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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Tasarı
nın 164 üncü maddesiyle Anayasa Komisyonundan 
gelen 47, 72, 76, 85, 86, 90, 91, 96 ve 100 üncü mad
deleri kabul edildi. Tasarının 160, 161, 162, 163 ve 
165 inci maddeleri değişiklik "önergeleriyle birlikte 
Anayasa Komisyonuna verildi. 

9 Eylül 1982 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 22.45'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başlkan 

Başikanvekili 
Mehmet PAMAK Evliya PARLAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kamer GENÇ 

Kâtip Üye 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : tmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Sayın üyeleri, 147 nci birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — 6-11 Eylül 1982 tarihleri arasında Lahey'de 
yapılacak Uluslararası toplantılara katılacak olan Ça
lışma Bakanı Turhan Esener'e, Ulaştırma Bakanı 
Mustafa Aysan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/427) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Başkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu'nun 6-11 

Eylül 1982 tarihleri arasında Lahey'de yapılacak top

lantılarına katılmak üzere Hollanda'ya gidecek olan 
Çalışma Bakanı Prof. Dr. Turhan ESBNER'in dö
nüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, Ulaştırma Ba
kanı Prof. Dr. Mustafa AYSAN'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

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

Anayasa Tasarısının görüşmelerine BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Sayın üyeler, müzakerelere başlamadan önce, dün 

yüksek kararlarınızla tecelli etmiş bulunan ve öner
geler üzerinde ki görüşmelerin 5 dakikayı geçmeme
si hususunu; aynı şekilde soruların 3 de|jerli üyemle 
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sınırlandırılması keyfiyetini, buna munzam olarak, 
yine önergeler üzerinde, önerge sahibinin açıklama
sından sonra bir lehte ve bir aleyhte yapılacak ko
nuşmaların, uyulması zorunlu bir tavsiye kararı ma
hiyetinde olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum ve 
bu esaslar içinde görüşmelere başlıyoruz. 

Şimdi 166 ncı maddeyi okutuyorum. 
2. Yüksekokullar 
MADDE 166. — Yüksek öğretim kurumu olarak 

yüksekokullar, devlet, ve özel sektörce kurulurlar. 
Yüksek okullar, Anayasanın temel ilkeleri doğ

rultusunda Türk kültürü ve ülkenin ihtiyaçları ve is
tihdam planlaması çerçevesinde, belirli bir mesleğe 
yönelik alanlarda açılırlar. 

Yüksekokullar, bilimsel alanlarda üniversitelerle 
işbirliği yaparlar. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 18 önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 166 ncı 

maddesinin 'Üniversitelerle ilgili 165 inci madde mu
vacehesinde, tamamen kaldırılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN Muhsin Zekâi BAYER 

Gerekçe: Bütün yüksek öğretim kuruluşları üni
versiteler çatısı altında toplanmıştır. Ayrıca Yüksek 
öğretimde Devlet kuruluşu dışındaki kuruluşların 
fayda sağlayamayacağı ve ayrıca mevcut yüksek öğ
retim kuruluşlarının verimli çalışması halinde özel 
yüksekokullara ihtiyaç bulunmayacağı aşikârdır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının Yüksek

okullar ile ilgili 166 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesi için Gend Kurula sunulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Nihat KUBÎLAY 
Yüksekokullar 
MADDE 166. — Ortaöğretime dayalı yüksek

okullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrultusunda, 
Türk Kültürü ve ülkenin ihtiyaçları ve istihdam plan
laması çerçevesinde, belirli mesleklere ve branşlara 
yönelik alanlar Devlet ve özel sektörce açılırlar. 

Yüksekokullar, bilimsel alanlarda üniversitelerle 
işbirliği yaparlar. 

Özel sektörce açılan yüksekokulların çeşitleri, gö
zetim ve denetimleri ile bağlı olduğu diğer esaslar, 
Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sa Tasarısının 166 ncı maddesinin aşağıdaki biçimde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Serda KURTOĞLU 

Madde V66. — Yüksekokullar, kanunda belirti
len esaslara uygun olarak Devlet tarafından üniver
siteler bünyesinde oluşturulan yükseköğretim kurum
larıdır. 

Yüksekokullar, Anayasanın temel ilkeleri doğrul
tusunda Türk kültürü ve ülkenin ihtiyaçları ve istih
dam planlaması çerçevesinde, belirli bir mesleğe yö
nelik alanlarda açılır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının yüksekokullarla ilgili 166 

ncı maddesinin birinci fıkrasının, aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Hakkı DEMIREL Avni MÜFTÜOĞLU 

Etem AYAN Recai IDİNÇER 
«Yükseköğretim kurumu olar-ık yüksekokullar, 

Devlet eliyle kurulurlar.» 
BAŞKAN — Aynı konuda 9 önerge verilmiştir. 

Yalnız önerge sahiplerinin isimlerini okutuyorum. 
Evliya Parlak, Kamer Genç, Halil Evliya, Ayhan 

Fırat, Kâzım öztürk, Mahmut Akkılıç, Paşa Sarıoğ-
lu, Muhsin Zekâi ıBayer, Güngör Çakmakçı, Akif 
lErginay, Mahmut Akkılıç, Hayati Gürtan, Feridun 
Güray, Ali Dikmen, Aydın Tuğ, Lütfullah Tosyalı, 
Remzi Banaz, Bahtiyar tUzunoğlu, özer Gürbüz, Nu
rettin Âyanoğlu. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının !İ66 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zeltilmesini saygı ile arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 
Madde 166/lBirinoi fıkra : 
«Yükseköğretim kurumu olarak yüksekokullar, 

Devlet ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alına
rak özd sektörce kurulurlar.» 

Meclis Başkanlığına 
166 ncı maddenin 'birinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

(Madde 166/iFıkra 1 : 
«Yükseköğretim kurumu olarak yüksekokullar 

Devletçe kurulur. Ancak Yüksek Öğretim Kurulunun 
görüşü alınarak özel kesimce de kurulmasına izin 
verilebilir.» 
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Gerekçe : 
'Asıl olan, yüksekokulların Devletçe kurulması

dır. Ancak ihtiyaç halinde, kanunî şartlara uygun 
olarak ve Yüksek öğretim Kurulunun da görüşü alı
narak özel kesimce kurulmasına izin verilebileceği 
metinde yer almalıdır. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜİK Halil GELENDOST 

Yüce (Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının yük

sekokullarla ilgili '166 ncı maddesinin ikinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Selçuk KANTAROOĞIJU 
«Yüksekokullar, Anayasanın temel ilkeleri doğ

rultusunda Türk kültürü ve ülkenin ihtiyaçları ve is
tihdam planlaması çerçevesinde, belirli bir mesleğe 
yönelik alanlarda ön lisans veya lisans düzeyinde ele
man yetiştirilmek üzere açılırlar.» 

•BAŞKAN — Sayın üyeler; 
En aykırı bir önerge olması itibariyle Sayın Sa-

ğışman'ın önergesinden başlıyorum. 
Açıklama yapacak mısınız Sayın Sağışman?.. 

Lütfen mikrofondan rica ediyorum. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Bugün Türkiye'deki bütün yükseköğretim, ma

lumları olduğu gibi, 2547 sayılı Kanunla tek çatı al
tında toplanmıştır. Üniversiteler bu çatının tepesini 
teşkil etmekte ve yüksekokulların bütün eğitim ve 
öğretim işleri de üniversitelere birer görev olarak bu 
Kanun muvacehesinde verilmiş bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, üniversiteler maddesi içinde ortaöğretim 
üzerinde yapılacak bütün öğretimler yükseköğretim 
yahut üniversiter öğretim olarak 165 inci maddede 
toplanmış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, bu maddenin bilhassa özel okullar 
bölümü bulunmaması ışığı altında kaldırılmasının 
uygun olduğunu arkadaşlarımla berabeı uygun gör
mekteyiz. 

Efendim, özel okulların devlet siiyle özel sektörle 
birlikte kurulmasında bundan evvel memleketimiz ge
niş bir tecrübe sahası geçirmiştir. Her ne (kadar bu 
tecrübelerden faydalanılarak bazı engellerin, bazı kö
tü işleyişlerin kaldırılması mümkünse de, bugün 
memleketin içinde bulunduğu öğretim üyesi ve yar
dımcısı ihtiyacı ve memleketin bütün sathına yayıl
mış 127 tane üniversite, 77 tane çeşitli birimleriyle bö
lümleriyle fakülte, 125 tane yüksekokul bulunduğu
na göre, bu özel okulların büyük bir fayda sağlaya

mayacağı ve ayrıca da öğretim üyelerini daha uygun 
şartlı il merkezlerine doğru çekerek memleketin sat
hında yayılmasına engel olacağı kanatiyle özel okul 
sektörünün bu Anayasamızda yer almaması gerekti
ği kanaatindeyiz. 

önergemizin desteklenmesini rica eder, saygıları
mızı sunarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Tokgöz, lehte aleyhte?.. Lehte. 
Sayın Hamitoğulları, lehte aleyhte?.. Aleyhte. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkanım, lehte. 

BAİŞfKAN — Efendim, sizin notunuzu bir başka 
önerge için aldım. Üç kişÂyle sınırladığımızı hep be
raber hatırlıyoruz. 'Bu itibarla Sayın Sağışman'dan 
sonra Sayın Tokgöz'e lehte ve Sayın Hamitoğulları' 
na aleyhte söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Tokgöz. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Teşekkür ederim Sa

yın iBaşkan. 
Sayın Başkan; 
Bu önergenin lehinde konuşmak üzere söz al

mış bulunuyorum. 
Bugün 25'i bulan üniversiteler öğretim görevlisi 

sıkıntısı çekmektedirler. Sayın Genel Kurula geçen 
yıldan bir anımı ifade etmek isterim: 

Geçen yıl 25'i bulmayan ve 19 olan üniversitele
rin sayısında üniversite bütçeleri Bütçe - Plan Ko
misyonunda görüşülürken, Bütçe - 'Plan Komisyonu 
sayın üyeleri hatırlayacaklardır, bir üniversite rektö
rüne sorulduğunda, «Kaç öğretim görevliniz vardır» 
dendiğinde bir sayın rektörümüz «Sadece ben varım» 
demiştir. 

Devletin dahi, kendi imkânlarıyla bugün öğretim 
görevlisi bulamadığı üniversitelerimize şimdi yeni bir 
statüyle özel üniversitelerin kurulmasına veyahut da 
yüksekokulların kurulmasına müsaade etmemiz, bi
zi yine bir darboğaza itecektir. Şunu hemen ifade 
edeyim; Genel (Kurulda, Anayasanın geneli üzerinde 
konuşmamda yine ifade etmiştim: Bu bir noktada 
bugün YÖK'ün ortaya koymuş olduğu koşullar için
de görev yapmak istemeyen bazı öğretim görevlile
rine yeni imkânlar, yeni kapılar açacaktır ve bugün 
içinde bulunduğumuz öğretim görevlisi sıkıntısını 
daha büyük boyutlara ulaştıracaktır. Onun dışında 
Devletin imkânlarıyla temin edilemeyen araç ve ge
recin bugün kâr gayesi gütmek isteyen özel teşeb
büs tarafından kurulacak okullarda bulunması yine 
mümkün değildir. Kaliteli eleman sıkıntısı çekilecek
tir ve geçmişte özel okulların yaratmış olduğu boş-
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ta gezen enflasyonu da ifade etmek istiyorum. Bu
gün Sağlık Bakanlığındaki eczacı ve dişçi sayısı, Sağ
lık Bakanlığının 1985 yılı ihtiyacını 5 yıl evvel aş
mış bulunmaktadır. Bunu bir rakam olarak ifade et
mek istiyorum ve özel okulların kâr amacı gütmeme
si gerektiğini, eğer kurulacaksa bunların kâr amacı 
gütmeyen vakıflar eliyle kurulmasına taraftar oldu
ğumu ifade ediyorum. IBu olmayacaksa özel okulla
rın, özel teşebbüs tarafından kurulmasına karşı ol
duğumu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın (HJamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarımızın yükseköğrenimi düzenle

yen bölümlerinden bu kısmının «Üniversiteler ile 
yüksekokullar» tarzında düzenlemesinde bir isabet 
vardır; bölüm olarak bir isabet vardır; ama, 166 ncı 
maddenin, devletin mutlaka inhisarında, tekelinde 
kalması ıgereken eğitimi Türkiye'nin bilinen koşulla
rında özel kesime bırakmak, Türkiye'nin ne bugün
kü gerçeklerine, ne ihtiyaçlarına, ne de geçirdiği bu
nalımlarla bağdaşmamaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin 1,2 Ey-
lül'e gelmesinde çeşitli bunalımların etkisi vardır; 
sosyal bunalımların, ekonomik bunalımın ve siyasal 
bunalımın etkisi vardır. Yalnız, eğitim sorununa de
ğindiğimiz şu anda, bu bütün bunalımların beslendi
ği ana bir kaynak vardır. Ona değinmemek, yüklen
diğimiz görevle bağdaşmadığı için yüce dikkatlerinizi 
bu noktaya çekmek gereğini duyuyorum. Bu da, bi
linç bunalımıdır, yani eski deyimiyle şuur bunalımı
dır ve maalesef eğitim sistemimizin düzenlenmesine 
imkân veren Anayasamızın bu bölümünü görüşürken 
bu nokta üzerinde önemle durmak gerektiğine ka-
niyim. 

Bu bilinç bunalımı, Türkiye'de eğitim sistemini 
rayından çıkarmış ve daha önce de yeri geldikçe hu
zurunuzda tekrarlamaktan kendimi alamadığım, Tür
kiye'yi cahilleştiren eğitime getirmiştir. Türkiye'miz 
özel okullar deneyimini geçirmiştir ve eski denemeler, 
bu özel okulların neye mal olduğunu, ağır maliyetini 
açıklıkla, netlikle ortaya çıkarmıştır ve bu nedenle 
bu okullar kapanmıştır. 

Türkiye'de eğitimi, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre, 
Türkiye'nin bütünleşmesini, kalkınmasını sağlayacak 
temeller üzerinde kurmak lazımdır. İşte bu bilinç bu
nalımını aşamadığımız için, maalesef izninize, hoş
görünüze sığınarak söylüyorum, vine özel okulları 

özel kesime devredecek, adeta eğitimi ticarî bir me
ta ıhaline getirecek bir madde yer almıştır; bununla 
ilgili bir öneri vardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir memleketin eğitim 
sistemi sadece bir tek boyutta oluşan kurumlardan 
oluşmaz, üniversite olacak, yüksekokul olacak.. 

'BAIŞIKJAN — Sayın iHamitoğulları, görüşülmekte 
olan önerge bu maddenin kaldırılmasıyla ilgilidir. 

BESİR eAMiİTOÖULLARI — Sayın Başkanım, 
bu maddenin yüksekokullar faslının içeriğinin değiş
tirilerek kalmasından yana olduğum için aleyhinde 
konuşuyorum ve elbetteki buna ilişkin fikirlerimi de 
izninizle arz etmek istiyorum, önergenin aleyhinde-
yim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin enstitüleri olur, 
yüksekokulları olur, üniversiteleri olur. Bunların hep
sini aynı kefeye koyamazsınız. Eğitim bizatihi eleyi-
cidir. IBurada entellektüeller arasında da değişik fark
lar olur; ama, hepsi bir araya geldiği zaman bir sis
tem oluşturuyorsa, gerçekten ülkenin eğitim ihtiya
cını karşılıyorsa o zaman bu geçerlidir. Yoksa, ens
titüleri de üniversite yapın, yüksekokulları da. 'Üni
versitelerde gayet büyük emek, zeka, yüksek seviye 
gösteren insanlara verdiğiniz payeleri diğerlerine ve
rirseniz, o zaman o seviyeye çıkmak isteyen insanla
rın kaynağını kurutursunuz. ıHepsi bir araya gelince 
tutarlı bir sistem oluşturuyorsa, o zaman bir ülkenin 
eğitim sistemi güçlüdür, kuvvetlidir. 

Onun için, «Yüksekokullar» kısmı kalacak; ama, 
Türkiye'de eğitimi ticarî bir meta haline getirmeye 
izin vermemeliyiz. Çünkü, Türkiye daha gelişmekte 
olan bir ülkedir. Bırakınız eğitim sistemini geliştir
mesi, bütün halkımızı dalha AİBC'yi sökecek duruma 
getirememiştir. 

Böyle bir ortamda özel okulları sadece ve yalnız 
ülke yararına açabilecek bir yapı yoktur. Ne yapı 
vardır? Kâr, kazanç yasasına eğitim sistemimizi terk 
edemeyiz. Bunu terk etmek arz ettiğim bilinç bunalı-
mını çözmek yerine daha da çok derinleştirecektir 
ve Türkiye'yi kurtarabilecek ilim müesseselerinin 
oluşmasını, bilim dünyasının gelişmesini engelleye
cek düalizmler yaratacaktır. 

Eğitimde birlik ve beraberliği yaratmanın yolu 
bu değildir. Yüksekokullar kalacak; ama güçlü hale 
getireceğimiz devletimiz bunu yapacaktır. Açıkta ka
lan yüzbinlerce genci istihdama kavuşturmanın, eğit
menin yolu güçlü devlet aracılığıyla güçlü çağdaş 
eğitim müesseseleri kurmaktır. Yoksa, bunu kâr ve 
kazancın aracı yapmak değildir. 
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Yüce takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum. 
BAıŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYAISA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, aziz arkadaşla
rım; 

Dünkü görüşmelerde «(Üniversiteler ile yüksek
okulların aynı madde içinde birleştirilmesi» yolunda
ki bir önerge Genel Kurulumuzca reddedilmiştir. IBiz 
de esasen Komisyon olarak, yüksekokullarla üniver
sitelerin ayrı maddelerde düzenlenmesi görüşündeyiz. 
Bu itibarla 166 ncı maddenin bütünü ile kaldırılması 
yolundaki önergeye katılamıyoruz. 

Muhtevası hakkındaki komisyon görüşünü de, 
diğer önergeler görüşüldükten sonra arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Komisyon, Sayın Sağışman'ın önergesine katılmı

yor. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir soru sor

mak istiyorum ISayın IBaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARICIOĞLU — Sayın Komis

yon acaba bu önerge üzerindeki arkadaşımızın son 
konuşmasını önergenin aleyhinde mi, lehinde mi ka
bul ettiler. 

Sayın Başkanlığın aleyhte veya lehte konuşuldu
ğu konusunda kararı vardı. İkisi de bu maddenin çı
karılması ile ilgili, lehte konuşma yaptılar. (Kalması 
konusunda bir hak kaldı ve noksan olduğu kanaatin
deyim; ama Komisyon katıldı, son buldu. O başka 
şey efendim. Yalnız, bu önergenin aleyhinde konu
şulmadı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç. 
MAHİMUT AKKILIÇ — Sayın 'Başkan, Sayın 

Komisyon Sözcüsünün de bildirdiğine göre, bu öner
genin iki şıkkı vardır; birbirine de aykırıdır. 

O bakımdan, biri maddenin tümüyle kaldırılıp 
üniversiteler içerisine yerleştirilmesi maddesi; ikincisi 
de, yüksekokulların kaldırılmasıdır. Bunların, birbi
rinden ayrı oylanmasında büyük yarar vardır. 

(BAŞKAN — Sayın Akkılıç, önerge yalnız şun
dan ibarettir, iki şıkkı yok: «165 inci madde muva
cehesinde )166 ncı maddenin metinden kaldırılması.» 
ifade bu. Bu itibarla şık bahis konusu değildir. 

Sayın Kantarcıoğlu aleyhte konuşmak istiyorsu
nuz, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu 
madde kalkarsa üniversite müşkül durumda kalacak
tır; 165 inci maddedeki teşkilat müşkül durumda ka
lacaktır. 

Her ne kadar bunlara bağlı ise de. Türkiye'de 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup onlara binaları 
ile birlikte devredilen büyük bir kitle vardır. Bunlar, 
ara meslek sınıfı yetiştirirler; Türkiye'nin ihtiyacı da 
budur ve gerek YÖK Kanununda, gerekse 41 sayılı 
Kanun hükmündeki Kararnamede ön lisansın tarifi 
yapılmıştır. 

Bir röntgen mütehassisi yetiştirebilirsiniz; fakat 
bir röntgen teknisyenini bundan sonra yetiştiremez
siniz. iki yıllık, üç yıllık tekniker baskı yapmak su
retiyle mühendis unvanını almıştır bu memlekette. 
Bu zorlamalar, bu yüksekokulların zamanla, hele bu 
madde kalkarsa tamamen üniversite mezunu olmala
rı cihetine doğru bir adım atılacaktır. 

Ayrıca, şu anda doktorası olmayan, doçentliği 
olmayan, profesörlük unvanı bulunmayan yüksek
okullarımızda binlerce öğretmenin durumu ne ola
caktır?.. Neden Devleti, hükümeti veya hepimizi 
müşkül durumda bırakıyoruz? Madde yerinde kal
malıdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, bir düzeltme yap
mak istiyorum izninizle. 

BAŞKAN — /Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEİYZt 

FEYZtOĞLU — Sayın Kantarcıoğlu'nun zannede
rim dikkatlerinden kaçmış olacak, biz Komisyon ola
rak, bu maddenin kaldırılması değil, kaldırılmaması 
yolunda görüşümüzü belirttik. O itibarla muhafaza
sını... 

BAŞKAN — Efendim, sizin ifadenize değil, iki 
konuşmacıdan birisi lehte, birisinin de aleyhte söz 
aldığı halde, konuşmalarını lehinde yaptılar. Bu iti
barla, Kantarcıoğlu ekledi efendim. 

BEŞİR KAMtıTOöULLARI — Aleyhinde ko
nuştum, rica ederim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZtOĞLU — Sayın Kantarcıoğlu, Komisyona 
da bir yollama yaparak, «Komisyon kabul etmiş ise 
de» buyurdular da.. Biz maddenin çıkartılmasını ka
bul etmedik. Onu arz etmek istiyorum. Maddenin 
muhafazasını istiyorum; ama muhtevası hakkındaki 
görüşümüz saklıdır. 

— 6 — 
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BAiŞIKıAN — Efendim, Komisyonun görüşünü 
dinledik. Sayın iSağışman'ın önergesinin dikkate alın
masını (Komisyon kabul etmiyor. Bu itibarla dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Tümünün değiştirilmesini ilgilendiren iki önerge 
var. Bunlardan en aykırısı Sayın Kurtoğlu'nundur. 
Açıklama için buyurun Sayın Kurtoğlu. 

Sizin önergenizde özel sektör kalkıyor, bu iti
barla, tümünü değiştirmek istiyorsunuz bu nedenle 
size söz veriyorum. Efendim. 

SERDA KURTOĞUU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

166 ncı madde düzenlemesinin, yüksekokulların 
özel sektör tarafından açılmasına yol açan ifadesine 
karşıyım. Kanaatimce, geçmiş tecrübe vardır, bu 
tecrübenin ışığı altında, artık, özel sektör marifetiy
le yükseköğrenimin yürütülmesinde fayda olmadığı 
mülahazasındayım. ıBu 'hususta ısrar etmeyeceğim, 
fazla konuşmayacağım, malûmlarınız. 

166 ncı maddenin çatısı, yüksekokulların bilimsel 
alanlarda, üniversitelerle işbirliği yapmasını öngör
mektedir. Bu işbirliği, eğer samimî ise ve esaslı ise, 
üniversitelerin, yüksekokulları, yüksekokul olarak 
bünyelerine almalarıyla temin edilir. Eğer bu kabul 
edilmiyor, işbirliği sözü ile gevşek 'bir rabıta tesis 
edilmek isteniyorsa, yüksekokullar dejenere olur. 

Teklifim şudur ki, madde metni üçüncü fıkrasın
da yerinde bir ifade kullanmıştır, «»İşbirliği» diyor. 
ıBu işbirliğinin üniversitelerin bünyesine, yüksekokul
ların alınmasıyla işleyeceğine kani olduğum için, dü
zenlemede «Yüksekokullar, üniversite bünyelerinde 
faaliyette bulunurlar» fıkrasını getirdim. Önerdiğim 
değişiklik bu iki husustan ibarettir. Saygılarımla tas
viplerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. ı(Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu önergenin lehinde, Sayın Gürbüz 

lehinde söz istemişlerdir. 
AYDEMİR A§KIN — Eğer mümkünse, lehinde 

konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, daha evvel Sayın Sarıoğlu 

lehinde söz istedikleri için yalnız kendilerine söz ve
rebileceğim. 

NECMETTİN NARLTOĞLU — Önergenin aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Narlı-
oğlu. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu önergemizle ben ve arkadaşlarım, üzerinde 
durmak istediğimiz asıl sorun, özel yüksekokulların 
açılıp açılmamasından ziyade, onun sonuçlarıdır. 
Yani, Türkiye'nin kalkınmasında ihtiyaç duyulan, 
her sahada gerçekten kaliteli ve bir mesleğe yönelik 
insan gücünün yetiştirilmesidir. Çünkü, kalkınmakta 
olan ülkeler için en büyük sorun, kalkınma araçlarım, 
öngörülen hedefler içinde, en iyi şekilde kullanma ye
teneğine ve bilgisine sahip insanları yetiştirmekten 
geçmektedir. Bunun 'da en pratik yolu, yüksekokul
ların açılmasıdır. 

Bunu yaparken, iki anahedefin en iyi bir şekilde 
dengelenmesi gerekmektedir. Yani, bir tarafta, müm
kün olduğu ölçüde en çok gence yükseköğretim yap
tırmak, diğeri ise, çağımızın en yeni tekniklerini en 
kısa zamanda öğrenecek ve kullanacak insanları ye
tiştirmektir. Bunlardan birincisini önde tutup, ikinci
sini arka plana atmak, geçmişte olduğu gibi, özel yük
sekokullardan seri halde öğrenci mezun ederek, eli
ne bir diploma verip, onu işsiz bırakmaktan, toplum 
içinde ona gurur duyacağı ve topluma yararlı olaca
ğı bir meslek ve statü kazandırmaktan çok, birçok 
hallerde onu gerçekten hayal kırıklığına uğratan bir 
sonuca varmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi konuşmamın bu kıs
mını burada keserek size, vaktiyle bu konuda yapıl
mış olan üç araştırmadan bahsedeceğim. Birisi, Cum
huriyet Senatosu tarafından yapılan bir araştırma 
komisyonu raporudur, bir tanesi Devlet Planlama
nın Sosyal Planlama Dairesinin yaptığı bir araştırma
dır, bir tanesi de İstanbul Teknik Üniversitesinin yap
mış olduğu bir araştırmadır. Bunlardan kısaca pasaj
lar arz etmek istiyorum. 

Sosyal Planlama Dairesi raporunun bir pasajını 
okuyorum «Kamu yüksekokulları ve üniversiteler, 
öğretim üyelerinin çok yüksek ücretlerle özel yüksek
okullara hızla kayması, üniversite ve resmî yüksek
okulları çeşitli yönlerden etkilemektedir. Üniversite 
öğretim üyelerinin özel yüksekokullara ayırdıkları 
ders saatleri, bir yandan her öğretim üyesi için haya
tî önem taşıyan araştırma imkânlarını, bir yandan 
üniversitede verilen derslerin hazırlığına ayrılması 
gerekli zamanı daraltmakta, üniversitelerde verimi 
etkilemektedir. 

Özel yüksekokullarda kalite : Yalnız, memleketi
mizde uygulanan bir tatbikatla özel yükseköğretim 
kurumları, kâr gayeli, ticarî şirketler tarafından ida-
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re edilmektedir. Böyle bir öğretim sisteminde kalite I 
yerine kazanç mekanize edileceğinden, özel yüksek
okullar yöneticilerinin kaliteden fedakârlık etmeleri 
kolay olmaktadır. Nitekim, eğitimde belli başlı kalite 
ölçülerine göre ve deng kamu yüksekokulları ile mu
kayeseli bir inceleme yapıldığında, bu okullardaki 
öğretim kalitesinin çok düşük olduğu ortadadır.» 

öğrenci başına yatırımlar son derece düşüktür. 
Bunlardan sadece iki rakam vereceğim, plan standar
dı 7 500'dür, özel yüksekokullarda 2 130'dur; öğre
tim teçhizatında 615'tir ve de cari harcamalarda 
2 095'tir. 

Diğer taraftan, bu tablo incelendiğinde, (Bu ra
pordan geçen bir ifadedir buraya aldım.) özel yük
sekokullar bina ve cari harcamalarının, kamu harca
malarının kamu standartlarıyla mukayese edilmeye
cek kadar düşük bir seviyede bulunduğu görülmekte
dir. Söz konusu tablodaki verilerden de anlaşılacağı 
gibi, öğretim üyesi sayısında da durum şöyledir : Bu 
okullarda, kendilerinin temin ettiği öğretim üyesi sa
yısı sadece % 2,2'dir. Bunun % 55,56'sı üniversiteler
den, 23,6'sı kamu kuruluşlarından gelmektedir, 13,6'sı 
diğer yerlerden; sadece kendisinin temin ettiği öğre
tim üyesi sayısı % 2,2'dir. 

Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi raporunun sa
dece son bir paragrafını sizlere arz edeceğim. Parag
rafta deniyor ki, «Sayılan bu ye benzeri nedenlerle 
yetiştirilen öğrenciler, gerekli nitelikte ve sayıca ba
şarılı oranda olmamakta, dolayısıyla millî servetin ve 
emeğin israfı söz konusu olmaktadır. Bu durumda, 
seviyesi yetersiz elemanlar yetişecek yahut da birçok 
gençlerin zamanlan ve paraları boş yere harcanıp gi
decektir.» Bu, İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu 
raporunun son pasajından bir tanesidir. 

Bir iki misal de öğrencilerin ağzından verip sözü
mü bitirmek istiyorum. 

Senato Araştırmasında, öğrenci temsilcilerinin 
verdiği ifadelerden bir - iki pasajı okuyorum değerli 
arkadaşlarım : «özel okullarda kurucuların yetkisi, 
yöneticilerden üstündür, hatta çoğu yöneticiler, «Da
vul bizim boynumuzda; ama tokmak onların elin
de; şeklinde konuşarak bu durumdan yakınmaktadır
lar.» 

Diğer bir pasaj : «Öğrencilerin başarı durumları 
piyasaya göre uygulanmakta, bazan reklam olması 
için talebeye sınıf geçirmekte, başka bir sene para 
alabilmek için öğrenciler sınıfta bırakılmaktadır.» 
Diğer bir paragraf : «Bazı branşlarda memleketin 

ihtiyacı olandan fazla öğrenci yetiştirilmektedir, ya
kında bu konularda bir enflasyon başlayacaktır.» 

Son bir paragraf efendim : «Bazı okullarda öğren
ciye yetecek miktarda sandalye bulunmadığından, öğ
renciler masalar üzerinde oturmakta, ancak bu du
rum, özellikle imtihan zamanlan büyük sıkıntılara 
sebep olmaktadır.» 

Bu durum muvacehesinde özel yüksekokulların 
tekrar açılmasını denemek, bir dramı yeniden yaşa
mak demektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu, önergenin aleyhinde buyurun 

efendim. 

NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka
nım, sayın arkadaşlarım; 

Ben fikrimi fırsat eşitliğine dayayacağım. Hatır
lanacaktır, genel görüşmelerde de, önergede de bu 
kişilerin bir yöne kaydırılması için bazı tekliflerde bu
lunmuştum. 

Şöyle : Memleketimizde 400 bin insan yüksek 
tahsile hazır durumda görünüyor, başka bir kapısı da 
yok; ondan sonra alınıyor, bir imtihan yapılıyor ve 
bir imtihanla o kişinin kafa yapısı belli oluyor. «Sen 
yüksek tahsil yapabilirsin, siz yüksek tahsil yapamaz
sınız» 400 bin insandan 100 bin tanesi alınıyor, yük
sek tahsil yaptırılıyor. 300 bin tanesine de diyor ki, 
«siz başınızın çaresine bakın, nerede bakarsanız ba
kın» O kadarla da kalmıyor, Yüksek tahsile 100 bin 
kişi alınıyor, mezunları sayarsanız bunun % 5ö'sini 
geçmiyor. % 50'si ne oluyor? % 50ı'si de üniversite
lerden kapı dışarı ediliyor. 

O zaman bu gençlere eğer burada çare bulmaz isek, 
elbetteki ben özel teşebbüs tarafından açılacak özel 
yüksekokulları müdafaa ederim; ama hükümet hü-
kümetliğini yaparda onun kontrolünü yapar ise, o za
man belkide memlekete çok lüzumlu olan bir yerde 
yeni yeni sahalar açılabilir. 

Elbetteki uygulaması iyi olmamıştır; ama hepsi 
mi iyi olmamıştır? İyi olanları da vardır. Bugün di
yoruz ki, «şu kadar hekim açığı kapanmıştır.» «Sayı
sına baktığınız zaman oradan kapatıyoruz o açığı, 
«Şu kadar mühendis açığı kapanmıştır» sayısına bak
tığımız zaman oradan kapatıyoruz o açığı. 

Bir memlekette, bakıyoruz nüfusun % 3'ü kadar 
kamu görevlisi olabilir; bu kamu görevlilerine bakı
yoruz 100 bin tane doktor lazımken, 20 bin tane çıkı-

I yor, 100 bin tane mühendis lazımken, o da 20 bin 
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tane çıkıyor. Onun açığı kiminle kapatılıyor? Odacıy- t 
la, bekçiyle kapatılıyor. I 

Onun için bu memleketin, bir yerde buna el koy
ması lazımdır. Ya fırsat eşitliği verilir yahut da o ka
pı açık bırakılır; o kapıyı da kapattınız mı bu şahıs
lar nerede kahve köşelerinde ve şuralarda, buralarda 
gezerler. Ben buna vicdanen taraftar olamıyorum. 

Bu bakımdan, hükümetin kontrolü altında özel 
okulların devam etmesinin şart olduğuna inanıyorum 
ve bunu bir memleket vazifesi olarak biliyorum. I 

Onun için aleyhte söz aldım, teşekkür ederim. I 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Kurtoğlu'nun önergesi üzerinde Komisyo

nun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, önerge iki hususu 
içermektedir, birisi, yüksekokulların münhasıran 
üniversite bünyesi içinde düzenlenmesi veyahut da 
açılması. İkincisi de, özel yüksekokulların açılıp, açı
lamayacağı hususudur. 

Biz, yüksekokulların münhasıran üniversite için
de düşünülmesinin karşısındayız. Böyle bir durum 
karşısında Millî Eğitim Bakanlığının ayrıca yüksek
okul açma imkânı da ortadan kalkmış olur. 

Bu nedenle yüksekokulların biraz önce de arz et
tiğim gibi müstakil bir maddede ve kendi hüviyeti
ne, kendi amacına uygun olarak düzenlenmesinde 
yarar görüyoruz. 

Bu nedenle Sayın Kurtoğlu'nun önergesinin bu 
kısmına katılmıyoruz. 

özel yüksekokullara gelince : Bu hususta lehte, 
aleyhte çok şeyler söylenebilir, esasen söylenmiştir de. 
Sadece, vakıfların yöneteceği özel yüksekokullarda 
düşünülebilir; ama biz Komisyon olarak, bu hususu 
Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz, Yüce Kurulun 
görüşünü öğrendikten sonra bunu dikkate almak su
retiyle maddeyi yeniden düzenleyeceğiz. 

BAŞKAN — Özel okullar konusunu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 

FEYZİOĞLU — özel okullara münhasır olmak üze
re. j 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan 1 
bir soru sormak istiyorum. j 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

yüksekokullar hakkında Türkiye'de daha evvel geç
miş bir tecrübe ve Anayasa Mahkemesinin yüksek
okulların kaldırılması hakkında Danıştayın sevk et

tiği bir dava üzerine açık kararı (varken, Sayın Ko
misyonumuz hangi düşünce ile özel okulları madde
ye koymuş ve dünyada vakıflar dışında özel okula 
müsaade etmiş devlet var mıdır onu öğrenmek isti
yorum? 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biz Anayasa Tasarısında özel yüksekokullara yer 

verdik. Yer vermemizde, Anayasa Mahkemesinin 
özel yüksekokulların Anayasaya aykırılığı ile ilgili 
kararını da biliyorduk. Biz, Anayasa Komisyonu ola
rak, Anayasa yaparken daha önce mevcut bir kurala 
bağlı değiliz. Ayrıca, dünyada bir çok ülke özel yük
sekokula yer vermektedir, özellikle Amerika bu alan
da dünyanın en ileri ülkelerindendir, belirtmek iste
rim. 

Teşekkür ederim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan bir soru da 
ben sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bilerek kul

lanıyorum ve hayretle başlayacağım; Türkiye'nin özel 
okullar konusunda geçirdiği deneyim dünyaca örnek 
alınacak bir seviyeye ermişken ve geçen dönemde mü
temadiyen özel okullar ile uğraşılmışken, kamu yöne
timi özel okullar yönünden aldığı yarayı yıllarca de
vam ettirecek durumda iken, Komisyonun özel okul
lar konusunu tekrar Genel Kurul önüne getirmesinde 
ve de Türkiye'deki bozukluğun eğitimden kaynaklan
dığı bilinerek, bugün herhangi bir müesseseye gittiği
nizde en nadide mesleklerin, örneğin kimya mühen
disliği konusunda bir iş talebinde bulunduğunuzda 
Sayın Bakan'ın, «400 kişi sırada bekliyor» demesi du
rumunda, tekrar özel okulların Genel Kurul tartış
masına getirilmesinin başlıca sebebi nedir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOİMÎSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaştanım; 
Sayın öztiklk'ün dotanımuş olduğu konu, özel 

yülksdkolkuların laçılliıp, 'açılamaması tile 'ilgıillti bir 
kaosa değildik, doğrudan doğruya tiınsaıngücü plıamlıa-
rnıası fime ig i i bÜr konudur, özel yüksekofkularun açı
lıp ,. veya açJmajmiaısı hususunda burada bar karara 
varfacaSdtır, 

Ancak, daha öncettd ıkötü uygulama ıbu okulla
rın açılıp, açıaimamasıodia bir emsal ollarak 'alınma
malıdır. Bumdan sonraiki düzenlemede daha ciıddî 
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olmak ficin biz 'bu karan aldık. Ayrıca, imsamgüçü I 
plamlamasıında "yüksek seviyede hangi alamda kalite- I 
İli insana ihtiyacımız yansa, o alanda yükseköğretimi I 
kumıfasflaınıniını açiması ve o alamda eleman yetişti- I 
rtimıesliıyk İglil bk programı yönetiöbilık, uygulama-. I 
bilkH Dama önce uygularınıayam bk programım so- I 
ruımlllullluğu, açılmış olan özel yüksekokullara yükle- I 
«ilmeraeliıdlir. Bu açıdan biz meseleye bakıyoruz. I 

meşelküaüır ©deriz efendim. I 

AYİHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miytitm? I 

BAŞKAN — Efendimi, dün Yüksek Heyetçe alı
nan Ikarar üç arkadaşımı soru sormasına imkân ve- I 
riyor. Sayın Kuralı ve Sayım Öztürk soru sormuş- I 
lardır; sıra Sayım Afckılıç'rta, buyurdunuz efendim. I 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, biraz I 
önce konuşan bir arkadaşımız «Bir üniversitenin I 
•rektörüne sormuşl'ar, kaç öğrdtikn üyeniz var demiş- I 
iller, bendem başka Ikarnısö yok demüş» dedi. I 

Üni'versliitölerümiiczum durumu bu vaziyette iken^ I 
özel yüksekokulları açtığımız taikdıtrde haliyle özel I 
yüksekokullar üniversiteden, yani devletten daha f'az- I 
la para verip öğretlim üyelerini çekebileceklerdir. Bu I 
takdirde ümiversiıteleriın durumu daiha kötüye gitmez I 
rnıi? Bunu rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiımı, I 
Buyurunuz Komisyon.̂  I 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkam, değerli üyeler; I 
Bu soru, özel yüksekokuUadia direkt olarak il- I 

gii ıbiır soru, bir konu değiMk. Üniversitenin öğre- I 
tim üyelerimin çaDısjma şartları kendi içerisinde dü- I 
zenltenlmlişlıir. Üniversite kemdi öğretim üyesini ken^ I 
dişine yararlı şekilde çalıştıracak düzeni koymakta- I 
dır. Bunum dışımda üniversite öğretim üyesi zaman I 
ıbulursa özel yüksekokula zaman ayırmakta ve ora- I 
da ıgörev yapımlafctadır ve burada görev alıp alma- 1 
ımıa kararı da doğrudan doğruya üriiversıiteye ait bir I 
karardır, 'istense çalıştırır isterse çalıştırmaz; bu ka- I 
rar ünliversiteye aliıttk. Bu husus özel yüksekokulu I 
direkt olarak ilgilendiren bir konu oilmıasa gerektik I 
kamısındayam. • I 

Teşekkür ederimi.; I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
Sayım üyeler, Sayım Kıumtoğlulnun önergesi... I 
IBEŞİR HAMÎTOĞUULARI — Say» Başkan, 

usule Jlgi'lii... 
BAŞKAN — Rica ederim. | 
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Sayın KurtoğlU'mun önergesi Komisyon tarafım
dan iki kısımda mütalaa edilmektedir. Bunlardan bk 
tamesli,;.;n 

BBŞtR HAMİTOĞUÛLLARI — Önergeyle İlgili 
usul efendim. 

'BAŞKAN — Müsaade eder misimiz efendıiım, (ben 
sözümü biıtkeıySm ondan sonra Sayın Hamıitoğulla-
rı; çünıkü bana konuşma fırsatını hiç vermiiıyorsunuz. 

Devlet tarafımdan üniversiteler bünyesinde yük
sekokul kurulması hususuna Komisyon ıkaıtıtonadığı-
mı ifade ediyor. Buma mukabil, özel1 sektörce yük
sekokul laçimıası konusunda takdk hakkını Genel Ku
rula bırakıyor. Tamtamı; mı efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZİOĞLU — Sayım Başkanum, galiba tarafımız
dan ibir ufıak yanlış, anlatılma oldu. Biz üniversite 
bünyesinde yüksekokullar olmasın demiyoruz, üni
versite bünyesine münhasır kiımrnıasının karşısında
yız. 

BAŞKAN — Pardon, evet, üniversite bünyesine 
münhasır yüksekokul kurulmasının karşısında olduk
larımı ifade ediyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Çünlkü önerge o şekildeydi, 

İBAŞKAN — Ben de öyle ifade ettim zannediyo
rum; çünkü cümleyi okuyorum buradan; «Devlet 
tarafından üniversiteler bünyesinde oluşturulan yük
sekokullarım:» karşısındasınız?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZt 
FEYZİOĞLU — Efendim, üniversiteler kendi ka
nunlar» çerçevesinde yüksekokul açabilirler; ama eğer 
.«Sadece üniversiteler içinde yüksekokul açılabilir» 
denir ise, o zaman Miıll (Eğitim Bakanlığının üniver
site dışında yükselkoikul açma imkânı ortadan kalkar. 
Bu itibarla biz, bunu müstalkıii bir mladde olarak mu
hafaza ediyoruz ve bu esmdkiği, bu imkânı böylece 
korumuş olduğumuz kanısındayız,: 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, ben tabiî öner
gedeki cümleyi size nakletmek (mecburiyetindeyim, 
Cümle şuduır: «Yüksekokullar kanununda belirtiten 
esaslara uygun olarak devlet tarafından üniversiteler 
bünyesinde oluşıturulan yükseköğretim kurumlarıdır.» 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ 
FİEYZÎOĞLU — Evet, sadece" bu şekilde bk ifade 
olduğu için buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Pekli efendini. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayaın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurumuz efendimi. 
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PAŞA SAORJOĞUJ — Sayın ©aşikara, Sayın Dal | 
bir hususa temas ettiler; sırf tashihi ve zapta geç-
mesü 'için arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, lütfen, oy
lama safhasına... 

PASA SARİOGIJU — «Amerika Birleşik Devlet
lerinde özel yüksekokullar vardır» dediler. Oraya 
aıiıt elimde belge var, Amerikan Hükümetine aıiıt, bu
lada ibasılıdır; ıticarî gayeli özel yüksekokullar Ame-
nilka'da yoktur.; 

BAŞKAN — Teşekkür edenini Saym Sarıoğlu, 
esasen o konudakfi önergeyi ayrıca görüşeceğiz. 

Sayın Kıurtoğkı'nun önergesinün ıblraz evvel oku- I 
duğuım bu kısmına Komisyon katılmadıklarını ifade 
ediyorlar. Buna ınukabl yüksekokullarla alakalı, 
yani özel sefktür tarafından yüksekokul kurulabilece
ğimle mütedair kısmını Genel Kurulun tekdirine,:.. I 

ANAYASA KOMÜSYİONU ADINA EEYZÎ 
(FlEYZtOĞLU — Bu hususta Genel Kurulun temayü
lünü öğrenmek işiyoruz ve buna göre de dikkate ala-
oağıız., I 

BAŞKAN — İMüsaade ederseniz onlar içdn do- I 
kuz önerge vardır, o sırada görüşümüzü beyan1 ede
lim, (bunu tüm olarak oylayalım. 

'Bu İtibarla, Komisyon tümüyle Sayın Kurıtoğlu' 
nun önergesöme katılmıyor.: Dikkate alınmasını oyla- I 
yoruml: Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate ata
ması; kaibul ediiflmemliştir. I 

Yüne genelde değişiklik 'isteyen Sayın Kubiiay'ın 
önergesine geçiyorum.; 

Kısaca açıklanmasını rica ediyorum; buyurunuz I 
Sayın Kubdlay< I 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclislinin çok muhterem üyeleri; I 

Taslarının 166 ncı maddesiyle ilgili yüksetookular 
konusunda uzun uzun düşündüm'. Halihazırda bu dö
nelinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim I 
Kurumu Kanununa göre, üniversitelerle daha önce I 
faaliyete başlamış olan bilumum yüksekokullar (ki, I 
bunlarım bir kısmı daha önce üniversiteler bürayesindey- I 
di, ıbüyülk bir kısmı da MM Eğitim Bakanlığının I 
bünyesinde ve denetimlinde idi) !bu adı geçen Ka
nunla ödeştirilmek suretiyle bir ümliversal kuruluş I 
halline gelmüş vaziyettedir, I 

Bu Kanuna şu anda karşı çıkmış değiliz. Hazır- I 
ladığımız Anayasa ile bu kuruluşun eleştirisini de1 I 
'burada yapacak değilim, Henüz kuruluş ve dene
yim safhasında !Oİan YÖK Kanununun ve uygulamıa-
hsrmm ne dereceye kadar başarılı olacağını zaman | 
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gösterecektir, Biz Anayasa maddesi hazırlıyoruz^ 
Hazırlayacağımız bu madde bugün için değil yarın 
için uygulama niteliği taşımalıdır. Bu espri içerisin
de, bugün yürürlükte olan Kanuna da aykırı olma
mak şartıyla orta yolu gösteren ve (ileride uygulama 
esnekliğimi getiren 'bir önerge hazırlamaya çalıştım, 
'Sayın Komisyonumuzun da aynı espri içerisinde ünl-
versiıteilerden ayırarak ayrı bir madde halinde oflluş-
tuımıalıarında laynı ftikriyaıtı ıtaşıdılklarından dolayı 
kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Ayrı bir madde oluşumunu kabullendikten sonra 
önümüze önemi ıbftr konu çıkıyor; özel' yüksekokul
lar ve devletin 'açacağı yüksekokullar konusu. Aca-
ıba özel yüksekokullara ihtiyaç var mıdır yok mu
dur?... Daha önce denenmiş bir durum ortadadır. 

Çok değerli arikadaşîanm; 
Özel yüksekokulların sfcandaliaro, sakıntıları he

pimizin malumudur,; alma acaba neden kaynaklan^ 
mistir?... Burada bir anayasa maddesi, anayasa hük
mü getireceğiz. Neden özel yüksekokullar birtakım] 
sıkıntılar meydana getirmişlerdir?... 

Çok değerli arkadaşlarını; 

O günkü uygıiamaların içerisinde denetıim, görevi 
yapmış bir arkadaşınız olarak bulundum. 625 sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanununa göre, özel yük
sekokulların öğrenüıme başlama ve kurum açma iizni 
ıbir heyet tarafından verilir üdliy 'Bu heyette içerisinde 
üniversite mensupları ve diğer mensuplar gibi, MHÎ 
Eğitim Bakanlığının TeMş Kurulundan yetkili 'bir 
kıiışinıin bulunması! da 625 sayılı Kanunun' gereğiydi. 
İşte o sıfatla kuruluşları sırasında Türkiye'deki en 
azından 1 5 - 1 6 özel yükseköğretim kurumunun, öğ
renime başlama ve kurum açma irinlerinde bizzat 
bulundum^ 

IBuradan şu sonuca varacağım arkadaşlarımı: Bun
ların (içerisünde iyi cfaayanları bulunduğu gibi', çok 
iyi olanları, bizi mutlu kılanları, denetime giden he
yeti ayrı ayrn memnun eden ve iftihar edeceğimiz 
kuruluşlar da vardı. Bu kuruluşlar lalboratuvarlarıyla, 
latelyeSteriyle, dershaneleıüyle devlet c4ulaornıızın W-
Iku ide çok üzerindeydi 

BAŞKAN — Tamamlamanızı rica ediyorum Sa
yın Kubdlay.ı 

NİHAT KUBİLAY — işte ıbu espri içerisinde 
bu okullar görevlerine devam ederken devletin za
yıflaması, denetim imkânlarının azalması sebebiyle 
diğer kısımları yahut diğer özel yüiksefcokular hepi
mizin bildiği duruma geldi ve kapatılma kararı veri
lirken iyi olanları da bu arada gitti:; fakat sonra-
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dan ırııÜşatoeKMerıinıifo, iyi ölanüarııı devlet oikulu ha-
llimjö geflldilkıtem sanma o yülksdc fanksiiyonlıariiiıı ylitar-
diMterinii üzüterelk beyan etaıök istedin. 

İşte bu esprli liçöriisıinde özıeü ve Devlet yüksek-
dkıulanylla igülıi haızıırfiadığıım önıergeyi üç bölüm
den oluşturdum efemdliımı: IRirİtnıcıi bölüm yülksekolkui-
flarım açılış lamaçîıarı. Bunun iiçlin şöyle dedlimu; «Or
taöğretimle dayalı yüksekokullar, Aniayasıamııın temel 
iketoni doğrulltuı&uıııda, Torik Kültürü ve Üktenlim ih
tiyaçlara ve Mhdıaim plarıjliaırnia'sı çetrçtevteJsiiırude, beldli 
miesillelkfare ve branşlarla yonieMk allaınlaırda Devlet ve 
özel selktöröe açıiriajr.)» Açıikş atmacı bu, 

(«Yükselkc&ıuilllar, bilimsel aiknflardla üniversitelerle 
İşbirliği yaparlar.» Halhazıırdaikli Yükseköğretim Ku-
ruımıu Kanıunıuyl'a biri lilıişkıi Ikurmıalk iısıtedüm. Üttııiversıi-
teflerle bir diyalog Ikunablirler ve som bölümü): 

«özel sektörce açian yülklsekc&ularaî çeşMerii 
(İhtiyaca göre ceşjitterti), gözetimi ve denetlimlllerıi (Kuv
veti 'bir devlet liıdiaresiınde, gözeim ve dmetıiımden 
mahrum oUmıayam 'biır devlet iidaresıimde özeli yüfc-
sekokullardan korkmamak lazımdır arkadaşlarım) ile 
bağlı olduğu diğer esaslar, Devlet okulları ile eri
şilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzen
lenir.» şeklinde önergemi bağladım. 

Her yıl yüz binlerce gencimizin üniversiteye gir
meyerek, dışarıda büyük bir kitleyi oluşturduğu he
pimizin yürekler acısıdır. Özel yüksekokullar kuv
vetli bir denetim altında faaliyetlerine devam edecek 
olurlarsa, bu büyük kitleye okuma imkânlarını sağ
layacaktır, Devletin büyük bir yükünü paylaşmış ola
caklardır; boş gezen öğrencilerimiz okuma imkâ
nını bulacaklardır. Bunların sonradan istihdam şe
killeri düşünülemez. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay, rica ediyorum. 
NİHAT KUBİLAY — Bu insanlar cemiyetimize 

birer kültürlü insan olarak katılmış olacaklardır. 
Takdir Yüce Heyetimizindir. özel yüksekokulların 

açılması taraftarıyım. Saygılar sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Gürbüz, lehte, aleyhte?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhinde efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehte Sayın Baş

kan. 
AYHAT FIRAT — Aleyhinde söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayjn gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 

Eğitim ve öğretim görevi, Devletin başta gelen 
ödevlerindendir. Anayasa Taslağımızda da madde 
olarak aldık. Bu görevi Devlet özel teşebbüse dev
retmeli midir, ya da yer yer vermeli midir?.. Ko
numuz daha çok bu. 

Şimdi, daha önce bu konu denendi. Özel yük
sekokullar açıldı ve bu özel yüksekokullar başarılı 
olamadı. Sayın Sarıoğlu demin Senato Araştırma 
Raporundan bahsettiler; ben de o raporu merak et
miş ve incelemiştim. 1-2 çarpıcı yerini de ben aldım. 
Sayın Kubilay denetleme tam yapılmadı demişlerdi. 
Belki de doğrudur, tümüyle yapılsaydı başından beri 
olmayabilirdi. Ancak bir müfettiş raporuna daya
nan belge var, 17 sayılı belge; şunları ortaya çıkar
mış : (Senato Raporundan okuyorum konuyu) «An
kara'da bir okulda 588 kişilik bir sınıfta yapılan 
sözlü Borçlar Hukuku imtihanında, hiç istisnasız, 
bütün öğrencilerin pekiyi almış olduğu; ikinci sı
nıftaki aynı dersin not cetvelinde damga ile vurul
mak suretiyle bütün öğrencilere pekiyi verilmiş bu
lunduğu...» Bu konu da, okul teftiş etmiş bulunan 
müfettiş raporundan alınmıştır, belge 17. 

Yine bir başka yerinde, bazı okullarda bir öğre
tim üyesinin isminden faydalanmak suretiyle, öğre
tim kadrosunda gösterildiği halde kendisinin gelme
yip, derslere yardımcılarının girmekte olduğu; yine 
çeşitli şekillerde ders araçları, öğretimlerinin yeter
siz olduğu, amacına ulaşmadığı belirlenmekte ve ke
sin olarak Senato Raporunda da vurgulanmaktadır. 
Anayasa Mahkemesince özel yüksekokullar kapatıl
mıştır. 

Yine benim de endişelerim, Sayın Öztürk de soru 
halinde sormuşlardı, Türkiye'de artık üniversite me
zunu büyük çapta işsizler var; büyük boyutlara ulaş
tı. Yargıtayda bir imtihan yapılmıştı, zabıt kâtibi 
alınacaktı; kimya mühendisleri başvurmuştu, sırf me
mur olabilmek, bir yere girebilmek için; bütün ka
pılar kapalı. Bu daha zor oluyor. Üniversite mezu
nu, diplomalı bir işsizin morali daha bozuk oluyor, 
topluma daha küskün oluyor. Belki o çocuk oraya 
giremeseydi, lise mezunu olarak bir yere girebilecek, 
belki bir sanata girebilecekti. Halbuki onu biz bir 
okulda okutuyoruz, eline bir de diploma veriyoruz, 
iyice umutsuzluğa düşürüyoruz. Birçok diplomalı 
üniversite mezunu işsizler bugün büyük çoğunlukta. 
Bu daha da artacak diye endişe ediyorum. Çünkü 
yükseköğretime heves var. Hep isteniyor okuyalım 
diye. Yüksekokullar açıldığında evini satacak belki, 

I tarlasını satacak çocuk diploma almaya gelecek. 

12 — 
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Çıktığında tekrar işsiz, yine memleketine dönecek. 
Birçok emsallerini yaşamaktayız. 

tyi bir planlama yapılmadan, bunun gereği, bu
nun ihtiyacı iyice duyulmadan Anayasa maddesi 
olarak gelmesini tehlikeli gördüm. 'Bu bakımdan bu 
hüküm kaldırılmalıdır. 

Yüksek takdirlerinize saygılarla arz ederim efen
dim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Doğu, önergenin lehinde, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Sayın Kubilay Arkadaşımızın 
vermiş olduğu önergenin lehinde konuşmak üzere 
huzurunuza geldim. 

Arkadaşımızın bir eğitimci olarak düzenlemiş ol
duğu metin bence son derece tatmin edicidir ve Sa
yın Komisyonun metne aldığı hükümlerden daha do
yurucudur, daha kapsamlıdır ve tatbiki halinde daha 
az rahatsızlıklar verecek niteliktedir. 

Diyoruz ki, özel yüksekokullardan Türkiye'de 
şunu çektik, bunu çektik... Peki, biz Millî Eğitimin 
açtığı okullardan da çekmedik mi?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
4 ayda 3 sınıfı birden bitirttirip de kendisine yük

sek tahsil diploması verenler acaba kimlerdi?., özel 
sektör değildi, Devletti. Demek ki, meseleyi sadece 
özel sektöre inhisar ettirmek doğru değildir. Eğitim 
bizim Türkiyemizin müşterek, kanayan bir yarasıdır. 

Bu nedenle iki tarafı da ıslah gayreti içinde ol
malıyız. Bir tarafı ıslah ederken öbür tarafı kötüle
mek, bence konuya noksan yaklaşmaktır. 

Sonra mecellede bir kaide vardır : Der ki, «Ma
rifet iltifata tabidir.» Biz özel sektör olarak açmı
şız seneler önce. Bunlar tam verimli olacakları çağda, 
bunların kafasına vurmuşuz, kapatmışız. Daha bunla
rın ne getireceğini, ne götüreceğini, mezunlarının ka
litesinin ne olacağını tartışmadan, büyüyen küçücük 
bir fidanı küçücükken kesmiş, koparmışız. Bu doğ
ru değil. 

Sonra, ben sadece özel okul açılmasını kâr ga
yesiyle bağdaştıramıyorum; mümkün değildir. Bizim 
Türkiye'de bugün (Hepinizce malumdur) bir vakıf-
laşma süreci var. !Bu vakıflaşma süreci aldı başını 
gidiyor. Temennimiz, bu vakıfların özel okullara sa
hip çıkmasıdır, özel okullara sahip çıkması halinde 
sanırım hem kalitesini düzeltmek mümkün olacaktır 
(Biraz önce Sayın Sözcümüzün de ifade ettiği gibi) 
hem de bunu ticarî meta olmaktan kurtarma söz 
konusu olacaktır. | 
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Efendim, bugün özel sektörün yabut yüksek eği
timin, yükseköğretimin sadece Devlet tarafından 
yapılmasında büyük faydalar var; fakat büyük de 
marzurlar var. Bunu lütfen platonik zeminde tartış
mayalım. Demin Sayın Narlıoğlu Arkadaşım dile 
getirdiler, her sene 500 bin kişi lise mezunu olarak 
talepte bulunacaklar ve biz bunların 60-70 binini 
alacağız. IPeki, diğerleri ne olacak?.. Sokakta serse
ri mi olacak değerli arkadaşlarım?.. Bunlara mut
lak surette bir yer bulmak lazım. Bunlara bir im
kân tanımak lazım. Bu fırsat eşitliği bence bu şek
liyle anlaşılmalıdır, ©unu başka türlü anlamak müm
kün değil. 

Sonra diyoruz ki, parası olan okusun... Peki pa
rası olan da gazinolara gidiyor. O zaman, paralılar 
gazinolara gidiyor diye gazinoları da kapatalım... Bu 
mantık bizi bir noktaya getirmez ki... Açalım, pa
rası olan bulsun, gitsin okutsun. Zaten parası olan 
yurt dışında okutuyor. Bunun da Türkiye'ye döviz 
rezervi yönünden çok kötü misalleri oluyor. Fırsat 
eşitliğini ve sosyal dengeyi özellikle daha bozuyor. 
Düşünün ki, bir mahallede devlet kapısında çalışan 
bir komşunun çocuğu devlet üniversitesinde okuyor; 
ama bitişik komşunun çocuğu yurt dışında okuyor 
ve dövizle okuyor. Bu daha mı iyidir efendim yani?.. 
Bu imkânı verelim, açalım, kendi kendilerini ıslah 
etsinler. Hele arkadaşımız getirdiği önergede; Devle
tin denetimini de, millî eğitimin denetimini de ön 
planda almış, fevkalade güzel bir şey. 

Sayın iBaşkanım; süreyi fazla uzatmamak için 
açıklamalarımı yeterli görmekteyim. Arkadaşımın 
önergesi doğrultusunda oy verilmesinin daha uygun 
olacağı görüşündeyim. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Soru Sayın Hamitoğulları; yorumsuz soru. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka

nım, kısa iki sorum var. Sayın Anayasa Komisyo
numuz, özel okulların özel kesim tarafından açıl
masını düşünürken, madde olarak getirirken efen
dim; bu okullara acaba fakir-fukara ailelerin ço
cuklarının gidebileceği tarzda, karşılıksız mı eğitim 
yapacaklarını düşünmektedir? Yoksa, sadece o se
viyede yüksek para ödeyebilecek öğrenciler mi gi
decektir? Çünkü, söz konusu edildi Sayın Başkanım; 
açıkta kalan öğrenciler... Açıkta kalan öğrencilerin 
büyük bir kısmı fakir-fukara çocuklarıdır. Onun için 
bu noktanın cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

Sayın Başkanım ikinci soru; bundan yüzyıl ka
dar önce liberalizmin babası Adam Smith; millî 
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savunmayı, millî eğitimi ve dış politikayı sadece ve 
yalnız Devlete bıraktığı halde, Sayın Komisyon 
Adam Smith'den de daha mı çok liberaldir Yirminci 
Yüzyılda? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa buyurun. Yalnız so

ru; yorumsuz soru. 
TURGUT YEĞENAĞA — Şimdi efendim, vak

tiyle bizim gençliğimizde lise bitirme imtihanları ve 
resmî olgunluk imtihanları vardı ve bu olgunluk im
tihanlarına, özel mektep talebeleri de resmî Devlet 
mekteplerinde iştirak ederlerdi ve diplomalarını da 
o mektepten mazunmuş gibi alırlardı. Devletin bu 
özel yüksekokulları denetiminden murat edilen bu 
imtihanların resmî Devlet üniversitelerinde yapılması 
olayı mıdır, Devlet denetimi olarak? Yoksa başka bir 
yöntem mi düşünülmektedir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay soru. 
AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyonun 

özel yüksekokullar bakımından temayülü, daha doğ
rusu maddeye koyduğu hüküm dolayısıyla şunu be
lirtmek isterim; nida işaretli olarak YÖK'ün başa
rılan karşısında acaba, özel yüksekokullar sistemi ka
bul edilirse, bunları YÖK'ün kontrolüne vermek is
terler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, rica ediyorum... 
ANAYASA KOMtSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Biz özel okulları Anayasa Tasarısına aldık. Daha 
evvel kötü bir uygulama oldu. Yeni düzenlemede; 
«Bu kötü uygulamadan ibret alınarak, daha iyi bir 
düzenleme gelir» düşüncesinden hareket ettik ve «Boş, 
atıl kapasiteyi, sadece kâr amacı gütmeksizin ülkeye 
yararlı olur» düşüncesinden hareket ederek özel okul
ları Anayasa Tasarımızda benimsedik. 

Sayın Hamitoğulları; «Acaba sadece zengin çocuk
ları mı burada okuyabilecekler? Fakir çocukları bu
rada okumayacaklar mı?» şeklinde bir soru yöneltti
ler. Biz, özel okulların «Mutlak surette kâr amacı 
gütmek suretiyle kurulacağı» noktasından, düşünce
sinden hareket etmedik. Bugün ülkemizde çok değer
li işadamları, ülkenin yararına büyük meblağlar tah
sis etmektedirler ve yararlı olabilmek için; bu amaç
la belki büyük vakıflar meydana getirilecek ve bu va
kıflar özel yüksekokullar da açabileceklerdir. 

Sonra, bu okullardan kimlerin yararlanacağı, şim
diden Anayasa kuralı olarak ortaya çıkmış değildir. 
özel yüksekokulların uygulandığı dönemlerde, her 
özel yüksekokulun kendine göre bir yardım progra
mı vardı ve bu programa göre, parasız olarak oku
tulan öğrenciler de tespit etmekte idiler. Bundan son
raki uygulamada belki, doğrudan doğruya Devlet 
bunu programlayacaktır. Hatta bugün lise seviyesin
deki okullara öğrenci almasını da, doğrudan doğruya 
Devlet ele almıştır. 

Özel yüksekokullarda da, özel yüksekokullara alı
nacak öğrencilerin tayinini de doğrudan doğruya Dev
let üstlenecektir belki. Bunu bu alanda çıkarılacak 
kanun düzenleyecektir. 

Sayın Yeğenağa'nın denetimle ilgili sorusuna ge
lince; Devletin yapmadığı; daha önceki uygulamada 
Devletin yapmadığı bir denetimin bütün sorumlulu
ğunu, özel yüksekokullara yükletmek suretiyle, özel 
yüksekokulları mahkûm etmek, doğru bir yargı de
ğildir kanısındayım. Zaten Devlet bu denetimi yap
saydı ve iyi öğretim yapmayan, ifsadeden, kötüye 
kullanılan özel yüksekokulu kapatsaydı... Devlet, 1961 
Anayasasının uygulandığı dönemde, burada görevini 
yapmamıştır. 

Şimdi, bu yeni dönemde, Sayın Yeğenağa'nın so
rusu yine bu kaynaktan endişeleniyor zannediyorum, 
bunun denetim yolları da bununla ilgili kanunda yer 
alacaktır. Zannediyorum, Devlet bu alanda gerekli 
bir düzenlemeyi ve ciddî bir denetimi getirecektir. Bi
zim düşüncemiz Anayasa Komisyonu olarak budur. 
Denetimle ilgili esaslar, zaten gerekli düzenlemede, 
getirdiğimiz 166 ncı maddede vardır; Devlet okulla
rıyla aynı seviyede olması prensip olarak kabul edil
miştir. 

Sayın Erginay Hocamızın YÖK'le ilgili zannedi
yorum bir sorusu oldu; özel yüksekokulların YÖK' 
ün denetimine girip girmemesiyle ilgili. Zannediyorum, 
Sayın Erginay Hocamız, Özel yüksekokullarda ders 
verdiler. Bu sorunun cevabını benden daha iyi vere
bilirler. Bundan sonraki düzenleme eğer, üniversite
lerle ilgili düzenlemede YÖK, çıkarılacak kanunda 
bütün yükseköğretimi kapsayacak bir kuruluş olarak 
devam edecekse, gayet tabiî, çıkarılacak kanunda de
netimi de özel yüksekokullarına doğru yönelecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önerge hakkında görüşünüzü de 

rica ediyorum? 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Usul 

bakımından maruzatım var. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY-
ZtOĞLU — Efendim, Sayın Nihat Kubilay'ın öner
gesine teşekkürlerimizle birlikte katıldığımızı ifade 
etmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir noktanın, Ge
nel Kurulun da görüşleri muvacehesinde, açıklığa ka
vuşmasında fayda mülahaza ediyorum. 

îlk önergede, özel sektör için Genel Kurulun te
mayülünü öğrenmek istediğinizi ifade etmiştiniz. 

ANAYASA KOMÎSYONU ADINA FEYZİ FEY-
ZÎOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergeden sonra o öner
genin oylanması bahis konusu olacaktır. 

Bu itibarla eğer şayet bu önergeye katıldığınızı 
ifade ediyorsanız yine özel sektör kısmı hakkındaki 
mülahazanızın devam edip etmediğini öğrenmek isti
yorum; önergelere geçebilmek için. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY
ZİOĞLU — Biz Sayın Nihat Kubilay'ın önergesini 
bütünüyle değerlendiriyoruz. O itibarla katıldığımızı 
ifade ediyoruz; ama tabiî Genel Kurulun temayülü, 
diğer önergeler de devam ettiğine göre, belirecektir. 
Onu elbette dikkate almak... 

BAŞKAN — Yani, şunu ifade ediyorum. Bun
dan sonra öbür önergelere geçilmesinde fayda mü
lahaza ediyorsunuz değil mi? Onu anlıyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY
ZİOĞLU — Efendim; 

Şimdi bu, galiba uygulanan usule tam intibak et
miyor gibi geliyor. 

BAŞKAN — Efendim; katî şekilde mi oylanma
sını istiyorsunuz, dikkate alınmak üzere mi? Katî 
şekilde oylanmasını istiyorsanız diğer önergelerin 
oylanması bahis konusu değildir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYZİ FEY
ZİOĞLU — Efendim; dikkate alınmak üzere tabiî 
oylanmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını istiyorsanız, ta
biî ondan sonra diğer önergelere geçeceğim. 

Sayın Kubilay'ın önergesinin dikkate alınmasına 
Sayın Komisyon katılıyor. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. (Alkışlar) 

Biraz evvel bahsettiğimiz ve 166 ncı maddenin bi
rinci fıkrası hükmünün değiştirilmesine mütedair 
olan önergeye geçiyoruz. «Yükseköğretim kurumu 
olarak yüksekokullar Devlet eliyle kurulurlar» şek
lindeydi. 

Sıyın Tuğ açıklama yapmak istiyordu. 

I AYHAN FIRAT — Efendim, önergem vardı. 
I BAŞKAN — Kusura bakmayın. Bana not gön-
I derdiler. 
I Sayın Tuğ, Sayın Tuzcu ve Sayıı Demirel söz 
I aldılar. Kendilerinden bilahara lehte mi, aleyhte mi 
I söz istediklerini soracağım. Takdir edersiniz üç kişi-
I ye söz veriyoruz. 
I Buyurun Sayın Tuğ. 

AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, değerli arka-
I daşlarım; 
I 166 ncı maddenin birinci fıkrasının, 165 inci mad-' 
I dedeki hükme paralel olarak ve uyumlu şekilde de-
I ğiştirilmesi için-önergemizi sunmuştuk. 
I Önergemiz aynen; «Yükseköğretim kurumu olarak 
I yüksekokullar Devlet eliyle ve kanunla kurulur» de-
I mektedir. 
I Burada amacımız nedir? İzinlerinizle onu kısaca 
I izah etmeye çalışacağım. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Kesenkes şunu açıklamak isterim ki, konuya hiç-
I bir ideolojik anlamda veyahut saplantıyla değil, ta-
I mamen pratik ve gerçekten gelen, uygulamadan ge-
I len bazı görüşleri yansıtacak şekilde yaklaşmak is-
I tiyoruz ve konuyu bu yönden değerlendirmek istiyo-
I ruz. 
I Hepinizin bildiği gibi özel yüksekokullar konusu 
I Türkiye'de kamuoyunda epey tartışılmış bir konudur. 
I Artık kapanmış olması lazım gelen bu konuyu ye-
J niden açmaya ve kamuoyu yaratmaya bence ge-
I rek yoktur. Toplumun huzuru ve Türk eğitim sis-
I teminin geleceği açısından bu konuyu ortaya çıkar-
I manın yararlı değil, zararlı olduğu inancındayım. 166 
I ncı madde, gerekçesiyle incelendiğinde, özel yüksek -
I okulların özel sektörce açılması hususu tatmin edici 
I bir gerekçeye dayanmamakta ve bu okulların açıl-
I maşını özendirme amacını gütmektedir. 
I öte yandan Anayasa Tasarısının dördüncü mad-
I desinde sosyal adalet ilkesine aykırı engellerin Dev-
I letçe kaldırılacağı hükmü yer almaktadır. Bu durum 
I bu hükme aykırı bulunmakta; ancak daha iyi im-
I kânlara sahip kişilere yükseköğrenim yollarını aç-
I makta ve onlara birtakım ayrıcalıklar sağlamaktadır. 
I Oysa, yeni Anayasanın 42 nci maddesi «Eğitim ve 
I öğretimi Devletin başta gelen ödevlerindendir» de-
I mekte, eğitim ve öğretim işinin kazanç gayesi gü-
I den kuruluşlara bırakılamayacağını belirlemektedir. 
I Kanımca, her iki maddeyle 166 ncı madde böylece 
I çelişki içerisine girmektedir. 
I Kişilerin ,yalnızca eğitim ereklerinin kamu hiz-
I meti alanına girmesi 1961 Anayasasınca da hiçbir 
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surette kabul edilmiş değildir. Her ne kadar bilim öz
gürlüğünün gereği olarak Anayasanın bazı madde
lerinde özel okullardan söz edilmişse de, maddede 
gerekli sınırlamalar da getirilmiştir. Bir yandan eği
tim ve öğretim Devletin gözetim ve denetimi altına 
alınırken, öbür yandan da bu okulların gerçekleştire
cekleri düzey de tespit edilmiştir. 

166 ncı maddede özel yüksekokullar açılacağın
dan bahsedilmesi hiçbir zaman üniversitelerle aynı 
doğrultuda ve aynı görevleri yapacak olan yüksek
okulların Anayasaca kabul edildiği anlamına gelmez. 
Bunun tersi varit olursa 165 inci maddenin konu-
luş nedeni hukuken açıklanamaz ve açıklanması müm
kün olamaz. Burada «Üniversiteler ancak Devlet 
eliyle kanunla kurulur» demektedir. Bu demektir ki, 
üniversitelerin öğretim alanı dışında kalan öğretim, 
özel okullar marifetiyle yapılabilecek; ancak üni
versite özel okullar ve fakülteler ve buna bağlı ku
ruluşlarda yapılan öğretime eş bir öğretim, özel yük
sekokullarda yapılamayacaktır sonucu buradan çıkı
yor efendim. Gerçekten üniversite doğrultusunda gö
rev yapan ve öğrencilere üniversitelerin verdikleri 
diplomaların sağlandığı hak ve yetkileri veren özel 
yüksekokulların kurulabilmesi Anayasanın 165 inci 
maddesinin anlamsız bir duruma gelmesini sağla
maktadır böylece. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu hukukî yorum şekline göre şöylece bir ge

rekçeyle karşımıza çıkılabilir. Sosyal gelişmeler bir
çok alanlarda insan yetiştirmeyi zorunlu kılmakta
dır. Üniversitelere belli alanlar içinde belli sayıda 
insan yetiştirme görevi verildiğinden, gereken alanlara 
insan yetiştirme görevi yeni kurulan özel yüksekokul
lara veya akademilere gördürülebilir denilebilir. 

BAŞKAN— Toparlamanızı rica ediyorum. Süre 
bitmiştir. 

AYDIN TUÖ — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz; bugün özel yüksekokullardan 

mezun 20 bini aşkın eczacının ancak 8 bini mesle
ğini icra edebilmektedir. 10-15 bin kimya mühen
disi de iş bulamadıklarından kendi sahalarının dı
şına kaymışlardır. Diğer rakamları vermek istemiyo
rum. 'Bir yandan yükseköğretim kurumu. gazetelere 
ilan verip üniversiteleri için öğretim görevlisi arıyor, 
hatta Türkiye'de öğretim görevlisine verilenden üç 
misli yüksek ücret vermek suretiyle İngiltere'den öğ
retim görevlisi ithal ediyor; yine bu maddeyle de 
yine yüksekokullar açmaya imkân veriyoruz... Hangi 

öğretim görevlileriyle bunu yapıyoruz? Ben bunu an
layamadım. 

Hukuken ancak muayyen branşlarda açılması la
zım gelen özel yüksekokulların o sahada insan gü
cüne ihtiyaç olup olmadığına dahi bakılmadan okul 
açılmasını özendiriyoruz böylece. Bence bu işsizler 
ordusuna yenileri katmaktan başka bir anlam taşıma
maktadır. 

Geçmişte hatırlayacaksınız, özel Harbiye açma 
girişimleri bile olmuştur bu memlekette. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin yakın çevresinde olan veya yakınında 

çalışan bu okullardan mezun arkadaş'larırnız vardır. 
Yetişme tarzları nedeniyle Devlet kesiminde yetişme
ler bunların farkını hemen ortaya koymaktadır. işin 
garibi; bu okullardan yetişen arkadaşlarımız dahi 
özel yüksekokulların yeniden açılmasına taraftar 
değillerdir. 

Özel kesim birçok sahaya girsin diyoruz, buna 
karşı değiliz; ama şu yüksekokul İşine lütfen onu 
sokmayalım. Eğitim müesseselerini ticaretleştirmeye-
lim, eğitimde çifte başlılık yerine, birlik, beraberlik 
yetişme standardını sağlayalım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Tuzcu lehte mi konuşacaksınız, aleyhte mi? 
ŞADAN TUZCU — Lehte efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhte. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Lehte konuşacaksınız. 
İSMAİL HAKKI DEMİREL — Sayın Başka

nım. söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Demire!, lehte mi konuşa

caksınız aleyhte rnıi? 
İSMAÎL HAKKI DEMlREL — Lehte konuş

mak istiyorum. 
BAŞKAN — O, bu şartlar içinde maalesef müm

kün olamıyor. Size soru imkânı vereceğim. 
Aleyhte Sayın Kırcalı'ya söz vereceğim. 
Üç arkadaşımız soru imkânına sahip oluyorlar; 

Sayın DemM-el, Sayın Aydar ve Sayın Parlak. 
Sayın Tuzcu, lehte konuşmak üzere buyurunuz. 
ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Vaktin kıymetli olduğunu bilerek konuşmama bir 

misalle başlamak istiyorum. 
Bu misalim; bugün Türkiye'de yatırımları yöne

ten bir bakanlığın 2 . 8 . 1982 tarihinde açtığı bir sı-
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navdan alınmıştır. Bakanlığın ismim vermekte de 
hiçbir mahzur görmüyorum; Bayındırlık Bakanlığı 
8 . 2 . 1982'de bir mühendis imtihanı açmış ve 13 
esas branşta istihdam edeceği mühendisleri almak 
için. Müracaıat 685 kişi olmuştur sayın üyeler ve 
Bayındırlık Bakanlığının Türkiye genelimde ihtiyacı 
387 kişi idi, Gördüğünüz gibi bu 2 rakamdan, ihti
yacın iki misli müracaat var; ama burada en acı tab
lo, son vereceğim rakamda : 387 kişiye ihtiyaç var
ken, 685 'kişi müracaat etmişken; Bayındırlık Ba
kanlığının açtığı imtihanında muvaffak olan mühen
dis sayısı maalesef ancalk 90'dır sayın üyeler. Yani 
Türkiye'de 3!87 tane mühendise ihtiyaç vardır ve 
685 tane Türkiye Devletlimin üniversiteleriınden dip
loma almış mühendis gencimiz vardır, bunlar iş ara
maktadır; ama devletin açtığı bir imtihanda 90 ta
nesi muvaffaik olabilmiştir. 

Şimdi bunu daha genelleştirebilirim, bu hususta 
uzun bir araştırma yaptım; diğer yatırımcı bakan
lıklarda, yami mühendis istihdam eden hakanlıMar-
da buna benzer misaller çoktur. 

Bunun için bir misal daha vermek istiyorum, aynı I 
imtihanda 90 tane inşaat mühendisine ihtiyaç var
ken 164 tane inşaat yüksek mühendisi Ve mühendisi 
müracaat etmiştir; fakat imtihanda muvaffak olan
ların sayısı 18 Mir sayın üyeler. Hakikaten bu çok acı 
bir tablodur. Bana öyle geliyor ki, düşünülmesi'; üze
rinde çok derin düşünülmesi gereken bir tablodur. 

Sayın üyeler, şimdi ellerinde devletin okulların
dan diploma verilen bu gençlerimiz nasıl oluyor da 
devletin açtığı bu imtihanlarda muvaffaJk olamıyor
lar? Ben imtihan sorularını da bir bir inceledim; hiç 
de normal bir tedrisat, yahut da eğitim görmüş, bir 
mühendislik nosyonu almış bir arkadaşım cevap ve
remeyeceği nitelikte zor sorular 'da değildi. Gayet 
normal ve kolaylıkla cevap verilecek sorulardı. 

Şimdi, sevgili hocalarım beni' bağışlasınlar, bunlar 
bizim üniversitelerimizden yetiştiler. Evet, bu kötü 
yetişme tarzını bir parça izale etmek için 12 Eylül' 
den evvelki anarşik ortamı gözden uzak tutamayız, 
tabiî omun rolü olmuştur. Benden evvel konuşan 
bir arkadaşım «4 ayda 3 sınıf geçti» dedi; doğru- I 
dur. Bu da bunun üzerime etkendir; ama devletleş-
tiriîen özel okullardan gelen talebelerim hiç mi etkisi 
yok. Bu hazin tablonun ortaya çıkmasında bir özel 
okullarım hiç mi rolü yoktur?.. 

Sayım üyeler; I 
Ben özel sektörde çalışıyordum, iş hayatımda I 

özel mektepten gelen talebeleri çok gördüm. Bunla
rın yanında, bu misalleri genişletebilirim, iş hayatım- I 

da rastladığım çok ekstrem misaller vardır, bunlar 
komik misallerdir; 'ama bunları açıklamadan evvel, 
Bayındırlığım resmî kayıtlarımdaki (misalleri vurgu
lamak istedim. 

BAŞKAN — Bir dakikamız var, Siyim Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Sağolun Savın Başkanım. 
Şimdi efendim, şunu vurgulamak isterim ki, ge

nelde özel yüksekeğifciım açılabilmesi bence bir olgu 
meselesidir, bir anlayış meselesidir, bir sistematik me
selesidir. Meseleyi tavamdan değil, temelden ele al
mak lazımdır, şartlarımı temelden oluşturmak lâzım
dır. Bizde maalesef bu tasarı ile temelden ele alın
mıyor, temelden bu işe bir olgu kazamdırılımıyor; 
üstelik işe tavamdan başlanıyor. 

Bakımız sayım Üyeler, hepimizin yakimen yaşadığı 
veyahut da şahit olduğu bir gerçek vardır Türkiye-
de; çocuğu ilkokul üçüncü, dördüncü ve beşinci sı
nıfta olan velilerde bir telaştır başlar; her veli çocu
ğunu alır, bir hocadan bir hocaya, bir dersaneden, 
bir dersameye koşturur. Niye?.. Oğlunu yahut da ço
cuğunu özel bir liseye değil de, ciddi, ileride çocu
ğuna çok şey kazandıracak maarifim bir kolejime 'kay
dettirmek içindir. 

O halde, bu lise tedrisatında özel sektörün aça
bileceği, okul açabileceği bir pazar imkânı vardır; 
buna hepimiz şahitiz, gazetelerde boy boy bunun re
simleri çıkar; ama hangimizin itimadını kazanmış
tır bu liseler, hangimizin itimadını kazanmıştır bu 
ilkokullar? 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Tuzcu. 
ŞADAN TUZCU — Lütfen yarım dakika efen

dim, topluyorum. 
Eğer bunlar itimadımızı kazanmış olsaydı, çoğu 

veliler çocuklarını böyle küçük yaştan bir yarışma 
içerisine sokmaz; eğer tiyi bir tedrisat görebilecekleri
ne inansaydı bu okullara verilebilirdi. 

Demek oluyor ki, bizde senlerdir özel liseler (Bir
kaç tanesi müstesna, onları tenzih ederim) özel ilk
okullar olmasına rağmen, bunlar ciddî bir esasa 
oturtulamamış, daha doğrusu bir anlayış, bir olgu 
kazamdırılamamıştır; dolayısıyla bu illkokul seviyesin
de, lise seviyesinde halledilmeden yüksekokul sevi
yesinde özel okul açma imkânı vermek, hele yaşan
mış acı örnekleri gördükten sonra buna müsaade 
etmek çok iyimserMık olur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Tuzcu. 
Sayın Kırcalı, önergeler aleyhinde buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kam, sayın arkadaşlar; 
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Ben önergenin, Sayın Tuğ'un önergesinin «Yal
nız Devlet tarafından yüksekokullar açılır» şeklin
deki kısmına karşı bulunuyorum. 

Açıklamada bulunurken yüksek tahsil yapmış ki
şilerin iş bulamadıkları hususunu daha fazla yük 
sekokul açılmasına maıni olmak için bir neden olara1' 
gösterdiler. Kanıma göre istihdam sorunu ayrı bir 
sorundur, yüksek tahsil yapmak, bunu gerçekleştir
mek; bu hakkı gerçekleştirme imkânını vermek ayrı 
bir sorundur. 

(Ben teknik seviyede, tsefknilfcer yetiştirecek seviye
deki tahsille cidden taraftarım; aıma bunun yüksek 
tahsil yapmak isteyenle manii olmasına katiyyen inan
mıyorum. 

özel sektör tarafından yaptırılacak tahsile gelin
ce: Bu, iki kısımdan oluşmaktadır bana göre. Biri
si, kâr gayesiyle yapılan, bizim geçmiş günlerde ül
kemizin maruz ıkaüdığı Özd tahsil sistemidir M, buna 
dıa katılmıyorum., Gerçekten bir küşimıin kar gayesi 
gütmeden niçin böyle bir külfeti üstleneceğine neden 
bulamadığım liçıin ıbuma ıkaıbimayorum ve böyle bir 
emsal bulunabileceğimi de zannetmiyorum. Zaıten bu 
istikamette yapılmış olan tahsil ne tahsili yaptırana, 
eğitimli, öğretimii verene, ne de o tahlil allana ya
rarlı olmamıştır, Bütün arkadaşlarımız misal verdi; 
bu ıkanuın Anayasa Mahkemesine sevk edilirken ben 
Danıştayda kanun sözcüsü idim. öğretmenler, pro
fesörler dahi gelmişlerdi bana «Allah aşkına bizi şu 
işten kurtarın, girdlilk çakamıyoruz» demişlerdir. Me
zun olan öğrencilere gittim bir ibanifcada iş bulalım 
dedim, rica ettim, dedi İldi; «Yüksek tahsili yapmış
tır razıyız» ama özel okuldan çıktığını duyunca <«ıis-
temiyoruz» dediler, Bu bir vakıadır ve buma binaen 
de bizim üllkemizdie bu yürümemişıtir. 

Yalnız burada çok önemli bir husus üzeninde 
durmak istiyorum. Sayını Dal bana, «Amerika'da 
özel okullar var» dediği zaman, zannediyorum ki, 
vakıflar marifetiyle olduğunu söylemiştir. Türkiye'de, 
vakıf sisteminin Türlk tarihlinde ne kadar büyük yer 
tuttuğunu bimeyen yoktur. Vakıflar tesise çevrildi
ği halde, bilahara özel bir kanunla yediden vakıf 
müesseseleri haline getirilmiştir. «Türk Vakf%, büyük 
bir sistemdir. Türkiye'de bu yaşayabilir ve bunun 
Türkiye'de öğretim seviyesinde çok esaslı bir ör
neği vardır. Ulu Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş 
olan Türk Eğitim Derneği Vakfı Ankara Koleji bu
nun tipik misalidir; o (Kolej arkasından Anadolu 
Kolejlerini, Atatürk kolejlerini getirmiştir, Türkive'-
de dil bilerek eğitimin yayılmasına neden olmuştur, 
güç kazandırmıştır. 

Şimdi, şunu söylemek listiyorumı; yalnız devlete 
İnhisar ettirmeyelim. Eğer mümkün ise, Komisyonu
muz maddeyi, «Vakıf suretiyle özel öğretimin müm
kün olacağı» nı söylemesi uygundur. Bu suretle Dev
letin yapmış olduğu eğitimlin bir vakıfla sağlanmış 
eğitim karşısında, hiç olmazsa bir mukayesesini yap
mak imkân* bulacağız; devlet tarafından isabetli bir 
tahsil mi yapılıyor, seviyesi uygun mu değil, mi di
ye. 

!Bu nedenlö müsaade buyuruluırsa «Devlet» dliıye 
sınıriamayataı, valklfı da bunun içine ithal edelim 
ve Komisyonumuz bunu kabul etsin. Bu sebeple öner
geye karşıyım. 

Saygılar sunarım-, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, üç üyemizin soru sorma imkânı mev

cuttur; Sayın Demire1!, Sayın Parlak, Sayın Aydar'ın-
ki soru değil, «Müteakip önergede konuşacağını» ifa
de ettiler. Sayın Fırat'a soru imkânı veriyorum. 

©uyurun Sayın Demlird1. 
ÎSMAÎL HAKKI DEMÎREL — Sayın Başkan, 

. değerli üyeler; 
Komisyon Başkanlığımdan aşağıdaki sorumun ce-

vaplandırılmıasını saygı 'ile arz ederim., 
Devlet fakülte ve yüksekokullarımdan mezun üs

tün vasıflı gençlerimiz iş bulamazken, özel yüksek
okullardan her yıl binlerce gencimizi mezun ederek 
:<5sıiz bırakmak, omları küskün ve kırgın hale getir
meyecek midir?... Bu takdirde gençlerimizi, yakındı
ğımız anarşi ve terörün kucağına atmış olmaz mı
yız?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demlkel. 
Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım^ Komis

yondan şunu öğrenmek istiyorami:ı 
166 ncı maddenin gerekçesinin yeteri derecede 

açık olmadığım; ancak fcalbul ettiğiımliz 42 nei mad
denin gerelkçesinıira 14 üncü fıkrası şöyledir: «özel 
yüksekokulların kurulması da serbesttir. Çünkü ünli-
versiteller ile ilgili 165 inci maddede sadece üniver-
siıtelerin kurulması Devlet tekelinde bırakılmıştır.» 

Şayet bu önergeler dikkate alınıp Komisyon ka
tılırsa, bu 42 nci maddenin gerekçesinin 14 üncü 
fıkrasının çıkarılması gerekir mi, gerekmez mi?... 
Bunu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyurun Sayın Fırat. 
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AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, Komisyon
dan Öğrenmek istediğim birkaç husus var. 

Birinci sorum: Acaba özeti okulanm tekrar açıl
ması, (Tatbikatını da bndiğiımıiz kadarıyla) Anaya
sanın «Fırsat eşitliği» ilkesine aykırı mıdır, değil mi
dir?.., 

İkinci sorum: Özel okular marifetiyle ,lim tica
ret metaı yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır?... 

Üçüncü sorum: Ülkenin yüksek tahsilliye olan ih
tiyacı özel dkullarım saMrlerinim isteklerine göre mü 
yapılır, memleketim ihtiyacına göre mıi düzenlenir?... 

Sorularımı bu kadar efendim^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IKamıisyomın görüşünü rica ©diyorulmu 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, müsaade eder misliniz?... 

BAŞKAN — Soru (imkânı kalmadı Sayın Gözü-
büyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Hayır 
efendim, usul bakımımdan söz işitiyorum1. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük., 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Profesör Dal arkadaşıımız hep özel okullardan bah
settiler. Halbuki Sayın Feyzioğlu arkadaşımız; bu
rada söz konusu olan üniversiteler ve Milî Eğitim 
Baikanllğı tarafımdan açılanı yüksekokullar başka, 
hususî teşebbüs tarafından açılan özel okular baş
kadır... Burada bir tedahül olduğu için bu maruzat
ta bulundum. 

Teşekkür ederdim. 

BAŞKAN — Esas itibariyle önergelerini mahiyeti 
belidir, dnla 'göre Komisyonumuz cevaplayacaktu** 

(Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU1 ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, Danışma Meclislinin değerli 
üyeleri", 

Tasarıda getirdiğimiz «Özel sektörde' yüksekokul 
açabilir» şdklmdeki hükmümüz, arkadaşlar tarafın
dan çok yanlış değerlendirildi gibi geliyor .1 

ıSayım Kırcall'nın olumlu istikamette 'bulunduğu 
katkılara tamamıyla katılıyoruz. 

(Burada özelikle şunu vurgulamak istiyoruz: özel 
yüksekokulların açılması, münhasıran kâr amacına 
yönelik değildir; yani kâr 'amacıyla özel yüksekokul 
açılır ve özel sektör bu alanda da kâr sağlasın dü
şüncesinden biz hareket etmedik. Bizlim düşüncemiz 
vakıflar gibi birtakım kuruluşlar kanalıyla birtakım 
vatanıdaşlıarımızın ülkeye yararlı tahsislerini yönlen
dirmek; bu alanda yönlelndiırmek ve bir 'ihtiyacı kar

şılamaktır. Biz özel okullara bu açıdan baktık ve 
önceki olumsuz tecrübeyi bu açıdan daha olumlu 
hale yöneltmek istedik. 

Sayın Demlirel'in, «Resmî okullardan mezun olan 
kimseler işsiz beklerken özel okullardan mezun olan
lar da bu işsiz ordusuna mı katılsın, bunu mu isti
yorlar?...» şeklindeki soruşuma verilecek cevabımız 
şudur..; 

îster resmî olsum, ister özel olsun işizlik sorunu 
ayrı bir sorundur; bu tamamıyla insangücü ekono
misiyle ilgili bir sorundur. Resmi okullardan) mezun 
olanlar iş bulamıyor dıiye, okuma (imkânı arayan 
kimseleri okutmayalım mı?... Yüksek tahsil yapmak 
isteyenlere, «Hayır arkadaş sen yüksek tahsil yapa
mazsın; çünkü yüksek tahsil yapanlar işsiz geziyor; 
o hailde okünna hakkını ortadan kaldırıyorum.» mu 
diyelim? Bu, bunun cevabı değildir. Yani resmî okul
lardan mezun olanlar işsiz gezerken, özel okulda oku
ma imkânını ortadan kaldırıyorum, demek sorunu 
çözmek değildir; sorunu temelden çözmek gerekir. 

Sayın Fırat'ım, «özel okulların açılmasının fırsat 
eşitliği ile bağdaşıp bağdaşmayacağı» sorusuna ge
lince: 

Fırsat eşitliği ile özel1 okulların açılmasının ters 
düştüğü kanısında değiliz, zannetmiyoruz, ters düşen 
bir tarafı yoktur. Zira, özel okullarda okuyacak kim
seleri de bugün aynen liselerde olduğu gibi. Devlet 
belki burada okuyacak olanları da imtihanla alacak
tır ve yerleştirecektir. Belki özel okullarda okuyacak 
olan fakir öğrencilerin de burada hangi şartlar altın
da Okuyacağıma dalir bir kontenjan ayıracaktır, onla
ra burs verecektir; yani fırsat eşitEğimim ortadan 
kalkması söz konusu değildir., 

Yüksek tahsilli ihtiyacı ile iş bulamama 'ihtiyacımın 
birbiriyle bağlantılı olduğu kanısında değiliz. Yüksek 
tahsili yapma ihtiyacı, kendi içindem gelen kimseye 
«Sen yüksek tahsil yapamazsın» demek meselemin çö
zümü değildir kanısındayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım, benim 

soruma cevap verilmedi. 
BAŞKAN — Sayım Dal, Sayın Parlak'ın sorusu 

gerekçeyle iigil ida, 
ANAYASA KOMÎSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Ha, evet gerekçeyle ilgil. 
O tamamıyla genel nitelikte ve lise seviyesindeki 

özel yüksekokullarla ilgili bir düzenlemedir. 
EVLİYA PARLAK — Lise seviyesinde yüksek

okul olmaz efendim. lise seviyesinde özel yüksek-
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okul nasıl olur?... özel ise olaibiür ©fendim, özel yük
sekokul olamaz^ 

'BAŞKAN — «Lise seviyesinde özel' yüksekokul 
olamaz» diyor arkadaşlarımız. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Olamaz, gayet tabiî olamaz ©fendim. 

EVLİYA BARLAK — Ama ifadeniz bu şekilde. 
«Lise 'Seviyesinde özel yüksekokullar» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, şunu soruyorlar: «Gerek-
çeyii de buma göre düzeltecek anlisiınıiz?...» maddeler 
değişirse, gerekçeler... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Gayet tabiî, bu maddeyle bağdaşmıyorsa 
düzelteceğiz efendim^ 

Teşekkür ederim'. 
İBAŞKAN — Düzeltilecektir tabiî, 
Efendim, bu durumda lütfen önergeler konusun-

daikü görüşünüzü de kısaca ifade ediniz., 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Sayın Başkanı, bu önergelerin mahiyeti aşa
ğı yulkarı aynı, katılamıyoruz. 

Evvela şu balkımdan Genel Kurulum temayülünün 
ortaya çıkmasında yarar olduğu kanısındayız. özel 
yüksekokulun açiması isteniyor mu, istenmiyor mu?.. 
Eğer bunu öğrenirsek, biz maddeyi yeniden' düzenle
yebiliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Katılımadığınızı ifade ediyorsunuz?... 
MAHMUT AKKILIÇ — Usul hakkında söz rica 

edebilir miıyim efendim? 
AYHAN FIRAT — Usul halklkımda Sayın Başka-

mimı; Ikatılmıyorllar değil, talkdiıre bırakıyorlar. 
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Fırat, ifa

delerini tekrar sordum.! 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanımı, öner

geyi oylamadan evvel usul hakkında bir cümlecik 
söylemek i®tiiyoruımı.( 

BAŞKAN — Usul diye bir şey yok. Lütfediniz. 
Komisyon, sarih lilfadenıizü kolanın kî, arkadaşlia-

rımız bir yanlış oylamaya giıtımesinfller. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Başkan, diklkate alınmak üzere oy-
Hammasını rica ediyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
'Birinci fıkranın, «Yükseköğretim kurumu olarak 

yüksefcdkuiar, Devlet elliyle kurulurlar» sekilinde 
değiştirilmesini öneren önergelerin Komisyon dik
kate alımmasını istemektedir. Bu itibarla diklkate alın
masına oyunuza sönüyorum. Kabul edenler..s Etme

yenler... Dikkate atıntroası kabul edilmiştir. 
HALtL EVLİYA — Sayın Başkanım, Komisyon-

dan bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Eviya.: Efen

dim, şu safhada size söz veremem. Maddeyi oyla
madan size o soru imkânını vereceğim^ 

HALİL EVLİYA — Sayın Başkan., mevzuu kı
saltmak için şöyle 'bir şey yapabilir miyiz: özel yük
sekokullar açılsın mı, açılmasın mı? Bunu kesin oy
layalım, bu konu bir daha karşımıza çıkmasın. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Say n Evliya, oylama bitmiştir. Tak

dir edersiniz aynı şeyin bir daha oylanması gayri 
mümkün usulümüze göre. 

Efendim, iki nokta kalıyor : Bunlardan bir ta
nesi Komisyon kesin oylamasını istemediği, dikkate 
alınmasını istediği için, diğer önergeler üzerinde de 
aynı şekilde müzakere açacağım. Bunlardan bir tane
si Sayın Gözübüyük'ündür : «Yükseköğretim kurum
larının görüşü alınarak özel kesimce de kurulmasına 
izin verilebilir» ibaresini taş yan önergesi. 

Buyurunuz Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım, önergeler kabul edildiği için benim ma
ruzatıma lüzum kalmadı. Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Aynı şekilde, Sayın Akdemir bura
dalar mı?.. Burada yoklar. Önergesini muameleden 
kaldırıyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine geçiyorum. Sa
yın Kantarcıoğlu ikinci fıkranın değiştirilmesini öner
mektedir. 

Kısaca önergenizi aç klamanızı rica edeyim Sa
yın Kantarcıoğlu; buyurunuz efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, yükseköğre
timle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemiş ve bütün yük
seköğretim kurumlarını ve üst kuruluşlarını teşkilat-
lamış, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, eği
tim - öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bü
tünlük içinde düzenlemiştir. Bu Kanunla yükseköğre
tim kurumları, üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve 
yüksekokullar olarak kabul edilmiş ve üniversite ça-
t sı altında toplanmıştır. 

Bu Kanunun üçüncü maddesine göre, ortaöğre
time dayalı en az dört yıllık bir programı kapsayan 
ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir li
sans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden ve bir 
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yükseköğretim olarak kabul edilen önlisansa getiri
len düzenlemede yer verilmediği görülmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkındaki 
41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin, «Ku
ruluş esasları bölümü»nde yer alan 3 üncü madde
nin (d), (e), (f), (g) fıkraları aynen şöyledir : «Be
lirli bir meslek alanında önlisans veya lisans düze
yinde eleman gücü yetiştiren yüksekokullar, bir yıl
lık yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birim
lerden oluşan konservatuvarlar, önlisans düzeyinde 
ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları, be
lirli bilimsel ve teknoloji alanlarda araştırma ve uy
gulama yapmakla yükümlü araştırma uygulama mer
kezleri.» Bu durum varken Anayasanın «Yüksekokul
lar» bölümünde konuya açıklık getirilmediği için zor
lama ile ara meslek elemanı yetiştirme amacından 
uzaklaşılarak, hep dört yıllık yüksekokul mezunu ol
ma hevesi yüzünden öğrenci sayıları mahdut fakül
teler önünde yığ İma zorunluğu başgösterecektir. 

166 ncı maddede istihdam politikacı ve planlaması 
çerçevesinde ele alınan yüksekokulların, zorlama
ları engellemek ve kurulan düzeni yaşatmak için fık
raya, «Önlisans veya, lisans düzeyinde eleman yetiştir
mek üzere» ifadesinin eklenmesinin yerinde olacağı 
görüşündeyim. Bu, memleketimizde iki yıllık kalfa 
okulları, tekniker okulları, buna bağlı üç yıllk tek
nikerler, yüksek teknikerler ve nihayet dört yıllık fa
külte diye kademeler geçirdiği için çektiğimiz sıkın
tılar hepinizce malumdur. Bu değişikliğe arkadaşları
mın katılacağını ümit eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayn Başkanım, 
önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA .— Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Bütün mesele yetişmekte olan, yetişmek isteyen 

gençliğin eğitimi meselesi. Bunu kim yapacak, nasıl 
yapacak? Üniversitelerimiz belirli bir seviyede... 
" Bunun dışında özel yüksekokullar konusu var. Bu

nun olup olmaması, aşağı yukarı müzakere ediliyor. 
Ben geçmiş tecrübelerime, gördüklerime ve Türkiye' 
deki bugünkü sıkıntılara da değinmek suretiyle hadi
seyi biraz şerhetmek isterim. 

Efendim, vaktiyle biz lise talebesi iken, bizimle 
beraber özel okullarda yetişenler gelirlerdi, aynı şe
kilde imtihan olurlardı, imtihanı geçerlerdi, okudu
ğum lisenin diplomasını alırlardı. Aynı usul bugün 
İngiltere'de yüksekokullarda ve üniversitelerde tatbik 

edilmektedir. Bunların bir kısmı özeldir, bir kısmı va-
j kıflarca kurulmuştur, bir kısmı da müesseselerce ku-
i rulmuştur, mesela tek bir konuda iş gören bir mües

sese, kendi laboratuvarlarmda çalıştırmak ve orada 
yetiştirmek, ayrıca ders vermek suretiyle, bu talebe
leri imtihanlara hazırlarlar ve resmî üniversite imti
hanlarına girmek suretiyle bu talebeler vasıflarını tes
pit etmiş olurlar ve o üniversitelerden diploma alır
lar. Diploma o üniversitenin diplomasidir; fakat eği
timi nerede gördüğü mühim değildir. 

Şimdi, iş kalıyor Türkiye'deki eski uygulamalara: 
özel, ticarî maksatla,, siyasî maksatla açılmış yüksek
okullara. Şimdi o sakınca artık kalmadı. Türkiye'de 
yükseköğrenim müessesesi açabilecek şahıs veyahut 
bir aile bulamazsınız; bu olsa olsa bir vakıf olabilir. 
Vakıflara, imtihanlarını Devlet üniversitelerinde ver
mek şart yla ve diplomalarını da o Devlet müessese
lerinin diplomasını almak şartıyla imkân vermek, özel 
yüksekokullar maddesinin Anayasa ile kabul edilme-

I sine bağlıdır; bu bir. 

İkincisi; Türkiye Elektrik Kurumu elektrikçi ye
tiştirecek. Bir eğitim merkezi açtılar Balıkesir'de, eği
tiyorlar, eline bir ruhsat veriyorlar yalnız, elektrikçi 
ruhsatı; fakat bunların bir kısmı hakikaten çok iyi 
elektrikçi oluyor, gelişiyor. Eğer bu zat, o resmî ku-

I ruluşun açtığı bu eğitim merkezinde, benzeri üniver
sitenin sınıf nın imtihanını verebilir hale geliyorsa, 
ona da bu imkânı açmak lazım. Bütün mesele, her
kese ümit kapısını açık tutmak; yetişmek isteyene, 
okumak isteyene, gelişmek isteyene ümit kapısını açık 
tutmak meselesidir. 

Onun için muhterem arkadaşlarımdan rica ediyo
rum, Sayın Evliya gayet güzel belirttiler, özel yüksek
okul açılsın mı, açılmas n mıdan neşet ediyor bütün 
bu müzakere, özel yüksekokullar açıldığı takdirde 
ve denetimi de Devlet tarafından yapıldığı takdirde ve 
imtihanların da Devlet üniversiteleri tarafından yapıl
ması ve nihaî diplomanın da o üniversite tarafından 
verilmesi veyahut yüksekokul, yüksek teknisyen oku
lu seviyesinde imtihana verilmesi, o okulun imtihan
larına girmek suretiyle, ancak bu imkânı bağışla
makla olur. Eskiden olduğu gibi ticarî müessese aç
mak meselesi değil. Bütün mesele, Türk gençliğine 
yeni bir ümit, yeni bir kaynak, yeni bir eğitim im
kânı sağlamaktır. 

Konuya bu gözle bakmanızı, eskiyi unutmanızı, 
yeninin daha başka olacağına inanmamızı saygılarım
la arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenin aleyhinde, buyurun Sayın KÖran. 
Efendim, maddenin ikinci fıkrasını görüşüyoruz, 

dikkatinize sunar m. Birinci fıkra ile ilgili görüşler 
bitmiştir. 

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

öyle tahmin ediyorum ki, biz meselenin esası 
üzerinde değil, «özel yüksekokullar açılsın mı, açıl
masın mı?» meselesini münakaşa ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Koran, özür dilerim. Bilhassa 
siz söz almadan evvel bir yanlışlığa mahal verilme
mek için söyledim, birinci fıkra ile ilgili müzakereler 
bitmiştir; çünkü bahsettiğiniz konu birinci fıkrada
dır. 

Şimdi, Sayın Kantarcıoğlu'nun verdiği önerge ile 
ilgili görüşmeler devam ediyor; o da ikinci fıkranın 
değiştirilmesini istiyor. 

«Özel yüksekokullar» mevzuu bitmiştir efendim. 
MEHMET VELİD KÖRAN — Tamam efendim, 

ben de onu arz edeceğim. 

girer kazanır; ama gittikleri yerde «Senin burada 
muadeletin yoktur, bende ikinci sınıftan okursan, on
dan sonra, bitirdikten sonra senin burada ihtisasın ya-
p lir.» der. Bunun üzerinde durmamız lazım arkadaş
lar. Mühim olan budur. Yüksekokul açmak zararlı 
değildir, faydalıdır; ama ticarî mevzuyla değil, bir va-
k f eliyle, kurum ve kuruluşlar eliyle; ama mutlak 
surette devletin gözetim ve denetimi eliyle. Üniver
siteyi, nasıl devletin gözetim ve denetimine tabi tu
tuyorsak, ilmî bir hüviyet kazandırmak istiyorsak; 
özel olarak açacağımız okullara da, yüksekokullara 
da ilmî bir hüviyet tanımak için mutlak surette dev
letin denetim ve gözetimini temin etmek ve bunun 
beynelmilel sahada da geçerliliğini, muadeletini mut
lak surette temin etmek için, devlet olarak, hükü
met olarak işin içerisine girmemiz lazımdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KÖran. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sormak istediğim soru şudur : Anayasa Mahke

mesi özel yüksekokulları iptal etti, kaldırdı. Bunlar 
devletleştirildi. Bu devletleştirmeden sonra, Türkiye' 
de yüksekokul ve üniversite seviyesinde bir genişle
me oldu mu, bir kapasite genişlemesi oldu mu? Ya
ni, özel yüksekokulların bu noktada bir faydası oldu 
mu? Bu bir. 

İkincisi, özel yüksekokulları iptal eden Anayasa 
Mahkemesi hükmü, o günün siyasî iktidanna yakın 
birinin özel yüksekokulunun bulunmasına bir tepki 
miydi; böyle bir kanaat taşıyorlar mı? 

Üçüncü sorum : Şayet özel yüksekokullar Ana
yasamızın, şimdi düzenlenmekte olan durumu içeri
sinde yer alırlarsa, tıpkı futbolcu transferi gibi dışa,-
rıdan, dış kaynaklardan bilim adamı transferini de 
kolaylaştırabilecek bir madde düşünürler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Say n Aydar. 
Sayın öztuş, bu vesileyle sorunuzu sormak ister 

misiniz? 
NERMİN ÖZTUŞ — Benim sormak istediğim so

rular, özel yüksekokullarla ilgiliydi; fakat Komisyon 
bu maddenin birinci fıkrasını düzenlemek üzere geri 
aldığından ben sualimden vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyonun, hem önerge hakkında görüşünü hem 

sorulara cevaplarını rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Say n öztuş'un sorusunu işitmedim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET VELİD KÖRAN — Bir zamanlar Tür

kiye'de iki üniversite vardı; istanbul Üniversitesi, An
kara Üniversitesi. Bir Teknik Üniversite vardı, bir 
istanbul Hukuk vardı, bir Ankara Tıp vardı, bir is
tanbul Tıp vardı ve bunların beynelmileldik vasıfları 
vardı, her yerde muadelet unsurları vardı. Bugün bu
nu maalesef esefle belirtmek isterim ki, muadelet un
surları kalmamıştır. Teknik Üniversitenin «Yüksek 
mühendislik» unvanını mühendise indirdik. Avrupa, 
buna «Bende eğer ihtisas yapmak istiyorsan, ikinci 
sınıftan başlayacaksın .okuyacaksın, mezun olacaksın, 
ondan sonra ihtisas yapacaksın.» diyor, özel Dişçilik
ten, Özel Kimyadan; istanbul Teknik Üniversitesin
den çıkanların artık muadeleti kalmamıştır. 

Biz, bir taraftan 600 tane mühendis müracaat et
ti; 380'ine ihtiyacımız var, 90'ı kazandı derken, işte, 
Avrupa da bu gerçeği bildiği için, bizim artık üni
versitelerimize, bizde beyin gücünün mevcudiyetine 
inanmadığını belirtmiştir. Bunun üzerinde durmamız 
lazım, özel okul açmak veya özel okul açmamak me
selesi değil, üniversitelerimize şahsiyetli ve haysiyetli 
bilim adamlarının talebeye bir şeyler vereceğinin mev
zuunu düşünmemiz lazımdır. 

Biz, eğer, Mısır'daki gibi, iki sene tıbbiyeyi yapar, 
Arap ülkelerine doktor diye gönderirsek, bu mana 
ifade etmez. O kadar üzücüdür ki, bakanlıklarımız, 
müesseselerimiz imtihan açar, «ihtisas için, doktora 
için Avrupaya adam göndereceğim.» der, çocuklarımız 

— 22 



Danışma Meclisi B : 147 9 . 9 . 1982 O : 1 
BAŞKAN — Sayın öztuş vazgeçtiler efendim, 

sarfınazar ettiler. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 

DAL — Sayın Aydar'ın sorularına cevap vereyim. 
Evvela, özel yüksekokulların devletleştirilmesinden 

sonraki durumu tartışmal.dır. Bazılarında seviye düş
tü. özel yüksekokullarda mevcut seviyenin altına düş
müştür, devlet okulu haline geldikten sonra; çünkü, 
bir kısmında devletleştikten sonra buraya özel okul 
iken mevcut imkânlar devlet tarafından sağlanamamış
tır. Bir kısmında seviye yükselmiştir. Bu da, bağlan
dığı müesseseye göre değişmektedir; bağlandığı mü
essesenin elemanı fazla ise, oradaki özel okulun se
viyesi yükselmiştir denebilir. 

İkinci sorusu, politik bir soru; burada değerlen
dirmede bulunmak istemiyorum. Anayasa Mahkeme
sinin kararı; bir etkide olmuştur, bir Yüksek Mahke
memizin bir etki altında karar vereceği noktasından 
hareket etmek istemem. 

Yabancı bilim adamlarının transferleriyle ilgili Ko
misyonun düşüncesi; transferinde bir engel yoktur; 
ama Anayasaya girecek bir madde, bir hüküm olma
mak gerekir, kanunlarla da düzenlenir. Nitekim, daha 
önceki Üniversiteler Kanunumuzda bununla ilgili hü
küm vardı. Bu önergeye katılıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı zamanda önergeyle 
ilgili; yani ikinci fıkranın değiştirilmesine mütedair 
bu önergeye katılıyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
DAL — Evet efendim, dikkate alınmasına katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun 
önergesinin dikkate alınmasına katılıyor. Dikkate alın
masını oyluyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi, dikkate alınan önergelerle birlikte Ko
misyona veriyorum. 

167 nci maddeyi okutuyorum : 
K. Radyo ve Televizyon İdaresi ve haber ajansları 
MADDE 167. — Radyo ve televizyon istasyonları, 

devlet eliyle kurulur ve idareleri kamu tüzelkişiliği 
halinde düzenlenir. Kanun, organlarının kuruluş biçi
mini ve işleyişini tarafsızlık ilkesine uygun olarak, dü
zenler. 

Her türlü radyo televizyon yayınları, devlet ve 
milletin yararları gözetilerek, tarafsızlık esaslarına gö
re yapılır. Haber ve programların seçilmesinde, işlen
mesinde, sunulmasında ve çağdaş Türk kültür ve eğiti

mine yardımcılık görevlerinin yerine getirilmesinde, 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
kamu düzeninin, genel ahlâk ve asayişin ve Cumhuriye
tin temel ilkelerinin gereklerine uyulur; haberlerin doğ
ruluğu sağlanır. 

Devlet tarafından kurulan veya devletten malî yar
dım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır. 

Radyo ve televizyon idaresi genel müdürü ile yöne
tim kurulu üyelerinden üç*ü Cumhurbaşkanınca atanır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili verilen önergeleri oku
tuyorum. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, 167 nci mad
deden önce benim teklif ettiğim bir madde olacak efen
dim. önerge vermiştim... 

BAŞKAN — Biz bulamadık önergeyi, sizde bir su
reti varsa lütfediniz. 

RIFAT BAYAZIT — Yanımda yok; ancak önerdi
ğimiz maddeyi arz edeyim. «Türk Silahlı Kuvvetleri, 
emniyet kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yüksek
öğrenim kurumları için kanun özel hükümler öngörür.» 
Böyle bir maddenin eklenmesini önermiştim, Anayasa 
Komisyonuna da verilmişti bu; 166 ncı maddeden son
ra bir madde. 

BAŞKAN — Komisyonda var mı acaba?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Araştırıyoruz Sayın Başkan. Bizde 
de yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu bölüm bitmeden ev
vel biz araştırmaya devam edelim. Bu maddeye başla
yalım, bu arada bulunduğu takdirde veya siz bir yenisi
ni verdiğiniz takdirde, arada tekrar görüşme imkâm hâ
sıl olacaktır. 

RIFAT BAYAZIT — Peki efendim. 
BAŞKAN —* önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 167 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 
MADDE 167. — 
İlk fıkrası. 
«Radyo ve Televizyon istasyonları, ancak devlet eli 

ile kurulur ve idaresi tarafsız bir kamu tüzelkişiliği ha
linde düzenlenir.» 

Bekir TÜNAY Rıfat BAYAZIT 
Namık Kemal YOLGA A. Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER , İbrahim ŞENOCAK 
Sadi ERDEM Ali DİKMEN 

Fuat YILMAZ Eşref AKINCI 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 167 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fıkra - 2 
«Kanun, Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, 

ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun 
huzurunu, genel ahlâkı ve devletin Anayasasının ikinci 
maddesinde belirtilen temel niteliklerini koruyacak tarz
da kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organ
larının oluşturulmasında ve her türlü Radyo ve Televiz
yon yayınlarında tarafsızlık ilkelerini gözetir.» 

Bekir TÜNAY 
Namık Kemal YOLGA 

Turgut KUNTER 
Sadi ERDEM 
Fuat YILMAZ 

Rifat BAYAZIT 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

İbrahim ŞBNOCAK 
Ali DİKMEN 
Eşref AKINCI 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 167 nci maddesinin ikinci fık

rasının aşağıda belirtildiği şekilde yer almasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Halil EVLİYA Ayhan FIRAT 

«Her türlü radyo, televizyon yayınları, Devlet ve 
Milletin yararları gözetilerek tarafsızlık esaslarına gö
re yapılır. Haber, program ve reklamların seçilmesin
de, işlenmesinde, sunulmasında ve çağdaş Türk kül
tür ve eğitimine yardımcılık görevlerinin yerine ge
tirilmesinde, Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, kamu düzeninin, genel ahlâk ve asayi
şin ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ile ülkenin ekono
mik politikasının gereklerine uyulur; haberlerin doğ
ruluğu sağlanır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 166 sıra sayılı Anayasa Tasa
rısının 167 nci maddesinin ikinci fıkrası ikinci satı
rındaki «Çağdaş» kelimesinin yanlış anlamaya ve 
millî değerlerimizin yıkılmasına sebebiyet verilme
mesi için metinden çıkarılmasını, aynı fıkranın üçün
cü satırındaki «yerine getirilmesinde» kelimelerinden 
sonra gelmek üzere «Türk millî ve manevî değerle

rinin yaşatılmasında,» cümleciğinin ilave edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet PAMAK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Halil ERTEM 
B. Sami DAÇE 
Vehbi Muhlis 

DABAKOÖLU 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Salih İNAL 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Erdoğan BAYIK 
Nihat KUBİLAY 

1. Doğan GÜRBÜZ 

M. Rahmi 
KARAHASANOĞLU 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Yıldırım AVCI 
Zeki ÖZKAYA 

Xbdurrahman Ali 
GİRMEN 

Sadi ERDEM 
Abdullah Asım 
İĞNECİLER 

Halil GELENDOST 
Osman YAVUZ 

Mehmet Velid KORAN 
Necdet ÖZDOĞAN 

Namık Kemal YOLGA 

Gerekçe : 
Radyo - televizyonun, millî egemenliğe dayalı 

hukuk düzenini benimseyen ülkelerdeki görevi, hal
kın haber almasını sağlamak, serbestçe düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını temin etmektir.' Bunun yanın
da halkın, millî manevî değerlerine ve millî kültürü
ne yabancılaşmadan eğlenmesini, eğitim ve kültürü 
nü geliştirmesini sağlamak ve bu konularda yardım
cı olmaktır. 

Raldyo - televizyon idareleri bu görevlerini yeri
ne getrirken, hangi ülkede olursa olsun temelde bazı 
ilkelere uymak zorundadırlar. Ortak olan anailkeler, 
radyo - televizyon yayınlarının kesin olarak devlet
ten, milletten ve millî değerlerden yana olmasıdır. 
Yapacağı yayın da mutlaka o ülkenin Anayasa ni
zamı içinde olmak zorundadır. 

167 nci madde metninde yer alan «Çağdaş Türk 
Kültürü» deyiminin neyi ifade ettiği belli değildir. 
Zira, kültürün çağ içi ve çağ dışı diye bir tasnifi bu
güne kadar hiç yapılmamıştır ve yapılamazda. Nite
kim madde gerekçesinde de «çağdaş» kelimesine yer 
verilmemiştir. 

Millî kültür, tarihin derinliklerinde gelip gelece
ğe uzanan bir bütünlük içindedir. Onu çağ içi, çağ 
dışı diye bölmek, parçalamak Allah korusun, hele 
TRT'nin elinde, memleketin ve milletin felaketine 
yol açabilecek çok büyük bir yanlıştır. 
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Çok önemli ve millî kültür aleyhine kullanılabi
lecek bir kavram kargaşalığını şimdiden halletmek 
zorundayız. 

Bu sebeple tasarıdaki «çağdaş» kelimesinin çıka
rılması ve bunun yanında «Türk millî ve manevî de
ğerlerinin yaşatılması» görevi de mutlaka toplum 
üzerinde büyük etkileri olan bu Kuruma verilmeli
dir. 

Önergemiz, milletleri yaşatan bu önemli değerle
rin yaşatılmasını sağlamayı gaye edinmektedir. Yüce 
Meclisin takdirlerine arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 167 nci maddesinin son fıkrasını içeri

sine almak suretiyle aşağıdaki şekilde üçüncü fıkra 
olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fıkra - 3. 
Cumhurbaşkanı, «Radyo ve Televizyon idaresi 

genel müdürü ile yönetim kurulu üyelerinden üçü
nü atayacağı gibi, Kurumun yönetilmesi, Cumhur
başkanının gözetim ve denetimi altındadır. Cumhur
başkanı kurumun yönetim ve yayınlarında yukarı
daki ilkelerden sapıldığını tespit ettiğinde atama 
yetkisi verilmiş olan kurum görevlilerini re'sen gö
revden alır ve yerlerine yeni atamalar yapar.» 

Bekir TÜNAY Rıfat BAYAZIT 
Adnan OREL Fuat YILMAZ 

Namık Kemal YOLGA ' Eşref AKINCI 
Ali DİKMEN İbrahim ŞENOCAK 

Fehmi KUZUOĞLU Turgut KUNTER 
Sadi ERDEM 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 167 nci maddesinin dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Fıkra - 4. 
«Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi, su

nulması ve millî kültür ve eğitime yardımcılık göre
vinin yerine getirilmesi, haberlerin doğruluğunun 
sağlanması esasları, organlarının seçimi, görev ve 
yetki sorumlulukları kanunla düzenlenir.» 

Rıfat BAYAZIT 
Bekir TÜNAY 
Eşref AKINCI 

Turgut KUNTER 
Ali DİKMEN 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Namık Kemal YOLGA 

Fehmi KUZUOĞLU 
İbrahim ŞENOCAK 

Sadi ERDEM 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 167 nci maddesinin son fıkrası olarak 

aşağıdaki fıkranın kabulünü arz ve teklif ederiz, 
Saygılarımızla. 
«Yukarıdaki fıkra hükümleri,- kamu iktisadî te

şebbüsü niteliği taşıyan veya Devlet yahut diğer ka
mu tüzelkişilerinden malî yardım gören haber ajans
ları hakkında da uygulanır.» 

Bekir TÜNAY Rıfat BAYAZIT 
Ali DİKMEN Sadi ERDEM 
Adnan OREL Namık Kemal YOLGA 
Eşref AKINCI Fehmi KUZUOĞLU 

Turgut KUNTER 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısı 167 nci maddesine 3 üncü fık

ra olarak aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
167 nci maddeye ek 3 üncü fıkra 
İç politika ile ilgili haberlere seçim dışı zaman

larda sınırlı yer verilir. 

Gerekçe : 
1., Geçmişteki uygulamada partiler her gün de

meç ve bildiri yayınlamaya zorlanmış ve bu husus 
gerilimin artmasına neden olduğu gibi anarşiyi de 
körüklemiştir. 

2. Bu sınırlamanın seçim kanunu ile yapılması 
mümkünse de, zamanla değiştirilmesi partilere ca
zip gelebileceği için Anayasada yer alması faydalı 
olacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 167 nci maddesinin ikinci 

fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Mehmet PAMAK 

İlave fıkra 
«TRTnin Türkçe yayınlarında, Türk Dil Akade

misinin tespit ettiği esaslara uyulur.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birinci önerge Sayın Bekir Tünay, Sayın Bayazıt 

ve arkadaşlarına aittir, açıklamayı Sayın Tünay siz 
yapacaksınız buyurun. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bilindiği üzere, bugüne kadar çıkarılan yasalarda 
radyo ve televizyon istasyonlarının Devlet eliyle ku
rulması öngörülmüştür. Türkiye Radyo ve Televiz-

— 25 — 



Danışma Meclisi B : 147 9 . 9 . 1982 O : 1 

yon Kurumu da Devlet tarafından kurulmuştur, bir 
Devlet organıdır. Devlet çapındaki bir hizmet bir 
Devlet kuruluşu tarafından yürütülmelidir; bu tabiî 
bir sonuçtur. 

Biz burada, birinci fıkraya açıklık ve kesinlik 
getirmek için, radyo ve televizyon istasyonlarının 
ancak Devlet eliyle (burada «ancak» kelimesini koy
mak suretiyle bir kesinlik kazandırıyoruz) kurulabil
mesini dikkate aldık. Fıkranın diğer kısmını çıkarı
yoruz. 

Yine bilindiği üzere, özel kişilerin ve kamu tü
zelkişiliklerinin radyo verici istasyonları kurabilme
leri kanun meselesidir. Radyo ve televizyon istasyon
larının idaresinde tarafsızlık şarttır. Bu tarafsızlığın, 
Devletimizin güçlü ve saygın olması ve Milletimizin 
millî çıkar ve yararlan yönünde bulunması şarttır; 
çünkü Devlet varsa varız, elbette Devletten yana 
olmak icap eder. Bu yolda alınacak tertip ve tedbir
ler, en büyük hakkın, yaşama hakkının teminatı ola
caktır. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Önerge üzerinde leh ve aleyhte söz almak iste-

yan sayın üye?. Buyurun Sayın Erdem, lehte. 
SADÎ ERDEM — Danışma Meclisinin Sayın 

Başkanı, sayın üyeler; 
Anayasanın Radyo Televizyon İdaresi haberler 

ajansıyla ilgili 167 nci maddenin muhtelif fıkraları 
hakkında önergelerim var ve onları imza ettim. Her 
bir fıkra ile alakalı olarak ayrı ayrı konuşmaklığım 
çok zaman alacağından, hepsine şamil olmak üzere 
bir defa konuşmak istiyorum. 

Bugün her türlü sosyal faaliyeti kamu huzuruna 
benzeri müesseselerden daha açık ve daha seri bir 
şekilde arz eden çok duyarlı bir teşeküi olan Radyo 
Televizyon Kurumu ile ilgili maddeyi görüşüyoruz. 
Kanunların kendisine verdiği vazifeleri bilhassa ha
ber, kamuoyu oluşturma, eğitim ve buna mümasil 
çok önemli konuları işleyerek yerine getirmede bu 
Kurumun yüklendiği görev hakikaten çok ağırdır ve 
mühimdir. 

Her türlü coğrafî ve sosyal iklimlerin muhtelif 
sıkıntıları ve rahatsızlıklarını bu müessese çok çek
miştir. Birçok tariz ve tenkitlerin yarattığı üzüntüleri 
bu müessese çok yaşamıştır. Bütün bu sıkıntıların 
yanında, bir de fiziksel sıkıntı vardır, Elektrik dar
boğazı, gelir kaynaklarının ve yayın süresinin kısın
tıları ve buna benzer pek çok sıkıntılar dikkate alınır
sa, bu görevin layıkıyle yapılmasındaki güçlük bir da
ha belirgin hale gelir. 

Kurumun görevlerini tarafsız bir şekilde yerine 
getirebilmesi için ona yardımcı olmamız ve imkân 
nispetinde her türlü baskı ve etkinin tesir sahasın
dan bu Kurumu çıkarmamız gereklidir. Bu gereğin 
üzerinde hepimizin fikir birliği içinde olduğumuz 
muhakkaktır. 

Tasarı ve değişiklik önergeleri bu gayeyi sağla
mayı hedef almaktadır. Bunu memnuniyetle kaydet
tikten sonra, bu önemli Kurumumuzun 12 Eylül'den 
evvel yaptığı yayınları da hatırlarsak, Devlet ve 
Millet huzurundaki bugünkü tutumunu takdirle kar
şılarım ve karşılayacağımız tabiidir, Bu önemli Ku
rumumuza her bakımdan yardımcı olunacağı gereği
ne kaniyim ve önergelerimizin kabulünü tasviplerinize 
arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Genç soru. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, görüşmek

te olduğumuz 167 nci maddenin birinci cümlesinde 
«Radyo ve televizyon istasyonları, Devlet eliyle 
kurulur.» cümlesinden başlıyor ve devam ediyor. Ve
rilen önergede «ancak Devlet eliyle kurulur» denil
mektedir. 

Daha önce kabul ettiğimiz 26 nci maddede ise, 
«Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon veya sinema yo
luyla yayınların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir.» denmektedir. Şimdi bu iki maddeyi bir 
arada incelediğimizde, aralarında bir çelişki var mı
dır, yok mudur Ben olduğu kanaatindeyim; 26 nci 
maddenin yazılışında sanki özel kişilere de radyo ve 
televizyon açma imkânı tanınması yolunda bir ifade 
vardır. Gerçi bu özel bir hükümdür, ama Anayasa
nın başlangıç kısmında yer alması bakımından ileri
de özel kişilerin radyo ve televizyon açması yönünde 
çıkacak bir müünakaşanın çözmlenmesinde birtakım 
tereddütler geçirebilir uygulayıcılar. 

Bu bakımdan, Komisyondan kesin olarak öğren
mek istiyorum; aralarında çelişki var mıdır, yok mu
dur? Varsa, özel kişiler bu taslağa göre radyo, tele
vizyon istasyonları açabilecekler midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
üyeler; 

Evvela, Genç arkadaşımızın sorusuna cevap ve
relim. 26 nci madde, düşünceyi açıklama hürriyetini 
konu almaktadır. Hürriyet ve hakların kullanılma
sında beyan sistemi kabul edilmiştir. Anayasada, 
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izin sistemi ilke olarak kabul edilmemiştir. 26 ncı 
madde, genel bir hüküm olması itibariyle, izin sliste-
mine tabi tutulabilecek kitle haberleşme araçları is
tisna olarak belirtilmişlerdir. Bunlar da, radyo ve 
televizyon ve sinemadır. 

Bu maddede ise, radyo, televizyon işletmeleri mad
desinde ise, özel hüküm söz konusudur. Devlet eliyle 
kurulacaktır; yani Devlet tekelindedir. Tekelin çe
şitli şekilleri vardır; ama tekel, yine Devletin yöne
timi altında olan bir işletmedir. Bu haliyle 26 ncı fık
radaki istisna hükmü ve bu 167 nci maddedeki rad
yo, televizyon işletmelerinde Devlet tekeli hükmü çe
lişik değildir. 

26 ncı maddedeki istisna hükmünün şu yararı 
bulunabilir; Devlet tekelinin çeşitli şekiller alması 
muhtemeldir. Devlet tekelini muhafaza etmekle be
raber, ileride şayet bu tekelin çeşitli şekilleri düşü
nülür ise, o zaman muhtemel olarak izin sistemi di
ye bir mekanizma işletilebilecektir; ama bugünkü 
hali ile Devlet tekeli dışında özel teşebbüsün radyo 
televizyon işletmeleri kurması mümkün değildir. 

Önerge konusuna gelince; arkadaşlarımızın öner
gesi ile bizim getirdiğimiz madde teklifi arasında 
esasa ilişkin bir fark görmemekteyiz. Kendileri, tek 
cümlede ifade etmişler ve «Ancak» kelimesini ilave et
mişler. Biz zannediyoruz ki «Devlet eli ile kuralur» 
denmesi de, bir tekeli ifade etmektedir. Şayet «An
cak» kelimesi bu »ibareye daha kuvvetli bir anlam 
vermekte ise, «Ancak» kelimesini ilave edebiliriz. 
Fıkranın diğer hükümlerinde, Tasarı fıkrası ile öner
ge fıkrası arasında bir fark yoktur, bizim 'iki cümle 
şeklinde muhafaza etmemiz daha uygun telakki olun
muştur. 

«Ancak» kelimesine katılıyoruz; zaruretine faz
la inanmamakla beraber; ama iki cümle halinde fık
ranın oluşmasının daha iyi olacağı kantindeyiz. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHÎT TUTUM — Önerge ile ilgili olarak Ko

misyona bir soru yönelteceğim, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Ricam şu; Ko

misyon başlamadan sorarsanız vakitten kazanıyo
ruz efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; aslında 
maddedeki bir çelişkiyi de belki açıklığa kavuştur
maya yardımcı olacak sorum. O da şudur : 

Maddede, «tarafsızlık» ilkesi ve esası getirildiği 
söyleniyor ve madde gerekçesinde de getirilen yeni 
düzenleme ile Radyo ve Televizyon idaresi Genel 
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Müdürü ile üç üyesinin Cumhurbaşkanınca atana
cağı öngörülmektedir, Bu şekilde Radyo ve Televiz
yon İdaresi tarafsızlığı güvence altına alınmaktadır. 

Bir kurumun tarafsızlığının tek güvencesi, Cum
hurbaşkanı tarafından yapılacak atamalarla mı bağ
lıdır? Böyle mi düşünüyorlar; eğer böyle düşünüyor
larsa 167 nci maddenin son fıkrasından önceki fık
rada «Devlet tarafından kurulan veya devletten malî 
yardımını alan haber ajanslarının tarfsizliği esastır» 
dendiğine göre, buradaki tarafsızlığın güvencesi na
sıl sağlanacak? 

Teşekürler. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 

GÖLCÜKLÜ — «Devlet tarafından kurulan yahut 
devletten yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı 
esastır.» hükmü, bunların kuruluş kanunlarında bu 
tarafsızlığa sadık kalınarak düzenleme yapılmasım 
emretmesidir. Radyo Televizyon İşletmesinin Genel 
Müdürü ve belli sayıda yönetim kurulu üyesinin 
Cumhurbaşkanı tarafından tayini meselesi, tarafsız
lığın sağlanmasında düşünülen birçok elemandan sa
dece birisidir. Arkadaşımız çok iyi bileceklerdir, ge
rek ilk kuruluş şekli itibariyle, gerek 1972'de geçir
diği değişiklikten sonra, Radro Televizyon Kurumu 
Yönetim Kurulunda hükümet temsilcileri yer almak
tadır; ilk şeklinde de mevcuttur, ikinci yeni şeklinde 
de mevcuttur. 

Bu itibarla, hükümet temsilcileri tayini yerine, 
Cumhurbaşkanı tarafından tayin daha uygun görül
müştür. Tek husus değildir, müteaddit elemandan bi
ridir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge sahibi olarak Sayın Tünay'dan rica edi

yorum, Komisyon, sizin önergeniz ile ilgili fikrini 
açıklamış oluyor. Eğer, görüşlerine katılıyorsanız, 
ona göre bir oylama yapacağım, sizin önergenizin de
ğil, «Ancak» kelimesinin metne girmesini sağlayaca
ğım. 

BEKİR TÜNAY — Katılıyoruz efendim; esasen 
öteki kısımlar diğer önergelerde gelecek efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Sayın Gölcüklü müsaade ederseniz katî şekilde 

oyluyorum, 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA FEYYAZ 

GÖLCÜKLÜ — Olur Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — «Radyo ve Televizyon istasyonları, 

ancak Devlet eli ile» şeklinde bu metni değiştirmek 
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suretiyle bu fıkranın kabulünü oyunuza sunuyorum : I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu fıkra katî j 
şekilde kabul edilmiştir. 

ikinci fıkra ile ilgili önerge, yine Sayın Tünay'a 
ve arkadaşlarına aittir. 

Açıklama yapmak üzere, Sayın Tünay buyurun 
efendim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; I 

Milletin hür ve bağımsız yaşaması, yükselmesi, 
huzuru, refahı ve güveni için Devletin varlığı şarttır. 
Bu varlığın güçlendirilmesi, yükseltilmesi ise, her 
Türk'ün millî ve kutsal görevidir. Büyük Atatürk'ün 
ifade ettiği gibi, «Fert, istese de istemese de fanidir. 
Millet isterse lâyemuttur, ebedidir.» işte bu ebediliğin I 
temelinde, millî varlığı, bağımsızlığı, bölünmez bü- I 
tünlüğü herşeyin üstünde tutan ilke yer alır. Bu da, I 
Cumhuriyetin niteliklerine, Atatürk ilkelerinin yaşa- I 
tılmasına bağlıdır. Fertler, aileler ve toplumlar gibi I 
kurumlar da bu konularda organlarını yetiştirmek, I 
geliştirmek ve olgunluğa ulaştırmak zorundadırlar. I 
Bu zorunluluk, tarafsızlık maskesi altında, millî çıkar I 
ve yararları geri plana atmaya neden olamaz. I 

Biz, bu ikinci fıkrada yer almış bulunan kavram- I 
lan bu açıdan ele aldık. Onları, daha da güçlü bir I 
hale getirmeye çalıştık. Takdir Yüce Heyetinizindir. I 

Saygılar sunarım. I 

BAŞKAN —* Teşekkür ederim Sayın Tünay. I 
Sayın Kantarcıoğlu, bu önergenin lehinde mi aley- I 

hinde mi konuşmak istiyorsunuz? I 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lehinde efen

dim. I 
BAŞKAN — Buyurun efendim. I 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; I 

Haber organları, doğruyu, gerçeği, iyiyi, güzeli I 
yansıtmıyorsa, kendini halkın gözünden düşürüyor I 
demektir. Televizyonun da yıllar geçtikçe sık sık bu I 
duruma düştüğünü görmekteyiz. TRT, belli bir ilmi I 
seviyenin altına düşmemelidir. Bir eğitim kitabından I 
bir pasaj okuyorum : I 

«Bazı Avrupa memleketlerinde salonların boyan- I 
ması sanatkârlara ve artistlere verilmişse de, çocuk- I 
ların hoşlarına gitmemiştir. Fransa'da tanınımış bir I 
ressam, sanat anlayışına uyarak bir anaokulunun du- I 
varlarını oyuncaklarıyla oynayan çocukların resim- I 
lerini yaparak süslemiş, resmi gören çocukların be- I 
ğenmeyerek derslikten kaçtıklarım görmüş; ikinci du- I 
varı çocukların arzularına uyarak boyamış ve süsle- I 
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miş; bu duvar çocuklar tarafından çok beğenilmiş. 
Başka bir okulun duvarını süleyecek ressamlar, 

çocukların resimlerini uzun müddet inceledikten son
ra, isteklerini tespit etmiş ve ona göre süslemişlerdir. 
Çocukların anlayışlarına uyan bu resimler, çocuklar 
tarafından çok sevilmiş, beğenilmiş.» 

Bu iki örnek, okul dekorasyonunun sanat anlayı
şına göre değil, çocuğunkine uygun olarak yapılması 
lazım geldiğini göstermektedir. 

Şimdi, uykudan önce saatinde, yüzlerce çocuğun 
adını sayarak unutulanların ıstırabını Televizyon hiç 
düşünmüyor mu diye sormak istiyorum. Televizyo
nun eğitim anlayışı bu mudur? Öğretmenlikte soru 
sormak önemli bir yer tutar; «Bu nasıl dönüyor?» 
sorusu, çocuğu düşünmeye, araştırmaya sevk eder. 
«Bu, şurasını kurunca dönüyor değil mi?» diyen öğ
retmen, ana - baba, televizyon bitmiştir artık. Ço
cuğa bir şey veremez, alacağı cevabı düşünmeden 
çocuk «evet» der, bu da her şeye «evet» diyen dalka
vuk insan yetiştirmektir. Televizyon bundan haberdar 
değildir. 

Televizyon oyunları, ortaoyunları pek kaliteli de
ğildir. Gürültüden, kaba hitapları sergileyen, devamlı 
aile ilişkilerinin kötü taraflarını açıklayan, karı - koca 
geçimsizliklerini âdeta aşılayan nitelik taşımaktadır. 

Şiir dünyasında duygusal, monoton, konudan ko
nuya geçen şiir dinlemekten herkes şikâyetçidir. Bu 
Mecliste konuştuklarımızı bile, muhabirlerin kendi 
anlayışlarına, kişilere, ona olan sempatilerine göre ve 
kendi dilleri ile Kurucu Meclis saatine aktardıkları 
hepimizce bilinmektedir. 

Ağustos başlarında Askerî Şuranın Ankara'da 
toplandığı günlerde, bir gece «Nazi» filminin gös
terilmesini tesadüfle bağdaştırmak mümkün müdür?. 
Bu, TRT için iyi bir not olmamıştır. Yönetcisi, prog
ramcısı, her türlü teknik elemanıyla TRT'nin belli 
bir standardı olmalıdır. Millî olmak zorunda olan 
TRT'yi, çağın şuuru içinde, kültürümüzü yaşatacak 
ve halkımızı eğitecek nitelikten yoksun gördüğüm 
için önergenin lehindeyim. (Alkışlar) 

Düzeleceği ümidiyle, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen üyemiz?.. 
Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Arkadaşlarımızın teklif ettiği ikinci fıkra ile Ta
sarının ikinci fıkrası arasında, açık söyleyeyim, bir 
fark tespit edemedim, bariz bir fark tespit edemedim. 

Arkadaşlarımızın önergesinin sonuna doğrul dör
düncü satırda, «Kurumun yönetim ve denetiminde, 
yönetim organlarının oluşturulmasında tarafsızlık il
kelerini gözetir..» diyor. Bu, birinci fıkranın ikinci 
cümlesinde yer almaktadır; «Kanun, organların ku
ruluş biçimini ve işleyişini tarafsızlık ilkesine uygun 
olarak, düzenler.» Bu fikir, birinci fıkranın ikinci 
cümlesinde mevcuttur. 

Önergenin son cümlesi, «Her türlü radyo ve te
levizyon yayınlarında tarafsızlık ilkelerini gözetir.» 
Bu da ikinci fıkranın birinci cümlesinde, tarafsızlık 
esasını vurgulamak için ayrı, başlı başına bir cümle 
olarak ifade edilmiştir. 

v İBunun dışında kalan hususlar, Türk Devletinin 
varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve 
devletin, Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen ni
teliklerini koruyacak; biz de bunları daha belirgin 
bir şekilde olmak üzere, ikinci fıkranın birinci cüm
lesinin ortasında «Devlet ve milletin yararları gözeti
lerek» dedik, genel bir ifadeyle; fıkranın ikinci cüm
lesinden itibaren de, haber ve programların seçilme
sinde, daha geniş bir düzenleme, program yapımın
da haber ve programların seçilmesinde, sunulmasın
da ve çağdaş Türk kültür ve eğitimine yardımcılık 
görevlerinin yerine getirilmesinde daha geniş bir 
program telakkisidir. «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, kamu düzeninin, genel ah
lakın ve asayişin ve Cumhuriyetin temel ilkelerinin 
gereklerine uyulur.» dedik. Bizim getirdiğimiz fıkra
da tek eksik; zannedersem «Toplumun huzurunu» 
ibaresi, kavramı oluyor. 

zim Tasarıda kullandığımız bütün kavramların ama
cı bir yerde birleşebilir; o da toplumun huzurudur. 

Bu gerekçelerle, arkadaşlarımızın önergesine ka-
tılamâmaktayız; aykırı düştüğü için değil, fakat bi
zim teklif ettiğimiz fıkranın daha uygun olduğu ka
naatiyle. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 

Sayın Komisyona çok kısa bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karal. Yalnız, çok 

rica ediyorum tekrar, Komisyonun açıklamaya baş
lamasından önce soru sorulmasında sonsuz fayda 
var. 

Buyurunuz efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Şimdi efendim, 
her dönemde bu tarafsızlık konusu tartışılmıştır. Söz 
konusu olan tarafsızlık, elbetteki hâkim olan tarafsız
lık, siyasal tarafsızlıktır, siyasî tarafsızlıktır. «Siyasal 
tarafsızlık» deyince de, kanunlara, Anayasaya ve 
buradaki diğer ölçülere uymak şartıyla çeşitli siyasî 
görüşlere mümkün olan ölçüde yer verebilmektir; 
çünkü TRT devletimizde tarafsız tek organdır. 

Şimdi, Komisyonumuz tarafsızlığı nasıl anlamak
tadır?.. Gerçekten tereddüde düştük. Siyasî tarafsızlı
ğı anladığımızı var sayıyorum; örnek olarak, şu anda 
70 sayılı Kararnameyle Anayasanın üzerindeki tartış
malar serbest bırakılmıştır; fakat TRT'miz ne yap
maktadır?.. Tek bir Anayasa görüşünü yansıtmakta, 
başka Anayasa görüşlerine yer vermediği kanaati ben
de uyanmıştır. 

Şimdi siz, Komisyon olarak burada getirdiğiniz 
güvencenin, TRT'de siyasî tarafsızlığı sağladığına ina
nıyor musunuz?.. Nasıl bir siyasî tarafsızlık anlıyor
sunuz?.. 

Bu konularda biraz açıklama yapmanızı rica edi
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerü 
arkadaşlarım; 

Biz bu maddede tarafsızlığı geniş anlamında al
dık; yani çoğulculuğu sağlayan bir tarafsızlık. Çe
şitli fikirlere açık bulunan, düşünce yelpazesiyle sı
nırlı olmak üzere, çeşitli görüşlere yer verilebilme-
sini hedefledik. «Tarafsızlık» tan kasıt budur. Yani, 
tek başına siyasî değil, siyasî de dahil olmak üzere, 

Genellikle Anayasada, çok değişik şekilde yo
rumlanabilecek kavramlar kullanmamayı tercih et
tik. Takdir hakkı mevcuttur makamların. Her ma
kamda bir takdir hakkı vardır; fakat bu takdir hak
kının makul sınırlar içinde kalmasını sağlamak için, 
keyfiliğe gitmesini önlemek gerekir. Takdir hakkının 
keyfiliğe dönüşmesini önlemenin bir yolu da, çok 
değişik şekillerde değerlendirilebilecek, yorumlanabi
lecek içeriği müphem1 kavramları kullanmamaktır. 
Onun için, daha önce de bu yönde diğer maddeler 
konusunda teklifler yapılmıştır. Toplum huzuru; ga
yet tabiî toplum huzuru her faaliyette sağlanmaya 
gayret edilecektir. Fakat maddelerde kullandmasmda 
bir muğlaklık yaratabilir diye almadık. Mamafih, bi-
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çeşitli fikirlerin tekeli altında bulunan bir organdan J 
ifadesini amaçladık. 

Bu mesele başka ülkelerde de tartışılmıştır; gerek 
İtalya'da gerek Almanya'da. Orada da radyo - tele- I 
vizyon işletmesi devlet tekelindeydi. İtalya sonradan 
serbest bıraktı. Devlet tekelinde bulunuşu sebebiyle, 
İtalyan ve Alman Anayasa Mahkemelerinde bu te
kelin, düşünceyi yayma özgürlüğüne aykırı bulundu
ğu iddiasıyla, iptal davası açıldı. Her iki Anayasa 
Mahkemesinin kararında müşterek husus, tekel altın
da bulunmakla beraber radyo - televizyon istas3^on-
larının «Bazı şartlara uyulduğu takdirde, bu tekel, 
düşünce ve kanaatleri açıklama hürriyetine aykırı düş
mez» diye karar verdi. İtalyan ve Alman Anayasa 
Mahkemelerinin kararlarındaki bir unsur da, bu ta
rafsızlıktır; yani değişik kesimlerin, değişik fikirlerin 
bu antenlerden ifade edilebilmesi meselesidir. Organ
ların kuruluşu da bununla bağlıdır, programların dü
zenlenmesi de bununla bağlıdır., 

Bu vesileyle belki yararlı olur söylemek; burada
ki tarafsızlık, ideolojik boşluk denilen bir tarafsızlık I 
değildir; «Ideology vacuum» dedikleri, ideolojik boş
luk değildir. Milletin devletin ideolojik kavramları, 
ilkeleri vardır; onlar doğrultusunda, o içerikte yayın
lar yapılacaktır. Yani tarafsızlıktan amaç, ideolojik 
boşluk demek değil, muhtevası belli fikirlerin; renk
siz bir yayından ziyade, muhtevası belli fikirlerin bu 
antenlerden ifade bulmasıdır. Tarafsızlıktan kastımız 
budur. Ama bizim radyo, televizyon programlarının 
şu veya bu şekilde düzenlenmiş olması, tabiî gerek 
Meclisimizin müzakere ettiği konunun ,gerek Ko- l 
misyonun getirdiği teklifin dışındadır; o fiilî bir du
rumdur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aydar, soru. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Sayın Komisyonun 1961 metninin dışında mad

deye getirmiş olduğu iki önemli husus var. Bunla
rın soracağım sorular istikametinde açıklanmasını di
leyeceğim. 

1. «Çağdaş Türk Kültürü» denilirken, ne gibi 
bir çerçeve çizilmektedir? Bunun içeriğinin ne biçim
de ifade edileceği merak konusudur; bu hususa bir 
açıklık getirmelerini diliyorum. 

«Çağdaş Türk Kültürü» derken, 20 nci yüzyılın 
dışında kalan değerli Türk Kültürünün bu çerçeveye 
girip girmediği açıklık ister. | 

— 30 

9 . 9 . 1982 O : 1 

2. Yine birleştirmek gerekirse, başlıbaşına ifade 
etmek mümkün. «Çağdaş Türk Eğitimine» deyiminin 
neyi ifade ettiğidir? Bu, radyo ve televizyon yoluy
la halkın eğitilmesi midir; örgün eğitimin, yine rad
yo ve televizyon yoluyla işlenmesi midir? 

Bir aktüel soruyu daha sormak istiyorum, izin
leriyle. «Anayasa Oluşma Yolunda» programının 
halen uygulanmış olması, bu madde çerçevesinde ye
rini bulmuş mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Gölcüklü. 

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

Son sorunun cevabını vererek başlayayım. Ben, 
bu programı hiç dinlemedim. O program saatlerinde 
bizim çalışmamız oluyordu hiç dinlemedim. Dinlemiş 
olsaydım bile, bu bir değerlendirme meselesidir; ki
şisel değerlendirmelerin bir madde yazılmasında öne
mi olmayacağını zannediyorum. 

İkinci sorunun cevabı : Malumlarıdır, radyonun 
bir de eğitim programları vardır; TRT Kanununda 
bu eğitim programlarının nasıl düzenleneceği göste
rilmiştir. «Radyo Televizyon Kurumu, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği halinde...» filan diye söylenir. 
Burada kastolunan, bu eğitim programlarıdır; imti
hanlara hazırlama programları olur, kültür seferberliği 
olur... Yani Millî Eğitim Bakanlığıyla ortak hazırla
nacak programlardır. «Eğlence, Haber, Yorum ve 
Eğitim Programları» olarak ayrılmaktadır radyo 
programları. Özel Kanununda kâfi açıklık vardır; 
buradaki eğitime yardımcılık görevini yerine getiril
mesinde, bu eğitim programı kastedilmiştir. 

Nihayet, son sorunun cevabı : Buradaki «çağdaş» 
kelimesi, Türk Kültür hazinesinin dışarıda bırakılma
sını telkin eden bir kelime değildir. Esasında, «Kül
tür» denildiği zaman, bu, uzaklardan gelip oluşan bir 
bütün anlaşılmaktadır. 

«Çağdaş Türk Kültür ve Eğitimi» denmesinin se
bebi; hurafelere dayanan bir kültür, çağdaş olma
yan bir eğitim olmaması amacıyladır; yani, bugün 
ülkenin, milletin bulunduğu medeniyet seviyesine uy
gun düşen bir kültür, eğitim programı hazırlanması
dır. Yoksa, buradaki «çağdıaş»ın anlamı, Türk Kül
türünü belli bir tarihte bir çizgiyle kesip, işte bu çağ
daş kültürdür, ondan öncesi bizi ilgilendirmez», an
lamında değildir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saıyrn Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Biz, önergemizi maddeye 

daha açıklık, daha kesinlik ve güçlülük kazandırmak 
için vermiş bulunuyoruz. Ancak, Sayın Hocamız 
Gölcüklü, çok daha iyi tavsif buyurdular, «Toplu
mun huzuru» derken; Meclisimize vücut veren, Ku
rucu Meclis Yasasının başında ve devleti güçlü kı
lan kavramların 3 üncü veya 4 üncü sırasında yer 
alan «Toplumun huzuru», Sayın üyelerin ve müstak
belde burada bulunacak üyelerin yeminlerinde de yer 
almış bulunuyor ve bu ilk defa Türk Anayasasında 
«Toplumun huzuru» olarak yer alıyor; bu nedenle 
bunun da buraya girmesini önerdim. 

. Takdir, tabiî bizden çok daha iyi düşünen Sayın 
Hocalarımızındır, Komisyonumuzundur. Bir kere da
ha bu yolda düşünmelerini diliyorum. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, «Kamu düzeninin» 

ibaresinden sonra bir ilave yapmanızda fayda var
sa.., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKÎLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, biraz 
öncs de arz etmiştim; mesela, «Devlet, millet yarar
larının gözetilerek» denmesi; kamu düzeni, genel ah
lak, asayiş... bunların hepsi toplumun huzurunu he
deflemiş kavramlardır. Bunlarda mevcut farz etmiş
tik, bununla beraber «Toplumun huzuru» ibaresini 
de, «Kamu düzeninin, toplum huzurunun, genel ah
lak ve asayişin» olarak ikisinin arasına1 ilave edebi-
lirizv 

«Kamu düzeninin, toplum huzurunun, genel ah
lak ve asayişin ve Cumhuriyetin temel ilkelerinin ge
reklerine uyulur» bu şekliyle, zannedersem arkadaş
larımın arzusu yerine getirilmiş oldu. 

BAŞKAN — Evet, katılıyorlar. 
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O zaman müsade ederseniz, buraya yalnız «Top
lum huzurunun» ibaresinin eklenmesini' oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Komisyon adına 
iki ufak ricamız var, mümkünse ifasını rica edece
ğiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, birincisi, saat 14.00'te 
değil, 14.30'da toplanmasını istiyoruz; çünkü Ana
yasa Komisyonunun önemli bir toplantı yapması la
zım, 

BAŞKAN — Bugüne münhasır?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet, öğleden sonra efendim, der
hal bir toplantı yapmamız lazım; onun için rica edi-
yoruîrL 

İkincisi de efendim; Sayın Mustafa Yücel arka
daşımız, basınla 'ilgili 28 linçi maddenin görüşme
sinde daima bulunmak istiyor; kendisi akşamları ra
hatsızlığı sebebiyle gelemiyor, mümkünse bu madde
den sonra onu görüşelim. 

BAŞKAN — Bu maddeden sonra, ona münhasır 
olmak üzere bir istisna tanınmasını istiyorsunuz. Onu 
ben idarî olarak o şekilde dikkate alayım. 

Sayın üyeler, Sayın Komisyonumuzun talebi veç
hile, öğleden sonraki oturumu saat 14.30'a bırakıyo
rum. 

14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 13.00 

. .4ı.. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

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

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
147 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
167 nci maddeyle ilgili önergeler üzerinde müza

kerelere devam ediyoruz. 
Sayın Fırat'ın önergesini ele alıyorum. 
Sayın Fırat, açıklama yapacak mısınız?.. Zan

nediyorum iki kelime değişikliği var, tabiî mana iti
bariyle önemli olmakla beraber; ona münhasır bir 
açıklama yaparsanız müzakereler daha kolaylaşır. 

Teşekkür ediyorum. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

167 nci maddede birinci fıkrada TRT'nin görev
leri arasında, istasyon kurmak ve gene ikinci fıkra -
rada da yayın yapmak olarak görevleri belirtilmiş
tir. 

Burada mühim oları TRT'nin 1970 yılında oldu
ğu gibi, iletişim araçlarını kurma görevinin maddeye 
alınmamış olmasını takdirle karşılıyorum. Şöyleki : 
1970'li yıllarda TRT kendi görevini bırakıp PTT'nin 
görevi olan elektromanyetik dalgalarla haber, ses ve 
resim naklini gerçekleştiren sistemleri de kurmaya 
kalkmıştır. Halbuki, 5 yıllık planlarda bu görevin 
PTT'nin olduğu açıkça belirtilmiştir. Planlamanın ka
rarları aksine, o günkü TRT kendi gücüyle, kendi 
kuvvetiyle bunu yapmaya kalkmıştır ve yapmıştır. 
Bugün bu tesislerin hepsi muattal veya atıl kapasi
te olarak dağ başlarında beklemektedir. Dolayısıyla 
maddeye böyle bir kısım konmamasını şükranla 
karşılıyorum. 

Ayrıca, bu sene TRT sorumsuzluğun bir örneğini 
vermiştir. Bütçe konuşmalarımdan önce, hatırlaya
cağınız gibi, Dördüncü Beş Yıllık Planda renkli te
levizyona geçiş için 1984 yılı ortalarından sonra gös
terildiği halde, bunu bir emrivaki haline getirip ül
keyi en az yarım milyar dolarlık bir masraf altına 
sokmuştur. Çok etkili bir araç olan televizyonun 
programlarını tatmin edici hale getirmeden ülkeye 
böyle bir masrafı getirmesi akıl alacak şey değildir. 
Ayrıca, ülkemiz büyük bir darboğazla karşı karşı
ya iken, tasarrufa riayet etmemiz gerekirken bunu 
da altüst etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benıim önergemde, ikinci fıkrada «Radyo - tele

vizyon yayınları haber ve programların seçilmesin
de» tabiri vardır. Televizyon muayyen saatler ara
sında yayın yapan bir haberleşme aracıdır. Bunun 
haberi de programdır, diğer saatler arasında yer alam 
kısımlar da programdır. Bunlara «Haber programı» 
denir, «Spor programı» denir, «Eğlence programı» 
denir, «Çocuk programı» denir, «Eğitim programı» 
denir. Dolayısıyla ben burada, her ne kadar Ko
misyonun getirdiği ikinci fıkranın haber ve program 
kısmıyla hemfikir değilsem de uymak için ona bir 
de reklamları ekledim, Yani, «... haber, program ve 
reklamlar» dedim; anoak aslı «Programlandır. 

Getirdiğim ikinci İlave şudur. Önce niye getirdi
ğimi arzetmek istiyorum. 

Gene 8 - 9 ay önceye gidelim. Türkiye'de ener
jinin büyük bir darboğaz olduğu herkesçe malum
dur. 100 wattlık ampullerin 60 watt kadar ışık kuv
vetinde enerji vermediği bir ortamda, bir gün TRT' 
de «tiki 'lambanızdan birini söndürün» diye Enerji 
Bakanlığının ülke çapında hükümet olarak yaptığı 
propagandaya uygun bir propagandayı gördüğüm 
zaman millî televizyonun ne demek olduğunu tak
dir ettim, göğsüm kabardı; ancak arası daha iki da
kika geçmeden para hırsıyla reklamlarda arkasmdaın 
6 kiiowatt'lık, 2 kilovvaıtt'lık radyatörlerin, elektrikli 
radyatörlerin, elektrik sobalarının reklamını gördüm 
ki, Hükümet bunların kullanılmaması için her ha
berlerden önce ülke çapında yayın yaptığı halde, 
bunu görünce bize yakışmayan böyle bir TRT'nin bu 
haraketinin ciddiyetle bağdaşmadığı kanaatine var
dım, 

tşte muhterem arkadaşlarım, bir ülkenin televiz
yonu, o ülkenin, bu ikinci fıkrada bahsedilen top
lum yapısını bütünleştirici yayınlan yanında, ülke 
ekonomisini destekleyen mahiyette yayınlara da özen 
göstermesi gerekir. 

Bunu Sayın Komisyondan istirham etiyorum, fık
ra içerisine alsınlar. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
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Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde söz almak iste- I 
yen üyemiz var mı?.. Yok. I 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BASK AN VEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; I 

Arkadaşımızın ikinci fıkraya ilave olarak verdiği I 
önergesinde, farklı husus «reklamların» kelimesinin | 
konulması ve «ekonomik politikanın gereklerine uyu- ı 
lur» ibaresinin konulmasıdır. I 

Önce reklamlar meselesi üzerinde durmak isti- I 
yoruz. I 

Devlet tekelinde bulunan bir radyoda reklamcı- I 
İlk meselesi eskiden beri tartışılan bir konudur. Dev- I 
let tekelindeki radyonun reklam programı yayınlayıp I 
yayınlamaması meselesdir. Muhtemelen günün bi- I 
rinde belki bizim devlet radyosundan da reklamlar I 
'kalkabilecektir. Yabancı ülkelerde, bu rekhım işlerini 
devlet tekelinde, ticarî şirket kurmak suretiyle başka 
bir kuruluşa veren formüller de vardır. Onun için 
biz, Anayasa metninde bu tartışmalı meselenin «rek
lam» kelimesi ile yer almasına taraftar değiliz; bu
nu uygun bulmuyoruz. Herhalde arkadaşımız da bu 
hususu kabul edecektir. I 

«Reklam» kelimesini koyduğumuz zaman, dev- I 
let tekelindeki radyo - televizyon yayınında bir rek- I 
lam zorlaması yahut reklama ayrılmış parça kesin
lik kazanabilir. Bizde de radyo - televizyon reklam
larına başlanması bir mecburiyet sonu olmuştur, ya
ni malî sıkıntı, bütçe sıkıntıları sebebiyle olmuştur. I 
Onun için «reklamların» kelimesinin ilavesine katı
lamıyoruz. 

İkincisi; «Ekonomik politikanın gereklerine uyu- I 
lur.» ibaresidir. Arkadaşımız da izah etti; hakikaten 
programlarda «ekonomik politikanın gereklerine» j 
uyulmasının zorunluluğuna inanıyoruz; fakat bu fev- 1 
kala de geniş bir kavram olduğu için Anayasa met- I 
ninde bunun da yanlış yorumlara yol açabileeesğıni 
sanıyoruz. 

Esasen gerek Türkiye Radyo Televizyon Kuru- I 
mu Kanununda, gerek bu kanuna göre çıkarılmış 
bulunan tüzük ve yönetmeliklerde yayın ilkeleri ay-, I 
rıntılan ile belirtilmiştir. Onun için biz bu maddede 
mümkün olduğu kadar, asgarî zorunluluklar çerçeve
si içinde kalmaya çalıştık. I 

Maddeyi daha da fazla genişleterek ileride bu 
program ilkelerinde bir sıkışıklık doğmaması gerek
tiğinle inandık. | 
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Bu sebeple arkadaşımızın gerekçesini çok iyi an
lamakla beraber, bu ilavelerin fıkraya konulmasına 
katılamıyoruz. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Fırat'ın önergesine Komis

yon katılamadığını ifade ediyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Pamak ve arkadaşlarının önergesine geçi
yorum. 

Sayın Pamak açıklama yapmak üzere buyurun 
efendim. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Radyo - televizyonun millî egemenliğe dayalı hu
kuk düzenini benimseyen ülkelerdeki görevi, halkın 
haber almasını sağlamak, serbestçe düşünce ve ka-
naıatlere ulaşmasını temin etmektir. Bunun yanında 
halkın millî, manevî değerlerine ve millî kültürüne 
yabancılaşmadan eğitim ve kültürünü geliştirm'e&im 
sağlamak ve bu konularda yardımcı olmaktır. 

Radyo - televizyon idareleri bu görevlerini yeri
ne getirirken hangi ülkede olursa olsun temelde bazı 
ilkelere uymak zorundadırlar. Ortak olan ana ilkeler, 
radyo - televizyon yayınlarınm kesin olarak devlet
ten, milletten ve millî değerlerden yana olmasıdır. 
Yapacağı yayın da mutlaka o ülkenin Anayasa ni
zamı içinde olmak zorundadır. 

Bu kısa açıklamadan sonra önergemize geliyo
rum : 

167 nci madde metninde yer alan «çağdaş Türk 
kültürü» deyiminin neyi İfade ettiği belli değildir. 
Zira kültürün çağ içi ve çağdışı diye bir tasnifi bu
güne kadar hiç yapılmiamıştır ve yapılamaz da. Ni
tekim, madde gerekçesinde de «çağdaş» kelimesine 
ver verilmemesi dikkat çekicidir ve doğru olanıdır. 

Millî Kültür, tarihin derinliklerinden gelip, ge
leceğe uzanan bir bütünlük içindedir. Onu çağ içi -
çağdışı diye bölmek, parçalamak, Allah korusun, he
le TRT gibi, etkili bir kurumun elinde memleketin 
ve milletin felâketine yol açabilecek çok büyük bir 
yanlış olur. 

Değerli Anayasa Komisyonumuzun bu yanlışı dü
zelteceğine inancımız tamdır, çünkü çok önemli ve 
millî kültür aleyhine kullanılabilecek bir kavram 
kargaşalığını şimdiden önlemek zorundayız. 

Muhterem Komisyonumuzdan istirham ediyorum; 
lütfen bu konuyu düzeltelim. Milletimizi Yunus Em-
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relerden, Dede Efendilerden, Itri'lerden, Dede Kor-
kut'iardan, Mevlana'lardan mahrum edebilecek bir 
yanlış uygulamanın kapısını kapatalım. 

Bu sebeple Tasarıdaki «çağdaş» kelimesi çıkarıl
malı ve bunun yanında Türk millî ve manevî değer
lerinim yaşatılması görevi de mutlaka toplum üzerin
de büyük etkileri olan bu kuruma verilmelidir. Türk 
milleti ancak bu değerler korunarak ve yaşatılması 
temin edilerek millet olma vasfını devam ettirebilir. 

Önergemiz, milletleri yaşatan bu önemli değerle
rin yaşatılmasını sağlamayı gaye edinmektedir. 

Değerli Anayasa Komisyonumuzun ve Yüce Mec
lisimizin takdirlerine arz ediyor, saygılar sunuyo
rum., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Pamak'ın önergesi üzerinde söz almak is

teyen üyemiz var mı?.. 
Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük lehte konuş

mak üzere söz istediler. 
Buyurun efendim. 

A. PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek muhterem 
Başkan, pek muhterem arkadaşlar; 

Hepinizce, yüksek malumları olduğu üzere, son 
zamanlarda memleketimiz basın ve yayınında bazı 
tabirler, bazı fikirlerin işareti olarak bazı doktrinle
rin alameti olarak kullanılagelmiştir. 

Maalesef bunlardan birisi de «çağdaş» kelimesi
dir. «Çağdaş muasır» malum; faikat ne yazıkki mem
leketimizde kurulmuş bulunan birçok dernekler, bir
çok teşekküller, bunların 'kim olduğunu, ne olduğunu 
biz davalarla, 20 seneye yakın temyiz mıahkem esin
deki tecrübelerimizle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ta
bir, kendi asıl sözlük manası dışında belli siyasî ve 
devlete karşı işlenen cürümleri tahrik ve teşvik 'isti
kametinde cereyanların sembolü, işareti, manası ola
rak kullanılmıştır. Bu sebeplerle sakıncalıdır. 

Pek muhterem Komisyon arkadaşlarımızın da 
bunu tasvip edeceğine yüzde yüz eminim, yüce tak
dirlerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Buyurun Sayın Gürbüz, önergenin aleyhinde. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Madde, güzel düzenlenmiştir. Gerekçesinde de 

belirtildiği gibi, Devlet ve millet yararı gözetilerek, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
Cumhuriyet temel ilkelerine ve kamu düzeni, genel 
ahlâk ve asayiş gereklerine uyulacağı vurgulanmış; 
Türk kültürü ve eğitimine yardımcılık görevinin ye
rine getirileceği belirtilmiştir. Bu, maddede dile geti-
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i rilirken, «Haber ve programın seçilmesinde, işleme-
I sinde, sunulmasında ve çağdaş Türk kültür ve eği-
I timine yardımcılık görevlerinin yerine getirilmesinde, 
I Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
I kamu düzeninin, genel ahlâkın» gibi, deminki ilkeler 
I de burada sayılmıştır. 
I «Çağdaş» kelimesi, muasır Türk Kültürü anlamın-
I da, çağa erişen, çağa gelen Türk Kültürü anlamında 
I kullanılmıştır. Bunda elbetteki millî kültürümüz de 
I vardır, içindedir. Türk kültürü, millî kültürsüz olmaz. 
I Millî kültür konusunda Sayın Pamak'ın belirttiği gö-
I rüşlere katılıyorum. Elbetteki millî kültürümüz üze-
I rine çağın kültürünü kuracağız. Ancak, «Çağdaş» ke-
I limesini, kelime olarak da Anayasamıza daha yakış-
I mış buldum. «Çağdaş Türk Kültür ve eğitimine...» 
I Yüce Atatürk'ün de her zaman belirlediği, vurgula-
I dığı, «Muasır medeniyet seviyesine.» Bu, burada vur-
I gulanmak istenmiştir. Bu bakımdan, böylece korun-
I masını yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
I Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, sabahki 

I Oturumumuzda bu «Çağdaş» kelimesi konusunda Ay-
I dar arkadaşımız da bir soru sormuş, bundan ne an-
I ladığımızı arz etmiştim. «Radyo ve televizyonda 
I kültür ve eğitim programları düzenlenmektedir. Bu 
I kültür ve eğitim programlarının çağdaşlığı söz ko-
I nusudur.» demiştik. Bu tarifle gayet tabiî olarak, tüm 
I olarak bir Türk kültürü bu çağdaşlığın dışında kala-
I cak değildi. 

i Arkadaşlarımın önergesinden de anlıyorum ki, 
j Aydar arkadaşımızın sorduğu soru da bana o intibaı 
I vermişti, bu «Çağdaş» kelimesi muhtemelen yanlış 
I anlamalara yer verebilecektir. Bu sebeple, «Türk kül-
I tür ve eğitimine yardımcılık görevlerinin yerine geti-
I rilmesinde» ibaresini yeterli görüyoruz. «Çağdaş» ke-
I limesi değişik şekillerde de kullanılmıştır Sayın Gö-
I zübüyük arkadaşımızın söylediği gibi, yanlış anlaşıl-
I malara yer vermesin diye «Çağdaş» kelimesinin çı-
I karılmasına katılıyoruz ve bu kadarı ile yetinebiliriz. 
I Müteakip ibareyi koymaya gerek görmüyoruz. Gaye, 
j Türk kültür ve eğitimine yardımcılık olduğuna göre, 
I millî kültürümüzü de bunun içine dahil sayıyoruz. 

BAŞKAN — Çağdaş kelimesinin çıkarılmasına iş
tirak ediyorsunuz. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, önergemi
zin ikinci kısmının, Sayın Komisyon Sözcüsünün 

| açıklamalarından sonra çıkarılmasına katılıyoruz ve 
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çok teşekkür ediyoruz. O şekilde oylanmasını istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
CAHtT TUTUM — Soru sorabilir miyim Sayın 

Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHÎT TUTUM — 42 nci maddede «Çağdaş 

bilim ve eğitim esasları» deniyor. «Çağdaş eğitim 
esaslarını» ilke olarak kabul ettik. Çağdaş eğitime 
hizmet edeceklerdir TRT tabiî. Onu kaldırmakla, 
çağdaş eğitimi yalnız bırakmakla, acaba 42 nci mad
dedeki ilke ile bir çelişki meydana gelmez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKtLI 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bir çelişki meydana ge
leceği kanaatinde değiliz Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım. Çünkü, o 42 nci maddede, eğitim, öğre
tim meselesi söz konusu edilmektedir, daha somut 
bir meseledir. Halbuki, burada söz konusu olan hu
sus, çok daha geniş anlamda Türk kültür ve eğitimi
ne yardımcı olacak programlardır, radyo televizyon 
programlarıdır. Bir çelişiklik olmayacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu durumda 167 nci maddenin ikin

ci fıkrasını «Çağdaş» kelimesinin çıkartılması sure
tiyle ve katî şekilde tekrar oyluyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkraya geçiyorum. Sayın Tünay ve ar
kadaşlarına ait önerge vardır, açıklamak üzere bu
yurun Sayın Tünay. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Yüce Meclisimizce de bilindiği üzere, Cumhur
başkanlığının tarafsızlığı ilkesi, parlamenter sistem
lerin bir gereğidir. Biz, bu fıkrayı, bu ışık altında 
«Cumhurbaşkanı, Radyo ve Televizyon İdaresi Ge
nel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyelerinden üç ki
şiyi atar. Kurumun yönetilmesi Cumhurbaşkanının 
gözetim ve denetimi altındadır. 

Cumhurbaşkanı, Kurumun, yönetim ve yayımla
rında yukarıdaki ilkelerden sapıldığını tespit ettiğin
de, atama yetkisi verilmiş olan Kurum görevlilerini 
re'sen görevden alır ve yerlerine yenilerini atar.» di
yerek, bu şekilde fıkrayı ele aldık. 

Bu nedenle, tarafsızlığı prensip olarak kabul edi
len Radyo ve Televizyon İdaresi, en yüksek kademe
deki Cumhurbaşkanına bağlanması gerekli oluyor. 
Radyo ve Televizyon İdaresi tarafsızlıkla yürütebile
cek kişinin, onu denetlemek ve gözetlemekle yüküm
lü olan Cumhurbaşkanınca seçilmesi de en tabiî bir 
yoldur. 

Yine bu maksadı sağlamak amacıyla üç Yönetim 
Kurulu üyesinin de Cumhurbaşkanınca seçilmesi, 
hem tarafsız Genel Müdüre, hem de tarafsızlık ilke
sine güç kazandıracaktır. Böyle bir tutum ve davra
nış, bir yandan Kurumun politize edilmesine, öte 
yandan da yozlaşmasına mani olur. Cumhurbaşkanı 
böylelikle, Radyo ve Televizyon Kurumunu içeriden 
ve dışarıdan denetim ve gözetimi altında bulundu
rur. Bu durum, Kurum için büyük bir güç kaynağı
dır. Bir yandan kendi tarafsızlığına bağlı kalırken, 
öte yandan Radyo ve Televizyon, tarafsızlık ilkesi 
içerisinde görevini yürütmesini sağlamış olur. 

Göreve getiren makamın, elbette görevin gereği 
olarak, o kişiyi görevden alması da tabiî bir ilkedir. 
Bu vesileyle biraz önce konuşulan «Çağdaşlık» keli
mesi üzerinde de bir iki kelime söylemeye kendimi 
vicdanen mecbur addettim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Çağdaş» kelimösi, gerçek manası ile bir keşif, 

bir icat, bir yaratıcılıktır. Bu yönüyle, ister 13 üncü 
asırdaki Mevlana'yı alın, ister kaçıncı asırdaki bir 
başkasını, eğer o bir yaratıcı ise, bugün de yaratıcı
dır. Yaratıcılığın, şekille, taklitle alakası yoktur. Her
hangi bir şeyi Batıdan alabiliriz; ama taklit ederek 
değil, kendi bünyemize, kendi yaşamımıza, kendi mi
zacımıza uydurarak alırız. İşte çağdaşlık budur. Kon
mamasında isabet vardır, çeşitli yorumlara, çeşitli şe
kildeki tefsirlere yol açabilir. Bunu da söylemeyi vic
danen kendimi borçlu bildim. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay; bir hususu, Komisyonun metni var

sa şayet elinizde, beraberce halletmemiz lazım geliyor. 
Çünkü verdiğiniz önergede diyorsunuz ki, «167 nci 
maddenin son fıkrasını içerisine almak suretiyle aşa
ğıdaki şekilde üçüncü fıkra olarak kabulünü.» 

BEKİR TÜNAY — Son fıkra... 
BAŞKAN — Son fıkrayı içine alıyor; fakat üçün-

cı fıkra olarak alıyorsunuz. Metindeki üçüncü fıkrayı 
ne yapıyorsunuz? 
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BEKİR TÜNAY — Metindeki üçüncü fıkra, o, 
oradan çıkıyor, burada yer alıyor. Yani, «Cumhur
başkanı, TRT Genel Müdürünü ve üç yönetim kuru
lu üyesini seçer.» şeklinde olan son fıkra burada yer 
alıyor, oradan çıkıyor. 

BAŞKAN — Metindeki üçüncü fıkrayı okuyorum 
Sayın Tünay, yanınızda olmadığı için zannediyorum 
takip zor olacak; yerinize teşrif ediniz. 

«Devlet tarafından kurulan veya devletten malî 
yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır.» 
Bu?.. 

BEKİR TÜNAY — O, bende son fıkra olarak 
yer alıyor, buradan çıkarıyorum. 

BAŞKAN — Son fıkra olarak kalıyor, evet efen
dim. 

Şu halde, değerli üyeler; son fıkrayı, Sayın Tünay, 
değiştiren; fakat metinde üçüncü fıkra olarak yer 
almasını isteyen bir önergesini biraz evvel açıkladı
lar. 

Bu önergenin üzerinde Sayın Bayer'e lehinde söz 
veriyorum. 

Sayın Hazer; aleyhinde mi efendim?.. 
MEHMET HAZER — Aleyhinde. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

TRT'nin, Cumhurbaşkanının denetim ve gözetim 
altında olması ibaresinin maddeye konması çok ye
rindedir. Anayasa Tasarısının prensibi bakımından da 
bu teklif uygundur. 

Şimdi geçit devresindeyiz. Bu bakımdan, yeni bir 
Anayasa hazırlıkları içinde bulunduğumuz bugünler
de, demokrasi kavramını TRT en güzel şekilde açık
lıyor, hatta Danışma Meclisimizdeki müzakerelere 
uyarak açıklama yapması, kendisinin özel bir katkı
da bulunmadan bu yayını yapması da, bir tarafsızlık 
ilkesinin ta kendisidir. Hazırladığımız Anayasayı açık
layan ve olduğu gibi açıklayan tek müessese TRT'dir. 
Ülkemizde TRT'nin tarafsızlık ilkesi devamlı surette 
yanlış anlamalarla, değişik uygulamalarla süregelmiş
tir. Bu bakımdan, Cumhurbaşkanının gözetim ve de
netim yetkisinin verilmesi, tarafsızlığı sağlayacak en 
mühim ilke olacaktır. TRT'nin tarafsızlığı, devlet 
otoritesi ve disiplini devam ettirmek gayesiyle olma
lıdır. Burada tarafsızlık, Devlet Başkanı tarafından 
ancak sağlanabilir. Siyasal ortamda da Cumhuriyetin 
temel ilkeleri ve Anayasa prensipleri bakımından ta
rafsızlık bu suretle TRT'de sağlanmış olacaktır. 

Bu bakımdan bu önergeyi destekliyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Hazer; aleyhte, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
TRT Genel Müdürünün ve yönetim kurulunun 

bazı üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanma
sını şahsen yararlı görmüyorum. Zaruret halinde atan
ması takdirinde dahi, Cumhurbaşkanının bunları de
netlemesi gözetlemesi mümkün de değildir, faydalı da 
değildir. Cumhurbaşkanlarının bu kadar işle meşgul 
edilmesi, bu kadar temerküz Cumhurbaşkanlarını asıl 
kendi görevlerinden uzaklaştırır, dünya ve memleket 
politikasını takip imkânından uzaklaştırır. 

O bakımdan, bu takririn denetim ve gözetime dair 
olan hükmü, tamamiyle Cumhurbaşkanlığı görevinin 
dışında ve ona tamamiyle aykırı düşen bir hüviyet
tedir, bu bakımdan da kabul edilmemesi lazım gel
mektedir. 

Komisyon da bu hususta yardım ederse, bu yan
lışlık Anayasaya girmemiş olur. Arkadaşlardan tas
vip bekliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde Komisyonun 

görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Tünay ve diğer arkadaşlarımızın önergesinde, «ku
rumun yönetilmesi Cumhurbaşkanının denetimi ve 
gözetimi altındadır.» ilavesi yapılmak isteniyor. 

Şimdi bir tarafsız kurum kuruluyor, gördüğü hiz
metin gereği olarak. Cumhurbaşkanı, malumları ol
duğu veçhile, yürütmenin içinde yer almaktadır ve 
başıdır. Onun için gerek Cumhurbaşkanının gözetim 
ve denetim sürdürmesi mümkün olmayacaktır, gerek
se yönetimin Cumhurbaşkanının gözetim ve denetimi 
altına yerleştirilmesi de yerinde olmayacaktır. Nite
kim, halen Cumhurbaşkanı yerine, Radyo ve Televiz
yon Kurumunda Hükümet temsilcisi vardır, hükü
meti temsil etmektedirler, diğer yönetim kurulu üye
leriyle birlikte faaliyette bulunmaktadırlar, iki üye
dir. Bu üçe çıkarılmış ve Hükümetten alınıp Cum
hurbaşkanına verilmiştir. Daha önce de izah etmiş
tim, tarafsızlığa daha uygun düştüğü için; fakat Ku
rumun yönetimi, doğrudan doğruya Kurum Genel 
Müdürü ve yönetim kurulu vardır. 

Bu yönetimin, Cumhurbaşkanının gözetim ve de
netimi altına yerleştirilmesine katılamıyoruz, biraz 
önce arz ettiğim mülahazalarla. 
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îkinci husus, Cumhurbaşkanı tarafından tayin edi
len görevlilerin gene kendileri tarafından görevlerin
den alınabileceği hususu. 

Daha evvel, Aldıkaçtı arkadaşımız izah ettiler, 
tayin makamı görevden de alma yetkisine sahiptir. Ni
tekim, halen, /Hükümet temsilcileri Hükümet tarafın
dan tayin edilmekte ve Hükümet gerek gördüğü za
man Yönetim Kurulundaki bu iki temsilciyi değişti
rebilmektedir. Bu açıktır. 

Onun için bu önergeye katılamıyoruz. 

önergenin katıldığımız bir hususu, bu dördüncü 
fıkrada söz konusu edilen hususun, yani genel mü
dür ve üç yönetim kurulu üyesinin Cumhurbaşkanı 
tarafından atanması hususunun üçüncü fıkra olarak 
alınması ve halen üçüncü fıkra olan haber ajansları
na ilişkin fıkranın da dördüncü fıkra olarak onun al
tına getirilmesidir. Bu şekliyle ilk üç fıkrada Radyo 
ve Televizyon idarelerine ilişkin hükümler yer almış 
olacak ve hemen dördüncü ve son lıkra olarak da 
müstakil olarak haber ajanslarının tarafsızlığı hükmü 
konulmuş olacaktır. 

özetlersem Sayın Başkanım; önergedeki tekliflere 
katılamıyoruz, yalnız, Komisyon metnine ait dördün
cü fıkranın üçüncü fıkra olması, Komisyon metnin
deki üçüncü fıkranın da onun altına gelen dördüncü 
fıkra olması hususunu arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şenocak, soru, buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Cumhurbaşkanının, 

TRT'yi denetim ve yönetiminin bir mahzuru olarak, 
yürütmenin başı olduğu için tarafsız kalamayacağın
dan bahsettiler. Halbuki, genel müdürün atanması ve 
yönetim kurulu üyelerinden üçünün atanması, acaba 
bu tarafsızlığı bozmuyor mu? 

İkinci sorum : Devlet Denetleme Kurulu diye bir 
teşkilat kabul buyurdular. Acaba bu yönetim ve de
netimi bu teşkilat yapamaz mı? 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
• Sayın Gölcüklü. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanının tarafsız olamayacağını ifade 
etmedim, icranın başı olduğu için, tarafsızlık esası 
da bu madde ile kabul edilmediği için, sisteme uygun 
düşmeyeceğini ifade ettim. Cumhurbaşkanı tarafın

dan tayin edilecek, zaten Cumhurbaşkanı, görevinde 
tarafsızdır; ama gene, icranın 'başı olduğu için, sis
teme uygun düşmeyeceğini ifade ettim. 

İkincisi: Genel müdürün ve üç yönetim kurulu 
üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından tayini, tarafsız
lık ilkesini bozmayacaktır. Çünkü, yönetim kurulu
nun başka üyeleri de vardır. Bu yönetim kurulu, ilk 
şeklinde kanunun, bu bağımsızlık, özerklik ve taraf
sızlık kavramından ilham alınarak tamamen değişik 
çevrelerden bağımsız bir kuruluş olarak vücuda ge
tirilmişti. 1972 yılındaki tadille de kooperatif bir yö
netim kurulu teessüs ettirildi. Yani, diyeceğim şu ki, 
Genel ıMüdürün ve 3 Yönetim Kurulu Üyesinin Cum
hurbaşkanı tarafından tayini tarafsızlığı etkilemez, bu 
bir temsil vazifesidir; ama doğrudan doğruya Cunv 
hurbaşkanının gözetim ve denetimi altına alınması 
ilkeye uygun düşmez dedim. 

İkincisi pek tabi Devlet Denetleme Kurulunu ka
bul ettik, Cumhurbaşkanının iradesi ile bu Denetleme 
Kurulu Tasarıdaki şekliyle 'her müessesede denetle
mesini yapabilecektir. Yalnız, tabiî o zaman da tar
tışılmıştı, bu Devlet Denetleme Kurulunun hazırla
dığı raporlar Cumhurbaşkanına bilgi sunan raporlar
dır. Devlet Denetleme Kurulu pekâla Radyo Tele
vizyon Kurumunu da denetleyebilecektir. Onun ça
lışmaları hakkında Cumhurbaşkanına denetimleri so
nunda bilgi verebilecektir. 

Arz ©der, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hamitoğul-

ları, arkasından Sayın Aydar. 
Sayın Hamitoğulları buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka

nım, 
TRT Genel Müdürü ile Yönetim Kurulundan 3 

üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini öngören 
maddede bir sürenin eklenmemiş belirlenmemiş ol
masının büyük sakıncaları olmayacak mıdır. 

İkinci sorum7 TRT'yi gerçekten tarafsız ve etkin 
bir kuruluş haline getirmek için sadece bu i üyenin 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi yeterli' midir? 
Bunların yeterli olmaması Cumhurbaşkanını 45 mil
yonun huzurunda aşındıracak nitelikleri taşımamak
ta mıdır? 

Son ve 3 üncü sorum; Sadece, başkan ile 3 üye
nin seçilmesi TRT'yi gerçekten tarafsız bir kurum 
haline getirmeye yeterli midir? Geçirdiğimiz bu son 
dönem 12 Eylül 1980'den bu yana önümüzde her 
gün tekrarlanan bu deneme Sayın Komisyona başka 
bir teklif getirme yönünde acaba bir ilham vermiş 
midir? 
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•Bu konunun cevaplandırılmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gölcüklü buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım, 

Süre konusunun biz burada ilkesini koyduk. Ge
nel Müdür ve 3 Yönetim Kurulu Üyesinin Cumhur
başkanı tarafından tayin edileceğini. Bunun süresini, 
uygulama kanunu belirleyecektir. 

ikincisi, «Cumhurbaşkanı tarafından Genel Mü
dür ve 3 üyenin tayini yeterli midir» diye sordular 
arkadaşlarımız. Bu, bir unsurdur, biraz önce arz et
tim, sabahleyin de söylemiştim. Tarafsızlık esası
na göre, kuruluşu kanun düzenleyecektir, Cumhur
başkanı tarafından bu 3 üyenin tayini elbetteki tek 
başına tarafsızlığı sağlamaya yeterli değildir. Bunun 
yanında, uygulama kanunu, mademki Kurum taraf
sızlık esasına bağlı olarak yayınını yapacak kuruluşu 
da o tarafsızlık esası gözden kaçırılmamak suretiyle 
saptanacaktır. Uygulama kanunu tarafından tek ba
şına 3 üyenin, Genel Müdürün Cumhurbaşkanı ta
rafından tayin edilmesi gayet tabiî yetersizdir; ama 
biraz önce arz ettim, ilk şekliyle özerk bir kuruluş 
olarak düşünülen TRT'nin Yönetim Kurulu bağım
sız görünen üyelerden oluşturuluyordu, 1972 yılın
daki tadille korporatif bir Yönetim Kuruluna çev
rildi, temsilciler vardır, korporatif bir vücut halinde
dir. Bu bağımsızlığı, tarafsızlığı sağlayacak formül
ler pek çeşitlidir; biz, bu formüllerin tamamını bura
dan bir ilhamla dercetmek imkânına sahip değiliz. 
Temel ilkesini koyduk, «Tarafsızlık esasına göre dü
zenlenecektir.» dedik. Nasıl ki, yargı bölümü söz 
konusu olduğu zaman, «Hâkimlerin ve mahkemelerin 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı esasına göre, mahkemeler 
teşkilatı düzenlenir» deniliyorsa, ilke budur Anayasa 
metninde bu maddede bunun dışında başka bir il
hamla yapılabilecek bir husus yoktur. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü teşekkür ederim, 
Sayın Aydar sorudan vazgeçtiler. 

Sayın Tünay evet buyurun sorun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Efendim, sorum şu; yanlış 

anlamadıysam zabıtlara geçmesi bakımından Sayın 
Hocamız Gölcüklü buyurdular ki, «Cumhurbaşkanı 
bu yoldaki denetim ve gözetimini birtakım denetle
me kurulları tarafından yaptırabilirler.» IBenim de 
bu maddeden kastım bu idi. Doğru arılamış mıyım? 
Evvela sorumun birisi bu. 
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İkinci sorum, bu da bir endişeyi gerektiriyor. Bu 
gibi tarafsız olan Kurumlar, hükümetin, yürütme 
organın; yürütme organı tarafından denetim ve gö
zetim altında tayin ve azil hususları beraber yürütü-
lürse, milletimizin çoğu zaman yüreğinde endişe olan 
bu kurumları politikaya dolaylı yoldan da olsa, po
litikayla az veya çok ilişkisi olmayacak mıdır? 

Sorularım bunlar saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim, Komisyon?.. 
ANAYASA KOMiıSYONU BAŞKANVEKtLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Ben, Cumhurbaşkanı tarafından denetlenme me
selesine Sayın Şenocak arkadaşımızın bir sorusu üze
rine cevap verdim. «Devlet Denetleme Kurulunu ka
bul ettik, bu Kurul denetleyebilir mi?» Dediler. 
Evet denetleyebilir Cumhurbaşkanına bilgi sunmak 
için dedim. Yani, bazı başka kurullar teşkil ettirile
rek TRT'nin denetletilmesi değil, doğrudan doğru
ya Cumhurbaşkanına bilgi sunmakla görevlenmiş 
Devlet Denetleme Kurulunun diğer kurumlarda ol
duğu gibi, burada da bir denetleme faaliyeti görebi
leceğini söyledim. 

İkinci husus, «Siyasî akımlara ilet olamaz mı?» 
dedi Tünay arkadaşımız, Radyo Televizyon Kurumu
nun Kuruluş Kanunu bu Kurumun kuruluşunu, or
ganlarını tarafsızlık esasına göre düzenleyecektir. Bi
raz önce de arz ettiğim gibi, biz ilkesini koyuyoruz, 
Nasıl sağlanır bu tarafsızlık organların gerek işleyiş
te, gerek denetimde? IBunun pek çok çeşitleri vardır, 
kuruluş kanunu yapacak organ bu ilkeye sadık kal
mak üzere o şekillerden birini tercih edecektir. Me
sela, geçmişte özerklik formülü tercih edilmişti, bu
nun başarılı olmadığı görüldü o formülden vazgeçi
lip, başka, bir formüle geçildi. Her formül seçilebi
lir yeter ki, tarafsız yayın esasına halel gelmesin. 

Cumhurbaşkanının tayin edeceği üyeler, icranın, 
yürütmenin temsilcisi durumundadır. Bugün de hü
kümet temsilcisi denmektedir Yönetim Kurulunda 
hükümet tarafından tayin edilen üyelere; fakat ni
hayetinde 10-13-15 kişilik bugün pek kalabalıktır zan
nedersem 24 kişiliktir, onların içinde 3 kişidir niha
yetinde 1 görüşü orada aksettirecektir; ama bunun 
tüm yayına, tüm faaliyete damgasını vuracağını zan
netmiyorum. 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEŞfR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

en önemli sorum cevaplandırılmadı efendim, 
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ANAYASA KOMİSYONU BASKANVEIKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Hangisi idi ıhatırlayarna-
dım efendim? 

BAŞKAN — tki kelime ile lütfedin ©fendim. 
BEŞÎR HAMİTOĞ-ULLARI — 45 milyonun her 

gün buna da, belli bir ilişki içinde olan televizyon, 
radyo her gün Sayın Cumhurbaşkanımızı, hatalar 
yapılması halinde aşındırmıyacak mıdır diye sormuş
tum. Çok önemli efendim. 

Cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
ANAYASA KlOMtSYONU BAŞKANVEKitLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — TRT'nin yayınları sure
tiyle Cumhurbaşkanını aşındırabileceğim düşüneme
dim belki soruyu anlamadım; ama Cumhurbaşkanı 
tarafından tayin edilen 3 üye ve 1 Genel Müdürle 
nasıl aşındırabilir. Yani belki arkadaşımız şunu söy-
mek istedi süresini fazla harcamış olmamak için ge
nel müdürü cumhurbaşkanı tayin edecek, üç yöne
tim kurulu üyesini cumhurbaşkanı tayin edecek. Bu 
Radyo - Televizyon Kurumu 45 milyonun beğen
mediği bir yayın yaptığı zaman bütün bu suç cumhur
başkanına yüklenmiş olacak; çünkü genel müdürle 
üç yönetim kurulu üyesini o tayin etmiştir diye, bil
miyorum bunu mu anladılar arkadaşlar?. 

BAŞKAN — Evet efendim bu, lütfedin. 
ANAYASA KlOMtSYONU BAŞKANVEKJÎLİ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Bumı zannetmiyorum 
efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Tünay'ın verdiği önergeye Ko

misyon katılmadığını ifade ediyor.. 
BEKİR TÜNAY — Bir noktada katıldılar efen

dim; üçüncü fıkra.. 
ANAYASA KOMtSYONU BASjKANVEKİLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, fıkra
ların yer değiştirilmesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Fıkraların yer değiştirilmesi, kendi 
metinlerindeki fıkraların yer değiştirilmesidir; o ne
denle onu şimdi oylamam bahis konusu değildir. 

Bu itibarla, tabiî genel olarak ifade ediyorum, 
Sayın Tünay'ın önergesine katılmadıkları için dikka
te alınmasını oyluyorum: Dikkate, alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. f 

Yine Sayın Tünay'ın dördüncü fıkra ile ilgili bir 
teklifi var. Açıklamayı Sayın Tünay yapacaklar, bu
yurunuz Sayın Tünay. 
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BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Dördüncü fıkra olarak, «Haber ve programların 
seçilmesi, işlenmesi, sunulması ve millî kültür ve 
eğitime yardımcılık görevlerinin yerine getirilmesi, 
haberlerin doğruluğunun sağlanması esasları, organ
larının seçimi, görev ve yetki sorumlulukları kanun
la düzenlenir» demekteyiz. 

Yüce Heyetinizin malumları bulunduğu üzere, 
bugün dünya değişmiştir. Kitle haberleşmesi yönün
den her an, her gün, her saniye daha da fazla de
ğişikliklere maruz kalmaktadır. Bir taraftan gelişen 
teknik, öte yandan ideolojik savaş, bir de «gizli sa
vaş» adı verilen biribir çeşit melanet milletleri daima 
uyanık ve güçlü bulundurmaya zorlamaktadır. Bu 
nedenle bir ülke öteki ülkeyi kendi kamuoyunun bir 
parçası haline getirmek için akıl almaz çabalara gir
mektedir. 

Hal böyle olunca, kendi kamuoyunu kendi mil
lî çıkar ve yararları yönünde oluşturmayan millet
lerin ayakta kalabilmeleri kolay değildir, hatta bazen 
mümkün bile olmayacaktır. 

Bütün bu gerçekler karşısında TRT'nin, Atatürk' 
ün de amaç bildiği millî eğitim, öğretim ve millî kül
tür yönündeki çabalara her tür programlarında önce
likle yer vermesi gerekir. Haberlerin doğruluğunu 
sağlamak için ise, mutlaka haberlerin kaynağına 
uzanmakta yarar vardır. IRu husus için iş ve hizmet 
birliği anoak bu gibi haber kaynaklarıyla sıkı ve ele-
le çalışmakla mümkündür. 

Asıl maksadı gözden kaçırmamak lazımdır. Bu 
maksat da, daima millî çıkar ve millî yararlarımız-
dır. ©unu her Türk vicdanında duymaya mecbur
dur. 

Takdir Yüce Heyetinizindir; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde söz almak is

teyen üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KlOMtSYONU BAŞKANVEKitLl 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 

Değerli arkadaşlarımın önergelerinde teklif ettik
leri hususların hepsi, bizim Komisyonumuzun getir
diği maddede mevcuttur. «Haber ve programların se
çilmesi, işlenmesi, sunulması, millî kültür ve eğitime 
yardımcılık görevinin yerine getirilmesi» hususları 
ikinci fıkrada yer almaktadır. «Organların seçimi, gö
rev ve yetki sorumluluklarının tarafsızlık ilkesine uy
gun olarak kanunla düzenleneceği» bizim birinci fık-
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ranın ikinci cümlesinde mevcuttur. Haberlerin doğ
ruluğunun sağlanması keza ikinci fıkranın son ibare
sini teşkil etmektedir. 

Benim gördüğüm ve incelediğim kadarıyla mad
de bundan eksik değildir ve fazlası vardır; ülkenin, 
milletin bölünmez bütünlüğüyle kamu düzeni, genel 
ahlâk, asayiş, Cumhuriyetin temel ilkeleri gibi husus
larda. 

Bunlar önceki fıkralarda mevcutken, yeniden bir 
fıkra ilavesine katılamıyoruz. Yanlış anlamalara da 
yol açabilir ve gereksiz bir tekrar da olur. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
ıBAŞIKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tünay'm önergesine 'Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyluyorum: Kabul edenler.. Et
meyenler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Son fıkra olarak yeni bir düzenleme getirilmek is
teniyor. Sayın Tünay, zatıâliniz tni açıklama yapa
caksınız? 

BEKİR TÜNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
BEKÎR TÜNAY — Bayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Son fıkra olarak şu düzenlemeyi getirmek istiyo
rum: «•Yukarıdaki fıkra hükümleri, kamu iktisadî 
teşebbüsü niteliği taşıyan veya devlet yahut diğer ka
mu tüzelkişilerinden malî yardım gören haber ajans
ları hakkında da uygulanır» 

'Bu maddeye biraz daha genişlik verebilmek nede
niyle bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Sadece bu 
son fıkranın yeni şekliyle kabulü maddenin daha 
güçlü olarak çıkmasını sağlayacaktır. 

Kamu iktisadi devlet teşekkülleri niteliğinde olan 
veya devlet yahutta diğer kamu tüzelkişilerinden ma
lî yardım gören haber ajanslarına maddenin diğer 
fıkralarındaki hükümlerin uygulanması tabiî bir neti
cedir. 

Burada bunu getirirken, tabiî bu maddeyi bir bü
tün olarak beş fıkra halinde düşündüm. Böyle, fık
ra fıkra gittiği için madde bütünlüğünü kaybediyor. 
Böyle olunca da, şimdi Sayın Komisyon, yine «Bi
zim maddemizde de bu kamu tüzelkişiliği şu falan 
var» diyecekler; ama madde bütün olarak yukarıdan 
aşağıya incelenirse, gerçekten belki biraz fazla uza
tılmış olacaktı, ama dört başı mamur bir madde ha
line gelecekti. Bahtsızlığımız, fıkraların ayrı ayrı oy
lanması ve bu nedenle de bu önerilerin gereksiz gibi 
gözükmesindedir. 

J Elbette bunların, tarafsızlık ilkes ne uymaları ge
rekir. Elbette bunlar, millî çıkar ve yararları başta 
tutacaklardır; çünkü devletten malî yardım görmek
tedirler, tarafsızlık ilkesine ve millî menfaatlere bağlı 
kalacaklardır. Haberin gerçekliği üzerinde elbette has
sasiyetle ve dikkatle durmaları gerekecektir ve özel
likle kamuoyunu oluşturmada büyük rolleri olacaktır. 
Bunun inkârı kabil değildir; ama biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, madde bütünüyle ele ilınsaydı bu beşin
ci fıkraya kesinlikle zaruret olduğu meydana çıkardı. 

I Takdir Yüce (Heyetinizindir; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Tünay'ın önergesi üzerinde söz almak is-

I teyen?.. 
I Sayın Aydar, buyurunuz efendim; aleyhte. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

I Basınla ilgili tertip edilmemiş olmakla beraber, 
ajanslar da basının içindedir. Yeni düzenlemede ajans-

I ların, radyo televizyon kurumunun düzenlenmesi 
I maddesi olan 167 nci maddeye ilave edilmiş olması 
I direkt olarak Anadolu Ajansının tarifi mahiyetinde

dir. 

I Devlet tarafından kurulmuş olan Anadolu Ajansı-
I nm, sermayesinin % 50'den fazlası Devlete ait bulu

nan bu Ajansımıza ilâveten, Devletten malî yardım 
alan bir haber ajanslarının tarafsızlığı esastır ilkesi 
de 1961 Anayasamızda da yer almış bir ilkedir ve 
Sayın önerge sahibinin ifade buyurdukları husus za
ten burada derpiş edilmiştir ki, bunda hiçbir sorun 
da çıkmamıştır. Sorun nerede çıkmıştır?.. Sorun Ana-

I dolu Ajansının yönetiminde çıkmıştır Türkiye'de. O 
ajansın malî kaynaklardan yararlanıp yararlanmama
sı meselesi değil, o ajansın kimler tarafından nasıl 
idare edilip edilmediği meselesi tartışılmıştır. Türki-

I ye'de. Gelen iktidarlarla beraber Ajansın yönetimi 
değişmiştir; giden iktidarlarla beraber, gelenler onu 

j tekrar değiştirmiştir. Sorun budur. Tarafsız olabil-
I mesi açısından, gelen giden iktidarlarla beraber bu 
I tarafsızlık kavramının değişmemesi lazım geldiği yo-
I lunda eğer maddeye bir tahkim getirilmiş olsaydı 

destekleyecektim. Fıkra yeterlidir; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
BEStR HAMITOĞULLARI — önergenin lehin-

I de Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEStR HAMITOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

I çok değerli arkadaşlar; 
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Sayın Tünay'ın eklemek istediği fıkrada büyük 
bir anlam derinliği vardır; ama tartışmaların bu nok
tasında bu derinlik gözardı edilebilir. 

Anayasamız bir sistem getiriyor: Devlet aygıtları
nın içinde kalan bazı ajansların Anayasada tespit edi
len kuralların dışında kalmasında büyük sakıncalar 
vardır. Bir tutarlılığı sağlayabilmek için bu sistemi 
diğer bütün unsurlara da yaymak ve onu açıklıkla 
tespit etmekte yarar vardır, gerek vardır. Sayın Tü
nay'ın önergesi bunu sağlamaktadır. 

Daha çok uzun sayılamayacak bir geçmişte bu
nun çelişkilerini gördük. iBir yandan TRT bir dü
zen getirecek, bir yandan yine Devletin bir başka 
uzvu, organı sayılan bir kurum başka bir uygulama 
içine girecektir.. (Bu mümkün değildir. Çelişkileri en
gelleyebilecek niteliği dolayısıyla, bütünlüğü sağla
maya imkân verecek nitelikleri dolayısıyla Sayın 
Tünay'ın önergesinde isabet vardır, yarar vardır. 
Kabulünü yüce takdirlerinize arz ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

!BAJŞIK!AN — Teşekkür ediyorum Sayın Hamit-
oğulları. 

Sayın Karal, soru, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM (KAIRAL — Efendim, ta

rafsızlık üzerinde hakikaten endişeler var. Endişe
ler şuradan gelmektedir: Gerek ajans misallerinde, 
gerek TRT'de bütün tarafsız sayılın yönetimlere 
rağmen tarafsızlık sağlanamamaktadır. Temel taraf
sızlık kavramında bir eksiklik vardır. Biraz evvel Sa
yın Komisyon Temsilcisi gayet güzel bir şekilde ifa
de ettiler: Tarafsızlıktan çoğulcu tarafsızlığı anlıyo
ruz, dediler benim soruma cevap olarak. 

Şimdi metinde çoğulcu tarafsızlığı vurgulayan bir 
kavram yok. Bugün en tarafsız bir yönetim zama
nında bile tarafsızlık, çoğulcu bir tarafsızlık şeklin
de anlaşılmamaktadır. Tarafsızlık fikirsizlik demek 
değildir, zevksizlik demek değildir gayet tabiî. Onun 
için, çoğulcu tarafsızlığın anlamına uygun olarak, 
onu sağlayacak, onu güvence altına alacak ya bir de
mokratik sıfatının, ya çoğulcu tarafsızlığı vurgula
yan bir çoğulculuk kavramının metne sokulmasında 
fayda var. 

Şimdi şu sırada çeşitli siyasî görüşlerin siyasal 
çoğunluğu... 

BAŞKAN — Lütfen soru şekline dönüştürünüz 
Sayın Karal mütalaalarınızı. 

HALİL İBRAHİM KlARAL — Bütün tarafsız 
yönetimlere rağmen tarafsızlık bu şekilde anlaşılma
dığına göre, demokratik bir şekilde anlaşılmadığına 
göre, bunu sağlayacak bir kavram koyabilir misiniz? 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
ANAYASA IKlOMtSYiONU BAŞKANVBKİLİ 

FEYYIAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Tarafsızlık, esasında izafi bir tabirdir; fakat de

mokratik yönetimde tarafsızlığın ne olduğu bilin
mektedir: Kabul edilen rejimin yelpazesi içinde bir 
eşitlik, fikirlerde... Tabiî ne zamanımız, ne yerimiz 
müsait; bu tarafsızlık kavramı üzerinde bugün ma
tematiksel formüle yaklaşan formüller verilmektedir. 
Şayet Sayın Arkadaşımız Karal arzu ederlerse ben dı
şarıda bu formüllerden birini kendisine gösterebili
rim. Tarafsız yayın yapacak bir programcının nele
re dikkat etmesi ve eşit olarak neyi çıkarması lazım, 
aşağı yukarı matematiksel veyahut jeometrik diye
lim formüle varılmıştır. Bunun yetine ikame edecek 
başka bir tabir bulamıyoruz. 

İzafidir tabir; fakat demokratik yönetimde taraf
sızlık bellidir. Onun için bunun yerine koyacak ço
ğulcu tarafsızlık vesaire gibi başka terimleri kabul 
edemiyoruz; ama tarafsızlık budur. Gerçi somut tari
fi güçtür; ama ne söylemek istediği de zahmetsizce ^ 
anlaşılabilir. 

önerge hususunda komisyonumuzun düşüncesini 
arz edeyim: Bekir Tünay ve diğer arkadaşlarımızın 
önergelerini tamamen biz benimsememiş, yahut ka
bul eetmemiş durumda değiliz; yanlış anlaşılmasın. 
Önergelerinde ayrı bir madde olarat teklif ettiği hu
suslar bizim getirdiğimiz Tasarı maddeleri içinde da
ha kısa şekilde ve öz halinde, bunların hemen hemen 
hiçbirisini dışarıda bırakmamak kaydıyla ihtiva etti
ğinden önergelere katılamadık. Nitekim bir tanesi 
açıklık gibi göründü; «Toplum hazuru» kelimesini 
de dahil ettik. 

Şimdi burada, Tasarının üçüncü fıkrasında söz 
konusu olan husus haber ajanslarıdır. Haber ajansla
rı, Aydar Arkadaşımızın söylediği gibi Yazılı Basın 
Hukukuna tabi kuruluşlardır, Basın İKanununa ta
bidir. (İBasın Kanunu öyle demektedir; «Mevkuteler, 
kitaplar, broşürler, haber ajansları yayınları bu (Ka
nun hükümlerine tabidir.» demektedir.) Basın Kanuna 
tabidir ve Anayasanın da basınla ilgili maddelerine 
tabidirler. Radyo - Televizyon yayımlarıyla haber 
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ajanslarının hiçbir ilişkisi yoktur. Esasen yaptıkları I 
işler de tamamen farklıdır. (Haber ajanslarının yaptığı 
iş haber satmaktır; 'haber alır, haber satarlar; dağı
tır aboneleri vardır, bu kadardır. Radyo - televizyon 
gibi bir fonksiyonu söz konusu değildir. 

Şimdi, fonksiyonlar tamamen ayrı, statüler ta- I 
mamen ayrı olduğu için, haber ajanslarını da, «Yu
karıdaki hükümler bunlar için de geçerlidir» demek 
suretiyle radyo - televizyon işletmelerine dahil et- I 
mek hatalı olacaktır. Esasen haber ajansları radyo -
televizyon konusunda bu maddede mevcut olan hü
kümlerin paralelleri olan 28 inci maddede, 26 ncı I 
maddede yer almışlardır. Burada söz konusu olan 
husus, bir haber ajansı kurulmuştur, haber alıp sat
maktadır; Devlet kurmuştur veyahut Devletten yar
dım .görmektedir. Mademki radyo-televizyon yayım
ları devlet radyosudur, ihükümet radyosu değildir, 
tarafsız olacaktır; haber ajansları da devlet kurduğu 
zaman, devletten yardım aldığı zaman devlet hizme
ti, devlet fonksiyonu, haber yayımında, haber sat
mada devlet hizmeti görmektedir; tarafsız kalmala
rı esastır, denilmiştir. 

Bu sebeple bizim teklif ettiğimiz maddenin üçün
cü fıkrası bu düşünceye, müesseselerin bu konumu
na, bu durumuna daha uygundur. Üzülerek bir kere 
daha beyan edeyim ki, /Bekir Tünay ve diğer arka
daşlarımızın önergesine (Komisyonumuz katılama-
maktadır. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, komisyon sözcüsünün belirttiği mü

lahazalarla, Sayın Tünay'ın önergesine katılınamadı-
ğı ifade ediliyor. 

Sayın Tünay'ın önergesinin dikkate alınmasını oy
luyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Başbuğ'un önergesine geçiyorum. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Başbuğ, önergelerini geri alı

yorlar. 
Sayın Pamak bir açıklama yapacak mısınız? 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, öner

gem; «TRT'nin Türkçe yayınlarında Türk Dil Aka
demisinin tespit ettiği esaslara uyulur» şeklindedir. 
Anayasa Komisyonumuz, Anayasanın millîlik vasfı
nı perçinleyen çok önemli bir madde tedvin ederek, 
büyük bir millî görev yapmıştır. Bu madde Türk Dil 
Akademisi ile ilgilidir. Bu Akademinin Türk diliyle 
ilgili olarak tespit ettiği hususlar TRT'yi ve Millî | 
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Eğitim Bakanlığını bağlamazsa hiçbir önem taşımaz. 
Ancak, bu hususu sağlayacak hükmün 168 inci 
maddede yer verileceğine inandığım için önergemi ge
ri alıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın üyeler, bu durumda 167 inci maddenin 1 

inci fıkrasına «Ancak» kelimesinin ilave edilmesi, 2 
nci fıkrasındaki «Çağdaş» kelimesinin kaldırılması, 
yine aynı fıkrada «Kamu düzeninden» sonra «Top
lum huzurunun» ibaresinin eklenmesi ve aynı zaman
da (Komisyon metinde getirilen 4 üncü fıkranın üçün
cü; 3 üncü fıkranın dördüncü fıkra olması kaydıyla 
bu maddeyi oylarınıza katî şekilde sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Madde katî şekilde kabul edil
miştir. 

'Komisyonla beraber 'bir maddenin, 28 inci mad
denin şu anda görüşülmesini düşünmekteyiz. 

ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANVESKiîLt 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, izin ve
rirseniz 28 inci maddenin Başkanlık Divanına sun
duğumuz metnine daha bir açıklık vermek için 3 
küçük ilave yapmak istiyoruz Komisyon olarak; 

6 ncı fıkrada; «Yargılama görevinin amacına uy
gun olarak yerine getirilmesi için, (tlave oluyor bun
dan sonra) kanunla belirtilecek sınırlar içinde..» ve 
fıkra aynen devam ediyor. 

Müteakip fıkrada; «Süreli ve süresiz yayımlar» 
diye başlıyor. Bundan sonra «Kanunun gösterdiği 
suçların» ibaresini ilave ediyoruz ve fıkra aynen de
vam ediyor. 

Nihayet son fıkrada; alttan üçüncü satır; «Halin
de» diye başlayan satır; «...halinde mahkeme kara
rıyla geçici olarak kapatılabilir.» ve aynen devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyondan gelen 
28 inci maddeyi okutuyorum. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın «Başkanım, 
7 nci fıkrada şöyle bir durum ortaya çıktı. Müsaade 
ederseniz arz etmek istiyorum. «Süreli veya süresiz 
yayınlar, kanunun gösterdiği suçların, suç soruşturma 
veya kovuşturmasına..» Orada bir «Suç» kelimesi var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — «Suç» kelimesi kalkacak 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz efendim, kaçıncı?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — 7 nci fıkrada; 

«Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suç
ların soruşturma veya kovuşturması...» 
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BAŞ/KAN — «Suç» kalkıyor. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞJKANVEKİLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — «Suç» kalkıyor efendim. 
IBAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyondan gelen 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21.8.1982 tarih 
ve 132 nci Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergeyle birlikte tasarının 28 nci maddesi yeni
den incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak yeniden 
düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
X. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
A. Basın hürriyeti 
MADDE 28. — Basın hürdür, sansür edilemez, 

Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma 
şartına bağlanamaz. 

Resmî dilden başka bir dilde yayım yapılması izine 
bağlıdır. Devletlerarası andlaşma (hükümleri saklıdır. 

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlaya
cak tedbirleri alır. 

Basın hürriyetinin sınırlanmasında da yirmi altıncı 
madde hükümleri uygulanır. 

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü tehdit eden ya da ayaklanma 
veya isyana teşvik eder nitelikte olan her türlü haber 
ve yazıyı, hangi sıfatla olursa olsun basanlar ve bas
tıranlar, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca so
rumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım 
önlenebilir. 

Yargılama görevinin aımacına uygun olarak yerine 
getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâ
kim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, 
olaylar hakkında yayım yasağı konamaz. 

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği 
suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş ol
ması hallerinde hâkim kararıyla; devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünün millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların 
önlenm«s)i amacı ile gecikmesinde sa'kınca bulunan 
hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin em
riyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili mer
ci, bu kararını engeç yirmidört saat içinde yetkili hâ
kime bildirir; hâkim bu kararı engeç kırksekiz saat 
içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayı
lır. 

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

Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriye
tin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka ay
kırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme 
kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli 
yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü ya
yın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır. 
Anayasa Tasarısının Yeni Düzenlenen 28 inci Maddesi 

Hakkında Karşıoy Yazısı 
28 inci maddenin ikinci ve Beşinci fıkralarına kar

şıyız. 
A) 2 nci fıkra, Resmî dilden başka bir dilde ya

yım yapılmasını izne bağlamaktadır. Yayımın izne bağ
lanması, 1 inci fıkradaki «Basın hürdür» hükmüne 
aykırıdır. 

Tasarının 6 nci maddesine göre «Herkes, dil, ırk, 
rerik, cünsiyöt... gözeıtilmöksizin kanun önünde eştiıtıtir.» 
Hak ve hürriyetlerin kullanılmasında «ayırım yasağı» 
getiren bu hüküm dahi, basın hürriyetinin kullanılma
sında dil esasına dayanan bir farklılığa engeldir. 

B) 28 inci maddenin 5 inci fıkrasına, anlamını 
veren, bu fıkranın son cümlesidir. Aksi takdirde, fık
ranın ilk cümlesi, suç işleyenlerin cezalandırılacağını 
söylemektedirki, bu «malûmu, lüzumsuz şekilde, ilam
dır.» 

Bu şekliyle 5 inci fıkra, matbualara : 
— «Neşirden», yani aleniyat kazanmadan, diğer 

bir deyimle dağıtımdan önce el konulabilmesini; 
— Bunları basanlar ve bastıranların, bu fıkrada 

gösterilen suçlardan cezalandırılabilmesini; 
— Bunların dağıtımının önlenebiknesini, mümkün 

kılmaktadır. 
Böyle bir hüküm hem Ceza Hukuku, hem de Ba

sın Hukuku bakımından hatalı ve aynı zamanda sa
kıncalı bir hükümdür. 

I. Ceza Hukuku Bakımından : 
Bu fıkrada söz konusu olan suçlar (Devletin iç 

ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü tehdit eden ya da ayaklanma veya isyana teş
vik eden nitelikte her türlü haber ve yazı) Türk Ceza 
Kanununun 311 inci maddesinde yer alan «suç işleme
ye tahrik» suçunun özel bir şeklidir. 

Suç işlemeye tahrik suçu «zarar tehlikesi yaratan» 
bir suçtur. «Tehlike suçları» ise «şeklî suçlar» dandır; 
yani bunların «icra hareketleri», neticeye «bitişiktir.» 
Şöyleki : 
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Bir suç üç safhadan geçmek suretiyle oluşur : Ha
zırlık hareketleri, icra hareketleri ve netice, Ceza Ka
nunları, suç teşkil eden fiile ancak icra hareketlerinin 
başlaması anından itibaren müdahale etmekte; yani 
hazırlık hareketleri cezalandırılmamaktadır. Bu duru
ma göre şeklî suç grubuna dahil bulunan «basın yo
luyla suç işlemeye tahrik suçundan», dağıtımdan önce 
yer alan bütün faaliyetler (yazma, basma, bastırma) 
«hazırlık hareketleridir.» Bunların cezalandırılması ha
talı ve sakıncalıdır. Bu hareketleri «icra hareketleri» 
saymak mümkün değildir; çünkü şeklî suçlarda ic
ra hareketleri, neticeye bitişiktir. «Netice» olan «ne
şir» ile suç tamam olmuştur; bu suçlarda «teşebbüs» 
yoktur. 

Bu nedeneledirki, şeklî suçlar, grubuna dahil bulu
nan «basın yoluyla işlenen suçlarda», suç, kural ola
rak, «neşir» ile, yani yazının aleniyet kazanmasıyla 
tekevvün etmektedir. Bu ilke Basın Kanunumuzda da 
yer almaktadır. 

Sonuç : Bu fıkra hükmüyle hazırlık hareketleri 
cezalandırılmaktadır. Bu ise ceza hukuku ilkelerine 
aykırıdır. 

II. Basın Hukuku Bakımından : 
Yukarıda da belirtildiği gibi «basın suçları» neşir 

ile tekevvün etmektedir. Bunun bir diğer nedeni, yazı
nın aleniyet kazanmasından, yani «matbuanın» dağı
tımından önce yazı içeriğinin her türlü deentiminin 

• «sansür» teşkil etmesidir. 
Tasarının 26 ncı maddesine göre, düşünceyi açık

lama ve yayma hürriyeti, «resmî makamların müda
halesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da ver
mek serbestisini» içerir. Bu, bir «sansür» yasağıdır. 
Keza 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre «Basın 
hürdür, sansür edilemez.» 

Matbuaya, dağıtımından önce el konulması «san
sür» demek olduğundan, 5 inci fıkra Basın hukuku 
bakımından da sakıncalıdır; ve genel hükümlere ay
kırıdır. 

III. Hükmün Diğer Sakıncaları 
1. Neşirden önce yazıya el konulabileceğine gö

re, yazının, fıkrada belirtilen nitelikte olduğunu kim 
takdir edecektir?.. 

Aynı şekilde, dağıtımı kim önleyecektir?... 
Bu makam, fıkrada belirtilse bile, hükmün fiilen 

uygulanması fevkalade güçtür (sabaha karşı dağıtımı 
yapılacak bir gazetenin dağıtımının o anda durdurul
ması gibi.) 

2. Fıkra ile sadece «basanlar ve bastıranlar» ce
zalandırılacaktır. Halbuki basın yoluyla işlenen suçlar

da asıl ve ilk sorumlu «yazar»dır. Basan yahut bastıra
nın sorumluluğu, suç ortaklığı halinde mümkündür. 
Aksi takdirde Basın Kanununun «kademeli sorumlu
luk» hükmü uygulanmak gerekir. Bu yanı itibariyle 
de hüküm hukuken hatalıdır. 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ Mümin KAVALALI 

BAŞKAN — Efendim; 
Bu maddeyle ilgili olarak önerge vermiş olan ar

kadaşlarla yaptığımız temasta Sayın Parlak, önerileri
nin dikkate alındığını, Sayın Demirel aynı şekilde 
önerilerinin dikkate alındığını ifade ettiler. 

Şimdi, Sayın Öğünç burada olmadığı için tekrar 
sormak mümkün olmadı. Sayın Öğünç'ün önergesin
de imza sahibi Sayın Alpdündar burada oldukları 
için soruyorum; yeni gelen metin üzerinde önergenize 
nazaran bir değişiklik var mı?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Gerekçemiz de 
önergemize eklidir. Dikkate alınmamış. Onun için de 
söyleyecek birşey yok. 

BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz, evet. Bu itibarla 
usulümüz gereğince muameleden kaldırıyoruz. 

Diğer bir önerge; Sayın Demirel'inkisinin dikkate 
alınmış olduğu ifade edildi. 

Sayın Tutum, «Kısmen» diye ifade etmişlerdi. 
CAHİT TUTUM — 28 inci maddenin dördüncü 

fıkrasının tümden çıkarılmasını istemiştik, hiç dik
kate alınmamış. 

BAŞKAN — Efendim; görüşmek, bir açıklama 
yapmak istiyorsanız, önergeniz üzerinde açıklama yap
mak fırsatını vereceğim, 

Yanlış tespit edilmediyse Sayın Gürbüz'ün, Sa
yın Tutum'un; ikinizden hanginiz açıklama yapacak
sanız lütfen bildiriniz. Biriniz açıklama yapacaksınız. 
Biliyorsunuz usulümüz gereğince yalnız önerge ve
renler açıklama yapmak imkânına sahip. Ondan son
ra gelen metni oylayacağım. 

ÖZER GÜRBÜZ — Ben yapacağım efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz?... 
BAŞKAN — Mümkün değil. 
MEHMET AYDAR — Efendim; îçtüzük sarih. 

Sayın Başkanım, İçtüzüğü değiştirici mahiyette bir 
karar alınmadı. Burada usule aykırı bir hareket var
dır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Hangi usulümüze Sa
yın Aydar?... önergelerle beraber madde Komisyo
na gitmiştir. Komisyondan yeni madde gelmiştir. 

MEHMET AYDAR — içtüzük açık. 
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BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, 
«Dikkate alınmak üzere Genel Kurulca kabul edi

len önergeye Komisyon katılmamış ise Komisyonun 
getirdiği metin oylanmadan evvel değişiklik önerge
si üzerinde önerge sahibi açıklama yapar.» 

Şimdi, açıklama yapılması hakkını Sayın Gürbüz'e 
verdim efendim. 

MEHMET AYDAR — Anlıyorum Sayın Başka
nım; İçtüzüğe aykırı bir uygulamadır. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 
yanlış hatırlamıyorsam 28 inci madde hiç görüşülme
den geri alındı. Görüşülmeden, 24'te olduğu gibi tıp
kı, görüşülmeden geri alınmıştı. Öyle hatırlıyorum. 

BAŞKAN — Peki, özür dilerim. Onu bir daha 
tetkik edeceğim. 

Müsaade ederseniz, o zaman sizin önergenizden 
başlamak suretiyle... Yalnız sizin önergeniz dördüncü 
fıkra ile alâkalı ise Sayın Gürbüz, baştan başlaya
lım; müsaade ederseniz baştan başlayalım. 

Yalnız Sayın Parlak'ın önergesinin hükmü yerine 
gelmişti. Bu itibarla yeni bir açıklama herhalde ge
rekmez Sayın Parlak?... 

EVLİYA PARLAK — Benim önergem Komis
yona verilmesi yolundaydı. O gün karara bağlandı, 
geri alındı. 

BAŞKAN — Evet efendim, geri alındı. 
Diğer önerge Sayın öğünç ve arkadaşlarının öner

gesi. 

önerge üzerinde görüşmek isteyen?... Yok. Bu 
itibarla muameleden kaldırıyorum. 

Sayın Demirel, önergesinin gereğinin yerine geldi
ğini ifade etmişlerdi. Bu itibarla herhalde tekrar söz 
almayacaktır. 

Tekrar söz, dördüncü fıkranın değiştirilmesini ta
lep eden Sayın Gürbüz'ün önergesiyle ilgilidir. 

Sayın Gürbüz, buyurun. 
İki önerge kalmıştır, onlar üzerinde usulümüz 

gereğince bir açıklama, bir lehte, bir aleyhte söz ve
receğim efendim. 

Sayın Gürbüz, buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Basınımızla ilgili çok önemli bir maddenin fıkra

sını görüşmekteyiz. Değerli Komisyonumuzun değer
li üyeleri Sayın Gölcüklü ve Sayın Kavalalı, muha

lefet şerhlerinde açıklıkla yasa yönünden aykırılıkları 
belirtmişlerdir. O konulara fazla girerek vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Komisyon bazı değişiklikler yapmıştır. Bunlar 
lehtedir. «Devlet sırrını ve Devlete ait gizli belgeleri,» 
«Suç işlemeye teşvik» deyimini çıkarmışlardır; ancak 
yasa fıkrası tümüyle gereksizdir. 

Basınımıza bir kısıtlama getirirken gerçekten ya
rar ve zararını birlikte tartışmamız gerekir. Fıkrada 
yararlı bulamadığım gereksiz bir kısıtlama gelmiştir. 
Basın suçlarında suç neşirle vücut bulacağı genel bir 
kuraldır. Henüz yayınlanmamış bir suçu suçlamak
tayız. Yayınlanmamış, hazırlanmış, basılmış; henüz 
dağıtılmamış. 

Amaç olarak eğer, buradaki suçların ağırlığına 
da bakılırsa, (Tasarıdaki hazırlanan suçların) Devle
tin iç güvenliği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü tehdit, ayaklanma, isyana teşvik eder nitelik
te haber ve yayın... İlk baktığımızda gerçekten çok 
ağır suçlar maddelenmiş burada. Hani ilk anda «ha
yır» demek mümkün değil sanki; ancak bunun pra
tiği yok. Bizim basınımız bu suçları basmaz. Niye 
basmaz? Gerçekten isyana teşvik edecekse; normal, 
günlük basınla, süreli basınla olmaz bu iş. Gizli ba
sınla, bodrumlarda basılan, yasak basılan basınla bu 
suçlar işlenir. Bu suçlar Basın Kanununa dayanıla
rak işlenmez. 

Hal böyle olunca, böylesine ağır suçları koyup 
«Böyle suç işlediğinde ben yakalarsam, henüz neş-
retmesen bile onu elinden alırım» demek, basınımı
za haksız gelen bir kısıtlamadır. 

Biraz açıklamak istiyorum : Bu iki maddenin 
Türk Ceza Yasasında ayrı ayrı yerleri vardır ve Ya
sadaki yerleri 149 uncu maddeye kadar dayanan, iç 
ve dış güvenliği sarsan, ayaklanma veya isyana sebe
biyet vermek suçu eğer tahakkuk eder veya bunun
la irtibat kurulursa; basında bu suçu işleyeni, ya
yanı 149 uncu madde de ölüm cezasına kadar gö
türür bu suç. 

Diğeri, devletin iç ve dış güvenliği, hakimiyeti, 
birliği; bunu bozmak, buna kastetmek, bir parçasını 
almak 125 inci maddeye kadar gider; yine ölüme ka
dar götürür. 

Bu kadar ağır suçları basın işlemişse, bunu işle
yeni zaten zabıta da görse, kim görse, neşretmeden 
o gazeteyi yakalar, o gazeteyi tutar. Bunun için yasa
ya değil Anayasaya hüküm koymaya gerek yoktur. 
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Bu hüküm olmasa da bu dağıtılmaz. Ancak endişe
miz şuralardadır, esas burasında değil; Endişemiz, bu 
fıkra ile devleti yöneten (Bugünkü yönetim için söy
lemiyorum), yarın siyasal iktidarlar geldiğinde, bu gö
rüşe dayanarak takdiri kötüye kullanan uygulamalar 
gelebilir mi? Çünkü bu takdir sabahın beşinde kul
lanılacaktır. Kimin tarafından kullanıldığı belli de
ğildir. Yarın iktidar kendi görüşünde olmayan bası
nı susturmak ya da ürkütmek için yer yer, ayda iki 
defa bu şekilde gazeteyi toplattırsın; bugünkü bir ga
zete kaça çıkıyor malumdur ve gazetenin günlük mas
rafı malumdur, iki defa toplattırsın o gazete yaşaya
maz ve böylece tehdit edilen bir basın ortada kalır, 
ürkek bir basın yaratılmak istenir, korkak bir basın 
yaratılmak istenir. Böyle ağır şartlarda yaşayabilen 
basının, yansız görev yaptığından kuşku duyulabilir, 
zorunlu olarak basına bağımlı ve ürkek bir görüntü 
verebilir. Toplum yaşantısının basınımız görüntüsü
dür, aynasıdır. Vatandaşımız özgür bir basının olma
dığını anlar ve buna inanırsa, doğru haber alabilmek 
için başka kaynaklar arar; fısıltı gazetelerine, dış kay
naklı radyo istasyonlarına itibar edebilir. 

Bu bakımdan basınımıza çok gerekmeyen kısıt
lamaları koymamalıyız. Bu bakımdan endişe ediyo
rum. 

Yine değerli üyelerimizin muhalefet şerhlerinde. 
belirtildiği gibi, ceza uygulamasında hata yapılmak
tadır; henüz hazırlık safhasındaki suç suçlanmakta
dır, henüz fiiliyata geçmemiştir. 

Yine bir başka çelişki var fıkranın içinde; basan
la bastıran suçlanıyor, yazan suçlanmıyor, yazan ko
nunun dışına çıkmıştır. 

/Bütün bu (bakımlardan) (Vaktim doldu, vaktimizi 
ailmıayayım) ıbu fııfcra çılkıarsa daha güzel bir madde 
olacak, basımımıza hak etmediği bir cezayı vermekten 
Anayasamızı kurtaracağız. 

Takdirlerinize saygılarımla arz ediyorum. (Alkış
lılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi, 
Sayın Aydar, lehinde aleyhinde?..* 
MEHMET AYDAR — Lehte efendini.; 
BAŞKAN — Sayın Aydar önergenin lehinde. 
Sayın Yücel lehimde 'aleyhimde bir konuşma?.,. 
MUSTAFA YÜOEL — Lehimde efendim. 
BAŞKAN — Lehimde mümkün değil. Yalınız iki 

aırlkadaşıımızdam; size veya Sayım Aydar'a söz vere-
IbdUeceğim. 

MEHMET AYDAR — Ben konuşma hakkımı, 
müteakip önergede almak üzere, Sayım Yücel'e bı-
rakıyorom esfendıkn. 

. BAŞKAN — Evet. 
I Buyurum Sayın Yücelt 

MUSTAFA YÜCEL — Sayım Başkan, değerii 
I arkadaşlar; 
I Sayın Anayasa Komisyonu, Taşanının 28 inci 
I maddesi üzerimde titizlikle durarak yeni bir düzenle

me getirmiştir. Orada kendileriyle, Komisyonum de-
I ğerli üyesi arkadaşlarla, yakındam temas kurduk, dert-
I terimizi anlatmaya çalıştık. Bunlarım bir kışımı ka

bul1 gördü. 
I (Her ne hal ise, bütün bu titizlikten ve Komis

yonun 'bu konudaki ilgisinden dolayı Komisyon ar-
I kadarlarımıza şükranlarımı arz ederimu 
I Ancak, biraz evvel sayın hatibin de işaret buyur-
I duğu veçhile, burada önemli bir çelişki, üzerimde dur-
I mak mecburiıyetiındeyiz. 

Bu çelişMyi, Sayın Komisyonun iki değerli oto-
I rıiter üyesi muhalefet şerhlerinde açıkça belirtmiş-
I terdir; gerek Basın Hukuku bakımımdan, gerekse 

Ceza Hukuku bakımından hiçbir tereddüde mahal 
bırakmayacak şekilde, açıkça ifade etmişlerdir. 

I Şimdi., 28 inci maddenin 1 inci fıkrasında «Ba
sın hürdür, sansür edilemez.» Bu kesin hükmün 

I yanımda, alttaki fıkralarda, tasının bu özgürlüğü, bu 
hürriyeti maalesef kısıtlanmış oluyor ki, bu çelişki 
küçümsenemeyecek bir çelişkidir. 

I Şimdi, herkesin çok yakından bildiği gibi, basın 
l suçları ancak aleniyet kazandığı zaman; neşir yo-
I luyla, dağıtım yoluyla aleniyet kazandığı zaman suç 

halime gelebilir, suç tekevvün etmiş olabilir. Dağı
tımdan evvelki denettim, her ne şekilde olursa olsun 

I bizce sansürden başka bir anlam taşımaz, bu kesin-
I dir-

I Bir gazetenin ömrü, hepimizin bildiği şekilde, an
cak 24 saattir. Bu 24 saatte; toir günde hâkim ka
rar verecek, sonra iki gün tekrar bir mehil verili
yor ki, zaten 24 saatin sonunda o kararın hiçbir fiilî 

I anlamı da kalkmıyor. Hangi şekilde verilirse verilsin; 
arkasından yemi yeni gazeteler gelmiştir, gelmekte-

| dir, bu bakımdan o maddenin de filî bir anlamı 
I kalmıyor. 

I Bizim üzerimde durduğumuz nokta, biraz evvelki 
I sayın arkadaşımızın da çok veciz bir şekilde ifade 

buyurduğu gibi, bu hallerde tedbir yoluyla da da
ğıtım önlenebilir. Bu dağıtımı kim önleyecektir, ne 

I vakit önleyecektir, günün hangi saatinde bu işe el 
konacaktır? Bu basının teknik yönüyle de bağdaşa-

I mayan hususlardır ve bu maddeden çıkarılması ge-
I rekir kanaatimize göre. 
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Bu vesileyle bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
Daimıa basının özgürlüğü konusunda basın töhmet 
altında bırakılmak istenir, ona sitemler yapılır. Ge
çen defaki 'konuşmamda da açıkça ifade ettiğim gibi, 
'biz basının '(Basın tmensuplan yani) layüsel olması j 
(taraftarı değiliz. Basın da kanunlara saygılıdır, ba
sın da her türlü halk ve hukuka sahiptir. Bu itibar
la şu veya bu şekilde tecelli edecek suçlan, hiçbir 
şekilde müsamaha ile karşılamak niyetinde değiliz. 

Zaten geçen haftaki görüşmelerden sonra basın 
Sfcendi kendimi konıtrdliü konusunu biraz daha güncel 
hale getirmek için hazırlığa »başlamıştır ve zannedi
yorum ki., yakında i(Blbettek!İ bunun bir zamana ih
tiyacı vardır, uzun olmayan bir zamana ihtiyacı var
dır) bu zaman sonunda hasından yakındığımız hu
susların da yine meslek otoritesi içinde, meslek kont
rolü içinde halledileceğini tahmin ediyorum!.. 

Aslında başka şey söz konusu değildir. Basın an
cak kendi kendini kontrol edebilir ve o vakit seme
reli olabilir. Bunun en güzel misalini de Atatürk ver
miştir; «Basın hürriyetinden doğacak mahzurların 
yegâne izale vasıtası, yine basın hürriyetidir.» der. I 
Başka çaresi yoktur. 'Dünyanın ileri memleketlerinde, I 
Batılı demokrasinin hâkim olduğu, memleketlerde 
başka bir yol uygulanmamaktadır; ama Hindistan'a 
gidecek olursak, eğer oraya yönelecek olursak, attık I 
onu da nasıl karşılayacağız onu bilemem... I 

Demokrasiyi oluşturma döneminde, çok müspet I 
işlemler yapması durumunda olan bu Meçisin, ba- I 
sın hürriyeti konusunda böyle ktsıtJaımalara rıza gös- I 
(termesi 'bizim kanaatimizce basınımız için en bü- I 
yütk talihsizliktir. I 

Saygılarıma sunarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşâklkür ederim Sayın Yücel. 
Sayın Yücel hastalıklarına rağmen bu maddenin I 

görüşülmesi için sabır ve tahammülle şu anı bekle-
tmiş bulunuyorlar. Kendierine hem takdir hislerimi, 
hem de teşekkürlerimi lifade1 etmek istiyorumv (Al-
Itoşflıar) 

MUSTAFA YÜCEL — Teşelkfcür ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Eifendiım, Sayın Gürbüz'ün öner
gesi üzerinde Sayın Yücel lehte görüştüler. Aleyhte 
görüşecek bir başka arfcadaşıırnız?..ı. Yok. 

Diğer önergeye geçeceğim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz soru sormak isıtiyoırarm 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Bir sorum var efen-

dlim. 

i BAŞKAN — Efendim, arzu ederseniz son; di-
I ye, lütfedin. 
I Buyurunuz Sayın öneyj 
I Sayın Yankın, Sayın öney'den sonra size söz ve-
I röceğkn, 

I TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanını, maddeyi gö-
I rüşmeye başladığımız zaman Komisyon Sözcümü-
I zün yaptığı açıklamada doğru not alabildim mi, onu bir 
I defa tahlkik etmek istiyorum iızin verirseniz: îlki yere 
[ «Kanunun gösterdiği suçların» diye ilave yaptılar. 
I Zannediyorum bunların birincisi yedinci paragraftı; 
I «Kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya ko-
I vuşturmasına geçilmiş olması balerinde...» diye, ikin-
I ci ilaveyi sekizindi paragrafa mı, yoksa altıncı parag-
I rafa mı yaptılar? Onu tam anlayamamıştım efendim.; 
I Bunun cevabını verirlerse bir soru yöneltmek istiyo-
I rum. 
I BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz ben 
I ifade edeyim. Yanlış söylemiyorsam Komisyon al-
I tıncı fıkrada «Yargılama görevinin..» diye başlayan 
I cümlenin ikinci satırında «...için» den kelimesinden 
I sonra «Kanunla belirtilecek sınıflar içinde» ibaresi-
I ini ekliyorlar. Onu takip eden paragrafta «Süreli ve

ya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların» iba
resinin eMenmesi suretiyle devam ediyor. 

TÜLAY ÖNEY — Tamam Sayın Başkanım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Hemen ondan sonra ge
len «Suç» kelimesi var, o çıkıyor.. 

BAŞKAN — Evet, o kalkıyor; «Suç» kelimesi 
kalkıyor. 

TÜLAY ÖNEY — O zaman Sayın Başkanım 
İki tane sorum var izin verirseniz. 

'Birinci sorum şudur: Acaba Sayın Komisyonu
muz sekizinci fıkrada da; «Süreli veya süresiz ya
yınlar» diye başlayan fıkrada da, «Kanunda açıkça 
belirtilen suçların istenmesi halinde zapt ve müsade
re konusunda genel hükümler uygulanır» demeyi ni
çin düşünmemişlerdir?..? Çünkü «...genel hükümler 
uygulanır» dediklerine göre, herhalde kanunda açıkça 
belitrilen suçların istenmesi halinde zapt ve müsa
dere hükümleri uygulanır anlamı çıkmaktadır. Bu 
konuda bir açıklama getirebilirler mi?..< 

İkinci sorum da, yine yedinci paragrafın dördün
cü satırında «... genel ahlakın korunması ve suçla
rın önlenmesi amacıyla...» diye devam eden satırda 
«...genel ahlakın korunması» sözünün çok fazla ge
niş kapsamlı olduğu Genel Kurulumuzda zaten tar
tışılmıştır 26 ncı madde tartışılırken ve 26 ncı mad-
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döddkii sınırlamalar liçindıe bu öngörülrnömıistir. Do
layısıyla ıbir beraberliği sağlamak için acaba 28 iıncti 
maddenin bu yedinci fııkrasındaikii genel ahlakın 
korunmasına ilişkin olarak getirilen sınırlamayı çı
karmayı niçin düşünımıernıişlerdıir?... Çiinlkü 26 ncı 
maddeyle beraberliği sağlamakta hür anlam olduğumu 
dıüs;ünüyoırum,ı 

Teşekkür ©derim. 
(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Öney. 
Komisyonunun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Şimdi, efendim evvela 
ilk sorudan başlayayım. 

«'Süreli ve süresiz yayınltarın suç soruşlarıma ve
ya kovuşturma sebebiyle zapt ve müsaderesinde ge
nd hükümler uygulamr.» Burada suç ayırmaya hiçbir 
gerek yoktur, anlamı da yoktur. Çümkü Ceza Hu
kuku müessesesi olaralk zapt ve müsadere (Bun
dan evvelki bir oturumumuzda da 30 uncu madde 
sebebiyle 'kamustuk) bütün suçlar liçin geneldii; yani 
suç aleti, suç mahsulü mahkûmiyet faalinde zapt ve 
müsadere edilir. Genel bir hüküm olduğu için bu
rada suç ayırımı yapmanın ianilamı da yoktur, ya
rarı da yoktur. «Geneli bükümler uygulanır» demde 
Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesinde mevcut 
hüküm uygulanır; bütün suçlarda olduğu gibi. 

IBundan önceM ve onun önündeki fıkrada bir 
«Kanunla belrtileoek sınırlar» yapmamızın sebebi., 
burada yalnız basma mahsus ikli vaka, İM olay var
dır; birisi yayın yasağı koymak, öbürü toplamak. 
Onun için yalnız basına mahsus iki ayrı müessese ol
duğundan, oralara bu sarahat konmuştur. Bilmiyo
rum öney arkadaşımızı bu cevaplarım tatmin etti 
mi?... 

Son husus, yedinci fılkrada «... genel ahlakın ko
runması çok muğlaktır» dedilter. Basında genel ahla
kın korunması gayet açıktır değerli arkadaşlarım; bu 
müstehcen yayındır. 

Şimdi, bunu 26 ncı maddeden çıkarmamızın se
bebi, esasında hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında 
gend ahlak mülahazası genel bir sebeptir; özel mad
delerde belirtilmese dahi genel hüküm uyarınca özel 
maddelerde yer alan hak ve hürriyetler genel ahlak 
mülahazasıyla sınırlanabilecektir. Onun için gerek 
26 ncı maddede, gerek 28 inci maddede o genel ah
lak mülahazası geçerlidir. Burada söz konusu edi
len husus o sınırlama değil de toplamaya gerekçe teş
kil edecek genel ahlak mülahazası, onun için bura
da ayrıca belirtilmiştir. Tekrar edeyim anlamı da ga

yet açıktır, basın mensupları da çok iyi bilmektedir; 
bu, müstehcen yayındır. 

Şunu da ilave edeyim, hiç endişeye kapılmaya da 
gerek yok; müstehcen yayın denen şey de yavaş 
yavaş yok olmaktadır. Çünkü «müstehcen» diye bir 
şey kalmamaktadır, bunun da büyük tehlikesi yoktur. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFBTTİN YARKIN — Sayın Başkan, Ta

sarının kabul ettiğimiz 26 ncı maddesinde «Herkesin 
düşünce ve kanaatlarrnı söz, yazı, resim veya başka 
yollarla açıklama ve yayma hak ve hürriyetine sa
hip olduğu ve bu hürriyetin resmî makamların mü
dahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 
vermek serbestisini de kapsadığı belirtilmişti. Y*n* 
görüştüğümüz maddenin ilk fıkrasında da, «Balla 
hürdür ve sansür edilemez» denilmektedir. 

Bir süreli veya süresiz yayına dağıtımdan önce 
el koyma bir nevi sansür demek olduğuna göre, bu 
kabul ettiğimiz 26 ncı madde ile açıkça çelişmekte 
değil midir?.. 

İkinci sorum: Tedbir yoluyla dağıtımın kim ta
rafından önleneceği maddede belirtilmemiştir. Tedbir 
kararları mahkemece verilir, ben böyle anlıyorum. 
Fıkraya bu yönde bir açıklık vermeyi Komisyon dü
şünür mü?.. 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZİM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, «Genel ahlak 

ve müstehcen» deyimleri, hukukta çerçevesi çizilme
miş deyimlerdir. 

özellikle «Güzel olmayan her şey müstehcendir» 
diyen sanat anlayışı içinde ve bu ilke içinde nasıl an
lam kazanacaktır?.. Biraz daha açıklarlarsa zapta geç
mesi bakımından son derece yararlı olacaktır. 

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

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, Yarkın 
Arkadaşımızın sorusuna Komisyonumuzun diğer bir 
üyesi arkadaşımız cevap verecektir; benim bu ko
nuda muhalefetim olduğu için Sayın Yarkın'la aynı 
kanaateyim. 

Sayın öztürk Arkadaşımızın sorusuna gelince; 
«müstehcen...» Evet, gayet mutaassıp kişiye göre 
müstehcen başkadır, fazla liberal kişiye göre müs-
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tehcen başkadır; Türk toplumunda müstehcen baş
kadır, Batı toplumunda veyahut Doğu toplumunda 
müstehcen başkadır. Başkadır; ama aşağı yukarı bu 
artık her toplumda ortalama çizgi alınmaktadır. 

Bir hâkim, bir yayının müstehcen olup olmadığına 
karar verirken kendi şahsî hissi, şahsî değerlendirme
siyle karar vermeyecektir veyahut 16 yaşındaki bir 
gencin değerleriyle karar vermeyecektir; o hâkim 
ne kadar liberal, ne kadar mutaassıp olursa olsun ve
receği karar, toplumun o kavram üzerindeki değer 
hükmüne bağlı olacaktır. Bunu daha fazla açıklamaya 
imkân yoktur; ama müstehcen kaybolmaktadır, ga
zetelerimizin eklerine baktığınız zaman bunu kolayca 
tespit edebiliyoruz. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, bir soru sorabilirmiyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Gözübüyük. 

Üç arkadaşımız soru sordular. 
Sayın Yazar buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER YAZAR — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Çok önemli bir konu üzerindeyiz. Komisyonu
muzda iki fikir belirdi : Bir bu söz konusu 28 inci 
maddenin beşinci fıkrasının çıkarılması, bir de ko
nulması. 

Çıkarılmasını arzu eden arkadaşlarımız, «Basının 
böyle bir suç işlemeyeceğini, şu fıkranın mevzuatımız
da yer almasının yersiz olduğunu» ileri sürdüler. 

Diğer grup, bunun Anayasaya konmasını gerekli 
gören arkadaşlarımızın fikri; bizim basınımıza gü
vensizlik değildir, bizim basınımıza saygısızlık değil
dir, bizim basınımıza bir kötü vasıf izafe etmek asla 
değildir. Biz aslında basınımızı koruma niyetiyle bu 
fıkrayı koyduk; nasıl olduğunu arz edeceğim. 

Arkadaşım Sayın özer Gürbüz demin buyurdu
lar, dediler ki : «Basın bu suçları işlemez.» Biz de 
bu noktadan hareket ettik. Basınımız bu suçları iş
lemez; ancak mevzuatta bir hüküm bulunması gerek
lidir. Bunun gereğini şimdi arz edeceğim. Yoksa ço
ğunlukta plan arkadaşlarımız basına zarar vermek, 
basını kötülemek, basını kötü hale düşürmek niye
tinde asla değildirler. Bunu samimiyetle söylüyorum, 
bunu böyle kabul ederek bendenizi dinlemenizi is
tirham ediyorum. 

Şimdi, burada Ceza Hukuku bakımından üzerin
de durulması lazım gelen çok önemli bir nokta var
dır, bu da, «Birbirine bağlı suçlar» meselesidir. Bir- I 
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birine bağlı suçlar şu demektir: Suçların bir içtimai 
vardır. (Biz «içtima» deriz. Bir kişi birden fazla suç 
işler, bu bir iştimadır veya birçok kişi birleşir bir suç 
işler.) Birbirine bağlı olan suçlar bunlar değildir. Bir
birine bağlı olan suç, biri diğerinin neticesine bağlı 
olan, neticesiyle ilgili olan suçlardır. Bir örnekle arz 
edeyim; çünkü konunun önemli noktasını bu teşkil 
ediyor, öyle sanıyorum ki, bu maruzatımdan sonra 
basın bizi kötülemeyecek, takdir edecektir. 

Şimdi, demin temas ettiğim birbirine bağlı suç
ları örnekleriyle izah etmek istiyorum ve buna da 
mecburum. Mesela; bir soyguncu bir bankayı soy
mak istediği zaman, önce banka önündeki bekçiyi 
öldürür ve ondan sonra soyarsa buradaki suçlar bir
birine bağlı suçlardır. Şu anda aklıma gelen bir şey: 
Birisi eve girerek bir suç işlemek istiyorsa, o işle
mek istediği suç için mesken masuniyetini ihlal et
mesi; yani izinsiz olarak eve girmesi de bir suçtur, 
iki tane suç bir araya gelmiş olur; bu da birbirine 
bağlı suçlardır. Bunun örnekleri gayet çoktur. Herhal
de birbirine bağlı suçlar anlaşılmıştır. 

Bu birbirine bağlı suçların özellikleri, suçu mey
dana getiren birinci fiilin suç olan eylemlerini, halle
rini, ikinci suçun Acrai bir fiil olarak kabul etmesidir. 
Mesela; eve girecek bir kimse, evde bir başka suç iş
lemek maksadıyla eve girecek bir kimsenin eve gir
mesi elbette ihzarî bir safhadır; ama mesken masu
niyetini ihlal suçunu işlemenin tam kendisidir. 

Bu konuları bildiğim kadarıyla samimiyetle sizlere 
arz etmek istiyorum. Yüce Kurul, maruzatımı tetkik 
buyurur, tahlil buyurur, eğer biz hataya düşmüşsek, 
yanılıyorsak bizi düzeltmeniz hem sizin hakkınız
dır, hem bize büyük bir iyilik olacaktır; biz bunu da 
zaten sizlerden bekliyoruz. 

Şimdi orta yerde şu iki fiil vardır: Birincisi, şu 
maddede yazılı dört önemli suç vardır. Onlar da 
şunlardır: Bir, Devletin iç ve dış güvenliğini tehdit 
etmek, iki, Devletin bölünmez bütünlüğünü tehdit 
etmek; üç, ayaklanma; dört, isyana teşvik etmek. 

Bu suçları işleme halleri iki yoldan olur : Basın 
yoluyla, yayın yoluyla. Bu arz ettiğim birbirine bağ
lı suçlardan birincisi; yani muhalefette kalan arka
daşlarımızın, «Maitbuat suçunun icrai fiilleridir» de
dikleri birincisi olan basma suçu, Ceza Hukukunda 
vasıta suçu olarak adlandırılır. Asri işlenmesi istenen 
suçun adı da gaye suçudur veya gaye suç, vasıta suç. 

Şimdi bu dört fiili işlemek için, tutalım ki bir 
matbaacı, bir basımevi 100 bin cilt kitap bastı. Bu 
kitabın içerisinde bu suçların işlendiğini varsaya-
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lım. Bu suçların işlenmesini teşvik eden, tahrik eden, -
ona yol gösteren ve yol açan fiilleri, eylemleri, kitap 
dağıtıldığı zaman bir yayın suçunu teşkil eder şüp
hesiz; ama ondan evvel bunun basılmasını kanun suç 
sayabilir mi, sayamaz mı meselesidir? Arkadaşları
mızın «Icrai fiillere başlanmamıştır, hazırlık safha
sıdır» dedikleri hal, kanunca bir suç telakki edile
bilir; icraya geçilmeden önceki hal, yani hazırlık saf
hası. 100 bin kitabın bastırılması, yayım suçu için 
bu şüphesiz bir hazırlıktır ve bir gaye suçunun ha
zırlığıdır; ama basım suçunun tam kendisidir, eğer 
basımı bir suç telakki edersek; şimdi mesele orada. 
Yayım suçuna bağlı olarak, «Onun hazırlık safha
sıdır, icrasına geçilmemiştir» 'diye bu eylemi suç 
saymamak basının hür olması esasına dayalı olarak 
bunu ihmal etmek şu itibarla mümkün değildir : 
Kanun, eğer basmayı bir suç saymış ise, kanun bir 
başka suçun hazırlığına... İcrai fiillerine demiyorum. 
tcrai fiiller başkadır. Icrai fiiller başladı mı bir su
çun teşebbüs hali olmuştur, o icrai fiiller (tamamlan
mazsa nakıs teşebbüs olur, tamamlanmışsa tam te
şebbüs olur. tcrai fiiller tamamlanır da suç gene 
meydana gelmezse tam teşebbüs olur. 

Şimdi basım fiilinin, sadece 100 bin kitabın, arz 
ettiğim vasıfta basılmasını kanun yasak etmiş olabi
lir. Bir vasıta suçunun yasak edilmesi mümkün mü
dür; demin arz ettiğim şekildeki bölgüyü düşünür
sek; vasıta suçu, gaye suçu?.. Evet mümkündür ve 
emsali ide gayet çoktur. Bir örnek vereyim: Vasıta 
suçu sayılan bir eylemin müstakil bir suç sayılabil-
mesine örnek olarak arz ediyorum. Mesela; Kızılay'da 
bir bombalı pankart asıldı. Yakın zamana kadar bu 
gibi, bombalı değil de, pankartların asılmasının böyle 

, bir suç teşkil etme hali yo'ktu. Tutalım ki, bombalı 
pankart asıldı. Bunun maksadı el dokunduranları, 
onunla ilgilenen kişileri imha etmektedir ve bir va
veyla, bir kargaşa çıkarmaktır; asıl gaye odur. işte 
gaye suç işlenmemiştir; ama bombalı pankartın hiçbir 
fiil meydana gelmeden, bombası patlamadan asılması 
dahi kanunen bir suç sayılabilir, halbuki öbür suçun 
hazırlığıdır bu, icrai fiilleri de değildir. Icrai fiil, 
doğrudan doğruya fiilen meydana gelmesi için ge
rekli fiillere, gerekli eylemlere başlamakla mümkün
dür. Burada arz ettiğim örnekte, bir kimseyi öldürme 
fiiline başlanmamıştır. O halde icrai fiil de yoktur. 
öldürme, kargaşa çıkarmanın icrai fiillerine başlan
mamıştır; ama bizatihi oraya bombalı pankart asma
sını kanun suç sayabilir. Suç saydığı takdirde, bu su
çun işlenmiş olması, tamam olmuş bir suçun üst ta
rafı tespiti kalır; bir suçtur, elbette tespiti icap eder. 

işte bu, vasıta suçudur. Bilmiyorum ki arz edebil
dim mi; vasıta suçla gaye suç arasındaki farkı. 

Şimdi biz, burada bir vasıta suç gördük. Gaye 
suç, yayım suçudur. Matbaa suçu, yayımla meydana 
gelir. Antak, bu yayılacak eserin meydana getiril
mesi, yapılması kanunen; ama, bu vasıfta, şimdi suç
larını okuduğum şu dört suçun işlenmesini tamam
layan, işleyen bir yayının yazılmasını kanun suç teş
kil ettiği takdirde, kanun suç saydığı takdirde; o öte
ki yayım suçunun hazırlığıdır filan değil, o, doğru
dan doğruya müstakil bir suçtur; ama birbirine bağlı 
bir vasıta suçudur. 

Şimdi hal böyle olunca, ortada, demin ele aldı
ğım örnekte olduğu gibi, 100 bin kitap bastırıldı, 
(şu suçlan ihtiva ettiğini farzederek diyorum.) bu 
kitabın hemen elkonulmasır alınması; tabiî kanunda 
müeyyide konmuşsa, yapanın, basanım, bastıranın ce
zalandırılması, elbette devletin vazifesidir. Bunu ya
pabilir. 

Şimdi burada orta yerde şu kalıyor; Basının hür
riyetini, yayımın hürriyetini hükme bağlayan kanun 
karşısında bu vasıta suçunun suç sayılması doğru mu
dur?.. Bu, bir kanun konusudur. Bombalı pankart 
örneğinde olduğu gibi; elbette bir bombalı pankart 
asılmasının suç sayılmasına hiçbirimiz bir şey diye
meyiz. Eğer bu basma da bir suç teşkil ediyorsa, bu 
suçu tespit etmek, toplamak, elbette devletin, hükü
metin, bununla görevli olanların vazifesidir. Bizim 
hareket noktamız budur. Burada yanılıyorsak, bizi 
lütfen aydınlatınız; elbette biz fikrimizden vazgeçeriz. 

Şimdi, arkadaşımızın1 birisi de; «Basanlar ve bas
tıranlar ceza alıyor da, bunlardan daha büyük suç
luluğu olan yazar neden ceza almıyor? Ortada bir 
çelişki yok mudur?» dediler, ilk bakışta bir çelişki 
gibi görünür; fakat bendeniz hiç çelişki görmüyorum. 
Sebep şu: Bu kanun, basan ve bastıranın fiilini suç 
sayıyor. Yazarın fiilinin suç olabilmesi, onun yayın
lanmasına bağlıdır. Yayımlanmadıkça, o eylem suç
luluk safhasına intikal etmediği için, yazara burada 
herhangi bir ceza terettüp etmez, herhangi bir suç
luluk terettüp etmez; yazmakla kalır. Onun için bu 
bir hazırlık safhasıdır. Fakat basanla bastıran, doğ
rudan doğruya fiili işlemiş olduklarından, cezaya 
müstahaktırlar. 

Bizim düşüncemiz budur ve bu maksatla bu fık
rayı tedvin ettik. Biz bununla basını koruduk. Neden 
«koruduk» dedim; bunda da samimiyiz. Bir arka
daşımız dediler ki, «Bunların cezaları o kadar bü
yüktür ki, ölüme kadar varır.» işte basınımız; şu 

— 50 — 
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durumu, yazılmasının dahi, kitap halinde yayımlan-
masa bile, kitap halinde 'bastırılmasının dahi suç ol
duğunu bilince, elbette ki bunu basmayacak ve ba
şına bir dert de açmayacaktır. 

Şimdi, bu sebeple biz bu hükmü koyduk. Sanı
yorum ki, diğer muhalefette kalan arkadaşlarıma da 
cevap verdim. Eğer o arkadaşlarım bana kendi muha
lefetleri istikametinde soru da sorarlarsa, ona da 
cevap vermeye hazırım. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Efendim, bu önerge üzerinde soru hakkı bitmiştir. 
Aldığımız kararlara şüphesiz hep beraber uymak 

zarureti içindeyiz. 
Sayın Öney, Sayın Yarkın ve Sayın Öztürk soru 

sordular. 
TÜLAY ÖNEY — Cevap alamadım efendim. 
BAŞKAN — Cevap alamadınız. 
Sayın Komisyon, Sayın öney, sorularına cevap 

alamadığını ifade ediyor efendim. Mümkünse bir 
daha tekrar ediverin lütfen efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Kitabın, dağıtılmadan evvel 
dağıtımının durdurulması bir başka olay; gazetenin, 
sabahın 5'inde dağıtıma çıkacağına göre «dağıtı
mı tedbir yoluyla önlenebilir diyen fıkra benim dik
katimi çekti. Sabahın 4'ünde 5'inde, içinde bu tip 
suçları taşıyan bir gazete olduğunu kim tespit edip, 
tedbir yoluyla kim önleyebilir? Benim sormak iste
ğim buydu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Buyurunuz Sayın Yazar. 

MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Biz Anayasa Komisyonu olarak, suçların nasıl tes
pit edileceğini, nasıl yakalanabileceğini, yollarının ne 
olduğunu tespite mecbur değiliz. O, uygulamaya ait
tir. Kaldı ki, bunun yolları gayet kolaydır ve çok
tur; ondan endişıe buyurmasınlar. Bununla görevli 
olan kolluk memurları, kolluk teşkilatı elbette bu
nun tedbirini alır. îhbar olur, içerisine adam konur; 
biz onlara karışmayız. Biz, bu fiilin mahiyetini tespit 
ediyoruz. Bu, Anayasa konusu değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Özer Gürbüz'ün önergesine, 

bu izahatıyla Sayın Yazar katılmadıklarını ifade et
miş oldular. Bu itibarla Sayın Gürbüz'ün önerge
sinin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza sunu
yorum: Sayın Gürbüz'ün önergesinin dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tünay, sizin de bu konuda bir önergeniz 
var; «Millî güvenliğin» ibaresinden sonra «... toplu
mun huzurunun» diyorsunuz. 

BEKİR TÜNAY — Geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geni alıyorsunuz, peki. 
Sayın üyeler; bu durumda 28 inoi maddeyi Ko

misyonda gelen yeni şekli; fakat yine Komisyonca 
yapılan tashihlerle birlikte katî şekilde oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, 168 inci maddeye geçmeden önce, 
20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

• • » • < > • • • < » •<• • • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati i 17.00 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
147 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

168 inci maddeyi okutuyorum : 
L. Türk Dil Akademisi 
MADDE 168. — Türk Dil Akademisi kamu tüzel

kişiliğine sahip bir kuruluştur. 
Amacı ve görevi, Türk dili üzerinde araştırma

lar yapmak, Türk dilinin gelişen ihtiyaçlara göre olu
şumunu tespit etmek, devletin dil politikasının yön
lendirilmesine yardımcı olmak, bu konularda bilimsel 
esaslara dayanan yayımlarda bulunmak; Türk Dili 
üzerindeki çalışmaları yurt çapında teşvik ve destek
lemektir. 

(Türk Dil Akademisi en çok 40 üyeden oluşur. Ku
ruluşunda bu üyelerin hepsi Cumhurbaşkanınca seçilir. 
Üyelerin dil konularında uzmanlaşmış olmalarına özen 
gösterilir. Boşalan üyeliklerin seçimıi Akademi üyeleri 
tarafından yapılır. 

Türk Dil Akademisinin kuruluşu, çalışma usulleri 
ile yetki ve Özlük işleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili önergeleri okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının «I. Türk Dil Akademisi» 

kenar başlıklı 168 inci maddesinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Paşa SARIOĞLU Mahmut AKKILIÇ 
Hayati GÜRTAN imren AYKUT 

Necip BİLGE Ayhan FIRAT 
Orhan CİVELEK Şerafettin YARKIN 
Cahit TUTUM Remzi BANAZ 
Nermiş ÖZTUŞ Akif ERGlNAY 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
BAŞKAN — Diğer önergeler de aynı mahiyet

tedir; metinden çıkarılmasını istiyorlar. Bunlar; Sa
yın Parlak, Sayın Genç, Sayın özgöker, Sayın özer 
Gürbüz ve,Sayın Güray'ın önergeleridir. 

Sayın Başkanlığa 
168 inci maddenin aşağıdaki şekilde, yeni madde 

olarak, düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
L. Atatürk Akademisi 
Madde 168. — Atatürk Akademisi Cumhurbaş

kanlığına bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip bilimsel ve 

özerk bir kuruluştur. Amacı ve görevi, Atatürk İnkı
lap ve tikelerini bilimsel çalışma metodları ile araş
tırmak, tanıtmak, yaymak ve bu yoldan Türk toplu
mu ve insanlık dünyası için yararlı olmaktır. 

Akademi, Atatürk İnkılap ve İlkeleri konusunda 
en yetkili resmî kuruluştur. 

Atatürk Akademisi Başkam Cumhurbaşkanı tara
fından seçilir. 

Atatürk Akademisinin kuruluşu, çalışma usulleri, 
yetki ve özlük işleri kanunla düzenlenir. 

Bekir TÜNAY 
Utkan KOCATÜRK Eşref AKINCI 
İbrahim ŞENOCAK Feyzi FEYZİOĞLU 

Hidayet UĞUR Bahtiyar UZUNOĞLU 
Recai BATURALP Yılmaz ÖZMAN 

Cevdet KARSLI Namık Kemal YOLGA 
Halil İbrahim KARAL Ali DİKMEN 

Adnan OREL Ethem AYAN 
Turgut KUNTER Hayri SEÇKİN 
Paşa SARIOĞLU Mehmet Velid KORAN 

Ahmet SARP Erdoğan BAYIK 
Necdet ÖZDOĞAN Doğan GÜRBÜZ 

Şadan TUZCU Kâzım ÖZTÜRK 
Turgut YEĞENAĞA Fahri ÖZTÜRK 

A. Asım İĞNECİLER Mehmet KANAT 
Şükrü BAŞBUĞ Zeki ÖZKAYA 

Beşiı HAMİTOĞULLARI Recai DİNÇER 
Salih İNAL Sadi ERDEM 

Rıfat BAYAZIT Fevzi UYGUNER 
Zeki YILDIRIM , Şerafettin YARKIN 

Aydın TUĞ Yıldırım AVCI 
Abdülbaki CEBECİ Necmi ÖZGÜR 

Lâmi SÜNGÜ ismail ŞENGÜN 
ismail Hakkı DEMIREL Mustafa YÜCEL 
Nurettin ÂYANOĞLU Mehmet AYDAR 
Talât SARAÇOĞLU Nermin ÖZTUŞ 
Tandoğan TOKGÖZ Adnan ERSÖZ 

Teoman ÖZALP Nazmi ÖNDER 
Ayhan FIRAT Nihat KUBILAY 

Güngör ÇAKMAKÇI Lütfullah TOSYALI 
Orhan CİVELEK Ender CINER 

Kamer GENÇ imren AYKUT 
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ihsan GÖKSEL 
Mazhar HAZNEDAR 

Siyami ERSEK 

Ali Nejat ALPAT 
Hamdi AÇAN 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Mehmet AKDEMİR 

Gerekçe : 

Necdet GEBOLOĞLU 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Rahmi 
KARAHASANOĞLU 

Mahir CANOVA 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Halil GELENDOST 
Evliya PARLAK 

168 inci madde ile Anayasamızda Dil Akademisi 
getirilmektedir. 

Kanaatimce, inkılap ve ilkeleri ile Atatürk bir bü
tündür. Atatürk'çülük bu bütünün adıdır. 

Bu nedenle Dil Akademisi yerine Atatürk Akade
misinin kurulmasını teklif ettim. 

Atatürk Akademisi : 
Atatürk inkılap ve ilkelerini, bilimsel ve çalışma 

metodları ile araştıracak, Türk toplumu ve insanlık 
dünyası için yararlı olacaktır. 

Ayrıca akademinin kurulması 
Sosyal - tarihî ve siyasî mecburiyettir. 
Büyük Atatürk : 
Türk inkılabının fikir yönünden, hazırlayıcısı ve 

yöneticisidir. 

Aksiyon bakımından da yapıcısıdır. Bu nedenle 
Atatürk'ü bir bütün olarak ele almak lazımdır. 

Şu gerçekleri daima gözönünde tutmaya mecbu
ruz : 

Atatürk ilkeleri; 
Bir fikir yığını değil, sistemli bir bütündür. Türk 

milletinin tarih içinde oluşturduğu millet iradesinin 
ifadesidir. 

Yaşamının, uygar bir toplum olmanın şartlarıdır. 
Nihayet, 
insanla toplum arasında mutlu bir denge kurma

nın, 
insanı toplum içinde hür fikir ve düşünce ile de

ğerlendirmenin kurallarıdır. 
Şayet teklifim kabul görürse; 

Millî varlığı bir bütün olarak savunma ve devam 
ettirme Gücünü gelecek kuşaklara aktarma imkânı 
sağlanacaktır. 

Toplumun ekonomik, sosyal ve siyasî bunalım
ları çözümlenebilecektir. 

Atatürk ilkeleri, fanatizm ve dogmalar yoluyla 
değil, hür akıl gücüyle incelenip değerlendirilebile
cektir. 

Dondurulması mümkün olmayan Atatürk ilkele
rini aktüel hale getirme çalışmaları yapılacaktır. 

Hiç şüphesiz Atatürk ideolojisini; 
Anlayacak ve anlatacak, 
Türk gençliğinin beyin yapısında yerleştirecek, 
Türk Milletinin şuuruna bilimsel bir şekilde otur

tacak, bir çalışma düzenine kesin bir mecburiyet ol
duğu kanısındayım. 

Böylece de, Dil ve Tarih Kurumlarının çalışmala
rını düzenleyici bir özelliğe de sahip olunacaktır. 

Atatürk Akademisi, ayrıca çeşitli kuruluşlardaki 
Türk İnkılap Enstitülerine de yol gösterici çalışmalar 
yapacaktır. 

Atatürk, ve Millî Mücadele Belgelerini bünyesin
de toplayacak bir millî arşiv oluşturacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güray, sizin de önergeniz 
var, açıklama yapmak istiyorsunuz... Buyurunuz efen» 
dim. 

BEKlR TÜNAY — Sayın Başkan, bu maddenin 
yerine başka bir madde ikame edilmesi yolunda benim 
bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin çıkartılma
sını isteyen önerge, en aykırı önergedir. 

BEKlR TÜNAY — Benimki de aynı mahiyette; 
madde çıkarılacak, yerine madde konulacak. 

BAŞKAN — Efendim, önce çıkmalı ki, sonra 
yerine bir madde konulsun. 

Buyurunuz Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

Tasarının geneli üzerinde yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, dil alanında görev yapan, Atamız 
tarafından kurulan ve vasiyetleriyle de yaşaması sağ
lanan Türk Dil Kurumu mevcuttur. Kanımca bu Ku
rum varken bir ikincisini kurmaya gerek bulunmamak
tadır. 

Eğer bazı arkadaşlarımızın bu Kurumdan yakın
maları varsa, onun çaresi, yakınma konularının iza
lesidir. 

Ulu önderimizin kurduğu her müesseseyi yaşat
mak, vazgeçilmez görevlerimizdendir. Bunun sonucu 
ve O'na bağlılığımızın nişanesi olarak, ikinci maddeye 
«Atatürk Milliyetçiliği» ni, 42 nci maddeye «Atatürk 
ilkeleri» ni koyduk; diğerlerini de koymaya devam 
ediyoruz. 

Hal böyle iken, hiçbir şekilde tarafsız kalamaya
cağımız, O'nun her eserini muhafaza ile yükümlü 
bulunduğumuz Atatürkçülükten geriye dönüşe, be
nim gönlüm razı olmuyor; olamaz da. 



Danışma Meclisi B : 

Ayrıca, Türk Dil Kurumunun dilimize katkısın] 
da inkâr edemeyiz. Günlerdir izliyorum; Sayın Aldı-
kaçtı ile Sayın Akyol'un kullandıkları «Yargıç, yar
gısal, soyut, içerik, işlev...» gibi kelimeleri ve güzel 
Türkçelerini takdirle karşılıyorum. Ancak, getirdik
leri bu maddeyi de, Sayın Aldıkaçtı'nın kullandığı 
kelimeyle ifade ederek, yeriyorum. 

Türk Dil Akademisinin Anayasa bünyesinde yer 
almasına da gerek bulunmamaktadır. Hiçbir Anaya
sada böyle bir hükme ben rastlamadım. Anayasalar, 
böylesi teferruatlara her halde girmemelidirler. Gi
rerse tepki olur; ileride bizi duygusallıkla itham ede
bilirler. 

Ayrıca, bu konuda yasa teklifinin Adalet Komis
yonunda görüşülmesi esnasında, Başbakanlığın gön
derdiği cevabî yazıda, bu konuda Başbakanlıkta daha 
kapsamlı şekilde Türk Bilimleri Akademisi Tasarısı
nın hazırlandığı ve Dil Enstitüsünün bunun bir dalı 
olduğu bildirilmiştir. Bir akademinin, muhtelif dal
larından birisinin Anayasa metnine girmesi, nasıl yo
rumlanır bilmiyorum? Bunu Sayın Komisyona sor
mak zorundayım. 

Atatürk diyor ki : «Ülkesini, yüksek istiklalini ko
rumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.» Bu durum karşı
sında, sözü uzatmadan, fazla duygusal olmadan diyo
rum ki, Dil Akademisi Anayasada yer almamalıdır. 
Bu konudaki Başbakanlığın çalışmalarının sonucu 
beklenmelidir. Türk Dil Kurumundan yakınma var
sa, ona çare getirilmelidir. Aksini düşünmek, tama-
miyle Atatürkçü olan bu Meclis için şanssızlık olur 
kanısındayım. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Banaz, önergenin lehinde söz veriyorum. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısının 168 

inci maddesinde kurulması öngörülen Türk Dil Aka
demisi, Türk dilinin gelişen ihtiyaçlarına göre oluşu
munu tespit edecek, Devletin dil politikasının yön
lendirilmesine yardımcı olacaktır. Maddenin gerekçe
sine baktığımızda, bu maddenin tasarıya girmesinin 
tek nedeninin Türk Dil Kurumunun varlığı olduğu 
görülür. Aynen gerekçeden okuyorum : «Son yıllar
da görüldüğü gibi «devrimci» olduklarını açıklayan
ların hemen tümü ve Atatürk'ün izinden gittiklerini 
söyleyenlerin bir kısmı Türk Dil Kurumunun bilim
sel dayanaktan yoksun metotlarla «ürettiği dilcik ve 
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| sözcükleri» Devlet aracılığı ile zorla milletimize be-
I nimsetmek ve dolayısıyla yaşayan Türkçemiz yerine 
I sunî ve uydurma bir dil koyma çabasına girmişler-
I dir. Bu çabayı önlemek için bir Dil Akademisi oluş-
I turmak...» diye devam ediyor. 
I Gerekçede, Kurumun bu sözcükleri Devlet ara-
I cılığı ile zorla milletimize benimsetme, Türk dili ye-
I rine uydurma ve sunî bir dil koyma çabası içinde ol-
I duğu ifade ediliyor. Anayasa Komisyonu Tasanda 
I ve gerekçesinde Dil Kurumu tarafından- üretilen pek 
I çok sözcüğü kullanmıştır. Bu tutumu, Dil Kurumu

nun bilimsel dayanaktan yoksun metotla sözcük üret-
I tiği iddiasında Komisyonun samimî davranmadığı ka

nısını uyandırmıştır. Pek çok üye arkadaşımız da üre-
I tilen sözcükleri kullanmaktadır. 
I Dil politikası, Atatürk tarafından belirtilmiştir. 

Bu politika, Yüce Atatürk'ün şu sözlerinde ifadesini 
bulur; biraz önce arkadaşımız da ifade ettiler : «Ül-

I kesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Mil-
I leti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtar

malıdır.» demektedir Atatürk. Atatürk'ün hedefi ve 
I bu konuda millete verilen görev, Türk dilinin yabancı 
I diller boyunduruğundan kurtarılmasıdır. Atatürk bu 

amaçla Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Türk Dil 
Kurumunun bir dernek olarak örgütlenmesini iste-

I misti. Atatürk, neden resmî bir kuruluş düşünmemiş
tir? Çünkü dil, resmî bir çerçeve ile sınırlandırıla
maz, ona yasa ile buyrukla biçim verilemezdi. Yapı-

I lacak şey, toplumu bilinçlendirerek, halkla elele ve
rerek düzeltme ve geliştirme yoluna gitmekti; Atatürk 
bunu yapmıştır. 

I Uydurma dilcik ve sözcük ürettiği belirtilen, çaba
larının önlenmesi istenen Türk Dil Kurumu ne yap-

I mıştır; kısaca özetlemek istiyorum : 

Türk Dili Dergisi 1951 yılından beri çıkmaktadır, 
I özel sayılarının her biri başvuru kitabı niteliğinde

dir. 
Eski Türk dillerinde yazılmış metinlerin tıpkı ba

sımları yapılmış ve halka kazandırılmıştır. 
Eski Türk dilleri üzerine yazılmış sözlükler ve dıl-

I bilgisi kitapları Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmış
tır. 

j Türkçenin genel gelişimi ve eski Türk dillerinde 
yazılmış yazım türleri üzerinde araştırmalar yapıl
mıştır. 

Türkiye dışındaki çağdaş Türk dilinin sözlükleri 
yazılmıştır. 

Anadolu Türkçesi yazı dilinde eskiden kullanılmış 
sözcükleri toplayan yüzlerce eserin taranması sonucu, 

I sekiz ciltlik Tarama Sözlüğü yazılmıştır. 
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Anadolu ve Rumeli Türkçelerinden ağız derleme
leri yapılmıştır; bunlar basılarak halka kazandırıl
mıştır. 

Türkiye Türkçesi ağızlarından derlenen yazı dilin
de kullanılmayan sözcüklerin bir araya getirildiği 11 
ciltlik Derleme Sözlüğü basılmıştır. 

Türkiye Türkçesinin tarihsel sözlüğü hazırlan
mıştır. 

Dilbilgisi ve dilbilim alanlarında sayısız eserler ba
sılmıştır. 

Yazım Kılavuzu 12 kez basılmıştır. 
Türkçe Sözlük, resimli Türkçe Sözlük, İngiliz

ce - Türkçe, Fransızca - Türkçe sözlükler hazırlan
mış, basılmış, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, terim 
sözlükleri basılmıştır. 

Türk diline bu kadar hizmeti olan, Atatürk'ün 
kurduğu, Atatürk'ün vasiyeti hayat kaynağı olan 
Türk Dil Kurumunun gerekçede kötülenmesini, ça
balarının önlenmesinin amaç edinilmesini Komisyon 
için şanssızlık kabul ediyorum. 

Kötülenen Türk Dil Kurumunda Devlet Denetle
me Kurulu bir soruşturma yaptırmıştır, bunun da so
nuçlarını Komisyonun açıklamasını istirham ediyo
rum? 

Türk Dil Kurumunun bilimsel dayanaktan yoksun 
olarak ürettiği iddia edilen sözcüklerin, Devlet ara
cılığı ile zorla milletimize benimsettiği savma katıl
mak mümkün değildir. Türk Dil Kurumu, kamu ya
rarına çalışan bir dernektir. Devletle kuruluş olarak 
ilişkisi, Dernek Kanunu çerçevesindedir; böyle bir 
imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Bitiriyorum efendim. 
Nitekim, dil üzerinde çalışmayı amaç edinen baş

ka dernekler vardır; Kubbealtı Cemiyeti, Kubbealtı 
Dil ve Edebiyat Akademisi, Türk Dilini Koruma ve 
Geliştirme Cemiyeti, bu tür kuruluşlardır. Bu iddia, -
Devleti aracı durumuna düşürmektedir. Türk dilini 
halkın kendisi geliştirecektir, bunu resmî yolla ger
çekleştirmeye çalışmanın ise, uygun ve doğru bir yol 
olmadığına inanıyoruz. 

Şurası muhakkak ki, adı ne olursa olsun, bir aka
deminin kurulması için Anayasada hüküm konulma
sına gerek yoktur, bu konu yasayla düzenlenebilir. 
öte yandan, arkadaşımızın da belirttiği gibi, Hükü
metin bu konuda bir Bilimler Akademisi kuracağı ve 
bunu kendilerinin düzenleyeceği Danışma Meclisine 
açıklanmıştır. Dolayısıyla, değil Dil Akademisi, onu 
da bünyesine alan bir Bilimler Akademisi için dahi 
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Anayasaya hüküm konmasına gerek yoktur, Anaya
sada ancak üniversite veya akademiler için genel il
keler gösterilebilir. 

Açıklanan nedenlerle, maddenin Tasarıdan çıka
rılması uygun olacaktır, takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Pamak aleyhte, buyurun. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Arkadaşlarımız Dil Akademisine karşı çıkışlarını, 

Dil Kurumunu överek ve Dil Kurumunun görevini 
yerine getirdiğini belirterek ve Dil Kurumuna sahip 
çıkarak ortaya koymuşlardır. Kanaatimce, Komis
yonumuz son derece önemli, millî bir görev yerine ge
tirmiştir ve bu Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmek
tir. Komisyonumuza; 1936 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açış konuşmasında Dil ve Tarih Ku
rumlarının birer akademi haline gelmelerini temenni 
eden ve bu konuda direktif veren* Yüce Atatürk'ün 
bu tavsiyesine, bu vasiyetine, bu direktifine uyduk
ları için teşekkür ediyorum. 

Dil Kurumu neler yapmıştır; Dil Kurumu Ata
türk'ün Nutkunu dahi «Söylev» diye uydurukçaya 
çevirerek, O'nun dilini, üslup güzelliğini ve pek tabiî 
o üslupla beraber fikirlerini de bozmuş, çarpıtmış, ters
yüz etmiş olmak, Atatürk'e en kötü saygısızlığı yap
mış olmakla tanınmaktadır. 

Büyük ve ciddî sözlükler, imla kılavuzları, dilbil
gisi kitapları hazırlayacağı yerde, gülünç, yanlış, bo
zuk dilcikler uydurarak, yaşayan Türkçenin güzelliği
ni ve ifade gücünü mahvetmiştir. 

Atatürk'ün görüşlerine aykırı ve düşman Marksist, 
anarşist yapıtlar (kendi deyimleriyle) ve yazarlara 
Türkiye Cumhuriyetinin varlığına aykırı fikirlerinden 
sebeplenerek yolluklar, ödenekler, ödüller vermiştir. 

Atatürk vasiyetinde şöyle diyor; «Bana nispetleri 
şerefi mahfuz kaldıkça bunlara mirasımı bırakırım.» 
diyor. Bu Türk Dil Kurumunun şerefi, acaba Ata-; 
türk'e nispetiyle mahfuz kalmış mıdır? Bunu kısaca 
açıklamak istiyorum : 

Bir belge var; Türk Dil Kurumunun şu andaki 
Malî Sekreterinin kim olduğuna dair. Bu, yayınlan
mış ve tekzip edilmemiştir. Bu belge şudur : Üniversi
te, bilgi ve görgüsünü artırmak için İtalya'ya gönder
miştir bu profesörü, şu anda profesördür Ve kendisi 
orada İtalyan Proleter Enternasyonel Birliği Partisi
nin İkinci Millî Kongresine Türkiye İşçi Partisinin 
temsilcisi olarak katılmıştır. 
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Kısaca bir kaç noktaya değinerek sözlerime son 
veriyorum. 

1. Türk Dil Kurumu tarafından 1980 Hikâye 
ödülü verilen kitap, «Eller» adlı, Aydınlık yayınla
rından 1979'da çıkmıştır. Kitapta, tabanca zoru ile 
toprak işgali haklı gösterilmiştir... 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkanım; konu ile 
alakası yoktur efendim... 

MEHMET PAMAK — Konu ile alakalıdır efen
dim. 

DÜNDAR SOYER — Hiçbir alakası yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim... 
MEHMET PAMAK — O kitapta şöyle diyor : 

«O seherde oturiy, bu topraklar ne dimeye onun 
oliy? Ne bohtan düzen...» Aynen kitaptan okuyorum. 
Yine «Kalem» adlı hikâyede anarşist gençler haklı 
gösteriliyor, «Eli sopalı hepsi de hoca moca dinle
miyorlar.» deyip, övüyor bu gençleri... 

BAŞKAN — Sayın Pamak lütfen... 

MEHMET PAMAK — Devam ediyorum efen
dim, bitiriyorum. 

İkinci kitap, Nazım Hikmet'in Şiir kitabıdır, bu 
da ödül almıştır 1979'da... 

BAŞKAN — Lütfen önergenin üzerinde, lütfen efen
dim... 

MEHMET PAMAK — Efendim, işte Dil Kuru
mu övülerek... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz; teklif, Türk 
Dil Akademisi ile ilgili olarak 168 inci maddenin kal
dırılmasını önermektedir. 'Bu itibarla onun aleyhinde 
sınırlı olarak konuşmanızı rica ediyorum. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım; arka
daşlara ben... 

BAŞKAN — Arkadaşlara cevabı Komisyon vere
cektir Sayın Pamak... 

MEHMET PAMAK — Arkadaşlara cevap ver
miyorum efendim; ben görüşlerimi açıklıyorum... 

BAŞKAN — Ona cevap verecekler, siz lütfen 
önergenin aleyhinde konuşunuz. 
MEHMET PAMAK — Dil Akademisine neden 

gerek olduğunu ortaya koyuyorum. 

'BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
MEHMET PAMAK — Son olarak bir şeyi ak

taracağım. 

«Trabzonlu Delikanlı» adlı şiir kitabında; 

«Nurhak dedikleri 
ne yüce dağdır 
yiğitler vurulmuş eteklerinde 

taratma ile ateş açtılar 
gencecik yiğitleri biçtiler 
Sinan Cemgil ile 
arkadaşları 
kesilmiş dal gibi yere düştüler 
taratmasından 
ölüm kusturan 
jandarma jandarma 
kaç ödül aldın 

göğsüne övülmeye» diye, jandarmayı ve Devleti 
küçülten kitaplara ödüller vermişler ve yayınlamış
lardır. Doğrudan doğruya Türk Dil Kurumu tarafın
dan yayınlanan bir kitapta da çocuklar için, Mark
sist yazarlar övülerek; bunların, önemli edebiyatçılar 
ve yazarlar oldukları ortaya konarak, Türk çocukla
rının beyinleri yıkanmak istenmiştir. 

tşte, bunun için; yaşayan Türkçeyi saptırdığı için 
Atatürk'ün yolundan saptığı için, bunun kapatılması 
ve Türk Dil Akademisinin de Atatürk'ün vasiyeti ve 
direktifi olduğu için kurulması lazımdır. Biz, Atatürk' 
ün yolunda olan insanlar olarak, bir Meclis olarak, 
bu yüce görevi yapmak zorundayız, bu yüce görevi 
yapmış olan Komisyona teşekkür ediyor ve sözleri
mi burada bağlıyor, Yüce Meclise saygılarımı arz 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım; bir soru 

sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Münakaşalı, neticeye bağlanmamış, kamuoyunda 

bir karara varılmamış konuları, bir bomba gibi Ana
yasanın içine yerleştirmekte yarar yoktur... («Tehli
ke vardır» sesleri) 

Bundan evvelki maddede olduğu gibi, kanunlarla 
yer alması lazım gelen konuları Anayasaya koymak
la, Anayasayı zenginleştirmiyoruz. Bu yanlış, yoldan 
Sayın Komisyon vazgeçsin, bunu özel kanuna bıra
kalım. Bir Dil Akademisine ihtiyaç vardır, dünyada 
bunun emsalleri de vardır; ama yeri Anayasa değil-
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dir. Dil Kurumu ile olan münasebetlerde, münakaşa
larda taraflar vardır; yanında olanlar vardır, karşı
sında olanlar vardır.Biz, bunu tedvin etmekle mü
kellef değiliz. Dilimizi, kültürümüzü, hepsini Anaya
sanın başlıca prensiplerinde zaten çizmiş bulunuyo
ruz. Teferruatını da kanunlara bırakalım. Hüküme
tin de bir hazırlığı olduğuna göre; o hazırlığı bekle
yelim, onunla beraber bu işi bir sonuca vardırmak 
imkânını bulalım. 

Aksi takdirde, Anayasa hakkında münakaşalar 
uzun olacaktır. Komisyondan bunu rica ediyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ — Soru Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

iki sorum var. 
Bunlardan bir tanesi; geceli gündüzlü Sayın Ko-

^ misyonumuz ve Genel Kurulumuz, gerçekten zama
nı zorlayarak, 12 Eylül'e bir daha gelmememiz, o 
şartları bir daha yaşamamız için Anayasal boşluk
ları bulup, bunları doldurmaya çalışıyoruz. Acaba; 
dil sorunu da, 12 Eylül'e gelişimizin etkenlerinden 
biri mıi idi, bu derece önemli mi ildi ki, bu kadiaı? dar 
zamanımızda Sayın Komisyonumuz da buna vakit 
ayırmışlar, biz de vakit ayırıyoruz? Bu bir. 

İkinci sorum Sayın Başkanım; Türk Dil Akade
misinin, Tasarıda 'da belirtilen maddesinde «Devlet 
diline, oluşmasına yardımcı olmak» gibi bir deyim 
var. Amaç, Devlet dillinin tek elden düzenlenmesi de 
olabilir. Yarınki uygulamada Türk Dil Akademisi
nin çıkarttığı sözcüklerin kullanılmasını zorunlu sa
yarsa yönetim, «Bunlar dilekçelerde, konuşmalarda, 
yazışmalarda zorunlu» denirse; dilde zorlama olmaz 
ve yıllardır alışılan, Türk Dil Kurumunun türettiği 
kelimeler var, bunların bazılarına alışıldı; «Bunlar 
kullanılmayacak» denirse, hiç yoktan bu zorlama, 
yeni bir dil anarşisini ortaya koymaz mı bütün bun
lara bir zorunluluk var mı idi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Azgur; «iz de sorunuzu lütfediniz, ondan 

sonra Komisyon müşterek cevap versin. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım; Türk dili

nin Türk kültürü ile ne 'derece ilgili olduğu malum. 
Nesilleri birbirine bağlayan bir köprü olan Türk di
li, ilmî bir Akademiye verilmek istenmektedir. Ben 
şimdi, mevcut olan Türk Dil Kurumunun ödül ver
diği bir kitaptan dört beş satır okuyacağım ve bunu 
Komisyon Başkanının anlayıp anlamadığını soraca
ğım. Sorum, bunun sonunda, İbare aynen şöyle : 

«Bu çalışmanın amacı, doğal dili gereç olarak 
kullanıp, bu gereci bireysel verilerle biçimleyen ve 
anlamlayan bir yazınsal betik evreninin kurgusunu, 
dilbilim yöntemlerinden kaynaklanan yazınsal gös
terge bilim ışığı altında çözümlemektir.» 

Lütfen, Komisyon bana ne anladığını anlatsın 
efendim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Soruların hepsine oevap vermeye çalışacağım; 

fakat Sayın Fuat Azgur'dan başlamak istiyorum. 
Benden yana mısınız, karşıdan yana mısınız? Tabiî 
sorunuza cevap veremem; bilemiyorum, anlayama
dım efendim. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«Gerçekte, 12 Eylül öncesine dönmemizi mümkün 

olduğu ölçüde önleyecek veyahut da o olaylar oldu
ğu zaman gerekli tedbirler almasına bir iktidar için 
imkân verecek Anayasa hazırlıkları içerisinde 'dil 
sorununun, Türk Dil Akademisinin yeri nedir?» di
ye Sayın Remzi Banaz arkadaşımız sordu. Onun so
rusuna cevap vermekle haşlıyorum. 

REMZİ BANAZ — Ben sormadım efendim, Sa
yın Gürbüz sordu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Özür dilerim. 

Gerçekte durum nedir?.. Durum, bizim 168 inci 
maddeyi sevk ederken yaptığımız, verdiğimiz gerek
çede açıklanmaktadır. Bu gerekçeyi arkadaşım bu
rada okudu. Onun için onu 'tekrarlamayacağım; fa
kat gerçek şu 'ki, Türkiye'de bir dil kargaşası olmuş
tur. Atatürk'ün kurdurduğu Türk Dil Kurumu, Ata
türk yolunda olduğunu ileri sürerek, devamlı olarak 
kelimeler üretmekte ve bu kelimeleri kullanmaya va
tandaşları zorlamaktadır. 

Nasıl zorlanmaktadır vatandaşlar bu kelimeleri 
kullanmaya?.. Sorun işte buradadır; sorun bir iktidar 
sorunudur. Türk Dil Kurumunun ürettiği kelimele
ri, bu kelimeleri benimseyen, Türk Dil Kurumunun 
tuttuğu yolu benimseyen bir iktidar, birdenbire va
tandaşa zorla kabul ettirmektedir; ilkokul kitapları 
toplanmakta, yenli kelimelerle yahut yeni' tilciklerle 
(Yanlış da söyleyebilirim; çünkü kelimeleri karıştı
rıyorum belki birbirine) alfabeler düzenlemekte ve 
ilkokul çocuklarına bu yeni 'dil öğretilmektedir yeni 
dil. Aynı zamanda devletin radyosu, devletin tele
vizyonunda bu yeni kelimeler kullanılarak vatandaş
lara hitap edilmekte, haberler verilmektedir. Bu su-
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retle eski dil unutturularak yeni1 bir idil yaratmak, 
yeni Türkçeyi oluşturmak istemektedirler. 

Bu tutumun, herşeyden önce kuşaklar arasındaki 
bağları koparttığı tartışılmaz ve -bir millet için en 
önemli olan sorunun, bir milletin dil birliği olduğu 
hususunda bir kanaatin evvela belirmesi, yerleşmesi 
lazımdır. 

Bu sözlerim, dilin, bir milletin oluşmasında te
melli yeri olduğuna inananlara hitap etmektedir ve 
o kadar hitap etmektedir ki, hiır dilin eğer parçalan
ması, bir dilim unutturulması, kuşaklar arasında bağ
ların kopması, o milletin parçalanmasına yol açaca
ğının bilinmesi lazımdır. Bugün İsviçre'ye gidimiz; 
dört resmi dil vardır. Alman İsviçrelileri kendi diya-
lektleriyle konuşurlar, okullarında resmî Almancayı 
öğrenirler, yani Almanya'da konuşulan Almancayı 
öğrenirler; fakat kendi diyalektlerini hiçbir zaman 
terk etmezler, her biri kendi varlığını, kendi bütün
lüğünü koruyabilmek için kendi diyalektleriyle Al
mancısını konuşur, Fransız tarafı Fransızcasını ko
nuşur ve hepsi bu şekilde kültürünü korumaya çalı
şır. 

Halbuki bizde, bir iktidar değişikliğiyle üretilen 
kelimeler zorla halka kabul ettirilmeye çalışılmakta 
ve yerine konan kelimeleri ku'llanıanlar «Gerici, tutu
cu» veyahut daha başka tabirlerle, deyimlerle istis
kal edilmeye çalışılmaktadır. 

Feridun Güray arkadaşıma teşekkür ederim. De
di ki «Komisyon sözcüsü ve -Komisyon Başkanı da 
bu kelimeleri kullanmakta» Elbette kullanıyorum. 
Ben, yeni kelimelerin yaratılmasına karşı değilim. 
Bir dil böyle gelişir. Bu hususta hiçbir şüphem yok
tur. Dünyanın en zengin dilleri, bugünkü 'dünya ede
biyatında en ileri, en zengin dil olarak görülen 'diller, 
hiçbir zaman üç asır evvel, dört asır evvel bugünkü 
durumunda değildiler. Diller, toplumlarının kültürüy
le birlikte gelişir ve bugünkü haline varır; fakat hiç
bir zaman bir Fransıza, yeni bulduğu kelimeyi kul
lan, eskisini unut diyemezsinıiz, demezsiniz ve üste
lik de bulunan kelimeler, yerine konan kelimeler, 
asıl önemli olan husus budur; bilimsel bir çalışma 
sonunda elde edilmelidir. Her dilin kendine özgü 
kökleri vardır, her dilin' kendine özgü yapısı vardır. 
Bu sistem içerisinde, bu araştırma içerisinde bulunan 
kelimeler değerlendirilmeli, kelimeler üretilmelidir. 

Biz, işte bunu sağlamak için bir dil akademisi 
kurmak istedik; Fakat bir sorun var; bu- bir Anaya
sa sorunu değildir, bu, bir dernek sorunudur, bu, 
bir dernek kurularak da meydana getirilebilir ve bu 
amaç aynı şekilde yürütülebilir diyorlar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Dernek kurma hakkı, Anayasamıza göre, herkese 

tanınmıştır. Herkes dil üzerinde çalışan dernekler 
kurabiir ve ondan sonra her iktidar kendine uygun 
dil üreten derneği hesabına geldiği zaman alır, onu 
kullanır ve dil içinde karmaşıklık büsbütün artar. 
Bunun içindir ki, gelişmekte olan bir milletin dili, 
gelişmekte olan bir dil muhaıkkakki bilimsel bir se
kilide resmî bir kuruluş tarafından' üretilmelidir. 
tıpkı Fransa'da Academie Français'te olduğu gibi. 

Biz bunu sağlamak istedik ve bunu sağlamak is
tedik ki, ancak bu Dil Akademisinin üreteceği keli
meler (Bakın, kelimeyi kullanmaktan korkmuyorum; 
«Üretmek» kelimesi çok hoş) resmî olarak kabul 
edilsin, okullarda ve devletin radyosunda, televizyo
nunda bu kelimeler kullanılsın ve bu şekilde dil, bü
tünlüğünü muhafaza ederek gelişebilsin, zenginleşsin 
ve gerçekten daha zengin edebiyat ve daha zengin 
bir kültür hazinesi haline gelsin. Biz, bunu sağlamak 
istedik. Binaenaleyh, bunun içindir ki, arkadaşımın 
sorduğu soruya cevap veriyorum; dil anarşisinin 
kuşaklar arasındaki bağları kopartmanın, milletin bir
liğini ortadan kaldıracak bir sonuca varması ihtima
lini gördüğümüz içindir ki, dil sorununu çözmek is
tedik, Anayasada çözmek istedik ki, Anayasa gere
ğince kumlan Dil Kurumunun kelimeleri mecburî 
olsun, uyulması zorunlu olsun. Bakın ben hem «Mec
burî» kelimesini kullanıyorum, hem «Zorunlu» ke
limesini kullanıyorum. İkisi de benim kelimem, iki
sini de benim halkım kullanıyor; ama bana kimse, 
illa «Zorunlu»yu kullan, «Mecburî»yi at diyemez, 
dememesi lazımdır. Tutulan yol budur ve bu şekil
de, ancak bu şekildeki bir dil akademisi çalışmala
rıyla olumlu sonuca doğru bizi götürebilir ve dil 
birliğini sağlayarak toplumun daha fazla dağılması
nı önler. 

Hedefimiz budur aziz arkadaşlarım; Heyetinizin, 
önergeyi, daha doğrusu önergeleri reddederek, Ana
yasa Komisyonunun getirdiği metne iltifat edeceği 
ümidiyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, bir soru... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soru sorabi

lir miyim?.. 
BAŞKAN — Müsaadenizle efendim... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önergemiz 

var, onun hakkında konuşabilir miyim?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, be

nim de sorum var.. 
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- BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil. Soru Sayın Hazer, Sayın Gürbüz ve Sayın Az-
gur tarafından sorulmuştur. Usulümüz, gereğince iş
lem yapılmaktadır, mümkün değil efendim. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkam, usul hak
kında rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Eryıl-
mıaz?.. 

AZMt ERYILMAZ — Usulün usulü hakkında. 
(Görüşmeler) Usulün usulü hakkında konuşacağım, 
bir 'dakika efendim... 

BAŞKAN — Lütfediniz Sayın Eryılmaz.. 
AZMt ERYILMAZ — Şimdi öyle bir duruma 

geldiki Genel Kurul, burada bambaşka tartışmala
rın içerisine girdi. Hiçbir tartışmanın içerisinde de
ğilim. Aynı mahiyette bir önerge vardı. Bu önerge 
reddedildiği takdirde, bu önergenin durumu ne ola
caktır?.. Bu, usulün ta kendisidir. O bakımdan.. 

BAŞKAN — Hangi önerge efendim?.. Bana lüt
fediniz, ben dosyada bakayım. 

AZMt ERYILMAZ — Atatürk Akademisi öner
gesidir. («Sonra o» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, o ikinci grup önergedir. 
AZMt ERYILMAZ — Aynı mahiyettedir. 
BAŞKAN — Değil efendim. Bu, önce en aksi 

olması itibariyle usulümüz bunun oylanmasını ge
rektiriyor, Sonra o önergelere geçeceğiz. Bunu mü
zakerelerin başında arz ettim efendim, müzakerele
rin başında ifade ettim. 

Efendim. 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, müzakere 

usulüyle ilgili bir çift sözüm var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın . Tutum, müzakere 

usulünün nesi olduğunu bana lütfediniz. 
CAHtT TUTUM — Temenniyle, Genel Kurul 

temennileriyie Anayasa müzakere ediyoruz; yapma
yalım bunu.. 

BAŞKAN - Evet. 
CAHİT TUTUM — Anayasanın bu hazırlanma 

yöntemi, Anayasanın meşruiyetine gölge düşürür. 
Lütfen temennilerle değil, İçtüzükle yapalım bu 
müzakereleri. Konuşma haklarımızı kısıtlamayın, is
tirham ediyorum, arkadaşlarımdan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Tutum, bu 
kadar asabiyete hiç gerek olmadığı kanaatini taşıyo
rum. Arkadaşlarımızın sabahtan beri, hatta sabah 
değil, dünden 'aldığınız kararlara harfiyen riayeti ne
ticesi, şu ama kadar fevkalade güzel bir tarz içinde 
müzakereleri devam ettirdik. Bu hassasiyetin gere

ğini ben anlamıyorum. Şu noktada 9 tane önerge ve
rilmiş ve, hepsi de aynı mahiyeti taşıyor ise, lehim
de ve aleyhimde görüşülmüş ve Komisyonumuz da 

I ona gerekli şekilde mütalaalarını eklemiş ise, bun
dan sonraki safha sizlerin yüksek oylarınızla tecelli 
edecektir. Önemli olan, zannediyorum fikirlerin kaır-

t şılüklı münakaşa 'ile bir noktaya varmasından ziya-
I de, oylarla telif edilebilmesi keyfiyetini burada ya

ratmaktır. Oylarınızla bir neticeye varacaksınız. Bu 
I itibarla.... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, usul 
hakkında.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, usulün nesi?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Usulün, temenni 

kararıyla ilgili kısmı hakkında.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tutum'a verdiğim 
I cevabı size tekrar ediyorum Sayın... 

ŞERAFETTİN YARKIN — 'İçtüzüğün bir hük
münü okuyarak arz edeceğim... 

BAŞKAN — Efendim... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Kabul ettiğiniz İç

tüzüğün Ek 1 imci Maddesinde «Önergelerin lehin
de ve aleyhinde ve önerge sahibi olmak üzere beş 
üyeye söz verilebilir» değil, «Söz verilir» şeklinde 
idi. Aldığımız temenni kararı, sanki üyeleri buna 
riayetle bir lehte, bir aleyhte diyerek... Ancak, iki 

1 lehte istendiği takdirde veya iki' aleyhte istendiği tak
dirde, bu işi aşmamak üzere, bu İçtüzüğe göre yine 

I söz verilmesi gerekir kanaatındayım. Bu, nasıl olsa 
bir temennidir... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, müsaade buyurunuz 
I fevkalade geç; usul hakkında söz almanın gereği ol-
I madiği kanaatindeyim. 3 arkadaşımız lehte ve aleyh-
I te söz almışlardır, üçü de konuşmuştur, şimdi' siz 

tekrar meselenin mebdeine geçmek suretiyle usul hak
kında görüş istiyorsunuz, mütalaa veriyorsunuz ve 

I bir noktada 'da Başkanlığı itham etmek gayreti içe
risine düşüyorsunuz. Çok rica ederim, bu esnada ben
den söz alsaydınız, söz 'isteseydiniz size vermesey
dim, usul hakkımda görüşmekte haklıydınız; ama 

I mücerret bir konu, yapılmamış bir icraat hakkında 
bir kritik yaparsanız haksızsınız. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Oradan soruya geç
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, usul 
hakkında görüşünüze gerekli cevap verilmiştir. ' Şu 

I anda verilmiş olan önergeleri oyluyorum. 
I Evet, verilmiış olan önergeler, 168 imci maddenin 
i (kaldırılmasıyla ilgilidir. Komisyon yaptığı açıklama 
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ile katılmadığını ifade ettiler, bu itibarla dikkate alın
masını oyluyorum. Dikkate alınmasını Kabul eden
le... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tünay'ın önergesine geçiyorum; 168 inci 
maddemin yeniden düzenlenmesini önermektedir. 

Buyurun Sayın Tünay. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Esasen sizin iki de aynı mahiyet

tedir. Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi geri veriılmiş-
tir, 

Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKlR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Atatürk, inkılap ve ilkeleriyle bir bütündür. Ata

türkçülük de bu bütünün adıdır. Kurulmasını teklif 
ettiğim Atatürk Akademisi, bu bütünü yani Atatürk' 
çül'üğü ele alacaktır. İnkılap ve ilkeler, bilimsel ça
lışma metotlarıyla araştırılacaktır. Şu bir gerçek
tir ki, Büyük Atatürk, ne düşünce yapışıyla ne ha
reket olarak, ne de tarihî, siyasî ve sosyal yönle
riyle tam doğru ve güvenilir biçimde eleştirilmiş de
ğildir, değerlendirilmiş de değildir. 

Kaldı ki, değerlendirmeyen yönleri sadece bun
lar da değildir. Atatürk, Türk İnkılabının fikir yö
nünden hazırlayıciısı ve yöneticisidir. Millî mücade
le ruhunun yaratıcısıdır. Aksiyon bakımından da 
yapıcısıdır. Bu nedenlerle Atatürk ilkeleri bir fikir yı
ğını değil, sistemli bir bütündür. Türk milletinin ta
rih içinde oluşturduğu millet iradesinin ifadesidir. 
Bu ilkeler, hayatın ve uygar toplum olmamın şart
larıdır. İnsanla toplum arasında denge kurmadır. İn
sanı, toplum içinde bir fikir ve düşünceyle değerlen
dirmenin kurallarıdır. 

Bütün bunlardan dolayı, önce Atatürk ideoloji
sini anlamak ve anlatmak durumundayız. Sonra, bu
nu Türk gençliğinin beyin yapısına yerleştirmekle 
yükümlüyüz. Daha sonra ise, Yüce Türk milletinin 
şuuruna oturtmanın sorumluluğu ile karşı karşıya-
yız. Bütün bunlar Atatürk Akademisinin kurulması 
zaruretini ortaya koyar. 

Şu da bir gerçek ki, Atatürk fikir gücüyle dü
şünce gücüyle yaşadığı ıkadar; getirmiş olduğu ku
rumlarla da yaşar. Onun en büyük eseri olan Cum
huriyeti sonsuza kadar yaşatması, inkılap ve ilke
lerinin bütün dimağlarda bilinçlenmesiyle mümkün
dür. Bu noktada millî benlik duygusunun yaratılma
sı, millî tarih bilincinin yaratılması, dil ve kültür bir
liğinin bilinçlendirilmesi zarureti kendini gösterir. 
Bugüne kadar, kurucusunun amaçları doğrultusunda, 

özellikle ölümünden sonra yeterli ve gerekli çalışma
lar yapmamış kurumlara da akademi ışık tutacaktır. 
Bu kurumları yıkmakla olumlu bir noktaya varıla
maz. Aksaklıkları varsa, düzeltme yolları da vardır; 
eksiklikleri varsa tamamlama yollan da vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu sorumluluğun ve 
zorunluluğun bilinci içindeyiz. Şurada, burada; şu 
ya da bu kişinin elinde bulunan millî mücadele bel
gelerini de toplayıp bir millî arşiv meydana getirmek 
zorundayız. 

İşte Atatürk Akademisi, bir yönüyle de bunu sağ
layacaktır. Ayrıca Millî Eğitimimizden, üniversitele
rimize; Türk İnkılap Enstitülerinden halkımıza ka
dar, bilimsel araştırma sonuçları her türlü basın ya
yın vasıtalarıyla yayınlanacaktır. Böylece gençliğin 
Yüce Milletimizin ve dünyanın bu büyük Dehadan, 
bilim, akıl ve uygarlığın geleceği bakımından yarar
lanmaları sağlanacaktır. Bugüne kadar başta gençlik 
olmak üzere, hep aileyi, toplumu, Millî Eğitimi suç
ladık. Büyük Atatürk'ü okuyup, anlayıp, anlatama
dığımızdan yakındık; ama, bütün bunları Büyük 
Atatürk'ün istediği doğrultuda anlayıp anlatacak, 
nesilden nesile aktaracak olan, hangi kitabı kimlerin 
eline verebildik? Hangi kurumu meydana getirebil
dik? Bütün bu nedenlerle bir Atatürk Akadamesinin 
kurulması zorunluluğu açıktır. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Kocatürk, lehinde. 
Buyurun efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Hazırlanan Anayasa Taslağında belki de eksik

liği duyulan yegâne kurum, getirilen bir önergeyle 
teklif edilen Atatürk Akademisi fikridir. Zira, Ata
türk Akademisi fikri yeni doğmuş bir fikir değildir. 
Atatük'ün sağlığında başlamış, Atatürk'ün ölümün
den itibaren kademe kademe gelişmiş ve her acil du
rumda kendisini hissettirmiş; fakat şu veya bu se
beple oluşamamış bir fikirdir. Bu bakımdan, Ata
türk Akademisinin mana ve önemini iyi kavramak 
ve önümüze düşen bu tarihî fırsatı çok iyi değerlen
dirmek gerekir. 

Şöyle ki, Anayasamızın muhtelif maddelerine 
Atatürk inkılap ve ilkelerini yerleştirmişiz. Bunları, 
Millî Eğitimimizn, öğretimimizin anaçizgileri olarak 
belirlemişiz. Çocuklarımıza, ilkokulun ilk sınıfında 
Atatürk'ün ismini ve ilkelerini öğretmeye başlamı* 
şız, Üniversite Kanunumuzun ilk maddesine, Aıta-

— «0 — 



Danışma Meclisi B : 147 9 « 9 »1982 O : 3 

türkçü nesiller yetiştirmenin görev olduğunu kaydet
mişiz. 

Şimdi, bütün bu sözlerin arkasında ne var? De
mek istiyorum ki, Atatürk inkılap ve ilkeleri sözden 
çıkıp, bilimsel bir metotla bir bütün haline getirilme
li ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin ebedî prensip
leri olarak tespit edilmelidir. Maalesef, Atatürk'ün, 
ölümünden itibaren bu yapılmamıştır. Şu veya bu 
sebeple gecikme olmuştur. Bugün Atatürk ideolojisi 
adını verdiğimiz, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerine 
bütünlük kazandıracak, Atatürk'ün akılcı görüşünü 
gençlere empoze edecek resmî bir yayından itimat 
edilir bir kurumdan maalesef mahrumuz. 

Anayasamız, bu kurumun ihtiyacını hissetmeli 
ve buna her kurumun üstünde teminat getirilmelidir. 
Bu kurum, önergede belirtildiği veçhile, tamamen bi
limsel nitelikte, özerk, yani her türlü politik cereya
nın üstünde kalacaktır. Atatürk'çülüğü, yani Ata
türk felsefesini işleyen Türkiye Cumhuriyeti rejimi
nin prensiplerini millîleştirip milletin resmî ideoloji
si haline getiren tek bilimsel kuruluş olacaktır. Bu ba
kımdan, mutlaka Türk Anayasasında yer alması ge
reken bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Son defa 1973 yılın

da Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek Sena
to görüşmeleri sırasında takılmış olan bir Kanun Tekr 
lifidir. Bu bakımdan mazisi vardır; fakat politik 
dengeler dolayısıyla bir türlü çıkarılamamıştır, tik 
defa Atatürk'çü bir ruhla toplanan bu Meclisin ta
rih huzurunda en şerefli hamlelerinden biri bu Ana
yasaya «Atatürk Akademisi» müessesesini koymak 
olacaktır. Zira, kendisi son söylevlerinden birinde, 
inkılapların ideolojisini yayacak, nesilden nesile ya
şatacak kurumların kurulmasından bahsediyordu. 
Bu bakımdan, «Atatürk Akademisi» Atatürk'ün bize 
bir vasiyeti olarak kabul edilmeli ve bu tarihî karar 
anınızda mutlaka oylarınızla işlerlik safhasına dökül
melidir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhte Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Kantarcıoğlu, bir dakikanızı rica ediyo
rum, Arkadaşlarda müzakerelerin uzaması sebebiyle 
bir tereddüt hâsıl oldu. Sayın Tünay ve 79 arkada
şına ait olan metni bir kere daha okutacağım, ondan 
sonra size söz vereceğim. % 

(Bdkıiır Tünay ve 79 aricadaşınm önergesi bir 
ikıetne daha okundu.) 

TURGUT YEöiBNAĞA —' Gerekçesünıi de oku-
tar musunuz Sayın Başkan?.* 

BAŞKAN — Gerekçe okunmuyor, zapta geçi
yor efendiirn. 

Sayım Kantarcıoğlu, aleyhte buyurun, 

SELÇUK KANTARCIOĞLU —. Sayın Başkan, 
sayım üyeler; 

MazırHam'aılöta olduğumuz Anayasa Tasarısının 
tlüırnü üzerindeki görüşmelerde memlleketJiımuzin için
de bulunduğu millî kültürümüzün sılkınülarını açık
ça belirtmiş, 'bumun Tasarının 168 inci maddesinde 
yer a t a «Türk Dil Akademisi» tkıırutaasıyla da 
çözümleneceğim 'İfade etmiştim. Konu daha önce 
Milî Eğittim ve Kültür Bakanliklarınca ele alınmış
sa da, yılardan beni hâlâ sonuçlandırılamamıştır. 
Kültür Bakanlığının «Türtk Dii ve Edebiyatı Akade
misi» veya «Kültür Akademisi», Millî Eğitim Ba
kanlığınım «Türtk Bilimler Akademisi», Anayasa Ko-
mlisyonumuzun «Türtk Dil Akademisi» arasında bir 
tercih yapılarak zaman kaybetmeden yıllardan beri 
çözümıl'enemeyen bu ıkonunun artık sonuçlanması 
zorunlu hale gelmiştir,, 

ıMetoleketlimlizde, Fransa'da olduğu gibi, bir aka
demi ilk defa 4)0 üyeden ibaret 1851 yılında «En
cümeni! Damüş» adıyla kurulmuştur. Encümeni Da-
nliş'de faihri üye olarak da Hammer, Redhouse ve 
Beamche gibi ünlü yabancı bülim adamları da yer al
mıştır. 1890. yılında Mehmet Salahi Efendi Encüme
ni Daniş'i Avrupa'daUei modelle uydurmak isteımiş-
ftJir-ı Atatürk'ün, Tüırlk Dili ve Tarihi Tetkik Cemiyet
lerini kuramken bu düşüncelerde olduğu rahmetli Or
dinaryüs Profesör Enver Ziya Kara! ve Profesör 
Afet inan tarafından da defalarca ifade edilmiştir. 

iCumhuri'yetin daha ilk yılarında konu Milî Eği
ttim Balkanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından 
elle 'alınmış, bir tüzük hazırlanmış ve zamanın Baş-
tbalkam İsmet İnönü Mecliste yaptığı ıblir konuşmada 
alkademi kuracağım belirtmiştir,; 

IBu yolda bir hayi ilerlemeler yapmış olmamıza 
rağmen, hâlâ sıkıntılarını milletçe çekmekte ve kül' 
'türümüzü yaşatmak, güçlendirmek, yeni nesillere ak
tarmak için her türlü çarelere başvurmaktayız. 1960 
yılında hazırlanan ilki kanun tasarısı da kadülk ol
muştur. Bütün bunların bilinmesine rağmen, bir ana
yasa kuruluşu olarak ele alınmadığı için pök üzerin
de durutonadıığı, mevcut Ikuıruluşl'arın da bazı şahıs
lara menfaat sağlayan btiırer kurum halinde çalışma-
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Harını Devletin gözetimli dışında faaiMyetlerM sürdür
düğü hepimizce biMromökteditr. 
- ©ir (milleti, millet yapan her şeyin kültürde ve 
kültürü yaşatanım da di.de olduğu nasıl ihmıa! edliie-
ıbüllir?,..' 

ıParlaımenito, ımliillî iradenin ve ımiilî vicdanım kay
nağı ve temsilcisi olduğu, onun Türk Milleti adına 
kullandığı haklar hiçbir (kayda ve şarta bağlı oima-

- dığı hadde, bu hususun ihmal edilmesi Danışma Mec
lisimiz ıiçin ve 1982 Anayasası dçlin Türik Milleti ta
rafımdan verilecelk iyi bir not olmayacaktır. Devleti-
rnliz ve milletimiz içim çııkaracağımız ve çıkardığımız 
her türlü kanun ve mevzuatın milletimizin tarlihî ha
yatı içinde gefecekıtekli nesillerimize ebedî kaynak 
olacak 'bir kültür hayatı yaratacağını, manevî birliği
mizi sağlayacağını ve bunun dilimizle ebedileştirili-
İeeeğimiı hatırdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bir 
milletin millî külttür ve sanat hayatının kudret ve 
azametini tok imparatorluktan üstün gören bir İn
giliz fikir adamı yılarca evvel şöyle demişti: 

ı«Bir gün imparatorluğumuz belki dağılacak, Hin
distan elimizdem gidıeoelk; fakat hiçbir kuvvet 
ıShalkespeare'i, bu en büyük varlığımızı bizden ko
parıp alamayacaktır» ve biz de diyoruz ki, «Irnıpa-
ratorlulklar yıkılır, bir mlillet dünyayı iıdare eden bir 
kuvvet olmaktan çıkarak ikinci, üçüncü derecede bir 
devlet halline gelebilir, f akiırleşereık başka devletlilerin 
malî iktisadî yardımıyla yaşayacak bir duruma dü
şebilir, istilaya da uğrayabilir; fakat onum ölmeyen, 
yok edilmeyen, tahrip edilmesine imkân olmayan 
ıbir tarafı vardır.» 

IBAŞKAN — Toparlayınız Sayım Kamtarcıoğlu, 
süre bitmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞUU — Bitiyor efen-
düm. 

«Azametli ıbir mazinin tarihî mirasıma, zengin bir 
kültür hayatının altım halkalarıma bağlı, millî idiline, 
rriilî varlığını yaratan kıymetlerine hiçbir kuvvet el 
süremez, el sürdüremez.» İşte Yüce Meclise bu va
siyetim yerine getirilmesi içim 1168 inci madde metnin
de getirmiş bulunuyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla sdamlar, Değerli Anayasa 
Komisyonumuzun ve buma imamıan Atatürk'çü Meç
isin bütün üyelefiıni saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
M, FEVZÎ UYGUNER — Usul hıakkımda Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayım Uyguner, buyurun efendim. 

İM. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkanım, oku
nan önergeyi dikkatle dinılıödim. Okunan önerge, Sa
yın Tünay'in önergesi 168 inci maddenin kaldırılma
sı ve yerine bu önergede bahsedilen «Atatürk Aka-
dem'isii» nin kurulmasını önemıiyor, yeni bir akade
mi kurulmasını öneriyor. 168-ftnd madde «Dil Aka
demisi» mim kurulmasını öngörmektedir.; Sayın Tü
nay'ın önergesi «Atatürk Akademisi» kurulmasını 
önermektedir.; O yeni bir madde olarak ele alınması 
gerekmektedir; çünkü bunu kaldırıtaasındam bahset-
rniyori 

BEKİR TÜNAY —'Başını okuyalım, vardır, 

M. FEVZİ UYGUNER — Müstakil müzakere 
edilmesinde fayda vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, madde şu : 
«168 inci maddenin aşağıdaki şekilde yeni madde 

olarak düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.» Madde 
bundan ibaret. 

Benim önerge sahiplerinin iradesi dışında bir mua
mele yapmama imkân ve ihtimal yoktur. Ancak, şu
nu ifade edeyim ki, tabiî gerekçe, okunmaması pren
sip kararını aldığımız için okunmadı; dil akademisi 
de bunun içinde mündemiç bulunmaktadır. 

Evet. Önergenin açıklamasını Sayın Tünay yap
mıştır. Sayın Kocatürk lehinde konuşmuştur, Sayın 
Kantarcıoğlu aleyhinde. 

Soru yoktur, Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sorular Komisyonun 
izahatından sonra soruluyordu şimdiye kadar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tünay, Kocatürk, Akıncı, Şenocak, Feyzi 

Feyzioğlu ve arkadaşlarının önergesi beni çok heye
canlandırdı, çünkü Atatürk Akademisi için 1973 yılın
da kadük olduğu söylenen kanunun çalışmalarına, ben 
de 12 Mart'dan sonra, bakan Şinasi Orel'in başkanlı
ğında Profesör Afet tnan, merhum Enver Ziya Ka-
ral ve maalesef rahatsız olan sevgili arkadaşım Ham-
za Eroğlu ile birlikte daha 13 arkadaşla katılmıştık. 
Sonra Meclise sevk edildi; Mecliste kaldı. 

Ancak, ne varki gerçekte dil inkılabı Atatürk felse
fesi içinde bulunmakla beraber, evvela ayrı bir konu 
olarak Anayasada «Türk Dili Akademisi» şeklinde ele 
alınmıştır ve biraz evvel maddenin Anayasadan çı
kartılması için yapılan oylama reddedilmiştir; kabul 
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edilmemiştir ve madde Anayasanın bir hükmü haline ı 
gelmiştir. I 

Atatürk Akademisine ilişkin görüşlere ve bunun 
felsefesine katılmakla beraber, bunun ancak ayrı bir j 
madde halinde düzenlenmesiyle mümkün olacağı ka- i 
nısındayım. Ayrı bir madde halinde Atatürk Akade
misini de Anayasaya koyarsak bunun elbette bir an
lamı vardır ve bunun yanıbaşında Türk Dil Kurumu 
da bilimsel olarak kendi çalışmalarım sürdürür. Çün
kü, hiç şüphesizki Atatürk Akademisi, genel ola
rak Atatürk felsefesini ve bu felsefenin özünü yansıta
caktır ve bu özden esinlenen eğitim sistemimiz Türk 
gençliğinin yetişmesine, Türk milletinin tek bir vücut 
halinde yaşamasını sürdürmesine yardımcı olacaktır. 
Bunun içindirki, Atatürk Akademisinin yeni bir mad
de olarak Türk Dil Akademisinden ayrı bir şekilde 
kabulüne katılıyoruz; bunun dışında birşey söyleye
mem. Yani, bunun dışında eğer Sayın Bekir Tünay'ın 
demek istediği gibi, «Türk Dil Akademisi kalksın, ye
rine Atatürk Akademisi gelsin» denirse buna karşı 
oluruz, çünkü Türk Dil Akademisi kurulması çok daha 
kolaydır. Kendilerinin söylediği gibi, Atatürk Akade
misinin kurulması 10 sene sürmüştür ve kadük olmuş
tur. Yapılan çalışmalar da olumlu sonuç vermemiştir; I 
ama, tekrar ediyorum, Türk Dil Akademisi Anayasa
da yerini almıştır. Onun yanıbaşında ayrı bir madde 
halinde Atatürk Akademisinin kurulmasını onurla oy- | 
layacağız ve buna da katılacağız. 

Hepinize ayrı ayrı saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, öncelikle usulî 
bir meseleyi halledelim. 

BEKİR TÜNAY — Ben Atatürk Akademisini tek
lif ederken, «şundan, şundan, şundan kurulsun» de
medim. «Türkiye'deki mevcut tüm müesseseler Ata
türk'ten, Atatürk ilkelerinden ışıklansın, nurlansın ve 
dünya bunu görsün, bilsin» dedim. 

Benim için netice hâsıl olmuştur, sayın Komisyon 
Başkanına şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, müsaade ederseniz 168 inci madde-

den evvel Sayın Tünay ve 79 arkadaşının vermiş ol
duğu bu önergeyi yüksek oylarınıza sunmak istiyo
rum. i 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usul hakkın- | 
da söz verir misiniz?... Bir arzım var. | 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Önerge sahipleri, (bu önergede benim de imzam 

vardır, o nedenle arz ediyorum) imzalarını koyarken 
neyi amaçladıklarını bilerek yaparlar. 

Bu önerge, Dil Akademesini de kapsayacak, Türk 
Tarih Kurumunu da bünyesine alacak, Atatürk İlke
lerini Anayasa güvencesine bağlayan bir tekliftir. Ana
yasamızın mimarı, heyetin başındaki muhterem Ko
misyon Başkanı eğer Atatürk Akademisini Anayasa 
Tasarısına koymak istiyor idiyse, buna herhangi bir 
mani hüküm yoktu. 

Teklifimiz, Türk Dil Kurumunu, Türk Dil Aka
demisini, Türk Tarih Kurumunu Atatürk ilkelerinin 
tamamını kapsayan bir Atatürk Akademisinin Ana
yasa güvencesine bağlanmasıdır; ayrı bir madde teklifi 
değildir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — «Efendim, Sayın Tünay tarafından ilk 
imza atılmıştır ve Sayın öztürk'de yeni bir fikirle, 
imzası olduğu için, önerge hakkında bir başka müta
laa ile karşımıza çıkmıştır. 

'Biz Başkanlık Divanı olarak bu konuyu hallet
mek imkânına ve iktidarına sahip değiliz. Önerge sa
hipleri müttehit olmadan bir hususun oylanması müm
kün bulunmamaktadır. 

Şimdi değerli üyelerden, 79 arkadaşımızdan bir 
hususun müştereken karara bağlanmasını rica ediyo
rum bu önerge 168 inci maddeyi kapsıyor mu? kap
samıyor mu?... Buna göre diğer üyeler imzalarını ge
ri alırlar. 

Bu itibarla, lütfediniz, size kısa bir süre tanımak 
için muhterem Meclisin toplantısına ara vereyim; siz 
bir fikre varınız. Ondan sonra oylama imkânına sa
hip olalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, müsaadenizle bir 
hususu belirtmek istiyorum. 

Türk Dil Akademisinin Anayasadan çıkartılması 
oya konulmuş ve reddedilmiştir; o kalmaktadır. O ay
rı bir konudur. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Hepimiz pyrı 
şekilde konuşursak bir armoni hâsıl olmaz. 

Sayın Komisyon Başkanından şunu rica ediyorum : 
İlk oylanan önerge 168 inci maddenin çıkartılmasına 
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imkân vermemiştir, yani çıkartılması kabul edilme
miştir. Yoksa, «168 inci madde kabul edilmiş» mana
sını taşımaz. Bu itibarla 168 inci maddenin istenildiği 
şekilde değiştirilmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 147 
nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın Tünay ve 79 arkadaşı tarafından verilen 
önerge üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Usul hakkında söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 

İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Zannediyorum ki, önerge üzerinden epeyce zaman 
geçti. Birçok arkadaşlar bunun bilhassa gerekçesini 
iyi hatırlayamadılar. O bakımdan müsaadeniz olursa, 
bir defaya mahsus olmak üzere, hem önergenin, hem 
de gerekçesinin dkunma&ım ve mümkün olursa, iyi
ce anlaşılması bakımından, arkadaşlarımızın oylarını 
bihakkın kullanabilmeleri bakımından, bir arkadaşa 
da söz verilmesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Tünay ve 79 arkadaşı tarafından 

verilen önergeyi bir kere daha okutuyorum ve aynı za
manda gerekçenin de şümulünü arkadaşlarımızın ıttılaı
na sunmakta fayda mülahaza ediyorum gerekçesini 
okutmak suretiyle. 

(Bekir Tünay ve 79 arkadaşının önergesi ve ge
rekçesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde ve gerekçesi okunmuştur. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, Tasarı üzerinde 

bir dakikalık söz istiyorum mümkünse. 
BAŞKAN — Efendim, Tasarı üzerinde Sayın Tü

nay, Sayın Kocatürk, Sayın Kantarcıoğlu açıklama-

Önerge sahiplerinin müttehiden karşımıza gelmesi' 
ni teminen birleşime on dakika ara veriyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saatli : 18.10 

larını yapmışlardır. Temenni kararımızın dışında da
ha iki arkadaşımızın konuşması mümkündür. Siz leh
te mi, aleyhte mi konuşacaksınız Sayın Dikmen?... 

ALİ DİKMEN — Ben bu önergeye ne maksatla 
imza attığımı ve ne anladığımı izah edecektim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Şunu ifade etmek istiyorum ki, beş 
arkadaşımızın konuşması konusuna doğru kayıyor isek, 
size lehte veya aleyhte söz vereceğim, onun için soru
yorum efendim. Şüphesiz lehte konuşacaksınız. Bu
yurun efendim. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Ben bu önergeye imza atarken şunu tasarlamış
tım : önce elimizde bulunan bu Tasarıdaki dil akade
misine karşı değilim; ancak biz bir Atatürk Akade
misi kurulmasını ve bu Atatürk Akademisini bir ka
rargâh olarak, bir üs karargâh olarak düşündüm ve 
bunun bünyesinde bir Türk dil enstitüsü (Halen Tasa
rıda bulunan) ayrıca bir kültür enstitüsü, tarih ensti
tüsü, yani Atatürk'ün devrimleriyle ilgili bazı müessese
lerin buraya bağlanmasını, böylece bir baş altında ya
ni, Atatürk Akademisi unvanı altında bir kompleksin 
meydana getirilmesini tasavvur etmiştik. Bilmiyorum 
biz bu şekilde anladık. Bu bakımdan benim buradaki 
önerim. (Bu meseleyi tam manasıyla yerine oturtmak
ta herhalde biraz zorluk çekeceğiz.) Sayın Komis
yon bunu alır, kendi fikirlerine göre, yani buradaki 
Dil Akademisi ile ilgili düşüncelerini de yansıtmak 
suretiyle bunu yeniden bir madde halinde düzenlerse, 
benim kanımca daha uygun olacaktır. Yoksa, bir.Ata-
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLtMYELl 
KÂTİP ÜYELER : Kalraer GENÇ, Evliya PARLAK 
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türk Akademisi, bir Dil Akademisi, böyle parça par
ça, üniteler halinde Tasarıya bunların girmesi kanım
ca ileride de bir sorun olur. Yoksa, burada Sayın 
Komisyonun getirdiği maddeye karşı değiliz. Yalnız, 
öyle zannediyorum ki, anlaşamadığımız bir nokta var
dır. Bunu yeniden bir tedvin etmelerinde fayda umu
yorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyonun bu konudaki görüşünü 
rica ediyorum. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, önergenin sa
hibi olarak ve ara verirken buyurduğunuz esasa sa
dık kalarak 79 arkadaşımızın görüşlerini bir arada 
sunmak üzere, Sayın Utkan Kocatürk, benim yerime 
veya önergeye imza koyan bir arkadaş olarak 5 da
kikalık bir süre içinde arz edecekler. Arz ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Usul hükümle
ri içinde işlem yapmamız (mümkündür. Sayın Tünay. 
Ben, Sayın Komisyon Başkanının görüşünü rica edi
yorum. Sayın Dikmen'e söz verdim bu noktada. Usul 
hükümlerini taşmama lütfen ısrarlı olmayınız. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

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

Bilmiyorum, dikkatle araştırdım; fakat bize veri
len kopyada Sayın Bekir Tünay ve Utkan Kocatürk 
arkadaşlarımızın önergelerinin veriliş tarihini göre
medim; belki var bir yerde. Biz, bildiğiniz gibi, Ana
yasaya Türk Dil Akademisi kurulması için bir mad
de getirdik ve bundan sonra gayet meşru olarak ve 
benim de katılmaktan onur duyduğum bir Atatürk 
Akademisi fikrini yeniden ele alarak, Sayın Tünay ve 
Kocatürk arkadaşlarımız bir metin getirmişlerdir. 

Elbette ki, Atatürk Akademisi fikrine katılmamak 
mümkün değil. Kimseyi de tenkit etmiyorum; fakat 
ben size gerekçenin bir maddesini okuyacağım ve ge
rekçenin bir cümlesini okumadan önce de, sizler hu
zurunda bundan yarım saat yahut 45 dakika önce, 
Türk Dil Akademisi kurulması için ileri sürdüğüm 
görüşleri tekrar hatıralarınızda tazelemek amacıyla 
birkaç cümle söyleyeceğim. O da şuydu : 

Bugünkü Türk dili bir kargaşalık içerisindedir ve 
Atatürk'ün vasiyeti üzerine kurulan kurum amacını 
tamamen yitirmiştir. O kadar yitirmiştir ki, (Bundan 
birinci seferde bahsetmedim) Büyük Atatürk'ün; va
siyetinden sık sık bahsettikleri Büyük Atatürk'ün 
1935 yılında Büyük Millet Meclisini açarken verdiği 
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nutukla, 1937 yılında kuruma yazdığı mektubu oku
mamışlardır. Atatürk, 1935 yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini açarken aynen, Sayın Fuat Azgur' 
un, biraz evvel bana okuduğu cümlelere benzer bir 
nutuk vermiş, yeni Türkçe. Sonra, en yakınlarından 
olan Falih Rıfkı'ya, 1936 yıllarında, «Çocuk, bu iş 
böyle yürümüyor» demiş ve 1937 yılında, bugün bi
zim anladığımız Türkçe ile yahut da kullanılan, ya
şayan Türkçe ile yeni metinler yazmış, koymuştur. 
Bunları, Atatürk'e ait «Söylevler ve Belgeler» kitabın
da bulmak mümkündür, kütüphanede vardır, isteyen 
arkadaşlarımız gider, bakar; eğer aksini söylemiş-
sem, gelip yüzüme çarpar. 

Şimdi, bu Dil Kurumu, Atatürk'ün vasiyeti üzeri
ne devam etmiştir ve Atatürk, ölümüne yakın vasiye
tinde, «Dil Kurumunun bir akademi haline dönüşme
sini» söylemiştir ve bizim bugün şikâyet ettiğimiz ya
kındığımız kargaşalığı çıkartan bu Dil Kurumudur. 
(Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım; 
Size şimdi, Atatürk Akademisini büyük bir iyi ni

yetle kuran arkadaşlarımın hazırladıkları gerekçeden 
bir cümle okuyorum: 

«Böylece de Dil ve Tarih Kurumlarının çalışma
larını düzenleyici bir özelliğe de sahip olunacaktır.» 
Yani, bu Dil Kurumu korunacak, bu Dil Kurumu, 
Atatürk'ün felsefesine uygun organlar arasında ye
rini alacaktır... Bunu biz kabul edemeyiz. 

AZMİ ERYILMAZ — Biraz önce kabul edildi 
Sayın Başkan, zabıtlarda var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Zabıtlarda var, zabıtlardaki... 

AZMİ ERYILMAZ — Zabıtların dili var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ona hiç şüphe yok. Sayın Eryılmaz, 
zabıtların dili olduğundan şüphe yok, benimde dilim 
var, ben de konuşabilirim ve ben sizin sözünüzü hiç
bir zaman kesmedim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Ben hiçbir zaman sizin sözünüzü 
kesmedim, sabırla dinledim. Siz de beni sabırla lüt
fen dinleyin, aynı sabırla birbirimizi.... 

Ve biraz evvel dedim ki, «Ayrı bir Atatürk Aka
demisi kurulabilir; Türk Dil Akademisi de kurulmak 
şartıyla...» Ben, «Türk Dil Akademisi kurulmak şar
tıyla» dediğim zaman, işte Atatürk Akademisini bu 
Dil Kurumundan kurtarmak istedim. Onun için Türk 
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Dil Akademisini Anayasaya bir hüküm olarak getir
mek istedim. 

Anlaşıldı mı efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. Özel

likle Sayın Dikmen'in bir teklifi vardı, ben size o 
maksatla söz vermiştim. Onu lütfen; o konudaki mü
lahazanızı rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hangisiydi efendim? 

BAŞKAN — Maddeyle birlikte önergeleri geri 
almak ve yeni bir metin getirmek konusunda Sayın 
Dikmen'in teklifi. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, maddemizi geri almıyo
rum. Türk Dil Akademisi kurulmasına ilişkin mad
deyi muhafaza ediyorum efendim. (Alkışlar) 

Herkes sorumluluğunu alsın, oyunu versin. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkanım, 

bir sorum vardı. 
BAŞKAN — Sayın Kocatürk, imzalayanlar adına 

fikrinizi lütfen şöylece ifade edin bana; esasa gir
meden getirdiğiniz metnin şümulü hakkında lütfen 
fikir veriniz ve tamamını kapsayıp kapsamadığını da 
ifade ediniz. 

İBRAHÎM GÖKTEPE — Kaç defa söz vereceksi
niz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
79 arkadaşım adına verilen önergedeki anafikri 

hülasa ettiğim takdirde, zannediyorum Komisyonla 
ve Yüce Heyetinizle.. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk; tekrar rica ediyo
rum. 168 inci maddenin yerine kâim olmak üzere mi 
verildi, yoksa ondan ayrı olarak oylanmasını mı isti
yorsunuz? Yalnız buna münhasır size söz verdim. 
Lütfediniz efendim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan; arayı (zabıt
lara bakınız) bu maksatla vermediniz. «79 arkadaş 
konuşun, bir neticeye varın, ondan sonra gelsin...» 
Bir neticeye vardık ve sözcü olarak arkadaşımızı seç
tik. Lütfen iki dakika dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, lütfediniz efendim; 
hangi maksatla ara verdiğimi gayet iyi hatırlıyorum. 
Siz, Sayın Anayasa Komisyonu Başaknının görüşüne 
iştirak ettiğinizi ifade ettiniz; fakat imzalayanlar, Sa
yın öztürk ve zannediyorum Sayın Şenocak, bir sua-
liyle buna katılmadıklarını ifade ettiler. Bu itibarla 
bu önergenin akademi fikrini de kapsayıp kapsama

dığı konusunda müttehit bir fikre varın ve lütfen bu
nu ifade edin, dedim. Şimdiye kadar sizin önerge
nizi imzalayanlar adına bu noktada bir açıklama ya
pılmamıştır ve şimdi ben, Sayın Kocatürk'ten bu nok
tada bir açıklama bekliyorum. Yalnız bu konuda 
efendim; çünkü esas hakkında konuştunuz. 

Lütfen efendim. 
M. UTKAN KOCATÜRK — Yüksek takdirleri

nize mazhar olur veya olmaz, dava şudur : 79 arka
daşın imzaladığı önerge, Dil Akademisi fikrini de 
kapsamaktadır. Şöyle ki: 

Atatürk Akademisi fikri altında biz, muhtelif sek
siyonların birleşmesinden oluşan bütün bir kurumu 
kastediyoruz. Atatürk Akademisi, bir tarafında Dil 
Enstitüsü; yani Atatürk'ün dil politikasını en yüksek, 
en yetkili mercice izah edecek bir Enstitü. Yanında, 
Tarih Enstitüsü; yani Atatürk'ün tarih tezini en yet
kili bir şekilde izah edecek bir Enstitü. Yanında, İk
tisat Enstitüsü; yani Atatürk'ün iktisadî görüşlerini... 

BAŞKAN — Yalnız sorumu cevaplayınız, lütfen 
ona münhasır kalsın, çok rica ediyorum efendim. 

M. UTKAN KOCATÜRK — Şunu arz ediyo
rum ki, Atatürk Akademisi adı altında sunduğumuz 
kurumun Dil Akademisi adı altında Komisyonun ge
tirdiği kurum bir bölümünü, bir seksiyonunu, bir 
birimini, bir enstitüsünü oluşturacaktır. Dolayısıyla 
şamil bir hüviyet taşımaktadır bizim teklifimiz. Ata
türk Akademisi olarak madde Anayasaya girdiği tak
dirde, Anayasa Komisyonunun da istediği hususlar, 
bence gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan; istirham ediyoruz, bizim de imzamız var. Yal
nız, konuşmak istemiyorum, sadece usul hakkında 
bir cümle söyleyeceğim. 

Şimdi hepimizin zihni karıştı, maksadın ne oldu
ğu kesin olarak anlaşılmadı. Onun için hem Sayın 
Başkanlıktan istirham ediyorum, hem de Komisyon
dan; acaba bu maddeyi atlayıp yarın veya diğer gün
ler görüşürsek, sanırım ki, çok daha salim olacaktır. 

Bunu arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Sayın İğneciler; müsaade ediniz 

efendim. 
Komisyondan şunu rica ediyorum; yapılan açık

lamaya göre verilen önerge 168 inci maddeden ayrı 
bir önerge değildir. Bu itibarla önerge sahipleri 
«168 inci maddenin yerine kâim olmak üzere bir 
önerge verdiklerini» ifade etmişlerdir. Bu. itibarla 
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benim Başkan olarak, ayrı ayrı işleme tabi tutmam 
mümkün değildir. 

Şimdi Muhterem Komisyondan soruyorum; mad
deyi önergeyle beraber ve diğer önergelerle beraber 
geri almak istiyorlar mı?.. (Gürültüler) 

Müsaade edin efendim, rica ederim, çok rica ede
rim, ben sualime cevap alayım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 

Yani, karakterime aykırı olaylarla karşı karşıya 
bulunuyorum, yanlış anlaşılmasın. Sayın Utkan biraz 
evvel bana geldi «Atatürk Akademisi ayrı, Dil Aka
demisi ayrı kabul edelim, oylayalım» dedi, burada. 

ALÎ DİKMEN — Ben gelmedim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Siz değildiniz Ali Paşam, sizi ka
rıştırmıyorum, o kadar değil artık... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Şimdi aksini savunuyorlar, saygıy
la karşılıyorum; görüşü değişebilir, bunu saygıyla 
karşılıyorum, tenkit de etmiyorum, görüşü değişebi
lir; fakat bu da gösteriyor ki, sorun kendi ve arka
daşları kafasında billurlaşmamış. Billurlaşmamış, o 
kadar ki; Sayın Bekir Tünay başka bir şey söyledi, Kâ
zım Öztürk başka bir şey söyledi, çok özür diliyo
rum, beni bağışlasın, Komisyon Üyesi Sayın Alpas
lan da başka bir şey söyledi, o da imzalamış, Sayın 
Gözübüyük de imzalamış, o da aksini savunuyor 
şimdi. Sorun... («İmzaları saymayalım» sesleri, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfediniz efendim, 
böyle müzakere olmaz. Aksi takdirde celseye son ver
mek lüzumunu hissederim. 

Sayın Aldıkaçtı sizden ricam şu; önergelerle bera
ber maddeyi geriye alıyor musunuz? Bunun cevabı
nı lütfediniz, ben de ona göre muamele yapacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Almıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Almıyorsunuz. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, ben im

zamı geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; o 

yalnız sizin muhterem şahsınızı ilgilendiriyor. Şimdi 
oylama safhasına geçiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — İmza veren arkadaşlarımız oy ver
mekte serbesttirler, imzaları ile bağlı değildirler. («Ga
yet tabiî» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim; bu açık
lamaya lüzum yok. Biraz evvel ifade ettim, kendile
rinin değerli şahsiyetlerini ilgilendirir bir husustur. 

Şimdi ikinci sorum şu; lütfen ona da kısaca ce
vap rica ediyorum. 

Sayın Tünay ve 79 üyemiz tarafından verilen 
önergeye katılıyor musunuz; dikkate alınmasına veya 
katî şekilde oylanmasına? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ayrı bir madde olarak katılıyoruz; 
fakat 168 inci maddenin yerine katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri bu isti
kamette vermişlerdir. Komisyon 168 inci madde ye
rine oylanmasına katılmadıklarını ifade ediyorlar. 
Bu itibarla ben önergenin Komisyonca dikkate alın
masını oyluyorum. 

Sayın Tünay'ın önergesinin dikkate alınmasını ka
bul edenler işaret buyursunlar... Dikkate alınmasını 
kabul etmeyenler işaret buyursun... Dikkate alınması 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Katî oylanmadığı için, bu maddeyle ilgili olarak 
verilen diğer önergelere de geçiyorum. 

Sayın Pamak'ın önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 168 inci maddesinin aşağı

daki şekilde yeniden düzenlenmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet PAMAK 

L. Türk Dil Akademisi : 
Madde 168. — Türk Dil Akademisi, Başbakanlı

ğa bağlı özerk ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir ku
ruluştur. 

Görevi, Türk Dilinin yaşatılması, korunması ve 
zenginleştirilmesini sağlamaktır. 

Devletin ve devlet kuruluşlarının dil politikası 
ve uygulaması Türk Dil Akademisinin tespit ettiği 
esaslara aykırı olamaz. 

Türk Dil Akademisi en çok 40 üyeden oluşur. 
Üyelerin dörtte üçü, doğrudan doğruya Türk Dili 
alanında akademik unvanı haiz olanlar arasından; 
dörtte biri diğer alanlardan akademi genel kurulu 
tarafından seçilir. 

Kuruluşu sırasında bu üyelerin tümü bir defaya 
mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanınca seçilir. 
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Türk Dil Akademisinin kuruluşu, çalışma usul
leri ile yetki ve özlük işleri özel kanunla düzenlenir. 

TÜRK DİLİ AKADEMİSİ KURULUŞU ÎLE 
İLGİLİ ÖNERGENİN GEREKÇESİ 

I. - GİRİŞ : 
Çağımız Türkiyesinde, dünyadaki gelişmelere pa

ralel olarak, bilim, kültür ve teknik alanlarında, göz
le görülür çok cepheli gelişmeler olduğu bir gerçek
tir. Yüzyıllarla ölçülen bir geçmişi, ölmez edebî ve 
fikrî mahsulleri bulunan Türk Dili; çağımızın ilmî 
ilerlemelerine, kültür ve teknik icaplarına uymak ba
kımından, sıkıntı ve karışıklık içindedir. 

Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma ka
rar ve gayreti içinde bulunan Türkiye'de, Türk Di
linin, yüksek bir ilmî kuruluşun sorumluluğu ve ko
ruyuculuğu altında gelişmesi zarurî görülmektedir. 
Bundan dolayı bütün çalışmalarını sadece Türk Dili 
üzerinde, hususiyle yaşayan Türkçe üzerinde topla
yacak bir «Türk Dili Akademisi» nin kurulması, ka
çınılmaz ve geciktirilmesi doğru olmayan bir ihtiyaç 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Türk Dili millî kültürümüzün esası, millet haya
tımızın ana unsuru, millî birlik ve bütünlüğümüzün 
temel dayanağıdır. Devlet ve millet olarak bu büyük 
sosyal müesseseye gerekli ilgi ve ihtimamı göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Güzel Türkçemiz uzun zamandan beri bir başı
boşluğun, sunî ve ilim dışı zorlamaların içine terke
dilmiştir. Artık dilimizi daha fazla bu durumda bı
rakamayız. 

II. - DİLİMİZİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BUNA
LIM : 

Türk Dili, keyfî ve sorumsuz davranış ve baskı
lar yüzünden büyük bir bunalım içine düşmüş bu
lunmaktadır : 

1. Ülkemizin en üst seviyedeki aydınları; profe
sörler, kitap müellifleri, gazete yazarları dahi Türk-
çeyi, yanlış kullanır hale gelmişlerdir. 

2. Son on yılda üniversite bitirmiş gençlerin ço
ğu artık, «mağdur, mehil, mevhuu, münzevî, müp-
tedi, müstait» gibi kelimeleri bilmemektedir. Bunla
ra karşılık diye öne sürülmüş bulunan «kıygın, önel, 
sanal, kaçınık, başlayıcı, anık» kelimeleri de bilin
memektedir. Demek ki aydın dediğimiz insanların 
kelime hazinesi, bunlardan ve bunlar gibi yüzlerce 
kelimeden mahrumdur. Kelimeler olmadan düşün-
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I mek mümkün değildir. O halde aydınımızın düşün
me kabiliyeti, bilmediği kelimeler nispetinde kısırlaş-

I mış demektir. 
3. Yeni kelimeler, manaca birbirinden farklı pek 

I çok kelimenin yerine kullanılmakta, bu da dilin kı-
I sırlaşmasına yol açmaktadır. «Düzey» kelimesi, «se-
I viye, derece, dereke, plân» kelimelerinin hepsi için 

kullanılır olmuştur. Halbuki bu kelimeler mânaca 
birbirlerinden farklıdırlar. «Aşama», «hamle, merte
be, safha, kademe, derece» kelimelerinin yerine kul-

I lanılıyor. 
I 4. Dilden atılan her kelime, insanımızı geçmişte 
I meydana getirilen kültür hazinesinden koparmakta-
I dır. Atatürk'ün «Gençliğe Hitabe» sindeki 155 ke

limeden 79'u, yani yarıdan fazlası «Söylev» de de
ğiştirilmiştir. Demek ki yeni nesiller Atatürk'ün ko-

I nuşmalarını, yabancı dilde yazılmış bir eser gibi alıp 
I okuyacaklardır. 
I Almanya'nın dünyaca ünlü ekonomi profesörü 

Fritz Neumark'ın şu sözleri bu durumun en veciz 
ifadesidir : '«Yabancı dil öğrenen bir kişi bir dil öğ
renir. Oysa biz bir buçuk dil öğrendik. Türkçe ve 
öz Türkçe Diliniz o kadar değişti ki, şimdi bir bu
çuk dili de kullanamıyoruz.» 

I 5. Anadolu köylüsü hâlâ «hayat, sebep, imkân, 
hikâye, cevap» demektedir. Anadolu'nun hiçbir ye
rinde «yaşam, neden olanak, öykü, yanıt» kelime
leri yoktur. O halde yeni kelimeler, halk ile aydın 
arasında da bir uçurum yaratmaktadır. 

6, Azerî Türkleri «edebiyat, şahsî, şart, tabiat» 
diyorlar. Özbek Türkleri «nazariye, tasvir, eser, za
fer» diyorlar. Azeriler de Özbekler de bu kelimele
rin yerine «yazın, kişisel, koşul, doğa, kuram, betim
leme, yapıt, utku» demiyorlar. Demek ki yeni keli
meler, dışarıdaki soydaşlarımızla da bağlarımızı ko
parmaktadır. 

7. Üniversiteyi bitirmiş aydınlar dahi artık Türk-
çeyi doğru telaffuz edemiyorlar, düzeltilmesi zor im
la hataları yapıyorlar. 

III. - DİLİMİZLE İLGİLİ İLMÎ ÇALIŞMALA
RIN YERTERSİZLİĞİ : 

I Dil varlığımızı ortaya çıkaracak çalışmalar ta-
mamiyle yetersizdir. 

1. Modern Türkçenin sağlam ve herkesçe kabul 
I edilebilir bir sözlüğü hâlâ mevcut değildir. 

2. Herkesçe uyulan tutarlı bir imla kılavuzu bile 
I henüz yoktur. 
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3. Türk dilinin tarihî grameri hâlâ yapılmamış
tır. 

4. Türk dilinin tarihî sözlüğü hâlâ hazırlanma
mıştır. 

5. Türk lehçe ve ağızlarının karşılaştırmalı gra
meri yazılmamıştır. 

6. Türk lehçelerinin ve ağızlarının karşılaştırma
lı sözlüğü hazırlanmamıştır. 

7. Türk dili ve edebiyatının temel eserlerinden 
bir çoğu henüz yayınlanmamıştır. 

8. Türkiye'deki ağızlar ilmî usullerle hâlâ araş
tırılmış değildir. 

IV. - ATATÜRK'ÜN DİREKTİFİ : 

Her memlekette kurulduğu gibi Türk dilinin bir 
akademiye sahip olması, Atatürk'ün aziz bir ideali 
ve yerine getirilmesi borç olan mübarek bir vasiye
tidir. Bu ideali Ve vasiyeti artık daha fazla geciktir
memek lazımdır. 

ıl936'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken 
Atatürk, Dil ve Tarih Kurumlarından bahsettiği sı
rada «Bu millS ku^umiljann az zaman içinde), millî 
akademiler halini almaşım temenni ederim» demiş
tir. 

Atatürk'ün «temennb'sinin, hem de Meclisi açış 
konuşmasındaki bir «temennb'sinin «direktif» ola
rak kabul edilmesi gerektiği münakaşa edilemez. 

Türk Dil Akadamisine karşı çıkanlar, Türk Dil 
Kurumunu savunmakta ve onun bu görevi çok gü
zel yaptığını ileri sürmektedirler. Türk Dil Kurumu
nun Atatürk'ün esesi ve mirasçısı olduğu ileri sürül
mektedir. 

Halbuki Atatürk, Türk Dil ve Tarih Kurumla
rının «...bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça...» 
mirasından faydalandırılmasını istemiştir. Acaba bu 
kurumların tutum ve davranışları bu şerefi muhafa
za etmekte midir? 

İşte bu soruya Türk Dil Kurumunun tutum ve 
davranışlarından kısa birkaç örnek vererek cevap 
arayalım. 

1. Bugün Türk Dil Kurumunun Malî Sekreter
liğini yapan Profesör hakkında «Yeni Düşünce» der
gisinde çıkan bir iktibas haberine göre «A'nkara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Umumî Fizim Kürsüsü 
Doçentlerinden Dr. Burhan Cahit Ünal, Üniversite
ce «bilgi ve görgüsünü artırmak) için gönderildiği 
İtalya'da, İtalyan Proleter Enternasyonal Birliği Par-
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j tisinin ikinci millî kongresine TİP adına fiilen katıl-
I mıştır.» 

2. Türk Dil Kurumu'nun ödül verdiği veya biz
zat yayınladığı bazı Marksist ve anarşist görüşler 
ihtiva eden birkaç kitaptan örnekler vermek isterim: 

A) Türk Dil Kurumu tarafından 1980 hikâye 
ödülü verileri kitap : ELLER, Aydınlık yayınları, 
1979. 

Bu kitapta, tabanca zoruyla toprak işgali haklı 
gösterilmiştir. 

«O, seherde oturiy, bu topraklar ne dimeye onun 
oliy? Ne bohtan düzen...» 

«Kalem» adlı hikayede anarşist gençler haklı 
gösterilir. Aynı hikâyede Mustafa Kemal'in adımn 
arkasına sığınılarak, halk devlet kuvvetlerine karşı 

I isyana kışkırtılır. 
ı«Ayakkabı Giyen tnek» hikâyesinde «iyi niyetli; 

eşitlik, özgürlük, sosyal adalet yanlısı» genç'in «top-
I lum düşmanı» diyerek annesini bile öldürmeyi dü-
I şünmesi normal gösterilir. 

Türk Dil Kurumu ödüllerinin, Türkçeyi en iyi 
ve en güzel kullanan yazarlara verilmesi gerektiği 
halde, 

«Eller» kitabında devlete karşı anarşist hareket
ler övülmekte son derece çirkin ve müstehcen ifade
ler kullanılmaktadır. 

B) Türk Dil Kurumu 1979 eleştiri ödülü verilen 
kitap; «Nazım HİKMET'in şiiri», İstanbul, 1978. 

Bu kitapta Nazım Hikmet büyük şair ve deha 
olarak gösterilmekte; Atatürk devrinde Nazım Hik-
met'in hareketlerine müsaade edilmeyişi, Sokrat'ın 
yargılanışına benzetilmektedir. 

Nazım Hikmet'in Komünist olduğu ve Mark
sist görüş için devrim kavgası verdiği yazar tarafın
dan tasvip edici bir ifadeyle anlatılmaktadır. 

Kitabın yazarı dahi Marksist olduğunu sakla
maz. Yazara göre «özgürlük» ortamına Marksist 
yöntemlerle ulaşılabilir. 

Yine yazara göre Cumhuriyet dönemi (Atatürk 
devri) bir baskı dönemidir ve Nazım Hikmet'e bas
kı uygulanmıştır., 

C) Türk Dil Kurumu 1980 Şiir ödülü verilen 
«Trabzonlu Delikanlı» adlı kitabın yazarının «Talip
lerin ağıdı» adlı kitabında, Nurhak dağlarında Türk 
askeriyle çarpışırken ölen Sinan Cemgil adlı anarşist 
için şair şunları yazmaktadır : 
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«Nurhak dedikleri 
Ne yüce dağdır 
Yiğitler vurulmuş eteklerinde 

Taratma ile ateş açtılar 
Gencecik yiğitleri biçtiler 
Sinan CEMGÎL ile 
Arkadaşları 
Kesilmiş dal gibi yere düştüler 
Taratmasından 
Ölüm kusturan 
Jandarma, Jandarma 
Kaç ödül aldın 
Göğsüne övülmeye 
Kaç nişan taktın 
Pusuya yatılmış 
Kurşun atılmış 
Jandarma, Jandarma 
Kime atılmış 
Halkın oğulları 
Nice yıkılmış 
Nurhak dedikleri 
Bir cüce dağdır 

Ölmüş dedikleri 

Yiğitler sağdır.» (Sh. 16) 

Kitapta Kürtçülük de tahrik edilmektedir : 
«Vurdular onu neden 
Belki Kürt olduğundan 
Belki düşüncesinden» (Sh. 34) 

D) Doğrudan doğruya Türk Dil Kurumu tara
fından yayınlanan kitap : Tanıtma yayınları arasında 
ve çocuklar için : 

Çocukluk Yılları, 1980 
Bu kitapta, Komünizmden mahkûm olmuş pek-

çok yazarın çocukluk hatıraları yer almıştır., 
Bu biyografilerin veriliş biçimiyle çocuklarda ede

biyatla uğraşmanın devlet tarafından suç sayıldığı in
tibaı uyandırılmak istenmektedir. Halbuki yazarların 
işledikleri suç edebiyatla uğraşmak değil, komünizm 
propagandası ve çalışması yapmaktır. Ama Türk Dil 
Kurumunun yayımladığı bu kitabın uyandırdığı ima
ja göre, böyle suçlardan mahkûm olanlar büyük ve 
meşhur yazar olmaktadır. Böylece çocuklarımızın be
yinleri yıkanmak istenmiştir. 

tşte daha pekçok örneğini sayabileceğimiz bu gibi 
sebeplerle Türk Dil Kurumu Atatürk'ün yolundan sap
mış ve Atatürk ve Türk milletine ihanet eder bir du

ruma düşmüştür. Bu sebeple Atatürk'ün mirasçısı ol
ma hakkını da tabiî olarak kaybetmiştir. 

Bu sebeplerle Atatürk'ün Türk Dil Akademisi ku
rulması direktifi daha da önemli ve kaçınılmaz bir gö
rev halini almaktadır. 

Tedvin edilen 168 inci madde son derece isabetli 
ve Atatürk'ün vasiyetinin de yerine getirilmesidir. 

Ancak, maddeyi yeniden düzenleyen önergemde 
getirmek istediğim, üyelerin en az dörtte üçünün Türk 
dili alanında akademik unvanı haiz bulunanlar arasın
dan seçilmesidir. 

Ayrıca bu akademi tarafından alınacak kararlar 
mutlaka devleti ve devlet kuruluşlarını bağlayıcı ol
malıdır. Ayrıca bu akademi mutlaka özerk bir kuruluş 
olmalıdır. 

Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın Pamak, açıklama yapacak mı
sınız efendim?.. Buyurun. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisimizin değerli üyeleri; 

Çağımız Türkiye'sinde dünyadaki gelişmelere pa
ralel olarak bilim, kültür ve teknik alanlarında gözle 
görülür çok cepheli gelişmeler olduğu bir gerçektir. 
Yüz yıllarla ölçülen bir geçmişi ölmez edebî ve fikrî 
mahsulleri bulunan Türk Dili çağımızın ilmî ilerleme
lerine kültür ve teknik icaplarına uymak bakımından 
sıkıntı ve karışıklık içindedir. Çağdaş medeniyet sevi
yesinin üstüne çıkmak karar ve gayreti içlinde bulu
nan Türkiye'de Türk Dilinin yüksek bir ilmî kurulu
şun sorumluluğu ve koruyuculuğu altında gelişmesi 
zarurî görülmektedir. 

Bundan dolayı bütün çalışmalarını sadece Türk 
Dili üzerinde hususi ile yaşayan Türkçe üzerinde top
layacak, bir Türk Dil Akademisinin kurulması kaçınıl
maz ve geciktirilmesi doğru olmayan bir ihtiyaç du
rumuna gelmiş bulunmaktadır. Türk Dili millî kül
türümüzün esası, millet hayatımızın anaunsurui millî 
birlik ve bütünlüğümüzün temel dayanağıdır. Devlet 
ve millet olarak bu büyük sosyal müesseseye gerekli 
ilgi ve ihtimamı göstermek mecburiyetindeyiz. 

Türk Dili, keyfî ve sorumsuz davranış ve baskılar 
yüzünden büyük bir bunalım içine düşmüş bulunmak
tadır. 

Ülkemizin en üst seviyedeki aydınları; profesörler, 
kitap müellifleri, gazete yazarları dahi Türkçeyi yan
lış kullanır hale gelmişlerdir. 

Son on yılda üniversite bitirmiş gençlerin çoğu ar
tık, «mağdur, mehil, mevhum, münzevî, müptedi, müs-
teit» gibi kelimeleri bilmemektedirler. Bunlara karşı-
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lık diye öne sürülmüş bulunan «kıygın, önel, sanal, 
kaçınık, başlayıcı, anık» kelimeleri de bilinmemekte
dir, Demek ki, aydın dediğimiz insanların kelime ha
zinesi, bunlardan ve bunlar gibi yüzlerce kelimeden 
mahrumdur. Kelimeler olmadan düşünmek mümkün 
değildir. O halde aydınımızın düşünme kabiliyeti, bil
mediği kelimeler nispetinde kısırlaşmış demektir. 

Yeni kelimeler, manaca birbirinden farklı pekçok 
kelimenin yerine kullanılmakta, bu da dili kısırlaştır
maktadır. Dilden atılan her kelime, insanımızı geçmiş
te meydana getirilen kültür hazinesinden koparmak
tadır. Atatürk'ün «Gençliğe Hitabesi»ndeki 155 keli-
limeden 79'u; yani yarıdan fazlası «Söylev» de değiş
tirilmiştir. Demek ki, yeni nesiller Atatürk'ün konuş
malarını yabancı dilde yazılmış bir eser gibi alıp oku
yacaklardır. 

Anadolu köylüsünün konuşmasıyla aydının konuş
ması birbirinden kopmuş ve aydınla köylü arası, halk 
arası açılmıştır. Üniversiteyi bitirmiş aydınlar dahi 
artık Türkçeyi doğru telaffuz edemiyorlar, düzeltil
mesi zor imla hataları yapıyorlar. 

Dil varlığımızı ortaya çıkaracak çalışmalar tama-
miyle yetersizdir. 

1. Modern Türkçe'nin sağlam ve herkesçe kabul 
edilebilir bir sözlüğü hâlâ mevcut değildir. 

2. Herkesçe uyulan tutarlı bir imlâ kılavuzu bi
le henüz yoktur. 

3. Türk dilinin tarihî grameri hâlâ yapılmamış
tır. 

4. Türk dilinin tarihî sözlüğü hâlâ hazırlanama-
mıştır. 

5. Türk lehçe ve ağızlarının karşılaştırmalı gra
meri yazılmamıştır. 

6< Türk lehçelerinin ve ağızlarının karşılaştırma
lı sözlüğü hazırlanmamıştır. 

7. Türk dili ve edebiyatının temel eserlerinden 
bir çoğu henüz yayınlanmamıştır, 

8. Türkiye'deki ağızlar ilmî usullerle hâlâ araş
tırılmamıştır. 

Her memlekette kurulduğu gibi Türk dilinin bir 
akademiye sahip olması, Atatürk'ün aziz bir ideali 
ve yerine getirilmesi borç, olan mübarek bir vasiyet
tir. Bu ideali ve vasiyeti artık daha fazla geciktirme
mek lazımdır. 

1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken 
Atatürk, Dil ve Tarih Kurumlarından bahsettiği sıra
da «Bu millî kurumların az zaman içinde, millî aka
demiler halini almasını temenni ederim» demiştir. 

Atatürk'ün «temenni»'sinin, hem de Meclisi açış 
konuşmasındaki bu «temennb'sinin «direktif» olarak 
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kabul edilmesi gerektiği münakaşa edilemez. Bu çok 
önemli sebeplerle tedvin edilen 168 inci madde son 
derece isabetli ve Atatürk'ün vasiyetinin de yerine ge
tirilmesidir. Ancak, maddeyi yeniden düzenleyen 
önergemde getirmek istediğim, üyelerin en az dörtte 
üçünün Türk Dili alanına akademik kariyer yapmış 
olanlar arasından seçilmesidir. Türk Dilini ancak Türk 
Dili bilginlerine bırakarak kurtarabiliriz. Ayrıca, bu 
akademi tarafından alınacak kararlar mutlaka dev
leti ve devlet kuruluşlarını bağlayıcı olmalıdır. Bu ya
pılmazsa Türk Dil Kurumunun ulaştığı seviyeye ula
şacak ve Türk Dili gene içinde bulunduğu durumdan 
kurtulamayacaktır. Bunun için bu önemli maddeyi dü
zenleyerek Atatürk'ümüzün vasiyetini yerine getiren 
değerli Komisyonumuza sonsuz teşekkürlerimi arz 
ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pamak'ın önergesi üzerinde 
söz almak isteyen bir üyemiz?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Dikkate alınmasını kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergenin dikkate alın
masını kabul ediyor. Dikkate alınmasını oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Şahin'in önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 168 inci 

maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Türk Dil Akademisi en çok 40 üyeden oluşur. 
Kuruluşunda bu üyelerin hepsi bir defaya mahsusen 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Üyelerin dil ko
nularında uzmanlaşmış olmalarına özen gösterilir. 

Türk Dil Akademisinin kuruluşu, çalışma usul
leri, boşalan üyeliklere yeni üye seçimi ile yetki ve 
özlük işleri kanunla düzenlenir.» 

A. Avni ŞAHİN 
BAŞKAN — Sayın Şahin, bir açıklama yapacak 

mısınız? 
A. AVNİ ŞAHİN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Benim bu önerge ile maddede yapmak istediğim 

değişiklik, sadece boşalan üyeliklere yeni üye seçi
mine taalluk etmektedir. Komisyonun getirdiği me
tinde boşalan üyelere mevcut üyelerin seçim yapma-
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lan hususu derpiş edilmiştir. Ben bunun Anayasada 
bu şekilde tedvin edilmesinin değil, kanunla düzen
lenmesinin daha uygun olacağ} kanaatiyle bu deği
şikliği teklif ettim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Şahin'in önergesi üzerinde söz almak is

teyen üyemiz?.. Yok, 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Dikkate alınmasını rica ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şahin'in önergesinin dikkate 
alınmasına Komisyon iştirak ediyor. Dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,,. Et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir, 

168 inci madde önergelerle beraber Komisyona 
verilmiştir. 

jMadde 169'u... 
MEHMET VEIİD KORAN — Sayın .Başkanım, 

özür dilerim, 168 inci madde yerine kaim olmak üze
re bizim de bir önergemiz vardı? 

BAŞKAN — Bakalım efendim... 
Başka imzalar var mıydı efendim 
MEHMET VEIİD KORAN — Tabiî efendim, 

benden başka Erdoğan Bayık, Fuat Yılmaz, Doğan 
Gürbüz, Hilmi Sabuncu, Zeki Yıldırım, Nurettin 
Âyanoğlu, Selçuk Kantarcıoğlu, Halil Akaydın.... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Selçuk Kantarcı
oğlu'nun önergesi ise Sayın Kantarcıoğlu o önerge
lerini geri aldılar. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Benim aldığım 
önerge ayrı bir önergeydi efendim. 

MEHMET VELÎD KORAN — O ayrı efendim. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bakalım efen

dim... 
tik imza kimin acaba? 
MEHMET VELÎD KORAN — Benim efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Fuat Yılmaz'ın 

olması lazım* 
BAŞKAN — Sayın Fuat Yılmaz'ın önergesi mi 

efendim? 
MEHMET VELÎD KORAN — Sağdakini sayar

sanız Fuat Yılmaz, soldakini sayarsanız Velid Ko
ran. 

BAŞKAN — Efendim, burada şöyle bir not var: 
«Anayasa Tasarısının 168 inci maddesi, Dil Akade-
misiyle ilgili olarak verdiğim önergeyi geri alıyorum. 
Fuat Yılmaz.» 

Önerge Sayın Fuat Yılmaz tarafından geri alın
mıştır efendim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Haberim yoktu 
efendim. 

BAŞKAN — 169 uncu maddeyi okutuyorum : 
M, Diyanet işleri Başkanlığı 
MADDE 169. — Genel îdare içinde yer alan Di

yanet tşleri Başkanlığı, özel kanununda gösterilen gö
revleri yerine getirir.' 

IBAIŞKAN — İlgili önergeleri dkutayorum: 
Danışma Mecisi Başkanlığıma 

Görüşmekte oiduğumuz 166 Sıra Sayılı Anayasa 
Tasarısının 169 oncu maddesiinikii aşağıdaki sekide 
ıdüaenilietaumıesıinttı arz ve teklif ederiz. 

Mehmet PAMAK Abdullah Pulat GÖZÜ-
BÜYÜK 

S. Feridun GÜRAY 

Nurettin ÂYANOĞLU 

M. Rahmi KARAHA-
SANOĞLU 

Vehbi Muhlis DABAK-
OĞLU 

Turgut YEĞENAĞA Haılıil ERTEM 
M. Talât SARAÇOĞLU E, Yıldırım AVCI 

Tandoğan TOKGÖZ EvıEya PARLAK 
Zeki ÖZKAYA Selçuk KANTARCIOĞLU 

Mehmet KANAT Halil GELENDOST 
Erdoğan BAYIK Necdet ÖZDOĞAN 
Osman YAVUZ 1. Doğan GÜRBÜZ 

>«M. Diiıyanet İşleri Başkanlığı;: 
IMAODE 169. — Genel İdare Sçfade yer alan 

Diiıyanet İşiteni Başlkanikğı Özel Kanunumda gösterilen 
görevleri yerime getliriır. 

Diyanet İşleri Başkamı Özel Kanununda beliıitliien 
nJiıtelklerî taşıyan ve Bakamlar Kurulunca gösterilen 
âlkii aday arasımdanj Cumlhurbaşjkanınca aitanıır ve Baş
bakana karşı soîumlüdur.1» 

Sayım Başkanlığa 
169 uncu (maddemin birimci satırıma «Diyanet İş

leri Başkanlığı» nidam sonra «Laıiklk esasları doğrul
tusunda» liibareslimıim eklenmesini arz ve teklif ederim > 

iBeöoiır TÜNAY 
BAŞKAN — Sayım Parmak, bür açıktama yapa

cak! ımısımiz?, 
MEHMET PAMAK — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurumuz. 
IMEHMET PAMAK — Sayım Başjkam, değerli 

arkadaşlar; 
İdarelin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliğini dü

zenleyen 15Ö mci maddede «İdare 'kuruluş ve görev
leriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir» dlemül-
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miş offlma&ıma rağmen, Diyaniet işledi Başkanlığına 
ayrı bîr maddede yer verilmesi İhtiyaç olduğuna gö
re, tmlilet vicdanımı rahatsız etmiş olan 1961 Amaya-
sasındalki (ifadelerle yetinıilmemesi gerekir,; Laik bir 
ültoenıiırı dünlle lilgü işlerini, dikil kuraları da dikkate 
aflaraık düzenleyecek devlet teşktiatoraı Anayasada 
daha ciddî bir şeklide ele alınması lazımıdır. Bu ele 
laüiinmş seki mutlakla Yüce Dinimiz Marnın Tüırkü-
ye'dekü en üst kuruluşunun bu kutsiyetiyle paralel 
olmalıdır.) 

1961 Anayasası Diyanet İşleri Başkanlığını ge-
miell lidaıre dçdnde bir kuruluş olarak üfade etmiş ve 
uygulama da ıbu ıtiMü olmuştur. Ne yazıktır kd, bu 
sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı kendisinden bekle-
tnıüfiettij flbiiosnrveıtü vöremelrnıiş ve halk üzerinde etkili ola-
mıamııştır. (Bu sebepkdUr ki, halik kendisine illegal 
veya legal ıdlinî grup ve teşeklkıülllllerden! din hizmeti 
ıbekler duruma gelmliş ve onların gösterdiği çoğu da 
yanlış ve zararlı yolardan gütmeyi yeğlemiş, resmî 
dün teşkilatı otaması gereken Diyanet İşleri Başkan
lığınla Mbar etmemiştir. (Eğer Diyanet İşleri Baş
kanlığı geneli lidare (içinde ve sadece bir gendi idarî 
ibiklim olarak yer alacaksa, 150 noi maddeye rağmen 
ayrıca Anayasada zilkredıiılimesiıne ihtiyaç yoktur.: Eğer 
Ahyasada zikredilmesi gereken ıbir teşkilatsa (Ki, 
laikipn gereği olarak ziıtofledıilimesi lazımdır) o hal
de Diyanet İşleri Başkanlığı daha ciddî bir tarzda 
ve çok büyük çoğunluğu Müslüman olan nTİMetii-
mizin kendisine din teşkilatı olarak güvenip bağla
nacağı, ayrıca legal ve ilegat kuruluşlardan din ko
nusunda medet ummayacağı, kuvveti ve şerefiyle 
mütenasip biir statü ve atanıma şekline kavuşturulma-
Sıdıır. 

Aslında laikliğin tam gereği bu kuruluşun siyasî 
otoriteden ayrı muhtar tbir statüye kavuşturulllrnasıdır; 
aimia bugünkü devlet yapımız ibiiıze has ıbir laiklik ser-
gilediği için, hiç olmazsa şimdilik bu husus gerçek
leşemeyeceğinden, önergemılzdeki sekilide 'bir statü ve 
atanma şekline kavuşturulması asgarî bir şarttır. 

IBdiz önergemizde Diyanet İşleri Başkanının özel 
kanununda belirtilen niiıtelikleri taşıyan ve Bakanlar 
Kurutaııoa gösterilen liüfli aday arasından Cumhur-
başkanınca atanması ve Başbakana karşı sorumlu 
olması esasını tekif ediyoruz. Böylece, TRT Genel 
Müdürünü, Merkez Bankası Başkanını ve daha pek 
çok yöneticiyi 'atayanı Cumhurbaşkanına Diyanet İş
leri Başlkanıuu da atama yetkisii verilmektedir. Diya
niet İşleri Başkanlığı herhalde 'bahsettiğim diğer ku
ruluşlardan çok daha önemli ve şerefi de o kadar 
yüksek olan bir kutsal makamdır. 
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Biz bu düzenlemeyi yapmakla, aynı zamanda bu 
kutsal makamın siyaset ve siyasetçinin tesirlinden 
mümkün olduğunca kurtarılarak istismar edilmesini 
önlemek istedik. Bakana bağlı bir Diyanet İşleri Baş
kanlığının politikacılar tarafından nasıl istismar edil
diğini hepimiz biliyoruz. Eğer bu kötü uygulamaya 
son vererek din istismarcılarının tasallutundan bu kut
sal teşkilatı korumak istiyorsak, önergemizdeki tek
lifi; yani Diyanet işleri Başkanının Cumhurbaşka
nınca, Bakanlar Kurulunca teklif edilecek 2 aday 
arasından atanmasını ve Başbakana karşı sorumlu 
hale getirilmesini sağlamak zorundayız. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyetin kendi ku
ruluşudur. Atatürk'ün eseridir. Bu sebeple de korun
ması ve kollanması gereken bir Cumhuriyet müesse
sesidir. 

Durumu ve önergemizin desteklenmesini Değerli 
Anayasa Komisyonu ve Yüce Meclisin yüksek tak
dirlerine arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Âyanoğlu, önergenin lehinde, buyurun efen

dim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının 169 uncu maddesinde Diya

net işleri Başkanlığı, 1961 Anayasasındaki hükmün 
aynen alınmasıyla getirilmiştir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda 
Başkanl ğın görevleri şu şekilde belirtilmiştir : 

«tslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasla,-
rıyla ilgili işleri yürütmek; din konusunda toplumu 
aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere Baş
bakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş
tur.» Bugün bu görevlere ilaveten hac işlerinin koor
dinasyonu da bu Başkanlığa verilmiştir. 

Yukarıda ifade ettiğim görevleri yapan ve Türk 
Milletinin kalbinde büyük yeri olan Diyanet İşleri 
Başkanlığının bir cümle şeklinde Tasarıda getirilme
sini yerinde bulmadığımı arz ederken, önergede ol
duğu şekilde kabul edilmesiyle bu büyük kuruluşu
muza, gerekli değerin verilebileceği kanaatindeyim. 

TRT Genel Müdürünün (Çıktı ama), Merkez Ban
kası Başkanının Cumhurbaşkanınca atanmasını geti
ren Tasarı, Diyanet İşleri Başkanının atanmasına bir 
açıklık getirmemiştir, önergede bu husus da temin 
edilecek şekilde düzenlenmiş ve Bakanlar Kurulun
ca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 
atanacağı ve Başbakana karşı sorumlu bir kuruluş 
olduğu isabetle tespit edilmiştir. 



Danışına Meclisi B : 

Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasada daha ge
niş bir şekilde yer almasının nedenlerini kısaca arz 
ettikten sonra sözlerime son vereceğim : 

Dinin denetiminin Devletçe yürütülmesi, din işle
rinde çalışacak kimselerin yetenekli olarak yetiştiril
mesi, dinî taassubun önlenmesi, dinin toplum için 
manevî bir disiplin olmas nın sağlanması, Türk Mil
letinin muasır uygarlık seviyesine ulaşması, çoğunlu
ğu Müslüman olan ülkemizde dinî ihtiyaçların karşı
lanması, dinî işleri görecek kişiler, mabet ve başka 
maddî ihtiyaçların sağlanması, bunların bakımı gibi 
konulara yardım etmektir. 

Bu büyük kuruluşumuza Anayasada layık olduğu 
yeri verebilmek amacıyla verilmiş bulunan önergenin 
dikkate alınmasını saygılarınla, arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Feyzioğlu, bu önerge dolayısıyla mı isti

yorsunuz, yoksa oylanmadan önce mi istiyorsunuz 
açıklamayı? 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Oylanmadan önce efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Pamak'ın önergesi üzerinde 
söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. Sayın Gürel, 
lehinde, aleyhinde? 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, lehinde Sayın Âyanoğlu 
konuştu. 

Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Feyzioğlu açıklasın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyzioğlu önerge
lerden sonra istiyor, biraz evvel sordum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Komisyon adına. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Komisyon adına ola
maz, benim karşı oyum var. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Komisyonun gö
rüşünü... 

FEYZİ FEYZİOĞLU — önerge dolayısıyla kar
şı oyumu da arz etmiş olayım eğer imkân varsa, aley
hinde konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz öner
geleri oylayım, madde oylanmadan size, biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, karşı oyunuzu açıklama fırsatını 
vereyim. 

Şimdi ben Sayın Pamak'ın önergesi üzerinde Ko
misyonun görüşünü rica ediyorum. 

7 9 . 9 s 1982 O : 4 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Dikkate alacağız, inceleyeceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Dikkate alacaksınz. 
Sayın Dinçer, soru. Buyurun. 
RECAt DİNÇER — Sayın Başkanım, dikkate 

alınmasını istediklerine göre, Diyanet işleri Başkanı
nı 2 namzet arasından değil de 3 namzet arasından 
seçilmesine acaba katılırlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılırız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergenin dikkate al nma-

sını oyunuza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Sayın Tünay'ın önergesine geçiyorum. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, benim 

konuşma imkânım bu önergeyle ilgili olacaktı. 
BAŞKAN — Hangi önergeyle efendim? 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Şimdi dikkate alınma

sını... 
BAŞKAN — Ama size sordum Sayın Feyzioğlu, . 

önerge dolayısıyla mı konuşacaksınız, yoksa önerge
lerden sonra mı dedim. Cevabınız önergelerden sonra 
oldu. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Görüşeyim dedim efen
dim. önergeden sonra mı anladım, önergelerden de
ğil. «Bu önergenin üzerindeki konuşmalar bittikten son
ra mı, oylamadan önce mi?» buyurdunuz. Ben, bu 
önerge üzerindeki konuşmalar bittikten; fakat oyla
madan önce konuşma^ istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, tabiî önerge
lerden sonra deyince, önergenin oylamasını da şamil
dir. Maalesef önerge dikkate alınmak üzere oylan
mıştır. Bununla beraber size Sayın Tünay'dan sonra 
söz vereceğim. Sayın Komisyon önergeyi tetkik eder
ken sizin görüşünüzü de bir kere daha değerlendir
mek fırsatını bulacaktır, önergeler tabiri içinde bi
rinci önergenin oylanacağı da şamildir, gayet açık. 

Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Atatürk, dinî inançlar ve bütün düşünce şekille

rinin vicdan hürriyeti altında toplanmasını ister. Bu
nun için de «Her fert istediğini düşünmek, istediği
ne inanmak, kendine has siyasî bir düşünceye sahip 
olmak, mensup olduğu dinin gereklerini yapmak ve 
yapmamak hürriyetine sahiptir. Kimsenin düşüncesi
ne ve vicdanına hâkim olunamaz.» demektedir. 
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Tanrının, meleklerin hepsinden yüce olarak insanı I 
yarattığını buyurur, insanın hürriyeti uğruna şeyta
nı lanetler ve cennetten kovar. Atatürk düşünüşünün 
temelinde de, Tanrının en yüce yara,tığ< olan insan yer 
almaktadır. j 

işte bu nedenledir ki, insan düşüncesinin hürri» I 
yeti son derece önemlidir. Şu bir gerçektir ki, Ata- I 
türk için laiklik anlayışı dogmalar kadar doktrinleri 
de ihata eder. Doktrinlerin değişmez kurallarına karşı 
düşünmek de laikliktir 

La,iklik, dinle devlet işlerini ayırmakla başlar ve 
fakat bununla bitmez. İnsan aklını esir eden her tür
lü, gerek dogmatik, gerek doktriner her türlü düşü
nüşü vicdan hürriyeti adı altında toplar, laiklik ilke- I 
sinin sınırları içinde sayar. 

Atatürk için aslolan .toplumun düşünce yapısı
dır, düşünce yapısının değiştirilmesidir. Osmanlı dö- I 
neminden Cumhuriyet dönemine geçişte ümmet yeri
ne millet şuurunun yaratılması çabalarının temelinde I 
bu düşünce yatar. Bunun içindir ki, Büyük Atatürk, I 
yepyeni Türk Devleti için yepyeni beyin yapısına sa- I 
hip vatandaşı yaratmak azmindedir. Bunun için de I 
her alanda, her yönde eğitim ve öğretimi şart koş
muştur. Atatürk düşünüşünde laiklik, güzel sanatların 
her dalından bilime, günlük hayattan millî duyguya 
ve millî ahlak anlayışına kadar çok geniş bir görüşü | 
ifade eder. I 

Atatürk laiklik ilkesini koyarken, siyasî hürriye- I 
tin önşartı olarak düşünce hürriyetini Türk Milletine 
kazandırmak istemiştir. 

Bu nedenle laiklik ilkesini din düşmanlığı olmak- j 
tan kurtarmanın ve beyinlere gerçek anlamıyla işle- j 
menin tek ve yegâne yolu, başta din adamları olmak I 
üzere bütün bir milletin laiklik anlayışında birleşme- j 
siyle mümkün olur. Bu da laiklik ilkesinin Anaya
sada yer almasını gerekli kılar. I 

Takdir Yüce Meclisindir, saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünaly'm önergesi üzerinde söz almak iste

yen sayın üyemiz?.. Sayın Kantarcıoğlu; lehte, aleyh
te?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Yasama, yürütme ve yargı organlarının hiçbir I 

kuruluşuna böyle bir kayıt konulmadığına göre, çok I 
hassas bir teşkilat olan ve Anayasanın bütün mad- I, 
delerinde temel ilke olarak bulunması gereken laik- j 
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ligi, genel idare esaslarına göre yürütülmekle görevli 
Diyanet İşleri Başkanlığı maddesine koymaya gerek 
olmadığı kanaatindeyim. Laiklik ilkesine, inanç, iba
det, teşkilat ve öğrenme hürriyetleri gibi dört anahür-
riyetle yer veren Anayasamızın bu ileri ve zamanı-
mızdaki din anlayışını hiçbir teşkilatın kötüye kullan
ması mümkün değildir. Anayasamız, Atatürk İnkılap
larının korunması, vatandaşlarımızın her türlü hak 
ve hürriyetlerinin teminat altına alınması yolunda bü
tün tedbirleri almıştr. Kötüye kullanılması halinde, 
her zaman kanunlarımızla kontrol altına alınması 
mümkündür. 

Bu hükme gerek olmadığı, Diyanet İşleri Teşkilat 
Kanununu görüşürken dahi Sayın Bakanın da açık
lamış olduğu gibi, önergenin aleyhinde bulunduğumu 
arz eder, maddenin getirilen metindeki gibi kalması
nın yerinde olduğunu bildirir, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

KÂZIM ÖZTÜRK — önergenin lehinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Toplumumuz için son derece hassas, tarihî akış

tan kaynaklanan, Türkiye'de oluşumları etkileyen bir 
maddeyi görüşüyoruz. Söz söylemek, üzerinde kanaat 
yürütmek son derece güç bir maddedir. Tarihî kayna
ğı iyice tahlil etmedikçe, toplumumuzdaki etkilerini 
yeterince takdir etmedikçe, madde üzerinde fazlasıy
la oynamanın yararı değil, zararı olacağını düşünüyo
rum. Komisyonumuz son derece hassas biçimde, Ata
türk devrinden bu yana Anayasalarımızdan akıp ge
len bir maddeyi oluşturmuştur. Bu maddenin üzerin
de ileriye geriye söz etmenin toplumumuza yarar de
ğil, zarar getireceğini düşünüyorum. Komisyon mad
desinin aynen kalmasını öneriyorum. 

Beni bağışlayınız, lehinde söz aldım; ama bu söz
leri söylemenin başka fırsatı yoktu. Böylece arz et
miş olayiin efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, söyleyeceğim hiçbir 

şey yok; takdirinize bağlı. (Alkışlar) 
Sayın Feyzioğlu ,maddeyi vermeden evvel size söz 

vereceğimi ifade etmiştim, buyurunuz efendim. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkanım, aziz 

arkadaşlar; 
169 uncu maddenin Tasarıda yer alması sırasında7, 

bu maddenin sadece bir cümleden ibaret kalmasını 
doğru görmemiş ve şu kısa karşı oyumu yazmış idim : 
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Anayasal bir kuruluş olarak genel idare içinde yer 
aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanlığının bir telk 
cümle içinde «Özel kanununda gösterilen görevleri 
yerine getirir» demekle yetinilmesi, bu kuruluşun 
Türk toplumunda önemli yerinin ve rolünün gereğin
ce idrak edilmediği izlenimini vermektedir. 

Laikliğin dinsizlik olmadığı, din ile dünya işleri
nin birbirine karıştırılmaması ve dinin politikaya alet 
ettirilmemesi anlamını taşıdığı gerçekleri, Türk top
lumunda Müslümanlığın en aydın din adamlarının 
elinde öğretilmesi, anlatılması ve Devletin bu atan
daki gözetim ve denetiminin en etkin biçimde yürü
tülmesi lüzumunu ortadan kaldıramaz. 

Bu itibarla Diyanet işleri Başkanlığının bu temel 
görevlerinin madde metninde alıkça belirtilmesi ye
rinde olacaktır demiştim. 

İlk önerge yüksek tasviplerinizle dikkate alınmak 
üzere Komisyonumuza verilmiş bulunuyor; fakat bu 
önergede de sadece biraz önce okuduğum madde met
ninin bir tek cümleden ibaret olan muhtevası aynen 
muhafaza edilmiştir. İkinci fıkra olarak, «Diyanet iş
leri Başkanının Cumhurbaşkanınca gösterilecek aday
lar arasından seçilmesi» hususu getirilmiştir. 

Bendeniz bu karşı oyumla bağlantılı olmak üzere, 
madde metninin şu şekilde düzeltilmesinin çok daha 
yerinde olacağı görüşündeyim, bunu yüksek takdir
lerinize ve tasviplerinize arz etmek istedim : 

«Madde 169. — Genel idare içinde yer alan Diya
net işleri Başkanlğı, tslamiyetin gerçek kural ve il
keleri doğrultusunda çağın gereklerine uygun olarak 
bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstün
de kakarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi 
amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri ye
rine getirir. 

Diyanet işleri Başkanı, özel kanununda belirtilen 
nitelikleri taşıyan ve bakanlar kurulunca gösterilen 
üç aday arasından Cumhurbaşkanınca tayin edilir.» 

Durumu takdirlerinize saygıyla arz ediyorum, te
şekkür ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi oğlu. 
Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Dikkate alalım efendim. 
BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz; o manada 

anlıyorum, çünkü bir önerge olmadığı için oylamam 
mümkün değildir. Dikkate alınacağını ifade ediyor
sunuz, teşekkür ederim. 

Sayın Tünay'm önergesi üzerinde görüşünüzü ri
ca ediyorum? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ona katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Tünay'ın önerge
sinin dikkate alınmasına katılmadıklarını ifade edi
yor. Dikate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Madde dikkate alınan önergelerle beraber Ko
misyona verilmiştir. 

170 inci maddeye geçiyorum. 
N. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları 
MADDE 170. — Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve or
ganları kendileri tarafından, kendi üyeleri arasından 
seçilir. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Meslek kuruluşlarının organlarının seçimleri, üye
lerin en geniş biçimde katılımını sağlayacak ve hâ
kim yönetim ve denetiminde yapılacak şekilde ka
nunla düzenlenir. 

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçlan dışında faa
liyet gösteremezler; meslek kuruluşları siyasetle uğ
raşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî te
şebbüslerinde devamlı olarak çalışanlar meslek ku
ruluşlarına üye olamazlar. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nün, millî güvenliğin, kamu düzeninin» başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması, suçların önlenme
si bakımlarından, gecikmesinde sakınca bulunan hal
lerde, mahallin en büyük mülkî amiri, hâkim kararı
na kadar, meslek kuruluşunun seçilmiş organlarını 
görevden uzaklaştırabilir. 

BAŞKAN — önergelere geçiyorum. 
Sayın Bayer buradalar mı?.. Yoklar. 
Sayın Bayer'in önergesini işlemden kaldırıyorum. 
Sayın Uzunoğlu?.. Buradalar, önergesini okutu

yorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları» başlığını 
taşıyan 170 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
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«N. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları 

Madde 170, fıkra bir : 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 

bunların aynı nitelikteki üst kuruluşları kanunla mey
dana getirilir ve organları, kendileri tarafından, ken
di üyeleri arasından seçilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 170 inci maddesinin 2 nci fıkrasının son 

fıkra olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. Saygıları
mızla. 

Rıfat BAYAZIT Adnan OREL 
Halil ERTEM 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 170 inci maddesi 3 üncü fık

rasındaki «hâkim yönetim ve denetiminde» deyimi
nin; 

«Hâkim denetiminde» haline getirilmesini saygı 
ile dileriz. 

Güngör. ÇAKMAKÇI 
Paşa SARIOĞLU 
özer GÜRBÜZ 

Ali Nejat ALPAT 
Tülay ÖNEY 

Cahit TUTUM 
Şerafettin YARKIN 

Gerekçe : 

Ayhan Fırat 
Akif ERG1NAY 
Remzi BANAZ 

Mazhar HAZNEDAR 
Muhsin Zekâi BAYER 
Muzaffer SAÖIŞMAN 

Isa VARDAL 

1. Çoğu meslek kuruluşu organ seçimleri özel
likle Anadolu'da «Aman şu görevi ne olursun sen al» 
şeklinde ve rekabetsiz, gerginliksiz geçer. Hâkim yö
netimi gereksiz külfettir. 

2. Hâkim denetimi kâfidir. Bir de yönetim için 
gerekli hâkimi temin etmek çok zordur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte qlan Anayasa Tasarısının 170 inci 

maddesinin beşinci fıkrasının madde metninden çı
karılmasını arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Aynı mahiyette; Mehmet Akdemir, 
Şerafettin Yarkın, tsa Vardal, Bahtiyar Uzunoğlu. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısı 170 inci maddesi son fıkrasının 

daha önceki fıkralarda getirilen kontrol ve kısıtla

malar yeteceğinden metinden çıkarılmasını, kısıtlama
larda ifrattan kaçınmasını saygıyla dileriz. 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Ayhan FIRAT 

Akif ERGlNAY 
Mazhar HAZNEDAR 

tsa VARDAL 
Cahit TUTUM 

Paşa SARIOĞLU 

Özer GÜRBÜZ 
Ali Nejat ALPAT 

Muhsin Zekâi BAYER 
Tülay ÖNEY 

Muzaffer SAÖIŞMAN 
Remzi BANAZ 

Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Kamu 
Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları» başlığını 
taşıyan 170 inci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

N. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşları : 

Madde 170. — Son fıkra : 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

ile bunların aynı nitelikteki üst kuruluşlarının seçimle 
oluşturulan organlarının görevine idarece son verile
mez. Ancak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, baş
kalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suçların 
önlenmesi bakımlarından, kanunla belirtilen şekilde 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en 
büyük mülkî amiri, geçici olarak, hâkim kararma ka
dar, bu kuruluşların seçilmiş organlarını görevden 
uzaklaştırabilir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 170 inci maddesi 4 üncü fık

rasındaki cümlenin '. 

«Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları ve kendi 
işlevleri dışında faaliyet gösteremezler ve normal eleş
tiri, uyarı, fikir bildirme sınırını aşarak siyasetle uğ
raşamazlar. Siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle 
ortak hareket edemezler.» 

Şeklinde düzenlenmesini saygı ile öneririz. 

Güngör ÇAKMAKÇI 
Muzaffer SAÖIŞMAN 

A. Mazhar HAZNEDAR 
Tülay ÖNEY 

Paşa SARIOĞLU 

Özer GÜRBÜZ 
Ayhan FIRAT 
îsa VARDAL 

Remzi BANAZ 
Şerafettin YARKIN 



Danışma Meclisi B : 

GEREKÇE : Bu açıklık, normal, demokratik uya
rıcı, iyi niyetli eleştirilerin de kasıtlı veya dar yorum
la «sen siyaset yapıyorsun» şeklinde kabul edilmesi
ni ve susturma, engellemede ifratı önleyecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 170 inci maddesine, devletin ülkesi ve 

milletiyle başlayan fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra
nın ilavesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımızla. 
«Amaçları dışına çıktığı ve siyasetle uğraştığı için 

mahkemece görevine son verilen meslek kuruluşları 
organlarının sorumlu görülecek üyelerinin meslekî 
faaliyetlerini sürdüremeyeceklerine de hükmolunur.» 

Rıfat BAYAZIT Adnan OREL 
Sadi ERDEM Halil ERTEM 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, önergeniz üzerin
de bir açıklama yapacak mısınız? Birinci fıkranın de
ğiştirilmesini önermektesiniz. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Müsaade ederse
niz buradan arz edeyim. Malumlarınız olduğu üzere; 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üst 
kuruluşlar da kurabiliyorlar. Anayasa Taşarısmın 
bundan önceki ilgili maddelerinde bu husus geçti ve 
üst kuruluşlarda metne ilave edildi. Burada da ilave 
edilmesinde yarar olacaktır. Bunun için önergemi ha
zırlamıştım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; Sayın Uzunoğlu arka
daşımızın önergesindeki teklife katılıyoruz. Ve me
tinde; «Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları ve bunların aynı nitelikteki üst kuruluşları» nın 
ilavesiyle kesin olarak oylanmasını rica ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — «Ve bunların aynı nitelikteki üst 

kuruluşları...» 
Evet, birinci fıkrayla alakalı bir başka önerge 

yok. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Komisyon kati 

şekilde katılmaktadır. Bu itibarla fıkrayı müsaade 
ederseniz bu ilaveyle; Sayın Uzunoğlu'nun teklif et
tiği ilaveyle birlikte okuyorum ve oyunuza sunuyo
rum : 

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve bunların aynı nitelikteki üst kuruluşları kanunla 
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meydana getirilir ve organları kendileri tarafından, 
kendi üyeleri arasından seçilir.» 

Birinci fıkrayı katî şekilde oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra ile alakalı Sayın Bayazıt'ın önergesi. 
Bir açıklama yapacak mısınız? 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bu ikinci 

fıkranın maddenin tertibine göre son fıkrayı götürül
mesi gerekiyor. O şekilde mütalaa ettik. Bu yönden 
bir önerge verdik. Takdir arkadaşlarımızın ve Ko
misyonun. 

BAŞKAN — İkinci fıkranın son fıkra olarak 
metinde yer almasını... 

RIFAT BAYAZIT — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu önergeye katılıyo
ruz, doğrudur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının öner

gesine Komisyon katılıyor. Katî şekilde oyluyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Katî şekli ile kabul 
edilmiştir. İkinci fıkra son fıkraya dönüşmüştür. 

Sayın Çakmakçı'nın 3 üncü fıkranın değiştirilme
si ile alakalı önergesine geçiyorum. 

Sayın Çakmakçı bir açıklama yapacak mısınız? 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Benim çok önergem 

var. Bunu Gürbüz arkadaşımız açıklayacak. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
170 inci maddedeki; «Kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları» kapsamına giren yurdumuzda 9 
ayrı yasayla kurulmuş ayrı ayrı kuruluşlar vardır. 
Bunların oda, baro, dernek, konfederasyon, birlik 
gibi bütün yurda dağılmış 1 000'e yakın kuruluşu var
dır. Fıkramız şöyle diyor : «Meslek kuruluşlarının 
organlarının seçimleri, üyelerinin en geniş biçimde ka
tılımını sağlayacak ve hâkim yönetim ve denetiminde 
yapılacak şekilde kanunla düzenlenir» Amacın, üyele
rinin en geniş biçimde katılımını sağlamak olduğu 
anlaşılıyor fıkradan. 

Hal böyle olunca, yönetim ve denetimi de birlik
te hâkime verilmiş. 1 000'e kadar yaklaşan oda, baro, 
birlik bütün yurtta... Bunların yönetimi dediğimizde 
her yıl yapacakları Genel Kurul toplantılarının yö
netimine kadar varan bir işlem hâkime verilmiş ola
cak. Yurdumuzda hâkim yokluğu, mahkemelerdeki iş
lerin çokluğu ve gecikmesi ayrı bir şikâyet konusudur. 
Şimdi burada, yönetimi de hâkime vermek suretiyle, 
mahkemeleri de güç durumda bırakıyoruz. Oysa 
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amaç; üyelerin en geniş biçimde katılımını sağlamak- I 
sa, denetimini fıkrada bırakıyoruz. Bu konuda bir en
dişe varsa, hâkimden denetimle ilgili bir görev is
tenebilir; ama yönetim bırakıldığında; sanıyorum, ne 
bu fıkradaki; kongreler ve çalışmalar yönetilebilir, 
amaç yerine gelir, ne de hâkim mahkemede görevini 
yapabilir. 

Bu bakımlardan, fıkralardaki «Yönetim» tabiri
nin çıkartılmasını istedik ve yine bu kendi içinde de, I 
maddede çelişkili olduğu görülüyor. Son fıkrada, I 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bel
li koşullarla mahallin en büyük mülkiye amirince I 
hâkim kararına kadar organlarını görevden almak ve- I 
riliyor mülkî amire. Burada hâkime bir güvensizlik 
var. Diğer, demin okuduğum fıkrada, yönetim ve de- I 
netim hâkime yaptırılmak isteniyor. Halbuki yöne
tim ve denetim mülkî amire yaptırılabilse, daha çok I 
amaca belki yaklaşılabilirdi. 

Biz, Sayın Komisyon bu şekilde gördüğü için, bir I 
şey demiyoruz; ancak «Yönetim» tabirinin çıkması- I 
nı, fıkrada sadece «Denetim» tabirinin kalmasını öne- I 
riyoruz. 

Yüksek takdirinize saygılarımla arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz?.. I 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Lehinde konuşmak 

istiyorum. I 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, 

aleyhinde söz almak istiyorum. I 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz önce aleyhte, I 

sonra lehte söz vereyim. 
Buyurun Sayın Uyguner. I 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 170 inci madde, kamu kuru- I 
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili madde
dir. 

Verilen önerge, üç yönden maddenin değiştiril- I 
meşini istemektedir. Bunlardan birincisi; kamu kuru- I 
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçimlerine I 
hâkimlerin müdahalesi. İkincisi; bu kuruluşların si- I 
yasetle uğraşmamaları. Üçüncüsü de; belli şartlar al
tında, bunların hâkim kararına kadar, en büyük I 
mülkiye amiri tarafından organlarının görevden I 
uzaklaştırılması meselesi. 

Şimdi birincisinde, maddenin üçüncü fıkrası; I 
meslek kuruluşları organlarının seçiminin, hâkimle- '• 
rin yönetimi ve denetiminde yapılmasını öngörmek- I 
tedir. 'Bundan maksat, bu seçimlerin son derece ciddî | 
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bir hava içerisinde, meslek onuruna yakışır ve ger
çeği yansıtır . şekilde yapılmasıdır. Bu, neden icap 
etmiştir? Çünkü bu konularda, yapılan seçimlerde 
çok çeşitli oyunlar oynanmıştır, çok çeşitli kural dı
şı işlemlere başvurulmuştur. Bunun disipline edilme
si zamanı gelmiştir ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek teşekkülleri ele alınmışken, şimdi burada bu, 
yegâne teminatımız olan adlî teminat altında yapı
lırsa, o takdirde hem meslek onuruna yaraşır bir 
ciddiyet içerisinde yapılacaktır, hem de gerçekler, 
yani gerçek oylar tecelli edecektir ve gerçek organ
lar işbaşına gelecektir. Çeşitli ayak oyunlarına mey
dan verilmeyecektir. Maddenin amacı budur. 

İkinci olarak; meslek kuruluşlarının siyasetle uğ
raşmaları menedilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, o başka fıkra ve başka 
önerge mevzuu zannediyorum. Biz şu anda yalnız 
üçüncü fıkra ile meşgulüz Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Saym Başkan; şimdi 
izahlarında en büyük mülkiye amirine de değindiler 
Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sadece örnek verdim. 
BAŞKAN — Efendim; örnek verdiler. Derler ki; 

«Hâkim yönetim ve denetiminde» deyiminin yerine 
«Hâkim denetiminde» olsun, «Yönetimi» kalksın. 
İfadeleri bu. 

M. FEVZİ UYGUNER — Arz ettim; hâkimle
rin denetiminde ve yönetiminde yapılacaktır ve ciddî 
bir şekilde yapılacaktır, gerçek oylar tecelli edecek
tir. 

Oyunuzu, Komisyonun metni lehinde kullanacağı
nızı ümit eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Çakmakçı, lehinde konuşmak üzere buyu

runuz. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlar; 
«Kamulaştırma bedelinin değer palhası mı, emlâk 

vergisi değeriyle mi olduğunun tartışıldığı ortamda 
«hâkimlerimize itimat ediniz, Keban'daki misal genel
leştirilmesin, mahkeme en ince şekilde bilirkişiyle 
vesaireyle inceler» derken, «Türk Hâkiminin vere
ceği karara saygılı olmanız icap eder.» diye konuş
muştum. 

'Burada «Hâkim yönetim ve denetiminde» sözün
de, «Yönetim fazladır» derken, bununla tenakuz içe
risinde değilim. Elbette; Ihâkim yönetimi artı dene
timi olursa, daha iyi olur; ama tatbikatın içinden 
gelen arkadaşınız olarak biliyorum, bu kabil kamu 
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kuruluşlarının kongreleri aralık aylarında cumartesi 
günleri olur, iki senede bir başkan seçimleri olur. 
Anadolu'da, İsparta Baro Başkanlığı, Burdur Baro 
Başkanlığının seçimi bir yarışma değildir, şerefli bir 
görev için, «Allah aşkına iki sene de sen yap» diye, 
adeta vazifeye nazlananı davet şeklinde olur. Zan
netmeyelim ki; her kamu kuruluşunun seçimi elek
triklidir, tansiyonludur. 

Toplu basın mahkemesi olur, hâkim bulamazsı
nız; cumartesi günü keşfe gidecektir. Ağır cezada 
bir inhilâl olur; çağırırsınız, hâkim bulamazsınız. 
Meslek kuruluşunun toplantısı, ekseriyet olursa ayın 
13'ünde, ekseriyet olamazsa 20'sinde olacaktır. Ha
klimin deneıtirmii aırtı hükümet komiserimin vücudu 
aırfa siyasetle uğraşamaz, bilmem ine olamaz. .* Bütün 
bu törenleri beraber (mütalaa ettiğimiz takdimde, hâ-
tklimıiın denetimi kâfidir, Haklimin yönetimli, [toplantı
ya çılkııp, sabalhitainı akşama kadar bunların genel 
komgrelieriıni bilfilill lidare etmesiınıi icap ettirir ki; 
bu, (fazla (frendik̂  'Bu (kadar ıtelaşeye lüzum yoktur, 
hâkıiımlin denetimli, kâfi (teminattır^ 

O (itibarla, yönetimi külfetler tafolml edecektir, tat-
'bilkaitta müşkülatlar çıkaracaktır. 

Saygılar sonarım.. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayıın Çakmakçı. 
Sayım Tunçbay, buyurunuz. Soru mu soracaksı-

mız? 
TÜRE TUNÇBAY — Şunu belirtmek 'İşitiyorum 

Sayım (Başkanımı. Zamlara, kaybolmasın diye yerimden 
söyleyeceğim.;, 

Bu sorum yıllardır, özellikle sora yılarda çok önem 
(kazanan bir somundur. Meslek seçimleri birçok de
ğişik mesleklerde yapılmaktadır. Bunun hem' haklim 
yönetiminde, hem İde denetiimıliınde kalmasını ben arz 
ederim. 

(BAŞKAN — 'Peki, teşekkür ederim, efendıim. 
Sayın Vaırdlai, soru mu soracaksınız? 
İSA VARDAIL — Komisyon sözcüsü konuştuk

tan sonra soru sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Eifendiım;; Sayın Çakımakçı'mım öner
gesi üzerinde Komisyonum görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
ÂKYOL — Saym Başkanımı; 

Zamandan tasarruf (itibariyle mademki fıkra fık
ra liarleırrtelkıteyliz; 'arkadaşlarımız lütfeder, sorularını 
dıa sorarlarsa, hem tdkrardaın ıkaçmimış oluruz, hem 
de 'bu meseleye ıtoprtao biir aydınlık gelmiş olur. Bu, 
açık bir mesededıir. Ne istendiği belidir, aırtoadaşları-
mazın da ne dırtedâkferii belidir. Bu sarulariıa büz Ge

nel Kurulun zamanınım heba oilimasıinı işitemiyoruz; 
ama ıtaJkdir Yüce BaşıkanikğımızınKİiır. Nasıl emreder-
sinliız? 

İBAŞKAN — Sayın Akyoİ, beni omu blir temenni 
olarak arkadaşlardan rica ettim; lama zamneriyo-
rum, sizim görüşünüzden sonra bir soru sormayı ter
cih edecekler, 

lütfediniz; kısa rica ediyorum. Esasen mevzu ga
yet açıktır, zannediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

Arkadaşlarımız meseleye, yargıçların zamanının 
olmaması bakımından ve fren fazladır diye iki açık 
ve birbirine yakın olmayan gerekçeyle yanaştılar. 
'Bu mesele, yani meslek kuruluşlarınım seçimleri, ül-
kemiizde'ki mıilkro organizma dediğimiz çeşitli kuru-
Huşları beli bir şekilde demokratik yönetimlere ka
vuşturma arzusunun bir sonucu olarak böyle düzen
lenmiştir. Bu, o derece bir ihtiyaçtır ki, Sayın Çak
makçı ve Gürbüz arkadaşlarımız bağışlarlarsa, ülke
mizde o ertelenen seçimlerde, neredeyse, j % l'e ya
kın bir çoğunllulk kendi arasımda Genel Kurul yapma, 
sonucu alma, daha sonra da 10 bini bulan bu ku
ruluşların, 'bu meslek kuruluşlarının adına kamuoyu
na çıkma alışkanlığı kazanmışlardır.: Bu sağlıksız gö
rüşünü ortadan kaldırmak zorundayız; 'tedbir buma 
yönelliiktıir. Hiçbir şekilde biz, yargıçlarımızın, ken
dilerini daha fazla meşgul1 edecek, bir toplum dü
zensizliğine yoll açacak bu durumu önlemek için za
manlarını, ayırmayacaklarını düşünmüyoruz; 'asıl, 
toplumum tümünde düzen bozulduğu zaman yargıç
larımızın önüne dosya sayısı dalha fazla gelmekte
dir.-

Çifte fretaı meselesine gelince; hiçbir fren koymu
yoruz. Sadece ve yalnızca bütün meslek kuruluşla
rına mensup üyelerin oy varlığını kulanabilmelerine 
imkân vermek istiyoruz. Herhalde bunda mutabık 
olmayan tek fert düşünülemez. 

iBu katılmayı sağlayabilmek için, emniyetle iste
yenin katılmasını sağlayabilmek için, bu tedbire ih
tiyaç yardırs 

!Bu nedenle, önergelere! katılmıyoruz ve Tasarıda 
olduğu ıgibi, bu fıkranın oylanmasını saygıyla rica 
ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
ıŞimıdi sorulara geçiyoruz. 
IBuyurun Sayın Varda!,: 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, bilindiği ıgibi, 

kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapmış ol-
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dulkian seçiımler, sonumda itiraz halimde yargı dene- ı 
timimden geçmektedir. 

Getirilen fıkrada, ımeslek kuruluşlarımın seçimle
rinin hâlkıkn yönetimi ve denetimli atamda yapılması I 
mevcut düzene göre nasıl düzenlenecektir? Bu bir. 

Diğer taraftan; burada hâkimi, hükümet komi
seri durumuna düşürülımüyor mu? İM. I 

Bu görev hâkimlik mesleğine yakışır ımı? Üç. I 
iBu konularda bilgi istiyorum; teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Şahin, süz de sorunuzu lüfe- I 
diniz; müştereken cevap verilsin. 

A, AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, 1 timci fık
rada, «Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş- I 
lan ve üst kuruluşları» da dahil ederek oyladık. I 

Şimdi maddemin müteakip fıkralarımda da aynı I 
şeyler vardır; acaba bu maddede meslek kuruluşları I 
olarak oyladığımız takdirde, bu kuruluşların kap
sam dışı kalması söz konusu olabilir mi, olamaz mı? 
IBunu hatırlatmak istiyorum^ I 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi 
Komisyon?... I 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; I 
Seçimlerdin hâkini yönetim ve denetiminde olma- I 

sı, hukukumuza yabancı, gökten inmiş bir çözüm de- I 
ğiMir. 76 ncı maddede, Genel Kurulumuz, «sikliden I 
olduğu gibi, milyonlarca oy verilen genel seçimlerin 
de hâkim yönetim ve denetimlinde yapılmasına ka
rar vermiştir» I 

Şu hailde, hâkim yönetim vö denetimlinde seçim 
yapılması, bizıım bildiğimiz, uyguladığımız, Anaya- I 
sal bir hükümdür. Orada hangi zorluklar varsa ve- I 
ya hangi sistem varsa, burada da o olacaktır- I 

Hükümet komiserli durumuna düşmez. Burada I 
sadece 'bir dernek söz konusu değil-, fakat vasıflı, İka- I 
nun tarafımdan düzenlenmiş ve kamu kurumu nite- J 
ligindeki meslek kuruluşları söz konusudur, dernek- I 
Herle karıştırmamak iktiza eder. I 

Hâkimlik mesleğine gelince; Türkiye'de hâlkümle-
rim seçimleri yönetme ve denetlemede ödevli olduk- I 
laınmı, daha geniş ve daha zor bir alan için, esasen I 
kabul etmiş bulunuyoruz. I 

Teşekkür edenim Sayın Başkanım^ 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. AVNİ ŞAHİN — Soruma cevap vermedi Sa- l 

yın Başkanım. I 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Şahin'in sorusuna gelince; dü
şündüğümüz, «meslek kuruluşları» denirken de, bun- I 
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darın üst kuruluşları dahildir, kelimeler üzerinde oy
namaya gerek yoktur. Sayın Uzunoğlu arkadaşımızın 
teklifi üzerine, «üst kuruluşları» kabul edince, yuka
rıdan aşağıya, meslek kuruluşları ve bunların üst ku
ruluşları dahildir; meslek kuruluşları için hangi ku
ral geçerli ise, üst kuruluşlar için de, pek tabiî ola
rak bunlar geçerlidir,) 

Arz eder, teşekkür ederim^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal, Sayın Şahin'den sonra Sayın Gü

ven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım ben bîr 

konuyu öğrenmek istiyorum. Acaba, o mahalde gö
rev ifa eden hâkim arikadaşımız, bir meslek kuru
luşunun seçimi olduğu gün gidecek kongre başkanı 
mı olacak, kongreyi baştan sona kadar yürütecek mi, 
seçimlerin sağlıklı bir biçimde geçmesini mi sağla
yacak? Yani baştan sona kadar kongre başkanlığı 
mı yapacak ve bu işi yaparken de hâklırnlik vasfı 
dövaım edecek mi?..% 

Teşekkür ederim.ı 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Meslek kuruluşlarının kendilerine özgü yasaları 

var, o kanunlarda bu meselenin nasıl çözüleceği dü-
zenleneoelbtir.: Belki Heyetimiz, gerekirse bir defaya 
mahsus olmak üzere bu işin, geçici olarak çözümü
nü de karara bağlayabilir; ama bunun çözüm yeri; 
yani detayın, ayrıntının çözüm yeri, her birinin ka
nunudur. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

İSA VARDAL — Sayın Başkanım, Sözcünün 
açıklaması karşısında bir soru sorma hakkımı doğ
muştur, müsaade' ederseniz o soruyu da sormak is
liyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Vardal, şayet bu usulü ihdas 
edersek, müzakerelerin sıhhati bir sekide yürünv 
mümkün olmaz. Lütfederseniz... 

ÎSA VARDAL — Çok kısa efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bir karar ile üç üyemizin 

soru sorması imkân dahiline girmiştir ve siz sorunu
zu sormuşsunuz. 

İSA VARDAL — Açıklaması tatmin etmediği 
için, soru sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi, lütfediniz o zaman deyin 
ki, bir açıklama getirmek istiyorum. 

(Buyurum; yeni bir soru olmasın rica ediyorum. 
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ÎSA VARDAL — Bugüne kadar Türkiye'de Yük
sek Seçim Kurulundan başka seçimleri idare eden 
yargı organı veya bireyi var mıydı? O konuda da 
bilgi istiyorum efendim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, takdirinizle bağlı 

efendim. 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, soru sahibi arkadaşı
mız değerli bir yargıçtır ve il ve ilçelerde seçim ku
rulu olduğunu bilmektedir, Bu yasayla 'düzenlenecek 
bir konudur. Tekrar ediyorum, endişeye ve tereddü
de mahal olacak bir nokta yoktur. Düşünülmüşıtür 
ve Komisyonumuzda uzun uzun tartışılmış bir me
seledir. 

Arz eder, saygılar sunarım., 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Balkanım, 

zabıtlara geçen biır hususta düzeltme yapılmasına im
kân vermek üzere söz vertiırsenüz, biır hususu 'arz et
mek is'tiyaruım. 

BAŞKAN — Neye müteallik efendim? 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Efendim, Sayın 

Komisyon Sözcüsü biraz önce belirttiler; esnaf der
neklerinim kamu kurumu «niteliğinde meslekî kuru
luş olmadığını ifade ettiler; oysa 520 sayılı Kanuna 
göre, esnaf dernekleri ve birlikleri kamu kurumu ni
teliğinde meslek kuruluşlarıdır; ancak federasyonlar 
ve konfederasyonlar değildir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; çeşitli şekillerde usulün dışında ko

nuşmak mümkündür; ama çeşitli şekillerde usulün 
dışında konuşmanın, bir başka arkadaşımızın konuş
ma hakkını büvük ölçüde zedelediğini ve özellikle 
yönetimde bulunan bizleri fevkalade müşkül vaziyette 
bıraktığını değerli arkadaşlarımın dikkate almasında 
büyük ölçüde fayda mülahaza ediyorum. 

Sayın Gürbüz ve Sayın Çakmakçı ve arkadaşları 
tarafından verilen önergeye Komisyon katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Efendim, aynı mahiyetteki dört önergeye geçiyo
ruz; 5 inci fıkranın metinden çıkarılması. 

Bu konudaki önergeler Sayın Genç, Sayın Akde
mir, Sayın Yarkın, Sayın Vardal ve Sayın Bahtiyar 
Uzunoğlu'nundur. 
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Açıklama kimin tarafından yapılacak?.. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Açıklamayı ben ya

pacağım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
Siz lehinde mi istediniz Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ — önergenin lehinde Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

170 inci maddenin beşinci fıkrasında «Kamu ku
rum ve kuruulşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde 
devamlı olarak çalışanlar meslek kuruluşlarına üye 
olamazlar» diye, üye olma konusunda meslekî kuru
luşlar için çok büyük bir tahdit getirilmiştir. 

önce, adına hem «Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu» diyoruz, Anayasada buna yer veri-
voruz; ama bu kuruluşa, kamu kurumu ve kuruluş
larında çalışanları üye yapmıyoruz. Bu, evvela bu ku
ruluşların tanzim edilmesiyle, Anayasada yer alma
sıyla bile büyük bir çelişki yaratmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişileri ör
nek olarak birer birer sayalım : Türk Tabipler Bir
liği... Türk Tabipler Birliği kamu kurumu niteliğin
deki bir meslek kuruluşu, buna serbest tabipler üye 
olacaklar; ama kamu kurumunda çalışanlar üye öla^ 
mayacaklar; Veterinerler Birliği aynı, Barolar Birliği 
aynı, Kamu kurumunda çalışan avukatlar üye olma-
vacaklar, diğerleri olacaklar, Eczacılar Birliği aynı... 
Bütün bunlarda, hepsinde kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu olarak yer alacaklar; ancak kendi
lerine bu kuruluşlarda çalışanlar üye olmayacak... 
Bunun kabulü mümkün değil. 

Amaç, son derece az üyeli, az tabanlı, güçsüz bir 
kuruluş yaratmak değildir; amaç, bu kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, bu kuruluşların 
meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve gelişti
rilmesi konusunda bütün mensuplarını; ama kamu 
kurumunda çalışsın veya çalışmasın, bütün mensup
larını temsil edebilmesi ve bunların üye olmasının 
sağlanmasdıır. Bu kısıtlamanın hiçbir hukukî mantığı 
yoktur, çıkarılması fevkalade yararlı olur. Komisyo
nun buna katılmasını ve sayın üyelerin de bu konuda 
müspet oy kullanmalarını arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim, Sayın Sarıoğlu ko-

, nuşmak istiyorlar; sıramı ona veriyorum. 
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A. AVNİ ŞAHİN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu fıkrayla ilgili hususu Sayın Yarkın açıkladılar. 

Bunun gerekçesini okuduğumuz zaman şunu görüyo
ruz : «Kamu kurum ve kuruluşlarında devamlı çalı
şan ların serbest meslek icra etmediklerinden meslek 
kuruluşlarına girmeleri önlenmiştir.» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye, sanayileşmiş bir ülke değildir. 

Bugün Türkiye'de çalışan mühendisler, mimarlar, 
veterinerler, jeologlar; hekimlerde tam bir bilgin yok
tur, fakat bunların büyük bir kısmı kamu kuruluş
larında çalışmaktadır. Bizim elimizdeki rakamlara gö: 

re (Kendi mesleğimizle ilgili olarak söylüyorum) ka
mu kuruluşlarında çalışanların yüzdesi, % 70'tir; yani 
bugün bu saydığım mesleklerde çalışan arkadaşları
mızın % 70'i kamu kuruluşlarında çalışmaktadır. Ba
zı meslekler vardır; mesela veteriner, jeolog meslek
lerinde olduğu gibi, ziraat mühendisliği dallarında 
olduğu gibi; bunlarda ise bu miktar % 98'e varmak
tadır. 

Şimdi, getirilen bir maddeyle 'diyoruz ki, kamu 
kuruluşlarında çalışanlar meslek odalarına üye ola
mazlar. ı 

Değerli arkadaşlarım; bunda acaba pratikte ne 
gibi bir yarar vardır; bunu göremiyorum. Çünkü, 
'kamu kuruluşlarında çalışanların yekûnu o kadar bü
yüktür ki, eğer biz bu kuruluşları bir anayasal ku
ruluş olarak Anayasaya geçirmek istiyorsak, bunların 
dernek olarak, (Zannediyorum 33 üncü maddede) 
ondan bir vasfı, bir özelliği, bir ayrıcalığı olmasını 
öngörüyorsak; bunları bu dernek durumundan çıka
rıp da, kamu kuruluşu dememizin bir esbabı muci-
besini aramak lazımdır. 

Aksi takdirde, dışarıda çalışan arkadaşlarımızın 
meslek odaları ile ilgisi bir ba'kıma zayıftır. Çünkü, 
kendileri işjleriyle uğraştıkları için, onların odaları
mızın yürütülmesinde görev almaları; ki, bu şekliyle 
ancak onların yürütmeyi alması lazımdır; bu da ol
madığı takdirde, meslek kuruluşlarında çalışan arka
daşlarımızı, yani icra organlarında çalışanları ve de 
onlara üye olanları bu durumda bir tahdite uğratmış 
oluruz ki, bundan memleketin bir yararı yoktur. 

Sebebine gelince; kısa birkaç örnek vermek isti
yorum. Bizim meslek dallarında araştırdım; yüzlerce 

araştırma, rapor, konferans, seminer, yayın yapılmış
tır; bunların hepsi memleket konularıyla ilgilidir, 
memleket meseleriyle ilgilidir, memleketin meselele
rine bir katkı yapmak içindir. 

Şimdi, böyle olduğu zaman, kamu kuruluşların
da çalışanların meslekle ilgisi kesilince, hiç ilgisi ol
mayan kişilerin bu mecmuaları almaları, burada ya
yın yapmaları gerekecek. Çünkü, araştırmaların çoğu 
bu meslek kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında ça
lışanların tecrübelerinden gelmektedir. Tabiatıyla dı
şarıda çalışanlar da vardır, ama bunu kabul etmek 
lazım ki, bugün ülkemizde meslek kuruluşlarında 
çalışanların ağırlığı çok yüksektir; bu da devletimi
zin politikası olarak bu şekildedir. Bu takdirde ne 
olacaktır?.. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Bitiyor efendim. 
Bu kuruluşlar zayıflayacaktır, belki bazıları da, 

demin saydığım birkaç meslek de kapanmış olacaktır. 
Bunda memleketin bir yararı olduğuna inanmıyorum. 

Bu itibarla, bunları dernek vasfından çıkarmak 
suretiyle, en azından (Diğer fıkralarda arkadaşlarım 
izah ettiler) bunu kaldıralım. Çünkü, kanunları var
dır; bunda düşünülen maksatları belki arkadaşlarım 
da takdir ediyorlar, kendi kanunları içerisinde, ka
nunlar uygulandığı zaman Türkiye'de her şey nizama 
kavuşur. Eğer geçmişte birtakım kusurlar, hatalar 
olmuşsa, bu, kanunların uygulanmamasından doğ
muştur. 

Bu itibarla benim istirhamım, kamu kuruluşlarına 
konan bu yasağı kaldıralım ve arkadaşlarımızın mes
lekle ilgisini kesmeyelim. 

Hepinize teşekkürler ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; zamanımız dolmuştur, önerge üze

rinde söz almak isteyen iki arkadaşımız ve ayrıca soru 
sormak isteyenler bulunuyor. 

A. AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkan önergenin 
aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim not ettıim, Sayın Şahin 
aleyhte, Sayın Tutum?.. 

CAHİT TUTUM — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Lehte, evet. Soru sormak isteyenler 

de var. 
Bu itibarla, saat 21.00'de toplanmak üzere Bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanma saati : 20.00 

m> •<••• 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSIÎMYELt 
KÂTÎP ÜYELER : tmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
147 nci Birleşimin beşinci oturumunu açıyorum. 

170 nci maddeyle ilgili önergeler üzerinde görüş
melere devam ediyoruz. Söz Sayın Şahin'in. 

Buyurunuz Sayın Şahin. 
A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Huzurunuza meslek kuruluşlarının üyeleri arasına 

kamu görevlilerinin girmemesiyle ilgili fıkra husu
sunda verilen önergenin aleyhinde konuşmak üzere 
gelmiş bulunuyorum. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, özellikle bu tür 
kuruluşları görüşürken, bunların daha önce neler 
yaptıklarını, neler icra ettiklerini hatırlamak gerekir. 
Meslek kuruluşları, üyelerinin dayanışmasını temin 
eden, üyelerinin çalışma hayatında onlara yardımcı 
olan ve özel kanunlarla kurulmuş olan meslek ku
ruluştandır. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları mailum-
dur. Esnaf dernekleri ve esnaf birlikleri malumdur. 
Bunların yanı sıra, bir de bazı meslek dallarını tem-
silen kurulan odalar vardır : Mühendisler Odaları, 
Tabipler Odaları, Mimarlar Odaları gibi. 

Kamu görevlilerine yasalarımız sendika kurma 
ve sendikalara üye olma hakkını vermemişlerdir, ön
ceki gün zannediyorum bir sayın arkadaşımız bura
da bunu savundular ve Genel Kurulumuzun tasvi
bine mazhar olmadı. 

Odalar, geçtiğimiz dönemde meslekleri icabı 
sendikalar kuramayan ve sendikalara üye olamayan 
pek çok kamu görevlisinin yanında, meslekleri uy
gun olduğu için, odalara girebilen ve odalarda faa
liyet gösterebilen kimselerin, meslek mensuplarının 
bir nevi sendikaları olarak hizmet görmüştür ve-
yahutta sendika anlamında kullanılmışlardır. 

Benden önce görüşen bir arkadaşım bazı mes
lek dallarında odalarda yüzde yetmişe kadar varan 
kamu görevlisi nispeti olduğunu ifade etmiştir. Yüz
de yetmişe varan bir nispet içerisinde, elbetteki hâ
kimiyet o yüzde yetmişin olacaktır ve serbest çalı
şan ve odanın esas amacı olan kitleye hizmet imkânı 
kalmamıştır. 

Şayet, meslek kuruluşlarının statüsünde herhan
gi bir değişiklik yapmaz isek ve kamu görevlilerinin 

de buralara üye olmalarının devamını sağlarsak, 12 
Eylülden önceki manzaranın değişeceğine dair her
hangi bir emare var mıdır? 

Meslek kuruluşları, kendi mesleklerinin tekâ
mülünden, mesleki dayanışmadan başka, benim gö
rebildiğim kadarıyla her şeyi yapmışlardır; Devleti 
idareye kalkışmışlardır, Devletin politikasına yön 
vermeye kalkışmışlardır ve genellikle de ideolojik bir 
mücadelenin içine girmişlerdir. 

öyle zannediyorum ki, meslek odalarının kuru
luş sebebi bu değildir. Bunun için biraz evvel dedim 
ki, bu odalar kompozisyonları itibarıyla, temsil et
meleri gereken kimselerin hak ve hukukunu, menfa
atini korumaktan öteye, hukuken meşru olmayan bir 
sendikalaşma örneğini vermişlerdir. 

Meslekî gelişmelerden, tekâmüllerden de bahset
ti arkadaşlarımız. Ben şahsen, mensup olduğum oda
nın yayınlarında bu kabil bir gelişme görmedim; ta
mamen (Her zaman tenkit ettiğim için bu kürsüden 
de rahatlıkla tenkit edebiliyorum) siyasî amaca yöne
lik, ideolojiye yönelik yayınlarla muhatap, oldum. 
Serbest çalışan arkadaşlarımız, her ne kadar odala
rın idaresine hâkim olmaya çalışmışlarsa da, azın
lıkta kaldıkları için, buna muvaffak olamamışlar ve 
odalar da esas gayelerinden uzaklaşmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kebana «hayır» diyeceksiniz, Boğaz Köprüsüne 

«hayır» diyeceksiniz, şu baraja «hayır» diyeceksi
niz, bu köprüye «hayır» diyeceksiniz veya şu yola 
«hayır» diyeceksiniz; ondan sonra da «Biz oda ola
rak bir meslekî tekâmülün veya meslekî dayanışma
nın içerisindeyiz» diyeceksiniz... Bu, mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum, 

A. AVNt ŞAHÎN — Komisyonumuzun getirdiği 
metin, kanaatimce yerindedir. Odalar, temsil ettik
leri kimselerin menfaatlerini, hak ve hukuklarını ko
rumalıdır ve onlar tarafından yönetilmelidir., 

Bu itibarla, Komisyondan gelen metnin tasvip 
görmesini arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Tutum, önergelerin lehinde buyurunuz. I 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; I 
Önümüzdeki konu çok basit; kamu kurumu nite

liğindeki meslek kuruluşlarına kimlerin girebileceğini 
belirleyen, bir miktar kimlerin giremeyeceğini daha 
doğrusu belirleyen bir maddenin müzakeresidir. 

Ben konuyu iki açıdan ele alıp sunmak istiyorum. 
Bir kez, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru

luşu nedir? Neden kurulur bu? Eğer meslekî bir ku
ruluşun faaliyet alanı kamuyu doğrudan doğruya 
ilgilendiriyorsa, elbetteki kamu oraya müdahale ede
cektir ve nitekim meslekî kuruluşların başıboş olma
maları için kamusal bir müdahale gerekmiş ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları özel bir dü
zenleme konusu olmuştur. 

Bunların temel işlevi, demokratik işlevi, meslekî 
işlevi; bunları tartışmayacağım, ama kanun koyucu 
bir kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşu oluşturdu
ğuna göre, demek ki o kuruluşun oluşturulmasında 
kamu yararı görmüş. Şimdi bu kuruluşa kimlerin gi
receğinin veya giremeyeceğinin belirlenmesi, aslında 
Anayasa düzeyinde belki ele alınacak konu değil. 

Ben, birtakım meslek mensuplarının kendilerini 
ilgilendiren meslek kuruluşlarından uzak tutulmasının 
mantığını kesinlikle anlayamıyorum. Şöyle düşünü
yorum; Bir defa benim burada üzerinde durmak is
tediğim asıl önemli nokta, Anayasamızın bir tür ted
birler yasası haline gelmiş olmasıdır. Benim en bü
yük üzüntüm budur. Geçmişte olan bazı olaylardan 
etkilenerek, onlara tek tek tedbirleri alıyoruz; sanki 
normal bir tedbirler yasası. 

Kamu kesiminde çalışan meslek kuruluşlarının 
kendi meslekî teşekküllerine girememesini öngören 
bu madde de, bu zihniyetin bir tezahürüdür. O açı
dan belki fazla yadırgamamak gerekir; ama doğrusu 
ben «meslek dediğim kavramla bunu bağdaştıramı
yorum. Zaten burada kamu kesiminde çalışanların 
meslekî kuruluşlara girmesini önleyen maddeyle as
lında, «profesyonel meslek» dediğimiz, kendi kendi- j 
sini kategorik olarak düzenlemiş, hayli saygınlığı 
olaın -meslek gruplarını kastediyorlar. Bunları önleme- I 
yi kastediyorlar ki, benim esas anlayamadığım bu- I 
dur. I 

Benim kafamda, «meslek mensubu» deyince, çe- I 
şitli nitelikleri yanında, meslek disiplini içerisinde, I 
meslekî gelişme normları içerisinde çalışan ve o mes- I 
lekî disiplin kurallarına tabi olan kişi aklıma gelir. I 
Zaten, bir mesleğin meslek olabilmesi için, meslekiçi | 
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ve meslekdışı faaliyetleri düzenleyen özel etik kural
larının geliştirilmiş olması lazım; Türkiye'de bu var
dır. Bu kurallara uymayan meslek mensupları, yine 
o kuruluşlar tarafından cezalandırılır. 

Bu nedeni© derim ki; bir meslek mensubu, bir 
mühendis veya bir doktor, kamu kurumuna girmek
le, kamu kurumuna girdikten sonrada memuriyet 
sıfatını iktisap etmekle, kuşkusuz bazı ek külfetler, 
birtakım kısıtiaımalıarı da beraberinde yüklenmiş de
mektir. Bunu aınlarım; fakaıt ayrıca bir de meslek 
mensubu olarak bir mükellefiyeti ve bir bağlantısı 
vardır. Bunu yok farzedemezs'iniz. Haıtta Sayın Da
nışma Meclisi üyelerinden bir çoğuna sorsam «Ne
dir işiniz?» diye; belki «Danışma Meclisi üyesiyim» 
demekten önce, «doktorum» veya «mühendisim» di
yecektir büyük bir. ihtimalle. Demin aleyhte konu
şan arkadaşıma da aynı soruyu sorsam, «Ne iş ya
parsınız.» desem, «daire başkanı veya genel müdür 
muavini demeyecek belki, «mühendisim» diyecektir. 
Bu, doğal bir şeydir. 

O halde, meslek mensubu (Son derece önemlidir) 
meslekî normlara bağlıdır. Bir kimsenin, işte bu çifte 
sorumluluğu daima olacaktır. Olmaya ki, işgal ettiği 
özel memuriyet statüsü kendisini, belli bu bağlantı
dan uzak tutsun; yani meşru göstersin. İşgal ettiği 
statü çok önemliyse, çok özellik taşıyorsa, büyük bir 
ihtimalle o zaman, memuriyet sıfatının kendisine yük
lediği ağır yük veya kısıtlama, kendisinin meslek te-
şekkülüyle ilişki kurmasına engel olabilir; fakat bu
nu düşünemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur. 
CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başka

nım. 
Kısaca özetlemek istediğim görüşüm; bence, ka

mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, 
özellikle kamu kesiminde çalışan, iktisadî devlet te
şekküllerinde çalışan profesyonel nitelikteki değerli 
elemanlarımızın uzak tutulmaları, kamu kurumu de
diğimiz meslek teşekkülüne olan inançsızlığımızı bü
yük ölçüde tescil anlamına gelebilir. 

Bu endişemi dile getirir, hepinizi saygıyla selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bir soru sorabilir miyim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Çakmakçı. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, kamu ku

rumu niteliğindeki meslek teşekküllerine, kuruluşları
na bazı sınırlamalar getirdik; sadece meslekî faaliyet
lerle meşgul olacaklarına dair. 
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Bu kayıtlar varken, kamu kurum veya kuruluşla
rında çalışan serbest meslek sahiplerinin bu kuruluş
lara üye olmalarındaki mahzur nedir acaba? Komis
yondan onu öğrenmek istiyorum. Bu, kamu kuru
luşlarında çalışan serbest meslek sahiplerini büyük bir 
töhmet altında tutmayacak mıdır? Meslektaşlar ara
sında büyük bir ayırım, büyük bir kopma meydana 
getirmeyecek midir? 

Bir de müsaade edilirse, biraz evvel konuşan Sa
yın Şahin'e bir sözüm olacak. 

IBAŞKAN — Sayın Çakmakçı, mümkün değil, 
lütfen usul içinde kalınız ve sorunuzu tamamlayınız 
efendim. 

ZEKt ÇAKMAKÇI — Peki efendim. Bu sorula
rımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer soruları alabilir miyiz? Sayın Akyol? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Hay hay Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay soru. 
AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, kamu kuru

mu niteliğindeki meslekî kuruluşlara kayıt, o mes
lekle ilgili işleri yapabilmeye bağlıdır. Daha doğru
su, bir avukat baroya kayıtlı değilse, oranın üyesi 
değilse avukatlık yapamaz. Kamu kuruluşunda bu
lunan ve aylıkla çalışan bir Hazine avukatı baroya 
kayıtlı olmak mecburiyetindedir, aksi takdirde dava
ya çıkamaz. Aynı şekilde, bir doktor, maaşlı bulun
duğu daire bakımından mutlaka tabibler odasına ka
yıtlı olması lazım. Bir mimar aynı şekilde. 

Bu anlamda soruyorum : Bu fıkra çerçevesinde 
kanunlar değiştirilip, «Bunlar odaya kayıtlı olamaz
lar, ama mesleklerini yapabilirler.» denilebilir mi? 
Ne Avukatlık Kanunu, ne diğer kanunlar buna cevaz 
vermez. Bu itibarla, bunu nasıl temin edeceklerdir? 
Bunu sormak istiyorum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağışman, soru. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, benim 

bir tek sorum var; kütüphaneden bir kitap çalınsa 
kütüphaneyi kapatırlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, sorulara ve önerge üzerindeki konuş

malara cevap lütfediniz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

önerge sahibi arkadaşlarımız ve bu önergenin 
lehinde ve aleyhinde konuşan arkadaşlarımız önemli 

bir meseleyi, özellikle aleyhinde konuşan arkadaş
larımız biraz da alanı genişletmek suretiyle daha da 
önemli bir noktaya getirmişlerdir. Bendeniz, sadece 
teknik açıklamalarda bulunmakla, 170 inci maddesine 
geldiğimiz ve 30 maddesi kalan bu Tasarıyı bir ted
birler yasası olarak gören arkadaşımızın hukukî in
celiğine katılmayacağım. 

Sarıoğlu arkadaşımız, «Bu meslek kuruluşlarını 
ayakta tutan Devlet memuru olanlardır» dedi. «Di
ğer tam serbest çalışanların valkta yok, onlar'bu ımes-
ilek kuruluşlarıyla ilgilinemiyorlar, onların işleri var, 
Devlet memurları bunların yönetiminde görevlitdir, 
onların zamanları daha çoktur.» dedi. Kendisine arzı 
şüıkran ediyorum; bundan daha iyi bir delil olamazdı, 
belki biz bunu söyleyemezdik, içinde yaşamış bir in
san olarak bunu söylemekle, bu samimî beyanıyla, bu 
meselenin özünü halletmiştir; tekrar teşekkür edi
yorum. 

PAŞA SARIOĞLU — Aynı şeyi anlamıyoruz 
yalnız. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Böylece, teknik olan yöne dönüyorum. 
Nedir serbest meslek?.. Serbest meslek; herhangi bir 
bağlılık olmaksızın ve herhangi bir emıir ve hiyerarşi 
ilişkisi olmaksızın, bir mesleği serbestçe icra etmek 
demektir. Bu serbestlik, bir bordro ilişkisine girdiği 
zaman, büyük ölçüde bu mahiyetini kaybeder esa
sen. Hatta Yargıtayımızın müstakar kararlarına gö
re, artık kesinleşmiş içtihadına göre, eğer bir kimse, 
serbest meslek icra eden birisi bordroya yazılırsa, o 
işçinin haklarından yararlanır; yani serbestlik vasfı 
bu halde dahi mahiyetini kaybeder. 

Şimdi, mesele nedir?.. Bir Devlet memuru, bir 
meslek kuruluşunun üyesi, Devletin de memuru; eğer 
ülkemizde hiçbir şekilde bu şahsın hem devletten, 
hem meslek kuruluşundan aynı anda, birbiriyle çe
lişir tarzda ve çok defa Devletin aleyhinde, Devletin 
hizmet vermekle mükellef olduğu halkın, milletin 
aleyhine tecelli etmemiş olsaydı bu emirler, böyle bir 
düzenleme belki Anayasaya çıkmak, bu derecede dü
zenlemek gereği olmayabilirdi; ama her halde ve fil-
>hal görülmüştür ki, Devletin yönetimi, birtakım 
meslek kuruluşlarının yönetiminden yönlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu ise, ülkemizde giderek artan kaosu 
şiddetli şekilde ke^Mnleştirmiştir. Bu ise, bu yola 
kamuoyu önündeki etkinliklerini artırmak isteyen
lerin tamamen bu kuruluşları, meslek kuruluşlarını, 
yönetimleri itibariyle, faaliyetleri itibariyle, etkinlik
leri! itibariyle demokratik kuralların dışına itmiştir 
ve bu kuruluşlar giderek, kendi aralarında da orga-
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nize olmak suretiyle, tamamen kamuoyunu, tamamen 
Devleti yöneten kuruluşları etki alanlarına almaya 
çalışmışlar ve üyeleri marifetiyle, eliyle bu Devlet 
dairelerini çalışamaz hale getirmişlerdir. 

Bu yaşadığımız acı olayları, şimdi aradan iki se
neye yakın zaman geçtiği için belki unutmuş ola
biliriz; ama aynı tuzağa bu kuruluşları asla düşürme
mek zorundayız. Teknik olarak ifade etmek iste
nirse, hukukî olarak ifade etmek istenirse, serbest 
meslek icra eden demek, bir kamu kuruluşunun ve 
Devletin memuru olmayan kişiler kastedilir. Devlet 
memurları için de özel kanunlarında, hem Devlet 
memuru olması, hem de serbest meslek icra etmesi 
mümkün olan bazı özel ve istisnaî durumlar vardır. 
Mesela, 'bir par-tima hekim, aynı zamanda 'hem 
Devlet memuru olabilir, hem de Devlet özel kanu
nuyla ona «Git muayenehane aç» diyebilmiştir. Eğer 
Devlet bunu demişse, o hekimin Tabibler Odasına 
üye olmasına da müsaade etmiş demektir. îşte biz, 
bunu böyle anlamaktayız. 

Şu halde, kısaca, özetle ve bir kelimeyle, ya ser
best meslek icra edersiniz; menfaatlerinizi korumak 
liçin bir odaya, bir mesktk kuruluşuma (ihtiyacımız var
dır, ya Devlet memurusunuzdur, sizi artık Devlet 
himaye eder. 

Gelelim; meslek kuruluşuna üye olmazsanız, Dev
let memuru olamazsınız, Devlet memuru olup da o 
sanatı icra edemezsiniz. Böyle bir kural yoktur. 
Profession - liberal denilen, ta Latinlerden beri de 
böyle gelen husus şunu anlatır; kendine özgü mu
hasebesi, defteri, muayenehanesi, yazıhanesi olanlar 
için «serbest meslek erbabı» denir, ama Devletin 
memuru için «serbest meslek erbabı» denmemelidir, 
denemez mümkün değildir., 

Böylece Sayın Çaıkmaikçı'nın bahsettiği mahzuru 
açıklamış olduğumu zannediyorum. 

Töhmete gelince; biz Devlet memuriyetinin hiçbir 
şekilde bir meslek kuruluşuna üye olmaması nedeni 
d'le töhmet altında kalacağının, Devlet memurları gel
mediler diye de oda mensuplarının veya meslek ku
ruluşu mensuplarının töhmet altında kalacağının dü
şünülmesinden bile yana değiliz; bunlar ayrı ayrı ko
nulardır. Biz, Devletin memuruna dışarıdan emir 
istemiyoruz, bu Tasarının amacı budur, açıklamıştık. 

Görülmüştür M meslek kuruluşları, kendi üyeleri 
marifetiyle ve o meslek kuruluşundaki hiyerarşi iti
bariyle Devletin içine emir yağdırmaya başlamışlar
dır. Bu yol kapanmalıdır. Bu yol tıkanmalıdır. Bu 
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yol demokratik de değildir, milletin de menfaatine 
olmamıştır ve bu alışkanlıklar kolayla silinemez. Si
linip silinmeyeceğini takdirlerinize son birkaç aydır 
yayınlarla ayrıca arz ediyorum ve değerli arkadaşım 
Sayın Sarıoğlu'nun belirttiği ilmî çalışmaların liste
sini burada okumayı tercih etmezdim; ama üyeler 
bu listelerle sadeoe yapılan, bu ilmî araştırmaların 
başlıklarını okumak suretiyle de hangi tür ilmî ça
lışmalar yapıldığını, hangi tür ilim yapıldığını fev
kalade iyi anlayacaklardır; ama özellikle bu kuru
luşların ortak toplantılarında alınan kararlar, yayın
lanan bildiriler, beyannameler ve ortak toplantılara 
dikkat etmek lazımdır. Bunlar, her ne kadar insan ha
fızası nisyan ile malul olsa da unutulmayacak kadar 
ağır olanlarıdır. 

Değerli üyeler; 
inancımız odur ki, daha önce de kabul ettiğiniz 

gibi, sendikalara giremeyecek, derneklere giremeyecek 
olan ve eğer bir derneğe girecekse bunun nasıl ola
cağı yasa ile belirtilecek olan Devlet memurlarının, 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinde devamlı çalışanların 
(Ki memur statüsünde olacaklardır) bunların esasen 
başka alanlarla olan iştiraklerini heyetiniz kendi ka
rarlarıyla azaltmış, sınırlamıştı. ilk konuşmamdan 
beri arz ettiğim gibi, Anayasaya sizlerin de katkı ve 
oylarınızla bugüne kadar belirli bir nitelik verdi. Dev
leti güçlendirmeye matuf tedbirler vardır; ama hiç
bir zaman biz Devletin gücüne ilave birşey kattığımı
za inanmıyoruz. Devlet, mahs, kendi başına güçlü
dür Devletin gücünü azaltan bazı engeller vardır. 

Bu maddeye kadar, 170 inci maddeye kadar oy
larınızla Devletin önündeki, Devletin millete hizmet-
yolunda ilerlemesini engelleyen bu mahzurları birer 
birer ayıkladınız. Bu mahzur da kaldırılmalıdır. Zan
nediyorum, heyetiniz bu noktayı bendenizden ve Ko
misyonumuzun sözcüsünden daha iyd yaşamış ve tak
dir edecektir. 

Bu sebeple önergelerin reddini ve bu fıkramızın, 
Komisyondan geldiği şekilde oylanmasını takdir, tas
vip ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın 

Sözcü, üzülerek ifade edeyim, benıim konuşmamın 
bir kısmını alarak (Çünkü bunun devamı vardır) bu
nu kendisine göre yorumlayarak, kamuda çalışanların 
% 70'ini zan altında tutan bir ifade kullanmıştır. 
Buna kesinlikle katılmıyorum; eğer kendi dedikleri 
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doğru olsa idi, kamuda çalışanların % 70'inin hep
sini, Devletin kamudan ihraç etmesi gerekirdi. Buna 
bu sebeple katılamıyorum ve gerekçesi de kendi ba
kımına göre isabetsiz olabilir, bana göre değil. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu filhakika açıklama 
ayptı; ama ben Sayın Akyol'u dinlediğim kadarıyla, 
bütün Devlet memurlarını veya Devlet kesiminde 
hizmet gören, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları
na üye olan çok değerli memurları itham altında bu
lunduracak bir ifadede bulunmadı; ama örnekler ver
di. O örnekler, zannediyorum geçmiş dönemde sık 
sık rastladığımız örneklerdir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; kelimelerin üzerinde 
oynamayalım, % 70 olan bu değerli kitle, daha önce 
arz etmiştim fevkalade düşük azınlıklar tarafından 
ele geçirilen meslek kuruluşlarının baskısına maruz
du. 

Şu halde, fevkalade istisnaî olan birtakım kişiler
le, onlara karşı olan tedbirlerle meşgulüz ve büyük 
çoğunluğu da himaye için bu tedbirleri düşünmek
teyiz. 

Arz eder, arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. 
BAŞKAN — (Teşekkür ederim efendim. 
AKİF ERGİNAY — Benim soruma cevap ver

mediler efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay'ın sorusu cevaplan

mamış, cevap lütfediniz Sayın Akyol. 
AKİF ERGlNAY — Hem memur, hem nasıl bu 

sıfatla çalışmaktadır? Bunu öğrenmek istiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; ben Sayın Erginay'ın 
sorusuna hem sözlerimin başında, hem de sonunda 
cevap arz ettim. Dikkatlerinden kaçmışsa tekrara 
amadeyim. 

Bir meslek kuruluşuna üye olma'k, Devlet me
muriyetine girişin şartı haline bu fıkra ile getirile
mez. Böyle bir zorunluluk da yoktur. Arz etmiş
tim, «Serbest meslek demek; muhasebesi, bürosu, 
müstakil faaliyeti hiçbir yerden emir lmaması ve bir 
emir ilişkisine girmemesi gerekli olan şahıslarla il
gilidir. Eğer, Devlet avukat tutacaksa, ona kendi ka
nunu ile avukattır der ve onu baroya girmekten men 
edebilir. 

Arz eder, tekrar şükranlar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
AKlF ERGİNAY — Sayın Başkanım; çok yanlış, 

özür dilerim cevap vermek istemem; avukatlık sıfa
tına... 
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BAŞKAN — Sayın Erginay müsaade ediniz efen
dim... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım; nizamlar dinlemiyor, rica ederim oya ko
yun, her kafadan konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum; Sayın Başka
mın da sizler gibi, birtakım deprasyonlara muhatap 
bir kimse olduğunu lütfen kabul ©din ve Sayın Baş
kanın, ifade ettiğiniz Başkanlık sıfatının gereklerine 
uygun şeküde Başkana hitap ediniz. 

Tekrar tekerrürü halinde, şimdiye kadar uygula
madığım birtakım tüzük hükümlerini uygulamak mec
buriyetinde kalacağımı çok değerli arkadaşlarıma ha
tırlatırım. 

Sayın üyeler; Sayın Genç, Sayın Akdemir, Sayın 
Yarkın, Sayın Vardal ve Sayın Uzunoğlu tarafından 
verilen beşinci fıkranın metinden çıkartılmasına mü
teallik olan önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Çakmakçı ve Gürbüz'ün önergesine geçi
yorum; son iki fıkranın metinden çıkartılmasını is
terler. Yalnız, bu iki fıkradan bir tanesi esasen şu an
da oylanmıştır, Bu itibarla, yalnız son fıkra olarak 
üzerinde görüşmek isteyen arkadaş süratle hareket 
etsin efendim. 

iBuyurun Sayın Çakmakçı. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlar; 
'Burada bir şeye işaret ederek, beş dakikamın bi

rini de sarf etme pahasına olsa söze haşlamak iste
rim. 

Hepimiz belli bir seçme ile geldik, hepimiz bu 
vatanın, bu milletin menfaatleri ne yolda ise, o yol
da düşünmeye, o yolda hareket etmeye sadık olduğu
muzu yemin ederek göreve başladık. Burada bunun 
aksinde hiç kimsenin görülmesi ve düşünülmesi müm
kün değildir. Farklı şeyler düşünebiliriz; ama ne is
tiyorsak, ne yapıyorsak memleketin menfaatine ol
sun diye yapıyoruz. Elbette konuşma hakkı sınırlı 
olanla konuşma hakkına, pekçok kişiye cevap verme 
mecburiyetinden dolayı sınır konmamış olanın, iki
sinin eşit şartlar içinde, serbest bir münazara ortamı 
içinde konuşma şansı yoktur. (Alkışlar) O itibarla, 
şimdi geldik «170 inci maddenin son fıkrası çıksın» 
Yine nereden çıktı bu önerge gözüyle bakmayın lüt
fen. Ne dürbünün tersinden bakalım karşıyı küçük 
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görelim, ne dürbünün bu taralından bakalım, oldu-
duğundan daha tehlikeli görelim; sağduyuyla ken
di gözümüzle olaylara bakalım. 

«iDevletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünün, millî güvenliğinin, kamu düzeninin, başkala
rının hak ve özgürlüklerinin korunması, suçların ön
lenmesi bakımlarından gecikmesinde sakınca bulu
nan hallerde mahallin en büyük mülkî amiri, hâ
kim kararına kadar meslek kuruluşunun seçilmiş or
ganlarını görevden uzaklaştırabilir.» 

Arkadaşlar, 
Bu maddede pekçok kısıtlamalar getirdik. 12 Ey-

lül'ü hiçbirimiz unutmadık. Hepimiz o günün tekrar 
dönmemesi için kayıtlar koymadan yanayız. Ancak, 
bir otobüsün frenlerini ayarlarken, çok sıkı yapıp iki 
adım atmadan balataları kızdırmanın da alemi yok. 
İfrattan kaçarken tefritten de kaçmama endişesiyle 
bu önergeleri huzura getiriyoruz. 

Bu fıkrayı niçin çıkarmak istedik?.. Halisane ni
yetlerle; tekrar söylemeyeyim. Düşünün ki, bir böl
genin kaymakamı (Küçük birimlerden geldim, kü
çük birimleri dile alarak konuşuyorum) kendisine ve
kalet eden tahrirat kâtibi; 'beğenmedim, attım yetki
siyle mücehhez olsun. Siyasetle uğraşmayacaklar de
dik, 34 üncü maddede, kendi konu ve amaçları dışın
da faaliyet gösteremezler dedik, biraz evvel, devlet 
sektöründe çalışanlar buna girmesin dedik. Artık, 
geçmişte şöyle idi, geçmişte böyle idi; tamam, bugün 
geçmişi tekrar etmeyecek kâfi komprasyon frenlerini 
kurduk, artık tekrar o gözle bakalım. Böyle çalışan 
dernek veya meslek kuruluşu varsa, lütfedin de bu
nu yetkili kişiler ihbar etsin, lütfen hâkim kararıyla 
bu subuta ersin. Değişik her kaymakama, her mülkî 
amire göre, (IKüçülterek söylemiyorum) konusunun 
dışında tartıyı vermeyelim. Bu itibarla, son fıkranın 
hâkim kararıyla, münasebetsizlik etmişlerse, çizgiden 
dışarı çıkmışlarsa tasvip etmiyorum; ama lütfen hâ
kim kararıyla, adalet terazisiyle tartılarak, «Geçmiş
te öyle olmadı»., şimdi bir sürü uygulamaların içinde
yiz, bir sürü frenlerin içindeyiz, geçmişle mukayese 
etmeyelim, onun tekrarını arzu etmiyoruz; ama lüt
fen bunu adlî terazide tarttıktan sonra, çizgi dışına 
çıkmışsa onun kararıyla takdir edilerek kapatılsın. 
Mülkî amirin şu veya bu sebeple indî olabilecek, 
hukukî olmayacak mütalaasıyla hemen seçilenleri 
kapatma yoluna gitmeyelim. Yüz derece suda yüz
mek yakar insanı; ama sıfıraltı suda da yüzmek ada
mı hasta eder, boğar. Nüfus sayımındaki caddeler gi
bi bir ortam istemiyoruz. Bırakalım, bu kayıtların 

içinde hâkim kararıyla münasebetsizler tecziye edil
sin. "I 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde Sayın Genç. 
KAİMİER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tabiî benim her kürsüye çıkışta tekrarladığım bir 

konu var; bu Anayasa Taslağı ile önümüzde müza
kere ettiğimiz bu madde de genel espirisine uygun. 
Yalnız burada check off sisteminin kaldırılmasını 
unutmuş Komisyon, bir o özelliği var. Yani onu da 
kaldırsalardı çok iyi olurdu. 

Sayın arkadaşlar; 
Meslekî kuruluşlar, nevi şahsına münhasır birer 

meslek kuruluşlarıdır. Bunlar, meslekleri arasındaki 
dayanışmayı sağlamak, mesleklerine mensup bilgi ve 
görgülerini artırmak amacıyla kurulurlar ve bunlar, 
devlet yönetimine işlerlik kazandırmak, devlet yöne
timini doğru yola kaydırmak, devlet yönetimini iyi 
yere çekmek yönünde de faydaları vardır. Geçmişte 
birtakım hatalar olmuştur, kabul ediyoruz. 

Şimdi, kanunla kurmaya yetki veriyoruz ve Ana
yasal bir müessese haline getiriyoruz, Anayasal bir 
bir müessese haline getirilen bir meslek kuruluşunun, 
biraz önce Güngör Çakmakçı arkadaşımızın da de
diği gibi, bir kaymakama vekâlet sden tahrirat kâti
binin emriyle de, seçilmiş organlarının görevine son 
veriyoruz, ©en tahmin etmiyorum hiçbir demokratik 
bir yönetim sistemini kabul eden ve kendi meslek 
mensuplarını kendi demokratik sistemlerle seçilmesi
ni öngören bir kuruluşun, böyle bir kişinin keyfine 
bırakarak görevden alınmaları. 

Yine, dernekleri İçişleri Bakanının emriyle kapat
tık; şimdi ben ISayın ıKomisyon Başkanına dedim ki, 
siz dernekleri İçişleri Bakanının emriyle kapattığınız 
zaman, buna karşı gidecek, idarî mahkemede dava 
açacak, Danıştaydan dava açacak; ama karan geti
recek, birinci gün uygulayacak; ertesi gün tekrar der
neği kapatacak.. Yani, bu hükümlere yer vermekle bu 
Anayasal kuruluşları, dernekleri Anayasadan çıkart-
sak daha iyi olur. IKamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluşları Anayasadan çıkarsak daha iyi olur. 
Çünkü, resmî devlet teşekküllerinde çalışanlar bun
lara üye olmayacaklar. (Kim olacak?.. Üç-beş arka
daş veyahutta serbest çalışan kişi. E., bunu böyle ya
pacağımıza, bu meslek kuruluşlarının kapısına birer 
kilit asarsak bence daha iyi olur. 

Sayın Komisyon Sözcümüz dediler ki, «İBu 170 
inci maddeye kadar, devleti zenginleştirdik, kuvvet-

t 
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lendirdik, önümüze gelen engelleri kaldırdık.» Dün 
172 nci maddeyi hiçbir önerge olmadığı halde biz 
burada kabul ettik ve dedik ki, eski eser niteliği olan 
her taşınmazın sahibine devlet tazminat öder. Siz bu
nun anlamını ileride bu Anayasa geçtikten sonra gö
receksiniz. Devlet bütçesinin on misli bu uğurda para 
harcansa, acaba bu taşınmazları satın alabilir mi?. Biz 
tabiî çok ta'hditli süreler içinde, Komisyon sözcük
lerinin uzun uzun müddetler almak suretiyle yaptığı | 
konuşmalara cevap vermek imkânını bulamadığımız I 
için, çok fikirleri bir anda toparlayabilmemiz, onlar 
ra cevap verebilmemiz mümkün değil; ama herhalde I 
tümü üzerinde yapacağımız konuşmalarda bunları 
en iyi şekliyle dile getireceğiz. 

Bana göre bu maddenin artık hiçbir anlamı kal
mamıştır. Bir meslekî kuruluşun seçilmiş organlarını, 
hem de eskiden, yani birçok Avrupa memleketlerinde, 
demokratik memleketlerde bunlar demokratik kuru
luşlardır. Şimdi, sendikacı siyasetle uğraşmayacak, 
dernek uğraşmayacak, meslekî kurutuşlar uğraşma-
yaoak.. Kim uğraşacak?.. Esnaf dernekleri uğraşma
yacak, köylü birlikleri uğraşmayacak.. E., o zaman 
ben burada sordum, Sayın hocam dedim, partiler si
yasî faaliyete bulunabilir mi?. Yani, siyasî faaliyette 
bulunabilecek bir zemin bulamayacaklar. E„ Bula
mayınca o zaman siyasetle kim uğraşacak?.. Herhal
de Danışma Meclisinin bazı üyeleri. Onun dışında 
hiç kimse uğraşmayacak.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur. 
'KAMER GENÇ — Toparlıyorum Saym Başka

nım, pekî efendim. I 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Çakmakçı arkadaşımızın da dediği gibi, ar

tık devlet memurları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına girmeyecek, siyasetle de uğraş
mayacaklar. Siyasetin sınırı ne olacak?.. Yani, bir I 
Adalet 'Bakanlığı, dürüst karar veren bir hâkimi yer 
değiştirdiği takdirde Adalet Bakanlığının bu işlemini 
Barolar «Birliği tenkit ettiği zaman bu siyaset sayıla
cak mıdır, sayılmayacak mıdır?.. Bir yanlış yatırım I 
yapan bir bakanlığın, demin arkadaşımız köprüyü 
tenkit ettiler; ama yani bazı haklı tenkitler de vardır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, çok rica ediyorum. 
KAMER GENÇ — Bu itibarla, yani meslek ku

ruluşlarının siyaset sınırını da o zaman burada belir
leyelim. I 

Teşekkür ederim efendim. I 
BAŞKAN — Sayın Doğu, önergenin aleyhinde. I 
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AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarını; 

Çok sevdiğim Arkadaşımın önergesi aleyhinde 
konuşmaktan cidden üzüntü duymaktayım. Yalnız, 
biraz önce Değerli Anayasa 'Komisyonu Sözcüsünün 
dile getirdiği 'bazı gerçekleri göz ardı etmek müm
kün değil; Çünkü, hatırlayacaksınız, maddenin ilgi
li fıkrasını savunurken, «Kamu kurum ve kuruluşla
rı ile (Kamu İktisadî Teşebbüslerinin devamlı olarak 
çalışanları meslek kuruluşlarına üye olmamalıdır» 
şeklindeki hükmüne daha bir ağırlık vermişlerdi. 
Bunda hakikaten büyük kamu yararı vardır. 

Sayın Başkanım; 
Düşününüz ki, iki başlı bir devlet memuru; kalben 

bir yere bağlı, hissen bir yere bağlı, mantıken bir yere 
bağlı. Bu mümkün değildir. Bu ikiliği mutlak suret
te gidermek lazımdı. Memlekete bu ikili uygulama
dan hiçbir zaman ıhayır gelmemiştir Sayın Başkanım. 

Hatırlayacaksınız; bir yüce kamu kurumu olan 
Barolar Birliğinin Başkanı yıllarca televizyondan, 
Türk televizyonundan düzen değişikliği isteyen bir 
zatı muhtereme karşı ekran ekran fetva vermiştir. 
Biz bu günleri yaşadık, unutmayalım, Hukukçu ar
kadaşlarımın bilhassa dikkatini çekerim bu konuda. 

Sayın Başkanım; 
12 Ijüylül'ün daha yaralarını saramadık. Gönül is

terdi ki, bunları sardıktan sonra tartışalım; ama sa
rılması için tedbir düşündüğümüz bir zamanda ben 
bunları jşahsen erken bulmaktayım. 

Son fıkrası ise, bu maddenin aslında can alıcı 
noktası bu son fıkrada. Bu iki fıkra çıkarsa zaten 
Anayasaya hiçbirini sokmaya gerek kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Esasen 5 inci fıkra hakkında 
Meclis muktaza tayin etti. Yalnız 6 ncı fıkra için gö
rüş rica ediyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Evet; yani son iki 
fıkra için çıkarılmasaydı arkadaşımın önergesi, onun 
için ister istemez vurgulamak zorunda kaldım Sa
yın Başkanım. 

«Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü, millî güvenliği, kamu düzenini, başkalarının hak 
ve özgürlüğünün korunması suçlarının önlenmesi ba
kımlarından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülkî amiri hâkim kararına ka
dar..» Burada hâkim kararından vazgeçmek söz ko
nusu değil Sayın Başkanım. Hâkim kararını kısa sü
rede istihsal etmek de diğer bir adliye mekanizması
nın mutlak surette görevidir. Yani, kaymakamın ka-
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pattığı bir yeri üç ay sonra hâkim kararıyla kesin ha
le getirmek yahut onun üzerinde karar vermek her
halde düşünmediğimiz, öngörmediğimiz bir şeydir. 
Bu iki kamu kuruluşunun kendi arasında memleket 
menfaati söz konusu olduğu zaman mutlak surette 
bir koordinasyon içinde olmaları, hiç olmazsa aynı 
frekansta hareket etmeleri beklenecektir. Onun için 
bu hükmün burada kalmasında ben bir mazarrat 
görmemekteyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Öztürk, aleyhinde. 
FAHRÎ ÖZTÜRİK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; * 
Gerek önerge sahibi, gerekse önergenin lehinde 

konuşan sayın üyeler hukukî iki kavramı sanıyorum 
ki, birbirine karıştırdılar. Zaman zaman «Görevden 
alma», «Görevden alıkoyma» gibi terimler kullanıldı. 
Oysa hukukumuzda görevden almakla görevden 
uzaklaştırma ayrı ayrı müesseselerdir. 170 inci mad
deyle getirilen ve mülkî amirlerine verilen yetkide ge
çici olarak görevden uzaklaştırma, hâkim kararına 
göre görevden uzaklaştırma müessesesidir. Kaldı ki, 
Yüce IMeclis bundan önceki toplantılarında mahallî 
idare organlarıyla ilgili olarak iradesini belirtmiştir. 
Mahallî mülkî idare amirlerinin belirli şartlarda gö
revden alıkoyma maddesinin aynen muhafazası ge
rektiği görüşündeyim. 

'Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
ÖZER GÜRBÜZ — 'Lehte Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — ISayın Başkan, sayın üyeler; 
170 inci madde başlığından da anlaşıldığı git», 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır 
Sayın Sözcünün belirttiği gibi, serbest meslek kuru
luşları değildir; meslek kuruluşlarıdır. Amaçlanan 
da meslek kuruluşlarını kapsamına almasıdır. Nite
kim, 196(1 Anayasası da böyle uygulamıştı ve yine 
bu meslek kuruluşlarına, kamu kurumu niteliği ve
rilmesinin -bir özelliği de demokratik olmaları nite
liğidir. Başlıca özelliklerinden birisi de budur. 

Nitekim, biz de bir fıkramızda «Meslek kuruluş
larının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik 
esaslara aykırı olamaz» demekle bunu vurgulamış bu
lunuyoruz. İşleyişleri de demokratik esaslara aykırı 
olamaz. Bunlar hangi meslek kuruluşlarıydı?.. Arka
daşlarımız da saydılar; Barolar, Ticaret Odaları, Zi
raat Odaları gibi, 9 tane meslek kuruluşu. 
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Bir yukarıki fıkrada meslek kuruluşlarının seçim
lerini hâkime yaptırdık. Dedik ki, «Katılmayı tam 
sağlasın, bütün üyeler gelebilsin ve hâkim teminatın
da seçim olsun». Kongreyi hâkime yaptırdık ve bu
nu bir noktada da bu meslek kuruluşlarının üyele
rinin güvencesi için yaptık. «Üyelerin herbiri katıla-
bilsinler, gelsinler, haksızlık olmasın, yönetim ve de
netim» dedik. Ancak, iniyoruz bir alttaki son, şimdi 
incelediğimiz fıkraya, aynı hâkim yine o ilçede. De
min tartışırken «Hâkimi bulabilir, hâkim gider, son
ra gene yapar» dedik, hâkimi bulduk kongre için ki, 
bizim esas endişemiz orada idi. İlçede hâkimi bula
mazdık. (Kendi yerine hâkim gider, çoğu ilçede hâ
kim yok, bazı illerde büyük sıkıntılar çekilir, duruş
malar geri bırakılır filan; bulamam-iktı; fakat (Komis
yon ve Genel Kurulca kabul ettiğimiz yerde hâkimi 
bulduk. Şimdi hâkimi bulduğumuza göre, «Gecikme
sinde, mahallin en büyük mülkî amiri gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde hâkim kararına kadar mes
lek kuruluşunun seçilmiş organları görevden uzaklaş
tırır.» «Mülkî amire görevden uzaklaştırma yetkisi 
verdik. Bir yukarıda kongre yapmayı hâkime verdik; 
fakat görevden almayı mülkî amire verdik. Oysa, de
mokratik olmasının esası ve işleyişlerinin demokra
tik esaslara aykırı olmaması 1961 Anayasasında bunu 
vurgulayan bir maddeyle bağlanmıştı. «Seçilmiş olan 
organları hâkim kararı olmadan görevden alınamaz.» 
Bunlar birbirinden ayrılmaz parçalardı. Hâkim ka
rarı güvenoesini almak, demokratik olmasının bir 
teminatı ve bu da dolayısıyla hukuk devletinin temi
natı. Derneklerden ayrılıyor meslek kuruluşları; çün
kü kamu kurumu niteliği veriyoruz buna. 

Bu bakımdan, hukuk devleti ilkesi ve demokra-
tiklik ilkesi zedeleniyor mülkî amirler kararıyla, 
çünkü, yarın siyasal ortamlara geçildiğinde, gönlü
müz arzu etmez, bunun emsallerini görebiliriz. Bu 
meslek kuruluşlarından o günün iktidarının beğenme
diği davranışlar içinde bulunanlar bir mülkî amir 
kararıyla; çünkü hiyerarşi içerisindedir, bakanın ho
şuna gitmeyebilir, bakan mülkî amire aynı emri ve
rebilir, mülkî amir de zor durumda kalabilir, isteme
se de meslekten alma durumunda kalabilir. 

ıBu bakımdan, bu maddenin yine eskiden oldu
ğu gibi, hâkim kararıyla kaldırılmasını, meslekten 
alınmasını sağlamak yönünden bu fıkranın kaldırıl
masının daha demokratik olacağı, daha amaca uy
gun olacağı düşüncesiyle tüm Kurula saygılar suna
rım. (Alkışlar), 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Akkılıç, soru. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sa

yın Başkanım. 
Sayın Başkan; 
Bir noktayı üzülerek belirtmek isterim. Bugün ala

cağımız bir kararla birçok meslekî kuruluşun kapan
ması vebalini taşıyacağız; bir. 

İkincisi; 159 uncu maddede son fıkrada «Memur
lar ve diğer kamu görevlilerinin meslekî menfaatleri
ni korumak ve geliştirmek amacı güden kuruluşlar-
rın bağlı olacakları esaslar kanunla düzenlenir», ya
ni meslekî kuruluşların, memurların meslekî menfaat
lerini koruyacak teşekküller kuracağız. Peki, bunun 
170 inci maddedeki kuruluşlardan ne farkı olacak
tır.?.. İki. 

Üçüncüsü, Bir ailede çocuk babayı vesayet altına 
alırsa, bu babanın malûllüğünden ya da zaafından 
mıdır ya da çocuğun şımarıklığından, edepsizliğinden 
midir?.. Babanın zaafından olur. Burada baba Dev
lettir. Devlet güçlü olduğu sürece, hiçbir zaman ço
cuk, babayı vasayet altına alamaz. Kanun vardır, 
Devletin ülkenin aleyhine bu nevi suçlan işleyecek 
müesseseleri kontrol altına alması lazımdır; ama bu 
nevi meslek kuruluşlarını kapatmamak lazımdır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, soru soracaksınız, bu
yurun. 

FUAT AZGUR. — Sayın Başkanım, mülkî ami
rin görevden uzaklaştırma kararı idarî bir karar ol
duğuna göre, acaba mahallî idarî yargıda süratle 
dava açma imkânı var mıdır, yok mudur?., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon rica ede
yim, önerge ve sorular üzerinde cevaplayınız efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Meslek kuruluşlarına ağır bir sınırlama geldiği 
yolundaki ve o amaçla verilmiş olan önergeye katıla
mıyoruz. Fıkrayı, sabırlarınıza sığınarak bir defa 
okumakla yetineceğim. «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun
masının, suçların önlenmesinin.» Bu bakımlardan ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde, mahallin en bü
yük mülkî amiri, bu vahim hallerde, bu elim halter
lerde, ancak bu durumlarda; evraklar kaçmasın, de
liller kaybolmasın diye mülkî amir, görevden uzak
laştıracak, oraya girip belgeleri toplayacak. 
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Sayın Azgur'a cevap; orada bir idarî mahkeme 
var. (Kapatma için gerekli başka hâkim müdahalesi, 
esasen en seri şekilde gerçekleşebilir ve sonra koru
mak istediğiniz menfaati de doğrusu anlayamadım. 
Yani, 10 gün bir odanın yönetimi, yönetimden uzak 
olsa kıyamet mi kopar anlayamadım doğrusu?.. He
le, Devletin bekası söz konusu ise, insanlarımızın, 
tüm bir şehir halkının hürriyeti söz konusu ise, açık
ça suç işleniyor ve işlenmişse ve onlar da 10 gün o 
meslek kuruluşuna girmezlerse ne olur, ne kaybeder
ler, ne kaybederiz? Bunda demokrasiye, meslek ku
ruluşu fikrine aykırı ne nokta vardır?.. 

'Bu son fıkra, değerli üyeler, sadece şerirler için
dir. Demokrat olanlar için değildir. Biz onları asıl 
himaye etmek istiyoruz. Bu noktada mutabık kala
lım. Komisyonunuz, sizin Komisyonunuz, antide
mokratik bir şey yapmak istemiyor; ama şerire de 
fırsat mı verelim diye soruyoruz?., işte, kısaca bu 
maruzatımı arz ediyor, önergenin bu gerekçelerle 
reddini saygılarımla talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Saym 

Akyol benim ilk soruma cevap vermediler. 
BAŞKAN — Efendim, dolaylı olarak soru cevap

lanmış vaziyettedir. 
MAHMUT AIKİKÎLIÇ — Kesinlikle, hiçbir ala

kası yok.. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı ve Sa

yın Gürbüz tarafından verilen önergeye Komisyon 
katılmıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler işaret buyursunlar.. Dikka
te alınmasını kabul etmeyenler.. Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, aynı maddenin dördüncü fıkrasında
ki bir cümlenin değiştirilmesini isteyen Sayın Çak
makçı ve Sayın Gürbüz'ün önergesine geçiyorum. 
Açıklamak üzere buyurun Sayın Çakmakçı. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım, 
kıymetli üye arkadaşlarım; 

Kısa sürede üç defa mikrofona çıkmanın ve iki 
önergesi çok muhterem oylarınızla iltifat görmemiş 
olmanın bütün dezavantajına rağmen, bu önergemi 
şu şekilde savunmak istiyorum1: 

Meslek kuruluşları, siyaset yapmasınlar. Kabul 
ediyorum. Geçmişte yapmışlardır; onu da kabul edi
yorum. Buna birtakım tedbirler getirelim, bunun suç
suzluğunu da kabul ediyorum. Ancak, ben ifrattan 
çekinen, tedbirlerin aşırı dozdan verilmesinden endi
şe duyan bir arkadaşınız olarak, bu dördüncü fıkra-
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nın şu halde düzenlenmesinde daha ılımlı, daha den
geli olacağı fikrindeyim: «'Meslek kuruluşları (Tek
rar «Kuruluş kelimesini söylemek uygun olmuyor) 
konu ve amaçları dışında faaliyet gösteremezler.» 
•Böyle olsun cümle. «Siyasetle uğraşamazlar» dan ev
vel (Uğraşamasınlar tabiî.) normal eleştiri, uyarı ve 
görüş bildirme sınırını aşarak siyasetle uğraşmasın
lar ve sendikalarla, derneklerle ortik hareket edeme
sinler.» 

Arkadaşlar, hep müfrit misallerle, ekstrem misal
lerle konuyu burada savunmak hüner değil. İBen, mi
marlar ve Mühendisler Odasının olabilir ki, 'bu yet
kileri olduğundan, arzu ettiğimizdsn ötede kullanan 
müfrit bir idarede, «IKonut politikası hatalıdır» diye 
kendi konusuna giren masum bir tenkidinin dahi 
«Sen politika yapıyorsun» gibi yorumlanmasından 
endişeliyim. Ta'bipler odasının «Tam gün uygula
ması başarı kazanmamıştır. Rotasyon, Türk hekimle
ri için olumlu olmamıştır. Bu ücret politikasıyla he
kimlerimizi Devlet istihdam şansını kaybetmektedir. 
Genel Sağlık Sigortasının hâlâ uygulanmaması hata
dır, Doğum kontrolüne gidilmemesi hatadır.» gibi, 
tamamen kendi konu ve amaçları dahilinde masuma
ne eleştirilerinin dahi, «'Sen siyaset yapıyorsun» diye 
kötüce yorumlanmasının da kanalını tıkamayalım di
yorum. 

Türkiye Barolar Birliğinin «Harçlar Kanunu bu 
haliyle devam ederse, hakkını mahkemede aramak 
çok pahalılanmıştır. Yeni "Malî Kanun, falan kanun 
kazanılmış hakları çiğneyici bir tedbir getirmektedir. 
Gözetim süresi uzundur. Hâkim karan olmadan 
kimsenin hürriyeti kısıtlanmamalıdır» gibi, tamamen 
kendi konusuna giren, masum, olumlu, hayırlı ola
bilecek eleştirilerinin dahi kötü anlaşılabileceğinden 
korkuyorum. 

Sayın Sözcü diyecektir ki, «Canım, bu zaten aslın
da mündemiç. Kendi faaliyet sahalarını serbest bıra
kıyoruz.» Bakınız, Avukatlık Kanununun 110 uncu 
maddesinin altıncı fıkrasında şöyle bir ibare var. 
(Türkiye Barolar Birliğinin ödevleri arasında) «Ka
nunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak geliş
mesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda 
bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak..» Arka
daşlar, geçmiş güne göre tedbir alalım, ittifak halin
deyim, aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum; ancak 
tedbirlerde ifrata kaçmayalım. 

Bu itibarla, bu cümlenin, artık, bu madde bu ha
le geldikten sonra, «Geçmişteki unutuldu mu?» filan 
bunlara lüzum yok; hiçbirimiz unutmadık. Hâkim yö-

| netim ve denetiminde seçim yapacaksınız, son ve 
I sondan bir evvelki fıkralarla kontrol mekanizmasını 

işleteceksiniz. Politika da yapmasınlar, onu buraya 
koyalım, 1961 Anayasasında yoktu. Ancak, kendi 

I amaç ve konuları doğrultusunda fikir bildirme, eleş-
I tiride bulunma, görüş bildirme haklan saklıdır» di

yelim de, «Siyaset yapıyorsun» freni de çok fazla 
I kullanılmasın, diyorum. 

I Konumu arz ettim. Oylarınız her iki istikamette 
I de olsa benim için muhteremdir; teşekkür ederim. 
I Saygılarımla. l(Alkışlar). 

BAŞİKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın İğneciler, aleyhte, buyurun efendim. 

ABDULUAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşlar, 

I Efendim, Sayın hukukçu arkadaşım, her zaman 
çok daha iyi, rabıtalı misaller verirdi. Bu defa, belki 
başka notlarından karıştırdı; bana ters geldi. 

I Şöyle diyor 70 inci madde: «IMeslek kuruluşları, 
I kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler.» di-
I yor. Halbuki sayın arkadaşımın verdiği misaller, mes

lek kuruluşlarıyla ilgili faaliyetlerdir. Bir doğum kont
rolünü, elbette ki, bir tabipler odası yapacaktır; ama 

I geçtiğimiz günlerde bildiğimiz üzere, pamuk taban 
I fiyatlarıyla ilgili toplantılar, Mimarlar Odasında ya-
I pılmayacaktır. Köprü kurulmasıyla ilgili de doktor-
I 1ar, meslek kuruluşu olarak söz söylemeyeceklerdir. 

Yoksa vatandaş olarak elbette ki konuşacaklardır. 

I Sayın Çakmakçı arkadaşımın vermiş olduğu mi-
I saller, tamamen meslekî kuruluşların amaçlarına uy-
I gun faaliyetlerdir. Bunun sanırım politika ile bir iliş

kisi yoktur. Onun için de burada mübalâğadan 
I kaçarak, meslek teşekküllerinin, sanki hiçbir şey yap-
I mayacaklarmış gibi, kıskaç altına alındığını ifade et

mek mümkün değildir. Bu fıkra sarihtir. Onun için, 
I endişe duyan arkadaşlarımın bu endişelerine katılmı

yorum, dolayısıyla da önergenin aleyhindeyim. 

I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 

I önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. Yok. 

I Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Siyaset yasağını getiren ve kuruluş amaçlan dı

şında faaliyette bulunamayacaklarını gösteren fıkra-
| mız, Tasarıdaki ibare, zannederim, arkadaşımızın 

93 — 
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açıkladığı bütün kavramları, kendilerinin de beyan I 
ettiği gibi, ihtiva etmektedir. Gerekçe yerine de kaim 
olmak üzere, konut sorununun ortaya konulması, 
ücret yetersizliğinden bahsetme, genel sağlık sigorta
sının lüzumu veya lüzumsuzluğu üzerinde fikir açık
lama, doğum kontrolü hakkında beyanda bulunma, 
harçlar kanunu ve malî kanunların tahlili yolundaki 
görüş açıklama, frıabeas corpus ilkesiyle ilgili görüş 
açıklama, tamamen bu meslek kuruluşlarının kuru
luş amaçlarına bağlıdır zaten. 

Bu itibarla, arkadaşımızın da bizi anlayacağı ümit 
ve beklentisiyle önergeye katılamıyoruz ve önergenin 
reddini, fıkranın olduğu gibi oylanmasını, saygıla
rımızla rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çakmakçı'nın ve Sayın Gürbüz'ün verdiği 

önergeye Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını 
oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bir soru 
sorabilir miyim? 

Daha önceki maddelerin görüşülmesi sırasında 
bazı üyeler sorular sordukları zaman, «Efendim, be
nim bu soruma verilen cevaptan tatmin olmadım, baş- I 
ka şekilde cevaplandıramaz mı?» diye sorular sorul- I 
du, malumuâliniz; fakat benim soruma hiç değinil
medi. Gayet tabiî, mecbur değildir, «Cevap vermi
yorum, veya veremiyorum» diyebilirler. Çünkü, ilk I 
soru sahibi ben olduğum halde, «Sayın Azgur'a ce- I 
vap veriyorum» dediler ve benim soruma hiç değin- I 
mediler. «Cevap vermiyorum veya veremeyeceğim» I 
demeleri gerekir idi. I 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, herhalde, daha birkaç I 
önerge var, bu vesileyle sizin de sorunuzu cevapla- I 
mak imkânını bulurlar. Müsterih olunuz. I 

170 inci maddenin son fıkrasının değiştirilmesiyle I 
alâkalı, Uzunoğlu'nun önergesi, I 

Sayın Uzunoğlu, açıklama yapmak üzere buyurun I 
efendim. I 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; I 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ya I 
belirlenen bir kanunla ya da anakanun olarak nitele- I 
yeceğimiz bir kanuna tabi olarak kurulmaktadırlar. I 

Nitelikleri gereği, söz konusu kuruluşlar, meslekî I 
yönden bağımsız ve fakat Devletin denetimine tabi; I 
bunun yanında yönetimlerinde yine mevzuat çerçeve- I 
sinde serbestliğe sahip kuruluşlardır. Faaliyetleri ve I 
çalışmaları yönünden böyle bir karakter arz eden ka- I 
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mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, biraz 
önce kabul edilen üçüncü fıkra gereğince, hâkim yö
netiminde ve denetiminde yapılan seçimler neticesin
de oluşturulan seçilmiş organlarının, genel ilke ola
rak, idarece görevlerine son verilememesi lazım gel
mektedir. 

Benim önergemde belirttiğim hususları burada 
izah etmeden önce, biraz önce Genel Kurulumuzun 
tasvibine iktiran eden son fıkra, ancak genel ilkenin 
istisnası şeklinde mütalaa edilmek lazım gelir. Bura
da Sayın Komisyon Sözcüsünün de belirttikleri gibi 
ve altını çizerek vurguladıkları gibi, ancak şu, şu, şu 
hallerde idarece görevden uzaklaştırılabilir anlamı 
çıkmaktadır. O halde bu istisnaî hükmün ilk önce 
anailkesini belirtmek lazımdır. O da seçimle oluştu
rulan organların idarece görevlerine son verilememesi 
hususudur. 

Benim burada, son fıkranın baş tarafına «Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla bunların 
aynı nitelikteki üst kuruluşlarının seçimle oluşturulan 
organlarının görevine idarece son verilemez» şeklinde 
yapmış bulunduğum öneri, esasen biraz önce kabul 
ettiğimiz istisnaî hükümle ters düşmemekte, bilakis 
konuya açıklık getirici mahiyette bulunmakta ve bir
birini tamamlayıcı nitelikte mütalaa edilmek lazım 
gelmektedir. 

Durumu bilgilerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak 

isteyen üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Komisyonumuz 

katılmamaktadır. Çünkü, mevcut bir vakıayı birden 
fazla ifade etmiş oluruz. Bu kadar teki ara gerek yok
tur. Madde kısadır, özdür, vecizdir. Zannediyorum 
bu şekliyle oylanması, maksada kifayet edecektir. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç'ın cevabı bekleniyor zannediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Emredersiniz Sayın Başkanım. Arz ede
yim efendim. 

Odalardan birçoğu kapanır mı diye sordular. Sunî 
olarak kurulmuş oda varsa, bunlar kapanır. Eğer 
Batı standartlarına göre kurulmuş odalar varsa, bun
lar devam eder. Müsterih olsunlar, Batıda da buna 
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dair örnekler vardır. Binaenaleyh, 159 uncu ve 170 in
ci maddeler arasındaki irtibat da zaten Komisyonu
muz tarafından bilerek, istenerek kurulmuştur, birbir
leriyle bağlantılıdır. 170 inci maddeye göre meslekî 
gelişmeleri bakımından bir arıza olursa, bunun supa
bı 159 uncu maddede konulmuştur. 

Devlet baba güçlü olunca çocuklarının vesayetine 
girmez, inşallah girmeyecektir. Bunun mimarlarından 
biri de Değerli Hocamız Akkılıç olacaktır; bunun için 
çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Komisyon katıl

mıyor. Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Sayın Bayazıt'ın önergesine geçmek istiyorum. Son 
fıkraya bir cümle ilavesiyle ilgilidir. 

Açıklama yapılması bahis konusu mu efendim?.. 
RIFAT BAYAZIT — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, kıymetli 

arkadaşlarım; 
Tasarının 170 inci maddesinin altıncı fıkrasının 

sonuna bir cümlenin ilavesini önermiş bulunuyoruz. 
O da şu : «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, baş
kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması aleyhin
de işlenen suçların sabit olması halinde, amaçlan dı
şına çıktığı ve siyasetle uğraştığı için mahkemece gö
revine son verilen meslek kuruluşları organlarının 
sorumlu görülecek (Yine mahkemece sorumlu görü
lecek) üyelerinin meslekî faaliyetlerini sürdüremeye
cekleri de hükmolunur.» 

Bu bent daha ziyade suç işleyenleri bir müeyyide 
altına alıyor. İşlemeyene bir şey yok. Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhinde işlenmiş 
ve amacı dışında kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının harekette bulunmuş, siyasetle uğraşmış 
olduğu mahkeme kararıyla sabit olursa, mahkemece 
bunun da meslekî faaliyetini sürdüremeyeceği karar 
altına alınıyor. Sürdürmeyenlere bir şey yok, sürdü
recek olanlara, zorbalara müeyyide var burada. 

Takdir Yüce Kurulundur. Komisyon kabul eder
se bu fıkrayı ilave ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının verdiği önerge üze

rinde görüşmek isteyen arkadaşımız?.. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim; aleyhte. 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Bayazıt ve arkadaşlarının getirmek istedikle
ri bu hüküm, Ceza Hukuku prensipleriyle ilkeleriyle 
katiyyen bağdaşmayacak bir şeydir. Burada hizmet gö
ren doktorun, doktorluk mesleğiyle ilçili olan bu te
şekküle, bu kuruluşa giren kişinin oradaki faaliyetleri 
doktorluğuyla ilgili değil, bir meslek tesanüdü içe
risinde yürüyen bir şeydir. Bir doktor doktorluk suçu 
işlemiyor, bir mühendis mühendislik suçu işlemiyor; 
bir köprünün yapılışından dolayı kusur değil, bir dok
torun bir hastaya yanlış muamele etmesinden dolayı 
bir mesele değil; bu halde ancak onun mesleğinden 
yasaklanması bahis konusu olabilirdi. Bu bir dernek 
faaliyetine benzer; yani netice itibariyle siyasetle il
gili bir şey gibidir. Katiyyen doktorun kendi mesleği 
ile ilgili bir iş değildir; ama mesleğin haklarını koru
maktır, bu bahsi diğerdir; fakat mesleğinin icrasıyla 
ilgili bir konu değildir. 

Bu nedenle, cezanın saptırılarak; zaten ona kâfi 
derecede ceza verilmektedir; kuruluş kapatılmaktadır, 
bir; ikincisi bundan dolayı, yani yapmış olduğu işler
den dolayı bir suçu varsa, o suçların cezası verilir, o 
cezalardan dolayı mesleğinin ifası, icrasına mani hali 
varsa onun hakkında karar verilir; ama bunları işledi 
diye bir de bunun arkasında ek olarak «Efendim, senin 
mesleğine de mani oluyoruz» şeklinde bir hüküm ge
tirilmesi bence ceza ilkeleriyle pek bağdaşmaz. 

Bu sebeple uygun düşünemeyeceğim. Şimdiye ka
dar maddenin pek çok kısmı hakkında uygun düşün
düğümüz halde, bu teklifin bu sebeple kabul edilme
mesini öneririm. 

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

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önerge sahiplerinin «Meslekî kuruluşları amaçla

rından saptıranlar için cezaî müeyyideyi de berabe
rinde öngörmelerini» anlamamak imkânsızdır. Ko
misyonumuz bu konuda şöyle düşünmektedir. 

Meslek kuruluşlarının organlarında sorumlu ola
cakların her birinin sorumluluğu değişik derecelerde 
olabilir. 

İkinci nokta; eğ̂ er ağır bir sorumlulukları varsa, 
meslek ve sanattan mahrum olma Türk Ceza Kanu
nunun genel hükümleri arasında esasen düzenlenmiş
tir. 
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Üçüncüsü de, bu şekildeki bir genel Anayasa hük
münün uygulanması bakımından esasen fevkalade 
güçlükler çıkabilir. 

Bu itibarla, bu noktanın her bir meslek kuruluşuy
la ilgili kanunda gösterilmesinde, asıl güdülmek iste
nen amaç bakımından, bu önergenin de amacı bakı
mından yarar olduğunu görmekte ve bu nedenlerle bu 
önergeye katılamamaktayız. 

'Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Efendim, Komisyon Sayın Bayazıt ve arkadaş

ları tarafından verilen önergeyle ıkaltrlmıyor. Dikkate 
alınmasını oyunuza Sunuyorum : Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul eitımeyenl&r... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Efendim ,170 İnci maddemin birindi fıkrasında ka-
tî oylamayla bir değişiklik yapmıştık ve aynı şekilde 
ikinci fıkra maddenin sonuma getirilmıiş bulunuyordu. 
Bu itibarla, bu değişikliklerle kati şekilde maddeyi 
oyluyorum : Kabul edenler... .Etmeyenler.. JMadde 
kati şekilde kabul edilmiştir. 

(Komisyondan şu hususu rica ediyorum : Za
man azalmıştır; Komisyondan gelen eski maddelere 
mi dönelim, yoksa 17'nci madde üzerinde iki önerge 
var, bunlar üzerinde devam edelim mü?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkanım; 

Siz eğer uygun görürseniz, Komisyondan size gön
derilen bazı ufak maddeler var, onları görüşelim; 
81-a ve 93'üncü maddeler gibi Bu iki madde fazla 
uzun değil efendim. 

BAŞKAN — Saıyın üyeler, Komisyon 8'1-A nıuıma-
rasıyla yeni bir madde getirmek istiyor. Bu maddeyle 
ilgili raporu ve 'maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca Tasarıya «Şehitlerin dul ve ye

timleriyle malul ve gazilerimin korunması» kenar baş
lığıyla bir madde eklenmesi benimısenimliş, düzenlenen 
madde ilişikte sunulmuşltur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orman ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

VI - A. Şehitleri dul ve yetimleriyle malul ve 
gazilerin korunması. 

'Madde 81-A. Devlet, harp ve vazife şehitleılinin 
dul ve yetimleriyle malul ve gazileriini korur ve top
lumda kendilerime yaraşır bir hayalt seviyesi sağlar. 
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BAŞKAN — Sayın Tumçbay'ın önergesine daya
lı bir madde olduğu için önergeyi okutmayacağım, Sa
yın Tunçbay'a siöz vermekle yetineceğim bir açıkla
ma iç'in. Esas itibariyle önergeye uyulmuştur. 

Buyurun Sayın Tunçbay. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Hatırlayacağınız gfibi, birinci konuşmalarımızda 
sosyal güvenlik konusu ele alınmışken ben ve arka
daşlarım bir önerge sunmuştuk. Bu, dul ve yetimlerin 
de devlet güvencesine alınması şeklinde idi. Ancak, Ko
misyon bu önergenin madde 66 nım içinde düşünüle
bileceğini büldirmişlü; ben de bu önergemi geri almış
tım. Çünkü Komüsyonun gerçekten çok geniş kap
samlı sosyal haklar tanıdığına inanıyorum. 

Ancak bu madde yeni geldi. Gerçeikten yine unutul
muş bir kösıimi içeren bir madde ve büyük Ihürmet 
duyuyorum; çünkü unutulmuş gibi geldi bana. An
cak bu «Şehitlerin dul ve yetimleri» diye başlar mad
de. Şimdi düşünürsek, gerçekten bu kesim eğer sosyal 
güvenlikten herhangi bir yardım almıyorsa çok zor 
durumda kalmış olan bir kesim. Bir kadın ve çocu
ğu, belki ufak bir maaşı var veya yok ve bütün hayat 
mücadelesini tek başına yapacaktır... 

Bu, şu anda getirilen maddeyle güvence altına 
alınıyor; çok büyük hürmet duyuyorum. Ancak yine 
düşünelim ki, kocası şehit değildir; ama şu anda, elim
deki istatistiklerle, ki Başbakanlık Devlet Is'taıtlisltik 
Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan «Boşanma is
tatistikleri» 1979 sayılı Mecmuaya baktığımda gö
rüyorum ki, toplumumuz ilerledikçe, yaşam koşulları 
zorlaştıkça ve de ekonomik güçlükler de etkili olduk
ça boşanma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
arıtmaktadır ve yine tulhaf bir sonuç bu (istatistik ki
tabında belirtilmekte; boşanmış kadım nüfusunun bo
şanmış erkek nüfusundan fazla olduğu belirtilmekte
dir. Yani boşanan 'kadınların evlenme şansı erkeklere 
göre dalha azdır. 

Sonuç : Boşanmış bir kadın çocuğuyla beraber, 
mesleği yoksa ortada kalmıştır ve hele bu kadın anne
si, babası yoksa, kendisine bakabilecek, ekonomik güç 
olarak dayanabileceği yakın akrabaları yoksa, (JKi, 
hukukçular bunları dalha iyi bilir kimler bakmakla 
zorunludur) eğer bu kişiler de yoksa, bu kadın tek 
başına, kocasından da nafaka alamıyorsa, kü kocasını 
ölmüş farz ediyorum; maaşı da kalmamış-ltır, çok kü
çük bir kesimi oluşturmaktadır, ama yine de toplumu
muzda vardır. 
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İşte benim ricam ve önergem, bu kadar küçük 
bir kesimi içine alan, hiçbir yerden maddî geliri ol
amayan, çocuğu yetim ölaıraık kalmış olan bir grup ka
dını içermektedir. 

Cesaret edemiyorum Komisyona doğru bakma
ya; çünkü bazen «katılmıyorum» deyiveriyor ve ar
tık konuşma hakkımız da kalmıyor ondan sonra. O 
bakımdan, çok küçük bir grubu kapsaması nedeniy
le benim ricam, bu şehitlerin dul ve yetimlerinden 
sonraki fıkraya ikinci bir fıkra olarak şunun ilavesi : 
«Muhtaç durumda olan ve bakacak yakını bulun
mayan...» Bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum, maa
şı yoktur, kocasından nafaka kalmamıştır, yakınları 
da yoktur, muhtaç durumdadır; bu dullarla bunların 
yetimlerinin de korunmasına devlet yardımcr olur. 

Belki şöyle bir şey geçecektir aklınızdan; «Bu ye
timler korunmaya muhtaç çocuklar içinde ele alın
mıyor mu?» diye; alınmıyor. Çünkü o korunmaya 
muhtaç çocukların sınıflanması tamamen başka. Bun
ların anneleri var. Var; ama anne de bakıma muhtaç. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Esas itibariyle sizin önergeniz üzerine bir madde 

gelmiştir. Bu itibarla doğrudan Komisyonun görü
şünü almak suretiyle oylayacağım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Saym Başkanım, 41 inci madde bu 
soruyu cevaplandırır kanaatindeyiz ve 41 inci mad
deyi bu anlayış içerisinde kaleme almıştık. Hatta «ba
balar» filan diye de tenkitlere maruz kalmıştık. Ka
tılamıyoruz efendim maalesef. 

BAŞKAN — Bu itibarla gelen metnin oylanması 
gerekiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yani bu fonksiyonu yapacak, bu 
ihtiyacı karşılayacak 41 inci maddemiz mevcut efen
dim; annenin ve çocukların korunması ve gelecek
lerinin teminat altına alınması sorunuyla... Aile mad
desi, madde 41. 

BAŞKAN — Efendim, bu durumda usulümüz 
veçhile... 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, 41 inci 
maddeyle ilgili bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Orada diyor ki, babalar, 

anneler ve çocuklar... Çocuğu olmayan bir kadın, 
anne de değildir, o sıfat burada geçmiyor. Yani bir 
-dul hanım var ki, çocuğu yoktur, anne de değildir; 

Fakir 
Emekli 

Madde 

anne olamamıştır. Onun ismi o maddede geçmemek
tedir. Dul, bir kadının korunması ailenin korunma
sıyla ilgili 41 inci maddede yoktur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, onları da sosyal güvenlik 
hakkından faydalanarak devlet korur. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım; alma
maktadır sosyal güvenliğe.. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, bu görüşünüzü ikin
ci müzakereye geçmeden evvel, tekrar Komisyonla 
temas etmek suretiyle bir hal tarzına bağlayalım. Yal
nız bildiğim kadarıyla Emekli Sandığının yoksul aile
lere, yoksulluğunu tespit etmesi kaydıyla yardım yap
ması bugün mümkündür. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Yok efendim, 
mümkün değil. 

BAŞKAN — Bugün mümkündür efendim] 
olanlara muhtaç belgesi çıkarması kaydıyla 
Sandığı yardım yapmaktadır. 

Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
81 - A kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 93 üncü maddenin rajporunu 
ve maddeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31 . 8 . 1982 

tarih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına 
karar verilen önergeyle birlikte Tasarının 93 üncü 
maddesi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alı
narak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkam 
B. Andiçme. 
Madde 93, — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

leri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler : 
«Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanm ve mil

letin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şart
sız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, 
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk 
İnkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve 
refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde her
kesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden ya
rarlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ay
rılmayacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim.» 

BAŞKAN — Efendim gelen metin budur. Öner
ge veren sayın üyelerden sıra ile soracağını müsaade 
ederseniz. 
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Sayın Tosyalı, esas itibariyle sizin «Milletvekilleri» 
deyiminin kullanılmasını isteyen önergeniz daha ev
vel karara bağlanmıştı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — «Türk Devletinin 
varlığ» demiştik, Cumhurbaşkanının yemininde. 

BAŞKAN — Efendim, şöyle ifade ediyorsunuz : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri» yerine, «Mil
letvekili» deyiminin kullanılması... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Geri aldık. 
BAŞKAN — Bu geri alınmıştı, buradan da çıkar

tıyorum. 
Sayın Kurtoğlu'nun önergesi. Buradalar mı?.. 

Yoklar. Muameleden kaldırıyorum. 
Sayın Daçe'ye soruyorum, bir diyeceğiniz yar mı 

yeni metin üzerinde? 
BEKİR SAMİ DAÇE — İzin verirseniz kısa bir 

açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan m, de

ğerli arkadaşlarım; 
Metnin esasıyla bir ihtilafımız olmamıştır. An

cak, biz önergemizde sonunu, «Anayasaya sadakat
ten ayrılmayacağıma, Allah, millet ve tarihin huzu
runda namusum ve şerefim üzerine andiçerim.» şek
linde bitirmiştik. 

Yemin bir sadakat belgesidir. Onun için, yemini 
yapan kişi onun müeyyidesini inancında ve ahlakın
da bulmalıdır. Yaptığı yemnin bağlayıcılığ nı bütün gü
cüyle hissetmelidir; ta ki, yemininin yönlendirdiği he
defin ve çizginin dışına çıkmamış olsun. 

Demokratik hayatımızda geçmiş ve demokrasimi
zi dejenere etmiş olan birçok emsal, yemin müessese 
ve mefhumunun büyük önemini ortaya koymaktadır. 

Bu sebeplerle milletvekillerinin yapacağı yemini 
milletimizin inancı, olan Allahın, millet ve tarihin hu
zurunda yapmalarını istedik ve bu şekilde bir önerge 
verdik. 

Konuyu laiklik açısından mütalaa eden arkadaşla
rımız olabilir. Laiklik ne din düşmanlarının, ne de 
din bezirgan ve sömürücülerinin ifade ettiği anlamla 
yorumlanamaz. Laiklik insan hürriyetinin ve insan 
haysiyetinin teminatı ve bizatihi kendisidir. «Allah» 
kelmesini bu mefhumun dış nda düşünmek mümkün 
değildir, yanlış birtakım yorumların içerisinde olma
malıyız. Nitekim, laikliğe aykırı olmadığı düşüncesiyle 
bizim kanunlarımıza da yemin daha evvel esasen geç
miş bulunmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 339 uncu maddesi «Allah ve namus üzeri
ne» yemini getirmiştir ve bu arada laikliğe bir aykırı
lık endişesi de duyulmamıştır. 

Yabancı memleketlerde, mesela Alman Anayasa
sında reisicumhurun yemininde, milletvekillerinin ye
minlerinde Allah huzurunda yemin etme durumu var
dır. 

Bu itibarla milletvekillerinin en yüce manevî de
ğeri olan Allahı, tarihimizi ve milletimizi şahit gös
tererek yemin etmelerini istedik; fakat Komisyonu
muz böyle takdir etmişler. Ben milletimizin manevî 
değerlerini dikkate alarak, bu kelimenin de konma-
sını istemiştim, konuyu bilgi ve takdirlerinize saygı
larımla sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Diğer bir önerge Sayın Gelendost, Sayın Gebol-

oğlu, Sayın Sarp'a aittir. Bir diyeceğiniz var mı ye
ni metinle alakalı olarak? 

HALİL GELENDOST — Var efendim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bizim eklenmesini arzu ettiğimiz ibare şu idi : 

«Nüfuzumu kamu yararı dışında, kullanmayacağına» 
ibaresi idi; fakat her nedense metinde yer almamış 
ve almamasının sebebini de pek anlayamadık. Gayet 
masum ve yerinde bir ibare ve ifade olduğunu sanı
yoruz. Takdir Yüce Kurulun. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın önergesine geçi
yorum; «Türk Devletinin varlığı» diye başlıyor. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Cumhurbaşkanının yemininde «Türk Devletinin» 
diye başl yordu, o bakımdan paralellik olsun diye 
bunu da «Türk Devleti» diye teklif etmiştik. Ko
misyon nazarı dikkate alırsa yerinde olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Diğer bir önerge Sayın ÂyanoğluT 

nun; ikinci fıkranın başına «Türk» kelimesinin ilavesi, 
«Türk Devletinin varlığı» diyorsunuz siz de. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — «Türk» kelimesi
ni koymuştuk, Komisyonun metnine uyuyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — Komisyonun metnine uyuyorsunuz, 
teşekkür ederim. 

Komisyon ayrıca bir düşünce veyahut bir ifikir 
ifade edecek mi? Değilse oylayacağım efendim metni. 

RAGIP TARTAN — Benim bir sorum var, Sa
yın Başkan. 

Türkiye'de gayri müslümler de var. Sayın Daçe'-
nin teklif ettiği metin içerisinde «Allah» deyimi ge
çiyor. Bir gayri müslüme Allahın üstüne yemin et
tirme olanağı yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem Beyefendi, esas itibariyle 
şunu rica edeyim; önerge sahipleri önergelerini izah 

— 98 — 
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ettikten sonra ben Komisyondan gelen metni oyla
yacağım... 

RAGIP TARTAN — Haklısınız Sayın Başkan; 
ama... 

BAŞKAN — Sayın Tartan metin kabul edilmez 
ise, ondan sonra tekrar önergelere geçeceğiz. Usul 
gereğince ben şu anda metni oyluyorum, o metinde 
böyle bir husus yok efendim. 

RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, haklı oldu
ğunuzu söyledim; ama ben arz etmek ihtiyacını duy
dum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Çok kısa konuşacağım efendim. Sayın Daçe'nin 

görüşüne kalben ben katılıyorum, aynı inançtayım; 
fakat inanmayan bir insana Allah üzerine yemin et
tirmenin hiç bir anlamı olmayacağı kanaatindeyim. 
Namus ve şerefin bir insan için daha yakın olduğu
na; birisi inanç, öbürü ise tamamen objektif bir 
olaydır. 

Diğer taraftan Sayın Tartan'ın açıklamasının da 
çok önemi vardır. En nihayet Müslüman olmayan 
milletvekilleri de gelebilir; onlar burada Allah üze
rine nasıl yemin edecekler? Bu ayrı bir sorun olarak 
ortaya çıkar efendim. 

Bunun dışında Türk Devleti adına yemin edildiği 
için, «Türk» tabirini çıkarttık cümlenin başından, 
«Devletin» diyerek Türk Devleti olduğu gayet aşikâr 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 'Buna ilave edecek 
başka bir şeyim yoktur efendim. Biz maddeyi bu şe
kilde düzenlemeyi uygun gördük. 

BEKİR iSAMl DAÇE — Bir soru sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. 
Tekrar aldığımız kararı ve Tüzükteki hükmü okumak 
durumundayım. Muhterem arkadaşlarım soru sormak 
ihtiyacı içindeler; fakat ben de Tüzüğü uygulayamaz 
isem, bu müzakerelerin sonunu almak mümkün de
ğildir. 'Bu itibarla, «tik görüşmede reddedilen mad
delerle, değişiklik önergeleri kabul edilen maddeler 
Komisyona geri verilir. Dikkate alınmak üzere Ge
nel Kurulca kabul edilen önergeye Komisyon katıl
mamış ise, komisyonun getirdiği metin oylanmadan 
evvel, değişiklik önergesi üzerinde önerge sahibi açık
lama yapar.» Yalnız bundan ibaret. Bundan sonra 
ben gelen metni oylamak durumundayım. Bana yeni 
bir usul imkânı vermiyor bu İçtüzük. Bu itibarla ge
len metni oyluyorum muhterem üyeler. 
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Komisyondan gelen metni kabul edenler... Etme
yenler... Komisyondan gelen metin kabul edilmiştir. 

93 üncü madde Danışma Meclisince katî şekilde 
kabul edilmiştir. 

98 inci maddeye geçiyoruz. 
98 inci madde ile alakalı raporu okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 31.8.1982 ta

rih ve 139 uncu Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergeyle birlikte Tasarının 98 inci mad
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
muştur. 

Saygılarımızla arz olunur. 
Orhan AUDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Burada yoklar. 
Sayın Aksoy, Sayın Bay azıt?.. Buradalar. 
Metne bir diyecekleri var mı efendim? 
ALÂEDDİN AKSOY — Genel hizmetler sını

fından birinci derecede bir memurun en son kade
mesinden aldığı maaşı emsal kabul etmiştik. Onun 
yarısı nispetinde ödenek mevzubahisti. Bu hususun 
tespiti yapılmamış. O bakımdan kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Pardon; metni bir daha okuyalım 
da. Evet bir daha gözden geçirmenizde fayda müla
haza ediyorum. 

Okutuyorum : 
«G. Ödenek ve yolluklar 

MADDE 98. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
Ödeneğin aylık tutarı en yüksek Devlet memurunun 
almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarını 
aşamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek 
ödenek ve yolluklar, kendilerine sosyal güvenlik ku
ruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve ben
zerî ödemelerin kesiiıltmesinA gerektirmez. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı önceden 
ödenebilir.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım; bu 
duruma göre mesela Başbakanlık Müsteşarının ma
aşını artırmak suretiyle, .milletvekillerinin maaşını ar
tırmak, gayet kolay olacaktır. Biz bunun suiistima
lini önlemek için böyle bir teklifte bulunmuştuk. 
Onun için Komisyon biziim arzumuza uygun bir dü
zenleme yapmamıştır; kabul' etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, diğer bir önerge : 
Sayın Bayer, Sayın Gürtan?.. Burada yoklar. 
Sayın Gözübüyük'ün önergesine sura geldi?.. Bu

rada yoklar. 
Bu itibarla gelen metni Komisyondan geldiği 

şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Gelen metin, Komisyondan geldiği şekil
de 98 tinoi madde olarak kabul edilmiştir. 

Sayın Aldııkaçtı, başka bir madde var mı efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Bundan sonra 83 üncü madde var; 
ama çok zor efendim; Meclis sistemi. Okuyalım; 
eğer taırtışma açmazlarsa arkadaşlar derhal' geçer 
efendim. 83 üncü maddedir, ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine aittir. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşmesiz alınmış. 
Bir başkası?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Başka yok efendim. 

48 inci madde var; ıkamUlaştırma. O, uzun tak 
madde. 

BAŞKAN — Evet uzun bir madde. 
Müsaade ederseniz bitirmiş olalım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayhay. 

BAŞKAN — Saym üyeler, 
Tespit ettiğimiz çalışma süresi sona ermiştir. 

Yarın; yani' 10 Eylül 1982 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 22.55 
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