü'nün bu husus
ta bilgisi olduğunu zannediyorum. Acaba Fransa'da 
kendilerine af yetkisi, tadil yetkisi verilmiş olan cum
hurbaşkanları dosyaları hemen bir karara bağlayarak 
ya affa tebdil etmiş veyahut infazına karar vermişler 
midir?... Bu hususta bilgi istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, bir sorum 

var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Müsaade ederseniz Sa

yın Azgur, evvela diki arkadaşımızın sorusuna cevap 
arz edeyim, hafızam pek kuvvetli olmayabilir. 

İB'ir 'kere 19ı6ll Anayasasında ıtaihvil, tebdil vesa-
dreden bahsedilmemesinin sebdbd af yetkisine 'bu kav
ramların dahil olmadığı anlatanla gelmemektedir. 
Nitekim 19İ6I1 Anayasalının Mecliste müzakereleri sa
rasında o maddenin sözcülüğünü yapan Sayın mes
lektaşım Aksoy, bunları haşiv, lüzumsuz tekrar oldu
ğumu, «Af» dendiği zaman bunun, cezanın tamamını 
ortadan kaldırmak anlamına gelmeyip, değiştirme, 
hafifletme, başka cezaya çevirime 'vesaireyi de :ihıti'va 
ettiğini söylem'iştirH Onun için 1961 Anayasası lü
zumsuz tekrara düşmemek için ı«Af» tabirini 'kul
lanmış, diğerlerini tekrar etmemişjtir. 

İhtiyacın neneden doğduğuna gelince, bir ihtiyaç 
doğmuş değildir. Teamül de öyle olabilir. Şayet Yüce 
Meclisinliz teamüle sadık kalma arzusundaysa ona sa-
diık kalabilir. Bizim 'bu yetkiyi Cumhurbaşkanına ver
memizin sebebi, sınırlı çevirme ye'fikisi Cumhurbaşka
nına vermemizin sebebi meselemin ıgerçek mahiyeti
mi aksettirdiği içindir. Haddizatiinde Sayın Bayazııt 
arkadaşımızın söylediği gibi, her mahkeme kararı gi
bi ölüm cezası mahkûmiyetimin de infazı gerekir; fa
kat 'özeliği 'işte io yetıkinin bir kere bu ceza infaz 
edildikten sonra yerimde kullanılamamasıdır. 

Fransa'daki uygulamaya gelince, kısaca onu arz 
edeyim. iBu ölüm cezası Ih'üikmünü ihtiva eden dosya 
aniden cumhurbaşkanının önüme düşmemektedir. 
Adalet Bakanlığında Af Masası, yahut Af Şubesi ve
yahut Af işleri Genel Müdürlüğü diye bir böl'ümı 
vardır. O Bölüm de yalnız ölüm cezası için değil, 
bütün af yetkilerinin kullanılması içindir ve arz ede
yim, genellikle yabancı 'mevzuatta af yetkisi cumhur-
b aşk anlarına verilimektedıir ve batta bugünkü tema
yül meclislerin af yetkisini sık sık suiistimali, ceza 
politikası bakımlımdan fevkalade sakıncalı; fakat pür 
politik ımıülahazalarla ışık sık af yetkisinin kullanıİ-
maısının ceza politikası bakımından suçla savaşta sa
kıncalı olduğu düşünülerek meclislerin af ydtkilefi 
gittikçe sınırlanmaktadır. 

iBunu parantez (içi söyledikten sonra; mesele, dos
ya Adalet Bakanlığında '.inceLenmekte ve bir tavsi
yeyle, izahatla Cumhurbaşkanına gelmektedir. Fran
sa'da uygulama aşağı yulkarı 10-15 yıllık bir periyot 
içimde Cumhurbaşkanları ıbu cezaları daima hapis ce
zasınla, ağır hapis cezasına çevirmişlerdir. Mdtodik 
olarak takip ederek bunu, cezayı infaz etmemişler, 
yani 'hukuken mevcut olmakla beraber fiilen bu ce
zayı kaldırmışlardır. 
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'Bu sefer iktidar değişikliğinde Fransa'da ölüm ce
zası ıda kanunlardan çıkarılmıştır. Fransa'da'ki tatbi
kat da böyledir ve Cumhurbaşkanı 'bu yeftüciyi kul
landığı takdirde, bizim Tasarıda getirdiğimiz hüküm 
ürerine, pek tabiî alarak kendisine Adalet Bakanlığı, 
bu konulda bir suç politikası vardır ve 'bu suç pol
itikasını Adalet Bakanlığı yürütür, Adalet Balkarnlığı-
nun tavsiyesi üzerine bu yötikisini kullanacaktır. 

Saygılarımla arz ödemim. 

BAŞKAN'— Sayın Azgur, buyurun. 
.FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; 
Sayın Sözcünün, Pariaımentonun elinden bu yetki 

alınırken, «'Parlamentolarda meselle sıiyalsî tartışma 
ıkanusu lolmla'kta ve politik mülahazalarla dosyalar 
ibdklötilımıelktedir» idiiye belirttiler. 

Cuirohurlbaşkanları da Parlamento tarafından ve 
Parlamentoda çoğunlukta olan Ibir siyasî partinin oy
larıyla ıbu makamla ıseçirtmişteırdir. O itibarla Cum-
hurlbaşikanlarının siyasî kanaatlerden muarrâ olduğu
nu ısöylemıek son derece güçtür, 

-Böyle olunca, Parlamentoda ıtartışma konulsu ol
maktan çıkarılan bir husus doğrudan doğruya bir 
siyasî kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu siyasî 
kişi, yani Cumlhurbaşkant ne kadar siyasî parti ımıen-
subu olmazsa ılımasın yine de 'belli 'bir siyasî görü
şün sahibi 'Olacaktır. Cumlhuıibaşlkanı ıbir idamı onar, 
Ibir 'başjkasum onamaz ise, bizzat o makamda öttür
düğü için, malkam sahiıbi olarak kendisi ve Yüce Ma-
ikam ülke çapında acaba tartışma konulsu olmaz anı? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAİNVEİKÎLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Azgur arkadaşımızın sorusuna kısaca şu cevabı 
vereceğim : Parlamentonun, Meclisin elinden alınan 
bir yetki filan diye bir şey söz konusu değil. Yani 
bir gasp meselesi yok ortada; fakat Meclislerde bu 
tür müzakere, Meclislerde müteaddit partiler vardır, 
daha ziyade politize oluyor ve işin mahiyetine uy
gun değil; arz ettim. 

Cumhurbaşkanının politik niteliiğne gelince, pek 
tabiîdir ki, Cumhurbaşkanının da politik niteliği var
dır ve Cumhurbaşkanı ölüm cezalarının infazı konu
sundaki çizgisini yürütürken hiçbir zaman keyfiliğe 
kaçmayacaktır. Şunun cezasının çevrilmesine karar 
versin, üç gün sonra gelen cezanın infazına karar ver
sin gibi devamlı inip çıkan, değişen bir çizgi takip 
etmesi mümkün değildir fiilen; çünkü bu konuda bir 

umumî politika vardır, bir umumî çizgi vardır o çiz
gide devam edilir. Şahsını tereddüte düşürecek şekilde 
bu yetkisini kullanmayacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt yeterli değil mi efendim?.. Buyurun 

efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim bu konuda aydın

lanmak hakikaten çok faydalı olacaktır. Yalnız Sa
yın Hocam, Cumhurbaşkanının idam cezalarını ica
bında tahfif edip müebbete çevireceği bendenizde bü
yük bir istifham bıraktı, ileride (Sayın Azgur'un ifade 
buyurdukları gibi) Cumhurbaşkanının herhangi bir ço
ğunluk partisinden gelmesi halinde, çok yüksek bir 
mevkie gölge düşer kanaatındayım. Bunun Meclisler
de İncelenmesi herhalde çok daha faydalıdır, bu daha 
hayırlıdır. Çünkü yargı organlarınca verilen ka
rarların Anayasa ilkeleriyle değiştirilemeyeceği ilkesi 
mevcuttur. Onun bir şahıs tarafından değiştirilmesini 
hatta bir parlamento tarafından değiştirilmesini, ben; 
yargı bakımından, Anayasa bakımından mahzurlu 
gördüm. 

Takdir Yüce Komisyonundur. 
BAŞKAN — Bu, soru olmadı Sayın Bayazıt; bu 

bir açıklama oldu. 
RIFAT BAYAZIT — Evet, bu bir açıklamadır 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, bu soru değildir; 

sizin daha evvel verdiğiniz cevaplar esasen Sayın 
Bayazıt'ın şimdi sormak istediği konuya cevap teşkil 
etmiştir. Sayın Güven, bir soru mu efendim?.. 

TURHAN GÜVEN — Bir soru Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, şu anda 

daha sonra görüşülecek bir maddeye doğru gidiş var 
zannederim, Cumhurbaşkanının yetkileri ve görevleri 
konusunda. Bu nedenle Sayın Gölcüklü'ye bir soru 
sormak ihtiyacını hissettim. 

Acaba neden Cumhurbaşkanının görevleri içinde 
bu idam kararlarının ya onaylanması ve sadece müeb
bet ağır hapse çevrilmesi durumu düşünülmüş de baş
ka bir alternatif getirilmemiştir. Oysa bugün Meclis
lerin görevleri içinde bunlar sayılırken onaylama veya 
onaylamamak gerekçesinde onaylamama halinde (Ki, 
Sayın Hocam aynı görüşte değiller, ama karar olarak 
bunu düşünüyorlar) bu doğrudan doğruya ölüm ceza
sının infazının tehirini sağlamaktadır. 

Oysa, Cumhurbaşkanına verilen bu görevlerin içinde 
zannederim infazın tehirini sağlama yok, sadece müeb-
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HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygıde
ğer arkadaşlarım; 

Önerge konusu olan husus maddî bir hatadan ileri 
gelmektedir. Tasarının 85 inci maddesinin üçüncü 
satırının sonunda « savaş ilanına karar vermek; 
milletlerarası andlaşmaları onaylamak» hükümleri geç
mektedir. 

Savaş ilanına karar vermekle ilgili olan hüküm 
88 inci maddede «Silahlı kuvvet kullanılmasına izin 
verme» hükmü içerisinde, madde içerisinde yer al
maktadır, burada fuzulidir. 

«Milletlerarası andlaşmaları onaylamak» ise, Dev
let Başkanına ait olup 61 sisteminde ve mevcut sis
temde 113 üncü maddede mevcut bulunmaktadır Dev
let Başkanının görev ve yetkileriyle ilgili. O bakımdan 
bu iki hususun maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
etmekteyiz, ama gerekirse daha fazla da açıklama 
yapma imkânını bulabileceğim; çünkü beş dakikamı 
doldurmadım, Yüksek Başkanlığın müsaadesiyle. 

BAŞKAN — Evet, sayın üyelerin bu önerge üze
rinde söz isteği yoktur. 

Buyurun Sayın Aidrkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Değerli arkadaşım Hamza Eroğ-
lu'ndan bir ufak ricada bulunacağım, kusura bakma
sın bir garip olayla karşı karşıyayız. 

Ben 113 üncü maddede Cumhurbaşkanının görev
leri arasında savaş ilanını göremiyorum, yani diyor
sunuz ki, «.... hükmü de Devlet Başkanının yetkileri 
arasında 113 üncü maddede yer aldığından....» Yok. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, «Savaş ilanı» 
88 inci maddededir. Savaş ilanı 1929 Briand-Kellog 
Paktına ve Birleşmiş Milletler şartına göre kanun dı
şıdır. 88 inci madde de bu bakımdan «Milletlerarası 
hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına» 
tıpkı 61 Anayasasında olduğu gibi o deyim kullanıl
mıştır. Bu bakımdan 85 inci maddedeki «savaş ilanı* 
gereksizdir, milletlerarası andlaşmaları onaylamak.... 
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bet ağır. hapse çevirme vardır; Türkiye'nin şartlarına 
uygunluğunu acaba düşünmüşler mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — »Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşım Güven'in sorusuna da kısaca şu cevabı arz 
edeyim. 

Meclislerin, infazın tehirine karar vermeye yetkisi 
yoktur. 

TURHAN GÜVEN — Onaylamamak.... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Evet, onaylamamak üze
rinde kanaatimizi arz ediyoruz: 

Meclis, önüne gelen idam cezası dosyası üstünde 
bir karar vermek zorundadır; evet diyecek, hayır di
yecek. Memleketin suç politikası, ölüm cezalarının 
infaz edilmemesi yolunda ise, metodik olarak o cezayı 
çevirecektir. Cumhurbaşkanına daha geniş yetkinin 
tanınmamasının sebebi, bu kadarının kâfi olduğu, 
Cumhurbaşkanını çok daha geniş bir yetkiyle donat
manın sakıncalı olacağı, ancak müebbet ağır hapse 
tahvilidir. Bundan sonra o ölüm cezası müebbet hapse 
tahvil olan, değiştirilen kişi, pek tabiî diğer hükümlü
ler gibi Meclisin bir atıfeti olan; (Biz de Meclis elinde 
tutmaktadır genel ve özel af yetkisini) ona konu ola
bilecek belki Meclis tarafından cezası da kaldırıla
caktır. Buna da cevap olarak arzım bundan ibaret ola
cak. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Önergelere katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, ikisine de. 
Değerli üyeler; 
Sayın Öztürk'le Sayın Azgur'un önergelerine Ko

misyon katılmamaktadır. Önergelerin dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza, sunacağım. Dikkate alınması
nı kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Bu maddeyle ilgili son önerge Sayın Eroğlu, Sayın 
Uyguner, Sayın Daçe ve Sayın Yeğenağa'nın. Bu öner
ge hakkında açıklama yapacak sayın üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, ben ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Eroğlu. 
Sayın Aldıkaçtı zannederim 113 üncü maddede 

«Savaş ilanı» yoktur dediniz. Aslında Sayın Eroğ-
du'nun 113 üncü maddede bulunan ve burada olma
ması lazım gelen konusu; «Milletlerarası andlaşmala-
rın onaylanmasıdır» Öyledir, değil mi Sayın Eroğlu?.. 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
88 inci madde «Savaş ilanı»; «Milletlerarası and-

laşmalar» da 113 üncü madde. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim gerek 85 inci maddede ge-
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rek 88 inci maddede «Savaş hali ilanı» vardır; bunun 
biri çıkartılabilir, kabul ediyoruz, tekrarlama olmuş. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım müsaade 
buyurursanız burada 85 inci maddedeki «Savaş hali 
ilanı»'nı çıkaralım, 88 inci maddede yalnız savaş de
ğil daha açık bir şekilde silahlı kuvvet kullanılmasına 
izin verme vardır; o şekliyle kabulü daha uygundur. 

BAŞKAN — O, 88 inci maddede görüşülecek bir 
konu. 

Sayın Aldıkaçtı, 88 ve 113 üncü maddelerde bulu
nan bu yetkilerin buradan kaldırılmasına katılıyor 
musunuz, katılmıyor musunuz?.. 

Ayrıca bir konuyu da özür dileyerek hatırlatmak 
istiyorum: Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme konusu 
üzerinde bir dikkat arz etmenizi rica edeceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hangi konuda onu da lütfen söy
leyin efendim. 

BAŞKAN — Bakanlar Kuruluna belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver
mek.... Bu da aşağıdaki maddede mevcut bir konu
dur. Benim müzakerelere gayet tabiî müdahale etme 
veya müzakereye girme yetkim yok Başkan olarak; 
yalnız dikkatinize arz ediyorum. Benim teklifim üze
rinde görüş rica etmiyorum. Yalnız Sayın Eroğlu'nun 
tekliflerine katılıp katılmadığınızı rica edeyim, öbür 
konuyu ben sırf dikkatinize arz ettim. 

Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, 
«Genel olarak» dediğimiz zaman; genel olarak 

Yasama Meclisinin yetkilerini tadat ediyoruz, sayı
yoruz. Ondan sonra da, diğer tarafta bunun nasıl tat
bik edileceğini gösteriyoruz. Bunların birbirinden ay
rılması lazımdır efendim. 

Birinde genel olarak yetkiyi sayıyoruz, diğer ta
rafta bunun nasıl tatbik edileceğini, hangi koşullar al
tında tatbik edileceğini ve nasıl tatbik edileceğini gös
teriyoruz. Onun için bir yanlışlık yapıldığına kani de
ğiliz efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Aldıkaçtı. Evet. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım, «Savaş 

hali»'nin her iki maddeden de çıkarılmaması lazımdır. 
Biri genel hükümdür, diğeride onun izahıdır. 

BAŞKAN — Evet. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, çok ha
talı ve yanlıştır efendim. Bir soru soracağım, müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu bir soru sorabilirsiniz. 
Buyurunuz. 

HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim, genel ola
rak eğer ifade edilecek ise, «Savaş ilanı» diye geçme
mesi lazımdır, «Silahlı kuvvet kullanılmasına izin ver
mek»; «Milletlerarası andlaşmalar» için de, «Millet
lerarası andlaşmaları uygun bulma» şeklinde geçmesi 
lazım. 

BAŞKAN — Evet, bu soru olmadı, yine bir açık
lama oldu. 

HAMZA EROĞLU — Bu hususu kabul edip 
etmediklerini Komisyondan soruyorum? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, 85 inci maddede, 
«Yasama Meclisinin yetkisi olarak savaş ilanına ka
rar vermek....» Fakat 'bu savaş ilanına karar ver
menin koşulu nedir? 88 inci maddede söylüyor, «Mil
letlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali 
ilanına karar vermek....» Sınırlıyor burada. Savaşa 
böyle ilanihaye yahut sınırsız bir şekilde sırf Büyük 
Millet Meclisinin iradesine bağlı olarak bir tasarruf 
görmüyor. Bilakis, bunu sınırlıyor ve «Milletlerarası 
hukukun meşru saydığı hallerde» diyerek bunu tasrih 
ediyor, açıklıyor. Bundan dolayı ayrılması mümkün 
değildir. 

Silah kullanması meselesi ise, aynı şekilde efendim, 
maddenin son fıkrasına da ilave ettik. Cumhurbaş
kanı, bazı anlarda Büyük Millet Meclisi toplanamaz, 
ani bir durum olur, tehlikeli bir durum olur o anda 
Büyük Millet Meclisi toplanana kadar millet elikolu 
bağlı bekleyecek değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
müdahale etmesi lazımdır. Cumhurbaşkanı gerekli 
emri verecektir. Bu emri verebilmesi için de bu hü
küm getirilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; \ 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamakta

dır. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunaca
ğım. Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul et
meyenler.... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

85 inci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmeyenler.... 85 inci madde kabul 
edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
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86 ncı maddeyi okutuyorum: 
B. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

verme 
MADDE 86. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Bakanlar Kurulunan kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir. 

Yetki kanunu, çıkarılacak Kanun Hükmünde Ka-
rarname'nin amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma 
süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıka
rılıp çıkarılamayacağını gösterir. 

Bakanlar Kurulunan istifası, ilgili bakanın çekil
mesi veya yasama döneminin sona ermesi, belli süre 
için verilmiş olan yetkisinin sona ermesine sebep ol
maz. 

Kanun hükmünde kararname, sürenin sona erme
sinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğunu veya 
süre bitimine kadar devam ettiğini de, belirtir. 

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarma
sına ilişkin hükümler saklıdır. 

Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede 
yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, karar
namede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih 
de gösterilebilir. 

Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları ve genel kurulunda öncelikle ve ivedilikle 
görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürür
lükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararname» 
lerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili sekiz değişiklik önergesi var; 

önergeleri sırayla okutuyorum. 

(TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz zaptısabık bakımından bir şey arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Eğer yanlış hatırlama-

dıysam Sayın Başkanım, 85 inci maddenin başlığı hu
susunda bendenizin bir önergesi vardı. Yüce Kurul 
da bunun dikkate alınmasına karar vermişti. Ancak, 

ne var ki, biraz önce Başkanlık, bu maddeyi kesin 
oylamaya sundu ve kabul edildi. Dikkate alınan bir 
önerge varken, kesin oylamaya sunulması hususunu 
lütfen zabıtlara geçmesi bakımından arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven, hak
lısınız. Tabiî bu kadar uzun müzakere sırasında be
nim değerli yardımcı arkadaşlarım da, Kanunlar 
Dairesinden, «Bu madde üzerinde dikkate alınan bir 
önerge var» demiş olmaları gerekirdi; bunu demediler. 
Demiş olsalardı gayet tabiî hatırlayacaktık. Takdir 
edersiniz müzakereler bir hayli uzun sürdü. Çok hak
lısınız. 

Konuyu biliyorsunuz şöyle yapıyoruz: Tüzüğümü
zün bir madesi var, maddî hataların tasrihine ait; Ta
sarının sonunda biz bu hatayı düzeltme imkânını bu
lacağız Sayın Güven. 

Teşekkür ederim. 

Önergeleri sırayla okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Kanun 

Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme» baş
lıklı 86 ncı maddenin beşinci fıkrasının madde met
ninden çıkarılmasını, yerine aşağıdaki fıkranın beşinci 
fıkra ve yeni fıkranın da altıncı fıkra olarak madde 
metnine konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan GÜVEN Bekir Sami DAÇE 
İbrahim GÖKTEPE Halil Erdoğan GÜREL 

Mahmut Nedim BÎLGÎÇ Avni MÜFTÜOĞLU 
Orhan BAYSAL Abbas GÖKÇE 

Mehmet PAMAK 

MADDE 86. 
Fıkra 5. — Sıkıyönetim ve olağanüstü haller dı

şında, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümünde yer alan temel haklar, kişinin hakları ve 
ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî hak
lar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle dü
zenlenemez. 

Fıkra 6. — Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerle il
gili çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin iptali 
için Anayasa Mahkemesine başVurulamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 86 ncı maddesine son 

fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 
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«Anayasanın ikinci ^kısmının .birinci ve ikinci bö-
(lümlerinde yer alan temel hak ve fhürriyetler üe dör
düncü kısımda yer alan siyasî haklar ve ödevler ka
nun hükmünde kararnamelerle .düzenlenemez.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının, «Kanun Hükmünde Karar

name Çıkarma Yetkisi Verme» başlıklı 86 ncı mad
desine aşağıdaki hükmün son fıkra olarak ilavesini 
arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bö

lümlerinde yer alan temel haklar ve ödevlerle, dör
düncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler, ka
nun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 86 ncı maddesinin beş ila al

tıncı fıkraları arasına aşağıdaki fıkranın eklenmesi 
hususu izinlerinize arz olunur. 

«Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bö
lümlerinde yer alan 'temel hak ve hürriyetler ile dör
düncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.» 

Mehmet HAZER ibrahim ŞENOCAK 

Danışma Meclisi Sayın -"Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisi ile ilgili 86 »ncı maddesinin sekizinci 
fıkrasından sonra, aşağıdaki hükmün dokuzuncu fık
ra olarak eklenmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
.Süleyman Sırrı KIRCALI 

«Kararnameler Cumhurbaşkanı veya en az 50 
milletvekilinin gerekçeli istemi üzerine, yayım tarihin
den başlayarak 15 gün içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 86 ncı maddesinin 

3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

SaygÜarımla. 
Cahit TUTUM 

«Bakanlar Kurulunun istifası veya yasama döne
minin sona ermesi ile verilmiş olan yetki de sona 
erer.» 

Yüksök «Başkanlığa 
Görüşülmekte alan Tasarının 86 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

«Türkiye Büyük Mület Meclisi, Bakanlar Kurulu
na belli konularda kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi verebilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 86 ncı maddesinin 

beşinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve .tek
lif ederim.. 

Saygılarımla. 
Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Değerli .üyeler; 
Bu -maddenin ıbeşinoi fıkrasıyla ilgili dört önerge 

hemen hemen .birbirinin aynıdır; Sayın -Güven ve ar
kadaşlarının, Sayın Tutumdun, Sayın Yarkın'ın ve 
Sayın Hazer ile Şenocak'ın önergeleri. 

Binaenaleyh, bu dört önerge üzerinde, iki -önerge 
sahibine söz vereyim lütfeder kabul .ederseniz. 

TURHAN GÜVEN — Ben -söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Güven bir siz buyurun, bir 
de diğer bir arkadaş... 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Yasama ile ilgili bölümde huzurunuza sıkça jçık-
.tığım için özellikle özür dilerim. 

Ancak ne var ki, Türkiye'nin kaderinde hazı mad
deler Anayasa da yer aldığı halde her .zaman oıygu-
lama ve kişilerle karşı 4carşıya jjelme (imkânı sağlama
dığı halde, yasama bu bakımdan önemlidir. 

Çok önemli rhir rnıadde de, daha evvel 1961 Ana
yasasında yer :almadjğı .halde, 448,8 sayılı Yasayla 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin (hü
kümete verilmiş .olmasıdır. 

1961 Anayasasının 64 .üncü maddesinde, başlan
gıçta böyle bir yetki, tartışmalara rağmen düşünül
memişti .Ancak «e .var ki, geçen -süre .ilerisimde, ..gü
nün şartlarının birdenbire bir [kararnameyle, kanun 
hükmünde (kararnameyle ^uygulamaya -sokulabilmesi 
bakımından .hükümetlere, yasama yetkisinden yürüt
meye bir yetki verme durumu hâsıl olmuş ve bu ne
denle o zamanki 64 üncü maddede vakî değişiklik ya
pılmıştı. 

Neden verildiği, nasıl verildiği hususunu tartış
mıyoruz; yerleşmiştir .Ancak ne var ki, bu düzenle
me yapılıcken, 'kişi hak ve hürriyetlerinin dokunul
mazlığı esasından hareket eden Tasarı, hazırlandığı 
esnada bir sunutkanlıkla bir -bölümü -de gerektiğinde 
kanun hükmünde -kararnamelerle :kısttlama imkânı 
da getirmiştir. 

Biz doğrudan doğıuya .temel hak we ükişmin ıhak-
ları ve ödevleri bölümünün, ıdoğıaıdan jdeğtuj» M -
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kümetiır çıkaracağı kanun- hükmünde kararnamelerle 
bir' çerçeve içine alınmasından yana değiliz. Aynı bi
çimde, yine bu Tasarının- dördüncü1 bölümünde yer 
alan siyasî' haklar ve ödevlerin de herhangi bir ola
ğanüstü hal: veya1 sıkıyönetim hali olmaksızın verile
cek bir yetkiyle çerçevelenmesine de karşıyız. 

Millf iradenin: üstünlüğü ilkesinden hareket eden 
Yüce Meclisiniz, elbette normal dönemlerde bu hak
lanır kısıtlanmasından yana olmayacaktır. Bu neden
le, 96 ncı maddenin- beşinci fıkrasını çıkartıyoruz; 
yerine, sıkıyönetim ve olağanüstü haller dışında bu 
Anayasa Tasansımır (Ki, ileride Anayasa olacak) 
ikihcr kısmımn- birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan 
temel haklar ve kişinin hakları ile dördüncü bölümde 
yer alan. siyasî, haklar ve ödevler hususunda, normal 
dönemde kanun hükmünde kararname çıkarılması 
engellenmektedir. 

Bunun yanında* halen Tasarının, beşinci maddesin
de. «Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun kanun 
hükmünde kararname- çıkarmasına- ilişkin hükümler 
saklıdır»-diye. bir fıkra, getirilmiştir, 

Sayın Başkan; değerli üyeler; 
Cumhurbaşkanı, yüksek malûmları olduğu üzere 

zaten- hükümetin de gerektiğinde başına gelir başkan
lık eder toplantılara; Efem Hakkidir, hem görevidir. 
Birlikte olduklarına göre ve hükümete de âcil du
rumlarda, olağanüstü hallerde zaten kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi, verileceğine göre, bu
rada* bize. göre bu fıkra haşivdir, gerek yoktur. 

BU nedenle; beşinci Akranın çıkartılarak, biraz ev-
veT- a r r etmeye çaliştığım fıkra hükmünün konulma-
sfndan< yanayız*. 

Bîr alhmcr fikra dana tarafımızdan getirilmiştir. 
Siltıyönetihr ve olağanüstü hallerle ilgili çıkarılacak 
kamıar hükmündeki- kararnamelerin iptali için Anaya
sa1 Mahkemesine' gidilmesi önlenmektedir. 

Yine' ileride Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişine- ilişkin- maddeler geldiğinde görülecektir ki, 
(Tâsanmn 18-2 ncimaddesindedir bu)1 kanun hükmünde 
kararnameler için de iptal' bakımından Anayasa Mah
kemesine- gitmek söz' konusudur. Ancak olağanüstü 
halifende, sıkıyönetim hallerinde, durumun gereği ola
rak çıkartılacak olan kanun hükmünde kararnamele
rin' Birdenbire önlenmesini, bu- tehlikeyi bertaraf ede
bilmek amacıyla tarafımızdan bir altıncı- fıkra geti
rilmiştir ve: bunlara^ iptalU Anayasa Mahkemesine 
gitme durumu» önlenmiş bulunmaktadır; 

Tfeşekâcür eder,, saygılar sunarım efendim . 
B'A>ŞÜAN? — Teşek4feür ederim Sayın Güven. 

Diğer bir sayın üyeyi, önerge sahiplerinden... Sa> 
ynr Tutum- işaret buyurdular .Sayın Hazer de işaret 
buyurdular. -! 

Buyurunuz Sayın Tutum. 
Bu- önergelerle- konmak istenilen fıkra aynı; fa

kat Sayın- Güven- ve arkadaşları beşin yerine- bu fık
ranın konmasını isterler. Sayın Tutum son- fıkra ola
rak bu hükmün getirilmesini isterler .Sayın Yarkın 
aynen öyle. Sayın Hazer de beş ve altıncı fıkralar 
arasına konmasını isterler. Aynı mahiyette. 

Buyurunuz». Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM- — Sayın Başkan, değerli, üye
ler;. 

Kanım hükmünde kararname çıkarma yetkisinin» 
Bakanlar Kuruluna, verilebileceğine dair bu 86 ncı 
maddede demin. Sayın arkadaşım Güven'in büyük bir 
vukufla ortaya koyduğu gerekçelerle mutabıkım: O 
bakımdan, bunlara daha fazla açıklamak istemiyo
rum. 

Hemen belirteyim ki, kanun hükmünde kararna
me uygulaması sanıyorum ki, bu. Mecliste Anayasa 
vesilesiyle enine boyuna tartışılması gereken bir ko
nu. Özellikle 196Î Anayasasından farklı olarak bu 
kez olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanına tanınan 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de gel
diği için; müessese daha kompleks bir duruma gel
miştir, sanıyorum bunları tartışmamız gerekir. 

Yalnız,, galiba ilkece anlattığımız bir konu var; 
niteliği ne olursa olsun bu yetkinin Bakanlar Kurulu
na verilmesi gerekliliği, konusunda bir ilke mutaba
katı olduğunu anlıyoruz, arkadaşlarımızın genel ko
nuşmalarından bu anlaşılıyor. Geçmişte baktığımız 
zaman neden bu yetkinin verildiğine dair sanıyorum 
iki ana neden var, çağdaş yönetimde, devlet yöneti
minde özellikle sürat çok önemli bir unsur haline gel
miştir. 

İkincisi- de, bazı konuların teknik kalitesi, uzman
lık alanı olma niteliği bazı alanlarda süratli karar 
alma yetkisiyle- birlikte Bakanlar Kuruluna o alanlar
da düzenlemede bulunma yetkisinin verilmesini zo
runlu kılmıştır .Bu başka bir yolla yapılamaz mıydı 
diye tartışılıyor; ama Sayın Anayasa Komisyonumuz 
bu müesseseyi uygun bulmuş ve getirmiştir. 

Şimdi burada bizim önerimiz; bizim şimdi görüş
mekte olduğumuz Tâsarmın 11 ve 12 nci maddesinde 
gayet açık olarak, kişiliğe bağlı dokunulmaz, devre
dilmez, vazgeçilmez temel hak ve- özgürlükleri tanı
yoruz; temel hak ve özgürlükleri ancak yasayla sı-
nırîasndlnlmttSîruö mümkün olduğunu söylüyoruz. 
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Bu anakuraldan hareket ederek temel haklarla ilgili, 
siyasî haklarla ilgili konuların kanun hükmünde ka
rarnameyle düzenlenmesi bence kanun hükmünde ka
rarnamenin ihdas amacına ters düşen ve o işlevi aşan 
bir niteliktedir. Bu bakımdan, bu konuda hassasiyet 
gösterelim. O konuda saygıdeğer arkadaşımın ileri 
sürdüğü gerekçelere aynen katılmakla iktifa ediyorum. 

Yalnız benim önerimde olağanüstü hallere her
hangi bir atıfta bulunmaksızın bu maddenin yerine, 
temel hak ve özgürlüklerin kanun hükmünde karar
name ile düzenlenemez, demek suretiyle bir küçük 
ayrılma yapıyorum Sayın Güven'in önergesinden; 
ama 137 nci maddeye geldiğimiz zaman olağanüstü 
hallerde çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin, 
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun hükmün
de kararnamelerle nelerin düzenlenebileceğine belki 
orada değinmekte yarar bulduğum içindir. 

Şu durumda önergemde temel hak ve Özgürlük
lerin, siyasal hakların ve ödevlerin kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenmesinin sakıncalı olabilece
ğini düşünüyorum. 

Takdirlerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hazer buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Şenocak'-

la birlikte verdiğimiz önergede 1961 Anayasasında 
yer alan temel haklar ve siyasî hakların kanun kuv
vetinde kararnamelerle düzenlenmemesini istihdaf et
mektedir. Bunun kabulünü istirham ediyoruz, öner
gemiz açıktır. Biz kanun kuvvetinde kararname mü
essesesinin lüzumuna inanıyoruz, münakaşasına bu 
sebeple girmek istemiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Efendim, önergeler üzerinde Sayın Göktepe ile Sa

yın Tan söz istediler. 
Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Kanun hükmünde kararname yetkisi konusunda 

esasen yasamayı düzenlerken, yanlış hatırlamıyorsam 
bir fıkra eklemek suretiyle meselenin prensibini karara 
bağlamıştık; «Kanun hükmünde kararname yetkisi 
saklıdır» şeklinde. 

Kanun hükmünde kararname yetkisi yerilmesi gü
nümüzün bir zaruretidir, o maksatla 1971'de Anayasa 
değişikliğine konulmuştur. Yalnız, 1971 Anayasa de
ğişikliğini yaparken gayet isabetli bir şekilde temel 
hak ve hürriyetlerle, siyasî hak ve hürriyetler kanun 
hükmünde kararname kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Esasen bunların hükümetlerce kanun hükmünde ka
rarnamelerle düzenlenmesi son derece mahzurludur., 

Sayın Güven'in önergesinde ve Sayın Tutum da 
aynı şeyi ifade etmektedir, temel hak ve hürriyetler 
ile, siyasî hak ve hürriyetler; yani kişinin güvenliği ile 
ilgili haklar; seyahat, yerleşme, konut, din ve vicdan 
hürriyeti, basın hürriyeti gibi haklarla, siyasî parti 
kurma, seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma 
gibi hakların kanun hükmünde kararnameyle düzen
lenmemesi yerindedir. Normal, demokrasinin gerçekten 
işlemekte olduğu dönemlerde bunların kanun hük
münde kararname dışında bırakılmasına gerek vardır, 
zaruret vardır, yeni tartışmalara, yeni huzursuzluklara 
yol açmamak için. 

Bunun yanında olağanüstü haller için böyle bir şey 
bahis konusu olamaz. Olağanüstü hallerde Devlet ger
çekten badire içerisindedir demektir ve ister siyasî hak
lar ve hürriyetler olsun, ister temel hak ve hürriyetler 
olsun, isterse diğer hak ve hürriyetler olsun Cumhur
başkanının Bakanlar Kuruluyla birlikte çıkaracağı ka
nun hükmünde kararnamelerle her düzenlemeyi yapa
bilmelidir, Devlet o badireden çıkabilmek için, aksi 
halde çıkılmaz; ama 137 nci maddede de ele alınabi
lir; Sayın Güven ve benim de imzam bulunan önerge
deki husus. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde çıkarı
lan kanun hükmünde kararnameler itiraz üzerine Ana
yasa Mahkemesine gitmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
12 Eylül öncesinde de bunun ıstırabı yaşanmış

tır. Bir kanun veya bir kararname hükmünün Ana
yasa Mahkemesinden döneceği, dönebileceği şüphesi 
uygulamada daima tereddüt yaratmaktadır ve uygula
yıcıları endişeye ve tereddüte sevk etmektedir. Gerek 
sıkıyönetim halinde, gerekse olağanüstü hallerde böy
le bir tereddütün yeri yoktur. Oradaki durum, Devletin 
derhal en kısa zamanda kanun hâkimiyetini en hızlı 
şekilde sağlamak suretiyle o olağanüstü halden çı
kabilmesi halidir, zaruretidir. Binaenaleyh, çıkarılan 
kararnamenin Anayasa Mahkemesinden döneceği, 
dönmeyeceği şeklinde herhangi bir şüphe ve tereddüte 
olağanüstü hallerde yer verilmemelidir, Cumhurbaşka
nının Bakanlar Kuruluyla beraber çıkaracağı kanun 
hükmünde kararnameler derhal uygulamaya konul
malıdır, iptal edilir, edilmez şeklinde bir tereddüt 
yaratılmamalıdır. 

Zaten geçici hallerdir olağanüstü haller; bu geçici 
hallere münhasır olmak üzere itiraz yolu kapalı tu
tulmalıdır; ama normal dönemlerde, demokratik me
kanizmanın her yönüyle işlediği dönemlerde de siyasî 
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hakların, temel hak ve hürriyetlerin hükümetlerin çı
karacağı kanun hükmünde, kararnamelere bırakılma
sını son derece mahzurlu bulurum. Tümü üzerindeki 
görüşmelerimde de arz etmiştim, siyasî hayatımızda 
bunun misalleri de vardır, daima yeni tartışmalar 
açar, yeni huzursuzluklara yol açar. 

Binaenaleyh, önergenin lehindeyim; ama dediğim 
gibi Sayın Güven'in ve benim imzam bulunan öner
genin ikinci kısmı, yani olağanüstü hallerle ilgili kıs
mı 137 nci maddede de ele alınabilir. 

Arz ederim efendim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Tan buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
«Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver

me.» başlığı taşıyan 86 ncı maddenin düzenlenişine 
pek çok yönden itirazım vardı, bunları önerge vesile
siyle arz etmek istiyorum; çünkü bunlardan bir kısmı 
önergelerde yer almaktadır. 

Tasarı iki türlü kanun hükmünde kararname ön
görmektedir; biri, olağan kanun hükmünde karar
name 86 ncı maddede, yani şu anda görüştüğümüz 
maddede düzenlenen. Diğeri de, 137 nci maddede dü
zenlenen, olağanüstü kanun hükmünde kararname di
yebileceğimiz, kanun hükmünde kararnameler. 

Burada görüştüğümüz maddede, fıkralar olarak 
baştan başlayarak söylemek isterim düşüncelerimi : 

İkinci fıkrada; «Yetki kanunu, çıkarılacak Ka
nun Hükmünde Kararnamenin amacını, kapsamını, 
ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden 
fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.» 
demektedir Burada kanımca, «Kullanılma süresini bir 
yılı geçmemek üzere» diye bir maksimum süre konul
masında yarar vardır; olağan kanun hükmünde karar
name olması açısından. 

Bundan sonra gelen fıkrada; «Bakanlar Kurulunun 
istifası, ilgili bakanın çekilmesi veya yasama dönemi
nin sona ermesi, belli süre için verilmiş olan yetki
nin sona ermesine sebep olmaz.» denilmektedir. Ben 
bu konuda aksi görüşteyim; çünkü yasama organının 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çı
karması için yetki vermesi bir güven ilişkisine daya
nır. Parlamentodaki çoğunlukla, o çoğunluğun içinden 
çıkmış olan hükümet arasındaki güven ilişkisine da
yanır. 

Binaenaleyh, bunun sona ermesine sebep olmaz de
ğil, sebep olması gerektiği düşüncesindeyim. Yani, «Bu 
durumda verilen yetki, hükümetin görevinin sona er
mesi, yasama döneminin sona ermesi veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin feshi ile sona erer.» demek 

lazım; eğer bu konuda bir düzenleme getirilmek isteni
yor ise. Kaldı ki bu fıkrada; «Bakanlar Kurulunun 
istifası» denildikten sonra «İlgili bakamn çekilmesi» 
deniliyor. 

Sayın üyeler; kanun hükmünde kararname çıkar
ma konusunda ilgili bakan yoktur, kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna veril
mektedir. Binaenaleyh, yetki verilen Bakanlar Kuru
lunun tümüdür, ilgili bakanı yoktur burada. Binaena
leyh, «İlgili bakanın çekilmesinden anlaşılması gere
ken birşey de yoktur ortada. 

«Temel hak ve hürriyetler» ile Siyasî hak ve ödev
ler» bölümlerinin, olağan kanun hükmünde kararname 
konusu olmaması görüşündeyim. Binaenaleyh, bu ko
nuda verilmiş olan önergelere katılıyorum; çünkü özel
likle iki türlü kanun hükmünde kararnamenin kabul 
edildiği Tasarıda hiç olmazsa olağan kanun hükmünde 
kararname için bunun getirilmesi gerekmektedir. Bu 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Diğer bir önemli konu, «Kararnameler, Resmî 
Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları ve Genel Kurullarında öncelikle ve ive
dilikle görüşülür.» 

Geçmiş dönemde kanun hükmünde kararname mü
essesesinin, yani 1961 Anayasasının 64 üncü madde
sinde öngörülen kanun hükmünde kararnamenin uy
gulanmasında benim kanaatimce iki türlü sakınca or
taya çıkmıştır. Biri; 64 üncü maddenin gerekçesin
de, yani 1971 yılında yapılan değişiklikte açıkça, 
ekonomik ve sosyal hayatın süratle değişen ve acele 
karar alınmasını gerektiren hallerinde kanun hükmün
de kararname çıkarılacağı belirtilmiş olmasına rağ
men; bu dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararna
melere baktığınız takdirde, % 80'i 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değiştirilmesi için kullanılmış
tır. Binaenaleyh, bana göre 1961 Anayasası dönemin
deki kanun hükmünde kararname uygulaması ama
cına uygun kullanılmamıştır. 

İkinci sakınca, benim görebildiğim kadar uygu
lamada; bugün hâlâ Danışma Meclisi Komisyonlarına 
devrolunan, görüşülmekte olan kanun hükmünde ka-
ranameler vardır. Binaenaleyh, bunların Resmî Gaze
tede yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmaları ve bunların görüşülmesi için ivedi 
usulün getirilmesi, pratikte hiçbir sonuç yaratmamıştır. 
Bunlar görüşülmemiştir. 
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Bü.nedenle bu aksaklıkları dikkate alarak ben- şah> 
sea bu; madde, düzenlenirken şunu önerdim; bunaı ne* 
gatifeyasama^yolu da demek mümkündür, önerimde şu 
vardı : 

«Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete
de* yayınlandıkları! gün* yürüdüğe girerler. Kararnamer 
lerim Resmî Gaztede yayınlanmasını izleyen ilk 10 
toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa*-
yısınınt ty8'i.: kararnamelerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulmasını istememişse; karar
nameler onaylanmış sayılır.» 

Binaenaleyh, geçen dönemde görülen aksaklıklar, 
yani yasama organına muhakkak aynı gün sunulacak; 
orada ne zaman görüşüleceği belli değil.... Eğer ger
çekten Türkiye Büyük Millet Meclîsi üyelerinin 1/8'i 
(bu belli bir çoğunluğu ifade etmektedir) önem verir
se bu kanun hükmünde kararnameye, bunun gerçek
ten Mecliste görüşülmesini istiyorlar ise; zaten bu 
başvuruyu yaparlar, gelir burada görüşülür; ama bu 
kadar önemli görülinüyorsa, Resmî Gazetede yayın
landıktan sonra normal, olarak, yürürlüğünü sürdürür. 
Yani negatif bir yol, olumsuz, bir yasama, onayı mü
essesesi getirmeyi önermiştim. Eğer verilen önergeler
le beraber bu madde Komisyona iade edilirse, belki 
bu söylediğimi öneriler de gözönünde tutulur diye 
söyledim. 

Arz ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Komisyondan görüş, rica ediyorum. Bu ara

da müzakeresini ayrıca- yapmadığımız Sayın Tutum'un 
bir önergesi, daha var. O da beşinci fıkranın metinden 
çıkarılması,, diğer bir önergesi de zaten, dört önerge
de. belirtilen, fıkrama konması. şeklinde idi, hepsini bir-
leşiiriyorum;, beş. önerge üzerindeki görüşünüzü ri
ca, ediyorum. 

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

1961 Anayasasınla 64 üncü. maddesine 1971 dê  
ğişjklıği. ile gelen bir düzenleme devam etmiştir; far 
kat. a düzenleme ihtiyaçları karşılamamıştır. Bir. çok 
yönleriyle noksan hükümleri, vardır, yani tamamlan
ması gerekiyordu; Noksandı ve tereddütler yaratıyor
du. Aslında,, 1961 Anayasasında, 1971, yılında-getirilen 
kanun hükmünde kararnamenin asıl gerekçesi; yürüt
meyi,, hükümeti, özellikle güçlü hale getirmek; ama 
bu düzenleme,, asıl. fonksiyonunu yerine getirmemiş
tin Yani,: hükümeti tam. manası, ile güçlendirmiştir 
diyemeyiz. Zira noksanlıkları vardı, bazı. alanlarda da 
çıkarılması öngörülmüyordu. 

Şimdim Komisyonumuz;, yeni. bir düzenleme getir
miştir- Bu: düzenleme: ile hükümet gereğinde gerek 
normal' zamanlarda; gerek olağanüstü zamanlarda, 

i olaylatnm üzerine" cesaretle gidebilecektir,. Bu; amaçla 
; getirdiğimiz düzenlemeyi, Büyük Meclisini tasvibine 

sunuyoruz. 
Yalnız, arkadaşlarımın getirdiği önergede ileri 

. sürdükleri: görüşlere: Komisyon açısından bir değerlenr 
i dirme; yapmak gerekirse; şunları- ilave etmeyi uygun 

görüyorum : 
Bir defa> kanun hükmünde- kararname, gerek di-

, ğer alanlarda olsun, gerek Hak; ve hürriyetler ala-
' nında olsun, Anayasaya- aykırı1 hükümler taşıyarak 

çıkanlkcak değildir. Gayet tabiî, Anayasanın remel 
kurallarına' uygun olmak suretiyle çıkarılacaktır. Bu 
bakımdbn; «Normal5 zamanlarda kişi hak ve hürri
yetleri v& siyasî hak ve hürriyetler alanında kanun 
kuvvetinde kararname- çıkarılmasın» şeklindeki' öne* 
riye Komisyonumuz katılmamaktadır, Zira-, normal 
zamandâ1 da> hükümetin cesaretle üzerine yürüyeceği 
olaylar olabilir, mutlak surette fevkalade zamanlâra-
ifttiyaç duyulmaza 

Ayrıca, kanun hükmünde kararnamenin' getirilen 
önergede- ikinci fıkrada tek'lif edilen Anayasa' Mah
kemesinin denetimi dışında bırakılması ile ilgili hu-
husi burada değil daha sonraki maddede, 137 nci 
maddede ele alınması uygun olur kanısındayız. Ko
misyonumuz- bu- ikinci öneriyi; orada tartışacaktır: 

Diğer taraftan mahiyet itibariyle deniyor ki «Ka
nun kuvvetinde kararname Bakanlar Kurulu, aynldi-
ğı; zamanı sona ermelidir veya bir bakan; ayrıldığı 
zaman, sona! ermelidir.» Bir bakanın» aynlmasr husu
sunda; yanii Bakaniar Kurulunun! üyesi olarak bütün 
kabul: ediyoruz', biz;, oradan: «•bakan'in çıkarılmasına 
karşı değiliz. Yalnız, Bakanlar Kurulu: ile kanun kuv
vetinde: kararnamenin. süresinin aynı olduğu kanısın
da-değiliz. 

Sayım Tanı «Bü- bir güven meselesidir» dedi. Gür 
ven, meselesi olarak kabul! etmiyoruz; 'Belli* bir sürer 
için' varilmişj olan1 bir yetki; Türkiye Cumhuriyeti: 
Hükümetii düştükten sonra yenine gelecek bir lıüMu 
metim de uygulayacağı bir kuraldır,, devamlılık arz. 
eder,, bir hizmetin görülmesi- için* çıkarılmış, olanı bir 
kuraldır; Buı yetkiyi bir hükümete: Mteclis. vermiş; 
olur; fakat aradan bir süre sonra güvenoyu alma> 
yabrilir o- hükümet?, fakatı O/ hizmet, tam manasıyla, ye
rine getirilmemişj olabilir. BUÎ bakundam. hükümetin 
ömrüyle- kanun, kuvvetinde? kararnamenin ömrünün 
aynı olması görüşüne- katılmıyoruz;. Süresi- ile sınırlı/ 

| olmalıdır. 
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idSüresinin bir yıl olması» şeklinde bir görüş de 
ileri sürüldü. Hizmetin ne kadar sürede yerine geti
rilip getirilemeyeceği hususunda şimdiden kesin bir 
karar vermek mümkün değildir, öyle bir hizmettir 
ki, belki bir yüda bitebilir, helki daha fazla bir sü
re alabilir. Bunun takdirinin Meclise hrrakıknasınm 
daha doğru olacağı kanısındayız. 

Ayrıca, «Zamanında (Meclise rsunubnayan kanun 
•kuvvetinde kararnamenin yürürlükten 'kaldırılması» 
şeklinde bir görüş de rileri sürüldü. Bu görüşe de Ko
misyon olarak katılmıyoruz. ;Zira, Meclise sunulmuş
tur; yani hükümet, çıkardığı kanun kuvvetinde ka
rarnameyi Meclise sunmuş; fakat Meclis müzakereye 
almamış ise, bundan dolayı kanun kuvvetinde karar
namenin göreceği hizmetin aksatümasmrn biz yerin
de olacağı 'kanısında değiliz. 

îBütün tbu yönleriyle görüşlere katılmıyoruz. 
^Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, çok özür 

dilerim, hem önerge sahibi olarak da soru sormak 
belki biraz acayip geliyor; ama... 

BAŞKAN — Buyurun, rica ederim. 
TURHAN GÜVEN — Şimdi biz, -sıkıyönetim 

.ve olağanüstü .hallerdeki durumun öneminin idraki 
içinde olarak bunu, verdiğimiz önergede kapsam dı
şı bırakmıştık. ıFakat mormal ahvalde, aklımıza bazı 
şeyler ;geliyor. örnek : Tasarmın ikinci bölümün
deki «Kişinin hakları ve ödevleri' bölümünde bir 
-zorla ^çalıştırma ^yasağı var. Bir gün acaba kanun 
kuvvetinde bir kararnameyle herkes zorla çalıştırı
labilecek midir?. Bir. 

İkincisi; -din ve vicdan .hürriyeti, vicdan özgürlü
ğünden bahsediyoruz. Acaba bütün Türkiye'de her
kes camiye gitmekten bir kanun hükmünde kararna
meyle menedilebilecek midir?. 

Lütfen bunların cevabını alırsam memnun olu
rum efendim. 

JBA$KAN — Teşekkür .ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA (KOMİSYONU ABINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, -Sayan Güven tartışmayı ,pek 
konumuzun dışına •taşıtmak istiyor... 

TU8?HAN .GÜVEN — İçinde.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Yani diyeceklerdir ki, birgün racaba hükü

met yemek yemeği de yasaklayacak kanun kuvvetin
de kararname getirecekler midir, su içmeyi de önle
yecek kanun kuvvetinde kararname getirecekler mi
dir?... 

Bizim getirdiğimiz Tasarıda, demokratik bir ülke
nin gereklerine :uygun oları temel inak ve hürriyetler 
esas olarak alınmıştır. Gelen kanun kuvvetinde ka
rarnamelerin bu ölçüler içerisinde yasama organı ta
rafından değerlendirileceğine inanıyoruz biz. 

Teşekkür ederim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Efendim, :benim bir 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, te

mel haklar ve ödevlerle ilgili kısımlarla, siyası hak
lar ve ödevlerle ilgili kısmın kanun hükmünde ka
rarnamelere konu olamayacağını önergemizde arz et
miştik. Üzerinde konuşmalar yapıldı ve İKomisyon 
bu konularda da ikamın hükmünde kararnamelerin 
normal dönemlerde de çıkarılacağını ifade etti. 

'Şimdi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıy-
la ilgili 11 nci maddede, temel hak ve özgürlükle
rin '-kullanılmasının hangi rnedenlerte sınıflanabileceği 
genel ve özel nedenlerle belirtildikten sonra, «An
cak kanunla sınıflanabilir» diyor. 

Yine 13 üncü maddede, birçok yasak hükümler 
sayıldıktan sonra «Bu yasaklara aykırı hareket eden 
veya başkalarını bu yolda teşvik, tahrik edenler hak
kında uygulanacak müeyyideler kanunla gösterilir.» 
diyor. 

Bu konuda, bu temel haklar bölümünde yer alan 
bütün hakları tek tek saymaya lüzum yok; kişi gü
venliği, özel hayatın gizliliği, konut dökunmazlığı, 
haberleşme özgürlüğü, bütün bunların hepsinde ka
nunla olur diyor. Acaba kanun hükmündeki karar-
nameterle bunları düzenleyecek midir?. «Bir tutukla
manın hangi maillerde olacağı kanunla belirtilir.» di
yor. «Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suç
üstü rhalinde veya gecikmesinde setkınca bulunan 
halterde »kanunla yapılır.» deniyor. 'Çok daha ağıra 
gitmeye lüzum yok; basın konusunda aynı şeyler var. 
Devam ediyoruz; suç ve cezalara ilişkin kısımda 
«Suç ve ceza yerine geçen güvenlik önlemleri ancak 
kanunla konulur» deniyor. Bütün bunlarda kanun 
hükmünde kararnameler konulabilecek midir?.. 

Tekrar sorumun cevabının verilmesini arz «diyo
rum.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

benim de bir sorum var. 
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BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, as

lında ben de aşağı yukarı aynı soruyu soracaktım. 
Yalnız Sayın arkadaşımın ifade etmediği bir hususu 
sorayım* 

Bilahara 139 uncu maddede gelecek olan malî hü
kümlerde verginin de kanunla konulacağı ifade edi
liyor. Bu, bugünkü müzakerelerde daha önceye 
alındı. Acaba kanun hükmünde kararnameyle vergi 
konulabilecek midir?.. 

Bu durum muvacehesinde bunu soruyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan; kanun hükmünde kararna
menin çıkarılması nedeni, getirdiğimiz tasarıda be
lirtilmiştir. Çok acele hallerde hükümetin elinde uy
gulanacak seri bir kural olmadığı için, acele olarak 
çıkarılıp ve hemen olayın üstüne gidilmesi gereken 
hallerde çıkarılması için bu düzenleme getirilmiştir. 
Bugünkü düzenlemelerde vergiyle ilgili kanun hük
münde kararnameler çıkarılmaktadır. Lüzumu ha
linde bu alanda çıkaracağı gayet normaldir. Yani, ya
sama organının takdir etmek suretiyle hükümete 
acele hallerde, derhal kanun hükmünde kararnamey
le müdahale etmesine lüzum gördüğü durumlarda 
kanun hükmünde kararname çıkarabilecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, benim de bir 

sorum vardı, 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım; Komisyo

nun bu direnişi karşısında, daha net bir cevaba da
vet etmek gereğini duydum. «Siyasi partilerin kuru
luş ve faaliyetleri, denetlenme ve kapatılmaları yuka
rıdaki esaslar dairesinde, kanunla düzenlenir.» deni
yor; 'biraz evvel görüştüğümüz «Partilerin uyacak
ları esaslar» bölümünde. Kanun hükmünde kararna
meyle yapabilecek misiniz, bunu düşünüyor musu
nuz?.. 

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

DAL — Siyasî partilerin kapatılmasıyla ilgili esas
lar, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılacağı esa
sı getirilmiştir. Daha önce verdiğimiz cevaplarda ga
yet açık ve net söylediğimizi zannediyorum. 

CAHİT TUTUM — «Kanunla düzenlenir» de
niyor da... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Dört önerge «Temel haklar ve hürriyetler, siya

sî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnameler
le düzenlenemez» şeklindedir. 

Bunlara katılmıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL :— Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu dört önergeye Anayasa Komis

yonu katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dört önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Okuduğum konularda iki ayrı konu da var. Be
şinci fıkranın çıkarılması konusuna (ayrı bir öner
gedir) Sayın Dal, katılıyor musunuz? Beşinci fıkra
nın çıkarılması; Sayın Tutum'un önergesi?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Bir de şunu sorayım : Sayın Güven ve arkadaş

larının; «Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerle ilgili çı
karılacak kanun hükmünde kararnamelerin iptali için 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz». Ayrı birşey-
dir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Onların, 137 nci maddede «Olağanüstü hal
ler...» 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, müsa
ade eder misiniz. Onü, 137 nci maddede görüşmek 
üzere geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri aldınız. Orada görüşülecek. 
Peki, hay hay... 

CAHİT TUTUM' — Sayın Başkanım, katılma
dıkları önergem üzerinde bir küçük yorumum var. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, çok rica edeyim; bir 
sorunuz mu var? 

CAHİT TUTUM — Değişik bir önerge olduğu 
için, Sayın Başkanım. 

«Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı ve Bakan
lar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkarması 
na ilişkin hükümler saklıdır.» Bu 13'7'de var, ora
da düzenlenecek, burada gerek yok demiştim. Aca
ba, buna rağmen mi katılmıyorlar? 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
«Beşinci fıkradaki hükmün 137'ye konulması dü

şünülüyor veya düşünülmüyor; bununla mı ilgilidir 
katılmamaları?» diye soruyorlar., 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL I 
DAL — Sayın Başkan, burada kanun hükmündeki I 
kararnamenin genel 'bir düzenlemesi şeklidir ve kim- I 
lere bu alanda yetki verileceğini, bu 8'6 ncı madde I 
düzenlemiştir. Yerinde bu yetki tanınan kuruluşlar I 
veya kişilere nasıl verileceği hakkında daha teferru- I 
atlı düzenleme getirmiştir. Bu bir tadat niteliğinde- I 
dir. Bakanlar Kuruluna normal zamanlarda verile- I 
cek husus burada düzenlenmiştir. Çıkarılmasına ka- I 
tılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Çıkarılmasına katılmıyorsunuz. I 
Sayın Tutum'un... I 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; usul yönün- I 

den bir hata yapılacak, usul yönünden bir şeyi... I 
BAŞKAN — Hay hay usul yönünden buyurun. I 
CAHİT TUTUM — Efendim, biz Cumhurbaş

kanının yetkilerini düzenlemiyoruz burada. Şimdi I 
ben, bu yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesine belki I 
karşı çıkacağım önergemle. Siz burada kabul eder- I 
seniz, nasıl karşı çıkacağım?.. 

BAŞKAN — Evet. Usul bakımından bir mahzur I 
olduğu belirtilmektedir. I 

Sayın Dal. I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, bu maddenin başlığı «Kanun I 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme» dir. Bu I 
yetkinin kimlere verileceğini; Bakanlar Kuruluna ve I 
Cumhurbaşkanına verileceği burada açıklanmıştır. I 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin düzenlenmesini I 
burada yaptık. Olağanüstü hallerle ilgili bölümlerde, I 
Cumhurbaşkanına verilen kanun hükmünde karar- I 
namenin düzenlenmesini 137'de yapmış bulunuyoruz. 
Bu bakımdan, bu bir tadattır. Bilmiyorum, bizim I 
anlayışımız burada kalması uygun olacağı şeklinde
dir, I 

BAŞKAN — Kalması şeklinde. 
Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyo

nu katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oy- I 
larınıza sunacağım. Dikkate alınmasını kabul eden- I 
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Sayın Tutum'un, bu maddenin birinci fıkrasının 
değiştirilmesiyle ilgili bir önergesi var. I 

Sayın Tutum, birinci fıkranın değiştirilmesiyle il
gili önergeniz üzerinde konuşmak, açıklama yapmak 
istjiyor musunuz?.. 

Buyurun-
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, o çok açık 

birşey. Kabul ettiğimiz '85 inci maddesinin ikinci 
cümlesinde, Bakanlar Kuruluna belli konularda ka- | 
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nun hükmünde kararname çıkarma yetkisinden söz 
etmektedir ve doğru olan da budur. Belli konularda 
demek lazım. Her konuda verilmeyecektir. Bizim 
ileri sürdüğümüz tez budur ve 85'de kabul ettiğimi
ze göre, evleviyetle 86'da da, belli konularda kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir, den
mesi gerekir. 

Saygılar. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Soruyu değerlendirebilmek için, kanun kuvve
tinde kararnamenin ne olduğunu hatırlamak ve bu
nun hangi fonksiyonu yerine getirdiğini bilmek la
zım, tayin etmek lazımdır. Kanun kuvvetinde karar
name, biraz evvel arkadaşımın da açıkladığı gibi, ya
sama meclisinin acil bir durumda kanun yapmak için 
geçecek sürede çıkartacağı kanunun ihtiyaca, halle
dilmesi gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman 
çok geç kalınacağı endişesinden kaynaklanan bir mü
essesedir ve bu müessese bunun için konmuştur. 

Onun içindir ki, kanun kuvvetinde kararnamede 
bu usullerin dışına çıkılması ve yetkinin Bakanlar 
Kuruluna doğrudan doğruya verilmesi lazımdır efen
dim., 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, istenilen «Belli ko
nularda» kelimelerini koyalım mı, koymayalım mı? 
Kati olarak... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Gayet tabiî olarak ki efen
dim, bu konularda tercih yoktur. Belli bir. konu; 
hangi konu için acil bir durum vardır, bunu evvel
den tespit etmek mümkün değildir. Bunun içindir ki, 
çok büyük saygıyla karşılamama rağmen, biraz ev
vel verilen karar da müessesenin ruhuna aykırıdır; 
ama saygıyla eğiliyoruz. Meclisimizin kararıdır. Bil
seydik böyle olacağını, daha başka türlü tedbirler 
alırdık. Alamadık tedbirleri; çoğunlukta yok burada 
görüyorsunuz. İşte böyle oldu. Çok teşekkür ederim. 
(«Aaaa» sesleri). 

Efendim, burada protesto etmeye «Aaa» demeye 
lüzum yok. Biz sizi saygıyla dinliyoruz; bilhassa 
yukarıdaki arkadaşlarımıza hitap ediyorum, siz de 
bizi saygıyla dinleyin. Çoğunluk yok burada; bunu 
söylüyoruz. Çoğunluk varsa Sayın Başkan, devam 
edelim müzakerelere. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Karşı
lıklı, rica edeyim, hiçbir şekilde bu Mecliste birbiri
mizi rencide edecek hareketlerde bulunmamaya aza
mî, gayret sarfediyoruz. Buna devam edelim lütfen. 

Sayın Aldıkaçtı, bu önergeye katılıp katılmadığı
nızı sorayım? 

ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Başkanım, bir tav
zih yapmak istiyorum; yani tedbir dediğimiz zaman, 
bize oy vereceğine inandığım arkadaşlara gitmeme-, 
lerini rica edecektim. Mesele bundan ibaret. Burada 
bulunmalarını söyleyecektim. Burada 80 kişi var. 
îşte bu. Mesele bu. Çoğunluk dahi yok burada. Me
sele bu, yani onu demek istedim. 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
fSA VARDAL — Sayın Başkan usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında? 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkanın bu sözlerin

den ne kastetdİğini açıklamasını istiyoruz. «Bize oy 
vereceğine inandığımız arkadaşların gitmemesini is
tedim» ne demek? Bir gruplaşma mı var? Nedir? 

BAŞKAN — Hayır hayır. Sayın Vardal, biliyor
sunuz sabahtan beri aralıksız çalışıyoruz. Hepiniz 
yoruldunuz. Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri de yoruldular. Bu karşılıklı küçük tarizler bu 
yorgunluktan ileri geliyor. Hiçbir zaman bu konuda 
kimseye kötü niyetli bir tariz yapıldığını tahmin et
miyorum ve böyle birşeyi zaten hiç birimiz düşün
meyiz ve kabul etmeyiz. Onun için, bu konuşma üze
rinde durmayalım. 

Sayın Aldıkaçtı da tahmin ederim aşırı derece
de yorulduğu için belki arzu etmediği kelimeleri kul
lanmak suretiyle konuşmuşlardır. O itibarla birbiri
mizi bütün iyi ve biraz hatalı taraflarımızla kabul 
edelim ve bağışlayalım. Ben bunu rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
HAYRÎ SEÇKİN — Sayın Başkan usul hakkın

da.. .1 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Aldıkaçtı, birşey 

söyleyecek galiba. 
ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkanım; ben hiçbir arka
daşıma herhangi ismini söyleyerek bir tarizde bulun
madım. Sadece dedim ki, benimle beraber oy verece
ğini sandığım arkadaşlardan rica ederdim burada ka
lırlardı... Dediğim bu. Bundan dolayı kalkıp protes
to etmelerine gerek yok sanıyorum ve en meşru bir 

parlamentoda haktır; insanın kendisiyle beraber olan 
arkadaşlarının burada oy vereceğine inandığı arka
daşlarının burada bulunmasını sağlamak istemesi. 
Bundan dolayı kalkmaya lüzum yok ve saygıyla kar
şıladığımızı da söyledik; ilave ettik, kararı saygıyla 
karşılıyoruz, dedik. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bakın, ben değer
li arkadaşlarımı sükunete davet etmek için, sizin ko
nuşmanızın buradaki arkadaşların hiçbirine mütevec
cih olmadığını ifade etmek suretiyle bir açıklama 
yapmak istedim; siz bu ikinci ilaveyi yapmamış ol
saydınız daha çok memnun olurduk. Çünkü, burada 
hepimiz birbirimize inanıyoruz, hepimiz birbirimizi 
mutlaka fikirlerimizle, hertürlü hareketlerimizle, gö
rüşlerinizle kabul ediyoruz. 

Bu itibarla, burada birbirine yakın veya uzak kim
se yok; fikir bakımından da, görüş bakımından da. 
Bir konu gayet tabiî yasaların görüşülmesi sırasında 
müzakere ediliyor, o müzakere edilen konu üzerinde, 
o konuya ilgi duyan ve o konuyu tasvip eden üye de 
bulunacaktır, elbet bulunmayan üye de olacaktır. 

O itibarla, konuyu burada kapatalım ve Sayın 
Seçkin'den de; bu konuyu daha fazla deşmemek ba
kımından, bilhassa rica ediyorum Sayın Seçkin. 

HAYRÎ SEÇKİN — Israrlıyım. Söz istiyorum, 
ısrarlıyım. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Seçkin. 
bakın, bu geç saatte ve değerli üyelerin bu kadar yor
gun olduğu bir saatte ısrar etmeseniz çok memnun. 
olurum. Biliyorum, yapacağınız konuşma belki Ko
misyonu, belki diğer sayın üyeleri daha hararetli sa
vunmalara veya açıklamalar yapmaya mecbur bıra
kacaktır. Böyle bir konu değilse... 

HAYRÎ SEÇKİN — Hayır Sayın Başkanım, ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Hay hay, peki buyurun. 
HAYRÎ SEÇKÎN — îşaret edilen bir noktayı 

tekrar etmek mecburiyetindeyim. Sayım Komisyon 
Başkanı Mecliste çoğunluk olmadığını söylediler; tes
cil edilmiştir .Tasarının görüşülmesine gölge düşece
ği korkusunda olduğum için, Başkanlığınızın tedbir 
almasını istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Biliyorsunuz, yoklama isteme hakkı, siz sayın üye

lere Tüzüğümüzce verilmiştir. Eğer yoklama isteme 
şekli Tüzüğümüzde belirtildiği şekilde talep edilirse, 
yoklama yapacağım. Tüzüğümüzde belirtildiği şe
kilde yoklama talebi için, biliyorsunuz, 5 sayın üye
nin önerge vermesi veya 5 sayın üyenin ayağa kalk-
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ması gerekiyor .Bunu yaparsanız yoklama isteğini ye
rine getiririm. 

Rica ediyorum, bekliyorum efendim. 
FERİDUN GÜRAY — «Ekseriyet yok» diyenin 

yapması lazım. 
BAŞKAN — Bekliyorum efendim. Çok rica ede

rim, Tüzük hükmünü yerine getirmemiz için 5 sayın 
üyenin önerge vermesi veya 5 sayın üyenin ayağa 
kalkması gerekiyor. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir ar
zım var bu hususta. 

BAŞKAN — Bir kısım üyeleri davet ediyorum, 
dışarıdalar, geliyorlar. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; şu anda 
Genel Kurulumuzda çoğunluk vardır. Arkadaşlar dı
şarıdadır, müzakereye devam edilir. 

BAŞKAN — Evet. Yoklama istenmediğine göre, 
müzakereye devam ediyoruz. 

Esasen bu maddeyle ilgili görüşmeler bitmek üze
redir. 

Değerli üyeler; Anayasa Komisyonu bu önergeye 
katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; Sayın Tutum'un 3 üncü fıkranın 
değiştirilmesiyle ilgili bir önergeleri var. 

Sayın Tutum, 3 üncü fıkranın değiştirilmesiyle il
gili önergenin üzerinde bir açıklama yapacak mısı
nız?.. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; 
Üzerinde durduğum, Bakanlar Kurulunun istifa

sı veya yasama döneminin sona ermesi halinde, bu 
yetkinin de sona ereceğini belirten bir önergedir bu. 

Aslında Değerli Komisyon Sözcüsünün verdiği 
izahatta, hizmetlerin sürekli olduğu ve bu nedenle 
Bakanlar Kuruluna münhasır olarak böyle bir yetki
nin verilmediğini ileri sürdüler .Aslında bu hukukta 
son derece tartışmalıdır. Benim kanaatimce burada, 
değişen Bakanlar Kurulu aynı partiden olabileceği 
gibi, başka bir partiden de olabilir ve bir başka amaç 
için verilmiş olan, değişik bir amaç için belli bir Ba
kanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetkiyi, başka bir 
partiden değişik bir politikaya sahip bir Bakanlar 
Kuruluna kullandırmak, aslında bizatihi çelişki. «Böy
le bir yetkiyi vermeyelim ve o noktada sona ersin» 
dedim. 

Kısaca izahatım budur. Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Dal, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

ÖAL — Sayın Başkan; 
İkinci fıkrada, zaten kanun kuvvetinde kararna

menin nasıl ve ne için çıkarılacağı açıkça belirtilmek
tedir. Kapsamı, amacı, ilkeleri belirtilmektedir. Bir 
ülkede çıkarılan kurallar, hükümetlerin ömrüne bağ
lı değildir, devamlıdır, devamlı uygulanır. Bu bakım
dan, biz Sayın Tutum'la aynı görüşte değiliz. Eğer 
yeni kurulan hükümet böyle bir kanun kuvvetinde 
kararnameyi uygulamak istemiyorsa, talep eder kal-
dıttırır; kendi elinde, iptal ettirir. Onun için, bu gö
rüşe katılmıyoruz ve katılmadığımızı belirtiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu önergeye de Anayasa Komis

yonu katılmamaktadır .Dikkate alınmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kırcalı'nın önergesi var. 
Sayın Kırcalı, bir açıklama yapacak mısınız?... 

Buyurun. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sayın Komisyonumuz, kanun hükmündeki karar

nameler üzerinde, benim gördüğüm kadarıyla ger
çekten çok düşünmüşler, pekçok ihtimali göz önünde 
tutmuşlar ve mümkün olduğu kadar çözümlemeye ça
lışmışlar sorunu. Yalnız son defa bu bankerler hak
kındaki kararnameler sebebiyle Önümüze çıkan bir 
durumu, ben özellikle belirtmek isteyeceğim. 

Şimdi bizim buradaki, kanun hükmündeki karar
name hakkındaki 86 ncı maddemiz, her kararname
nin çıkarılır çıkarılmaz, ilanından itibaren Büyük Mil
let Meclisine aynı gün verilmesini ve akabinde öncelik
le ve ivedilikle incelemesini amir bulunuyor; onu em
rediyor. 

Şimdi, önümüzdeki olaya da baktığımız takdirde, 
niçin kararnameler çıkarılıyor?... Biraz evvel Sayın Al-
dıkaçtı açıkladılar; ekonomik meseleler, acil tedbir 
alınması lazım gelen meseleler, hatta bir bakıma alı
nan tedbirlerin duyulmaması, müzakere edilerek kar
şılığında tedbir alınmaması lazım gelen meseleler için 
kanun hükmündeki kararnameler çıkarılıyor. 

Şimdi, bankerler hakkındaki kararnameler çıkarıl
maya başlandı. 35 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name çıkarıldı; fakat kısa bir süre geçti, hatta bizim 
bizzat Adalet Komisyonumuzun ikazları, imaları üze-
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rine Hükümet, 36'yı. 37'yi çıkardı, akabinde 3 8'i çı
kardı, 39'u çıkardı. Şimdi, biz bu arada, eğer o Ka
nun Hükmündeki Kararnameyi, 1 inci Kararnameyi 
hemen ele alırsak, ondan sonra çıkacak olan kararna
meleri hem bağlamış oluyoruz, hem o kararnamelerin 
değişmesini mümkün kılacak Hükümetin tedbirler al
masına mani oluyoruz. Bunda biz çok sıkıntı çektik. 
Bakınız, 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi 
hâlâ daha buraya getiremedik; çıkak aylar oldu. Çün
kü, akabinde Hükümet almış olduğu tedbirlerde ek
siklik buluyordu; çünkü ona, müteaddit süre içerisin
de, uzun süre içerisinde o meseleyi çözebileceğini dü
şünerek, bir yıllık, 1,5 yıllık, 2 yıllık süre veriyoruz. 
Şimdi, hemen akabinde biz incelemeye başlarsak, bir 
karara varırsak, o zaman Hükümet ikinci bir kararna
me çıkarmakta sıkıntıya duçar olacak. Gerçi burada 
bir hüküm var; deniyor ki, «Eğer Meclis meseleyi in
celer ise, çıkacak olan kanunda, bundan sonra tekrar 
kararname çıkarıp çıkarmayacağı hakkını da verir.» 
diyor. Bu benim kanıma göre bir bakıma meseleye 
çözüm getiriyor; ama tam çözüm getirmiyor. 

Bu sebeple, çıkarılmış olan kararname, tabiatiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haberi olsun diye, 
aynı gün Büyük Millet Meclisine sunulsun; fakat he
men incelenmeye geçilmesin ancak süre sonuna kadar 
beklensin, verilmiş olan süre bittikten sonra veyahut 
Hükümet, «Artık benim yapacağım bir şey yoktur. 
Bu kararnameleri inceleyebilirsiniz» derse, Büyük Mil
let Meclisi o zaman incelesin. Böyle olmadığı takdir
de, süre sonuna kadar eğer Büyük Millet Meclisi ve
rilmiş olan yetki kanunu; ki, biraz evvelki meseleyi 
de bu hallediyor; çünkü bir kanun hükmündeki ka
rarname çıkarabilmesi için, verilmiş olan yetkide 
biz bir ikazda bulunuyoruz, ilkeleri belirtiyoruz. 

Şimdi efendim, sözü uzatmayayım, zaman ge
çiyor. Söylemek istediğim şu : Eğer hükümet karar
nameleri versin, Büyük Millet Meclisine takdim et
sin, Büyük Millet Meclisinde üyeler, belli miktarda 
üye; ki ben burada 50 üyenin veya Cumhurbaşkanı... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz dolmuştur ri
ca ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — ... Cumhur
başkanı talep ederse bunu incelensin, aksi takdirde, 
o sürenin bitimine kadar incelenmesin. Bunun, benim 
arzuma binaen değil, şurada kabul edilip edilmeme
si hatta bir konuda meseleye etki etmeyecek diyece
ğim; çünkü, uygulamasının âdeta imkânsız olduğu
nu gördük. Onu arz etmek istiyorum. 

Madde üzerinde daha ileride konuşmak hakkım 
olacağını zannediyorum; çünkü uygulamada ciddî 

sıkıntılarımız var. Bu önergenin kabul edilmesini arz 
eder, saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
S. FERİDUN GÜRAY — îzin verir misiniz 

efendim?... 
BAŞKAN — Sayın Güray, Komisyondan bir 

sorunuz mu var?... 
S. FERİDUN GÜRAY — Hayır; önerge açık-

landıysa aleyhinde konuşmak isterim. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde aleyhte konuşmak 

istiyorsunuz. Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlar; 

Önergenin aleyhinde konuşmak için söz almış bu
lunuyorum. Sayın Kırcalı'nın görüşleri, daha önce 
de banker kararnameleri görüşülürken Komisyonda 
ileri sürülmüştü. Nitekim, bu banker kararnamele
rinin perakende bir şekilde ve kısa fasılalarla çıkartıl
ması, bu tereddütleri hâsıl etti. Ancak ben, kararna
melerin çıkarıldıktan sonra en kısa süre içerisinde 
Mecliste görüşülmesi taraftarıyım. Çünkü; kararna
melerin çıkartılmasının sonucunu beklemek, hükü
metlere bu konuyu istismar etme imkânım tanır. O 
halde, hükümetler bir kararnameyle halledebilecekleri 
konuları, kararname uygulamaya girdikten sonra ge
rekli sonuçları almak bakımından, kısmî aralıklar
la çıkartarak maksatlarına ulaşabilirler. 

Oysa ki, her kararname Meclise geldiğinde en kı
sa sürede görüşülmesi akabinde, Meclis ona bir şe
kil verebilir. Gerektiğinde kararnameyi de kabul et
meyebilir; ama Sayın Kırcalı'nın görüşlerini kabul et
tiğimizde, bu konu hâsıl olmayabilir. 

Bu şekliyle önergenin kabulü halinde hükümete 
çok daha geniş yetkiler ve hatta kararnamelerle dev
leti idare etme imkânı tanımış oluruz. 

O bakımdan aleyhindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyondan bu önerge üzerinde görüş ri

ca ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Sayın Kırcaü'mn iyi niyetini 
anlıyoruz. Yalnız, getirdiğimiz madde metninde, ka
nun kuvvetinde kararnamelerin öncelikle ve ivedilikle 
görüşüleceğine ait hüküm vardır. Zaten Bakanlar Ku
rulu yahutta bunu çıkarma yetkisini haiz makam çı
karır çıkarmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Res
mî Gazetede yayınlayıp sunacaktır. Bu andan itibaren 
ivedilikle, öncelikle görüşülecektir; bütün meselelerin 
önüne geçecektir. 
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Bunun için, ayrıca bazı milletvekillerinin bir ara
ya gelerek, «hemen görüşelim» şeklindeki bir talep
lerine ihtiyaç kalmayacaktır. Meclis gündemine hâ
kimdir, Anayasa hükümlerini uygulayacaktır. 

Bu bakımdan katılamıyoruz. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Dal. 
Değerli üyeler önergeye Anayasa Komisyonu ka

tılmamaktadır. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum •: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

. . . • > . . 
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Değerli üyeler; 86 ncı maddeyi dikkate alınan 
önergelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Daha 45 dakikamız var; fakat çok yorgun oldu
ğunuzu görüyorum. Bu itibarla, 19.15'te Birleşimi ka
patmamızı ve 31 Ağustos Salı günü de saat 10.00'da 
toplanmamızı oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 31 Ağustos Salı günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

138 İNCİ BİRLEŞİM 

28 Ağustos 1982 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasansı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi 18.7.1982, 31.7.1982) 


