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UTANAK ÖZETİ

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda :
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Tasa
rının (107 - 108) inci maddeleri ile Anayasa Komis
yonundan gelen 24, 30, 34, 37, 38, 41, 42, 44 ve 45
inci maddeleri, yapılan görüşmelerden sonra kabul
edildi. Tasarının 106 ve 109 uncu maddeleri Anayasa
Komisyonuna havale edildi.

2 Eylül 1982 Perşembe günü saat 10.00'da top>
lanmak üzere Birleşime saat 22.55'te son verildi.
M. Vefik KÎTAPÇIGİL
(Başkan
Baışıkanvdkili
Kamer GENÇ
Mehmet PAMAK
Kâtip Üye
Kâtip Üye
İmren AYKUT
Evliya PARLAK
Kâtip Üye
Kâtip Üye

»-•-<«

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 141 inci Birleşimi açıyorum.
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166,
166'ya 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN — Anayasa Tasarısına yeni bir madde
eklenmesiyle ilgili olarak Komisyondan gelen metni
okutuyorum.
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir husus mu vardı
efendim?...
ALİ DİKMEN — Gündem dışı bir, iki kelime ko
nuşmak istiyorum; usul hakkında. Yeni gelen madde
ler hakkında.

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler;
Efendim, değişiklik önergeleriyle ilgili, Komisyon
tarafından yeniden hazırlanan maddeler önümüze gel
mektedir; fakat bu maddelerin gerekçeleri yoktur ve
Komisyon üyelerinin de tamamiyle yeni gelen mad
delere uyumlu olduklarını da bilemiyoruz. Yani, kim
ler bu maddelere karşıdır veyahutta çoğunlukla mı
alınmıştır onu da bilmiyoruz.

BAŞKAN — Gündem dışı mümkün değil. Usul
hakkında, yeni gelen maddeler hakkında konuşabi
lirsiniz.
Buyurun efendim.

Bu bakımdan, Komisyon tarafından değişiklik ola
rak gelen bu tasarı halindeki maddelerin önce gerek
çesinin açıklanmasını ve bu değişikliğe eğer Komis
yonun içerisinde karşı olan üyelerimiz varsa, bunla
rın da bu hususdaki düşüncelerinin bilinmesinde fay
da olacağını ümit ediyorum; bu bakımdan önce, Ko
misyonun yeni gelen maddeler hakkında bir açıklama
yapmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyonun usule müteallik bir görüşü var mı
efendim, Sayın Dikmen'in açıkladığı hususta?...
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Yine Komisyona önergelerle beraber gönderilmiş
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN ı
bulunan Tasarının 59 uncu maddesiyle ilgili raporu
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım;
okutuoyrum.
Biz de yeni gerekçeler yazılması lüzumuna inanı
Danışma Meclisi Başkanlığına
yoruz; yeni maddelerin; ama bu maddeler burada mü
Danışma Meclisi Genel Kurulunda, Tasarının 59
zakere edilmiştir, dikkate alınması kararlaştırılmıştır,
uncu maddesinden sonra, ekonomik ve sosyal hayatın
Genel Kurulun iradesine uygun olarak, Genel Kuru
düzenlenmesine ilişkin bir çerçeve madde ilavesi yö
lun iradesi arasından bir seçim yapılarak madde oluş
nünde dikkate alınmak kaydıyla verilen önergeler Ko
turulmuştur.
misyonumuzca incelenmiştir.
Bundan dolayıdır ki, yani derhal bir gerekçeyi sevBenzer hükümler «Planlamayı» konu alan 160 in
ketmek lüzumunu duymadık. Esasen zamanın darlığı
ci maddede yer almış bulunması sebebiyle Anayasa
dolayısıyla buna da müsait değiliz. Bundan dolayıdır
Tasarısında bu anlamda yeni bir madde eklenmesi uy
ki, bu gerekçeleri maddeler bitmeden evvel sunacağız gun görülmemiştir.
efendim; ama bugün için gerekli olduğuna da kani
Saygıyla takdirlerinize sunulur.
değiliz. Çünkü, biz Genel Kurulun iradesine, emirleri
Orhan ALDIKAÇTI
ne uyarak bu maddeleri düzenliyoruz efendim.
Anayasa Komisyonu
Başkam
BAŞKAN — Esasen, maddeler sırasında gerekirse,
BAŞKAN
—
Evet.
Komisyon dünkü takip ettiğimize göre, gerektiği ah
59 uncu maddeden sonra ekonomik ve sosyal ha
valde açıklama yapmaktadır.
yatın düzenlenmesine ilişkin bir çerçeve madde ila
45 inci madde teklifi vardı. Bir yeni madde tek
vesi hakkındaki önergeler Komisyonumuzca kabul
lifi vardı. «45. A -» diye Komisyon ele almıştır. Bunu
edilmemiş
bulunmaktadır. Sayın Yarkın ve Sayın Varokutuyorum.
dal'ın
önergesi,
Sayın Çakmakçı ve Sayın ÇakmakBuyurun efendim.
h'nın önergesi, Sayın ökte'nin, Sayın Şengün'ün ve
Danışma Meclisi Başkanlığına
Sayın Öney'in önergeleri bu arada bahis konusudur.
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24.8.1982 gün
Bildiğiniz veçhile Komisyon önergeleri reddetmiş ise,
lü Birleşiminde dikkate alınmasına karar verilen öner
önerge sahipleri Tüzüğümüze göre açıklama yaparlar.
ge Komisyonumuzca incelenmiştir.
Sayın Yarkın veya Sayın Vardal, önergeniz üze
Komisyonumuzca Tasarıya esnaf ve sanatkârların
rinde açıklama yapacak mısınız?...
korunmasıyla ilgili yeni bir madde eklenmesi benim
ERTUĞRUL ZEKAI ÖKTE — Sayın Başkan,
senmiş, düzenlenen madde ilişikte sunulmuştur.
ben önergemi geri alıyorum.
Saygılarımızla arz olunur.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim.
Orhan ALDIKAÇTI
Sayın Çakmaklı ve Sayın Çakmakçı burada değil
Anayasa Komisyonu
ler, onların önergesini de işlemden kaldırıyorum.
Başkam
Saym öney, buradalar mı efendim?... Yoklar. Yal
nız
imzalamıştır. Bu itibarla onun önergesini de kal
«D. Esnaf ve sanatkârın korunması
dırıyorum.
Yalnız Sayın Yarkın ve Saym Şengün bu
Madde 45/A. — Devlet, esnaf ve sanatkârı koru
radalar, açıklama yapacaklar.
yucu ve destekleyici tedbirleri alır.»
Buyurun efendim.
BAŞKAN — Sayın Pamak, önergeniz dikkate alın
ŞERAFETTÎN YARKIN — Saym Başkan, sayın
mıştır. O itibarla oylatıyorum.
üyeler;
MEHMET PAMAK — Alınmıştır. Teşekkür ede
Tasarının «ekonomik ve sosyal hayatın düzeni»
rim.
alt bölüm başlığı altında «Piyasaların
denetimi,»
BAŞKAN — Evet.
«Tüketicilerin korunması,» «Ücret, aylık ve sosyal
Sayın üyeler;
yardımlar» başlıklarını taşıyan üç madde yer alıyor.
Esnaf ve sanatkârların korunmasıyla ilgili yeni bir
Bizim önerimiz, bu üç maddeden evvel ekonomik ve
madde ihdasına müteallik Komisyon metnini okut
sosyal hayatın düzeniyle ilgili bir genel kural hükmü
muş bulunuyorum. Oyunuza sunuyorum : Kabul eden
nün, tıpkı başka bölümlerde olduğu gibi, hatta örnek
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Maddenin
olarak arz ettik, «Mülkiyet ve miras hakları» alt bö
müteselsil numarası bilahara verilecektir.
lüm başlığında genel kural diye evvela mülkiyet ve
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miras hakkını belirtiyor, sonra diğer hükümleri dü
zenliyor. Bunun gibi, ekonomik ve sosyal hayatın dü
zeniyle ilgili bir genel kural hükmünün Tasanda yer
almasını amaçlamıştık. Bu hüküm şu şekilde idi :
«Ekonomik ve sosyal hayat adalete, tam çalışma
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir
yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.»
Bu genel kural bir hedef çizecekti, Devletin bü
tün bu konudaki faaliyetlerinde bir istikamet vere
cekti kendisine. Bu genel kuralı belirledikten sonra
ancak diğer maddelere geçilmesi daha anlamlı olacak
tır. Aksi halde «Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni»
başlığı altında sadece piyasaların denetimi, tüketicile
rin korunması, ücret ve aylık ve sosyal yardımlarla il
gili maddeler konuyu yeterli şekilde aydınlığa kavuşturmayacaktır. Devlet bu konuda kendisine bir strateji
verecek. Genel nitelikte bir hedef çizdiği takdirde bü
tün bu konudaki görevlerini bu hedef istikametinde yü
rütecektir ve böylece ekonomik ve sosyal hayatın dü
zeninde devletin temel amacı ve görevinin tıpkı Ana
yasaya yeni ilave edilen 4 üncü maddede olduğu gi
bi, toplumun huzurunu ve mutluluğunu sağlamada
insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeni, hayat se
viyesini amaç edinme gibi, temel ilke doğrultusunda
görevlerini yürütmüş olacaktır. Aksi halde, sadece
hemen piyasaların denetimine girme, tüketicilerin
korunmasına girme gibi, somut maddelerden önce,
bütün bu ekonomik hayatın düzeniyle ilgili genel ku
ralı ortaya koymak, sanıyorum, hem 4 üncü maddeye,
hem diğer maddelere daha paralel olur. Sadece tamam
layıcı niteliktedir, başka hiçbir yönü yoktur.
Diğer maddelerde, planlama maddesindeki kısımla
ra da burada değinilmemiştir. Diğer önergelerde plan
larla ilgili, planlamayla ilgili husuflar da vardır; benim
önergemde planlamayla ilgili husus yok. Yani, 160
ncı maddede (Sanıyorum 160 ncı madde olacak) onun
la düzenlenen kısımla da temas eden yönü yoktur.
Sadece arz ettiğim gibi, «Ekonomik ve sosyal hayat,
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması
amacına göre düzenlenir.» Bu genel kural belirtildikten
sonra diğer maddelere geçilirse sanıyorum bölüm da
ha anlam kazanacaktır.
Maruzatım bu kadardır. Kabulünü arz ederim,
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehinde izin ve
rirseniz.
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BAŞKAN — Sayın Hamitoğuliarı, artık bu müza
kere safhasında lehinde aleyhinde görüşme mümkün
olmuyor.
Sayın Şengün, önergeniz üzerinde açıklama yapa
caksınız.
Sayın Hamitoğuliarı, 7 nci ayın 5'inde tadil etti
ğimiz Tüzük maddesi gayet sarih. «Yalnız gelen öner
ge sahipleri, dikkate alınmayan önerge sahipleri açık
lama yaparlar» diye kabul etmiş vaziyetteyiz.
Buyurun efendim.
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım;
Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni bölümünde üç
maddeyi incelemiş bulunuyoruz : Piyasaların denetimi,
tüketicilerin korunması, Ücret, aylık ve sosyal yardım
lar olmak üzere.
Bir anayasada ekonomik hayatın ve sosyal ha
yatın düzenini kapsayan maddeler sadece piyasaların
denetimi maddesi, sadece tüketicilerin korunması mad
desi ve bunun yanında ücret, aylık ve sosyal yardım
lardan ibaret olmamak gerekir, özellikle 1982 Ana
yasasını yaparken ekonominin tamamını kapsayan
bir çerçeve maddeye ihtiyaç olduğu noktasından ha
reket ederek bir önerge vermiş bulunuyordum. Bu
önergem, Sayın Başkanlık tarafından burada okutul
madan direkt olarak Komisyonumuza verilmesi Ge
nel Kurulumuz tarafından da kabul edilmişti.
Önergemi size şimdi okuyorum. Kayıtlara da geç
mesi için Sayın Başkanım.
«Devlet yeterli bir ekonomik gelişmeyi gerçekleş
tirmek amacıyla üretimde artış, istihdamda büyüme, fi
yatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi kapsayan
temel ekonomik hedefler arasında bir uyum gözeterek
ekonomik hayatı düzenler.
Kaynakların verimli ve gelirin adil dağılımını sağ
lamak Devletin görevidir.
Önergem bir kapsam maddesi, bir çerçeve mad
desi şeklinde idi. Sayın Anayasa Komisyonunun biraz
önce Başkanlık Divanı tarafından ifade edilen görüş
lerinde, bu önergenin planlama maddesinde, 160 in
ci maddede kapsandığı ifadesi ile önergemizin sanı
yorum dikkate alınmadığı ifade edilmişti eğer yanlış
anlamadıysam,
BAŞKAN — Öyle efendim, evet.
.İSMAİL ŞENGÜN — Evet,
Değerli arkadaşlarım;
Bir ekonominin, herhangi bir ekonominin dört
genel hedefi vardır. Bunlardan birisi, o ekonomide
yeterli üretimi temin etmektir. İkincisi; o ekonomide
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devamlı bir istihdam yaratmaktır. Üçüncüsü; o eko
nomide fiyatlarda istikrarın temin edilmesidir ve ni
hayet dördüncüsü dış ödemelerde dengenin devamlı
teminidir,
Değerli arkadaşlarım;
Eğer bu hedeflerden birine diğerinden fazla ön
celik verirseniz, o ekonomide rahatsızlıklar başlar,
o ekonomide tutarsızlıklar başlar ve bunun cereme
sini o ekonomide yaşayanlar, müstahsiller olmak
üzere, başta tüketiciler ve bütün millet çeker, uzun
zaman ıstırabını çeker, son 3 - 4 yılda fazlası ile his
settiğimiz şekilde.
Eğer, bir ekonomide fiyatlarda istikrara fevkalâ
de önem verirseniz, o ekonomide durgunluğa yol aç
mak zorunda kalırsınız. Eğer bir ekonomide dış öde
meler dengesini mutlak surette gerçekleştirmek ister
seniz, o ekonomide üretimde de, istihdamda da güç
lüklerle karşılaşırsınız, istediğiniz büyümeyi temin
edemezsiniz.

Bunun bir başka anlamı dış dengenin bozulmasıdır,
bunun bir başka anlamı dışarıda itibarımızın yitirilmesidir. Vakit geçtiği için bu konuda daha fazla ko
nuşmak istemiyorum; fakat şu son ifade ettiğim hu
suslar birer gerçektir. O nedenle, Anayasa Komisyo
numuz diyorlar ki «160 inci maddede bunların hep
si vardır,» Ben de diyorum ki, yoktur. Bu nokta üze
rinde şu anda tartışmaları zamanın kısalığı nispetinde
ileri götürmek istemiyorum; fakat kendi görüşlerini
ifade ederlerse memnun olacağım ve 160 inci madde
gelince gerekirse aynı önerge üzerinde bu defa onla
rın mantığı çerçevesinde tekrar durma durumunda
kalacağım.
ıBeni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder,
saygılar arz ederim. (Alkışlar.)

Bunun tersi, eğer ekonomide dış ödemelerde bü
yük bir dengesizliğe yol açarsanız (ki, 1975, 1976,
1977 ve 1978 yıllarında bu Türkiye'de vukuu bulmuş
tur) o takdirde, o ekonomide fiyat hareketleri alabil
diğine artar ve ulaştığınız nokta aldatıcı bir nokta
olur; size kısa bir süre rahatlık verir ve aldatıcı bir
refah temin eder; fakat aslında birkaç sene içinde
bunun acısını katre katre hepimiz çekeriz. Bu ne
denle değerli arkadaşlarım, bendeniz demek istedim
ki, önergemde, ekonominin dört genel hedefini dev
let ya da hükümetler uyumlu, ahenkli bir şekilde yü
rütsünler.
Bir hedefe diğerinden fazla önem verdiğiniz an
da ceremesini bütün millet olarak çekiyoruz. Mari
fet odur ki, ekonomik hedeflere ahenkli bir şekilde
varılsın. Bu suretle bütün millet refahtan nasibini ay
nı ölçüde alsın, fiyatlarda bir istikrarsızlık olduğu
zaman, yani enflasyon hızlandığı zaman bunun acı
sını bütün millet olarak uzun yıllar çektik hâlâ da
çekmekteyiz. Milletin bazı bölümleri bundan istifade
etmişler, yararlanmışlar; fakat büyük bir bölümü,
(başta sabit gelirliler olmak üzere) fevkalade sıkıntı
içinde kalmıştır.
Şimdi 160 inci maddeye baktım. 160 inci madde
sanıyorum bundan önceki Anayasamızda da sözü
edilen bir maddedir. 160 inci maddede diyorlar ki,
«...istihdamı geliştirici önlemleri ve yatırımlarda top
lum yararlan ve gereklerine öncelik verilir.»
Değerli arkadaşlarım;
Bir an için istihdama öncelik verdiğiniz takdirde,
bunun bir başka anlamı fiyatlarda istikrarsızlıktır.

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında efendim?,.
ŞER AFETTİN YARKIN — Bu önergelerimizle
ilgili olarak lehte ve aleyhte söz verilip verilmemesi
gereği üzerinde efendim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün,
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, usul
hakkında bir şey arz edeceğim^

BAŞKAN — Efendim usulümüz tadil edilen bi
raz evvel arz ettiğim Tüzük hükümleri içinde cere
yan etmektedir.
ŞERAFETTİN YARKIN — Müsaade ederseniz
arz edeyim efendim?.,
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, şim
di bu 60 inci madde ile ilgili olarak «Genel Kural»
başlıklı yeni bir madde ilavesini öneren önergeler
vardı. Bu önergeler daha önce Genel Kurulda okun
muştu ve Komisyon bu önergelere göre ya bir mad
de düzenleyecek ya da düzenlemeyecekti. Ancak, bu
önergeler üzerinde bir görüşme açılarak dikkate alın
ması şeklinde, yani 78 inci madde uygulanır şekilde,
değişiklik önergeleri şeklinde dikkate alınmak üzere
verilmediği için, bu önergeler üzerinde bir görüşme
de açılmadığına göre ve yeni bir madde ilavesi öngö
rüldüğü için, sanıyorum Ek Madde l'in altıncı fıkra
sındaki «önergelere uyulmayarak gelindiği takdirde,
sadece önerge sahiplerine söz verilir» hükmünün de
ğil, yeni bir madde ilavesi olduğu ve daha evvel öner
geler üzerinde sanıyorum bir müzakere olmadığı için,
şimdi bu yeni madde ilavesi ile ilgili olarak önergelerle
ilgili lehte ve aleyhte söz verildikten sonra işlemin
yürütülmesinin daha uygun olacağı kanısındayım.,
Arz ederim,
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Komisyon, önergeleri dikkate aldığını ifade et
BAŞKAN — Sayın Yarkın, 25.8.1982 tarihinde I
mektedir.
Bir aykırı görüş var mı efendim?..
önergeniz müzakere mevzuu yapılmıştır, teşekkür
CBMİL ÇAKMAKLI — Bir bölümü alınmamış
ederim.
Sayın Başkan, söz rica ediyorum.
Sayın üyeler, bu konuda Komisyonun görüşünü
BAŞKAN — Bir bölümünün alınmamış olduğu
rica ediyorum.
nu
belirtiyor ve bu itibarla açıklama yapmak üzere
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
söz istiyorsunuz. Buyurun efendim.
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, dikkate alınması ge
reken önergeleri inceledik ve arz ettiğimiz gibi, 160
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üye
inci maddenin bu hususları düzenlediği kanısına var
ler;
dık; fakat 160 inci madde eğer sıra gelir ve düzenle
Bu bölümün genel anlamda düzenlenmesine iliş
nirse, yeniden eğer bir açıklık varsa önerge sahibi ar
kin temel görüşlerimizi yüksek bilgilerinize arz et
kadaşımız tekrar bir önerge verir, konuyu tekrar dü
miştim. Yeniden düzenlenerek getirilen 60 inci mad
zenleriz ve mesele halledilir efendim.,
de, eski şeklinden hayli anlamlı bir noktaya getiril
Sanıyorum ki şu anda içinden çıkılmaz bir durum
miştir. Piyasaların türlerinin belirlenmesi, bu mad
da değiliz efendim.
denin çok daha canlı, çok daha amaca hizmet eder
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
hale gelmesine yaramıştır. Ne var ki, 60 inci maddede
Sayın üyeler, Komisyon 59 uncu maddeden sonra
«fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve
yeni bir madde eklenmesi konusundaki önergelere
kartelleşmeyi önler.» ibaresini, verdiğimiz önergede
katılmadığını raporu ile ifade etmiştir. Komisyonun
«Kamu yararının söz konusu olduğu halleri istisna
yeni bir madde eklenmesini uygun görmemiştir.
ederek getirmiştik.
Bu itibarla Komisyonun bu raporunu oylarınıza
Şimdi burada çok önemli bulduğumuz bu husu
sunuyorum. Kabul edenler...
su ayrıntılarıyla bilgilerinize sunmak istiyorum :
A. ASIM İĞNECİLER — Komisyonun kararını
Eski düzenlemede, yani Tasarıdaki 60 mcı mad
oyluyoruz değil mi efendim?..
dede
«Piyasaların denetimi» başlığı altında aynen şöy
BAŞKAN — Evet, Komisyon kararını,,
le deniliyordu «Devlet, özel teşebbüs faaliyetinin re
Komisyon raporunu kabul etmeyenler... Komis
kabet koşulları uyarınca yararlı yönde gelişmesine
yonun raporu kabul edilmiştir, yeni bir madde eklen
yardımcı olur ve piyasalarda fiilî veya anlaşma so
mesi uygun görülmemiştir.
nucu
tekelleşme veya kartelleşmeyi önler.» Bu, hiç
60 inci madde ile ilgili olarak Komisyondan ge
kimsenin
reddedemeyeceği, son derece olumlu ve ya
len raporu ve metni okutuyorum.
rarlı ilkeyi gerekçede şöyle görüyoruz, gene 60 inci
Danışma Meclisi Başkanlığına
maddenin gerekçesinden aynen okuyorum, ikinci pa
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25.8.1982 ta
ragraf, ikinci cümle; «Bu görev hem özel, hem de
rih ve 135 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
kamu kesimi için öngörülmektedir,» deniliyor, «Fii
rar verilen önergelerle birlikte Tasarının 60 inci mad
lî veya anlaşma sonucu doğan tekelleşme veya kar
desi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alına
telleşme» ibaresi, ülkemizde pek çok kamu kurumu
rak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte sunul
nu bünyesi içine almaktadır. Fiilî kamu tekelleri var
muştur.
dır, anlaşma sonucu doğan tekeller vardır.Saygılarımızla arz olunur.
Türkiye'de fiilî ve hukukî kamu tekelleri, Tasa
Orhan ALDIKAÇTI
rının bir başka maddesinde de değişik biçimde zım
Anayasa Komisyonu Başkanı
nen gerekliliği ifade edilmiştir. 49 uncu madde, dev
«Piyasaların denetimi
letleştirme; «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te
ıMadde 60. — Devlet, para - kredi, sermaye, mal
şebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde
ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemele
rayiç bedeli, kesintisiz nakden ve peşin olarak öden
rini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda
mek şartı ile devletleştirilir.» denmektedir. Kamulaş
fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kar
tırmada da buna uygun bir hüküm vardır. Kamu ya
telleşmeyi önler.»
rarının zorunlu kıldığı hallerde belli sektörler, belli
BAŞKAN — Efendim, bu konuda iki önergenin
kesimler bu Taslarının da öngördüğü biçimde devletdikkate alınması Genel Kurulca kabul edilmişti. Bi
leştirilebiliyor ve bu konuda bir hukukî ya da fiilî te
risi Sayın Çakmaklı ve Sayın Çakmakçı'nın, diğeri
kel doğurulabiliyor, bu Tasarıya göre.
de Sayın Sabuncu ve Sayın Şengün ve arkadaşlarının,
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Bizim düzenlenmesini istediğimiz husus, Tasarı
daki bu kamu yararının söz konusu halleri dikkate
alarak, Türkiye'deki birtakım kamu yararının zorun
lu kıldığı hukukî ve fiilî Devlet tekellerini de bu ye
ni gelen madde ile işlemez hale getirmemek biçimin
deki bir biçimsel ifadedir. Dağınık biçimde Tasarıda
vardır; ama bizim önergemiz dikkate o bölümü ile
alınmadığı için, bu madde yerini bulmamaktadır. İle
ride büyük sakıncalar doğurabilecek Tasarının kendi
içinde birtakım aykırı görüşmelere ve tartışmalara
neden olabilecek iki hükmünü, yıllar yılı tartışma ko
nusu edebilecektir.
Bu nedenle, tekraren söylüyorum : Tasarıdaki
«Kamu yararının söz konusu hallerde, fiilî ya da an
laşma sonucu tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlememesini» temin edecek önergemizin, Komisyonca dik
kate alınmasını tekrar hatırlatıyorum. Son derece
önemli bir konudur. Devletleştirme ve kamulaştırma
maddelerinde bu zorunlu görülmüştür; ama 60 inci
maddenin eski ve yeni şeklinde, bu düzenlenen şek
linde de sakat ve eksik bırakılmıştır. Önergemizde be
lirttiğimiz gibi, kamu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, tekelleşme ve kartelleşme (O ifade içine alıyo
rum onu.) mümkün olabilmelidir Türkiye'de. Tasarı
buna amirdir, kamulaştırma ve devletleştirme mad
delerinde bu hüküm vardır. Dolayısıyla pratik işle
yişi olmayan bu eksikliği, Komisyon mutlaka dikka
te almalıdır diye düşünüyorum. Saygılarımla tekrar
Komisyonun ve zatıâlilerinizin bilgilerine arz ediyo
rum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı.
Sayın Sabuncu, sizin bir açıklamanız olacak mı?..
HÎLMÎ SABUNCU — Önergem dikkate alınmış
Sayın Başkan. Komisyona teşekkür ederim.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir soru sor
mak istiyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN — Bu safhada soru mümkün değil,
müzakereler tamamlanmıştır Sayın Kırcalı.
Sayın Komisyon, Sayın Çakmaklı'nın görüşü üze
rinde bir açıklamanız olacak mı?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Sayın Çakmaklı arkadaşımın önergesinde dikkate
almadığımız «Kamu yararının zorunlu kıldığı haller
dışında.» cümlesini niçin maddeye koymadığımızı siz
lere arza çalışırken, evvela büyük bir cesaretsizlik
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içinde olduğumu açıklamak isterim .Çünkü, bundan
bir süre önce, değerli Çakmaklı arkadaşımız, «Hu
kukçuların ekonomik işlere burunlarını sokmamala
rının gerektiğini» söyledi, burada ilan etti. Biz gene
bildiğimiz ölçüde sizlere sorunu arz etmeye çalışaca
ğız.
«Kamu yararının zorunlu kıldığı haller» dendiği
zaman ve bunu bir kıstas olarak aldığımız takdirde,
Devletin istediği gibi, yeniden tekeller kurabileceği
anlamına gelir. Halbuki, bizim karma ekonomi düze
nimiz (Ki, bu karma ekonomi düzenini kabul ediyo
ruz.) Devletin kamu sektörünün bir kısmını devletleştirebileceğini kabul ediyoruz; fakat burada, tekel
leşme ve kartelleşmenin, Devlete ait bir yetki olarak,
kamu yararının gerektirdiği zorunlu kıldığı hallerde kul
lanabileceğini kabul etmiyoruz. Çünkü, her şeyden
önce devletçilik müessesesinin tarihi incelendiğinde,
'Atatürk'ün, bu devletçilik kavramını ve bunu tatbik
etmesinin özel teşebbüsün yetersizliklerinden doğ
duğunu, burada çeşitli defalar diğer değerli arkadaş
larım açıkladılar ve biz de bu açıklamalara dolaylı
surette veyahut da doğrudan katıldık.
Şimdi «Kamu yararı zorunlu kıldığı hallerde te
kelleştirme olur.» dendiği zaman, Devlet, bir kanun
la, bir sektörü alıp tekelleştirebilir ve özel sektörden
bir kısmı tamamen koparılabilir. Halbuki kanaatimi
ze göre, Anayasanın diğer hükümleri, olağanüstü hal
rejiminin düzenlenmesinde alacağı ekonomik tedbir
lerle bu gibi dertlere, bu gibi krizlere çözüm bulmak
kolaydır. Anayasanın olağanüstü hal düzeninde, bir
de ekonomik krizler bölümünün bulunduğunu değer
li arkadaşlarımın dikkatlerine bir kere daha sunmak
isterim.
Bundan 'dolayıdır ki, Sayın Çakmaklı arkadaşımı
zın önergesinin sadece bu kısmı, sadece bu cümlesi
dikkate alınmamıştır. Mesele bundan ibarettir. Oyla
rınızla Komisyonu desteklemenizi rica ederiz .Yok
sa, sistemde bir karışıklık yahut da başka türlü uygu
lamalar, arzu edilmeyen uygulamalarla karşılaşılabilinir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Açıklama yapıldı Sayın Çakmaklı.
CEMİL ÇAKMAKLI — Açıklama değil efendim.
Bir kelime bulamıyorum; sataşma mı diyeyim, yanlış
anlama mı diyeyim?..
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BAŞKAN — Sayın öney, bu konudaki önerge si
zin önergenizdir; bir açıklama yapacak mısınız oyla
madan evvel?
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Anayasa Ko
misyonu raporunda, benim, burada sanayileşme ile
ilgili olarak verdiğim önergeden bahis yolk, yanlış
dinlemediysem. Başka bir şeyden bahsediyorlar. Ben,
sanayileşme ile ilgili bir maddenin Anayasada bulun
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ması konusunda verdiğim önergeyi dikkate alınmak
üzere Komisyona verdim. Komisyon bunu hiç mi dik
kate almamış? Böyle bir şeyi koymayı mı düşünmü
yordu? Okunan rapordan bunu açık seçik sezeme
dim. Eğer sanayileşme konusunda bir madde koyma
mak şeklinde düşünüyorsa Komisyon, o zaman tek
rar ben bu konuda söz etmek isterim. Okunan rapor
da bunu açıkça anlayamadım. Benim verdiğim öner
ge sanayileşmeye ilişkindir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, açıklamanız bu
kadar.
Komisyon?..
CEMÎL ÇAKMAKLI — O iki önerge bendenize
aittir efendim.
BAŞKAN — Burada Sayın öney'in önergesi bu
lunuyor; yeni bir 61 inci madde ihdası ile ilgili ola
rak.
TÜLAY ÖNEY — Komisyonun buna cevabını
anlayamadım efendim.
BAŞKAN — önerge Komisyonda olacak, eğer
vok ise, okutalım efendim burada veya bir kopyasını
gönderelim.
Sayın öney'in önergesini okutuyorum efendim.
Yeni Madde 61. — Taslaktaki 61 inci maddeden
önce.

BAŞKAN — Bir tavzih sadedinde söz istiyorsu
nuz?.. Buyurun Sayın Çakmaklı.
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım; ben
buradaki konuşmalarımın hiçbirinde, tutanaklar tet
kik edildiğinde görülecektir, hukukçuların ekonomik
meselelere, özellikle altını çizerek söylüyorum; bu
runlarını sokmamaları, diye bir ibare kullanmadım.
Sayın Başkan, Anayasa Komisyonumun saygı de
ğer Başkanı, bazı kelimeleri güzelleştirerek, espri ka
lıbına sokarak ifade edebilir; ancak tüm hukuk cami
asının belli bir yere burnunu sokmaması gibi, hiç de
iç açıcı olmayan bir ifadeyi, bendeniz ne bu kürsü
den, ne de Genel Kurulda kullanacak bir tiynet ve
tabiatta değilim.
Sadece arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın üyeler; 60 inci maddenin yeniden düzenlen
mesiyle ilgili Komisyon metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Yeni metin kabul
edilmiştir.
Yeni bir 61 inci madde ihdası ile alâkalı olarak
verilen önergeler üzerinde hazırlanan raporu okutu
yorum.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Danışma Meclisi Genel Kurulunda Tasarının 61
inci maddesinden sonra tasarrufları koruyucu ve iş
letmeleri gözetici anlamda yeni iki madde eklenmesi
amacıyla ve dikkate alınmak üzere verilen önergeler
Komisyonumuzca incelenmiştir. Bu tür hükümler,
iktidarlara belli bir ekonomi politikası izleme mec
buriyeti yüklediğinden ve bunun da iktidarların izle
yecekleri ekonomi politikasını şimdiden tespit anla
mına geldiğinden sakıncalı bulunmuştur. Esasen ben
zerî hükümler, planlamayı konu alan 160 inci mad
dede geniş şekilde ifadesini bulmuştur.
Bu sebeple, Komisyonumuz, verilen önergeler yö
nünde Anayasa Tasarısına yeni madde eklenmesini
uygun görmemiştir.
Saygıyla takdirlerinize sunulur.
Orhan ALDIKAÇTI
Anayasa Komisyonu Başkanı
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Sayın Başkanlığa
Taslaktaki 61 inci maddeden önce, aşağıdaki yemi
maddenin konmasını arz ve teklif ederim.
«Devlet hızlı ve sağlıklı bir sanayileşmenin istik
rarlı biçimde yürütülmesi ve kalkınma planlarında
amaçlanan hedeflere ulaşılması için gerekli tedbirleri
alır ve teşkilatlanmayı kolaylaştırır.»
Tülay ÖNEY
E. Zekâi ÖKTE
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, müsaade ederseniz,
raporunuza bahis konusu olan önergeler esasen red
dedilmişti. Yalnız, dikkate alınması istenen önerge,
Sayın Öney'in önergesidir. Bunu bilahara müzakere
ye alalım müsaade ederseniz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; Anayasa Komis
yonu adına özür dilerim; bunu, başka bir zarfın için
de şimdi bulduk. Zarflar yukarıdan geliyor bize, ya
ni Başkanlık Divanından geliyor, her ne kadar Anaya
sa Komisyonu bazı dalgınlıklar yapmışsa, bu işte hiç
bir sorumluluğu yoktur efendim; bunu arz ederim.
Sonradan inceleyeceğiz efendim.
BAŞKAN — Burada kusurun payı bize de düşü
yorsa alalım; ama kusurun payı size de düşüyorsa
lütfen tekabbül edin.
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Kabul ettim zaten efendim, şimdi
bulunduğunu söyledim. Bunu lütfen erteleyelim efen
dim.
BAŞKAN — Şu halde bu maddenin müzakeresini
erteleyelim... Teşekkür ederim.
77 nci madde ile ilgili olarak Komisyon raporunu
okutuyorum.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Danışma Meclisi Genel Kurulu tarafından kesin
olarak kabul edilen 77 nci maddenin son fıkrasındaki,
«'komünizmi, faşizmi, teokrasiyi ve» kelimelerinin çı
karılması nedeniyle, cümlede husule gelen düşüklük
sebebiyle, madde yeniden yazılarak gereği için sunul
muştur.
Saygılarımızla arz olunur.
Orhan ALDIKAÇTI
Anayasa Komisyonu Başkanı
III. Siyasî partilerle ilgili hükümler
A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden
çıkma hakkı.
MADDE 77. — Vatandaşlar, siyasî parti kurma
ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çık
ma hakkına sahiptir.
Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır.
Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar
ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini
sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan
haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.
Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi tür
bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçla
yan siyasî partiler kurulamaz.
BAŞKAN — Sayın üyeler; esasen bu madde
70 inci maddenin son fıkrasındaki, «komünizmi,
faşizmi, teokrasiyi ve....» kelimeleri çıkartılmak su
retiyle müzakereye alınmış ve kati surette Genel Ku
rulca kabul edilmiş idi.
Şimdi tekrar tashih edilerek getirilmektedir, bu
itibarla yeni bir madde değildir, Genel Kurulca ka
bul edilen bir maddedir. Tashih edilen şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler....
Kabul edilmiştir.
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan bir
redaksiyon hatası vardı, kabul edilmiş....
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BAŞKAN — Onu düzeltmişler efendim. Bu şek
liyle....
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Hayır, «girme ve çık
ma hakkı» olması lazım başlığın. Birinci fıkra, «par
tilere girme ve çıkma hakkına sahiptir» dediğine gö
re, «partilere girme ve çıkma hakkı» olması lazım
dır başlığın.
BAŞKAN — Aynı zamanda, «parti kurma ve
partilere girme hakkı....
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — «ve çıkma hakkı»
olacak efendim.
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Arkadaşımız doğru söylüyorlar, ila
ve edelim, onu, «Girme ve çıkmak hakkı» diye ilave
edelim, düzeltelim.
BAŞKAN — «Parti kurma» herhalde virgül, öy
le mi efendim?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — «Parti kurma, partilere girme ve
çıkma hakkı.»
BAŞKAN — «Parti kurma, partilere girme ve
çıkma hakkı» olarak başlık düzeltiliyor; bir kere da
ha okutuyorum efendim.
«3. Siyasî partilerle ilgili hükümler.
A) Parti kurma, partilere girme ve çıkma hakkı.»
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bir soruma
müsaade buyurulur mu?..
BAŞKAN — Bir soru dahi mümkün olmuyor bu
safhada, tashih, Sayın Bayazıt.
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bu ifade yan
lış oluyor bence. «Partilere çıkma hakkı» diye bir şey
olur mu? Türkçeye uymaz.
BAŞKAN — Efendim, öyle olmuyor; efendim,
«Parti kurma, partilere girme ve çıkma hakkı.» Par
tilerden çıkma hakkı.
AKİF ERGİNAY — Partilere girme hakkı doğru;
fakat partilere çıkma hakkı olmaz, partilerden çıkma
hakkı olur. Ya, partilerden çıkma hakkı olacak yahut
başka türlü olmayacak. Bunu düzeltirlerse memnun
olurum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, buna Genel Kurul za
ten karar verdi, biz uyduk. Genel Kurul bir daha ka
rar versin, uyalım efendim.
BAŞKAN — Yani siz bir mahzur görmüyorsu
nuz?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Görmüyoruz ©fendim. Genel Kurul
zaten karar verdi.
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BAŞKAN — «Partilere girme ve partilerden çık
ma hakkı.» Müsaade ederseniz.
Maddeyi başlığıyla beraber tekrar okutuyorum :
«III. Siyasî partilerle ilgili hükümler
A. Parti 'kurma, partilere girme ve partilerden
çıkma hakkı.
MADDE 77. — Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve
usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma
hakkına sahiptir....»
BAŞKAN — Bu tashihle 77 nci maddeyi tekrar
katî şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler....
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
78 inci maddeyle ilgili raporu okutuyorum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27.8.1982 gün
ve 137 nci Birleşiminde dikkate alınmasına karar ve
rilen önergelerle birlikte (Tasarının 78 inci maddesi ye
niden incelenmiş ve önergeler dikkate alınarak yeni
den düzenlenen madde metni ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımızla arz olunur.
Orhan ALDIKAÇTI
Anayasa Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — Efendim, bu maddeyle ilgili ola
rak Sayın Kırcalı'nın önergesi katî şekilde oylanmıştı.
Dikkate alınan önergeler ise Sayın Narlıoğlu, Sayın
Göktepe, Sayın Daçe ve Sayın Gürbüz'e aitti. Aynı
şekilde Sayın Âyanoğlu'nun da dikkate alınan bir
önergesi ve Sayın Uyguner, Sayın Bayazıt'a ait diğer
bir önerge mevcut bulunmaktaydı.
Komisyonun raporu okunmuştur; metni de oku
tuyorum:
«B. Partilerin uyacakları esaslar
MADDE 78. — Siyasî partiler tüzük ve program
ları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın
13 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamaz
lar; çıkanlar temelli kapatılırlar.
Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve
güçlendirmek amacıyla, dernekler, sendikalar, vakıf
lar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile maddî
ve manevî yönlerden güç birliği yapamazlar.
Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları,
demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahke
mesince yapılır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tü
zük ve programlarının ve kurucularının hukukî du
rumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygun
luğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle; faaliyet
lerini de sürekli olarak takip eder.
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Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsav
cılığın açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesin
ce karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin ka
patılmasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdikleri
belirtilen parti kurucularıyla genel merkez yönetim
organları üyeleri, başka isim ve programlarla da ol
sa yeni partileri kuramazlar ve kurulmuş partilerle
yönetim ve denetim görevi alamazlar.
Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme
ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde, ka
nunla düzenlenir.»
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'dan başlayarak sora
cağım efendim :
Sayın Kırcalı, önergeniz dikkate alınmış mı efen
dim?
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Daçe, sizin önergenize geliyo
rum...
BEKİR SAMI DAÇE — Efendim, kısaca bir hu
susu arz etmek istiyorum. Bizim önergemizde, ilgili
bölümü aynen alıyorum, «Cumhuriyet Başsavcılığı,
kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kuru
cularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hü
kümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve ön
celikle denetler; faaliyetlerini de sürekli olarak takip
eder» şeklinde idi; yani «öncelikle» kelimesinden
sonra «Denetler» kelimesi vardı?..
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
DAL — Evet efendim, o kelime unutulmuş; «Denet
ler» kelimesinin oraya eklenmesi gerekiyor. Ben o
fıkrayı tekrar okuyorum efendim :
«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tü
zük ve programlarının ve kurucularının hukukî du
rumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygun
luğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler;
faaliyetlerini de sürekli olarak takip eder.»
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Daçe, bu şekliyle önergeniz dikkate alın
mış bulunmaktadır.
BEKİR SAMİ DAÇE — Evet efendim, teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Sayın Ayanoğlu, bir görüşünüz var
mı efendim?
NURETTİN AYANOĞLU — Önergem dikkate
alınmıştır; Komisyona teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Uyguner, ge
len metinle mutabık mısınız efendim?
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«Kurulmuş bulunan siyasî partiler tüzük ve prog
M. FEVZt UYGUNER — Mutabıkız efendim. !
ramlarını, ülke ve milletin bütünlüğünü, Devletin
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
varlık ve bağımsızlığını, millî egemenliği ve toplum
DAL — Sayın Başkan, sondan üçüncü fıkrada «Cum
huzurunu tehlikeye düşürecek veya bir veya birkaç
huriyet Başsavcılığın» denmiştir, orası «Cumhuriyet
bölgeye yahut bir veya birkaç sosyal sınıfa, cemaate
Başsavcılığının» olacak efendim.
veya zümreye veya din, dil, mezhep, ırk, cinsiyet ay
Sondan ikinci fıkrada ise «Yeni partileri kuramaz
rıcalığı esasına dayatacak tarzda bu Anayasaya ay
lar» denmiştir, orası da «Yeni partiler kuramazlar»
kırı olarak değiştirmeleri veya parti faaliyetlerini bu
olacak.
Anayasaya
aykırı bir yöne saptırmaları hallerinde
Yine aynı fıkranın son satırında «Kurulmuş par
temelli
kapatılırlar.»
Bunun nazara alınması oylan
tilerle» denmiştir, orası da «Kurulmuş partilerde»
dı, ıkabul edildi. Metinde böyle bir şey yok. Yalnız
olacak efendim.
13 üncü maddeden bahsetmiş 13 üncü maddenin de;
BAŞKAN — O halde, bu tashihlerle bir kere da
biz
daha şümullü olarak arz etmiştik Yüce Kurula,
ha maddeyi okutuyorum efendim :
o
nazarı
itibara alınmamış.
«B. Partilerin uyacakları esaslar
İkincisi de, bir nokta var yine; «Temelli olarak
MADDE 78. — Siyasî partiler tüzük ve program
kapatılan siyasî partilere mensup milletvekillerinin
ları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın
ve hükümet üyelerinin bu sıfatları, temelli kapatma
13 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamaz
kararının Resmî Gazete yayımı tarihinde sona erer.»
lar; çıkanlar temelli kapatılırlar.
fıkrası
vardı. Bunu da hiçbir surette nazara alma
Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve
mışlar. Acaba bunun gerekçesi ne olabilir? Bu cihet
güçlendirmek amacıyla dernekler, sendikalar, vakıf
ten bizi tenvir ederlerse memnun oluruz.
lar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile maddî
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ve manevî yönlerden güç birliği yapamazlar.
Sayın Dal, buyurun efendim.
Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları,
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
DAL
— Sayın 'Başkan, Danışma Meclisinin değerli
Siyasî partilerin malî denetimi Anayasa Mahke
üyeleri;
mesince yapılır.
Sayın Fevzi Uyguner, Rıfat Bayazıt ve arkadaş
Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük
larının
önergesinin bir noktasına katıldığımızı belirt
ve programlarının ve kurucularının hukukî durum
miştik
bu
maddenin müzakeresinde. Kendi önerge
larının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu,
lerini
inceledik;
hemen hemen önergenin birçok fık
kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyet
raları daha önce verilen önergeler dolayısıyla redde
lerini de sürekli olarak takip eder.
dilmiş. Burada dikkate almak üzere Komisyona al
Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsav
dığımız hususun, birinci fıkrada, üçüncü fıkrada üze
cılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesin
rinde durduk biz. Birinci fıkrada «Birkaç bölgeye
ce karara bağlanır.
yahut bîr veya birkaç sosyal sınıfa» şeklinde başla
Anayasa Mahkemesinin kararında, partinin kapa
yan hükümler zaten kendi teklifleriyle Anayasanın
tılmasına fiil ve beyanlarıyla sebebiyet verdikleri be
13 üncü maddesine geniş ölçüde girmiş. Bu genel
lirtilen parti kurucularıyla genel merkez yönetim or
sınırlama sebepleri yanında özel sınırlama sebepleri
ganları üyeleri, başka isim ve programlarla da olsa
olarak orada yer almış. Ayrıca burada zikredilmesi
yeni partiler kuramazlar ve kurulmuş partilerde yö
ne ihtiyaç yoktur. Bu bakımdan burada ister yer al
netim ve denetim görevi alamazlar.
sın, ister yer almasın, zaten siyasî partiler kurulur
Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetle
ken bu hükümleri dikkate alacaklardır. O bakımdan
me ve kapatılmaları yukardaki esaslar dairesinde,
endişe etmesinler.
kanunla düzenlenir.»
Diğer taraftan, hükümet üyelerinin üyelik sıfatı
BAŞKAN — Efendim, bu metni...
nın
sona ermesiyle ilgili önerilerine gelince; Bu, hü
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan...
kümetin bir genel politikasıyla ilgili meseledir. Zaten
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
milletvekilleri sona erecektir kapatılan siyasî parti
' RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bizim öne
lerin. Hükümetteki durumları, hükümetin genel po
rimizin birinci fıkrasına Komisyon hemen hemen iş
litikası ve prestijiyle ilgilidir. Hükümet ya bu durutirak etmemiş. 'Bizim birinci fıkramız şu şekildeydi :
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ma göre o bakanı görevden çıkmaya davet eder, ya
hut da kendisi lüzum görüyorsa geri çekilir; eğer hü
kümet üyesi şey yapmazsa.
Ayrıca, ilerideki getirdiğimiz hükümlerde, Cum
hurbaşkanının, Başbakanın teklifiyle hükümet üye
lerini lüzum gördüğü takdirde görevine son verme
gibi birtakım direktifleri de vardır. Bu bakımdan ay
rıca yer almasına ihtiyaç görmedik.
Diğer hususları aşağı yukarı yeni getirdiğimiz dü
zenlemelerde dikkate alamadık veyahut da daha ön
ceki önergelerle reddedilmiş durumda. Bu bakımdan
getirdiğimiz düzenleme yeterlidir kanısındayız.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, Sayın Dal'ın...
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; bir tashih
bakımından... Efendim, maddenin içinde 8 fıkranın
6'sının başında «siyasî partiler» sözü var; fakat kenar
başlıkta «siyasî» kelimesini koymamışlar. Lütfetsin
ler de bunu da koysunlar derim. Çünkü «parti» ke
limesi binbir manaya geliyor, malum.
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
DAL — Evet, onu kabul ediyoruz efendim.
'BAŞKAN — «Siyasî partilerin uyacakları esas
lar» oluyor.
Sayın Göksel?..
İHSAN GÖKSEL — Sayın Başkanım, ufak bir
nokta; ama Türkçe bakımından beşinci fıkranın da
ha uygun olması için; «Cumhuriyet Başsavcılığı»
ile başlayan beşinci fıkra; o fıkranın birinci ve ikin
ci satırında bir sürü «nın» bir araya gelmektedir.
«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve
programlarıyla» desek «programlarının» yerine,
«... programlarıyla kurucularının hukukî durumları
nın Anayasaya ve kanun...» ve saire diye devam et
se, sanki daha iyi bir Türkçe olur gibime geliyor.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Komisyon teklifini yapsın, ona gö
re oylayalım efendim.
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
DAL — Komisyonun teklifi bu efendim, katılmıyo
ruz..
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Evet efendim. İkinci metinde inşal
lah bunlar dikkate alınır.
Efendim, 78 inci maddeyi yeniden düzenlendiği
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
81 inci maddeyle ilgili raporu ve maddeyi okutu
yorum :
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Danışma Meclisi Başkanlığına
Danışma Meclisi Genel Kurulu tarafından kesin
olarak kabul edilen 81 inci maddenin ikinci cümle
sindeki «ödevin» kelimesi yerine «hizmetin» kelime
sinin girmesinin kabul edilmesi nedeniyle, cümlede
husule gelen düşüklük sebebiyle, madde yeniden ya
zılarak gereği için sunulmuştur.
Saygılarımızla arz olunur.
Orhan ALDIKAÇTI
Anayasa Komisyonu Başkanı
V. Vatan hizmeti
MADDE 81. — Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı
ve ödevidir. Bu hizmetin, Silahlı Kuvvetlerde veya
kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği ka
nunla düzenlenir.
BAŞKAN — Madde tashih için gelmiştir. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
84 üncü maddeyi okutuyorum efendim...
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, usul hak
kında bir mütalaada bulunabilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun efendim. Lütfen, usulün
nesi olduğunu ifade ediniz.
İSMAİL ŞENGÜN — 81 inci maddeden son
ra göz önüne alınmak üzere Komisyona havale edil
miş bir konu vardı» bir madde, 139 uncu madde;
Vergi ödevi konusu Komisyonumuza verilmişti.
Acaba 81 'den 8'4'e atlarken o konuyu Komisyon te
zekkür etti mi, sonra mı tezekkür edecek, yoksa göz
önüne almayı uygun bulmadı mı? Onu öğrenmek is
tiyorum.
BAŞKAN — Bİr rapor henüz gelmediğine göre,
herhalde tetkik edecekler.
©uyurun Sayın Dal.
ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL
DAL — Sayın Başkan, o konuyu henüz inceleme
dik. İncelediğimiz zaman getireceğiz efendim.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
84 üncü maddeyle ilgili raporu ve maddeyi oku
tuyorum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 28 . 8 . 1982
gün ve 138 inci Birleşiminde dikkate alınmasına ka
rar verilen önergelerle birlikte Tasarının 84 üncü
maddesi yeniden incelenmiş ve önergeler dikkate alı
narak yeniden düzenlenen madde metni ilişikte su
nulmuştur.
Saygılarımızla arz olunur.
Orhan ALDIKAÇTI
Anayasa Komisyonu 'Başkanı
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B, Milletvekili seçilme yeterliği
MADDE 84. — Otuz yaşını dolduran her Türk,
milletvekili seçilebilir.
En az ilkokul mezunu olmayanlar; kısıtlılar; yü
kümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen
muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yap
mış sayılmayanlar; kamu hizmetinden yasaklılar;
taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya iki yıldan fazla
hapis cezasına hüküm giyenler; affa uğramış olsa
lar bile zimmet, ihtilas, irtikao, rüşvet, hırsızlık, gasp,
dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Dev
let sırlarını açığa vurma suçlarından biri ile hüküm
giymiş olanlar, Anayasanın 13 üncü maddesi hükmü
uyarınca temel hak ve hürriyetlerinden birini kaybet
miş bulunanlar, milletvekili seçilemezler.
Kamu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı
olabilme şartları, kanunla düzenlenir.
Hâkimler, Silahlı Kuvvetler mensupları, meslek
lerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletve
kili seçilemezler.
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ve aynı za
manda önergeler müzakere konusu olmamıştı. Mad
de önergelerle beraber Komisyon tarafından geri
alınmıştı.
Bu itibarla şimdiye kadar yaptığımız usulden ay
rı, dikkate alınmayan önergeleri müzakere mevzuu
yapacağız.
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, müzake
resi yapıldı bunun, önerge üzerinde konuşma yaptık
efendim^
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim ben
yapmadım, niçin böyle genelliyorsunuz?
BAŞKAN — Efendim, anlaşılan bir kısmının
müzakeresi yapıldığı esnada Komisyon maddeyi ge
ri aldığı için, diğer önergeler müzakere mevzuu ya
pılmamıştır. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım,
müzakere mevzuu yapılan önergeleri işaret ederler
se, hatta yeni madde metnine girmiş ise lütfen işaret
etsinler, tekrar yeni bir müzakere açmayalım.
Sayın ökte'nin önergesinden başlıyorum.
Sayın Ökte burada yoklar.
Diğer önerge, Sayın Güven ve Sayın Baysal'ın.
TURHAN GÜVEN — Bir açıklama yapabilir
miyim?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım; özellik
le Komisyona yeni düzenlemesinden dolayı teşekkür
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ederim. Bizim vermiş olduğumuz önergeye büyük öl
çüde katılmışlardır ve düzenlemelerini de ona göre
yapmış oldukları anlaşılmaktadır. Ancak ne varki,
burada yüz kızartıcı suçlar bölümünde, bir de olma
yan bir gasp suçunun metin içine girdiği anlaşılmak
tadır. Ceza Hukuku düzenlemesinde gasp suçu, yüz
kızartıcı suçlardan sayılmamaktadır. Her ne kadar
10 uncu babda yer almaktaysa da (ikinci fasılda) yüz
kızartıcı suç değildir Sayın Başkanım. O nedenle bu
nu lütfedip de Sayın Komisyon kabul ederlerse, da
ha sonra kaçakçılığın, resmî ihale ve alım satımlara
fesat karıştırmanın yanına konursa oradan çıkartı
lıp, zannederim ileride birtakım tartışmalara yer ve
rilmeyecektir.
Ayrıca biz hâkimlerin çıkartılmasından yana ol
muştuk. Kolluk kuvvetleri çıkartılmış; fakat hâkim
ler tekrar iltihak edilmiştir. Oysa bir üst fıkrada, ka
mu hizmeti görevlilerinin milletvekili adayı olması
nın şartı kanunla düzenlenir, denildiğine göre, bu
rada 657'nin bir bölümünde kapsam içine giren hâ
kimlerin bu fıkra içinde mütalaa edilmesinin yerinde
olacağı düşüncesindeyiz. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven.
S. SIRRI KIRCALI — Hâkimler konusunda be
nim de önergem var, müsaade edin ben de açıkla
yayım.
BAŞKAN — Sırası gelince yapsak; çünkü bunla
rı özel bir sıraya tabi tutuyoruz, o sıra karışmasın.
Buyurun Sayın Komisyon.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;
Arkadaşımız Turhan Güven'in açıkladığı gibi, bu
metin, kendi önergeleri büyük ölçüde dikkate alına
rak hazırlanmıştır. Önergeler içerisinde onlarınkini
bizim görüşlerimize en yakın olarak bulduk.
Gasp suçunu ilave ettik; çünkü Komisyonumuzdaki Ceza Hukukuyla ilgili arkadaşlar bunun yeri
nin burası olduğunu, gasp suçunu ilave etmek gereği
ni söylediler. Onun için Komisyonumuz bu görüşü
benimsedi ve buraya koydu. Bunu şimdi buradan
alıp iki satır aşağı koymakla da ne cümlenin anlamı,
ne de suçun mahiyeti değişmeyecektir.
Hâkimlerin ise kamu hizmeti görevlerinden ay
rı olarak mesleklerinden çekilmedikçe aday olama
yacakları Komisyonumuzca benimsenmiştir. Hâkim
lik mesleğinin çok ulvi olduğu, çok yukarıda oldu
ğu ve hâkim olduğu sırada seçim kampanyasına ka
tılmasının, seçim kampanyası sırasında lehinde ve
aleyhinde birtakım sözlerin söylenmesinin hâkimlik
mesleğiyle bağdaşmayacağı kanaatine vardık ve bun-
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dan dolayı da hâkimlerin aday olabilmeleri için isti
fa etmeleri, meslekten ayrılmaları gerektiğini düşün
dük. Tasavvur edebiliyor musunuz ki, aday olan bir
hâkim lehinde ve aleyhinde bir sürü söz söylendikten
sonra, eğer seçimi kazanamazsa dönecek tekrar hâ
kimlik yapacak... Bu hoş olmayan, hâkimlik mes
leğiyle bağdaşamayan bir durum olarak Komisyo
numuzca mütalaa edilmiştir efendim.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın üyeler müteaddit önerge, «En az 8 yıllık
öğrenim görmüş olanlar» cümlesinin, «Türkçe oku
ma yazma bilmeyenler» şeklinde değiştirilmesini tek
lif ediyordu. Bunlar Sayın Pamak ve arkadaşlarının,
Sayın Daçe, Sayın Karahasanoğlu, Sayın Öztürk'ün,
Sayın Şengün'ün, Sayın Kırcalı'nın, Sayın Genc'in,
Sayın Fahri Öztürk'ün önergelerinde yer almış bulu
nuyordu. Onu Komisyon, «En az ilkokul mezunu ol
mayanlar' şeklinde düzeltmiştir.
Buyurun Sayın Şenğün.
İSMAİL ŞENGÜN — Efendim, Türkçe okur
yazar olma şartının milletvekili seçilme yeterlilikleri
içine alınmasını önermiştik. Ancak, bununla bera
ber ve belirli bir süre öğrenim görme şartına bunu
eklemiştik.' Belirli süre öğrenim görme ile Türkçe
okur yazarın birbirini ikame edileceği şeklinde bir
ifadede bulundunuz. Bizim önerimiz sadece, Tükçe
okur yazarlığın da bu yeterliliklerin içine alınmasıdır.
Şimdi eğer izin verirseniz önerim üzerinde iki
kelime ifade edeyim.
BAŞKAN — Sayın Şengün bir başka önergeniz
var mıydı acaba? Şöyle yazıyorsunuz : «Tasarının
84 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki met
nin ilavesini.
Türkçe okuyup yazma bilmeyenler milletvekili
seçilemezler.» Yani, ortaokul veyahut orta tedrisat
tan sonra bunun da ilavesini istiyorsunuz?..
ÎSMAlL ŞENGÜN — Evet efendim, sebebini
ifade edeyim müsaade ederseniz;.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ÎSMAÎL ŞENGÜN — Efendim, bir kimse ilko
kul mezunu olabilir ve Türk vajtandaşı olabilir; an
cak bu klittıse Türkçe okur yazar olamayabilir Sayın
Başkanım. Özelikle 1 milyondan fazla işçinin yurt
dışında çalıştığı bir ülkenin çocukları içinde ilkokul
dan mezun olan (Almanya'da veya başka bir ülkede)
ve Türkiye'ye gelip bu ilkokul mezuniyeti kabul edil
miş olan kişiler olabilir ya da ortaokuldan mezun
olan Türkçeyi konuşamayan, Almancadan başka
Türkçe okur yazarlığı olmayan kişiler olabilir. Ashn— 370
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da ilk bakışta ters gibi görünen Türkçe okur yazar
lık nedeni, sanıyorum ki bu ifadem içinde bir anlam
kazanmaktadır. O nedenle ilkokul mezuniyeti yanı sı
ra, mademki Komisyonumuz ilkokul mezunluğunu
burada yeterli görmüştür, Türkçe okur yazarlık vas
fının da 'ilavesinin yerinde olacağı kanısındayım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Evvela Türk ilkokul mezunu olan bir kimsenin
Türkçe okuyup yazma bilmesi gayet doğaldır, şart
tır. Almanya'dan gelip, Türkçe konuşamayan bir in
sanın da ben, milletvekili seçilebilme şansı olduğunu
sanmıyorum. Vatandaşların karşısına çıkacak Alman
ca mı konuşacak yahut da bozuk bir lehçeyle mi, ak
sanla mı derdini anlatacak ve ne ölçüde sempati top
lar?.. Ben bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum.
Sanıyorum ki arkadaşımızın görüşü daha ziyade teo
rik bir görüştür, fiili önemi yoktur.
Yalnız Yüksek Heyetinize şu ilkokul mezunu ol
mayanlar konusunda bir parça açıklık verecek bilgi
vermeyi yararlı görüyorum.
Biz ilk önce bildiğiniz gibi bunu 8 yıl olarak tes
pit etmiştik. 8 yılın amacı temel eğitimde Millî Eği
tim Bakanlığında yeni bir program düzenlendiğini ve
ilkokulun kaldırılarak, temel eğitim ismi altında 8
yıllık bir eğitim olacağım ve bunun sonunda tek bir
diploma alınacağını öğrenmiştik. Buna göre o mad
deyi düzenlemiştik. Sonra arada yeniden bir araştır
ma yaptık, öğrendik ki, arada ilkokul diploması da
verilecekmiş, onun için ilkokul diplomasına döndük
ve bu ilkokul diplomasına dönmeyi de yeterli gör
dük.,
Saygılarımızla arz ederiz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ÎSMAÎL ŞENGÜN — Bir soru sormak istiyo
rum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; Sayın
Komisyon Başkanımızın teorik olarak ancak göz
önüne alınabilecek bir husus olarak ifade ettikleri,
aslında fevkalade gerçekçi bir öneriydi. Bir kimse
Türkçe konuşabilir ve bizim önerimizde «Türkçe ko
nuşur» diye bir ifade yok. Türkçe konuşur, okur ya
zar değil; «Türkçe okur yazar» var.
Ben kendi başımdan geçtiği için biliyorum Sayın
Başkanım, müsaade ederseniz. Benim küçük oğlum
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dört yıl dışarıda okudu. Tüfkçe konuşuyordu; ama
Türkçe okuyup yazamıyordu, büyük güçlük çekiyor
du. Tabiî, bu çocuklar için söz konusu; ama bir kim
se 20 küsur yılını dışarıda geçirirse Türkçe konuş
maya devam edebilir; fakat Türkçe okur yazar olma
ması ihtimali teorik değil, oldukça gerçekçidir.
Arz ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon cevaplamıştır.
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, bir soru
sorabilir miyim?
BAŞKAN — «Soru soracağım» diyorsunuz. Evet
efendim; yani bu önergeler müzakere mevzu olmadı
ğı için soru imkânı veriyoruz.
Buyurun efendim.
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım;
Bu maddenin görüşülmesi sırasında, burada za
bıtlara geçmesi için arz ediyorum. Şark'ta, bilhassa
uzak yerlerde 12 Eylülden önce ilkokuldan mezun
olup da Türkçe okuyup yazma bilmeyenler mevcut
tu. Nitekim onlar hakkında muhtar seçimlerinde,
meclisi umumî seçimlerinde ilçe seçim kuruluna inti
kal etmiştir, «ilkokul mezunu» denmiştir, ihbar edil
miştir, gelmiştir. Ortaokul ve ilkokul mezunun oku
yup yazma bilmediği ilçe seçim kurulunda tespit edil
miştir. Bunların seçimleri orada iptal edilmiştir.
Yarın Türkçe okuyup yazma bilmeyen ilkokul
mezunları milletvekili seçildiği zaman durum ne ola
caktır? Bu konuyu önlemek için yalnız buraya bir,
Türkçe okuyup yazar olma keyfiyetinin de eklenme
sini önermiştik; Komisyon da bunu kabul etmişti.
Sonradan tekrar dikkate almadılar. Onun acaba se
bebi nedir? Bilmiyoruz, onu açıklasınlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Komisyon, buyurunuz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;
Sayın Rıfat Bayazıt'm söyledikleri tabiî doğru;
müzakere edildi, dikkate alacağımız kabul edildi. Fa
kat sonra, müzakere sırasında şu soruyu sorduk: Bir
adayın Türkçe okuyup yazma bilip bilmediğini nasıl
tespit edeceğiz? İlkokul mezunu olduğuna dair, bir
Türk ilkokulundan mezun olduğuna dair elinde bir
diploması var, onu tekrar karşımıza alıp, bir komis
yonun önüne yahut da il seçim kurulu önünde (keli
meyi büyütmüyorum, Yüksek Seçim Kuruluna, An
kara'lara filan getirmiyorum) imtihana tabi mi tuta
cağız? Türkçe okuyup yazma bilip bilmediğini araş
tırmak için, Devletin resmî ilkokulundan diploma al
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mış birisini yeniden bu tür bir imtihana mı tabi tuta
cağız? Benzetmemi bağışlayın; bu şahsen bana, Ame
rika Birleşik Devletlerinde zencileri seçimden uzak
tutmak için onları Anayasa üzerinde imtihan yapma
larına benzedi. Elinde diploması olan bir insanın bir
karine olarak Türkçe okuyup yazma bilmesi lazım
dır,
Mesele Türkçe okuyup yazıma bilmeyen insana o
diplomayı vermemektir. Sorunu orada çözmek lazım
dır.. Sorun, seçim sırasında çöızülebilir bir sorun ol
maktan çıkar. B'iz, Devletin resmî 'belgesini haiz bir
kimseyi bir imtihan yaparak seçimlerden uzak tuta
mayız. Yoksa, özde tamamen Sayın Rıfat Bayazıt
Ve arkadaşlarının 'görüşlerine katıılıyoruz, haklıdırlar;
ama bunun çözüım yolu Seçim Kanunu yahut da
Anayasada milletvekili seçilme yeterliliği değildir
efendim, ©unun için bu, kötü tepkilere yol açar, çok
kötü tepkilere yol açar.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Bftendirn;
Aynı şekilde Sayın Bilge, Sayın Akaydın, Sayın
HamifioğuHarı, Sayın Gökfcepe, Sayın Gürbüz ve ar
kadaşları....
LÜTFULLAH TOSYALI — Çoğu salonda değil
ler Sayın Başkanını.
BAŞKAN — Evet, Bu arkadaşlarımız; «En az
ilkokul mezunu olmayanlar» ibaresinin eklenmesini
istiyordu. Yeni metinde bu yerine gelmiştir.
Sayın Gökçe; «Gasp» kelimesi aynı şekilde ye
rine gelmiştir.
Sayın Yarkın, «Affa uğramış olsalar bile' 'ibaresi
var.
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım;
«Affa uğramış olsalar bile» ibaresinin tamamen
çııkarılmasım önermiştik; fakat sonra, konunun takip
ettiği seyir bakımından değişikliğe uğramıştı; o şe
kilde olmuş.
'BAŞKAN — «Olmuş» diyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Sayın Kırcalı filhakika siz söylemiştiniz; ama yi
ne hâkimlerle ilgili bir başka önerge olduğu için en
sona konmuş. Bir açıklama yapacak mısınız, yoksa
Komisyonun görüşünü...
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hâkimlerle
ilgili 'olarak mı?
BAŞKAN — Evet.,
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Evet, yapa
cağım.
IBAŞKAN — Buyurun efendim.
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ıSayın Kırcalı «Hâkimler» sözlünün çıkartılması
nı istemişti..,
SÜLBYMAIN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler;
Bendeniz, hem en az sekiz yıllık öğrenim gör
müş olma koşulunu, hem de ihâk'imlerle ilgili sözü
nün çıkarılmasını arzu etmiştim,
Ülkemizde öğrenimi yıllarca ilkokul seviyesinde
(bide köye götürememişsek Ibunun sorumluluğunun
Türk Milletine çektirilmesinin katiyen isabetli olma
dığı inancındayım. Öyle insanlar (bilirim ki, çok mek
tepleri (bitirmiş kişilerin yanında, hiç okumamışlar
dır; ama son derece yetenekli, zeki insanlardır, hal
kın dertlerine eğilmede son derece kabiliyetlidirler, di
ğerkâmdırlar, hu insanların seçilmesini niçin önlü
yoruz? Hiçbir sebep bulamıyorum. Bu sebeple Ko
misyonun hu yolda vermiş olduğu kararın gerekçe
sini de Ibulamıyorum. Zaten izah da ©dilemiyor. Baş
ka hu '(hususta söyleyeceğim hir şey yok. ©unun oy
lanmasını çok arzu ederdim.
,Diğer taraftan hâkimlere gelince : Hâkimler hu
susunda 19611 Anayasa Tasarısında, hazırlanmış olan
ilk Tasarıda, katiyen hâkimlerin seçimlere giremeye
ceği hakkında hüküm yoktu. Nitekim üniversite pro
fesörlerinin de siyasî partilere gireceği hakkında hü
küm yoktu. Onu ilgili madde gelince söyleyeceğim.
(Mecliste kabul edildikten sonra, Millî Birlik Ko
mitesine gittiğinde, askerler hakkında hüküm olduğu
îçin, onun yanına, katiyen gerekçesi açıklanmadan bir
«Hâkimler;» sözü konmuş. Geçenlerde de açıkladım.
Bir Danıştay üyesi olmak, hir Yargıtay üyesi ol
mak, hir Anayasa Mahkemesi üyesi olmak zanne
diliyor mu M, az uğraşının somunda elde edilen az
gayretin mahsulüdür? Daha evvelce de söyledim; yüz
lerce aday arkadaş arasından çok ufak nitelikler se
bebiyle hazı seçmelerle, kurmayın general olması
gibi (bazı uifalk 'tefek sebeplerle siz tercih edilebilirsi
niz, seçilebilirsiniz. (Buradan ayrıldığınız takdirde;
•Danıştay üyeliğinden Yargıtay üyeliğinden, Anaya
sa Mahkemesi üyeliğinden; nereden adaylığınızı ko
yacaksınız? Edirne^den... Hakkâri'deki hâkim Edirne\İe adaylığını koyacak; ama siz dürüst çalıştınız,
seçimlerde dürüstlüğü sağladığınız için, Yüksek Se
çim Kurulu üyeliğinde, il seçim kurulu üyeliğinde,
diğer seçim hizmetlerinde Ibulunduğunuz için siz
âdeta tecziye lediliyorsunuız. Yani şimdi gerekçe ola
rak, «Çok önemli hizmietler gördüğünden» deniyor.
Sayın Aidıkaçtı da şimdi diyorlar ki, «Çok ulvî hiz
met gördükleri için.;» (Ben Sayın Aldıkaçtı'nın da çok
ulvî hizmet gördüğüne inanıyorum üniversite profe-
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I sörü olarak, hir valinin de çok ulvî hizmet gördüI güne inanıyorum, hir vali olarak, yine bir umum
müdürün ide öyle... Şimdi, sayın profesör seçim pro
pagandası için gittiğinde, hakkında söylenen sözlerI le öğrenci karşısına çıktığında utanılacak (bir durum
olmuyor da, sayın hâkim çıktığında niçin oluyor, saI yın vali çıktığında niçin oluyor? Hiçbir gerekçesi olI mayan hir nedendir; hir,
I
iBunlar için, hâkimlerin steçimlere girmesi falan
I için ısrar etmiyorum. Benim için şahsî hele hiçhir
neden de yok. Şunu söylemek istiyorum. Yıllarca
I Meclisler yüksek seviyede hâkimlik yapmış 'kişiler
den mahrum 'bırakılmıştır. 196rden 1980 yılına kaI dar yapılmış olan seçimlerde Meclislere girmiş iki
I yüksek mahkeme üyesi vardır, ©irisi Karadeniz yö
resinden. Herhalde garantili (bir durum gördü istifa
etti ve adaylığını koydu o arkadaşımız; onun dışınI da hir de Danıştaydan kontenjandan senatör adaylı
ğını koyan bir arkadaşımız var; o istöifa etti. Onun
I dışında bir tek arkadaşımız adaylığını koyup seçim
le, kazanmış girmiş değil. Hâkimler .seviyesinde bil
miyorum; yani onlarda da kimse var mı hiç hatır
lamıyorum.
Simidi Meclislerin, hu kadar hukuk yönünde tecI rülbe görmüş, tetkik yeteneği (bulunan insanlardan
mahrum edilmesine gönlüm razı olmuyor. O sebepI le hâkimlik ulvî hir meslektir, yok efendim, çok
I önemli hizmetler gördü, şeklindeki nedenlerle hâkim
lik mesleğinde bulunan arkadaşların Parlamentoya
girmelerinin önlenmesine gönlüm razı değil, isabetli
bulmuyorum. Hem iki kuruluş arasında; yargı kuruI luşuyla Parlamento arasında da hir diyalog kurulma
sını önleyen hir nedendir hu. (Belki Danıştayın, helki
I Yargıtayın, 'belki Anayasa Mahkemesinin vermiş
olduğu kararlarda hu diyalogun kuralmamasının büI yük etkisi olduğunu zannediyorurn,
I
'Bu seheple Sayın Komisyonumuz müsaade buI yursunlar, selbehlmi tam olarak açıklayamadığımız
I nedenlerle hükümler koymayalım ve hâ'kimler için
I 'bu istisnayı kaldırsınlar.
I
Saygılar sunarım efendim,
İBAŞKAN — Teşekkür ederim.
I
Komisyon?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
I
Hâkimler konusuna değineceğim. Bir insan bir
I* mesleğe girdiği zaman, o mesleğin birtakım gerekle
ri vardır ki, onları yerine getirmekle yükümlüdür. Buı
yükümlülük kaynağını kanunda da bulabilir yahut
I da toplumun geleneklerinde de bulabilir.
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(Bir üniversite öğretim üyesi, 'kanaatıma göre her
yere 'gidemez, her sokaktan geçemez; öğretim üyesi
olduğum için kendimi örnek olarak veriyorum.
«Adalet mülkün 'temelidir» dediğimiz zaman,
ıdevletin temel fonksiyonunun adaleti geryöMeştirmek
olduğuna inanıyoruz ve esasen bu da devlet felsefe
sinde temel alınan 'bir husustur ve memlekefoimıizin
birçoık mahkemelerinin duvarlarında bunun yazıü
olduğu görülmektedir.
(Bir Ihâ'kıim eğer hâkimlik mesleğini yaparken po
litika kavgasının içine girerse, ibelki başka 'bir memle
kette Ibüyüik 'bir 'tepiki yaratmaz, başka 'bir memle'kette büyük 'bir sorun olmaz; faıkat memleketimizin
politik hayatının gelişmesinde seçim kampanyası
süresince yapılan propagandaların şahıslara yönelme
si, en şen'i iftiraların kolayca ortaya atılması, hasmı
nı çürütmek için her türlü sözün söylenmesi; o hâ
kim ne kadar dürüst, ne kadar namuslu olursa ol
sun (Ki, hâkimlik görevine devam ettiği sürece bu
nitelikleri haiz demektir) o seçimden sırtında birta(kım rivayetlerle ayrılmış olur, eğer seçimi kaybederse.
Bu şekildeki bir hâkimin görev yaptığı şehir dışın
da yahut görev yaptığı mahkemenin bulunduğu bölge
dışında başka bir yerde de görev yapsa, o rivayetlerin,
o seçim mücadelesinde söylenen sözlerin beraber gi
deceğinden arkadaşımızın hiç şüphesi olmasın.
Bundan dolayıdır ki, biz hâkimlere duyduğumuz
saygı ve çekinmeden söylüyorum, bu şu anda gö
rüşümüzü savunmak için ileri sürülmüş bir husus
değildir, hâkimlik, kanıma göre en yüksek, en ulvî
bir meslektir; bu meslek mensubunun bu şekilde tar
tışmalara konu olduktan sonra makamını işgal et
mesini doğru bulmuyorum. Bu hususta inancım kök
lüdür, arkadaşlarıma bu inancı intikal ettirebildim
ve bundan dolayı da maddeye bu hükmü koydum.
Bu, söze başlarken açıkladığım gibi, bazı mes
leğe girenlerin, fert hak ve hürriyetlerinden, en kut
sal haklarından fedakârlık etmeleri gereğini de ka
bul etmelerinin bir sonucudur.
Onun için Sayın Kırcalı bizi bağışlasın, başlan
gıçta kısa olarak bunları arz etmek istedim; fakat
kendileri tatmin olmadılar. Birkaç cümle daha ilave
ederek aynı sözleri tekrarladım. İnanmasını isterim
ki, biraz evvel söylediğim gibi, hâkimlik mesleğinin
ulvîliği, büyüklüğü ve temelliği; hâkimin diyelim ki,
her türlü iftira ve kötü söyleşiden uzak bir kişi ola
rak varlığım sürdürmesi gereğine olan inancımız bizi
bu hükmü Anayasa Tasarısına koymaya sevketmiştir.

2 . 9 . 1982

O : 1

Arkadaşlarımın da aynı yolda oylarını kullanacak
larına inanarak teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Pamak?.. Ne üzerinde görüşeceksiniz, anla
yamadım?..
MEHMET PAMAK — Efendim, önergemizi ge
ri alacağım, yalnız bir iki noktaya değinmek istiyorum.
BAŞKAN — Evet. Esasen önergeniz dikkate alın
mış efendim.
MEHMET PAMAK — Alınmadı efendim.
BAŞKAN — Alınmadı mı?.. Evet, buyurun.
MEHMET PAMAK — ilk Tasarıda 8 yıllık eği
tim şartı getirildiğinde biz, bunun psikolojik yönünü
de düşünerek ve hatta Türkiye'deki eğitim seviyesini
düşünerek, büyük bir çoğunluğun demokratik hakla
rından mahrum edüeceğini düşünerek bunun Türkçe
okuma yazma şartına indirilmesini istemiştik, teklif
etmiştik. Fakat burada özellikle şunu da belirtmek
istiyorum, yani bu 8 yıllık eğitim kalsa idi büyük bir
kitle ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürülecekti
ve buraya gelmese dahi içinde ukde kalacaktı; yani
ben niye seçilemiyorum?.. Yani buraya gelmeyi belki
düşünmese dahi.
Buna rağmen Sayın Komisyonumuz son düzen
lemesiyle ilkokul seviyesine geri çekmekle bize de
bir yaklaşım içine girmiştir, bizim önergemize de
yaklaşmıştır. Bunu da takdirle karşılıyoruz ve teşek
kür ediyoruz, önergemizi geri alıyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak.
Sayın Şengün ve Sayın Seçkin'in önergesine ge
çiyorum. Esasen bir kısmı dikkate alınmış vaziyet
tedir. Üzerinde bir açıklama var mı efendim?.
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, sadece
ilave edeceğim şu cümle olabilir; ilkokul mezuniyet
bölgesi....
BAŞKAN — Efendim o değil, şu; affedersiniz
hemen hatırlatmak için söylüyorum: «Savcılar, yük
sek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurum
larındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğretim Kuru
mu üyeleri, öğretmenler, kamu hizmeti gören kurum
ve kuruluşların sürekli memur statüsündeki görevli
leri....» ibaresinin 84 üncü maddenin dördüncü fık
rasına eklenmesini istiyorsunuz.
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, önerge
mize ilave edecek bir açıklamamız olmayacak; çün
kü açık ve seçik şekildedir. Sadece Sayın Komisyo
nun görüşlerini istirham ediyoruz.
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şimdi, bunları biz dikkate alma
dık sadece «hâkimler» dedik efendim. «Yükseköğ
retim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğ
retim Kurumu üyeleri, öğretmenler, kamu hizmeti
gören kurum ve kuruluşların sürekli memur statü
sündeki görevlileri....» bütün bunların hepsinin ka
nunla halledilmesi gereğine inandık, sadece hâkim
leri ayırdık efendim. Hâkimlik görevini yaptıkları
için, davayı sonuna kesin surette bağladıkları ve son
sözü söyledikleri için, onları diğerlerinden ayırdık.
Esasen hâkimler, savcılar, yüksek yargı organları
mensupları bu hususa girmektedir.
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Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları
ve Yükseköğretim.... Bunu kanun tayin etsin efen
dim, bunu kanuna bırakıyoruz.
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim.
Sayın üyeler;
84 üncü madde üzerinde yeni hazırlanmış olan
metni okuttum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler.... 84 üncü madde kabul
edilmiştir.
Sayın üyeler;
110 uncu maddeye geçmeden önce Birleşime 15
dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati : 11.50

»m<t

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 12.05
BAŞKAN : Başkanvekili Fenni 1SLİMYEL1
KÂTİP ÜYEUER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri;
141 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
Anayasa Tasarısının 110 uncu madesini okutu
yorum:
İKİNCİ BÖLÜM
Yürütme
I. Cumhurbaşkanı
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
MADDE 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük
Millet Meclisince, kırk yaşını oldurmuş ve yüksek
öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve
milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaş
ları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cumhur
başkanı adayı olabilmek için en az on yıldan beri
Türk vatandaşı olmak şartı da aranır.
Cumhurbaşkanı adaylarının, seçime başlama tari
hinden önceki on gün içinde, Meclis Başkanlık Diva
nına bildirilmesi gerekir. Cumhurbaşkanılığına Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterile
bilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin
yazılı önerisiyle mümkündür.
Bir kimse, arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı se
çilemez.

Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile ilişiği kesilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 11 önerge var oku
tuyorum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının «Cum
hurbaşkanı nitelikleri ve tarafsızlığı» ile ilgili 110 ve
seçimi ile ilgili 111 inci maddelerinin birleştirilerek
110 uncu madde olarak aşağıdaki şekilde kabul edil
mesini öneririm.
Saygılarımla.
Süleyman Sırrı KIRCALI
GEREKÇE
Cumhurbaşkanımızın forsunu süsleyen 16 yıldızın
temsil ettiği 16 Türk Devleti'nin başkanları hakanları
incelendiğinde; Bu büyük insanların hepsinin gerçek
zekâ bilek gücü tecrübe b/lgi devlet adamlığı nitelikleri
ile bu yerlere ulaştıkları görülecektir.
Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun,
Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahanlı, Gaznelı,
Büyük Selçuklu, Harzemşahlar, Altınordu, Büyük Ti
mur, Babür ve Osmanlı İmparatorluk ve Devlet baş
kanlarının her biri büyük komutanlardır.
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Gazneli Mahmut'lar, Babür Şah'lar, Alpaslan'lar,
Timur'lar, Osman Bey'ler hepsi devletlerinin başına
yetenekleri ile gelmiş büyük Türk komutanlarıdır.
Onlar; bugün başkanlık sistemi denilen sistemle yö
netilen devletlerin başkanlarının icra gücüne sahipler
di. Fakat onların,-kendilerine yardımcı olacak ve ka
nunlarla bağlayacak parlamentoları yoktu. Bugünkü
başkanlık sisteminden belki en büyük farkları bu idi.
Bir de bu komutanlar başlarına geldikleri devleti
ölünceye kadar yönetirlerdi.
Bugün parlamenter sistem dediğimiz yönetimi be
nimsemiş ülkelerin parlamentoları var. Başkanları halk
tarafından ve doğrudan belli bir süre için seçiliyor.
Öyle ise, «Başkanlık Sistemi» Türk Devletleri dü
zenine uygun, fakat onlarda gereken gelişmeyi sağ
lamış, istenen güvenceyi vermiş bir sistem oluyor.
Parlamenter sistemin Türk karakter ve geçmişine
uymadığı açık olduğu gibi hiçbir devlette başarı ile
uygulandığını ve o devletleri istenilen düzeye getirdi
ğini görmedim.
Bugün Amerika'da uygulanan bu sistemin o dev
leti hangi noktalara getirdiğini bliyoruz.
Bana göre onu Kuzey Amerika'da uygulayanlarla,
Güney Amerika'da uygulayanlar farklı kişilerdir.
Türk Ulusu yukarıda saydığımız devletleri kur
muş büyük bir ulustur.
Öyle ise aslında bu sistemin başarılı uygulamasını
asırlarca yapmıştır.
Şimdi ona güvenmemek anlamına gelecek bir tu
tum içinde olamayız.
Bu nedenle de Türk Milleti için Güney Amerika
devletleri örneğine bakarak bu sistemi uygulamaktan
vaz geçemeyiz.
Halkımıza onu idare edecek başkanı kendinin seç
mesi imkânını vermek ve sistemi gücü görevi ve so
rumluluğu olacak bu başkana göre ayarlamak gere
kir.
Bu nedenle de sistemi Başkana yardımcı olacak
ve yokluğundan ona vekâlet edecek bir başkan yardım
cısı alınmıştır.
Başkan ve yardımcısının seçimleri bir sonuç al
mayı mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Devlet
için çok önemli olan bu makamın uzun süre boş kal
ması yerinde olmadığından bu düzenleme önerilmiş
tir.
«Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının Nitelikleri ve
Seçimi
MADDE 110. — Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaş
kanı Yardımcısı milletvekili olma 'niteliği bulunan, 35
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yaşını doldurmuş adaylar arasından, 9\ inci maddede
ki esaslara göre doğrudan ve halk tarafından seçilir.
IBİr kişinin seçilmiş sayılaibilmesi için geçerli oyla
rın yarısından fazlası kadar veya geçerli oyların 1 / 3'ün
den az olmamak üzere kendine en yakın adayın 1/3
fazlası 'kadar oy almış olması gerekir.
!
Bu oranlar sağlanamadığında, Cumhurbaşkanı ye
Yardımcısı Türkiye 'Büyük Millet Meclisince en çok
oy alan iki aday arasında, sonuçların kesinleşmesin
den itibaren 10 gün içinde yapılacak Seçim sonunda
belli edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçim
de 'ilk iki oylamada salt çoğunluk sağlanamaz ise
üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.
'Bu seçimler 'beşer gün ara ile yapılır.
iSonucu oylama eşit oyla sonuçlanırsa kur'a çeki
lir.
Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı dört yıl için seçilir
ler.
(Bir kişi arka arkaya iki defadan fazla Cumtıurbaşlkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilemez.»
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIK AÇTI — Sayın Başkanım, usul hakkında ufak
bir ricamız var.
'BAŞKAN — Buyurunuz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
AUDIKAÇTI — Efendim, arkadaşımız evvela öner
ge sahibinin ismini okusunlar, önergeleri bulamıyo
ruz efendim.
(BAŞKAN — Evet.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının 110 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Nurettin ÂYANOGUU
ı«I. Cumhurbaşkanı
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
MADDE 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye 'Büyük
Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yük
seköğrenim yapmış kendi üyeleri arasından yedi yıl
lık bir süre için seçilir.
Bir kimse, arka arkaya iki defa Oımhurbaşkanı
seçilemez.
Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.»
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının, «I. Cumhurbaşkanı, (A. Ni
telikleri ve tarafsızlığı) başlıklı 110 uncu maddeslinin
birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesinin daha
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yararlı ve Türkiye'mizin yapısı ve ihtiyaçlarına da
ha uygun gördüğümden öneriyorum.
Gerekçe 'eklidir.
Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım.
Beşir HAMÎTOĞULLARI
«MAODE 1(10. — Cumhurbaşkanı, halk tarafından
doğrudan ve gizli oyla, kırk yaşını doldurmuş ve yük
seköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere
ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk 'vatan
daşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir. Cum
hurbaşkanı adayı olabilmek için en az on yıldan beri
Türk vatandaşı olması da gereklidir.»
Gerekçe
Anayasa Tasarısında Cumhurbaşkanına verilmiş
bulunan büyük ve önemli yetkilerin, ülke ve ulus
yararına, şüphe ve tartışma açılmasına yol açmaya
cak tarzda kullanılması bazı şartlara bağlıdır.
Cumhurbaşkanının tarafsız olması ile, ulusal bir
dayanak ve güvene yeterince sahip olması, gerekiyor.
Meclis tarafından seçilmesi halinde, partisinden is
tifa etse bile, Cumhurbaşkanı'nrn gerektirdiği ger
çek tarafsızlığı sağlayamaz. Fazladan, bir tek siyasî
partinin yeterli çoğunluğu oluşturaımadığı durumlarda
ise, partiler arası uzlaşma ve bir aday üzerinde birleşms ve bunun birleşiği olan bazı ödünler ve benzeri
durumlar, adayın hem manevî otoritesini, azaltır hem
de, gerçek tarafsızlığına gölge düşürebilir.
IBütün milletin tasvibine dayalı bir seçim ise, hem
tarafsızlık, hem de halkın ancak sevgi ve saygısına ye
terince sahip, yetenekli, yeterli güçlü kişilerin adaylı
ğını özendirir.
Anayasa Tasarısındaki yetkiler tek başına, bir
Cumhurbaşkanı'nı güçlü yapmaya
yetmemektedir.
Söz konusu yetkiler, ancak ve yalnız, güçlü bir şah
siyet ve seçim gücünü doğrudan milletten alan Cumhurbaşkanlan'nın elinde, Devlet doruğundaki yöneti
ciyi gerçekten güçlü yapar.
Güçlü ve dinamik bir Cumhurbaşkanlığı, bu ne
denlerle halk tarafımdan seçilmelidir, önümüzdeki dö
nemin güçlü bir Devlete olan ihtiyacının dik türevi
olan güçlü Cumhurbaşkanı, ancak böylece oluşturula
bilir.
Türkiye'nin hem ulusal siyasal yapısına, hem de
çağdaş ihtiyaçlarına en uygun olan bu yöntemi, yer
yüzündeki, Parlamenter Sistem veya Başkanlık (yarı
Başkanlik) sistemin dar kalıpları içinde, taklitçi ve
ısmarlama yöntemlerine bağlamak sakıncalıdır.
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Türkiyemiz'in ihtiyaçları, kendine özgü koşullan
içinde ancak en iyi bir tarzda karşılanabilir. Önü
müzdeki dönemde, Siyasal Rejimimiz, Güçlü bir Cum
hurbaşkanlığı ile güçlü bir parlamento ve ikisi ara
sındaki dengeyi kuran bir ilişkiler ağı kurulmasını ge
rektirmektedir.
Hiç değilse, Cumhurbaşkanı bir dönem (7 yıl),
halk tarafından seçilecek tarzda düzenlenmelidir.
Danışma Meclisi Başkanlığına
T.C. Anayasa Tasarısının 110 uncu maddesinin
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ederim.
Saygılarımla.
Halil AKAYDIN
Madde 110. — 1 inci fıkra :
Cumhurbaşkanı, T. B. M. Meclisince, kırk yaşını
doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri
arasından beş yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı adayı
olabilmek için en az on yıldan beri Türk vatandaşı ol
mak şarttır.
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının 110 uncu madde 1 inci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Şükrü BAŞBUĞ
110 uncu madde 1 inci fıkra :
Cumhurbaşkanı T. B. M. Meclisince, 40 yaşını dol
durmuş, yükseköğrenim yapmış, daha önce hiçbir par
tiye kaydolmamış ve görev de almamış olan kendi
üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme ye
teneğine sahip Türk vatandaşları arasından 6 yıllık
bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek
için en az on yıldan beri Türk vatandaşı olmak şartı
aranır.
Gerekçe :
1. Cumhurbaşkanının genişleyen yetkilerini an
cak tarafsız olarak kullanması ile başarılı olması
mümkündür. Parti kökenli bir Cumhurbaşkanından
tarafsızlık beklemek ise hayaldir.
2. Devleti temsil edecek olan bir Cumhurbaşkanı
nın milletçe benimsenmesi ve sahip çıkılması gere
kir. Seçimden bir partiyi temsilen seçilip gelen bir
Cumhurbaşkanının milletçe benimsenmesi mümkün
değildir.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Tasarının 110 uncu maddesi
nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Cahit TUTUM

— 37$ —

Danışma Meclisi

B : 141

Madde 110. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük
Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek
öğrenim yapmış kendi üyeleri arasından altı yıllık bir
süre için seçilir.
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Tasarının 110 uncu maddesi
nin ikinci fıkrasından «Cumhurbaşkanlığına Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterile
bilmesi, Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin
yazılı önersiyle mümkündür» cümlesinin çıkarılmasını
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Cahit TUTUM
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının 110 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki tarzda düzen
lenmesini saygıyla arz ve teklif ederim.
«Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, üye tam
sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkün
dür.
Meclis dışından gösterilen adayın seçim tarihinden
en az 20 gün önce görevinden istifa etmiş olması şart
tır.»
Feyzi FEYZtOĞLU
Gerekçe : önceden istifa etme şartı ile, bir ta
kım yüce makamlarda görev alan kişilerin, Cumhur
başkanlığının müstakbel adayı görülmesi ve bu yüz
den Meclis iradesinin serbest şekilde tecellisinin gölge
lenmesi endişeleri gidertilmek istenmiştir. Zira Cum
hurbaşkanlığı için Meclis dışından gösterilecek aday
ların, seçim tarihinden belli bir süre önce görevlerin
den istifa etmiş olmaları ile, artık o adayın görevinin
gücü ve etkisinden yararlanması ihtimali de kalmamış
bulunacaktır.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının 110 uncu madde üçüncü fık
rasındaki «Arka arkaya» kelimelerinin metinden çıka
rılmasını önerir, gereğini arz ederim.
Abdülbaki CEBECİ
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 110 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıda yazılı olduğu
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
3 üncü fıkra metni :
«Bir kimse, arka arkaya iki defadan fazla Cum
hurbaşkanı seçilemez.»
Fevzi UYGUNER
Rıfat BAYAZIT
Bekir Sami DAÇE
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Danışma Meclisi Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 110 un
cu maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim.
Saygılarımla.
Halü AKAYDIN
Madde 110. — 3 üncü fıkra :
Bir kimse arka arkaya iki defadan fazla Cumhur
başkanı seçilemez.
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın önergesini, iki
maddenin birleştirilmesiyle ilgili olması itibariyle,
öncelikle müzakereye alıyorum.
Bir açıklama yapacak mısınız?.. Buyurunuz Sa
yın Kırcalı.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler;
Bizim süre hususundaki kaydımız, bazen tek ke
lime üzerinde beş dakika konuşmayı bazen de bir
sistem üzerinde beş dakika konuşmayı gerektiyor.
Çok kısa süremi aşarsam, çok kısa süre olarak, Sa
yın Başkanımızın ve sizlerin beni affetmesini istirham
edeceğim.
Cumhurbaşkanımızın Forsunu süsleyen 16 yıldı
zın temsil ettiği 16 Türk Devletinin başkanları, ha
kanları incelendiğinde, bu büyük insanların hepsinin
gerçek zekâ, bilek gücü, tecrübe, bilgi ve devlet adam
lığı niteliğiyle bu yerlere ulaştıkları görülecektir.
Bilindiği gibi, Forstaki devletler, Büyük Hun, Ba
tı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Ha
zar, Uygur, Karahanilı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzem Şah, Altınordu, Büyük Timur, Babür ve Os
manlı Devletleri ve bunların başkanlarından bahse
diyorum. Bunların hepsi büyük komutanlardır.
Onlar, bugün başkanlık sistemi denilen sistemle
yönetilen devletlerin başkanlarının icra gücüne sa
hiplerdi; fakat onların kendilerine yardımcı olacak
ve kanunlarla onları bağlayacak parlamentoları yok
tu. Bugünkü başkanlık sisteminden belki en büyük
farkları bu idi. Bir de bu komutanlar, başlarına gel
dikleri devleti ölünceye kadar yönetiyorlardı.
Bugün «Başkanlık sistemi» dediğimiz yönetimi be
nimsemiş ülkelerin parlamentoları var. Başkanları halk
tarafından ve doğrudan belli bir süre için seçiliyor.
Öyleyse, bugünkü hali ile başkanlık sistemi, Türk
Devletleri düzenine uygun, onda, yani Türk Dev
letleri düzeninde gereken gelişmeyi sağlamış, iste
nen güvenceyi vermiş bir sistem oluyor.
Parlamenter sistemin ise, Türk karakter ve geç
mişine uymadığı açık olduğu gibi, hiçbir devlette ba-
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şan ile uygulandığını ve o devletleri istenilen düzeye
getirdiğini de görmedim.
Parlamenter sistemindeki başkanlar hakkındaki
kanımı bir hususla belirtmek isterim. Parlamento İn
giltere'den alındığı vakit, ingiltere'de kralın karşılı
ğında bir yer bulmak istemişler; bir cumhurbaşkanı
getirmişler. Benim gördüğüm kadarıyla cumhurbaş
kanları, yıllardan beri devletler tarafından âdeta bir
kral gibi, yaptıkları hizmet itibariyle sorumluluğu yok.
yetkisi yok bir şekilde yıllarca beslenmişlerdir. Be
nim o hususta kanım budur.
Başkanlık sisteminin, bugün Amerika'da uygula»
nan bu sistemin, o Devleti hangi noktalara getir
diğini biliyoruz. Aynı sistemin Güney Amerika'da ba
şarısız sonuçlar verdiğinden söz ediliyor. Bana göre
onu Kuzey Amerika'da uygulayanlarla Güney Amerikada uygulayanlar farklı kişilerdir.
Türk Ulusu, yukarıda saydığımız Devletleri kur
muş büyük bir ulustur. Öyleyse, aslında bu sistemin
başarılı uygulamasını asırlarca yapmış ve örnekleri
ni vermiştir. Şimdi ona güvenmemek anlamına gele
cek bir tutum içinde olamayız. Bu nedenle de, Türk
Milleti için, Güney Amerika devletleri örneğine ba
karak, bu sistemi uygulamaktan vazgeçemeyiz.
Halkımıza, onu idare edecek başkanı kendisinin
seçmesi imkânını vermek ve sistemi, gücü, görevi ve
sorumluluğu olacak bir başkanla ayarlamak gerekir.
Bu nedenle de sisteme, başkana yardımcı olacak ve
yokluğunda ona vekâlet edecek bir başkan yardımcısı
alınmıştır. Başkan ve yardımcısının seçimleri, bir so
nuç almayı mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir.
Devlet için çok önemli olan bu makamın uzun süre
boş kalması yerinde olmadığından, bu düzenleme öne
rilmiştir.
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Ulu Önder Atatürk yaptığı her işe girişirken, bir
tek şeye, Büyük Türk Milletine, onun yüceliğine, tec
rübesine güveniyordu. Bu işlerin hepsinden ulusunu
haberdar ediyor. Ulusu, O'nunla birlikte bir bütün olu
yordu. Bu sebeple de asırlara sığacak başarı ve inkı
laplar, 20 yıla sığdırılabildi.
Devlet Başkanımız Orgeneral Sayın Evren de,
Türk Milletinin bu özelliklerini değişik vesilelerle be
lirtmişlerdir. Daha birkaç gün önce 29 Ağustos günü
Afyon'da yaptıkları konuşmada, Türk Askerinin ec
dadından miras olarak intikal eden hasletlerinden
bahsetmişlerdir. Bir milletin karakter ve özellikleri
onun ordusunda aynen görülür.
Türk Ordusunun, nasıl dünyada bir benzeri yok
sa, Türk Ulusunun da öyledir. Bu nedenle de, en zor
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işlerin, doğru tedbirler olduktan sonra, uygulanma
sında ona güvenebilirsiniz.
Burada bir eklenti yapmadan geçmeyeceğim; Ma
caristan ve Romanya'dan bir geziden sonra yeni dönen
bir tanıdık bu ülkelerdeki bir kanıyı şöyle anlattı: Ora
larda ediyorlarmış iki bugünlerde, bütün Avrupada ya
rınına umutla bakıilahilecek tek bir ülke var, bu ülke
ne Fransa, ne ingiltere ve ne de italya veya Alman
ya'dır, bu ülke Türkiye'dir. Milletimiz budur, durumu
muz budur. Bu nedenle de, bu ülkeyi, bu Ulusu
en üst seviyede idare edecek bir sistemi ona vermemiz
gerekir.
Biz buraya seçilirken bize belli bir görev veril
miştir; buraya bir misyonlia geldik, bu Türk halikı
nın, onun isteğini Kemalist Türkiye'ye uygun, onu
yüceltecek bir yönetimi ona vermektir. O da halk
tarafından doğrudan seçilen bir başkanı ülkemizi yö
netimidir. Zira Türk halkı, «Ben devlet başkanını
kendim seçmek istiyorum» diyor; kiminle görüştüysem bana bunu söyledi.
Ayrıca, Türk halkı idarede, yönetimde dağılmayı,
bölünmeyi değil, bir noktada, en üst noktada toplan
mayı arzu ediyor, icra gücünü, onu kullanma hakkı
ve yeteneği olmayan birtakım mercilere dağıtmanın,
onu hangi noktalara getirdiği 1961 - 1981 uygulamala
rından görmüş bulunuyor. Aslında ülkemizin jeopoli
tik yapısının da bizi en iyiyi düşünmeye zorladığını
bilmemiz gerekir.
Sayın Devlet Başkanımız 30 Ağustos mesajların
da: «Dünya dengesinin hassas ınok'talan arasında
önemli bir yeri olan Ortadoğunun en kritik bölgesin
de bulunmaktayız. Ortadoğunun dünya ve bölgesel
barış için tehlikeli gelişmelere sahne olduğunu ve
olayları endişe verici bulduğumuzu belirtmek isterim.
Her türlü tehlikeli gelişmelere karşı güçlü olmak zo
rundayız.» demişlerdir. Bu sözler, alacağımız ka
rarların yolunu çizmektedir.
Biz Başkanlık sistemine geçersek, yıllardır bunu
gerçekleştirmeye çalışıp bir türlü sonuç alamayan
Avrupa devletlerinin de ilerisine geçmiş olacağız. Sa
yın Komisyonumuz da getirdiği Tasarı ile bu nokta
ya çok yaklaşmış bulunmaktadır. Kendilerinden, on
ları başarının en üst noktalarına ulaştıracak ve uzun
yıllar yaşayan bir Anayasada büyük önem gösterecek
olan bu konuda yardım rica ediyorum, onlardan ve
Genel Kurulumuzun bütününden istirham ediyorum.
Ülke idaresini hiçbir sorumluluğu, gücü olmayan
sembol bir başkan yerine, işe yarayan, gücü olan, ka
rarları alacak ve uygulayacak bulunan, sorumluluğu
olan bir başkanı seçme hakkını Milletimize verelim.
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Sözlerimi bitiriyorum; bütün bunları söylerken bir
hususu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim:
Türk halkı, bu güçlü idareyi isterken, ondan hal
ka hizmeti halkı müreffeh ve mutlu kdacak girişim
leri istiyor. Ondan hürriyetleri kısan değil, yarattığı
ve sistemin ona sağladığı otorite ile yaşama hakkı
başta olmak üzere, bütün hak ve hürriyetlerini ona
en lekesiz şekilde sunan ve bunları kullanmasına ma
ni olan, onlara tecavüz eden zorbalara imkân ver
meyen bir uygulama ve yönetim beklemektedir ve
bu sistem halkıma, hakkı olan bu yönetimi sağla
yacaktır.
Sayın Başkan, sayın üyeler, sizlere teşekkür ede
rim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Kırcalı'nın önergesi üzerinde Sayın Ökte
daha evvel söz istedi, yanlış mı tespit ettim Sayın
Ökte? Lehte aleyhte?
ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Lehte.
BAŞKAN — Sayın Ökte lehte. Sayın Hamitoğulları?
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehte.
BAŞKAN — Lehte. Efendim?
KEMAL DAL — Lehte söz istemiştim, zaten Ta
sarıda da muhalefetim var.
BAŞKAN — Sayın Ökte daha evvel işaret ettiler,
arkasından Sayın Hamitoğulları işaret ettiler, yalnız
siz muhalefetinizi burada ifade etmek imkânına sa
hipsiniz, Sayın Dal.
Sayın Ökte lehte buyurun efendim.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, aleyhte
söz almak imkânım var mı, varsa istirham ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ökte.
ERTUĞRUL ZEKÂl ÖKTE — Yüce Meclisin
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri;
Huzurunuzda, belki de Anayasa Tasarısı üzerin-'
de son konuşmayı yapıyorum. Sistem tartışması, sis
tem konusu, genel görüşmelerde de arz ettiğim gibi,
Anayasanın temelidir, temel esasıdır.
Muhterem Komisyonumuza ve Başkanına, getir
miş bulundukları kendilerine özgü sistem için hiçbir
itirazım yoktur, hiçbir eleştirmem de yoktur. Gayet
tabiî ki, o sistemin getirdiği düzen de odur. Ancak,
huzurunuzda şu andan itibaren tam farklı bir siste
min savunmasını yapacağım. Gayet tabiîdir ki, bir
sistemin savunmasını yapmak, iki ana noktadan kay
naklanır; birisi tarihtir, ikincisi gerçekler ve ihtiyaç
lardır.
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Hiçbir siyasî belge, hiçbir anayasa yeni değildir,
geçmişin birçok ve çeşitli alanlarındaki birikimi bu
metinlere yansımaktadır. Bu sebeple, tarihi dikkatle
ve itam bir doğrulukla tetkik etmek, incelemek zorun
luluğu vardır. Aksi halde, siyasî belge ve düşüncelerıde yapacağımız ihmallerin, hataların bedellerini ta
rih bize çok acı şekilde ödetecektir.
Yeni olan, geçmişi değerlendirmedeki ölçümüz ve
doğruluğumuzdur. Bunu da ancak tarihî gerçekleri
mize ve ihtiyaçlarımıza doğru bir yaklaşımla müm
kün kılabiliriz. Siyasî sistemleri, ne Yunan'dan baş
latmak doğrudur, ne de Batı uygarlığı ile hudutlandırmak gerçeğe uyar. Devlet, bu saydıklarımızdan çok
önce vardır, sistem bu saydıklarımızdan çok önce
vardır.
Her millet kendi millî tarih ve karakterini, ihtiyaç
larını, geleceğe ilişkin beklentilerini dikkate alarak
siyasî sistemini kurabilirse, mutlu olur, kurduğu
sistem başardı olur, uzun süre ıdevam eder; hiçbir
sistem de ebedî değildir, ebedî olan millettir.
Önemli olan, sistemin kaynağıdır, dayandığı kül
tür doğruluğudur, gerçekçiliğidir. Bunlardan yoksun
bir sistemi anayasa metinlerine almak mümkündür,
hatta millete kabul ettirmek de mümkündür, ancak
bir müddet sonra kabul ettiğimiz sistem sonucunda
millete giydirmek cüretini gösterdiğimiz bu elbise,
ya dar gelir rejimi boğar, ya geniş gelir rejimi tah
rip eder. işte sıkıntının esası budur, kökü buradan gel
mektedir.
Türk demokrasisi de bilerek, bilmeyerek bu sı
kıntıların içerisine itilmiştir. Çözümlenmesi gereken
sıkıntının kökeninde yatan, elimizde bulunan engin
tarih tecrübesini kulilanmayışımızdır. Türk devletle
rinin tamamı tetkik edildiğinde, devletin başı, lideri
ayrı bir özellik gösterir, ona ayrı bir önem verilir.
Birliğin, beraberliğin, gücün, meseleleri çözümleme
deki en son kaynağın temsilcisi odur. Hatta Türk
devletlerinde devletin başı, devletle özdeşleştirilmiştir.
kültürümüzün ve tarihimizin bu gerçeğini ihmal
edemeyiz. Bizim ne Eflatun'a, Sokrat'a borçlanacağı
mız bir bilgiye, ne Avrupa parlamenterizmi ile başla
tacağımız bir anlayışa, ne despotluğu hâkim kılacak,
kuzey, güney, doğu rüzgârlarına ihtiyacımız vardır.
Yakın tarihimiz ve Atatürk Anayasasının oluşması
safhalarında bulunan «Müdafai Hukuk» fikriyatı, bi
ze yeterlidir ve gerçektir. Türk demokrasisinde siyasî
sistem iki anasütuna dayanır :
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Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclislidir. İkin
cisi Cumhurbaşkanıdır. Bu ilki temelin de kaynağı
Türk Milletidir. Kanun yapan güç, nasıl millet ira
desine dayanıyorsa, yürütme görev ve yetkisini kul
lanacak güç de millet iradesine dayanmalıdır. Her
iki kuvvetin de; dengeli, uyumlu, birbirini bütünleyi
ci şekilde düzenlenmesi, Türk demokrasisinin anaşartıdır ve bu imkân size tanınmıştır.
O halde nasıl bir yönetim biçimi, nasıl bir hükü
met?.. işte sorun buradadır. Cumhurbaşkanının mil
let tarafından seçilmesi;
1. Tarihimize uygundur.
2. Millî kültürümüze uygundur.
3. Türk demokrasisinin esasım teşkil eder.
4. Devletimizin bekası için şarttır.
5. Milletimizin özlemidir.
Bir kamuoyu yoklamasında; imkânımız olsa da
bir halkoyu yoklaması yapsak, bugün Türk Milleti
en az % 90'nı geçen şekilde, kendi başını kendisi
seçmek istemektedir. Mesele bu şekilde ortaya ko
nunca, konu, Cumhurbaşlkanlığı adaylığı meselesidir.
Adaylık, artık müesseseleştirilmelidir. Bu konu,
siyasî partilere bırakılamaz. Müesseseleştirmenin yo
lu, tarafsız bir Yüce Heyetin, milletin huzuruna çı
karacağı adaylarla mümkündür. Bu esaslar içerisinde
tarihimizde çok önemli bir yer alacak Yüce Meclisi
mizin konuya gerekli hassasiyetle eğileceğine güveni
miz tamdır. Bu tip önergeleri; bu tip sistemi gelişti
recek önergelerin hepsini desteklemek istiyorum. Şu
hususları da belirtmek istiyorum :
Sistemler, rejimler ve bunların meydana getirece
ği teşkilatlar, birer araçtır; amaç olan, Devletin de
vamıdır, bekasıdır, milletin refahıdır, mutluluğudur
ve huzurudur. Bunda bütün Meclis aynı noktadadır.
Muhterem Komisyon ve Başkanı Sayın Hocam aynı
noktadadır. Yalnız, eğer sistemi, rejimi bir amaç ha
line getirirsek; o zaman amacı yitiririz.
Bu nedenle, çak Sayın Komisyondan ve Sayın
Başkanından ricamız şudur, önergelerin ışığı altında
herhangi bir oylamaya geçilmeden, lütfen maddeyi
geri çeksinler, bir kere daha Komisyonda önergele
rin ve görüşmelerin ışığı altında değerlendirme yap
sınlar ve huzurumuza getirsinler, işin aslı budur.
Cıımhurbaşkanının Meclisten seçilmesi, partiler
demokrasisinin yeniden bu memlekete getirilmesi,
özellikle yürütme gücü bakımından büyük sakınca
lar göstermektedir.
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim,

2 . 9 . 1982

O : 2

Sayın Komisyon bu safhada bir açıklama yapa
cak mı, yoksa bu önerge ile ilgili konuşmaların bit
mesinden sonra mı açıklama yapacak?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; yanılmıyorsam Sa
yın Hamitoğulları arkadaşımız da Devlet başkanının
halk tarafından seçilmesini öneriyor, onu da dinle
dikten sonra; bu sorunu, «Halk tarafından mı Mec
lis tarafından mı seçilmesi» sorununu çözeriz ve on
dan sonra müzakerelere devam ederiz efendim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Hay hay, teşekkür ederim.
Sayın Hamitoğulları; bu durumda önergenizi pren
sip bakımından birleştirerek muameleye koyacağım.
Buyurun size söz veriyorum.
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan;
görüşülmekte olan önerge üzerinde söz hakkımı kul
lanmak için şimdi konuşmak istemiştim.
BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için rica et
miştim Sayın Hamitoğulları. Lütfeder önergeniz üze
rinde de bu vesile ile fikrinizi ifade ederseniz, mem
nun olurum. Seçim sistemine taalluk ediyor çünkü
o madde de.
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan;
yüce arzunuzu emir telakki ediyorum. Yalnız, ben
den önce konuşan arkadaşa esirgemediğimiz toleran
sı göstermek kaydıyla efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim; üç dakikalık bir
tolerans gösterdim, onu size de müsaade ederseniz
vereceğim; iki önergeyi bir arda görüşmeniz kaydıy
la.
Teşekkür ederim efendim.
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Çok teşekkür
ederim Sayın Başkanım; ilhamınızı esirgemediğiniz
için de,
Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım;
Şu anda gireceğimiz yeni siyasal rejimin belkemi
ği olacak güçlü devletin, devlet doruğunda, devlet
zirvesinde bir yansıması, bir somutlaşması olan Cum
hurbaşkanlığı kurumunu oluşturacak maddeleri'gö
rüşmeye başladık. Benden önce konuşan arkadaşlarım»
Şubat ayından beri gerçekleşmesinde yarar gördü
ğüm Cumhurbaşkanlığı seçiminin halka dayandırıl
ması düşüncesini dile getirdikleri için kendilerine te
şekkür ederim ve bu konumun tarihsel kökenlere
de uygun olduğu, âdeta tarihten de fışkırdığını be
lirttikleri için, kendilerine yeniden teşekkür ederim.
O önergede yer alan üç noktayı gayet olumlu bu
luyorum; sisteme ilişkin yanı değil. Biz Türkiye'de
380 —
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bugün, ne Batı parlamenterizminin, ne sadece Başkan
lığın değü; Türkiye'nin ihtiyacı olan; ihtiyacı derken
tarihini de geçmişini de göz önüne alarak, onunla il
gili göbek bağlarını kurarak, çağdaş Türkiye'nin, uy
garlığın gereklerini göz önüne alarak ve yarınki so
runlara çözüm getirecek bir sentez şeklinde çözüme
bağlayacağız. Yani, bu koşullarda Türkiye'mizde par
lamento da olacak, güçlü Cumhurbaşkanı da olacak.
Bu, ne sadece parlamenterizmdir, ne sadece Başkan
lık sistemidir, ne de Yarı Başkanlık sistemidir; Tür
kiye'mizin bünyesine uygun konfeksiyon bir elbise
değildir, boyuna çapma göre bir elbisedir, ne fazla
lığı vardır, ne azlığı vardır. Onun için, Cumhurbaş
kanının halk tarafından seçilmesinde büyük bir zo
runluluk vardır değerli arkadaşlarım. Bunun nedeni
gayet açıktır; çünkü karşımıza üç seçenek çıkmakta
dır :
Tasarımızda yansıdığı biçimi ile Meclislerin seç
mesi... Bir kere, içinde yaşadığımız dönem bakımın
dan Cumhurbaşkanlığı seçimini süre olarak iki yıl
sonra oluşacak bir Meclise bırakmamız mümkün de
ğildir; çünkü Devlet ortadan kalkacaktır. Anayasa
nın oylamaya sunulmasından önce, Türkiye'de Cum
hurbaşkanı seçilmelidir. Sadece bu neden, Anayasa
nın bu maddesinin bu yönde değiştirilmesini gerek
tirmektedir. Cumhurbaşkanı, Anayasa oylamasından
önce seçilmelidir; bir hafta mı, on gün mü, önemli
değil, ayrıntıdır; ama ondan önce seçilmelidir ve halk
seçmelidir.
Meclise bırakırsak, bu sakıncanın ötesinde, bir
tek siyasal partinin tek başına iktidar çoğunluğunu
oluşturamaması halinde, değişik partilerin bir tek aday
üzerinde birleşmelerini sağlamak gibi, sakıncalarla
dolu, ödünlere bağlanabilecek tertipler, daha seçilmesi
aşamasında Cumhurbaşkanını güçlü olmaktan yoksun
bırakacaktır. Diğer ayrıntılara girmiyorum; bu ko
nuda dramatik nitelikte deneylerimiz vardır. 1961'
den sonra günümüze kadar uzanan çizgide bu dene
yimlerin olumsuz yönlerini hatırlatmakla yetiniyo
rum.
Bir başka tehlike vardır sayın arkadaşlarım, bu
soruna çözüm getirirken; olabilir ki, Anayasa oyla
masıyla birlikte (dikkatlerinizi çekmek istiyorum iznizle) bir sığıntı, ek madde halinde, millete güven ve
umut vermesi gereken güçlü Cumhurbaşkanının seçi
mini geçiştirmek düşünülmemelidir. Çünkü, o güçlü
Cumhurbaşkanı değil, kelimeyi kullanmak istemiyo
rum; ama iyi niyetli olmayanlar tarafından, «Kerhen
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı» tarzındaki yorumlara
vatan sathında bir yaygınlık kazandırır ve güçlü Cum
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hurbaşkanını, daha seçildiği anda kısırlaştınr. Onun
için, güçlü Devlet Başkanı için, kişiliği güçlü olan
adaylara seçilme imkânı tanımak için, güçlü, yeterli
nitelikleri olan adaylara milletin iradesine dayanma
imkânı verebilmek için ve millî iradeden gücünü alan
kimselere seçilme imkânı verebilmek için ve her tür
lü şüpheden, gölgeden arındırmak için, geleneksel çiz
giden geldiği gibi yapalım değerli arkadaşlarım. Bu
memleket, tarihî geçmişiyle birlikte ne zaman güçlü
padişah; güçlü sadrazam, güçlü vezir, ne zaman güç
lü Cumhurbaşkanı; işte Atatürk, işte İnönü ve diğer
leri, güçlü Başbakan, güçlü bakanlar olduğu zaman
Türkiye bunalımlara gitmemiştir. Onun için, bu mil
lî yapımızı modern ve çağdaş özellikleri kazanacak
şekilde oluşturmamız lazımdır değerli Komisyon Üye
leri, Başkam ve arkadaşlarım. Halka, Cumhurbaşkanı
nı seçtirmekle ancak bunu yapabiliriz.
Ben de inanıyorum ki, büyük halkımız, evet, ak
lıselimi büyük olan halkımız, bu nitelikte bir Cum
hurbaşkanını çıkarabilecek ve seçebilecek kudrettedir,
bilinçtedir. Bunu bu şekilde gerçekleştirdiğimiz tak
dirde, yalnız memleketimize güçlü bir Cumhurbaşka
nı, tarafsız bir Cumhurbaşkanı değil, büyük halkımı
za olan güvenimizi de, inancımızı da pekiştirmiş olu
ruz. Ancak bu nitelikte bir Cumhurbaşkanı, yarın oluş
mamasını temenni ettiğimiz muhtemel bunalımlar kar
şısında milleti doğru yolda kanalize edebilir, direktif
ler verebilir; hükümetlere de, Meclise de, geçen günkü
konuşmamda arz etmeye çalıştığım gibi, ülkeyi kal
kındıracak, müreffeh edecek direktifler verebilir. Yok
sa, Anayasanın bir tarafına sıkıştırılmış bir sığıntı
maddeyle bir Cumhurbaşkanının seçilmesine gönlü
müzün, milletin de gönlünün razı olmadığı kanısın
dayım, inancındayım. Onun için, Anayasamızın bu
maddesinin tarihsel doğrultuda, yani geçmişe yöne
lik olan millî yapılarımızla intibak halinde olması
için, bugünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve sosyal, si
yasal gerçeğine uygun olabilmesi için, yarının sorun
larını ve demokratik, müreffeh, sosyal adalete daya
nan bir toplumu üretebilmek için, doruğu halkın ira
desine dayandırabilecek bir seçime yer vermekte bü
yük bir isabet vardır.
Bu büyük yararı sağlayacak yönde maddenin dü
zenlenmesine imkân vermenizi, izninizle temenni edi
yor, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür-ederim Sayın Hamitoğulları; aynı zamanda süresinde bitirdiğiniz için de, ay
rıca teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
Sayın Dal, sizin muhalefetiniz 111 inci maddey
le alakalı. Ama sistem konuşulduğu, görüşüldüğü
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için, zannediyorum bu esnada görüşmek istiyorsu
nuz?..
KEMAL DAL — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri;
Anayasa Tasarısının 110 uncu maddesi şimdi gö
rüşülmektedir; 110, 111 birbiriyle bağlantılıdır. Cum
hurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen mad
delerde geniş ölçüde, normal parlamenter sistemde
bulunmayan birtakım yetkiler, bu Tasarıda mevcut
tur. Ben düşüncelerimi Tasarı üzerinde yaptığım açık
lamada belirtmiştim; yeniden hatırlatma babından ve
fazla vaktinizi almadan önemli noktalar üzerinde
durmak suretiyle belirtmek istiyorum. Takdir Yüce
Meclisindir.
Bugün klasik parlamenter sistem denebilir ki,
artık devrini kaybetmiştir; sadece İngiltere'de uygu
lanma imkânı vardır. Avrupa ülkelerinde, İngiltere'
den esinlenmek suretiyle alınan klasik parlamenter
sistem, yavaş yavaş yürütmeye daha çok yetkiler ve
ren bir sisteme doğru yönelmektedir.
Bunlar içerisinde, özellikle 1958 Fransız Anaya
sasında vurgulanmak suretiyle bu istikamet tutulmuş
tur ve hatta artık, ne Başkanlık sistemi, ne parlamen
ter sistemden söz edilmemekte, 1958 Fransız Anaya
sasının uyguladığı sistem, kendisine has bir sistem
olarak kabul edilmektedir.
Ancak, bu sistemde Cumhurbaşkanı doğrudan
doğruya halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaş
kanının yetkileri vardır; fakat halk tarafından seçil
mektedir.
Bütün yetkilerin kaynağı millettir. Milletten kay
naklanan yetki, kullanıldığı zaman yerinde olur. Mil
letten alınan yetkiye dayanılarak bir icraat yapıldığı
zaman, yerinde olur.
Bizim düzenlememizde, Komisyon çalışmalarında
bunu mümkün olduğu kadar belirtmeye çalıştım;
«Kuvvetli bir Başbakan veya kuvvetli bir Cumhur
başkanı sistemine göre yürütme organını meydana ge
tirelim diye tercihimizi yapalım» şeklinde görüşleri
mi belirttim. 12 Eylülden sonra içine girdiğimiz du
ruma göre Cumhurbaşkanına bazı yetkilerin verilme
si sözkonusudur. Bu, açıkça görülmektedir. Ama bu
verdiğimiz bir kısım yetkiler doğrudan doğruya icra
yetkileri niteliğindedir. Bir kısmı, tarafsız Cumhur
başkanına ait yetkiler olmakla beraber, bir kısım yet
kiler de icra yetkileri niteliğindedir. Yani hüküme
te, parlamentodan güvenoyu almış olan hükümete
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ait olan yetkileri, tarafsız bir Cumhurbaşkanına kul
landırma durumunda kalıyoruz. Bu bakımdan sakın
caları vardır getirdiğimiz düzenlemenin.
Neler veriyoruz Cumhurbaşkanına?.. Devlet De
netleme Kurulu, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı
na bağlı ve Cumhurbaşkanlığı adına denetlemektedir.
Doğrudan doğruya icraî bir iştir bu. İcrayı denetle
me icraî bir iştir, tarafsız Cumhurbaşkanı tarafından
yerine getirilmek istenmektedir.
Diğer taraftan, mahkemelerin üyelerini seçtiriyo
ruz; bağımsızdır, bağımsız bir Cumhurbaşkanı ya
pabilir. Bakanlar Kuruluna önemli konularda Baş
kanlık yapma görevini Anayasayla veriyoruz; olağan
üstü hallerde olsun, sıkıyönetim hallerinde olsun, alı
nacak fevkalade tedbirler dolayısıyla Cumhurbaşka
nına yetkiler veriyoruz.
Ayrıca, Başbakanı azil yetkisi veriyoruz Cumhur
başkanına. Normal parlamenter sistemde hiç görül
meyen bir durumdur. Bütün bunlar; icraî nitelikte
olan görevlerle, Cumhurbaşkanının tarafsız olarak
yapması gereken görevler karıştırılmış durumdadır.
Diğer taraftan, parlamentodan güvenoyu almış
bir Bakanlar Kurulu, acaba Cumhurbaşkanı bu yetki
lere sahip olduğu takdirde, hangi programı uygula
yacaktır ve bu programı uygulamaya kalktığı zaman
Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya gelmeyecek midir?..
Bir uyuşmazlığı ortadan kaldıralım derken, bir baş
ka uyuşmazlığın ortaya çıkmasına neden oluyoruz.
Siyasî mekanizmada ortaya çıkacak olay şudur : Bir
siyasî partinin lideriyle, bütün kadrosuyla seçildiğini
ve millete vaat ettiği programı uygulamak üzere par
lamentoda çoğunluk aldığını düşünelim. Lideriyle par
lamentoya geldi; bir numaralı lider olarak, devletin
bütün icra gücünü elinde tutan bir makam durumuna
gelmesinden daha tabiî ve normal bir şey yoktur, par
lamenter sistemlerde böyledir; normal olarak başba
kan olması lazımdır; ama getirdiğimiz düzenlemede
Cumhurbaşkanı birinci plandadır. Yani, devletin güç
lü insanı Cumhurbaşkanıdır.
BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum.
KEMAL DAL — Lider olarak gelen, parti lideri
olarak parlamentoya geldiği zaman ikinci güçlü adam
durumuna düşecektir ve partinin ikinci derecede
ki bir adamı, bir politikacısı Cumhurbaşkanı seçile
cektir ve birinci derecede güçlü insan haline gelecek
tir. Bu suretle, parti içi demokraside seçilen ve lider
olarak tanınan kimse ikinci plana düşecek ve parti içi
demokraside lider vasfı olmayan bir kimse, belki de
bu mekanizma dolayısıyla birinci plana geçecektir.
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Bu suretle, getirdiğimiz düzenlemede, ister iste
mez devamlı olarak, birinci güçlü adam, ikinci güç
lü adam kavgası ortaya çıkacaktır; birtakım uyuş
mazlıkları ortadan kaldırırken diğer uyuşmazlıklara
neden olacağız.
Parlamenter sistemde genellikle, prensip budur;
bütün icra gücü başbakanda toplanmaktadır. Başba
kan, âdeta bir taraftan yürütmenin başkanlığını elin
de bulundurur, diğer taraftan da, mensup olduğu par
ti dolayısıyla, parlamentoda istediği kanunları çıkar
ma gücüne sahiptir.
BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın
Dal.
KEMAL DAL — Bitiriyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Mensup olduğu iktidarda olan partinin vasıtasıy
la, millete vaat ettiği programı gerçekleştirmek için,
parlamentoya sevkettiği projeleri gerçekleştirecek ço
ğunluğa sahiptir. Yani, âdeta bir sürahi düşünün; sü
rahinin kulpu, gövdesiyle başının, nasıl ikisine bir
den hükmederse, iktidar partisinin liderinin, âdeta
parti mekanizması dolayısıyla, yürütmeyi de, yasa
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mayı da memleketin menfaatleri uğrunda bir anda
istediği şekilde harekete geçirecek güce sahip olması
gerekip
Bizim getirdiğimiz sistemde, Cumhurbaşkanı ve
başbakanın durumları itibariyle, bu gücü sağlamak
mümkün değildir.
Dikkatlerinize sunuyorum. Kanımca bu düzenle
melerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Parla
menter sisteme karşı olmadığımı belirtirim; ancak ye
niden gözden geçirilmek suretiyle düzenlenmesi ge
rekir kanısındayım. Parlamenter sistemde Cumhurbaş
kanının millet tarafından seçilmesi aykırı değildir; se
çilebilir, ama bağımsız, tarafsız bir Cumhurbaşka
nına, icraya ait bir sürü yetkiler verdiğiniz takdirde,
birtakım sakıncaların ortaya çıkacağını şimdiden sa
yın üyelere hatırlatmak isterim.
Salgılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın üyeler, önerge üzerinde daha iki arkadaşı
mız konuşacaktır. Bu itibarla, saat 14.00'te toplan
mak üpere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 12.55 -

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELt
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENCİ İmren AYKUT

BAŞKAN — Sayın üyeler;
Danışma Meclisinin 141 inci Birleşiminin 3 üncü
Oturumunu açıyorum.
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Usul bakımından
söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sayın Sağışman, usulün nesi hakkında, onu lütfediniz öncelikle.
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Önergelerin usu
lü hakkında efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar;
önergeler önerge sahibi tarafından açıklandıktan
sonra görüşmelerdeki iki lehte ve iki aleyhteki görüş
melerde, genellikle ilk önde lehtekiler görüşüyor, son

ra da iki tane aleyhte görüşülüyor. Bu görüşme tarzı
açıklamaları tam sağlayamıyor. Benim teklifim : Za
ten önerge sahibi lehte görüştüğüne göre evvela bir
aleyhte!, arkasından bir lehte, arkasından gene bir aleyh
te, arkjasından da bir lehte. Bu şekilde müzakereler
bir neyi karşılıklı usule girer. Söz sırasına göre veril
diğinden...
A^MET SENVAR DOĞU — Sayın Hocam, ce
vap vejrne hakkı da doğuyor lehte, aleyhte.
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Evet. Bunu rica
edeceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Sağışman, söz sırasında bu
nu Riyaset olarak biz dikkate alalım. Buna bir ikinci
temenniyle de ben iştirak edeyim. Lütfen üzerinde
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değil, bu şartlar içinde mutlaka lehte ve aleyhte ko
nuşulması gereğini de arkadaşlarımız dikkate alsın
lar.
Teşekkür ederim.
Buyurunuz Sayın Evliya.
HALİL EVLİYA — izin verirseniz bu müzake
renin kısalması hakkında çok kısa usul hakkında bir
şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan, muhterem
arkadaşlar;
Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde şu anda 11
tane önerge var. Bunun ilkini görüşüyoruz. Benim ha
tırımda kaldığı kadarıyla önergelerin bir kısmı Cum
hurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, bir kısmı
Parlamento tarafından seçilmesini ihtiva ediyor.
Ben derim ki, evvela prensip olarak halk mı seç
sin Parlamento mu seçsin, buna bir karar verelim. Bu
karar verildikten sonra belki bir kısım önergelerin gö
rüşülmesine gerek kalmayabilir. Bir de gene bu öner
gelerde Cumhurbaşkanlığının müddeti 5 sene mi ol
sun, 6 sene mi olsun, 7 sene mi olsun var. Bunun da
prensibine karar verirsek, tahmin ediyorum gene bir
çok önergelerin görüşülmesine lüzum kalmaz.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Esas itibariyle, bu maddenin başlangıcında birinci
arkadaşımız konuştuktan sonra prensip kararı bakı
mından Komisyonun görüşünün ne olduğunu ifade
etmiştim. Sayın Komisyon Başkanımız Sayın Ökte'
den sonra Sayın Hamitoğulları'nın görüşmesini taki
ben bu konudaki görüşlerini de ifade edecekler idi.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir usul ar
zım var.
BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz, usul mü
zakereleri bitti efendim.
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Hamitoğulları'nın görüşme
sinden sonra bu önergeleri konusunda, yani Cum
hurbaşkanlığının seçim sistemi konusunda bir pren
sip görüşünüz varsa, onu ifade edecektiniz 'benim
hatırladığıma göre; yanlış hatırlamıyorsam, ondan
sonra da müzakerelere devam edecektik, lütfederse
niz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Evet efendim. Yalnız, sayın Hamitoğulları'ndan sonra söz alan arkadaşlarımız Cum
hurbaşkanının yetkilerini de işin içine karıştırdılar.
Ben de müsaade buyurursanız bir ölçü içerisinde azı
cık değineceğim.
ı
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BAŞKAN — iBuyurun efendim, takdirinize bağ
lı.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, usulî bir ar
zım olabilir mi müsaade ederseniz?.
BAŞKAN — Efendim, söz verdim Sayın Aldıkaçtı'ya, (Sayın öztürk, müsaade edin.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım;
Şimdiye kadar Anayasanın iktidar tarafından dokunulamayacak bölümlerini inceledik. Fert hak ve
hürriyetlerini düzenlemeye çalıştık, sosyal hakları
düzenledik ve Devletin sosyal hakların gerçekleşme
sinde başlıca sorumlu olduğunu Anayasanın genel
kısmına koyduk ve 'bu sosyal hakların nelerden iba
ret olduğunu tespit ettik.
Sonra yasama kuvvetine geldik. Yasama kuvveti
nin nasıl olması gerektiği üzerinde kısmî bir tartış
ma yaptık, çünkü sorunu henüz bütün ayrıntıları ile
incelemiş değiliz.
Şimdi, bugün yeni bir safhaya geçiyoruz ve bu
safha yürütme kuvvetidir. Devlet Başkanı ve Ba
kanlar Kurulu safhasıdır.
Fert (hak ve (hürriyetleri için mücadeleye başlanıl
dığı tarihten itibaren Devlet içinde bütün iktidarı
elinde bulunduran Devlet Başkanına (ki, o zaman
Devlet IBaşkanının şahsında, Devlet Başkanlığı ve hü
kümet 'birleşiyordu, tek bir organ halinde yürütülü
yordu) Yapıldığı düşünülecek olursa sorunun önemi
kendiliğinden ortaya çıkar. Diyebiliriz ki, Anayasa
nın organlarını incelemeye asıl şimdi başlıyoruz, çün
kü milleti temsil eden, millî egemenlik ilkesi gereğin
ce milleti temsil eden bir Meclisin varlığı kendiliğin
den doğal olarak ortaya çıkar, belirir; fakat yürütme
kuvveti, yürütme kuvvetinin yasama kuvveti ile olan
ilişkileri demokrasilerde çeşitli şekilde anlaşılmış ve
düzenlenmiştir.
Şimdi, biz de bu sorunun diyelim en uç noktasın
dan işe başlamış bulunuyoruz. /Esasen bu da normal
dir. Devlet iBaşkanı sorununu ele almış bulunuyoruz.
Devlet Başkanı ve Bakanlar Kurulu yürütme kuv
vetini teşkil ettiklerine göre, bu kuvvetin Yasama
Meclisi ile olan ilişkileri nedir, bunun üzerinde tek
rar durmuyorum, daha önce söylediğim gibi, Karal
arkadaşım bunu burada açıklamıştı, ben 1-2 ufak
ilave yapmıştım, vaktimiz dardır, •irkadaşlarımın ha
tıralarını o günlere getirmelerini rica ediyorum, ve
belirtmeye çalıştığımız gibi, Devlet Başkanı parla
menter hükümet sistemi içerisinde başka bir hüviye-
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te haizdir, başkanlık hükümeti içinde başka bir hü
viyete haizdir, Meclis hükümeti içerisinde, hatta hiç
Devlet Başkanı bulunmadığı da ileri sürülebilir ve
savunulabilir.
Şimdi bu sistemi oluştururken elbetteki memle
ketimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağız.
Elbetteki millî bir Anayasa yapmaya çalışırken, ya
bancı devletlerin anayasalarından maddeler kopya
etmeyeceğiz. Elbetteki kendi siyasî hayatımızın ge
reklerine uygun bir Anayasa yapmaya çalışacağız.
Bunları sizlere sunuş konuşmamda da duyurmaya
çalıştım. Ancak, bir Anayasa Hukuku bilim dalı ol
duğu, bunun gelişmekte olduğu, bir anayasanın olu
şumu, içeriği ve bu anayasayı oluşturan organların
fonksiyonları, yeri bütün bunların da incelenmelere
konu teşkil ettiği; üniversitelerde bu hususlarda kür
süler bulunduğunu da dikkate almak zorundayız, ve
bu gelişme incelendiği zaman da üzerinde fazla dur
muyorum; fakat fert hak ve hürriyetlerini gerçek
leştirip, en iyi teminat altına alan rejimin, kuvvetler
ayrılığı teorisine dayanan parlamenter rejim olduğu
hususunda da yazarlar arasında oybirliği hemen he
men vardır.
Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yine Montesgueu'nün kuvvetler ayrılığı teorisine dayanan; fa
kat onların kendi millî ihtiyaçlarına göre ayarladık
ları, düzenledikleri başkanlık sistemi bulunmakta
dır. Bunun dışında dünyada demokrasi rejimine yö
nelmiş, yani seçim sonuçları ile iktidarların devrolunduğu memleketlerde parlamenter rejim kabul edil
miştir.
Sayın Dal arkadaşımın belirttiği gibi, son zaman
larda gerçi bu sistemden uzaklaşırı ılar yahutta kendi
memleketlerinin ihtiyaçlarını parlamenter rejimin ku
rallarına uydurmaya veyahutta parlamenter rejimin
kurallarını kendi memleketlerinin ihtiyaçlarına göre
düzenlemeye çalışan rejimler çıkmıştır. Fransız sis
temi, Yunan sistemi bunun tipik örnekleridir; ama
özünde bugün Avrupada demokrasi rejimlerinin uy
gulandığı ülkelerde İngiltere'de, ttalya'da, Batı Al
manya'da, Belçika'da, Hollanda'da,
Danimarka'da
büyük kuzey Avrupa devletlerinde kuralları belli olan
bir parlamenter rejim kavramı vardır.
Bu parlamenter rejim kavramına doğru da bizim ta
rihî gelişimimiz yönelmektedir. Bundan evvelki bir top
lantıda siz değerli arkadaşlarıma duyurmaya çalıştığım
gibi, millî egemenlik ilkesi ilk önce 1921 Anayasası ile
Anayasa Hukukumuza girmiştir.Millî egemenlik ilkesi
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nin doğal bir sonucu olan Cumhuriyet 1923'te ilan edil
miştir; fakat millî egemenlik ilkesini Anayasamıza
koyan, Anayasa Hukukumuzda yer aldığı rejim (Mec
lis hükümeti sistemidir, yani öyle bir sistemdir ki,
Meclis hükümeti sisteminde benden evvel diğer ar
kadaşlarım da ilk önce konuştular, ben sadece onları
tekrarladım) bakanlar Meclis tarafından teker teker
seçilirler.
Türkiye Cumhuriyetinde yahutta Türkiye'nin de
mokrasiye doğru gelişmesinde millî egemenlik ilke
sinin kabul edilmesi ile birlikte ilk önce yola bura
dan çıkılmıştır. Meclis hükümeti Russo'nun millî ege
menlik ilkesinin saf şeklinde uygulanması ve bakan
ların teker teker Meclis tarafından seçilmeleri.
ıSonra Cumhuriyet ilan edilmiştir, Cumhuriyetin
ilan edilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı ilan edilmiş
tir; fakat Meclis hükümeti sisteminin ruhuna uygun
olarak hükümet kurulmadan önce Meclise sunulmak
tadır, yani Cumhurbaşkanı bir tezkere ile Meclise
«Şu zatı Başbakan yapacağız, şunlar bakanlıkları
paylaşacaklardır ve paylaştıkları bakanlıklarda şunlar
dır» diye bir tezkere yollamakta, bu müzakere edi
lip onaylandıktan sonra Devlet Başkanı ancak hükü
meti kurabilmektedir,
atayabilmektedir, 29 Ekim
1923'te kabul edilen Kanunla.
Sonra 1924 Anayasası devrinde sistem daha ileri
ye götürülmüştür. 1924 Anayasasında artık hüküme
tin kurulması tıpkı parlamenter rejimde olduğu gibi
dir. Devlet Başkanı, Başbakanı seçmekte, onun gös
terdiği adayları bakan olarak tayin etmekte ve hükü
met kurulmaktadır. Hükümet kurulduktan sonradır
ki, Mecliste göreve devam edip etmemek hususunda
güvenoyuna başvurmakta ve güvenoyu alırsa görevi
ne devam «tmektedir. Bu, parlamenter sisteme doğ
ru bir adımdı. Parlamenter sisteme doğru bir adım
dı; çünkü hükümet, devlet başkanı tarafından kuru
luyordu.
Bir vesile ile açıkladığım gibi, parlamenter siste
min bütün özelliği, devlet başkanının kurduğu bir
hükümetle, halkın seçtiği parlamento arasındaki iliş
kilere dayanandır. Bu ilişkilerin temelinde de biraz
evvel söylediğim gibi, parlamentonun güvenoyu ver
mesi, buna mukabil, güvensizlik oyu ile karşılaşan ba
kanlar kurulunun, parlamentoyu devlet başkanından
feshettirebilmesidir. Bizde bu kabul
edilmemiştir
1924 Anayasasında, çünkü, millî egemenlik ilkesi he
nüz yeni kabul edilmiştir, hâkimiyet millete aittir,
millete ait olan hâkimiyetin sonucu kurulan bir mec
lisin, devlet başkanının kurduğu ve devlet başkanı-
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nın en sonunda kararı ile ortadan kalkması, silinme
si, hukuk mantığı açısından mümkün görülmemiştir,
Fakat, bizde gelişme, 'Parlamenter rejime doğru de
vam etmiştir. ıl%l Anayasası düzenlenirken, bu se
fer Meclisin feshi müessesesi, Meclisin yenilenmesi
şeklinde Anayasaya konmuştur ve bu suretle bir den
ge sağlanmak istenmiştir; fakat parlamenter sistemin
öngördüğü denge, yani yasama ve yürütme kuvvetle
ri arasındaki eşitlik ve denge, hiçbir zaman gerçek
leşmemiştir teorikman gerçekleşmesi mümkün gö
rünse de fiilen gerçekleşememiştir. Çünkü, parlamen
tonun feshi, Meclisin yenilenmesi kavramı içerisinde
gerçekleşmesi güç, mümkün olmayan koşullara bağ
lanmıştır.
Sizlere, değerli arkadaşlarım, biraz uzun gelen bu
açıklamayı yapmaktan maksadım, Türkiye'de parla
menter rejime doğru bir gelişmenin, Esas Teşkilat
Hukukunda mevcut olduğunun belirtilmesidir. Çün
kü, her şeyden önce, yetişen aydınlar, Anayasaları
yapanlar ve bu konu üzerine eğilenler de kuvvetler
ayrılığı teorisine dayanan ve yasama, yürütme kuv
vetleri arasında bir eşitlik ve denge sistemini öngö
rün paralamenter rejimin, fert hak ve hürriyetlerini
en iyi gerçekleştiren, teminat altına alan rejim oldu
ğuna inanmışlardır.
Şimdi sorun, bu düzen içerisinde Devlet Başka
nının nasıl seçileceğidir. Tabiîdir ki, parlamenter re
jim incelemelere konu olmuştur ve parlamenter re
jimin içerisinde bir devlet başkanının bulunması, her
devletin doğal bir organı olarak faaliyetini sürdür
mesi kabul edilmiştir; fakat buna mukabil bir de
hükümet vardır, Bu hükümet nasıl kurulacaktır?.. (Bu
hükümet, Mecliste çoğunluğa saihip olan liderdir, o
lider kuracaktır bu hükümeti. Bu, Devlet Başkanının
doğal olması kadar, doğal bir husustur. Çünkü,
Mecliste hükümet güvenoyu almazsa görevine de
vam edemeyecektir. IBundan dolayıdır ki, ileride so
rumsuzluk bahsini ve imza yetkilerini incelerken et
rafı ile göreceğimiz gibi, Cumhurbaşkanının, Devle
tin başı olarak verdiği kararların hepsinin başbakan
ve ilgili bakan tarafından imzalanması keyfiyeti,
müessesesi ortaya çıkmıştır ve Devlet Başkanı, Ba
kanlar Kurulunu tayin ettiği gibi, gerektiğinde azlede
bileceği ilkesi, tıu'kuk kuralları arasında bulunmakta
dır. Bugün en son Alman Anayasasında da bu hüküm
mevcuttur, Fransız Anayasasında bu bit gelenek ha
lindedir, tartışma konusu değildir.
Bu sistem içerisinde, görüldüğü gibi, yürütme
kuvveti ikiye bölünmektedir; bir, Başbakanın başkan
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lığındaki İBakanlar Kurulu, bir de sorumsuz Devlet
Başkanı. İşte sorun burada ortaya çıkmaktadır. Dev
let 'Başkanı sorumsuz olduğuna göre, 7 sene, 5 sene
yahut 6 sene süre ne ise, (Bunun süresinin şimdilik
önemi yok.) Devletin başında istikrarlı bir unsur,ola
rak, Devlet hayatını inceleyen, bütün Devlet faaliyet
lerini yakından gören bir kişi olarak, İBakanlar Kuru
luna, gerektiği zaman gözlemlerini bildiren nasihat
verebilen veyahut da bazı yolları telkin edebilen bir
kişi olarak ortaya çıkmaktadır.
Devlet başkanının, başbakan ile ihtilafa düşmesi
bahis konusu değildir parlamenter rejimin mekaniz
masında. Çünkü, başbakan parlamentoya karşı so
rumludur. Parlamentonun güvenini haiz olan bir baş
bakanı, devlet başkanı i(lBu, Meclisimize Tasarıyı sun
duğumuz ilk günlerde ortaya çıkan görüş gibi, kusur
bizde, gerekçeyi geç yayınladık, ondan dolayı bu gö
rüş ortaya çıktı.) istediği gibi azledemez. Azil key
fiyetinin nasıl olabileceğini açıklamıştım ve maddesi
geldiği zaman o maddeyi değişik olarak sizlere suna
cağız.
Sorun, dediğimiz gibi, iki başlı bir hükümet soru
nudur. (Bu «İki başlı hükümet» sözü gerekçemizde
vardı, arkadaşlar tenkit ettiler. Sadece şunu belirtmek
isterim ki, parlamenter rejim dendiği zaman, iki baş
lı hükümet olduğu ve bunun böyle anlaşılması gerek
tiği bütün anayasa kitaplarında, ((Mübalağa ediyo
rum, bütün anayasa kitaplarında değil,) 1950'lerden
önce yazılan anayasa kitaplarında bahsedilmektedir.
Artık bu kanunlar tartışılmamaktadır. Bunlar açıklı
ğa kavuşmuş, üzerinde tartışma konusu olmayan
mevzular halinde bulunmaktadır ve uygulama bu şe
kilde gelişmektedir.
»Şimdi bu durumda, Cumhurbaşkanının halk ta
rafından seçilmesinin ta 1930'lardan itibaren daha zi
yade Miliran (1923, 1925'lerden itibaren) görüşü or
taya atılmıştır. Gene parlamenter rejim bütün gerek
leriyle uygulanacaktır; fakat devlet başkanı halk tara
fından seçilecektir.
Şimdi bugün bize Devlet Başkanının, halk tara
fından seçilmesini teklif eden arkadaşlarımın bir kıs
mı sanıyorum ki, bu görüşe bağlıdır. Yani, parlamen
ter rejim olacak; fakat Devlet Başkanı halk tarafın
dan seçilecektir. Bu, Sayın Dal arkadaşımın görüşü
dür eğer yanılmıyorsam.
Buna mukabil, Devlet Başkanının halk tarafın
dan seçilmesini isteyen diğer bir grup arkadaşım var
dır ki, onlar, başkanlık sisteminin Türkiye'de uygu
lanmasını istemektedirler. Anayasamızda bu sistemin
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düzenlenmesini istemektedirler ve başkanlık «istemi
de Devlet Başkanının halk tarafından seçilmesini ön
görmektedir.
Evvela, yaptığımız tercihin, parlamenter sistem
olduğunu açıkladığımdan, isterseniz bir iki kelime ile
başkanlık sistemi hakkındaki görüşlerimi arz edeyim.
Esasen bu daha evvel arz edildi ve bu görüşte olan
arkadaşlarımdan birisi, Türkiye'nin Güney Amerika
devletleri olmadığını ve Türkiye'de hu gibi endişele
rin yerinde bulunmadığını söyledi.
Muhterem arkadaşlar, ancak samimî ve içten olur
sak sağlıklı ve sağlam çözümlere varabiliriz. Türkiye'de
1920'den heri değil; ama 1960'danberi üçüncü defadır
Silahlı Kuvvetlerimiz müdahale etmek zorunda kalıyor.
Bu da göstermektedir ki, siyasî partiler, fonksiyonları
nı gerektiği gibi yapamamaktadırlar ve hu siyasî
fonksiyonlarını yapamayan, yerine getiremeyen siya
sî partiler, eğer lüzumlu görürlerse, başkanlık siste
minin, başkana verdiği yetkileri kullanmakta da te
reddüt etmezler yahut buna teşebbüs ederler ve mem
lekette çok daha büyük karışıklıklar çıkar. Esasen
bundan dolayıdır ki, Güney Amerika'da devamlı su
rette ihtilâller olmakta, pronsamiyento denilen askerî
birlikler yahut da ufak subay grupları iktidarı elleri
ne alıp, birbirleriyle mücadele etmektedirler, etmeye
devam edegelmişlerdir, fakat şimdi orada da sistem
yavaş yavaş değişmekte, demokrasi gelişmekte ve bu
hareketler daha güçleşmektedir. Evvelce Brezilya, Ar
jantin her yerde bütün Güney Amerika devletlerinde
bu 6 ayda bir, 1 senede bir olurdu, şimdi araya fası
lalar girmeye başlamıştır; ama benim arz etmek iste
diğim husus şu:
Benim arz etmek istediğim husus, başkanlık siste
minin iyi işlemeyen partiler, fonksiyonlarını kavraya
mayan partiler, hırslı idareciler elinde büyük tehlike
lere yol açmaya müsait 'bir rejim olduğudur. 'Bunun
içindir ki, biz başkanlık hükümeti sistemini daha baş
tan itibaren bir tarafa ittik ve parlamenter rejime
döndük.
Şimdi parlamenter rejimde, Devlet Başkanı Halk
tarafından mı seçilsin, meclis tarafından mı seçilsin.
Bu sistem 'bütün uygulanan ülkelerde sadece Yuna
nistan dışında, çünkü Fransa'daki sistem demi-presi. dentiel sistemdir, yani başkanlık sistemi denilen bir
sistemdir. Onlar da onu bugün değiştirmek için ha
zırlıklara girişmişlerdir. Fransız basınını izleyenler
görürler.
Yunanistan ondan esinlenerek bu sistemi getirmiş
tir. Bunun dışında her yerde devlet başkanı meclis
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tarafından seçilmektedir, parlamento tarafından se
çilmektedir. Halkın, doğrudan doğmya Devlet Baş
kanını seçmesi demokratik bir ilke olarak görünür.
Millî egemenlik ilkesinin doğal bir sonucu olarak man
tıken görülür; fakat politikada teori ile pratiği bir
birinden ayırmak lazımdır. Yaşayan politika ile na
zarî politikanın hukuk kurallarının öngördüğü sis
temle bir uygulamanın nasıl gelişeceği daima araştı
rılmalıdır, aralarındaki denge sağlanmaya çalışılma
lıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman, İsviçre gibi geliş
miş bir memlekette dahi, rejim meclis hükümet sis
temine yakındır; fakat, halk devlet başkanını seç
mez. Fransa ve Finlandiya dışında Avrupanın hiçbir
ülkesinde halk seçmez. Hepsinde parlamenter siste
min gereği olarak halk ancak yasama meclisini seçer,
yasama meclisi de Devlet Başkanını seçer. Bizdeki
gelişme de budur.
Şimdi ökte arkadaşım, Sayın Kırcalı arkadaşım,
bilmiyorum kendisi beni bağışlasın, eğer yanlış ha
tırımda kaldıysa Hamitoğulları arkadaşım, hepsi Tür
kiye'de tarihî bir gelişme sonunda halkın devlet baş
kanını seçmesini öngördüler, öngörmektedirler. (Bel
ki onlar diyelim ki 5 inci, 6 ncı asırdan evvelki Türk
devletlerine dönüyorlar, bu hususta bir görüşleri var
dır, olabilir; fakat bizim Türkiye Cumhuriyetimizde
ve ondan evvel Osmanlı İmparatorluğunda Ve daha
evvel halkın devlet başkanı seçtiği görülmemiştir.
Eskisi hakkında da sanıyorum ki gene içten ve sami
mî olalım, kesin bilgiler yoktur.
Bundan dolayıdır ki, tarihî gelişme, tarihî zorun
luluklar dolayısıyla Devlet Başkanının halk tarafın
dan seçilmesi fikrini biz benimsemedik. Tabiîdir ki
Komisyonda konuyu etrafıyla tartıştık ve özellikle
memleketimizin içinde bulunduğu jeopolitik durum,
memleketimizdeki bölücülük akımlarının, bu bölü
cülük akımlarının bir gün Devlet Başkanı seçiminde
mıntıkalarından gösterilecek bir adayın etrafında ki
litlenmelerinin ne gibi sorunlara yol açacağını düşün
dük ve bundan dolayıdır ki, millî olan «Egemenlik
kayıtsız Şartsız Milletindir» diye verilen oyların ye
kûnunun, verilen oylardan çıkacak sonucun milleti
temsil ettiği felsefesine en yatkın gelebilecek bir sis
tem olan Devlet Başkanının parlamento tarafından yi
ne seçilmeye devam etmesini bizim için en faydalı
yol olarak gördük, değerlendirdik ve sizlere sun
duk.
Takdir yüksek heyetindir, saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı.
(Alkışlar).
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BEŞİR HAMtTOÖULLARI — Sayın Başkan,
temelde yanlış anlaşılan bir noktayı çok kısa olarak
açıklamak istiyorum.
BAŞKAN — 'Mümkün değil Sayın Hamitoğulları; ama bilahara soru sormak imkânınız var.
Sayın öztürk, önerge aleyhinde buyurun efendim.
'KAZİM ÖZTÜRİK — Sayın Başkan, sayın üye
ler;
Anayasamızın oluşumunda belirli köşelerden, be
lirli virajlardan önemli bir noktaya gelmiş bulunuyo
ruz. Meseleyi önceden bir usul meselesi olarak arz
etmek istiyorum. Bu mecliste maddelere geçilmesi
ittifaka yakın bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Mad
delere geçerken tasarının getirdiği sistemi de kabul
ettiğiniz gerçeği yatar. Bu köşeyi dönerken verilen
önergelerle Devlet Başkanının halk tarafından seçil
mesi önerilmektedir. Tasarının geneli üzerinde arz et
tiğim bir pasajı sizlere arz etmek istiyorum.
«Anayasalar ileriye dönük ve uzun ömürlü olacak
biçimde düzenlenmek zorundadır. Geçiş dönemi için
ayrı bir statü getirilmelidir. Bunun 'çin naçizane öne
rim; tasarının Devlet Başkanına tanıdığı yetkiler ge
rekirse daha da genişletilsin, ancak bugünkü ülke dü
zenimiz ve anarşi, Anayasayı medyun olduğumuz
Türk Ordusu ve binnetice onun Başkomutanının Ana
yasanın ayrılmaz bir bütünü olduğu gerçeğinden ha
reketle, referandumla birlikte Cumhurbaşkanı seçi
mi de tamamlanmalıdır.
Sözü edilen yetkiler, yalnız referandumla birlik
te seçilen Cumhurbaşkanına ait olmalıdır. Tasarı
nın öngördüğü Devlet Başkanlığı süresi geçiş dönemi
için yeterli ve makul bir süredir.» diye arz etmiştim.
Bugünkü yapılan eleştiriler, msselenin geçiş dö
nemiyle sürekli anayasanın nasıl oluşacağı noktasında
toplanmaktadır. Geçiş dönemi statüsüyle devamlı sta
tüyü yekdiğerinden ayırmaya mecburuz. iBunu ayır
mak mümkün olur ise, değerli Anayasa Komisyonu
muzdan istirhamım, bu ayırmaya mutlaka yer ver
meleridir.
Şimdi önergelerle öngörülen ve halk tarafından
Cumhurbaşkanının seçimini öngören önergelere geli
yorum. Cumhurbaşkanının Türk toplumundaki yeri
ülke olarak, millet olarak anlayışımız devlet babadır
ve onun başıdır. Devlet baba, bizde bir anlamda ta
burdur ve ona kusur izafe edilmesi tüm toplumumuz
için üzücü olur.
Halk tarafından seçilecek Devlet Başkanı seçim
meydanlarında gerçek olmasa da kendi toplum yapı
mızda şûyûu vukuundan beter bir kısım sözlerin söy-
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lenmiş olması, Devlet Başkanının yüceliğiyle ve kut
siyetiyle bağdaşamaz.
Ülkemizde parçalama ve ayırma gayretleri hep
gözlerimizin önündedir. IBiraz önce evvelki madde
lerde kabul ettiğimiz Atatürk milliyetçiliği anlayışı,
Atatürk'ün deyimiyle «Ne Mutlu Türküm Diyene»
sözünde mündemiçtir ve geniş anlamıyla ifadesini
bulmuştur.
Monarşiden çıktığımız 60 yılı biraz aşkındır. IBu
nedenle, toplum yapımız, psikolojik yapımız, böyle
si, milletten kaynaklanan ve sistemi değiştiren palamenter sistemden başkanlık sistemine gitmeye bu
gün için toplumumuz elverişli değildir.
Kaldı ki sayın arkadaşlarım, Türkiye rejimlerin
denendiği bir toplum da olmaya muhtaç değildir.
Yeterince deneyimimiz ve oturmuş bir rejimimiz var
dır. Rejimimiz parlamenter sistemdir. Parlamenter
sistemden bizi uzaklaştıran unsuru inandırıcı bulmu
yorum.
BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum.
KÂZIM ÖZTÜRK — Hay hay Sayın 'Başkanım.
Ancak, tasarının öngördüğü «Bir dönem için» söz
cüğüne katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum:
1961 Anayasasıyla Devlet İBaşkanının bir defa
seçileceği öngörülmüştür ve bunun gerekçesi olarak
da «Yedi yıllık bir süre verildiği için, daha uzun bir
sürenin monarşik bir durumu ima ider» ifadesi var
dır. 1960'dan önce, hiçbir sınırlama getirmeden ya
pılan seçmelerin herhangi bir zararını görmedik; an
cak ne var ki, her iki hususu da denediğimize göre
Devlet Başkanı seçiminin iki dönem için olmasında
yarar vardır. Denenmiş, çalışkan bir Devlet Başka
nının bir dönem daha devletin başında kalmasında
büyük yarar vardır.
Sayın Hamitoğulları, «Anayasadan önce Devlet
Başkanı seçelim » diyor. Devleti oluşturan belirli bir
müessesenin Anayasa olmadan nasıl seçileceğine be
nim aklım ermedi; bir çelişki vardtr burada. Evvela
ilkesi konacak, sonra seçimi yapılacaktır. Kaldı kj>
bu devleti kuranlar daima parlamenter sistemi ter
cih etmişlerdir. Sayın Anayasa Komisyonu Başka
nının izah buyurdukları gibi, halk tarafından seçil
me bu devleti kuranlarca mümkündü; ama hiçbir za
man iltifat görmemiştir. Binaenaleyh, bu yoldan ay
rılmaya bizi icbar eden sebep de yoktur.
Anayasa Komisyonunun değerli üyesi ve «Yasa
ma» bölümünün sözcüsü Sayın DaFın, Cumhurbaş
kanı yetkileri ile parlamenter sistemi birbirine teta
buk ettiremediği için bir kısım şikâyetleri vardır.
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kanlık rejimini özlememiştir. Atatürk'e sahip olan
bir toplumda da böyle bir özlem doğmamıştır.
BEŞİR HAMÎTOÖULLARI — İhtiyaç yoktu,
Atatürk'ün kendisi yeterdi.

Önerim şudur: Bugün Devlet Başkanına tanınan
yetkiler, gerekiyorsa genişletilerek; ama geçiş döne
mine münhasır tutulmak suretiyle verilmeli, (Devlet
Başkanı referandumla birlikte belirlenmeli; ama uzun
süreli Anayasamız normal parlamenter sistemin istek
lerine ve bilimsel verilerine uygun olmalıdır. De
mokrasi hayatındaki kendi tecrübelerimiz buna ye
terlidir.
Bu duygularla ve Anayasa Komisyonumuzdan,
bu geçiş dönemini geliştirmesi temennisiyle sözleri
mi bitirirken bir örnek vermek istiyorum. Ameliyata
aldığınız atlete, dikişlerini alıp «Hadi koşuya çık» di
yemezsiniz. Bu maddenin tabiatına aykırıdır. Bir ge
çiş döneminin ihdasına mutlak zaruret vardır.
Zamanınızı aldım; saygılar sunuyorum. (Alkış
lar).
İBAİŞKAN — Teşekkür ederim.
'Sayın İKaral, önergenin aleyhinde söz istemişti
niz; buyurunuz efendim.
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan,
Yüce (Meclisin sayın üyeleri;
Önerge aleyhine söz aldığım için sadece başkan
lık rejimi aleyhinde konuşacağım. Yoksa geçici dö
nem için gerekli düzenleme bu konunun dışındadır.
Bir düşünürün, «Bana şu büyüklükte bir mani
vela verin dünyayı yerinden oynatırım» dediği gi
bi, «'Bana şöyle bir başkanlık rejimi verin, dünyanın
en güçlü devletini kurarım» gibi bir hayale kapılma
mak gerek.
Türk toplumu buıgün 12 Eylül'den önce yaşadığı
acı olaylardan sonra, Alkimistlerin altının formülü
nü araması gibi, en güçlü devletin formülünü ara
maktadır. IBunda da çok haklıdır. Güçlü devlet ne
dir, nasıl olur?.. Birisi için «Güçlü devlet» denen
tedbirler başkası için zayıf devleti yaratan tedbirler
dir. IBu konuları bir tarafa bırakalım şimdi.
Evvela kısaca bir kabile, bir aşiret, bir ümmet
toplumundaki «'Sultan, şef, kabile reisi» kavramla
rının son çağlarımızla mukayese edilmesi mümkün
değil. O özlemler, bazı bilim adamlarının «Nostaljik
devrimler» dedikleri haneye girer; onları konumu
zun dışında tutuyoruz.
Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde tek bir gele
nek vardır; o da parlamenter rejim geleneği. Mec
lis hükümetinden başlanmıştır. Sayın Aldıkaçtı bu
nu gayet güzel belirttiler. Onlara da temas etmeyece
ğim, daha teknik hususları arz edeceğim.
Toplumumuzda bir başka özlem de, ona temas
etmeden geçemiyorum, bir Atatürk dönemi bile baş
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(BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
Buyurunuz Sayın Karal, devam ediniz efendim.
HALİL ÎBRAHltİM İKARAL - Sayın arkadaş
lar;
Çağımızda toplumlar normal insanlarla yönetil
mek mecburiyetindedirler. Kahramanlar devri, ilah
lar devri, yarı ilahlar devri bitmiştir. Bugünün insa
nını bugünün insanıyla yönetecek mekanizmayı bu
labiliyor muyuz?.. (Sorun budur. Onun için biraz da
ha bu hayali arayışlardan, bir efsane, epik arayışın
dan kendimizi kurtarmaya çalışalım. İşte politikacı
mız, işte liderimiz, işte toplum, işte devleti; bunu
böyle görmek gerek. Sistemlerle, rejimlerle devletle
rin gücünün çok farklılaştığı iddia edilemez. Her sis
temden, her rejimden devlet yeryüzünde laboratuvar gibi durmaktadır.
Başka bir husus daha arz edelim: Bir devletin
gücünü toplum kendisi sınırlar. Devletlerin gücü top
lumlar tarafından sınırlanır, onlar tarafından belir
lenir. O bakımdan, güçlü devlet demek güçlü millet
demektir. Bu iki kavramı birbirinden ayırmak müm
kün değildir.
Şimdi Anayasa konusuna geliyorum: Daha evvel
konuşulan noktaları atlıyorum efendim. Çok kısa ola
rak anayasalar, hâkimiyetin, egemenliğin kaynağı olan
kaynaktan iktidarın nasıl oluştuğunu gösteren şe
malardır. Siyasal güç nereden nereye gidiyor, nerede
dar bölgeler var, nasıl geçiyor, barajı nerede?.. (Bunu
gösteren şemalardır. Bir yazarın dediği gibi, bir an
lamda bir iktidar haritasıdır anayasalar.
iŞimdi iki model var önümüzde; birisi başkanlık
rejimi, diğeri de parlamenter rejim. Daha önce «Kuv
vetler ayrılığı, kuvvetler birliği» konuları çok konu
şulduğu için bunları geçiyorum. Başkanlık rejimine
bu haritaya göre iki kanaldan gelinmektedir. Birisi,
kongre seçilir, yasama organı seçilir; ayrıca, ondan
müstakil olarak, bağımsız olarak öbürü seçilir. Par
lamenter rejimde tek bir yol vardır. Parlamento se
çilir gelir, icra organı oradan çıkar.
Başkanlık rejiminde ne olmaktadır?.. IBunlar ger
çek siyasî dünyada olmakta olan olaylardır. Şu ol
maktadır: Başkanlık rejimi tek kişilik icra organları
dır, geri kalanlar onun memurudur. Eğer bir sistem,
parlamenter sistemi dejenere ediyorsa, tek kişiyi de
jenere etmek içten bile değildir. Evvela en zayrf ta-
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rafıdır, bazı toplumlar için. Ondan sonra daha baş
ka sebepler de vardır. Eğer başkan bir kanun tasa
rısını kongreden yahut yasama organından geçirmek
istiyorsa, orada ekseriyete sahip olmak mecburiyetin
dedir. Orada çoğunluğu yoksa tek bir kanun, tek bir
tasarı geçiremez meclisinden. iBu en büyük kilitlen
medir.
Oalha başka bir özellikten de Sayın Aldık açtı
bahsettiği için tanen kısaca bahsedelim : Bütün az
gelişmiş ülkelerde ibaşikanlı'k rejimleri bir generaller
yarışması
olmuştur. Bu ıbir vakıadır, olgusal biri
olaydır. Az gelişmiş ülkelerde diyorum; yalnız La'tin (Amerika'da değil. Bu gerçeği de görmek mecbu
riyetindeyiz. Sayın Aldık açtı bu hususu bana göre
biraz daha ayrınitılı olarak belirtti. Onun için Türk1
toplumunun, Türk Cumhuriyetinin tecrübe sahibi ol
duğu tek rejim parlamenter rejimdir; ancak o par
lamenter rejim içerisinde Guımhurbaşjkanını nasıl seç
meliyiz; bunun ayrı ıbir konu olduğunu daha evvel
arz etmiştim, Onu burada tartışmıyoırum; vaktim de
doldu zannediyorum.,
[Hepinize saygılarımı sunarım efendim. (Akışlar)
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal.
Sayın üyeler, Sayın Kırcalı ve aynı zamanda Sa
yın Hamlitoğulları'nın
verdiği önerge üzerinde ko
nuşmalar bitmiştir. Komisyon yeni bir açıklama ya
pacak mı?
(ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkan; katılmıyoruz
yalnız ©fendim.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir sonum
var Sayın Başkan..
IBEjŞİR HAMİİTOĞULLARI — Sayın Başkanım,
usulle ilgili izin verir misiniz?
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları.
BElŞJÎR HAMÜTİOĞULLARI ~ Çok özür dile
rim Sayın Başkanım, benim önergem açıktır. De
ğerli arkadaşlarım başkanlık sistemini öneriyor. Ben
denizin 'önerisi farklı. Ben parlamenter rejim içinde
güçlü cumhurbaşkanını öneriyorum. Güçlü cumhur
başkanı için halkın seçmesini öneriyorum.
Karıştı
efendim birbirine.
BAŞKAN — 'Müsaade. ediniz efendim, lütfediniz,
arkadaşımızın böyle bir teklifi yok, hep beraber oku
duk, «Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı
milletvekili olma niteliği bulunan...» diye başlıyor.
Bu 'itibarla bir başkanlık sistemi ile ilgili bir önerge
(bahis konusu değildir,,
İBEIŞSÎR (HAMlfcTOĞULjLARI — Başkan o şekil
de takdim etti efendim; özür dilerim.
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim, önerge üze
rinde konuşuyoruz.
İKBMAL DAL — Sayın Başkanım; usul bakı
mından söz işitiyorum.
BAŞKAN — Sayın Dal, neyin usulü efendim; bu
yurun.
KEMAL DAL — Efendim,
cumhurbaşkanının
halk tarafından seçilmesi veyahut meclis tarafından
seçilmesi konusu tartışıldığına göre, burada başkan
lık sistemi mi, yoksa parlamenter sistem mi tercihi
konusu da tartışıldı. Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanının yaptığı konuşmada böyle bir izlenim var :
Başkanlık sisteminin tercihi şeklinde yapılan bir oylamaymış gibi takdim edildi. Bu bakımdan, .düzel
tilmesinde yarar olduğu kanısındayım. Yani başkan
lık sistemi, parlamenter sistem tercihî oylaması mı
yapılacak, yoksa parlamenter sistemin içerisinde
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi mi, par
lamento tarafından seçilmesi mi yapılacak. Bunun
açıklığa kavuşması lazım.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, lütfen bir açıklama yapar mı
sınız?
ANAYASA KOMİSYONU BALKANI O R H A N
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
açıklamamda bu konuya gayet sarih olarak değindim.
Dedim ki, birinci sorun başkanlık sistem mi, par
lamenter sistem mi?.. Başkanlık sistemini bir tarafa
ittim, kabul etmediğimi belirttim; ondan sonra par
lamenter sistem içerisinde de devlet başkanının par
lamento tarafından mı, halk tarafından mı seçilmesi
sorununa değindim ve halk tarafından
seçilmesine
karşı olduğumu, parlamento tarafından seçilmesini
tercih ettiğimizi Komisyon adına belirttim efendim.
Gayet açıktı.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın
efendim.

Kırcalı, soru?..

Buyurun

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir sualim var
efendim.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, Sa
yın Aldıkaçtı ve Komisyonumuz bütünüyle tabiatiyle oy verenler, Anayasayı hazırlayan arkadaşlarımız,
Komisyonumuz, acaba 1960'dan beri ve ondan evvel
de çok zaman parlamenter rejimde olduğumuz hal
de 1960'dan beriki devrede bu rejimde olmamıza rağ
men, ordunun zaman zaman meclis, devlet idaresine
elkoymak durumunda kalmasını bu rejimin bir za
fiyeti olarak kabul ediyorlar mı ve niçin Atatürk
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zamanında böyle bir şey olmamıştır? Bunu düşünü
yorlar mı efendim? Bu bir, ikincisi...
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, kusura bakmayın,
bir hususu hep beraber açıklığa kavuşturmamız la
zım. Şu anda bir rejim tartışması değil, önergeniz
münhasıran cumhurbaşkanının halk tarafından mı se
çilmesi, yoksa Büyük Millet Meclisi . tarafından mı
seçilmesi konusuna taalluk etmektedir.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben
bunu güçlü bir başkan bakımından söylüyorum.
BAŞKAN — Bu itibarla sorularınızı lütfen kendi
önergeniz kapsamı içinde sorunuz.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ayrıca, mec
lis içinden seçilmiş olan bir başkanın, halk tarafın
dan seçilmiş bir başkan kadar, Montesquieu'nün kuv
vetler ayrılığı ilkesine uygun olup olmayacağını aca
ba düşündüler mi? Bana göre, meclis hâkim olduğu
takdirde bu bütün gücün parlamentoda toplanması
demektir, yani yasamada toplanması demektir. Hal
buki halk tarafından
seçilmiş bir başkan olduğu
takdirde, onun istikrarı vardır ve belli bir süre istik
rarla çalışması mümkündür. Acaba bu hususu dü
şündüler mi, lehinde düşünmüyorlar mı?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, yalnız önerge kapsamı içinde
lütfediniz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım,
Devlet Başkanının halk tarafından veyahut mec
lis tarafından seçilmesinin Montesquieu'nün kuvvet
ler ayrılığı teorisi üzerine büyük bir etkide bulun
duğu kanısında değilim. Esasen Montesquieu'nün kuv
vetler ayrılığı teorisi zamanımızda incelendiğinde şu
sonuca varılır ki, bugün kuvvet ayrılığı teorisinden
anlaşılması gereken, yürütmenin, yargının ve yasama
nın birbirlerine sırt çevirip Anayasanın kendilerine
verdiği yetkileri kullanmaları değil, aralarında işbir
liği yaparak, özellikle yasama ve yürütmenin arala
rında işbirliği yaparak ve bazen de yasamaya ait
yetkiyi yürütmenin kullanması, yürütmeye ait yetki
yi yasamanın kullanması şeklinde anlaşılır.
Amaç, devlet yetkilerinin tek bir organda toplan
maması sorunudur. Montesquieu'nün kuvvetler ayrı
lığı terorisinden anlaşılması gereken bugün budur
efendim.
Sorunun birinci kısmına cevap vermiyorum Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Alpdündar, soru?.. Buyurun efendim.
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan,
benim kesinlikle öğrenmek istediğim bir konu var;
önergeyle ilgilidir. Önergenin aleyhinde konuşanlar
bile bir açık kapı bıraktılar. Tamam, parlamenter de
mokratik rejimde kuvvetler dengesi, reisicumhurun
parlamentodan seçilmesi kadar tabiî bir şey olamaz.
Ancak, aleyhte konuşan arkadaşlarım da geçiş döne
mi İçin devlet başkanının bir defaya mahsus olmak
üzere halk tarafından seçilmesini açık bıraktılar.
Muhterem Komisyonumuzun Değerli Başkanı bunu
ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarlarsa, katılıp ka
tılamayacaklarını, bu şekildeki fikrini ortaya koyar
larsa herhalde tartışmalar kısa sürede bir yön ala
cak ve işimiz çabuklaşacak.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Başkan, buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Efendim, geçiş maddeleri birkaç defa da açıkla
dığım gibi, zamanı gelince Meclise sunulacaktır. Şim
di biz devamlı bir rejimin anayasasını yapıyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Hamitoğulları, münhasıran soru, lütfedi
niz.
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım;
önümüzdeki dönemde, güçlü devlet başkanına
ihtiyaç yok mudur? Bu ihtiyacı karşılamak üzere
Anayasada konulan, cumhurbaşkanına verilen ola
ğanüstü yetkiler bu güçlü devlet başkanını üretme
ye yeterli midir? Bu yetkileri güçlü bir şahsiyete sa
hip, millî audience'a sahip birisinıin seçMmesdnin
millî iradenin yansıması olmasını gerektirmiyor mu?
İkinci sorum : Kuvvetler ayırımı kadar, çağı
mızda kuvvetlerarası denge «le pouvoir arrete le
pouvoir» prensibi günümüzde egemendir. Montesquieu'nün ilkeleri geride kalmıştır.
BAŞKAN — Soru, lütfen efendim.
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru efendim.
Sayın Başkanım, bunun gereği olarak eğer cum
hurbaşkanını parlamento seçtiği takdirde, Anayasada
yer alan yetkilerle birlikte bütün iktidarın, iktidar
partisinin de bir türevi olabilecek cumhurbaşkanı et
rafında toplanması Türkiye'nin siyasal istikrarını boz
mayacak mıdır?
Üçüncü ve son soruya geliyorum :
Sayın Başkanım;
Değerli Başkanımızın zabıtlara geçen ve bana
son derece üzüntü veren bir sözüyle de ilgilidir, ko
nuyla da ilgilidir : Cumhurbaşkanının millî iradeden
gücünü almasının yaratabileceği olumlu neticelere
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rağmen, eğer halka b rakılırsa, Türkiye'nin (Gerçekte hafifleterek söylüyorum)...
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, çok rica ediyorum, yalnız soru; yorum yok efendim. Lütfediniz
efendim,
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru efendim.
Türkiye'de millî birlik ve bütünlüğünden şüphe eder
tarzda bir beyan ortaya koydular. Ben bunu reddediyorum. Çünkü aynı tehlike milletvekili seçiminde
de vardır. Bu olduğu takdirde bu tehlike kesinlikle
varit değildir. Türkiye'nin var olan millî birlik ve
bütünlüğü böylesi bir ihtimali bile düşüncelere getirmemelidir. Aynı tehlike, eğer kani iseler, milletvekilleri seçiminde de yansımayacak mıdır ve aynı tehlike meclislere de gelmeyecek midir efendim?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim.
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J
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk.
I
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; hem de
I usulü yönden bizi aydınlığa çıkaracak bir soruyu arz
I edeceğim.
Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanı, «Geçici
I
dönem için geçici maddeleri düşüneceğiz» buyurdu
I lar. Cumhurbaşkanının yetkileri tanzim edilirken, ge
I çici statünün ihdası veya ademi ihdası bu yetkilerin
tanziminde rol oynayacaktır. Bu nedenle bir usulü
I çıkmazımız vardır. Bunu biraz daha netliğe kavuş
I tururlara, tahmin ediyorum ki, Anayasanın yapısın
olacaklardır. Arz
I da bir miktar kolaylık getirmiş
ederim,
I
I
BAŞKAN — Sayın Öztürk, zannediyorum Sayın
I Komisyon Başkanımızın bu konuda söyledikleri ye
ni bir açıklamaya lüzum olmayacak kadar vazıhtır.
Bu itibarla Sayın Pamak'tan rica ediyorum.

MEHMET PAMAK — Vazgeçtim efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
BAŞKAN
— Sayın Pamak vazgeçtiler.
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bu sorulara çok I
Sayın Kırcalı'nın önergesine (Ki, Sayın Hamit
kolaylıkla cevap vereceğim.
I
oğullan'nın önergesiyle aynı istikamettedir) Komis
BAŞKAN — Birer cümleyle lütfediniz, önerge
yon geniş izahlarıyla katılmadığını ifade ettiler.
kapsamı içinde kalmak üzere, buyurun efendim.
Bu itibarla dikkate alınmasını oyluyorum. Dikka
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate
ALDIKAÇTI — Şimdi efendim, evvela bir kere
alınması kabul edilmemiştir.
Montesquieu hakkında söyledikleri tamamen yanlış. I
Sayın Âyanoğlu'nun önergesine geçiyorum.
«le pouvoir arrete le pouvoir» Montesquieu'nün ken
Sayın Âyanoğlu bir açıklama yapacak mısınız?..
di cümlesi. Yani, Sayın Hamitoğullan'nın, «le pouvo- 1 Tümündo değişiklik yapıyorsunuz.
ir arrete le pouvoir» dediği Montesquieu'nun kendi I
NURETTİN ÂYANOĞLU — Çok kısa, iki ke
cümlesi. Değil efendim; alakası yok, kavrayamamış- I
limeyle bir açıklama yapacağım.
tır efendim.
I
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Âyanoğlu.
İkincisi, elbetteki efendim bir devletin mekaniz- I
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa
masının işleyişinde birtakım tehlikeler yahut endişe- I
ler bulunabilir. Bu endişeler belirli statüler içerisin- I yın arkadaşlarım;
Tasarının tümü üzerinde görüşülürken ve şimdi
de azalıp çoğalabilir. Cumhurbaşkanının
dediğimiz I
şekilde seçimi, halk tarafından
seçimi daha fazla I Sayın Başkanımız, bu sistemin tercihleri yönünde
geniş açıklamalarda
bulundular, bunun faydası ve
tehlikelere yol açacak niteliktedir. Yoksa, bu halkın
zararlarını da ortaya koydular.
birliğinden şüphe edildiği anlamına gelmez, yaşadığı
mız olaylar ortadadır, T2 Eylül öncesi ortadadır, bir I
Benim önergemde üç tane teklifim var : Birisi,
bakanın bakanlığıyla ilgili açıklaması ortadadır. Bun- I Cumhurbaşkanının Meclis içinden seçilmesi (Kendi
lar ortada bulunurken, gözlerimizi kapayarak teorik
üyeleri arasından). İkincisi, Cumhurbaşkanı adayı
olarak kahramanlık
nutukları vermeye, millî birlik
olabilmek için en az 10 yıldan beri Türk vatandaşı
nutukları vermeye gerek yoktur. 'Biz Türk Devletini
olmak şartının, gerekçede de bulamadığım için kal
yeniden kurmak zorundayız ve bu birliği yeniden I dırılmasını teklif ediyorum. Meclis içinden seçilmesi
sağlamak zorundayız ve bu birliği sağlayacak siste- I şayet kabul edildiği takdirde, mevcut Tasarının ikin
mi de ne olursa olsun gerçekleştirmek zorundayız.
I ci fıkrasına gerek kalmadığı düşüncesiyle bunu da
Saygılarımla efendim. (Alkışlar)
I kaldırıyorum.
Bu kısa ifademden sonra, bir de gene açıklanma
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
sı gereken bir husus olarak gördüğüm, şayet kalırsa
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir sorum Sayın Başka
nım.,
j ikinci fıkradaki; «10 yıldan beri Türk vatandaşı ol— 392
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ma» şartının kalması nedeninin de Sayın Komisyon
tarafından açıklanmasını arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Âyanoğlu.
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üzerinde konuşmak
isteyen sayın üye?..
MEHMET VELİD KORAN — Lehinde konuş
mak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran.
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan,
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri;
Cumhurbaşkanının seçimi müessesesi münakaşa
edilirken; Meclis bünyesinden mi, halkoyu tarafından
mı yapılması üzerinde gerek Komisyonun Muhterem
Başkanı ve gerekse söz alan arkadaşlarım kendi gö
rüşlerini belirttiler. Ancak, bir şeyin her iki ekip ta
rafından da gözden kaçırılmış olduğunun farkında ol
madıklarını tahmin ediyorum.
Bizim Meclisimiz millî iradenin tecelli ettiği tarihî
bir kuruluştur. Bu tarihî kuruluş iki kanattan oluş
maktadır. Bir; Danışma Meclisi, iki; sayın Konsey
üyeleriyle beraber çalıştığı zaman, Kurucu Meclis
olarak vazife görmektedir. Demek ki, bu Meclis Ku
rucu Meclis sıfatıyla çalıştığı zaman kendi bünye
sinden Cumhurbaşkanını
seçebilecektir. Dışarıdan
bir formül aramak veya Anayasaya geçici bir mad
de eklemek sıkıntısına lüzum yoktur. Bu bizi her tür
lü şek ve şüpheden, her türlü sıkıntıdan kurtaracak
bir formül değil, bir hakikattir. Çünkü, bu Meclis
çift kanatlı bir Meclistir. Danışma Meclisi ve Kon
seyin muhterem üyeleriyle beraber çalıştığı zaman,
Kurucu Meclis sıfatını taşır. Kurucu Meclis olarak
da toplanıp, kendi Cumhurbaşkanını seçer. Bunun
hiçbir kanunî manisi yoktur, hiçbir engeli yoktur.
Kanunî olmayan hiçbir tarafı da yoktur. Halkoyuna
gittiğimiz zaman ne yapacağız?.. Kimi seçmek isti
yoruz?..
Muhterem arkadaşlar;
İhtilaller kanunlarını da beraber getirir. İsim ver
mek istemiyorum; fakat hepimizin kalbinde yatan in
san bu Devletin başında mutlaka olmalıdır. Bir ge
çiş devresinde bunu alıp başınızdan atamazsınız. Eş
yanın tabiatına aykırı olan formüller bulmanın lü
zumu yoktur.
Elbette ki Meclis kendi bünyesinden seçecektir;
ama Kurucu Meclis olarak kendi bünyesinden seçe
cektir. Niye geçici madde ekleyelim?.. Ve geçici mad
de eklerken adını ne koyalım?.. 1961 Anayasasında
getirmiş olduğumuz tabiî senatörler kendilerini şöy-
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le ilan etmişlerdi : «Hiçbir şey istemeksizin, hayatı
mız uğruna, canımız uğruna;
falanımız, filanımız
uğruna kendimizi memlekete adadık...» Ama Ana
yasanın arkasına da, «Ölünceye kadar bunlar sena
tör kalırlar» dedik. Böyle bir şekilde, böyle bir iba
reyle bu kutsî görevi yapan. Cumhuriyeti yeniden
kuran insanları töhmet altına almayalım, töhmet al
tında bırakmayalım. Onları millî iradenin tecelligâhı
olan Meclisin içerisinden, Kurucu Meclisin bir üyesi
olarak seçime koyalım ve yerlerine oturtabm.
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak
isteyen başka bir üyemiz yok.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; Sayın Âyanoğlu'nun
önergesinde galiba sadece 10 senelik bir süre bahis
konusu; değil mi Sayın Âyanoğlu?..
BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — «En az 10 yıldan beri Türk vatan
daşı olmak şartı aranır.» Başka ne değişiklik var, bu
lamadım?
NURETTİN ÂYANOĞLU — Meclis içinden se
çilmesi var. Meclis üyeleri içinden seçilmesi.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Yani milletten seçilmemesi?
NURETTİN ÂYANOĞLU — Hayır.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaş
larım;
Devlet Başkanını Yasama Meclisi seçer. Yasama
Meclisi millet içinden çıkacak adaylar arasından bu
mevkiye layık olan insanı seçer.
Bakın bu sistem bütün cumhuriyetlerde uygula
nır; Fransa'da uygulanmıştır, bizde de uygulanmasın
da hiçbir mahzur yoktur. Çünkü Meclis, bazen öyle
bir durumla karşılaşabilir ki, kendi içerisinden bir
aday çıkartamaz; fakat dışarıda, memlekette sivrilmiş, gerek kültürüyle, gerek ahlakıyla, gerek varlı
ğıyla sivrilmiş bir kişi üzerinde birleşebilir, onu Cum
hurbaşkanlığına aday gösterebilir. Biz parlamenter
rejimlerde normal olan bu adaylık sistemini Ana-,
yasamıza koyarken aynı zamanda
geçmişimizi de
düşündük. Geçmişimizde ne gibi güçlüklerle karşıla
şıldığı, özellikle Cemal Gürsel Paşanın vefatından son
ra yeni bir aday aranırken ne gibi güçlüklerle karşı
laşıldığını düşündük ve hiç sunî yollara başvurmadan
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gösterilecek adaylar arasından Meclisin Devlet
kanını seçmesini yararlı gördük.
Takdir Kurula aittir efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın üyeler;
Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Komisyon
lece katılmadığını ifade ediyor.
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum.
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler...
kate alınması kabul edilmemiştir.
Sayın Akaydın'ın önergesine geçiyorum.
Sayın Akaydın, açıklama yapacak mısınız?
nız bir «Beş yıl» dan başka bir değişiklik yok.
saade ederseniz bir açıklamaya da gerek yok.
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HALÎL AKAYDIN — Gerek yok efendim.
BAŞKAN — Evet, Komisyonun görüşünü rica
ediyorum. Beş yıl olarak öngörülüyor.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım;
Yedi yıl olması çok yararlıdır; her bakımdan.
Çünkü, biraz evvel de arz ettiğim gibi, icra kuvveti
iki başlıdır. Bir Cumhurbaşkanı, bir başbakan. Bu
nun istikrarlı unsuru Cumhurbaşkanıdır ve Cum
hurbaşkanlık makamı, bizim memleketimizde özel
likle 1961 Anayasasından sonra sanıldığı gibi boş bir
yer değildir. Cumhurbaşkanı olayları görecektir, po
litik hayatı yaşayacaktır ve icabında hükümete yol
gösterebilecektir. Bunun için onun, icra kuvvetinin
devamlı unsuru olmasını mümkün olduğu ölçüde
sağlamak gerekir. Bundan dolayıdır ki, cumhurbaş
kanlıkları parlamenter rejimlerde daima yedi sene ola
rak kabul edilmiştir efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkanım; yalnız,
«Beş sene» derken arka arkaya beş sene seçilebilir
şeklinde; «İki defa seçilebilir» kaydını koymuştum
oraya. Bunun da okunmasını istirham ediyorum. İki
önergedir onlar efendim.
BAŞKAN — Burada bir tek önerge var şu an
da. Beş yılla alakalı önergeniz. Bu itibarla Komis
yon buna katılmadığını ifade ediyor.
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım,
müsaade eder misiniz? Bir soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Bir soru soracaksınız. Buyurun Sa
yın Koran.
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkanım;
Meclis içerisinden seçilmesini öngördüklerini ile
ri sürerek biraz evvel Sayın Âyanoğlu'nun önerge
sine iştirak etmediklerini söylediler. Âyanoğlu da
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Meclisin içerisinden seçilmesini istiyordu ve biz de
Meclisin içerisinden nasıl seçilir onun formülünü
söylemiştik. Acaba Sayın Başkan bu Meclisi yasa
ma organı kabul etmiyor mu?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Anlayamadım efendim.
BAŞKAN — Efendim; Sayın Koran sizin konuş
manıza bir cevap vermedi. Kendi metinlerini savun
dular.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; Müsaade buyu
rursanız bir şeyi daha ilave edeyim.
BAŞKAN — Buyurun.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Cumhurbaşkanının yedi yılda bir
seçilmesinin bir önemli yanı daha vardır sistem ba
kımından; 35 senede bir ancak Cumhurbaşkanlığı
ile Meclisin birdenbire boşalması meydana gelecek
tir. Halbuki beş senede bir Meclis üyeleri seçilecek,
Cumhurbaşkanı da seçilecek olursa, bu problem da
ha da fazla artacaktır, şiddetlenecektir efendim.
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim.
Sayın Akaydın'ın önergesine Komisyon katılmı
yor.
Dikkate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmemiştir.
Sayın Başbuğ'un önergesine geldik.
Sayın Başbuğ, lütfen açıklar mısınız?
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye
ler;
Ben, Cumhurbaşkanının tarafsız olabildiği süre
ce bu tasarıyla kurulacak organların uyum içinde ça
lışabilecekleri ve sağlıklı münasebetlerini sürdürebi
lecekleri kanısındayım.
Yalnız, genelindeki konuşmamda da arz ettiğim
gibi, bir parti başkanının Cumhurbaşkanı seçilmesi
halinde partisinden istifa etmekle tarafsız olabilece
ğini düşünemiyorum. Bilhassa bizde, bir parti baş
kanında bulunması gereken niteliklerin ayrı, Cumhur
başkanında bulunması gereken niteliklerin çok daha
ayrı olduğu kanısındayım.
Güçlü bir Cumhurbaşkanı Devlete daha iyi sa
hiplik edecek ve yasama yürütme dahil, anayasal or
ganlar arasında bir denge unsuru olacaktır. Tek en
dişem Cumhurbaşkanının tarafsız olamamasındandır.
İleride yasama dönemlerinden birinde, Mecliste ço
ğunluğa sahip olan bir partinin başkanı Cumhurbaş
kanı, başkan yardımcısı, Başbakan genel sekreteri de
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Meclis Başkanı seçilirse, yasama ve yürütme Cum
hurbaşkanının yetkileriyle birlikte bir partinin kontroluna girmiş olacaktır.
Bu durumda, Cumhurbaşkanının partisinden istifa
ederek tarafsız olabileceğini düşünmek fazla iyimser
lik olur kanısındayım. Denenmiştir; tarafsız olama
mıştır da. Muhtemel gelişmelere büyülteçle bakarsak,
bir seçimde kendi partisine rey vermeyen Konya ili
nin ilçe, Akşehir ilçesinin de il olduğunu görebili
riz. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı
üçlüsünün Çankaya'da bir masa etrafında toplanarak
Anayasa Mahkemesi üyelerini, TRT Genel Müdürü
nü, Cumhuriyet Savcısını, Danışma Konseyi üyeleri
ni, Danıştay üyelerini, Merkez Bankası Başkanını,
Ekonomik ve Sosyal Konseyin üyelerini birlikte seç
tiklerinin şahidi olabiliriz. Aynı üçlünün, seçimlerin
yenilenmesini gerektiren bir durumda yenilemeyi par
tilerinin menfaatine aykırı bulurlarsa seçimlerin ye
nilenmemesi kararını da almaları uzak bir ihtimal
değildir. Benzer yöntemlerle muhalefetin Mecliste se
si kısılabilir; fakat gerçek muhalefetin Meclis dışına
taşması önlenemez. Keyfî idarenin yarattığı huzur
suzluk ortamı bizi 12 Eylüle götürmese bile, en azın
dan 30 sene geriye götürebilir.
Bu Anayasa Tasarısının getirdiği sistemin işleme
si için Cumhurbaşkanının parti kökenli olmaması
mutlaka şarttır. Tarafsız bir Cumhurbaşkanının Mec
lis içinden ve Meclisçe seçilmesi de mümkündür.
Parlamento hayatımızda bir Suat Hayri Ürgüp
lü örneği vardır. Seçime bir partinin listesinden ta
rafsız olarak girmiş, tarafsız üye, tarafsız başkan,
tarafsız bir Başbakan olarak ve hiç kimsenin taraf
sızlığından şüphe etmeyeceği şekilde görevini de yürütebilmiştir.
Partiler seçimlerden önce kendi organlarında ta
rafsız cumhurbaşkanı adaylarını seçerek seçim liste
lerinde merkez adayı olarak gösterebilir ve bu yol
dan Meclise tarafsız üyeler getirebilirler. Mecliste
Cumhurbaşkanı seçimi, parti listelerinden gelen bu
adaylarla yine bu maddenin ikinci fıkrasında olduğu
gibi üyelerin en az 1/5'inin göstereceği adaylar ara
sından seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığı Makamına, bir partinin çeşitli
kademelerinde partisinin tüzük ve programıyla şart
lanmış, toplantılarında seçim düzeyinde bu fikirleri
savunmuş, diğer parti başkan ve yöneticileriyle ihti
lafa düşmüş bir kişinin oturması mutlaka önlenme
lidir.
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Şayet tasarı şimdiki haliyle kalırsa, Meclis sağ
duyu sahibi olduğu sürece Cumhurbaşkanı seçimin
de dışa dönük olmak zorundadır. Halbuki benim
arz ettiğim gibi, Meclis içine tarafsız üyeler getirile
bilirse yine sağduyu sahibi olan Meclisin hem dışa,
hem de içe dönük olarak seçim yapması ve bu yol
dan da itibar kazanması daha fazla ihtimal dahilin
dedir.
Bu maksatla, 110 uncu madde birinci fıkra ikin
ci satırına, «Öğrenim yapmış» kelimelerinden sonra,
«Daha önce hiçbir partiye kaydolmamış ve görev
almamış cümlesinin eklenmesini teklif eder, saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Başbuğ'un önergesi üzerinde söz almak is
teyen?..
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önergenin
aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay.
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler;
Mazinin bazı kötü uygulamaları emsal teşkil et
memelidir; fakat bir vakıadır ki, bugün başkanlık
sisteminde olan memleketlerde dahi başkanlar kendi
partilerinin adayıdır. Bir partinin adayı olmaksızın
bir kimsenin cumhurbaşkanı seçilmesi imkânı yok
gibidir. Çünkü partinin kendi adayı olmadığı takdir
de, onu destekleyecek bir halk bulunamaz. Valerya
Ciscard d'Estaing bir partinin başkanıydı yahut üye
sidir, Ronald Reagen da aynı şekilde.
Binaenaleyh, şu veya bu şekilde seçilecek olan
cumhurbaşkanları sonradan vazifesini gene eski par
tisinin lehine suiistimal edeceğini düşünmemek gere
kir; bu her zaman vaki olmaz.
Bu itibarla doğrudan doğruya parti dışı bir ada
yın seçilmesi mecburiyetini koymak, zannediyorum
ki, herhangi bir anlamda cumhurbaşkanı seçilmesi
ni önlemek demektir. Çünkü ilgili partiler bu sefer
oylarını vermeyeceklerdir.
Dolayısıyla demokratik sistemin yerleştirilmesine
çalıştığımız şu devrede, eski emsalleri, kötü emsal
leri emsal olarak almaktan çok yenisini yaratmak
gerekir ve esas da demokratik anlamda, halkın ken
di reyinin itibar görmesi anlamında zannediyorum
tasarının aynen kabulü; bu anlamdaki bir değişiklik
yapılmasının uygun olmadığı kanaatindeyim.
Arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay.
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. Yok.
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Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Çok kısaca arz etmek istiyorum. Bir kere bir in
sanın hiçbir partiye eğilimi olmadığını ileri sürmek
mümkün değildir. Anayasadaki bu hüküm moral
bir hükümdür ve bir istikamet gösterir. Bir Devlet
Başkanının nasıl hareket etmesi gerektiğini gösterir.
Onun içindir ki, biz önergeye katılamıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon önergeye katılmıyor. Önergenin dik
kate alınmasını oyluyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması
kabul edilmemiştir.
Sayın Tutum, sizin önergeniz de «Öğrenim yap
mış Meclisin kendi üyeleri arasından ve altı yıl»
diye bir değişiklik getirmektedir. Bir açıklama yapa
cak mısınız?..
CAHİT TUTUM — Evet efendim, lütfen; izin
verirseniz.
BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa rica ede
yim; çünkü Komisyon görüşünü bu noktada da do
laylı olarak ifade etti.
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım, değerli
üyeler;
Önergemde iki nokta düzenleniyor. Biri, Meclisin
içinden Cumhurbaşkanının seçilmesi şartı, diğeri de;
altı yıllık bir süre için seçilmesi...
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir ikinci önergeniz
var ikinci fıkra ile alakalı; o zaman beraber lütfedi
niz, tekrar zahmet buyurmayınız.
CAHtT TUTUM — Olur efendim, teşekkürler.
BAŞKAN — Pardon, Sayın Tutum yanlış anla
dınız zannediyorum. Bir diğer önergeniz daha var,
onu da bu vesileyle ifade ederseniz...
CAHtT TUTUM — Onu lütfeder misiniz?..
BAŞKAN — «Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterebilmesi,
Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı
önerisiyle mümkündür.»
CAHtT TUTUM — Evet Sayın Başkanım, bu
birinci önergemde ileri sürdüğüm tezin bir tamam
layıcısı oluyor...
BAŞKAN — Tamamlayıcısı, evet onun için rica
ediyorum.
CAHtT TUTUM — Birincisi kabul edilmediği
takdirde, tabiî ikincisi için varit değildir.
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Sayın Başkanım; burada birinci noktada, yani
Meclisin dışından da seçilebilmesi konusunda saygı
değer Komisyon Başkanımızın ikna edici argüman
ileri sürmediğini gördüm.
Benim üzerinde durduğum olsa olsa iki neden
olabilir. Dışarıdan seçme olanağı tanımakla seçme
alanını, adayların seçim alanını genişletmiş oluruz;
böylece en iyi adayı bulma şansını artırmış oluruz,
bir ihtimal bu olabilir.
İkinci nokta; Meclis aritmetiği ve yelpazesi öyle
durumlar arz edebilir ki, istediğimiz nitelikte bir ada
yı o Meclisin içinden çıkarma imkânını bulamayız.
Sanıyorum benim aklıma gelebilecek, ileri sürülebi
lecek iki neden bu olabilir.
Benim bunlara kısaca cevabım şu oluyor : Bir de
fa seçim alanını genişletmek teorik olarak sahiden
daha iyi aday bulma şansını artırabilir; ama bu ala
nın genişletilmesi en iyi adayı bulma garantisini bir
ze vermez. Bu son derece yanıltıcıdır. Çünkü bunu
biraz daha ileri uzatırsanız, biraz evvel değerli ar
kadaşlarımın ileri sürdüğü, doğrudan doğruya halkın
oyuna başvurma gibi bir sonuca kadar uzatabilirsiniz
bunu.
İkincisi; seçim alanının genişletilmesi Meclise dı
şarıdan gereksiz bazı maniplasyonların yapılmasına
rahatlıkla yol açabilir, Sayın Komisyon Başkanının
söylediğinin tersi olabilir. Özellikle bu yöntem, ör
neğin belli makamlara gelen kimselerin o makamın
saygınlığından da yararlanarak, belki Cumhurbaşka
nı olacağı gibi bir geleneğin doğmasına da yol aça
bilir; bu sakınca da var.
Üçüncü nokta; esas çabalar, benim ileri sürdü
ğüm argüman, aslında böyle bir hükmü kabul etsek
bile sanıyorum ki, bütün çabalar başlangıçta Mec
lisin içinden bir aday bulma doğrultusunda yoğun
laşacaktır. Bulunamazsa o zaman dışarıya gidilecek
tir ki, böyle bir durum Meclisin saygınlığına sanıyo
rum ki büyük ölçüde gölge düşürebilir.
Sonuncu nokta, Cumhurbaşkanı aslında sanıldığı
gibi, Sayın Komisyon Başkanı da bunu gayet güzel
vurguladılar; mekanik anlamda tarafsız bir araç de
ğildir. Objektif olarak hareket etmesi beklenen nazım
bir organdır. Bu niteliğe sahip kişilerin mutlaka mil
lî iradenin tecelli ettiği Meclisin içinden bulmak
zorunluğu parlamenter sistemin bizatihi gereğidir Sa
yın Başkanım; bu noktalar üzerinde durulmasında
yarar gördüm.
Altı yılda bir seçime gelince : Sanıyorum ki, bu da
istikrar prensibiyle ancak açıklanabilir. Geçmişte yedi
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yılın kabul edilmiş olması genellikle akademik organların, görüş bildiren akademik organlardan bazıları
nın gayet net bir şekilde belirttikleri, gibi iki mec
lisin seçim dönemlerinin birbirinden farklı olmasın
dan neşet etmiştir, oradan kaynaklanmıştır.
Bu nedenle mutlaka yedi yıl diye durmayalım,
altı yıl bence isabetli bir süredir ve nitekim atama
larda da buna benzer, şimdi ayrıntılarına girmek is
temediğim bazı teknik nedenlerle altı yıl olmasında
yarar vardır.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tutum'un önergesi üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. Yok.
Komisyon bir ilave yapacaklar mı efendim?.. Da
ha evvel bu konuyu açıklamış bulunuyorlardı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; hiç şüphesiz ki,
Sayın Tutum'un belirttiği gibi, Meclis Cumhurbaş
kanı adayını evvela kendi içerisinde arayacaktır. Par
tiler kendi içerisindedir, parti grupları kendi içerisin
dedir, parti liderleri kendi içerisindedir.
Binaenaleyh, böyle olunca dışarıdan gelen bir baskıya karşı mukavemet etmek çok kolaydır. Bu mu
kavemetin çok canlı bir örneğini yakın bir tarihte
memleketimizde gördük. Yeter ki, Meclis kendi bün
yesi içerisinde bu lideri bulabilsin. Ancak, bu lideri
bulamazsa Meclis dışarıya çıkmayı düşünebilir ve
hatta daha da ileri gidiyorum, belki kendi içerisindeki liderleri dışında Meclis liderlerinin, parti lider
lerinin üzerinde oybirliği ettikleri tanınmış bir bilim
adamına, ilim adamına yahut bir sanatkâra da bu
görev verilebilir; bu imkânı sağlamak istedik, asıl
amaç budur.
Onun içindir ki, Cumhurbaşkanlığına dışarıdan
aday gösterilmesinin çok büyük mahzurlara yol açacağı kanaatinde değilim. Bu entrikalara yol açabilir
vesaire sözleri çok kuvvetli, bunların hepsi nazikane
politik manevralar, şu kulis manevraları; burada da
oluyor kuliste konuşuyoruz, danışıyoruz, birbirimizi
ikna etmeye çalışıyoruz. Bunlar gayet normal olaylardır, politikanın tuzu, biberidir. Binaenaleyh, oralarda da bunlar olacaktır.
Altı yıllık sorun üzerinde görüşümü arz etmiş
tim, biz yedi yıllık süreye bağlıyız. Bunu geçen ak
şam da müzakerenin son safhasında söyledim, birimiz beş deriz, birimiz altı deriz; fakat genel olarak
bütün parlamenter rejimler yedi yılı kabul etmişlerdir, bunun elbette bir sebebi vardır.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon Sayın Tutum'un birinci önergesine ka
tılmıyor. Bu itibarla, önce ilk önergesini oyunuza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir.
İkinci önergesine benzer bir önerge de Sayın Feyzioğlu'ndan gelmiş bulunmaktadır. Sayın Feyzioğlu
bir açıklama yaptıktan sonra bu önergeyi müştereken
oylarınıza sunacağım.
Buyurunuz Sayın Feyzioğlu.
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar
kadaşlar;
Ben kısa konuşacağım. Komisyonumuzun kabul
etmiş olduğu sistem içinde görüşümü arza çalışaca
ğım. Yani, Cumhurbaşkanını Millet Meclisi üyeleri
seçecektir. Üyelerin içinden aday gösterilebileceği gi
bi, üye sayısı 1/5 oranında yapılacak yazılı teklifle
dışarıdan bir aday gösterme imkânını da, Komisyo
numuzun çoğunluğunun kabul ettiği gibi, ben de
mümkün görmekteyim.
Ancak, tasarının tümü üzerinde yaptığım genel
konuşmada arz ettiğim gibi, şu tehlikenin üzerine
parmak basılmıştı; bu tehlike biraz önce Sayın Tu
tum tarafından da dile getirildi : Eğer, Cumhurbaş
kanı adayının dışarıdan da gösterilme yolu açık tu
tulacak olursa, birtakım makamları işgal eden kim
selerin bir nevi kendilerini müstakbel cumhurbaşkanı
adayı görme eğilimi doğabilir. Kendisinde böyle bir
eğilim doğmasa bile, aday göstermek isteyen kişiler
böyle bir eğilimin etkisi altında kalabilirler. Bu ise
millî iradenin Meclis içinde tecellisini gölgeleyebilir.
Bu endişe üzerinde gerçekten ciddiyetle durulmak
gerekir. Bunu gidertmek amacıyla bendeniz bu öner
geyi takdim ettim; o da şudur :
Dışarıdan gösterilecek Cumhurbaşkanı adayı, bel
li bir süre önce görevinden istifa etmek mecburiye
tindedir. Binaenaleyh, görevinden istifa etmiş bir ki
şi olarak dışarıdan aday gösterilmek durumuna gi
rince, onun seçilebilmesi sadece kendi kişiliğine, de
ğerine ve dolayısıyla millet üzerindeki itibarına bağlı
olacaktır. Başka bir endişenin seçimle rolü bulunma
yacaktır.

, Bu itibarla, ben 110 uncu maddenin ikinci fıkra
j sına bu cümlenin eklenmesini önerimle arz ediyo
rum. Takdir Yüce Meclisindir.
I
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
I
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu.
j
Komisyon yeni bir açıklama yapacaklar mı?..
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkan, yeni bir açık
lama yapmayacağız. Sayın Tutum'a verdiğimiz ce
vapta bu mevcuttu, aynı cevabı tekrarlıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon, Sayın Tutum'un ve Sayın Feyzioğlu'
nun verdiği önergeye katılmamaktadır. Dikkate alın
masını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul
edilmemiştir.
Sayın Bayazıt, Uyguner, Daçe ve aynı önerge, Sa
yın Akaydın'ın önergesi.
Açıklama kimin tarafından yapılacak?..
M. FEZVİ UYGUNER — Ben yapacağım Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner.
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım;
Görüşülmekte olan tasarının 110 uncu maddesi
nin üçüncü fıkrasının biz, Cumhurbaşkanının iki de
fa seçilebilmesini temin için önerge vermiş bulunu
yoruz. Komisyonca hazırlanan metinde, «Bir kimse,
arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez» şek
linde bir sistem getirilmiştir. Haddizatında bunun
getirdiği bazı sakıncalar var.
Bir Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, ilk seçim
döneminde; yani yedi sene içerisinde kendisini hiz
metiyle, iyi ahlakıyla ve bütün tedbirleriyle millete,
kamuoyuna ve bütün çevresine, iç ve dış dünyaya
sevdirmiş ise, saygınlık kazanmış ise ikinci defa niçin
milleti böyle bir insanın hizmetinden mahrum bıra
kalım?.,
Burada söz konusu edilecek olan husus, Cumhur
başkanına ikinci defa cumhurbaşkanlığı şansı bağış
lamaktan ziyade, milletin iyi bir Cumhurbaşkanının,
seçkin bir Cumhurbaşkanının hizmetlerinden mah
rum olmamasını temin etmek amacımız olmalıdır.
Böyle bir Cumhurbaşkanı elbette ki ikinci defa se
çilmeye hak kazanır, layıktır ve seçilmelidir.
İlk dönemde, yani ilk yedi sene içerisinde göre
vinde başarı kazanamamış veya fazla göz doldur
mamış bir Cumhurbaşkanı elbette ki bu yedi yılın
sonunda tekrar seçilmeyecektir; seçilmeyince de gö
revine devam imkânı bulamayacaktır, yenisi seçile
cektir. Bu demokratik sistem içerisinde son derece
normal bir şeydir. Ancak, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, Cumhurbaşkanı şayet hakikaten iyi bir hizmet vermişse, hakikaten büyük bir beğeni kazanmışsa, bir
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saygınlık kazanmışsa o takdirde milleti böyle bir
Cumhurbaşkanının hizmetinden mahrum etmemeli
yiz. Bunun için böyle Cumhurbaşkanına ikinci defa
seçilmek şansını tanıyacağınıza emin olarak hepinize
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner.
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye?..
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergenin lehinde söz-al
mak istiyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, sayın üye
ler;
Bir önerge vesilesiyle de arz ettiğim gibi, bu bir
defa seçilme ilkesi 1961 Anayasasıyla ortaya konmuş
bir sınırlamadır. 1960'tan önceki dönemlerde böyle
bir sınırlama yoktur ve belirli bir sakıncası da ortaya
konmamıştır. Tecrübeli bir Devlet Başkanının, monarşik bir koku getirmemesi koşulu ortada olduğu
için, bir dönem daha seçilmesine, Sayın Uyguner'ın
izah buyurdukları gibi; tecrübeli ve deneyimi ile mil
lete iyi bir hzmet veren Devlet Başkanının bir dö
nem daha seçilmesinin herhangi bir sakıncası yok
tur. Bu nedenle önergenin lehindeyim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan,
önergenin aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu.
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Anayasa Komisyonumuzun
getirdiği metindeki
Başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve bununla
ilişkin süreler, seçim sistemleri, kendi içerisinde son
derece tutarlı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yedi
sene için seçilen Cumhurbaşkanının bir daha seçilme
şansı gereksizdir. Eğer bu dengeyi bozacak olursak,
maddenin, tasarının bütünü üzerinde de bazı ilaveler
yahut çıkarmalar yapmak mutlaka zorunlu olacaktır.
Tasarıyı çok iyi tetkik eden arkadaşlarım bazı ufak
tefek noktaları mutlak surette yakalamışlardır. Sanı
rım Sayın Başkan da bana katılacaktır.
Sonra, bunun başka bir mahzuru var Sayın Baş
kanım. Yedi seneliğine seçtik, hemen akahinde bir
yedi sene daha; insan ömründe 14 senelik bir devre
çok-büyük ıbir devredir. Bu nedenle, bir faninin ilk
yedi senesinden gösterdiği performansı, başarılı dahi
olsa ikinci yedi senesinden göstermesinin biyolojikman
pek mümkün olamayacağına kaniim.
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Bu nedenle getirilen dengeyi bozmamanın daha
uygun olacağı ve bu önergenin reddedilmesi gerek
tiği görüşündeyim.
Saygıyla arz eder, hürmetler sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın iğneciler, önergenin lehinde buyurunuz
efendim.
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Değerli önerge sahiplerinin ileri sürdüğü husus,
gerçekten milletçe saygıdeğer hüviyetini tescil etmiş
olan bir cumhurbaşkanının tekrar seçilmesine mani
halin olmaması ve hizmetinden milletin, yurdun mah
rum olmaması keyfiyetidir. Aslında bu, iki defa üst
üste seçilme mecburiyeti değildir. Binaenaleyh, Ana
yasa Komisyonunun getirdiği prensibe de fazla bir
aykırılığı yoktur. Bu bir imkândır; bir mecburiyet
değildir.
Kaldı ki, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Amerika
Birleşik Devletleri Anayasası da bir defadan fazlaya
cevaz vermiyordu. Bir kanun değişikliği yapmak su
retiyle iki defa seçilmesi bir Anayasa değişikliği zorunluğu olarak ortaya çıkmıştır.
Bu tarihî olaylardan da faydalanmak suretiyle, bir
cumhurbaşkanının iki defadan fazla üst üste seçilememesi prensibini getirmek her halde daha uygun
olur. Yani üst üste iki defadan fazla seçilememesi
prensibine getirmek uygun olur.
Binaenaleyh, memleketi böyle bir şanstan nadir
de olsa mahrum etmek uygun değildir. Onun için
önerinin lehindeyim.
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler.
Önergenin aleyhinde, Sayın Hamitoğulları buyu
runuz efendim...
Salondaki mikrofondan lütfetseniz Sayın Hamit
oğulları; zaman bizim için çok önemli.
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sevgili basına
sırtımı dönmemi lütfen istemeyin benden.
BAŞKAN — Aman efendim...
AHMET SENVAR DOĞU — O zaman hepi
mizin özür dilemesi lazım Sayın Başkanım. O sözü
geri alsınlar efendim.
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim?..
Böyle bir ithamı her halde layık görmezsiniz.
BEŞlR HAMtTOĞULLARI — Bir espri idi Sa
yın Başkanım; aşın hassasiyeti gerektirecek bir yönü
yok efendim.
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim.
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değerli arkadaş
larım;
Biraz önce izhar buyurduğunuz oylarla, Cum
hurbaşkanını Meclise seçtirme yöntemi kabul edildi.
Şimdi, Meclisin seçtiği bir Cumhurbaşkanı yedi yıl
hizmet gördükten sonra, ikinci kez seçilirse o zaman
tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı tarafsız
kalamayacaktır. Çok açık, çok net. Çünkü, yeniden
seçilebilmek için, çoğunluğu oluşturan partinin ada
mı olmak, politikasının adamı olmak mecburiyetinde
kalacaktır. Halbuki, tasarının en anlamlı niteliklerin
den biri, Cumhurbaşkanının bir partiye, »bir gruba
değil, bütün millete dayanabilecek bir tarafsızlığını
sürdürmesidir. Onun için, iki dönem seçilmeyi kabul
ettiğimiz takdirde, Cumhurbaşkanının ayrılmaması
gereken tarafsızlık ilkesi ortadan kalkar, Cumhurbaş
kanı mecburen, istemese bile kendisini yeniden seçe
bilecek güçte olan siyasal partinin bir türevi olur.
Bu birinci sakıncadır.
İkinci sakınca; 12 Eylül öncesi Türkiye'de birçok
müessesenin bozulmasını sağlayan önemli bir uygu
lamayı göz önünden uzak tutmamak lazım : Profes
yonellik; her yerde vardı. Onun için aslında sadece
Cumhurbaşkanı için değil, diğerleri için de... Çünkü
uzun süre, iki dönem bir kimse bir mevkii işgal eder
se, yetkileri alanına giren bütün dalları, bu menfaate
göre biçimlendirir, yoğurur. Bu, dünyanın her tara
fında böyledir. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanının
millî olması gereken, yani Türkiye'nin bütün partile
rini ayırımcılık gütmeden göz önüne alması gereken
niteliği zayıflar ve millî yararlara hizmet vermesi ge
rekirken, ister istemez sadece bir grubun yararları
yönünde kanalize olur ki, bu iki nedenle son derece
sakıncalıdır. Meclise seçimi bırakıldıktan sonra yedi
yıllık bir dönem zannediyorum ki yeterlidir.
Yüce takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları.
Efendim, gerçekte Sayın Hamitoğulları Riyasete
arkasını dönerken, bir nezaketi değil, Riyaseti kendi
sinin arkasında hissetmek gayreti içinde olduğu tefsir
edilebilir. (Alkışlar)
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Gerçekten kal
bimde hissediyorum sizi.
BAŞKAN — Teşekür ederim.
Buyurun Sayın Başkan.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANr ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım;
Gerçekten bu sorun doktrinde kesin bir hükme
bağlanmıştır; ancak sistemin devlet başkanına verdi-
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ği yetkiler, parlamenter rejimde dahi verdiği yetkile
rin, devlet başkanına büyük bir etkinlik sağlayacağı
ve şahsî idareye yol açacağı endişesiyle, iki defa yedi
sene, yani tekrar üst üste seçilebilme kabul edilme
miştir. Yalnız Fransa'da bu sefer kabul edilmiştir.
Bunun da sebebi General De Gaulle'ün şahsiyetidir.
Bunun dışında daima devlet başkanlarının bir devre
işbaşında kalması uygun görülmüştür.
Bunun şahsî iktidar endişesinin yanıbaşında fizyo
lojik bir nedeni de vardır. Evvela 40 yaşını kabul et
tik. Bir milletvekilinin 40 yaşına gelir gelmez cum
hurbaşkanı seçilemeyeceği, cumhurbaşkanı seçilebil
mek için bir ölçü içerisinde olgunlaşması gerektiği
dikkate alınırsa, hele ortalama yaş 60 civarında bir
insanın cumhurbaşkanı seçilebileceği düşünülürse,
ikinci defaki seçiminden sonra 73 - 74 yaşlarına ge
lecektir ki, bunun çok zor olacağı ve fonksiyonunu
yeter derecede yapamayacağı endişesi hâkimdir.
Bundan dolayıdır ki, bir defa yedi sene için se
çilmesi uygun görülmüştür.
Bundan evvelki Anayasamız «üst üste iki defa
yedi sene» diyordu. Yani bir defa yedi sene bittik
ten sonra araya başka bir cumhurbaşkanı seçilirse,
cumhurbaşkanlığına tekrar seçilebilmesini imkân da
hilinde kılıyordu; biz bir defa yedi seneyi yeterli
gördük.
Takdir Kurulundur ve sanıyorum ki, şahsî ikti
dar heveslerinin önlenmesi için (Sayın Hamitoğulları'nın söylediklerine büyük ölçüde katılırım) bir de
falık yedi sene yeterlidir; Sayın Senvar Doğu'nun da
söylediklerine katılarak efendim. Her ikisinin söyle
diği gerekçeleri de kabul ediyorum efendim.
A. ASIM İĞNECİLER — Komisyondan sorum
var efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Komisyon Baş
kanından, özellikle cevabının bir kısmıyla ilgili bir
sorumuz var, Değerli Anayasa Komisyonu Başka
nından istirham ediyorum.
Yaşlanma keyfiyetinden
bahsederek, fizyolojik
enerjisini kaybetmekle görevini gereği gibi yapama
yacağından bahsettiler.
Şimdi, parlamenter sistemle idare edilen ülkelerde,
benim hatırladığıma göre devlet başkanları, cumhur
başkanları 60 ila 80 yaşları arasında olmaktadırlar.
Bu fiilî durum kendilerinin izah buyurdukları pren
siple veyahut görüşle ne dereceye kadar bağdaşıyor?
Onu istirham ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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'Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım;
Ben bir prensipten bahsetmedim efendim. Yani
bir ihtimalden bahsettim ve 80 yaşında da çok dinç
olan vatandaşlar vardır, onda şüphe yok; ama nadir
dir. Normali, insanın 70 yaşına doğru bütün düşünce
melekelerinde bir zayıflığın başgöstermesidir; hele
Türkiye gibi ortalama yaşı 59 olan bir memlekette.
Gerçek budur, bunu arz ettim. Takdir Yüksek He
yetindir. Bu sözlerimden hiç kimsenin alınmamasını
rica ederim. Dediğimiz gibi asıl endişe fizyolojik ye
tersizlikten ziyade, şahsî iktidarın devam ettirme ar
zusudur ve şahsî iktidar tehlikesinin önlenmesidir.
Çok teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Komisyon Başkanımız, Sayın Bayazıt ve arkadaşları tarafından verilen önergenin dik
kate alınmasını böylece ifade etmiş oluyorlar, tak
dirinize bırakıyorlar. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir.
Sayın Akaydın'ın da önergesi aynı mahiyetteydi.
Efendim, bir son önerge Sayın Cebeci'nin öner
gesi; «arka arkaya» kelimelerinin metinden çıkartıl
masını talep ediyorlar.
Bir açıklama gerekiyor mu efendim?
ABDÜLBAKİ
dim? Bize metin
yok.
BAŞKAN —
Cebeci? ,
ABDÜLBAKİ

CEBECİ — Çıkarmışlar mı efen
dağıtılmadı, çıkarmışlarsa mesele
Efendim, yeni görüşüyoruz Sayın
CEBECİ — Açıklama yapacağım.

BAŞKAN — Buyurun efendim.
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım;
110 uncu maddenin 3 üncü fıkrası : «Bir kimse,
arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.» di
yor. Benim önerim «arka arkaya» kelimelerinin çıka
rılması ve bu suretle bir kimsenin sadece bir defa
Cumhurbaşkanı olabilmesini sağlamaktır.
Cumhurbaşkanı 7 sene için seçiliyor. 7 sene ol
dukça uzun ve yeterli bir süredir. Devlet Başkanının
tarafsızlığını sürdürmesi bakımından bir defa seçil
mesi esas tutulmalıdır. Bu suretle yaş sorunu da ön
ceden karşılanmış olur.
Cumhurbaşkanlarının ortalama 60 yaşlarında bu
göreve seçilebileceklerini mümkün ve muhtemel gö
rüyorum. Her ne kadar Atatürk 42 yaşında, İsmet
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înönü 54 yaşında Cumhurbaşkanlığına seçümişlerse
de, birisi Devletin Kurucusu, ikincisi onun en yakın
çalışma arkadaşıdır. Bu iki millî Kahraman istisna
edilirse, daha sonraki dört Cumhurbaşkanı 60 yaşın
bir hayli üstünde bu göreve seçilmişlerdir.
Ortalama 60 yaşında bile seçilen bir Cumhurbaş
kanı, 67 yaşında süresini bitirir. Tasarıya göre müte
akip dönemde seçilemeyecektir. Demek ki, metne gö
re ancak 74 yaşında ikinci kez seçilebilecektir; ama
7 senelik dönemi bitirdiğinde yaşı 81 olacaktır. Şim
diye kadar yaşlı Cumhurbaşkanlarının dış memleket
lere yapacağı zorunlu ziyaretleri dahi yerine getire
mediği düşünülürse, Cumhurbaşkanlarının sadece bir
dönem için seçilebilmeleri yolundaki önerimi destek
leyeceğinizi umar, Sayın Başkanıma ve değerli arka
daşlarıma saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci.
Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. Yok.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Kesin katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.
Komisyon alttan 2 nci fıkrada «Bir kimse, arka
arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.» cümlesin
de «arka arkaya» ibaresinin çıkartılmasına katılıyor.
önergeyi katî şekilde oyunuza sunuyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir tashihat var efen
dim; son cümle efendim : «Cumhurbaşkanı seçile
nin, partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyesi ise üyeliği sona erer.» «Üyesi ise» unu
tulmuştur efendim. Bu şekilde oya koymanızı rica
ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
A. AVNÎ ŞAHİN — Aynı şekilde Cumhurbaşka
nı partili değilse aynı sonuç çıkmaz mı efendim?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Otomatikman çıkar aynı sonuç efen
dim, gayet tabiî.
BAŞKAN — Evet.
Önce Sayın Cebeci'nin önergesini katî şekilde oy
luyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Sayın Cebeci'
nin önergesi kabul edilmiştir.
110 uncu maddeyi Sayın Cebeci'nin önergesi ve
biraz evvel Sayın Komisyon Başkanının yaptığı tas
hihle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Katî şekilde kabul edilmiştir.
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Madde 111, okutuyorum.
B. Seçimi
MADDE 111. — Cumhurbaşkanı, Türkiye^ Büyük
Millet Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu
ile ve gizli oyla seçilir. Seçimin yirmi günde tamam
lanması gerekir.
Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk iki
sinde bu çoğunluk sağlanamazsa, beş gün sonra üçün
cü oylamaya geçilir; üçüncü tur oylamada, oyların
salt çoğunluğunu sağlayan aday, seçilmiş olur.
Üçüncü turda da çoğunluk sağlanamadığı takdir
de, bu turda en çok oy alan iki adayın katılmasıyla
dördüncü tur oylama yapılır. Dördüncü oylamada,
en çok oy alan aday, Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
BAŞKAN — Maddeyle ilgili 11 önergeyi okutu
yorum.
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının Cumhurbaşkanlığı seçimi ile
ilgili 111 inci maddeye göre az bir oyla seçim yapıl
masını önlemek üzere «karşı oy» yazısında belirtil
diği gibi salt çoğunluk ve aksi halde fesih mekaniz
ması sistemi getirilmek üzere maddenin Komisyona
iadesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Lütfullah TOSYALI
Zeki ÖZKAYA
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının Cumhurbaşkanlığı seçimine
ilişkin : B. Seçimi başlıklı 111 inci maddesinin aşağı
daki gibi değiştirilerek, Türkiye'mizin beklenti ve ih
tiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek yönde düzenlen
mesini yararlı gördüğümden öneriyorum.,
Gerekçesi eklidir.
Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım.
Beşir HAMITOÖULLARI
MADDE 111. — Cumhurbaşkanı, nitelikleri 110
uncu maddede belirtilmiş bulunan adaylar arasından,
halk tarafından doğrudan ve gizli oyla seçilir.
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin esas ve usuller,
kanunla düzenlenir.
Madde Gerekçesi :
Olağanüstü bunalımlı bir dönemden, olağan ve de
mokratik rejime geçerken gerçekçi olmak gerekir. Tür
kiye'mizin, istikrar, iktisadî gelişme ve sosyal barışa
ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu hedefi gerçekleştirecek yeni siyasî rejim, 12 Ey
lülü bir daha getirmeyecek nitelikte de olmak gerekir.
Bu nedenlerle, Devlet Başkanlığından, basınına ve
üniversiteye kadar uzanan yörüngede somutlaşacak
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tarzda güçlü bir devlet oluşturmak zorunludur. Böyle
si güçlü bir devlet oluşturmanın ilk adımı, 12 Eylül
1980'de atılmıştır. Hedefe varmak gerekmektedir.
Bunun için güçlü devletin doruktaki yansıması ve
somutlaşması olan Cumhurbaşkanlığı, kendine özgü
yeni özelliklerle ortaya çıkmaktadır.
Bir parlamenter sistemde, tarafsız ve güçlü bir
Cumhurbaşkanı, seçebilmek sözkonusudur. Güçlü Dev
let, dengeli ve sağlıklı bir demokratik topluma geçişi
sağlayacak, gerektiğinde, düzenleyici, gerektiğinde dur
durucu ve gerektiğinde bir atılımı başlatabilecek ni
telikte bir Cumhurbaşkanlığına ihtiyaç büyüktür. Ge
rektiğinde yüce ulusu peşinden sürükleyebilecek güç
te, etkin bir Cumhurbaşkanı.
Türkiye'nin son yirmi yıllık deneyimleri ve tarih
sel diğer gelişmeler, Parlamentonun seçimine dayalı,
Cumhurbaşkanlarının, sembolik bir temsil ve «imza»
makinesi ötesinde bir etkisi ve anlamı olmadığını gös
termiştir. Parlamento «kulisleri, tertipleri ve ödünleri»
daha seçildiği anda, Cumhurbaşkanını, yaralayıp za
yıflatan ve kendisine ayak bağı olan engeller oluş
turduğuna, bütün ulus tanıktır.
Sadece ve yalnız yasal yetkilerle Cumhurbaşkanını
donatmakta; O'nu güçlü kılmaya yetmez. Çünkü gü
cünü büyük kişiliği ve manevî otoritesinden alma
yan bir kişi Cumhurbaşkanı da olsa etkin olamaz.
Demek oluyor ki, durumun gerektirdiği yetkiler
gerekli ama yeterli değil. Kendini ulusa ve vatana
adamış, güçlü yetenekleri olmak da gerekmektedir.
Türk Devlet geleneğinde, yetkiler, böylesi güçlü
bir şahsiyetle birlikte, ulusun tümünün güven ve umu
dunu kazanan Devlet Başkanlarının ortaya çıktığını
göstermektedir. Gerektiğinde iyi işlemeyen müessese
leri, verimli çalıştırmak, gerektiğinde, bütün ulusu,
ulusal birlik ve beraberliğin odağında birleştirmek ve
refaha doğru yönlendirmek için, güçlü Cumhurbaş
kanı gerekmektedir.
Bu gücün kaynağı, en büyük dayanağı, doğrudan
oluşan «Millî iradedir». Hele yakın gelecekte Türki
ye, en az bir dönem, yetki kaynağını doğrudan ulus
tan alan bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç duymaktadır.
Yetki, O'nu veren kaynağa göre, kullanılmaktadır.
Yüce ulusumuzun tasvibini alabilecek adaylar ara
sında, halkın tercihini ancak, ulusal düzeyde (Vatan
sathında), güçlü ve güven veren kişiliği, tarafsızlık ve
toplayıcı üstün meziyetleri ile, memlekete yaptığı bü
yük ve unutulmaz hizmetlerinden dolayı, millî sembol
haline gelen bir aday alabilir. Ulusumuz da, ancak
böylesi bir şahsiyetin işaret edeceği yolu izler.
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Türkiye'de bu nitelikte bir aday bulmak, müm
kündür. Güçlü bir Devlet Başkanı olabilecek, ulu
sun büyük çoğunluğunun tasvibini toplayabilecek,
Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtarmış bulunan
12 Eylül hareketinin, sembolü, yarınların da bir gü
vencesidir.
Halkın doğrudan seçimine bağlanırsa, ulusa umut
ve güven veren böylesi bir aday, inanıyorum ki, Tür
kiye'nin ulusal birlik ve bütünlüğünü, refahını ve ba
rışı isteyen herkes, bu sembol şahsiyet etrafında bir
leşecektir.
Ulusal sembol haline gelenler, verdikleri hizmet
lere umarım ki, ulusun bir özlemi olarak devam eder
ler.
Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçil
mesi, bu nedenlerle içinde yaşadığımız olağanüstü ko
şullar ile yakın gelecekte sorunların bir gereğidir.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının 111 inci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Nurettin ÂYANOÖLU
B. Seçimi
Madde 111. — Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
ile ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada bu çoğun
luk sağlanamazsa, üye salt çoğunluğunu sağlayan aday
seçilmiş olur. Seçimin 20 günde tamamlanması gere
kir. Bu müddet içinde seçim yapılmazsa Meclis ken
diliğinden feshedilmiş sayılır.
Başkanlık Makamına
Tasarının 111 inci maddesinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Madde 111. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin salt çoğunluğu ile ve gizli oyla se
çilir. Üçer gün ara ile yapılacak on oylamada çoğun
luk sağlanmazsa Cumhurbaşkanı Başbakan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak Mec
lisin yenilenmesini isteyebilir.
Yenileme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve
hemen seçime gidilir.
Fahri ÖZTÜRK
BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat'ın önergesini oku
tuyorum.
AYHAN FIRAT — Geri alıyorum efendim.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, evet diğerlerini
okumaya devam ediyoruz.
Buyurun efendim.
402 —
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Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının Cumhurbaşkanı seçimi ile il
gili 111 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini önerir;
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Abdülbaki CEBECt
«Madde 111. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğun
luğu ile ve gizli oyla seçilir. Seçimin 20 günde ta
mamlanması gerekir.
Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların ikisinde
bu çoğunluk sağlanamazsa, beş gün sonra üçüncü
oylamaya geçilir; üçüncü tur oylamada, üye tamsa
yısının salt çoğunluğu kadar oy sağlayan aday seçil
miş olur.
Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanmadığı takdir
de, bu turda en çok oy alan iki adayın katılması ile
dördüncü tur oylama yapılır. Dördüncü oylamada, üye
tamsayısının salt çoğunluğu kadar oy alan aday, Cum
hurbaşkanı seçilmiş olur.
Bu sonuç alınamadığı takdirde, Meclis kendisini
feshetmiş sayılır ve yeni seçimlere gidilir.»
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Komisyonu Tasarısının 111 inci madde
sinde yer alan «Cumhurbaşkanı seçimi» ile ilgili mad
denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
«Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla
seçilir.
Beşer gün ara ile yapılacak oylamaların 1, 2,
3 üncüsünde bu çoğunluk sağlanamaz ise, 4 üncü
sünde de salt çoğunluk sağlanamazsa, Meclis fesh
olur ve genel seçime gidilir.»
Turgut YEĞENAĞA
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 111 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz.
Rıfat BAYAZIT
M. Fevzi UYGUNER
Bekir Sami DAÇE
«Üçüncü Fıkra — Üçüncü turda da çoğunluk
sağlanamadığı takdirde, Meclis kendiliğinden feshe
dilmiş olur ve milletvekili seçimleri yenilenir.»
Sayın Başkanlığa
Tasarının, Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin 111
inci maddesinin son fıkrasına göre, dördüncü oyla
mada en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş
olmaktadır. Dördüncü tur oylamada ortaya çıka
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cak en çok oy sayısı, bu yüce makamın yetkilerine ve
saygınlığına uygun düşmeyebilir. Bu nedenle 111 inci
maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
«Üçüncü turda çoğunluk sağlanamazsa, beş gün
sonra dördüncü tur oylamaya geçilir. Bu oylamada
salt çoğunluk temin edilemediği takdirde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi kendiliğinden feshedilmiş sayı
lır.»
Şerafettin YARKIN
İsa VARDAL
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının 111 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının, aşağıdaki tarzda değiştirilmesini saygı ile
arz ve teklif ederim.
Feyzi FEYZtOĞLU
«Üçüncü oylamada çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde, beş gün sonra dördüncü oylamaya geçilir. Dör
düncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, Mec
lis münfesih olur ve derhal yeni seçimlere gidilir.»
Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 111 inci
maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
Bekir Sami DAÇE
Rıfat BAYAZIT
M. Fevzi UYGUNER
«Son Fıkra — Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve
başlayıncaya kadar eski Cumhurbaşkanı hizmetini
devam ettirir.»
BAŞKAN — Sayın Tosyalı; önce sizin önergenizi
dikkate alıyorum; çünkü maddenin Komisyona iade
sini istiyorsunuz.
Açıklama yapmak üzere buyurun.
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sayın
üyeler;
Bu madde üzerindeki önergelerin çoğu, dördün
cü turda az bir çoğunlukla seçilecek Cumhurbaşkanı
sistemini kabul etmemektedir. Bu bakımdan Sayın Ko
misyonumuzun bu maddeyi bu önergeler ışığı altın
da geri çekerek, yeniden düzenlemesi gerektiği görü
şündeyim. Çünkü, dördüncü turda 40, 50, 30 gibi az
bir rakamla seçilecek bir Cumhurbaşkanının yedi yıl
bu Devleti yönetmesi biraz tuhaf gibi gelecektir.
Bu bakımdan Komisyonun maddeyi geri çekerek,
daha uygun bir metin getirmesini arz ve teklif edi
yorum.
Teşekkür ederim, saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIK AÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar;
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Bu sistem bilindiği gibi, Yunanistan Anayasasın I yın Tosyalı'nın önergesinin (Komisyon katılmıyor)
dan mülhemdir. Tabiîdir ki, Komisyonumuz incele
dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Dikkate alın
miştir. incelemiştir; ama bu fesih müessesesinin ke
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
sin bir çözüm yolu olmadığı kanaatindeyiz; çünkü
memiştir.
seçimden sonra, partiler yine aynı kuvvet oranında
Müzakerelere devam ediyoruz. 111 inci madde
Mecliste temsil edilebilirler. Binaenaleyh, sonuç değiş
nin değiştirilmesini öneren Sayın HamitoğuUarı'nın
mez. Eğer, yeni kişilerin geleceği düşünülüyorsa; o
önergesine geçiyorum.
zaman Anayasamızda bir çıkış yolu vardır. Biraz ev
önergenizi açıklayacak mısınız Sayın Hamitoğulvel kabul buyurduğunuz maddede belirtildiği gibi, dı İarı?
şarıdan liderler bir aday bularak onu Cumhurbaşkanı
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok kısa olarak
seçebilirler; ama dediğim gibi, bu tamamen yeni bir
efendim.
usuldür ve herkes, her millet bunun sıkıntısını çe
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları.
ker.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
Bizim bulduğumuz çözüm yolu budur, daha iyisi
ALDIKAÇTI — Usul hakkında Sayın Başkan.
varsa; Yüksek Kurulun oylarıyla Anayasaya koyarız;
BAŞKAN — Buyurun efendim.
fakat fesih müessesesinin kesin bir çözüm yolu ol
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
madığı hususuna da dikkatinize çekmek isteriz. Yok
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın HamitoğuUarı'nın
sa, pekâlâ seçim sonuçları başka bir sonuç da vere
önergesi, «Halk tarafından doğrudan gizli oyla seçi
bilir ve Cumhurbaşkanı seçimi de mümkün olabilir;
lir.» diyor. Halk tarafından seçilmesini biz reddettik
ama kesin bir yol değildir efendim.
efendim.
Tekrar müzakeresine yer yok efendim.
Saygılarımızı sunarız.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; müsaade
ederseniz bir soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir oylamadan
geçmek durumundayız; çünkü Sayın Tosyalı, önerge
lerle birlikte maddenin Komisyona verilmesini isti
yor. Bu ifadesi ile Komisyon, anlıyorum ki önergeler
üzerinde müzakereye devam kararındadır.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIK AÇTI — Evet efendim, devam edelim ve
belki bir çözüm yolu buluruz efendim; çünkü bu
nun kuralı yok, yani bir seçim sistemi; herkes bir
yol tutturmuş gidiyor...

BAŞKAN — Tabiî haklısınız...
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir dakikanızı
rica ediyorum, usulî bir meseledir; gerçekte «Cum
hurbaşkanı, nitelikleri 110 uncu maddede belirtilmiş
bulunan adaylar arasından...» diyor, ki sizin verdiği
niz önergedir. O reddedilmiş bulunduğuna göre, bu
nun muamele görmesine imkân kalmamıştır, takdir
edersiniz.
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Arz edeyim efen
dim.

BAŞKAN — Evet, anlıyorum; teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Tosyalı.
LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, ille fesih
mekanizmasını işletmek gereği yok. Sayın Başkan ifa
de ettiler, yani başka bir sistem bulunabilir, onun için
müzakere açılsın.

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında görüşünüz
efendim.
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim,
usul hakkında izin verirseniz arz ediyorum.
Sayın Başkanım eğer bunu söylememiş olsalardı,
bunu ben arz edecektim. Burada yalnız bir küçük nok
ta var. Onunla ilişkin olarak Sayın Komisyona bir
soru yöneltip, gideceğim efendim.

BAŞKAN — Evet, ben tabiî önergeyi oylara su
nacağım; eğer geri almıyorsanız. Maddenin, önerge
lerle beraber Komisyona iadesini istiyorsunuz; eğer
geri almıyorsanız bunu oylayacağım.
LÜTFULLAH TOSYALI — Burada düzenlene
mez Sayın Başkanım; onun için Komisyona geri git
mesi lazım.
BAŞKAN — Komisyon Başkanımız, bunun bu
rada görüşülmesinde isabet görüyor. Bu itibarla Sa-

Burada, reddedilen 110 uncu maddeye ilişkin öner
geden farklı bir husus var değerli Başkanım. Onun
için buraya geldim ve arkadaşlarımın huzuruna geç
mekle onurlanıyorum efendim.
Değerli Başkanım, sayın arkadaşlarım;
110 uncu maddeye ilişkin verdiğim önerge redde
dildiği için, ondan bir noktada farklılık taşıyan 111
inci maddeye ilişkin önergemle ilgili bir küçük nok
tayı açıklamakta zorunluluk vardır.
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Değerli arkadaşlar;
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, önü
müzdeki dönemin bir zorunluluğu olarak ortaya çık
maktadır. Sadece bunun kanunla...
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, siz esasa gi
riyorsunuz, ben usulü halletmek mecburiyetindeyim.
Müsaade ederseniz, değerli arkadaşlarımızın oyuna
müracaat ederek usulü halledeceğim efendim, müsaa
de ediniz...
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım,
şunu arz edeyim...
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim.
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Hayır, önergem
de ikinci kısım var, farklı Sayın Başkanım; «Cum
hurbaşkanı seçimine ilişkin esas ve usuller kanunla dü
zenlenir», buna ilişkin bir noktada açıklama yapma
hakkım olduğunu zannediyorum. Ama...
BAŞKAN — Efendim, esası reddedildikten son
ra, usule taalluk eden meselenin burada münakaşası
ayrıca mümkün olmaz, müsaade edin efendim.
Sayın arkadaşlar;
110 uncu maddenin değiştirilmesine müteallik
önergesiyle Sayın Hamitoğulları...
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Efendim, bir so
ru soramaz mıyım Sayın Başkanım?..
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, lütfediniz...
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Lüzum kalmaz
dı efendim...
BAŞKAN — Cumhurbaşkanının halk tarafından
doğrudan doğruya ve gizli oyla seçilmesini önermiş
ve yüksek oylarınızla bu önerge kabul edilmemiş idi.
Şimdi, bu defa verdikleri önerge, «Cumhurbaşkanı
nitelikleri 110 uncu maddede belirtilmiş bulunan
adaylar arasından halk tarafından doğrudan ve gizli
oyla seçilir.» ibaresini taşımaktadır. Bu itibarla, o
önergeye atıf yapılmış olması ve esasın Genel Ku
rulca reddedilmiş bulunması itibariyle, bu önergenin
müzakeresine imkân kalmamıştır.
Teşekkür ederim.
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Efendim, bir so
ru sormama da izin yok mu efendim?..
BAŞKAN — Efendim, onu bir başka vesileyle
sorunuz; imkân kalmadığını ifade ettim efendim.
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Hayır, önergeyle
ilgili efendim.
BAŞKAN — Efendim, muameleye koyamıyorum
önergenizi.
Teşekkür ederim, buyurun efendim.
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Peki efendim, te
şekkür ederim Sayın Başkanım.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları.
Geniş değişiklik istediği için Sayın Âyanoğlu'nun
önergesine geçiyorum.
NURETTİN ÂYANOĞLU — Efendim, ben, Sa
yın Bayazıt ve arkadaşlarının önergesine katılıyorum.
O itibarla, onlarla birlikte mütalaa edilmesini rica edi
yorum efendim.
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim.
Sayın Âyanoğlu'nun önergesi geri verilmiştir.
Sayın Fahri öztürk'ün önergesine geçiyoruz.
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, önergem
üzerinde söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk.
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;
Cumhurbaşkanına verilen yetkilerle, Cumhurbaş
kanı seçilmesinde takip edilen husus, çelişkili bir dü
zenleme mahiyetindedir, ileride, değil bir siyasî par
tinin, bir siyasî parti hizbinin dahi Cumhurbaşkanı se
çimine çok etkili olacağı bir gerçektir. Bu nedenle, bu
kadar kolay bir seçimle, geniş bir yetkinin bağdaştırıl
ması mümkün değildir.
111 inci madde, Cumhurbaşkanının 20 gün için
de seçilmesini öngörmektedir. Bu maddeye göre, ilk
iki turda 2/3 çoğunluk, üçüncü turda salt çoğunluk,
yani 201 kişi, dördüncü turda, iki adaydan en çok oy
alan Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu madde, 102 nci
maddeye gönderme yapmadığına göre, Cumhurbaşka
nının dördüncü turda seçimi için 100 oya mı, yoksa
68 oya mı ihtiyaç olduğu kuşkuludur. Dördüncü tur
da 134 kişilik toplantı nisabıyla toplanacak Mecliste,
68 oyla olmasa bile, 100 oyla Cumhurbaşkanı seçile
bilecektir. 400 kişilik bir Meclis içerisinde 100 oyla
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, bu denli geniş yetkileri
nasıl kullanabilecek, gerektiğinde Bakanlar Kuruluna
nasıl Başkanlık edecektir? Takdirlerinize sunuyorum.
Bu nedenle, Cumhurbaşkanının, Meclisin salt ço
ğunluğuyla seçilmesini, 10 turda salt çoğunluk sağla
namadığı takdirde, Meclisin feshedilerek seçime gidil
mesini, yeni gelen Meclisin bu seçimi yapmasını öne
riyorum.
Tasviplerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk.
Sayın öztürk'ün önergesi üzerinde söz almak iste
yen üyemiz?..
ATALAY PEKÖZ — Lehte Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz.
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ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değeri) ar
kadaşlarım;
111 inci maddede öngörülen seçim şekli, Cumhur
başkanının süresi, bu makamın niteliği ve yetkileriyle
bağdaşacak bir nitelik göstermemektedir. Mecliste ço
ğunluğu elde eden bir parti, hatta Sayın Öztürk'ün
ifade ettiği gibi, bu parti içindeki bir hizip, çok ko
lay bir şekilde Cumhurbaşkanı adayını kendi içinden
seçecek ve onu o makama getirecektir. Hat böyle olun
ca, Cumhurbaşkanının tarafsız olamayacağı kesinlikle
ortaya çıkacaktır. Her ne kadar partisiyle ilişiğinin
kesileceği öngörülmekte ise de, bu, bir şekil şartının
yerine getirilmesinden öteye gidemeyecektir.
Cumhurbaşkanı, Sayın Öztürk'ün önergesinde te
mel hedef olarak alındığı üzere, partiler arasında bir
uzlaşma sonucunda ortaya çıkmalıdır. Ancak bu şe
kildedir ki, seçilecek olan Cumhurbaşkanı, bir gü
ven ortamı yaratacak ve mümkün olduğu kadar ta
rafsız bir kişi hüviyeti gösterecektir. Aksi halde, bir
hizbin yahutta siyasî bir gücün adayı olarak o ma
kama oturan kişi, güven ortamı yaratamayacak, siya
sal çekişmelerin ta içine itilmiş olacaktır. Oysaki, bu
münakaşa ortamı içinde o makam, o yetkilerle mü
cehhez makam, son derece yıpranacaktır. Hele yeni
bir seçim döneminde, kendisini getiren siyası güçten
başka bir güç o parlamentoda iktidar olursa, bakiye
süresini, siz seyredin, ne kadar bir müşkülat içinde
geçirecektir.
Diğer bir konu, çok cüzî bir oyla seçilmiş olma
nın yaratacağı huzursuzluk ve güvensizliktedir. Böy
lesine ulvî, böylesine yüksek yetkilerle, olağanüstü
yetkilerle mücehhez bir makamı ihraz edecek zatın,
mutlaka Meclisin büyük bir çoğunluğunun güvenine
mazhar olarak seçilmiş olması lazım. O halde, 111 in
ci maddede öngörülen seçim nisabı son derece yeter
sizdir.
Arz ettiğim gibi, seçim nisabını yükseltmek, par
lamentoyu oluşturacak olan siyasî güçlerin kendi ara
larında uzlaşması ve anlaşmasıyla mümkün olacak
tır.
Bu sebeplerle Sayın Öztürk'ün önergesini destek
liyorum. Belki nisap; salt çoğunluk yerine, 2/3, hatta
3/5 tarzında da olabilir. Bu konuda yapılacak olan

..*..
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bir değişikliğe de katılmaya razıyım.
Saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz.
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, önergenin
aleyhinde efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay.
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler;
Gaye, Meclisi tehdit altında bulundurup, şu veya
bu şekilde bir seçim yapması değildir. Gaye, Meclisin
feshini sağlayıp tekrar tekrar seçimlere de gitmek de
ğildir. Ama, bazı müşkülatı halletmek esas olduğuna
göre, Komisyonun teklifi de, bahsedildiği şekilde mil
lî iradeyi tam ortaya koymamaktadır. Bu itibarla, 102
nci maddedeki şekle belki girmekte fayda vardır. Çün
kü, mademki kanunlar, bu 102 nci maddede göste
rildiği şekilde asgarî 101 oyla çıkabildiğine ve böylece
kanun bakımından Meclisin iradesinin sağlamlığı, te
kemmülü kabul edildiğine göre, aynı kuvvet Cum
hurbaşkanının seçilmesi bakımından da değerli olabi
lecektir. Bu itibarla, 102 nci maddedeki 101 oyun as
garî şekilde kabul edilmesi halinde, müşkülatın büyük
bir şekilde halledileceğine kaniyim. Bu itibarla yine,
arkadaşımızın önergesinin kabul edilmemekle birlik
te, metindeki o fıkranın da düzeltilmesini temenni edi
yorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın öztürk'ün önergesi üzerinde söz almak iste
yen başka bir üyemiz?.. Yok.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
takdir Yüksek Heyetindir. Oylansın, dikkate alırız, bir
incelemeye tabi tutarız efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul
edilmiştir.
Diğer önergeye geçmeden evvel, Birleşime 20 daki
ka ara veriyorum.
Teşekkür ederim.
Kapanma Saati : 16.25

......
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 16.45
BAŞKAN : Başkanveküi Fenni İSLİMYELÎ
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri;
141 inci Birleşimin 4 üncü Oturumunu açıyorum.
Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde müzakere açı
yorum.
Sayın Cebeci, açıklama yapacaksınız, buyurun
efendim.
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Önerim, Cumhurbaşkanının en az üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu ile seçilmesini ve bu
Yüksek Makama saygınlığı sağlamaktadır. Bu anafikire göre, üçüncü oylamada, Tasarıda öngörülen
ve oyların salt çoğunluğunu sağlayan adayın seçil
miş sayılmasını, üye tamsayısının salt çoğunluğu ola
rak yorumluyorum ve Tasarının sadece «salt çoğun
luk» şeklindeki ifadesine bu yolda açıklık getiri
yorum. Yani, önerimde «Üçüncü oylamada üye tam
sayısının salt çoğunluğu kadar oy sağlayan aday se
çilmiş olur.» diyorum. Belirttiğim salt çoğunluk anafikrinden ayrılmamak için de, dördüncü oylamada en
çok oy alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini de,
üye tamsayısının salt çoğunluğu şartına bağlıyorum.
Çünkü; bu oylamaya katılan iki aday eşit oy aldık
ları ıtakdirde, seçim sonuçlanmamış olur. Bu, pekala
mümkündür. Bizim Danışma Meclisi Başkanlık seçi
minde ilk oylamada adaylarımızdan birisi 57, birisi
56 oy aldı. Pekala eşit de olabilirdi; bir oy fark var
dı. Bu takdirde, getirilen Tasarıda hiçbir hüküm yok
tur. Ne olacaktır; dördüncü oylamada iki tane eşit
oy?..
Benim önerimde ise, «Üçüncü oylamada en çok
oy allan iki aday arasında yapılacak dördüncü oyla
mada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar oy alan
aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.» denilmektedir;
yani 201 oyla. Sadece iki aday arasında tercihi ifade
eden bu oylamada, salt çoğunluktan da az oy alan
adayın seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı makamının say
gınlığını azaltır. 400 üyeli bir Meclisin (Daha aza
gitmiyorum) 100-110 üyesinin oyu ile seçilen bir
adayın 7 sene bu kadar geniş yetkilerle donatılmış
olarak Devletin başında kalacağını düşünmenizi didilerim....

Dördüncü oylamada, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu sağlanamadığı takdirde, önerdiğim maddenin
son fıkrası ile Meclisin kendisini feshetmiş olacağı ve
yeni seçimlere gitmek gibi, kesin sonuç verici mües
sir bir müeyyide ilave edilmektedir.
Esasen, bu son fıkranın içerdiği hüküm, millet
vekillerini belli bir aday üzerinde toplamaya büyük
yardımcı olacak ve Meclisin feshine ve yeni seçim
lere gidilmesine de lüzum kalmayacaktır.
Takdir Yüce Kurulunuzundur, saygılarımla arz
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci.
Sayın Cebeci'nin önergesinin leh ve aleyhinde söz
isteyen sayın üyemiz?..
PAŞA SARIOĞLU — Lehinde söz istiyorum
efendim.
ŞERAFETTlN YARKIN — Lehinde....
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu, önergenin
lehinde.
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli
arkadaşlarım;
Sayın Cebeci'nin önergesine şu yönden katılı
yorum: Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Devletimizin
başıdır, sembolüdür, milletimizi temsil etmektedir. Biz,
bir kanunun yapılmasında dahi, salt çoğunluğu 101 de
tutmak suretiyle kanunlarda gösterdiğimiz titizliği, bir
Cumhurbaşkanının seçiminden esirgememeliyiz. Çün
kü, önümüze gelecek bir kanunda dahi, 133 ile topla
nıp, 101 salt çoğunlukla karar vermek üzere 102 nci
maddede böyle bir hususu öngördük.
Diğer taraftan, bir Cumhurbaşkanının seçimini son
turda sadece katılanların arasında en çok oyu alacak
olana tevcih etmek, zannımca yerinde değildir.
Bu itibarla; mutlaka bunun, en az kanunlarda ara
dığımız 101 salt çoğunluğun altında olmaması ge
rektiğine inanıyorum; bir.
İkincisi; diğer bir husus, bir partinin tek başına
101 veya 101'in üzerinde milletvekili sayısına sahip
olması halinde, bu başlangıçta öngörülen partiler
arasında bir uzlaşmayı, anlaşmayı ve Cumhurbaşkanı
bütün milleti temsil edeceğine göre, partilerin daha
başlangıçta seçimde buna yanaşmasını ve kabullenme-
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sini öngören bir hususu da ortadan kaldırmamak ge
rekir. Eğer tek başına bir parti 101'in üzerinde üyeye
sahipse, diyelim ki 110 veya 102 üye sayısına sa
hipse, karşıdaki partiler de dağınık şekilde ise ve an
laşma zemini yoksa, bu takdirde başlangıçtan itiba
ren bu partinin diğer partilerle herhangi bir şekilde
bir uzlaşmaya, bir tavize gitmesi mümkün değildir.
Halbuki, burada esas gaye; mümkün olduğu ka
dar parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının Meclis
tarafından seçilmesindeki esas gayelerden birisi, (Ar
kadaşlarımız burada açıkladılar) Cumrubaşkanının
millet huzuruna gitmesindeki mahzunlardan bir tane
si; onu yıpranmaktan kurtarmaktı.
Binaenaleyh, burada bu anlaşmayı biz bu zeminde
sağlamazsak, tek başına bir partinin eğer bu Mecliste
seçme gücü varsa, bu takdirde, başlangıçta diğerleri
ile herhangi b.r istişareye dahi lüzum görmeyebilir.
Tabiî bu bir anlayış meselesidir; ancak gitmediği tak
dirde yalnız başına bir partinin Cumhurbaşkanını
seçmesi mümkün olacaktır.
Zannımca bu bir yanlıştır, bir hatadır. Cumhur
başkanının seçiminde, en az partiler arasında bir uz
laşmaya, bir tavize meydan verecek şekilde bu mad
demin düzenlenmesi lazımdır.
Bu itibarla, salt çounluğu da burada esas kılma
lıyız. Nasil ki, kanunlarda (Biraz evvel arz ettiğim
gibi) bunu, 101'i esas görüyorsak, Cumhurbaşkanı
seçiminde de bunu esirgememeliyiz.
Bilgilerinize arz eder saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu.
Sayın Aldıkaçtı, bir hususu nakletmek isterim. Sa
yın Öztürk'ün önergesinin biraz evvel siz de dikkate
alınmak üzere oylanmasını istemiştiniz. Aynı şekil
de Sayın Cebeci'nin, Sayın Yeğenağa'nın, Sayın Yarkın'ın ve Vardal'ın ve Sayın Feyzioğlu'nun önerge
leri de aynı mahiyettedir. Müzakerelere devam et
mek yerine, Komisyona alınmasında fayda mülahaza
eder misiniz?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Evet Sayın Başkan. Biz, «müza
kerelere devam edilsin» dediğimiz zaman, yeni yeni
görüşlerin ortaya atılacağını
düşünmüştük. Sanı
yorum ki yeter derecede görüş ortaya atıldı ve öner
geler de birbirine benzemeye başladı. Onun için, uy
gun görürseniz önergeleri olduğu gibi Komisyona
verin, biz bir kere daha düşünelim; ama ne düşü
neceğiz bilmiyorum.... Düşünelim bir kere daha. (Al
kışlar ve «Bravo» sesleri.)
BAŞKAN — Bunlardan yalnız Sayın öztürk'ün
önergesi oylandı, diğerleri oylanmadan, aynı mahi
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yette olduğu için; Sayın Cebeci'nin, Sayın Yeğen
ağa'nın, Sayın Yarkın'ın ve Feyzioğlu'nun önergeleri
ni Komisyona veriyorum.
Sayın Aldıkaçtı, Sayın Bayazıt ve Uyguner'in
önergeleri de «Üçüncü turda çoğunluk sağlanmadığı
takdirde Meclis feshedilmiş sayılır» şeklindedir, onu
da size veriyorum.
Gene aynı şekilde Sayın Daçe'nin ve Bayazıt'ın
önergelerini müştereken veriyorum.
Böylece maddeyi önergelerle birlikte Komisyona
vermiş oluyorum efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım hepsini verin efen
dim.
BAŞKAN — Evet. 112 nci maddeye geçiyoruz.
Sayın Aldıkaçtı, 112 nci madde milletvekili....
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım,
112 nci ve 113 üncü maddeyi yüksek müsaade
lerinizle Komisyona geri alıyoruz efendim. 114'den
sonre devam ediyoruz efendim.
BAŞKAN — 112 ve 113 üncü maddeler Komis
yona geri verilmiştir.
Müsaade ederseniz önergelerle beraber vereyim,
mevcut önergeleri var ise şayet; yardımcı olabilir.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hay hay efendim, teşekkür ederiz.
Sayın Başkanım, sonra şimdiden söylüyorum, 118
inci maddeden sonra, 125 inci madde dahil olmak
üzere, onu da geri alıyoruz efendim.
BAŞKAN — Nasıl efendim?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — «Devlet Danışma Konseyi, kuru
luşu» madde 118'den, «Bakanlar Kurulu»'na ıkadar da
geri alıyoruz. «Bakanlar Kurulu^'ndan sonra gelen
maddeleri müzakereye devam edebiliriz efendim.
BAŞKAN — Hay hay efendim, teşekkür ederim.
Sayın üyeler;
Bu durumda 114 üncü maddeyi okutuyorum:
E. Sorumsuzluğu
MADDE 114. — Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili
işlemlerinden sorumlu değildir.
Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda
Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmak
sızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışın
daki bütün karanları, Başbakan ve ilgili bakanlarca
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan
sorumludur.
BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge var,
okutuyorum:
408 —
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan Tasarının 114 üncü maddesi
nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Cahit TUTUM
«Cumhurbaşkanının, Anayasada, başbakan ve ilgi
li bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına
yapabileceği belirtilen işlemlerin dışındaki bütün ka
rarları, başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu
kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur.»
BAŞKAN — Sayın Tutum, açıklama yapmak üze
re buyurun efendim.
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Önergem, Cumhurbaşkanının, ancak Anayasada
belirtilen birtakım işlemleri yapabileceğini öngörmek
tedir. «Yasalarda» diyerek, meçhul, yasama organı
nın belirsiz tasarruflarına bırakılacak bir yetkiyi dü
şünemiyorum. Cumhurbaşkanının tüm yetkileri açık
ve seçik bir şekilde Anayasada yer almalıdır. Bu
nun, şöyle bir ikilemle karşılaşması ihtimali vardır,
aslında belki de saygıdeğer Komisyon bunun farkın
dadır; ama galiba yazarken hızlı yazmanın sonucunda
böyle bir fark doğmuş olabilir; Cumhurbaşkanının
tek başına almış olduğu kararların yargı denetimi dı
şında kaldığına dair açık bir hüküm var. Eğer o ifade
doğru ise, diğer kanunlarda, başbakan ve ilgili ba
kanların imzalarına gerek olmaksızın, tek başına
alabileceği tüm kararlar yargı denetimine tabi ola
caktır. Böyle bir çelişkiyi içinde taşımaktadır.
İDemek ki, önergem ilki şeyi düzeltmek isıtemektedİr; 'birisi, Cumhurbaşkanının yetkileri yalnız Ana
yasada gösterilir ve bu ilkeyi 'benimsemeliyiz. Gele
cekte veya yürürlükte olan birtakım yasalara daya
narak, lözel 'birtakım yetkiler kullanılacağını öngörmiemdz doğru olmaz. Bunlar ne ise, halen ne ise ve
yahut 'vermeyi 'tasavvur etifciğimiiz yetkiler ne ise,
açı)k seçik Anayasada yer almalıdır. 'Burada •vur
gulamak istediğim nokta, 'başbakan ve ilgili baka
nın imzasına ıgerelk olmaksızın kullanabileceği yetki
lenin, Anayasada mutlaka gösterilmesi doğrultusun
dadır. Benim ısrarım bu noktadadır. Kuşkusuz 'bu
nun dışında ibinlerce işleme dmza ata'bilir; ama tek
'başına <yerine getireceği; 'işlemler ve kullanacağı yet
kilerin, Anayasada behemalhal yer alması lazım.
ikincisi demin 'belirttiğimi 'bir nevi Cumhurbaşka
nı kararlarının, ıtek basma aldığı kararların idare hu
kukunda büyük ölçüde kullandığımız terimle, özel
bir işlem kategorisi, yani hükümet tasarrufu kate
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gorisini oluş/turması vakıası karşısında bunu kabul'
edecektik tabiî, ileride onu tartışacağız; ama bir an
için kalbul ettiğimizi varsayarsak, yani, Cumhurbaş
kanının tek başına aldığı kararların, idarî yargı de
netimi dışında bırakılacağı ilkesini kabul edecek olur
sak, bu defa, 'bu ifade de çelişki olacaktır. Çünkü,
başka kanunlarda yer alan tek başına kullanabilece
ğine dair yetkilerin hepsi yargı denetimine tabi olur
ken, Anayasada belirtilenler yargı denetiminin dışın
da kalacak. Bu ifade, böyle ıbir çelişkiye de ister is
temez 'yol açmış olacaktır.
Saygıdeğer Başkanım ve değerli üyeler, benim
önergem kabul edildiği takdirde, Cumhurbaşkanının,
ancak tek başına kullanacağı yetkilerin Anayasada
yer almasını öngörmektedir. Takdirlerinize saygı ile
sunuyorum.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum,
Sayın Tutum'un önergesi üzerinde söz isteyen
başka üye?..
TURGUT TAN — Sayın Başkan karşı oyum
var, lebinde söz isıtiıyorum^
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tan, önergenin lehinıde.1

(TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Anayasa Tasarısının (tümü üzerinde yaptığım gö
rüşmede de bu noktaya değinmiştim ve getirilen sis
tem açısından, parlamenter sistemin özünü değerlen
dirirken, bu çerçeve içerisinde, Cumhurbaşkanının
ıtek başına yapabileceği işlemlere de «değinmiştim.
Cumburbaşkanının tek başına yapabileceği işlem
ler, Anayasa Tasarısının iki yerinde söz konusu ol
maktadır. Biri, şu anda görüştüğümüz 114 üncü mad
dede, diğeri de idarenin yargısal denetimine ilişkin
1:53 üncü maddenin ikinci fıkrasında.
Her şeyden önce, 11513 üncü maddenin ikinci fık
rasında, «Cumhurbaşkanının Anayasada, tek başına
yapabileceği 'belirtilen işlemler» deyimi kullanılması
na rağmen, şu anda görüştüğümüz 1>14 üncü madde
de «Anayasada ve diğer kanunlarda» deyimi kulla
nılmaktadır. Binaenaleyih, sanki, 1153 üncü madde
ile 114 üncü madde birlikte düşünülürse, denetime
talbi olmayanlar, yalnızca Anayasada tek başına ya
pabileceği belirtilen işlemler, buna karşılık, kanun
larla da kendisine, tek başına yapabileceği işlemler,
yetkiler verilebilmektedir, «onlar 'bunun dışında kal
maktadır gibi, bir dolaylı sonuç çıkmaktadır. Bu so
nucun ortadan kaldırılması açısından, diğer kanun
larda iböyle bir yetki verilmesinin söz konusu olma
ması gerekir. Birinci nokta bu.
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İkincisi : Sorumsuzluk açısından, Cumhurbaşka
nının ilke olarak, görevi ile 'ilgili işlemlerden sorum
lu olmadığı ve bu (işlemleri, başbakan ve ilgili ba
kanların imzalaması gerektiği belirtildikten sonra;
«Ancak» deyip, «aşağıda (gösterilen işlemler, Cum
hurbaşkanı tarafından tek başına yapılabilir.» diye
'teker ıteker sayılması genellemektedir. Sayılmadığı tak
dirde, 'ileride çok büyük karışıklıklar ve tereddütler
ortaya çıkabilir.
(Benim (kanımca, Parlamenter sistem içinde, tabiî
her zaman için düşünüyorum.) 'bu işlemler şunlardan
ibaret olmalk gerekir asgarî : 'Birisi, Cumhurbaşka
nına verilmiş olan fesih yetkisinin kullanılması; di
ğeri, 'kanunların yeniden görüşülmek üzere parla' mentoya iadesi; Anayasa Mahkemesine ve Danuştaya üye seçimi; şu anda geri çekildiği belirtilen Dev
let Danışma Konseyi veyahut da onun yerine kuru
lacak olan bir omgana seçilecek üyeler; 'başbakanın
ve ilgili bakanların atanması ve af yetkisinin kulla
nılması gibi, parlamenter sistem içerisinde fek başı
na yapabileceği kabul edilen (Genel olarak) işlem
ler.,
IBunların, benim kanımca, mutlaka bu maddede
teker teker gösterilmesi gerekir. Eğer geri alınacaksa 'bu noktaların göz önünde tutulması gerektiği
kanısındayım. Bunları Ibelirtmıek gereğini doydum.
Teşekkür ederim. Saygılarımla..
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan.
İSayın Tutum'un önergesi üzerinde söz almak
isteyen başka bir sayın üye?.. Yok.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Gerçekten çok zor bir durumdanım. Komisyon,
çoğunlukla önünüzde'ki metni düzenlemiştir; ama
ben de Sayın Tan'ın 've Sayın Tutum'un görüsüne
katılıyorum. Eskiden 'beri de o görüşte idimi; ama Ko
misyonda azınlıkta kaldım. Onun için Genel Kuru
lun takdirine bırakıyorum Sayın Başkanım.
Efendim, sorun gayet açıktır. Bütün Anayasa
metinlerinde; Fransız Anayasasını açın, Alman Ana
yasasını açın, devlet başkanının tek başına yapaca
ğı imzalar teker teker gösterilmiştir, sayılmıştır. Ders
kitabımda da aynı tezi müdafaa etmişimdir.
IBAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade ederseniz,
Sayın Tutum'un önergesini Komisyon takdire bıra
kıyor. iBu itibarla, ben de dikkate alınmasını oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Bitmeyenler... Ka
bul 'edilmiştir.
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1114 üncü maddeyi Komisyona veriyorum önerge
siyle beraber ve 1115 inci maddeyi okutuyorum,
F. Sorumluluğu1
MADDE 115. — Cumhurbaşkanı, 'vatan hainli
ğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye
tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suç
landırılır,
BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum.
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının 115 inci maddesinin aşağı
daki şekilde düzenlenmesini saygılarımla arz ve tektif ©derim.
'Mehmet PAMAK
(«MADDE 1115. — Cumhurbaşkanı, vatana ihanatften dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye
tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla
suçlandırılır.»
(BAŞKAN — Sayın Pamak.
MEHMET PAMAK — Açıklamaya gerek olma
yacak derecede açık efendim, vatana ihanet halinde,
sayıyı biraz daha fazlalaştırdım,
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Pamak.
Komisyonun görüşünü rica ©diyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Basanım; gerçekte Cumhur
başkanının vatan hainliğiyle itham edilmesi çok ağır
bir olaydır. Bunun için üçte birin teklif ©dilmesi, za
ten tekliflimizde bulunmaktadır; fakat tıörtte üçünün
de kararını istemek efendimi, gerçekleşmesi mümkün
almayan bir sayıdır. Yani, 403ı üyenin 3€ö'ü diye
cektir. Bunun için üçte iki kalması daha doğru olur.
Esasen üçte bir teklif, üçte iki kabulü esas teşkilat
hukukumuzum geleneğinde vardır; anayasanın tadil
leri de üçte bir teklif, üçte iki kabulle, üye tamsa
yısının kabulüyle mümkündür.
Onun için biz, maddemizin aynen kalmasını
istiyoruz efendim.
MEHMET PAMAK — Önergemi geri alşyorum
efendim.'
IBAŞKAN — Önerge geri verilmiştir.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Vatana iha
net» başka, «hainlik» başkadır; «vatana ihanet» olur
sa daha iyi olur.
IBAŞKAN — Onu, biliyorsunuz, bir alt komis
yonu var, redaksiyon mahiyetinde, bunu komisyon
tetkik 'eltsinler efendim.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergede de
var efendim,
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BAŞKAN — Önenge sahibi aldı efendim.
(ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın 'Balkan, sanıyorum ki, Sel
çuk Bey, önenge sahibine hitap ediyor, bize değil.
'BAŞKAN — (115 inci madde üzerinde bir başika
önerge yolk, söz alan yok. Bu itibarla, Komisyondan
geldiği şekilde oyluyorum. Kabul edenler... Etme
yenler..,. 1115 inci madde kabul edilmiştir.
(11116 ncı maddeyi okutuyorum.
G. Cumhurbaşkanına vekillik etme
(MADDE İİİI6. — Cumhurbaşkanının hastalık ve
yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak göre
vinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine ka
dar; ölüm, çekilme veya başka 'bir sebeple Cumhur
başkanı makamının boşalması halinde de yenisi se
çilinceye Ikadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Curnhurbaşlkanlığına vekillik eder ve Cumhur
başkanına ait yetkileri kullanır.
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.

ıbu boşluğu doldurmaya çalıştım ve şu şekilde bir
ilave yapılmasını öngörmüş bulunuyorum :
«Görevine dönmesine kadar» dan sonra, «sürekl
hastalık sebebiyle görevini yapmasının imkânsız ol
ması» şeklinde bir ilave (getirdim. Tabiatıyla, hasta
lığın tespiti ve ıbu arada hastalığın uzun süreli olup
olmadığı ancak tıbbî raporla tespit edilebileceği ci
hetle, bu hususu ayrıca önergemde belirtmiş değilim.
Yüce Kurulun takdirlerine arz ediyorum.
Saygılar sunarım,,

Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının, «Cum
hurbaşkanına vekillik etme» başlığını taşıyan 116 ncı
maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygı
larımla arz ve teklif ederim.
Bahtiyar UZUNOĞLU
Cumhurbaşkanına. vekillik etme
İMADDE 1116. — Cumhurbaşkanının hastalık ve
ya yurt 'dışına çıkma ıgibi sebeplerle geçici olarak gö
revinden ayrılması hallerinde, .görevine dönmesine
kadar; sürekli hastalık sebebiyle görevini yapmasının
irnlkânsız olması ve ölüm, çekilme veya başka bir se
beple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halle
rinde yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük 'Millet
'Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Şimdi efendim, anayasalara bu şekilde bir mad
de konmuyor böyle bir nezaket dolayısıyla. Böyle
bir halde ne yapılır? Cumhurbaşkanı hakikaten sü
rekli bir hastalıkla maluise ne olur? Cumhurbaşkanı
ile en yakın temasta olan kişi başbakandır efendim.
Hükümet işleri dolayısıyla devamlı surette. Bu, bunu
müşahede ettiği zaman alınacak bir doktor rapo
ruyla mesele hallediliyor; faikat Yüksek Kurul karar
verirse bunu da maddeye ilave ederiz, bunda da hiç
bir güçlük yok yani. Fiilî durumu hukukîleştirmek
olur; ama 'hiçbir anayasada yok bu. Biz koyabiliriz.
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, eğer bir ifade teklif
edilir ise, katî şekilde oylama fırsatı hâsıl olur, eğer
iştirak ediyorsanız,

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bir açıklama yap
mak üzere buyurun,
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım,
değerli arkadaşlarım;
Anayasa Tasarısının 1İ16 ncı maddesinde, Cumhuıfbaşkanınm hastalık ve yurt .dışına çıkma gibi,
geçici süre ile makamında bulunmaması hallerinde
ve ölüm, çekilme veya başka herhangi bir sebeple
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda
kendisine nasıl vekillik edileceği hükme bağlanmıştır.
Benim anlayabildiğim kadarıyla, burada bir nok
sanlık olarak Cumhurbaşkanının herhangi bir şekil
de, herhangi bir durumda sürekli olarak hastalan
ması hali maddede öngörülmemiştir. Ben, önergemle

IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Uzunoğlu'nun önergesi üzerinde söz almak
isteyen bir üyemiz?.. Komisyonun görüşünü rica edi
yorum efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; olay, Türkiye'de
bir defa olmuştur; merhum Cemal Gürsel zamanın
da; ralhatsıızlanmıştır.

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — 'Peki efendim; sürekli hastalık se
bebiyle görevini yapmasının imkânsız olması. Yani,
herhalde ıgene 'bu bir yoruma da, şüphelere de yol
açabilir yani efendim. Zaten maddenin bütün diğer
yerleri aynen bizde, aynen bizim maddemiz alınmış
tır. Sadece, «sürekli hastalık sebebiyle görevini yap
masının imkânsız olması» ilave edilmiştir. Ben de arz
etmeye çalıştım ki, Başbakan bunu görür, hastalığın
ne olduğunu anlar doktorlarından ve gerekli karar
alınır diye; ama Anayasaya da konmasında hiçbir
mahzur yok efendim. .
(BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sürekli hastalık halinde ne
olacağı hali maddenin içinde, «başka bir sebeple»
deyimi ile kapsama girmiştir efendim. Uygulanmış-
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tır bu liülküm, başkaca «bir açıklamaya gerek olma
dığı inancındayım.
©ilginize arz etmdk isterim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — öyle söylüyorlar efendim, arkadaş
lar da katılıyorlar; peki efendim.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
HALİL EVLİYA — Sayın Başkan; mesela has
talıklardan bitkisel hayat durumunda ne olacak? Ya
ni, yeni reisicumhur seçilmeyecek mi? O bitkisel ha
yat süresince...
BAŞKAN — Efendim, uygulamada da, Sayın
öztürk diyorlar ki, «uygulamada da, bir başka sebep»
ifadesi var ya, onun içinde mütalaa ediliyor ve bu
sebeple «Büyük Millet Meclisi Başkanı vekâlet edi
yor» diyorlar.
HALİL EVLİYA — Yeni seçim yapılmayacak
mı? Mesela bitkisel hayat veya felç olabilir, o du
rumda ne olacak?
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Yeterli, efendim, ifade. Kalıyor,
maddeyi yeterli buluyoruz.
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun önergesine
Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını...
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir sorum var eğer müsaa
de buyurulursa. Burada Cumhurbaşkanlığına vekâ
leti bir makama veriyoruz; ileride bir değişim bahse
konu edilir ise, maddeyi kabul etmiş olacağız. Acaba
Komisyon ne düşünüyor?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Bu değişim nedir efendim?
KÂZIM ÖZTÜRK — Sabahki önerilerde mua
vinlik teklif edilmiş idi. Kesin surette bunu oylar isek,
tekrar tekriri müzakere gibi bir durum doğar mı?
BAŞKAN — Efendim, tekriri müzakere yaparız...
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Gayet tabiî efendim, Anayasası
yeni sisteme uydururuz Sayın Başkanım. Yani zor
mesele değil bunlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Komisyon Sayın Uzunoğlu'nun önergesine
katılmıyor. Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum :
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler...
Dikkate alınması kabul edilmemiştir.
Maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oyunuza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
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117 nci maddeyi okutuyorum :
H. Görevin sona ermesi ve yeni Cumhurbaşkanı
seçimi
MADDE 117. — Cumhurbaşkanının görev süre
sinin dolmasına yirmi gün kalınca veya Cumhurbaş
kanlığı boşalınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni
Cumhurbaşkanını seçer. Her iki halde de Cumhur
başkanlığı için gösterilecek adayların, seçime başla
ma tarihinden önceki on gün içinde, Meclis Başkan
lık Divanına bildirilmesi gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde de
ğilse, hemen toplantıya çağırılır.
Görevi biten Cumhurbaşkanlarının, sonraki yaşa
ma şartları ve imkânları kanunla düzenlenir.
BAŞKAN — İki önerge var; okutuyorum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının 117 nci maddesinin 1 inci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Nurettin ÂYANOĞLU
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına
yirmi gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca,
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını
seçer.
Danışma Meclisi Başkanlığına
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Görevin sona
ermesi ve yeni Cumhurbaşkanı seçimi» kenar başlıklı
117 nci maddesinin son fıkrası olan «Görevi biten
Cumhurbaşkanlarının, sonraki yasama şartları ve
imkânları kanunla düzenlenir» cümlesinin madde
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Gereğini arz ederim.
Evliya PARLAK
BAŞKAN — Sayın Ayan oğlu?.. Burada yoklar;
önergesini işlemden kaldırıyorum.
Sayın Parlak?.. Sayın Parlak da yoklar; önerge
sini işlemden kaldırıyorum.
Madde üzerinde söz almak isteyen bir üyemiz?..
Buyurun Sayın Güven.
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, 117 nci
madde incelendiğinde, Cumhurbaşkanlığı için göste
rilecek adayların, seçime başlama tarihinden evvel
ön gün evvel bildirilmesi keyfiyeti getirilmektedir.
Yine aynı fıkra 110 uncu maddede de yer almıştır.
Aynı şeyi bir kere daha tekrarlamakta Komisyon ne
den acaba gerek görmüştür? Onu açıklarlarsa mem
nun olurum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon?..
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, gerçekten bir tek
rar var, görünüyor; ama ikinci seferde «Her iki hal
de» diyerek ikisi de ihtiva edilmek istenmektedir.
Halbuki birincisi genel bir hüküm olarak konmuştur
ve «Cumhurbaşkam adaylarının, seçime başlama tari
hinden önceki on gün içinde» denmiştir. Halbuki
öbüründe, «Her iki halde de Cumhurbaşkanlığı için
gösterilecek adayların, seçime başlama tarihinden ön
ceki on gün içinde» denmiştir. Eğer arzu edilirse bu
nun biri çıkartılır efendim, problem değil; yalnız on
günlük sürenin muhafaza edilmesi kanaatindeyiz Sa
yın Başkanım. Çünkü, zaten Cumhurbaşkanı yedi
sene için seçilmiştir, yedi senenin ne zaman biteceği
bellidir, ona göre hazırlıklar yapılır ve yirmi güne on
gün kala adaylar gösterilir, üzerinde, tartışmalar ya
pılır ve seçim daha kolaylaşır kanaatindeyiz. Bu şe
kilde bir sınırlama getirdik efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Saym Akkılıç, buyurunuz efendim.
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, öner
gem yok; ama burada ifade bakımından bir şey var:
Bize verilen her iki metinde de «Cumhurbaşkanına»
diye yazılmış; Sayın Divan Kâtibi de öyle okudular...
BAŞKAN — Efendim, zannediyorum o «Cum
hurbaşkanının» olacak, şimdi ben Komisyondan rica
edecektim.
MAHMUT AKKILIÇ — Hatta okumakta güçlük
de çektiler, «Cumhurbaşkanının» olması lazım; zap
ta öyle geçti; bu bir.
İkincisi; «Cumhurbaşkanın görev süresinin dol
masına yirmi gün kalınca» denmiştir. Sayın Komis
yon Başkanı konuşurken «önce» kelimesini kullandı.
O bakımdan, «Cumhurbaşkanının görev süresinin
dolmasından yirmi gün önce veya Cumhurbaşkanlığı
boşalınca» şeklinde olursa tahmin ediyorum ki cüm
le daha iyi olur. «Kalınca» kelimesi biraz hoş değil.
Konuşurken de «önce» kelimesini kullandılar. Bu
konuda görüşlerini rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç.
Komisyon?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, bu «Yirmi gün önce se
çime başlanır» anlamına geliyor; bunu amaç edini
yoruz burada.
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, burada «Ka
lınca» kelimesi var. Ben ona işaret etmek istemiştim.
Uygun görürseniz «önce» olarak değiştirelim.
BAŞKAN — İfade üzerinde duruyor. Yalnız Sa
ym Aldıkaçtı, «Cumhurbaşkanına» yazılmış, o «Cum-
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hurbaşkamnın» olacak değil mi efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şüphesiz efendim.
BAŞKAN — O halde «Cumhurbaşkanının» ola
rak düzeltiyoruz.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Gayet tabiî efendim.
BAŞKAN — Başka bir değişiklik Komisyonca
tekabbül ediliyor ise onu teklif edersiniz.
Sayın Hazer, buyurunuz efendim.
MEHMET HAZER — Efendim, «Görevi biten
Cumhurbaşkanlarının, sonraki yasama şartları ve im
kânları kanunla düzenlenir» denmiş. Herhalde bu
radaki ' «Yasama» «Yaşama» olacak zannediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Doğru efendim, «Yaşama» olacak.
MEHMET HAZER — Fakat malumları olduğu
üzere, bizim bu Anayasa sisteminde bir tabiî senatör
lük ve ona benzer bir müessese yoktur. Acaba Ko
misyon bu fıkra ile ne kastetmektedir? Bu düzenlene
cek kanuna buradan bir istikamet vermek için bu ko
nunun açıklığa kavuşması lazım geldiği inancındayım.
Buna cevap verirlerse memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Cumhurbaşkanımız, kim olursa ol
sun efendim, görevi bitince, memlekette en yüksek
makamı işgal etmiş, memleketin bütün politikasın
dan haberdar olmuş ve yedi sene süre ile bunu yö
netmiş kişidir. Kendisinin görevinden ayrılınca tek
başına kalması, yardımcısız olması, sadece bir emekli
maaşıyla yetinmesi bize doğru gelmemiştir. Bunun
için kendisine gerekli yardımın yapılması; yani sek
reterler verilmesi, bir basın bürosu kurulması, bir
dışişleri bürosu kurularak kendi emrine verilmesi,
araba verilmesi gibi, hususların Cumhurbaşkanlığı
makamını işgal etmiş bir kişiye gösterilen asgarî bir
saygı olduğu kanısındayız. Esasen bu husus sadece
bizde değil bütün gelişmiş memleketlerde böyledir.
Daha ileri gidiyorum; Fransa'da eski cumhurbaşkan
larının emrine bir kurmay tümgeneral verilir, askerî
harekâtlardan kendisini haberdar etsin diye. İş bu
kadar ileridedir efendim; ama bizde, gittik, görevi
miz icabı Sayın Korutürk'ü ziyaret ettik, Sayın Bayar'ı ziyaret ettik ve üzüntü duyduk efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim.
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ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Ko
misyonun Sayın Başkanı tashih ettiler; maddenin son
cümlesindeki «Yaşama şartları»mn «Yaşam şartları»
olarak değiştirilmesini teklif ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon tekabül ederse mümkün,
değilse gayri mümkün.
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim.
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım, kabul ettiğimiz 1İG uncu madde ve şimdi gö
rüşmekte olduğumuz 117 nci maddede bir hususun
açıklığa kavuşması ve zabıtlara geçmesi bakımından
soruyorum sualimi.
Efendim, Sayın Komisyon Başkanı 117 nci mad
dedeki bu «seçime başlama tarihinden önceki on
gün içinde» sözcüğünü ifade ederken şöyle bir ifade
kullandılar : «Daha iyi, herkes kendi arasında 'ko
nuşur, seçimin daha sağlıklı olması bakımından bir
fikir birliğine varılır, o nedenle biz on günlük şart
üzerinde duruyoruz» dediler. Bundan kastettikleri,
seçime başlama tarihinden on gün önce getirilmesi
midir, yoksa on gün içinde getirilmesi midir?
İkincisi ise, o dediği şart tahakkuk etmez; çünkü
bir gün kala bile aday gösterilebilir. Zaten 110 ve
111 inoi maddeleri birlikte mütalaa ettiğimiz zaman
bunun on gün önce gösterilmesi gerektiği hususu da
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü, seçimin
20 gün içinde tamamlanmaması ihtimali belirir son
gün aday gösterilirse.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, 20 gün içerisinde seçimin
bitmesi lazımdır, başlayıp bitmesi lazımdır. Ondan
evvelki 10 gün içerisinde de adaylar gösterilebilir. 20
gün önce de gösterilebilir aday efendim. En nihayet
bir parti gelecek cumhurbaşkanı adayım şudur diye
rek 3 ay önce, 4 ay önce de bir kampanya açabilir;
fakat seçime başlama tarihinden evvel; cumhurbaş
kanının süresinin bitmesinden geriye doğru sayarsak
20 gün geçecek, ondan sonra 10 gün içerisinde bütün
partiler resmen adaylarını gösterebilirler. Demek is
tediğimiz budur efendim.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, soru?.. Buyurun
efendim'KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bugün
bu maddelere kadar gelebileceğimizi düşünmediğimiz
için iyi hazırlanamadık. Ancak bu maddenin kaleme
alınış biçimi bizi aydınlığa getirmiyor. Şöyle ki, se
çim tarihi normal şekilde biten cumhurbaşkanı için
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tamam, ancak boşalma halinde bu maddenin için
de seçimin ne kadar zamanda yapılacağı; hele aday
lık için bir sürenin tespiti son derece sakıncalar ge
tirecektir. Şöyle ki, adaylığını muayyen sürede koy
mayan başka bir adayın seçilme imkânını ortadan
kaldırmaktadır. Geçmişteki uygulamalar, bir kısım
anlaşmaları da ortaya koyacağı için, kesin adaylık
süresini belirttiğimizde böyle bir anlaşmanın zemi
nini bertaraf etmektedir. Komisyon bu hususlara ay
dınlık getirirse zannımca ileride 'bir kısım müşkül
leri bertaraf edecektir.
Açıkçası şunu arz edeyim, 20 gün önce adaylı
ğını koydu ve bu adaylar üzerinde mutabakat hâ
sıl olmadı, yani bir aday son derece önemli ve her
kesin anlaştığı bir adaydır; bu adayın seçimi berta
raf edilmektedir. Peşinen boşalması halinde cumhur
başkanlığının ne zaman doldurulacağını maddeden
çıkaramadım. Belki ben zühul ettim; ama bunlara
açıklık getirilmesinde yarar vardır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyonun bir açıklaması olacak mı efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım;
Cumhurbaşkanlığı normal süresi bitmesine 20 gün
kala diye bir prensip getirmiş bulunuyoruz. Bu, 20
gün içerisinde olacak, normal süresinin bitmesine...
1 Mart'sa faraza, 10 Şubat gibi. Eğer boşalırsa yine
bu 20 gün süredir tabiî, gayet doğal olarak efendim.
Yalnız boşaldığı zaman o 10 günlük süre işleyeme
yecek. Gerçek de budur efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
117 nci madde üzerinde söz almak isteyen bir
başka üyemiz?.. Buyurun Sayın Fırat.
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, bu mad
dede ifade düşüklükleri vardır ve bu madde zannım
ca 111 inci maddeyle de ilgilidir. Dolayısıyla 111
inci maddeyi de Komisyon geri aldığı için, bunu da
geri alıp ikisini birlikte tekrar getirmelerinde ben
fayda mütalaa ediyorum.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Komisyon bu görüşe katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, o cümle fazlalığı dışında,
maddenin iyi olduğu kanısındayız efendim. Cümle
yi çıkartmayı kabul ediyoruz, cümle fazladır; ama
burada o da çıkartılabilir, bunun dışında maddeyi
olduğa gibi koruyoruz efendim.
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz, cümle çıkacak
ise lütfediniz ben onu ona göre katî şekilde oylama
imkânını bulayım.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, madde 11'7'yi şöyle düşü
nüyoruz buradaki arkadaşlarımla beraber : «Cum
hurbaşkanının görev süresinin dolmasından yirmi gün
önce veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer.»
Diğer iki fıkra olduğu gibi kalıyor. Yalnız son fık
rada «Görevi biten Cumhurbaşkanlarının sonraki ha
yat şartları ve imkânları kanunla düzenlenir.» diye' lim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. .
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir sorum açıkta kaldı :
Adaylık süresinin tespiti kesin ve bu adaylık süresin
den sonra bir başka muhterem zat adaylığını koya
mayacaktır. 'Bu bizi sıkıntıya sokmaz mı? Bunun da
zapta geçmesinde yarar vardır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım;
Normal vaziyette siyasî partilerin bu anlaşmayı
daha önce yapmaları gerekir efendim. Bu 10 günlük
süre içerisinde adaylarını göstermeleri gerekir. On
dan sonra 20 günlük süre içerisinde gerekirse 4 - 5
defa seçim yapılacaktır, o zaman içerisinde yeniden
gösterdikleri adaylar üzerinde anlaşabilirler. Eğer
mütemadiyen yeni aday üzerinde anlaşmak yahut
yeni aday sorunu üzerinde tartışma zemini çıkarsa,
seçim bitmez efendim. Sanıyoruz ki, bu şekilde
adayları sınırlanmamış olarak seçimin hızla sonuç
lanmasını imkân dahiline getiririz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Şenocak, buyurun efendim.
İBRAHİM ŞENOCAK — Müsaadenizle ayaküs
tü madde oluşturmasınlar. Bu anayasa maddesidir.
Birçok maddeleri geri aldılar, lütfetsinler buradaki
iki maddeyi de geri alsınlar, birlikte mütalaa edip
Genel Kurula getirsinler.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Şahin, buyurun efendim.
A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanım, süresi do
lan cumhurbaşkanının süresinin dolmasından 20 gün
önce seçileceğine ait hüküm gayet sarih ve cümle
nin başlangıcında bu «20 gün önce» ibaresi de görev
süresinin dolmasına taalluk etmektedir. Oysa «Cum
hurbaşkanlığı boşalınca» ifadesiyle bu 20 gün arasın-
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da hiçbir fark yoktur. Burada sanıyorum bir tereddüt vardır.
İkinci sorum : Sayın Komisyon Başkanımız, partilerin bir aday üzerinde birleşmemeleri halinde veya
bir sonuca götürülememesi halinde dışarıdan bir aday
bulunması hususunda bir ifadede bulundular. Bu se
çimden 10 gün evvel bildirilen adaylar partilerin
kendi adayları olabilir, bir, mutabakat sağlanmamış
olabilir. Ancak seçimlerin yapılması sırasında, Sayın
Öztürk'ün ifade ettiği gibi, dışarıdan bir aday bulaI rak ittifak sağlamak mümkün olabilir. Bu bakım
dan, Sayın Şenocak Paşamızın da ifade ettiği gibi,
I maddenin geri alınarak yeniden tedvin edilmesini
I bendeniz de rica ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu maddeyi de geri
alalım. (Alkışlar)
BAŞKAN — 117 nci madde Komisyona geri verilmiştir.
126 ncı maddeye geçiyorum, okutuyorum :
II. BAKANLAR KURULU
A. Kuruluş
MADDE 126. — Bakanlar Kurulu, Başbakan ve
Bakanlardan oluşur.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeter
liğine sahip olanlar arasından atanır; usulüne uygun
olarak Cumhurbaşkanınca görevine son verilebilir.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca
atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine, Cum
hurbaşkanınca görevlerine son verilir.
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili 9 önerge var,
okutuyorum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Bakanlar Kurulu ile ilgili 126 ncı maddenin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini önerir, gereğini saygılanmla arz ederim.
Abdülbaki CEBECİ
Madde 126. — Bakanlar kurulu, Başbakan ve
bakanlardan oluşur.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar
arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca
atanır.»
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Danışma Meclisi Başkanlığına
I
Sayın Başkanlığa
Anayasa Tasarısının 126 ncı maddesinin aşağıdaki
Anayasa Tasarısının 126 ncı maddesinin ikinci
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
fıkrasının aşağıdaki tarzda değiştirilmesini saygı ile
Nurettin ÂYANOĞLU
arz ve teklif ederim :
«II. Bakanlar Kurulu
«Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük
A. Kuruluş
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.»
Feyzi FEYZİOĞLU
Madde 126. — Bakanlar kurulu, başbakan veya
Gerekçe
:
Anayasa
Tasarısının
(166/1. Eki) sh.
bakanlardan oluşur.
89'da
yer
alan
(Karşı
oy
yazımda
açıklanmış)
tır.
Başbakan, cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
I
Görüşülmekte olan Tasarının 126 ncı maddesi
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar
arz ve teklif ederim.
arasından başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca
Saygılarımla.
atanın*
Cahit TUTUM
Sayın Başkanlığa
«Bakanlar,
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi üyeleri
Anayasa Tasarısının 126 ncı maddesinin birinci
arasından
başbakanoa
seçilir
ve
Cumhurbaşkanınca
fıkrasında yer alan «Usulüne uygun olarak Cumhur
atanır.»
başkanınca görevine son verilebilir» kaydının madde
Sayın Başkanlığa
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
126 ncı madde «Cumhurbaşkanınca atanacak baş
Turgut KUNTER
Mehmet HAZER
bakanın nitelikleri arasına «Yüksek tahsil görmüş»
Danışma Meclisi Başkanlığına
ibaresinin eklenmesini müsaadelerinizle arz ederiz.
Görüşmekte olduğumuz 166 Sıra Sayılı Anaya
ibrahim ŞENOCAK
ismail ŞENGÜN
sa Tasarısının 126 ncı maddesinin ikinci fıkrasında
M. Fevzi UYGUNER
yer alan «veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip
,BAŞKAN — Sayın Cebeci, önergeniz üzerinde
olanlar» ile «usulüne uygun olarak Cumhurbaşka
bir açıklama yapacak mısınız?
nınca görevine son verilebilir» hükümlerinin madde
ABDÜLBAKl CEBECİ — Yapacağım efendim.
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
(BAŞKAN — Buyurun efendim.
Mehmet PAMAK
ABDÜLBAKl CEBECİ — Sayın Başkan, değerli
Danışma Meclisi Başkanlığına
I arkadaşlarım;
Tasarıda başbakan ve bakanlar Büyük Millet
T.C. Anayasa Tasarısının 126 ncı maddesinin
Meclisi
üyeleri arasından olduğu gibi, Meclis dışın
ikinci fıkrasının ikinci satırındaki; «Usulüne uygun
dan,
milletvekili
seçilme yeterliğine sahip olanlar ara
olarak Cumhurbaşkanınca görevine son verilebilir»
sından da seçilebilmektedir.
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Teklifimde, icranın başı olan başbakanın, sadece
Halil AKAYDIN
I

(«Milletvekili» kullanmadım, çünkü henüz Senato
Danışma Meclisi Başkanlığına
nun durumu tamamiyle belli olmadı, onun için «Bü
Anayasa Komisyonu Tasarısının 126 ncı madde
sinin 2 nci paragrafında «Usulüne uygun olarak I yük Millet Meclisi üyeleri arasından» diyorum. Kesinleşseydi şüphesiz «milletvekili karşılardı) Büyük
Cumhurbaşkanınca görevine son verilebilir» İbaresi
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
I Millet Meclisi üyeleri arasından seçilmesi öngörül
müştür. Ayrıca, Tasarı maddesindeki, cumhurbaşka
Turgut YEĞENAĞA
Mehmet PAMAK
nının başbakanın görevine son verme yetkisi metin
Yüksek Başkanlığa
den çıkarılmıştır. Yine maddenin son cümlesi olan,
Görüşülmekte olan Tasarının 126 ncı maddesinin
«Gerektiğinde başbakanın önerisi üzerine, cumhur
2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
başkanınca görevine son verilir» hükmü de metinden
ve teklif ederim.
I
çıkarılmıştır (Yani bakanlar için olan yetki),.
Saygılarımla.
Şimdi, Cumhuriyetin kuruluşundan beri başba
Cahit TUTUM
kanlar hep Meclis üyeleri arasından atanmıştır ve bu
«Başbakan, cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük
gelenek yerleşmiştir. Bu usulü değiştirmek için hiç
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.»
1
bir makûl sebep de yoktur,
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Başbakanın ve bakanların azli keyfiyetine gelin
ce :
Kendi bakanlığının görevlerinden ve emrindekilerin eylemlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisine
karşı sorumlu olan başbakan ve bakanların cumhur
başkanı tarafından azledilmeleri, demokratik cum
huriyetin ve parlamenter rejimin temel ilkelerine ay
kırıdır. Ayrıca, bunları oluşturan millî egemenliğe
de şüphesiz aykırıdır.
Cumhurbaşkanı ve başbakan lüzum gördüğü za
man bakanlar hakkında gensoru müessesesini hare
kete geçirmek suretiyle azil keyfiyetini dolaylı yol
dan sağlayabilir.
Yüksek takdirlerinize sunarım, saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız?.. Yok.
Komisyonun görüşünü rica ediyorum,
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Parlamenter rejimi temel alan yeni sistemimizde,
parlamenter rejimin gereklerine uygun olarak getir
diğimiz ilkelerin tartışmaya konulduğunu görüyoruz.
Bu tartışma herhangi bir ilke adına yapılabilirdi;
fakat Sayın Cebeci'nin belirttiği gibi, parlamenter
rejim adına yapılamazdı. Çünkü getirdiğimiz sistem
parlamenter rejimin gereklerine uygun olan, parla
menter rejimin esprisine, ruhuna uygun olan bir sis
temdir. Bu sistem gereğince, birkaç defa da daha ön
ce belirttiğim gibi, başbakan cumhurbaşkamnca ata
nır; fakat cumhurbaşkanı, Sayın Cebeci'nin veyahut
aynı anlamdaki takrir veren arkadaşların ileri sürdük
leri gibi, bu tayininde serbest değildir. Cumhurbaş
kanı gerek Meclis içinden, gerekse Meclis dışından
istediği kişiyi başbakan tayin edemez. Cumhurbaş
kanının başbakan tayin edeceği kişinin Meclisin gü
venini haiz olacağını bilmesi ve bundan emin olması la
zımdır. Elbette ki, Cumhurbaşkanı insandır zaman
zaman aklanabilir; fakat tayini yaptığı anda, başbakan
olarak tayin ettiği kişinin, tekrar ediyorum, Meclisin
güvenine haiz olması gerektiğine inanması ve bunu
bilmesi gerekir.
Bütün soruları cevaplandıracağım arkadaşlarım.
tnanın ki önemli saydığınız soruların cevabı, hepsi
burada mevcuttur; çünkü parlamenter rejim 1,5 asır
dır incelenmiştir ve parlamenter rejim artık Batı'da
incelenmemektedir. Size vereceğim, kitaplardan oku
yacağım pasajlar 1933 yılındandır, 1929 yılındandır.
Artık bugün Fransa'da, Almanya'da parlamenter re
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jimin tartışması yapılmamaktadır; ama memleketi
mizde bu rejime yeni geçiyoruz, tartışması yapılması
gerekir ve bu tartışmayı da yapıyoruz.
Şimdi, başbakan tayin eden Cumhurbaşkamnıın
başbakanı azil yetkisi var mıdır? Bunu geçenlerde,
tarihini unuttum, burada açıkladım ve memleketimiz
de bu konunun bugün değil, 1946, 1947 yıllarında
Ordinaryüs Profesör Ali Fuat Başgil tarafından, Si
yasal Bilimler Mecmuasından parçalar okuyarak ge
tirdim, gösterdim, huzurunuza sundum. Orada di
yordu ki; «Tayin keyfiyeti azli de beraber getirir.»
«Kim tayin etmek yetkisine haizse azil yetkisine de ha
izdir ve sonra size siyasî tarihimizden başka bir ör
nek getirdim ve dedim ki, «Kıbrıs Harekâtından son
ra Hükümet başında bulunan Başbakan, koalisyonu
oluşturduğu partinin bakanlarıyla uyuşamadığı gerek
çesiyle istifa etmiştir. Halbuki o zaman diğer bir Pro
fesörümüz, Bülent Nuri Esen Merhum, bakanları az
lederek yerine yenilerinin tayin edilmesinin mümkün
olduğunu da açıklamıştı. «Yani Hükümetin çekilme
mesi gerektiğini, Hükümete uymayan bakanların az
ledilerek yerlerine yenisinin tayin edilmesinin müm
kün olduğunu da açıklamıştı; ancak yine bir diğer
anayasa Profesörümüz Mümtaz Soysal demişti ki;
«Evet, bunu yapabilir. Azil keyfiyetini yapabilir; ama
fiilî sonucu yoktur. Çünkü çoğunluğu kaybetmiştir
Parlamentoda.» Bu da doğruydu; fakat, bugün soru
numuz, başbakanı tayin eden Devlet Başkanının onu
azledip azledememesidir.
Bakın Hauriou 1929'da yazdığı Anayasa Hukuku
özeti, yahut prensibi adlı eserinde ne diyor;
«Le droit de nommer entrainant en principe le
droit de revequer.»
Yani, tayin etmek yetkisi prensip itibarıyla azil
yetkisini de beraber getirdiği için Cumhurbaşkanının
vekilleri istediği gibi azledebileceği ilke olarak kabul
edilmiştir.
Burada, «Vekilleri» dediğim zaman bilinmesi ge
reken bütün vekillerin parlamenter rejimde Devlet.
Başkanının vekilleri olduğudur. Sadece Başbakan on
lar arasında bir yöneticidir.
Hauriou'dan sonra 1933 yılında Barthelemy Duez
Fransa'nın en büyük Anayasacısı, o da aynı konuya
değinmektedir ve kitabının 641 inci sayfasında aynı
şekilde azil yetkisine sahip olduğunu söylemektedir;
çünkü, tekrar ediyorum, bakanlar kurulu parlamento
nun ürünü değildir, bakanlar kurulu parlamentodan
kaynak bulmaz, bakanlar kurulu devlet başkanının, yü
rütme kuvvetinin kurduğu bir heyettir ve bu heyetin
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faaliyetine devam edebilmesi için meclisin güvenine,
milleti temsil eden meclisin güvenine haiz olması la
zımdır. Bu iki soruyu birbirinden iyice ayırmak ve
aralarındaki farkı iyice kavramak lazımdır ki, parla
menter hükümet sisteminin bütün mekanizması anlaşılabilsin.
Burada başbakanın azliyle ilgili, Feridun Ergin
Arkadaşımız meşhur Mac-Mahon Hadisesini anlattı,
bu zikredilmektedir. Mac-Mahon kendisi Jules Simon
Hükümetini olduğu gibi azletmiştir ve onlar da çekil
mişlerdir; çünkü Hükümeti kuran devlet başkanıdır.
Sistemimizi hatırlamanızı isterim. Bakanlar Kurulu
Devlet Başkanı tarafından atanınca göreve başlar.
Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamaz. Resmî
Gazetede Bakanlar Kurulu Devlet Başkanı tarafından
atandığı anda görevine başlamıştır ve o andan itiba
ren Devlet Başkanı onu azleder. Hangi ana kadar?
Parlamenter rejim gereğince Meclisten güvenoyu alın
caya kadar. Artık Meclisten güvneoyu aldıktan son
ra, parlamenter rejim gereği Devlet Başkanı başba
kanı azledemez; çünkü eğer azlederse, (ki bu onun
hakkıdır,) Meclisteki çoğunlukla ihtilafa düşmüş olur,
tarafsızlık niteliğini yitirir. Aralarındaki ihtilaf ne olur
sa olsun, artık Bakanlar Kuruluyla Meclis arasında
çözülecektir. Meclis, Bakanlar Kuruluna güvensizlik
oyu verebilir belirli hallerde onu düşürür, Bakanlar
Kurulu da Devlet Başkanından Meclisin seçimlerinin,
Anayasamıza göre, 1961 Anayasamıza ve size sun
duğumuz Tasarıya göre, seçimlerinin yenilenmesini
talep edebilir. Bu şekilde aralarında bir eşitlik ve den
ge vardır.
Bundan dolayıdır ki, Devlet Başkanının Bakanlar
Kurulunu azledebilmesi, bakanı azledebilmesi, hele
başbakanın talebi üzerine herhangi bir bakanı azlede
bilmesi hiçbir sorun değildir, hukukî açıdan, esas teş
kilat hukukunda. Yalnız sorun, arz ettiğim gibi, Mec
lisin güvenini haiz bir başbakanın ve bakanlarından
memnun olan bir başbakanın bakanını azletmeye kal
kışamaz. Kalkıştığı anda Meclisteki çoğunlukla ters
düşmüş olur, tarafsızlık görevini yitirir ve özellikle
koalisyon hükümetleri kurulması gerektiği zaman
siyasî partiler, o çoğunluk Cumhurbaşkanına güveni
ni yitirmiş bir vaziyette onun karşısına çıkar ve gö
revini yapamaz, görevinin gereğini yapamaz.
Bu husus anayasalarda da mevcuttur. Belçika Ana
yasasında, Danimarka Anayasasında, İngiltere'de, Al
man Anayaassında; bunlar krallıktı, belki derler ki
onlar krallıktır, Alman Anayasasında böyledir. Aynı
şöküde hükümetin azledilebileceği belirtilir.
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Alman Anayasasının 58 inci maddesi;
«Bu hüküm Devlet Başkanının Şansölyeyi azlin
de gerekli değildir» demektedir. Şansölye başbakan
demektir.
Onun azledilmesinde uygulanmaz. «Tek imza» di
yor. «Tek imzayla onu azleder Devlet Başkanı» di
yor. «Devlet Başkanına ait bir yetkidir» diyor.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi öyle sanıyorum ki, 126 ncı maddede ileri
sürülen ve değiştirilmesini isteyen bütün önergelere
cevap vermiş oluyorum. Ancak, bir hata işleyerek
126 ncı maddeye bütün bu koşulları koymadık. Yani
Meclisin güvenini haiz olan başbakanın azledilemeyeceğiıni koymadık. Bunu gerekçede bildirdik ve Yük
sek Heyetinizde de bunu açıkladık, dedik ki, bu böy
le yazılmıştır, gerekçede vardır, gerekçe de geçerlidir;
çünkü gerekçeye bakarak maddeler yorumlanır; ama
mademki böyle isteniyor burada bunu koyacağız, de
dik. Onun için 126 ncı maddeyi sadece bu açıdan;
yani başbakanın hangi koşullar altında azledileceğim,
azledilebileceğini tespit etmek üzere geri alacağız. Fa
kat bunun dışında bakanların başbakanının önerisi
üzerine Cumhurbaşkanımca bakanların görevine son
verilmesi hiçbir problem teşkil etmez.
Bizim koyacağımız sistemde (Tartışırız, hazırız)
Başbakan Bakanlar Kurulunun başıdır, onu yönetir.
129 uncu maddede söyledik; «Başbakan, Bakanlar Ku
rulunun genel siyasetini belirler ve bakanlarla işbir
liği halinde yürütür. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin
yürütülmesinden birlikte sorumludur.» Ha, ya parla
menter sistemi kabul ederiz, parlamenter sistemin
ilkelerini uygularız yahut da dersiniz ki, biz bu par
lamenter sistemi reddediyoruz kendimize özgü bir
sistem meydana getireceğiz; onu da saygıyla karşıla
rız, onun da maddelerine yorumlama getiririz; ama
parlamenter sistemi kabul ederiz dedikten sonra, par
lamenter sistemin işlemesine engel olan ve Başbaka
nın durumunu zayıflatacak, hükümetin durumunu za
yıflatacak bir sisteme doğru gidilmesini Komisyonu
muz onaylayamaz. Biz bunun uzun boylu müzakeresi
ni yaptık ve getirdik, size arz etmek isteriz.
Bir sorun daha var, ona daha henüz değinmedim.
Başbakanının ve bakanların dışarıdan seçilebilmeleri
sorunu.
1961 Anayasamız başbakanların dışarıdan seçile
bileceğini kabul etmişti ve 20 yıldır uygulanıyor. 1961
Anayasamızın getirdiği hukuk düzeninde bu bir prob
lem yaratmamıştır, yaratmaması da gerekir. Fakat bu
na da itiraz ediliyor; arkadaşlarımız tarafından veri-
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len önergelerin içerisinde bakanların da dışarıdan se
çilmeleri istenmiyor.
Arkadaşlarım, yine tekrar ediyorum; milletin seç
tiği parlamento ayrıdır, Bakanlar Kurulu ayrıdır. Ba
kanlar Kurulunun faaliyetine devam edebilmesi gü
venoyuna bağlıdır ve bu güvenoyuna bağlı olduğu
içindir ki, Cumhurbaşkanı sanıldığı gibi serbest de
ğildir ve bazı arkadaşlarımızın düşündükleri gibi Cum
hurbaşkanına büyük yetkiler verilmemiştir. Cum:
hurbaşkanı, parlamentoda bir çoğunluk varsa onun
liderini seçmekle yükümlüdür. Eğer seçmezse güven
oyu alamayacak, düşecek; güvenoyu alanı bulmak
la yükümlüdür ve parlamentoda parti disiplini yoluy
la çoğunlukta olan partinin lideri kendiliğinden tabiî
bir aday olarak Cumhurbaşkanının karşısına çıkar.

parlamenter sistem, hem Meclisin önünde hükümet
sorumlu * olacak, hem hükümet meclisi feshedebile
cek... Bu klasik parlamenter sistemi kabul edince,
bu sistemin kurallarını da kabul etmemiz, benimse
memiz ve uygulamamız gerekir.
Belki çok vaktinizi aldım. Bütün sorulara cevap
vermeye hazırım. Hepinizi ayrı ayrı en derin saygı
larımla selamlarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı.
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, bir so
rum var efendim.
AKİF ERGİNAY — Soru soracağım Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — sırayla rica edeceğim bir dakika. Sa
yın Akkılıç, evet. («Maddeyi geri aldınız» sesleri)

Binaenaleyh, böyle olduğu zaman Başbakan aday
lığı için Cumhurbaşkanı parlamentoda bir çoğunluk
varsa, parlamentoda bir koalisyon yapılıp onun ba
şına parlamentodan birinin getirilmesi bahis konusu
ise, dışarıdan bir aday bulamaz, bulması mümkün de
ğildir. Çünkü o adayın parlamentodan güvenoyu al
ması mümkün değildir. Sistemin mekanizmasını iyi
kavramak lazımdır, sorun buradan çıkmaktadır. Bu
nu biz olağanüstü bir durumda; yani parlamentoda
liderler aralarında anlaşamazlarsa dışarıdan birinin
başbakanlığında bir süre bir koalisyon hükümeti ge
tirmeye razı olurlarsa ancak bunun mümkün olacağı
açıktır ve ancak bu hal için düşünülmüştür ki, bir
kriz kolaycca çözülebilsin diye, sık sık seçimlerin ye
nilenmesine gidilinmesin diye bu sistem düşünülmüş
tür.

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hayır, maddeyi geri almamız ba
his konusu değil efendim. Yalnız dediğim gibi...
AHMET SENVAR DOĞU — Hangi durumlar
da azledileceğine dair...
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hangi durumlarda başbakanı azle
debileceği hususunda maddeyi geri alacağız; fakat
maddenin diğer ilkelerine dokunmayacağız. Onun üs
tünde tartışma yapmak istiyorsanız tartışmaya hazı
rım, demek istediğim budur. Yani maddenin sadece
burasını, kabul ediyorum ki, buraya koymak lazım
mış, onu anladım; koyacağız. Bunu da zaten 15-20 gün
evvel söylemiştim. Tasarının tümü üzerimdeki müza
kerelerin bitmek üzere olduğu bir gündü; ya üçüncü
gündü ya dördüncü gündü söylemiştim. Sadece kabul
edeceğim budur. Bunun dışında bütün sorularınızı
cevaplandırmaya ve müzakere etmeye hazırım efen
dim.

Başbakanın. Meclis dışından seçilmesi de bizim
keşfimiz değildir. Esasen size anlattıklarım, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, artık Avrupa'da 1940'larda in
celenmesi biten hususlardır. Onlar incelenmiştir; par
lamenter sistemin nasıl işleyeceği... Belçika'da parla
mento dışından başbakan seçilebilir, dediğim koşul
lar altında, partiler aralarında anlaşarak Meclis dışın
dan bir başbakanın başkanlığında hükümeti kurabilir
ler, bir süre yürütürler ondan sonra dağılır yeni bir
lider çıkar, liderliğini alır götürür.
Onun içindir ki, bu önergelerin; yani Başbakanın
tayinine, azline; bakanların tayinine ve azline ilişkin
önergelere eğer Yüksek Meclis parlamenter sistemi
kabul ediyorsa katılmamız mümkün değildir; ama
dediğim gibi Yüksek Meclisimiz parlamenter sistemi
bırakır, «Biz kendimize mahsus bir sistem bulacağız,
bunu yapmaya muktediriz, buluruz...» Hükümlerini
kor; biz de onları madde haline getiririz. Fakat hem

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Müsaade ederseniz sorulara geçiyoruz.
Buyurun Sayın Akkılıç.
MAHMUT AKKILIÇ— Efendim, Sayın Ko
misyon Başkanının, Cumhurbaşkanının Başbakanın
görevine son Vermesi şeklini açıklamasından sonra
bende bir tereddüt hâsıl oldu Şöyle :
Buyurdular ki, «Ancak Başbakanın görevine ta
yin ettiği süreyle güvenoyu aldığı süre arasında son
verilir.» Öyle mi efendim?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Evet, o bir ihtimal.
MAHMUT AKKILIÇ — Eğer böyle olursa, Cum
hurbaşkanının seçme yeteneğine bence gölge düşer.
Çünkü tayinle, güvenoyu almak için gereken zaman
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tahmin ediyorum ki, 1,5 ay veya en fazla 2 aydır. Bir
Cumhurbaşkanı, bir ülkenin Başbakanı olarak seçtiği
bir kimseyi acaba iki ay içinde veya seçtiği bir kimse
üzerindeki fikrini acaba iki ay içerisinde değiştirebi
lir mi efendim?. Önceden araştırma yapıp ona göre
seçmesi lazım. Bence, daha başka bir alternatif geti
rilmesi lazım.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKA.ÇTI — Sayın Akkılıç, sorunuza çok teşek
kür ederim, cevaplandırdınız. Bizim Anayasamıza gö
re Bakanlar Kurulu evvela on gün içerisinde Mec
listen güvenoyu istemekle sorumludur, İtalyan Ana
yasasında da bu on gündür, aklımda kaldığına göre.
Binaenaleyh, buyurduğunuz gibi mümkün değildir.
Yani hukuken bunun mümkün olduğunu söyledim;
fakat fiilen bu mümkün değildir, yapamaz. Hele o
hükümet Meclisten güvenoyu aldıktan sonra hiç ya
pamaz.
MAHMUT AKKILIÇ — O zaman bir ay içe
risinde de değiştirmemesi lazım.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Bir ay içerisinde diye bir şey söy
lemedim ben, onu siz buldunuz. Hayır katiyen söy
lemedim; on gün içerisinde Bakanlar Kurulu güven
oyu talep etmekle yükümlüdür bizim 1961 Anayasa
mıza göre. Yenisinde de sanıyorum İki, aynı süreyi
muhafaza ettik.
A. AVNİ ŞAHÎN — Bir hafta efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Bir hafta, yenisinde bir hafta içe
risinde. Sadece dediğim, yani Meclisten güvenoyu
alındıktan sonra artık hükümet Meclise mal olmuş
tur, onun üzerinde tasarrufta bulunamaz; demek is
tediğim budur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Buyurun Sayın Erginay.
AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan; bir an için
Cumhurbaşkanının Meclis dışından seçildiğini farz
edelim; ki, olabilir. Aynı Cumhurbaşkanının bu kez,
demin Sayın Komisyon Başkanının belirttiği gibi, yi
ne Meclis dışından da bir Başbakan seçtiğini düşüne
lim. Bunu parlamenter sistemle, seçimin getirdiği
Meclisin yetkisiyle bağdaştırmak mümkün müdür?..
İki kişi var ki, ikisi de milletin seçtiği kimselerden
değildir. Bu itibarla Meclisin dışından seçilme ihti
malini de kabul ederseniz, kendilerinin bahsettiği par
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lamenter demokratik sisteme, zannediyorum ki pek
uymaz. Cevaplandırmalarım rica ediyorum; ne de
rece bağdaştırabiliriz.?..
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Erginay, sorunuza çok teşek
kür ederim.
Şimdi efendim, Cumhurbaşkanı Meclis dışından
seçilirse, bunu seçecek olan, milletin vekili olan Bü
yük Millet Meclisidir; millet adına seçmiştir. Binaen
aleyh, hukukiliği ve meşruluğu tartışılmaz.
Cumhurbaşkanının Meclis dışından seçeceği Baş
bakanın (Hangi koşullar altımda bunun mümkün ol
duğunu söyledim; yani meclisten çıkamayacak) gö
revine devam edebilmesi için o Meclisin güvenini ha
iz olması lazım; o meclisten yedi gün içerisinde gü
venoyu alması lazım.
Binaenaleyh, memleket Anayasa gereğince kurul
muş organlarca idare edilecek, yoksa seçilmemiş in
sanlar tarafından yahut da Türk Devletinin uyruğu
olmayan insanlar tarafından idare edilecek değil. Mec
lis bir Cumhurbaşkanını seçecek, Meclis dışında da
olabilir ve o Cumhurbaşkanı da Meclis dışından ge
rektiğinde; liderler razı olacaklar buna tabiî; çünkü,
güvenoyunun verilmesi lazım, güvenoyunun verile
bilmesi için de liderlerin buna razı olması lazım, o za
man işte Cumhurbaşkanı seçebilecek onu.
Sayın Erginay, benim size sual sormaya hakkım
yok; ama lütfen bir yaklaştırma yapın. Amerika Bir
leşik Devletlerinde de halk Cumhurbaşkanını seçer,
tıpkı Meclisi seçtiği gibi; ama Amerika Birleşik Dev
letlerindeki halkın seçimi doğrudan doğruya olmaz.
Orada seçim iki derecelidir biliyorsunuz. Bizde ha
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Cumhurbaşkanı
seçmiş yahut da Amerika Birleşik Devletlerinde
4 Ekim günü oy veren halkın seçtiği ikinci seçmenler
dört ay sonra Cumhurbaşkanı seçmişler... Sorun ay
nıdır ve o Cumhurbaşkanının seçtiği bakanların (Ki,
bunlara biliyorsunuz sekreterya derler) hiçbir sorum
luluğu yoktur.
Binaenaleyh, sistemin
demokrasiyle, millî ege
menlik ilkesiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bu bir sistem
meselesidir; hukuk kuralları meselesidir ve hukuk
kurallarına göre Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesi
meselesidir.
Soruna sadece bu açıdan bakmanızı rica ederim.
Öyle millî egemenlik ilkelerine bağlı kalarak çözüm
yolları araştırılmasın. İşte iki ayrı millî egemenlik il
kesinin iki ayrı uygulaması...
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sorunuz bitti sandım.
AHMET SENVAR DOĞU — Bunun müeyyide
si yoksa, hafızalardadır Sayın Başkanım; «Çankaya
Hükümeti» çıkmıştır 1977 senesinin Haziranında. Bu
Çankaya Hükümeti güvenoyu alamayacağını bile bile
Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan tensibiyle görev
başına geçmiştir ve bir aylık devre içerisinde, (Tuta
naklara geçirtmek için altını çizerek söylüyorum) büt
çenin, Merkez Bankasının bütün kısa vadeli avansla
rını olduğu gibi kendi yandaşı olan belediyeler için
kullanmıştır ve bugünkü duruma getirmiştir; bütçe
nin nakit ihtiyacının azamî derecede kıt olmasının
nedeni budur Sayın Başkanım. Acaba buna bir mü
eyyide getirmeyi düşünüyorlar mı? Taiübiıkatımızda
bunun çok kötü hiır örneği vardır. Bunun müeyyide
sini unuıtlaka Anayasada 'istiyoruz Sayın Başkanım.
Cevap işitiyorum bu soruma.
İkinci bir konu; Parlamento tecrübesi olan de
ğerli Arkadaşım Göktepe, «Bakan azletme yetkisi
nin Başbakanı zor durumda bırakacağını» Anayasanın
tümü üzerinde yaptığı konuşmada bir güzel ifade
ettiler.
Şimdi düşünelim ki, bir Başbakan, çatır çatır
sandıktan çıkmış bir parti lideri Başbakan adayı, ba
kanlarını seçti. Bu azil yetkisi Anayasada yer aldığı
sürece grubun korkunç tazyiki altımda kalacaktır. Bir
bölgeleşme, her vilayetten bakan çıkarma konusunda,
(Sayın Başkanım, zatıâliniz de bilirler eski bir par
lamenter olarak, size hitap etmek istiyorum) Başba
kanı korkunç bir baskı akında bırakacaklardır. Aca-
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ba bu Başbakan bu tazyike ne dereceye kadar daya
nabilir? Bu azletme yetkisini buraya koymadan da,
bunu, kendi ifade ettikleri doktrin içerisinde çözmek,
hukukçularımızdan alınacak icazetlerle pekala müm
kün kanımca. Acaba kendileri benim görüşüme ka
tılıyorlar mı? Yani doktrinin gereği olarak Anayasa
ya hüküm koymadan da buna mani olamaz mıyız?
Kaldı ki, ben başka bir yolunu daha biliyorum
Sayın Başkanım. Efendim, şimdi Başbakanın eğer ba
kanlardan biriyle başı dertte ise bunu başlangıçta
halletme imkânı vardır. Bakanlar Kurulunu ilk teş
kil ettiği gün kendilerinden altı imzalı boş kâğıt
alması mümkündür. Otomatikman bunu uygulamaya
koyduğu anda ne Çankaya'yı devreye sokmak söz
konusudur, ne gruba karşı birtakım şeyleri ifade et
mek söz konusudur. Kendileri acaba bu görüşüme
katılmazlar mı?

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım,
müsaade ederseniz soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu.
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım,
benim suallerim birkaç noktada toplanacak.. Müm
kün mertebe, âdetim veçhile kısa anlatmaya gayret
edeceğim. Sabrınızı taşırırsam müsamahanıza da sı
ğınacağım Sayın Başkanım.
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız dediler ki;
«Güvenoyu alamayacak bir Başbakan atanamaz.»
Peki bunun müeyyidesi var mı? Var mı Anayasamız
da bunun müeyyidesi, bunu soruyorum kendilerinden?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Anayasada bunun müeyyidesi yok
tur.
AHMET SENVAR DOĞU — Bitireyim Sayın
Başkanım.
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Üçüncüsü, bu kısa olacak Sayın Başkanım; dışa
rıdan Başbakan atanmasının acaba milletin hâkimiye
tine getirilmiş bir istisna olup olmadığın Sayın Baş
kanımdan soruyorum efendim? Buna tek cevap ver
sin kâfi.
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu.
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şimdi evvela, niçin kelimeyi söyle
mekten çekmiyorsunuz?.. Sadi Irmak Hükümetinden
bahsediyorsunuz....
AHMET SENVAR DOĞU — Hayır efendim,
1977 Haziranındaki Ecevit Hükümetinden bahsedi
yorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şimdi efendim, bir hükümet tayin
ederken, size arz etmeye çalıştığım gibi, Cumhurbaş
kanı Başbakan tayin edeceği kişinin çoğunluğu ala
cağından emin olması, vicdanî huzurluluk içerisinde
başbakanlık görevim birine vermesi lazımdır ve bu
nu laletayin bir şekilde yapamaz. Koalisyonları yapar,
inceler, liderlerle görüşür, hangi hükümet üzerinde
anlaşacaklarını tayın eder ve ondan sonra Başba
kanı tayin eder.
Binaenaleyh, bir kere bunun, vermek istediğiniz
örnek gibi dışarıdan tayinle içeriden tayin arasında
önemi yoktur. Önemi olan husus, Cumhurbaşkanınnın Başbakanı tayin ederken o Başbakanın Mecliste
güven alıp almayacağı hususunda kesin bir fikre sa
hip olmasıdır.
Hükümet Meclisten güvenoyu almazsa, görevde
I kalırsa, yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve de-
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vam eder. Cumhurbaşkanı bunun için yeni bir karar
name çıkarır. Der ki; «yeni hükümet kuruluncaya
kadar görev devam etmeniz gerekir.» Bizim buradaki
azil yetkimiz işte burada işliyor. Meclisten güvenoyu
almayan bir Başbakan, Meclisin yenilenmesini de ta
lep etmez, istifa etmezse ne olacak?.. Kanunî bir şe
kilde, Anayasal olarak ihtarda bulunacak. İşte Cum
hurbaşkanının azil yetkisi bunu önler. Azledildlğini
bilen başbakan istifa eder, Mecliste.
Sorunun özüne gelince; yani Cumhurbaşkanı bile
bile bu işi yaparsa ne olur? Ama Sayın Doğu, bu
sorun bütün parlamenter sistem için geçerlidir; sade
ce benim getirdiğim metin için değil. Bu hal, bugün
Fransa'da da olabilir, Italyada'da olabilir, Belçika'da
da olabilir. Cumhurbaşkanı kasıltı.... İşte bu kasıtla
cumhurbaşkanı bir defa hareket etmiştir, Feridun Er
gin anlattı, 1877'de hareket etmiştir; July Simon Hü
kümetini azletmiştir, yerine azınlıkta kalacağını bile
bile bir hükümet tayin etmiştir ve o hükümet par
lamentoda doğal olarak güvenoyu alamayınca bu
sefer mekanizmayı isteterek Meclisi feshetmiştir
Çünlkü, 'Mıaıc (Malhum kralcıdır, knallcı bir meclisin
ısdçiilıeoeğinıi uımlmialkltadır, Ikrıaliyeti Man eidecektir...
Curnıhuriıyetçi biır ımıeclis gelmiştir, Mac Mahun liıstifal edip çekilmiştir. Bu aslımda sistemim patolojik,
hasta ıbir hallidir. Bu şelkıildelki patolojik ve hasta haller iher zaım'am ımevcuıt olabilir. Bu Mır defa 1877'de
cereyan etımıiş ıtelk örmeğidir; başjfca bir örneği yok
tur.; iParflaırnenıteır rejim itiarilhimde olam bir halden do
layı (rejioıi kötülemek ımtimlküın değildir.
(Esasen Bartelemy Oiıez de bu konuya delğimımektedir. Bumun iiçlim Cumihurbaşjkamımıım gerektiğimde
Başbakanı azfetmlesiınim, ıalncalk dediğiımiz koşullar
lallitıjnıda yapıtaasımııın! ımiiiimikün olduğu... Koşullar ne?
Başbak)an Meclisten güvenısıizlilk oyu alacalk ve güvemsizJliık! oyu 'aldığı zaman elimde ülkü şıjk var, iki
iterdin var, tilkisinden bitimli kullanacak. Va istifa adeoek; istifa etmezse Cumhurbaşkanı kendisimi azle
decek veyahut dıa Cumhurlbaşlkamiımdam şetimlerim
yeniilbnirneslrıli is'teyecek. IBu ikisini de yapmazsa, işte
o zaman Cumhurbaşkanı kienıdisini azledebilmek yet
kisinle, imkânıma sahip iollaeak.
Bu, sistemlim krizden çıkması için konul/muş bir
yoMutf ve bu sistemi bugün Belçika Anayasasının
65 inci miaddesimde, IDanıianarikıa Anıayasiasımım 13 ün
cü maddesinde, Finlandiya Anayasasımım 36 inci mad
desinde buUbrumialktadur. Bazılara bunu ıkoymamaktaidılrlar. Burada hatıırfıayabilem arjkaidaşılaırııma okumuş
tum, Profesör Ali Fuat Başgil'in de bu husustaki
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yazısını okumuştum!; «Azil yetkisi kullanılır» diye,;
O, «Yalnız bu anayasallara girmez; çüinfcü bir ter
biye vardır, yüksek seviyede azil kuilamılırnıaz, onun
için bu zammem ımıdveuttur ve bu zımnen (mevcudi
yeti de kabul etmek gerekir.» diye söyletmektedir.
Biz ıbuınu kirfoflleri önlemek için ve sorumu en limce
teferruatımla kadar, yaşamış olduğumuz siyasî hayatı
diklkiate ialdı/ğumiız İçim en imce teferruatıma Ikadar
Anayasaya Ikoyimalk isıtedik.: Sorum bundan ibarettir
Sayım 'Senvar Doğu. Ümit edenim iki, sizi tatmin
ddbbidim.ı
AHMET SENVAR DOĞU — Bitmedi Sayım
Başkanımı, balkan laızlti ile ilgili, millî liradeyle ilgili
suallerim de vardı,,
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALIDIKAÇTıI — Tamaim lefenıdiıtriı, onları da söyleyeyiım. Millî iradeyle ilgili sorunuza cevap verdim.
AlHMlET SENVAR DOĞU — İstisna mı değil
mi efendim omu söyleyin. Millî irademin istisnası mı
değil mi dışarıdan Başbakan tayini?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALİDlKAÇTI — Hiç millî ıkadenim istisnası falan
değil., Milî irade parlamentoyu seçene, Devlet Başkanı
da Balkanlar Kurulumu seçer; bu ikisi arasındaki ilişfcillerim özel bir tipime parlamenter rejimi denir. Bu
özel bir tiptir. Burnum ımıillî iradeyle hiçbir ilişkisi
yoktur. Bumu üç defa söyledim;, dördüncü defadır
söylüyoruım.
Niıtdkim, bakım millî irade sorunu olsaydı, Dev
let Başkamı millet ıtarlafımdan seçilmiş bir parlamen
tonun! faaliyetine nasıl son verebilirdi? Veriyor. De
rnek İldi, millî iradeyle alakası olmadığımı esas teşıkilat hukuku kabul edıiyor; siz belki kabul etmi
yorsunuz; alma esas teşkilat hukuku kabul ediyor.
'Değil imi efendim? Yanii fesih ımüessesesi siz de duy
ulumuz herhalde, meydanda, biliyorsunuz fesih müessesesinıim me olduğumu. Fesihte me yapıyor Cumhur
başkanı? Halik tarafımdan, ımllkıt tarafından seçilmiş
bir mıeclisiln faaliyetime son veriyor.; Millî iradeye
karşı, ımiilllî irade seçmıiş bir meclisi. Neden?... Sis
tem bu. Bu sistemin içerisinide sorunlar böyle çö
zülmüş, böyle ımütalaa edilmiş ve millî iradeyle ala
kası olmadığı sonucuma1 varılmış.
BiJmıemi arz edebildim] mi efenidkn?
AHMET SENVAR DOĞU — Tunitanağa geçti
Sayım 'Balkanım, teşelkikür ederim..
IBAŞKAN — Geçti, Özellikle güvenoyu aldıktan
«sonra millî irade imaiımıaım etmiş oliacalktır.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
AUDIKAÇTI — Evet efendim, Sayım Başkanım.
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BAŞKAN — Sayın Göktepe buyurunuz.
(İBRAHİM GÖKTEPE — Saym Başkan, 1924
Anayasamızda dışarıdan Başbakan tayini yoktu;
1961 Anayasamızda da dışarıdan Başbakan tayini
yoktu. Sayın Aldıkaçtı ««Dışardan Başbakan tayin
etmenin de parlementer sistemin bir gereği olduğu
nu» ifade ettiler. Acaba bu Anayasaların getirdiği
sistem parlamenter sistem sayılamaz mıydı? Dışarı
dan Başbakan tayinine imkân vermemekle acaba
parlamenter sistemin dışına mı çıkmış oluyorlar?
İkinci biır şey ide, «Meclis içellisinden Başbakan
çılkarılamadığı zaman liderlerin rızası alınarak dışianjdam Başbakan tayin edilebileceğini» ifade buyurdular. Bendim kanaatimce bu, rızadan çak ıbir B'aş(balkan empoze edilmeye yol açan bir yol olacaktır.
Aoalba bunun ıtarihi vebalini Sayın Aldıkaçtı taşıyabieeekler mi?
BAŞKAİN — Teşekkür edenim.
İBuyuırun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şimdi, Sayın Göktepe beni bağış
lasınlar. (Söyleyeceklerim ıbellki biraz hoş ollmayacalk;
arma 1924 Anayasası parlamenter rejim değildir,
1924 Anayasasının parlamenter rejimle alakası y ok
tur .| ISaınıyorum iki, Sayın Göktepe, birçokları gibi şu
fahiş hataya düşüyor. Sanıyor iki, 'Meclisin olduğu
her yende parlamenter rejim vardır., Bu çok yanlış
tır. Amerika Birleşik Devletlerimde de Parlamento
cardır; anma oradaki sistemi başkanlık sistemlidir.
Bunları birbirine karıştırmamak lazım. 19'24'te ıkabul
edıiyorunı yoktu; çünkü Meclis hükümeti sistemin
den parlamenter rejime doğru ıbir (kayıştı. Meclis
hükümeti sistemi vardı 19'2I1 Anayasası ile. 1924'te
oraya doğru ikaydı ve nasıl kaydığını da arz ettim.
Tekrarlamak istemiyorum; çünlkü beni dinleyen ar
kadaşlarıma tekrar dikindi bir defa aynı şeyleri duyur
mak istıemıiıyöruım; ama hükümetin kuruluş seki
meclis hükümeti sistemlimden parlamenter
sisteme
doğru ıgeçti 1924'te,
1961'de gerçekten parlamenter rejime doğru gi
dilmek istendi ve parlamenter rejimin iki temel un
sura; (Balkanlar Kurulumun Meclis önünde sorumfflufuğu güvensizlik oyuyla; 1924'te de ıvardı, fakat
bu sefer buna lilave edildi, ne ilave edildi? Bakanlar
Kurulunun gerektiğinde meclisi feshedebiimesi, ki
ibu 'bizde meclisin yenilenmesi şeklinde geçti. Ara
larından çok büyük fark var. Onun üzerinde dur
muyorum. Omun üzerinde durursak işler daha fazla
karışacalk, onun için durmuyorum.
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Feshedilmesi,? dişte 1901'de Türkiye'de dik önce
parlamenter rejime doğru gidiş oldu ve" ilk defa ola
rak 1961 Anayasasıyla, parlamento dışından bakan
lar seçilmesi kabul edildi* 1961 Anayasamızda biüyorsuınıuz ki, Mecis dışından da ıbafcanlar tayin ede
bilmek yetkisi verildi 'hükümete. Şimdi' biz buna bir
de Başbakanı ilave ediyoruz, ilave ettiğimiz zaman,
söylediğim gibi esas teşkilat hukuku âleminde ıbir
yenilik yapmıyoruz, İşlemesi mümkün olan, krizle
rin çözülmesinde' yardımcı Olan 'bir sistemi geti
riyoruz. Yine ıtekrar ediyorum, Sayın İbrahim Göktepe'nıin söylediği gibi, katiyen bir empoze bahis
konusu olamaz; çünkü Meclisteki partiler biz bu hü
kümete güvenoyu vermeyeceğiz dedikleri zaman, dev
let Başkanı, ne olursa olsun o hükümeti kuramaz.
'Bunun iyi anlaşılması lazım. 'Bunu anlatmaya çalışı
yorum. İstediği kadar baskı yapsın; derse ki meclis
teki liderler, vermiyoruz güvenoyu; bitti, Ondan, son
ra da hiçbir kanun çıkarılamaz, Devlet krizin içine
giırer,;
IBunu biz, krizlerin çözülmesinde yardımcı bir
unsur olarak ele aldık ve gereğine de dnıanıyoruz.
Bilmiyorum sizi tatmin edebildim mi?
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Aldıkaçtı.
ISayım Şahin, 'buyurumuz.
A, AVNİ ŞAHİN — 'Sayın Başkanımı, benim so
rum IBakanfliar Kurulu üyelerinin, Başbakanın teklifi
üzerinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ve
lazledilmesirıe dair olacaktır,
«Tayin edenin azil yetkisi olduğunu;» Sayın Aldı
kaçtı Hocamız 'biraz evvel ifade ettiler, Sorumu yömeltebillmern içim 1'27 nci maddeye de bir bakmak
gerefciyor.1 Meclisten güvenoyunu Başbakan mı al
maktadır, Bakanlar Kurulumu almaktadır? şayet Baş
bakan lalıyorsa bir diyeceğim yok. Alman Anayasa
sında Meclis Başkamı bizzat seçtiği için güvenoyu
Başbakanım şahsına mütevecciıhtir. Buma göre de ba
kanları tayin etmesi ive azletmesi 'Başbakanım teklifi
üzerine Cumhurbaşkanı (tarafımdan yapılır. Durum
bizden nasıldır? Bunu lütfen Sayın Hocamdan istir
ham ediyorumı.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı,
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, bugün çıkan bir günlük
gazetede konuyla ilgili, konuya yaklaşan bir yazı
okudum. Bu yazıda deniliyordu ki, «19611 Anayasa
sında Başbakan daha iyi bir durumdaydı ve 1982
Anayasıasınıın Anayasa Komisyonu Başkanı, Başba-
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İkamı kuvvetlendirdiklenini ileri sürüyor, bu doğru I
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfedin benden müsaa
değil.»
de alacaksınız ki, karşılıklı görüşme olmasın, lütfe
Şimdi evvela buradan 'başlamak istiyorum; çünkü
din efendim. Buyurun ne istiyorsunuz?...
önemli':
A. AVN1 ŞAHİN — O zaman Sayın Hocamın
1961 Anayasasında 105 imci muaddede ne diyor:
konuşmalarından Meclisin güvenoyunun Başbakana
^Başbakan, Balkanlar Kurulunum başkanı olarak,
mı müteveccih olduğunu sormuştum, zannederim gü
Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar.» Koordina
venoyunu Başbakanın aldığını ifade ediyorlar?... Te
tör: «... ve Hükümetin genel siyasetinim yürütülmeşekkür ederim.
sini gözetir.» Denetimci: «Bakamlar Kurulu, bu siya
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
setim yürütülmesinden birlikte sorumludur.» Bu 1961
ALDIKAÇTI — Başbakamn programına, kelime üze
Anayasası^
rinde oynamıyorum; Başbakanın, programına güven
oyu vermiştir, yoksa Başbakan çıkmıştır «Bana gü
(Biz yeni Anayasamızda sumu getirdik, 1'29 uncu
venin, ben Devleti idare edeceğim» dememiştir. Bir
maddeyi okuyorum: «Başbakan, Bakanlar Kurulu
program veriyor bu programa göre bana güvenoyu
mun genel siyasetimi belirler...» Demek ki, Başbakana
verin diyor.
başka bir yer veriyoruz, yetki veriyoruz: «... ve Ba
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
lkanlarla işbirliği halinde yürütür. Balkanlar Kuru
Sayın Hazer soru?...
lu, bu siyasetim yürütülmesinden 'birlikte sorumlu
MEHMET HAZER — Hayır konuşacağım, tak
dur.» Binaenaleyh, Devletim politikasıınım yürütülmesi
ririm var konuşacağım.
görevimi Başbakana veniyoruz. Tıplkı İngiltere'de ol
BAŞKAN — Şu anda yalnız sorular, sizin öner
duğu gibi, tıpkı İtalya'da olduğu gibi, tıplkı diğer
geniz var o vesileyle konuşursunuz.
yerlerde olduğu gibi. Eğer Başbakan bu politikası
MEHMET HAZER — Konuşacağım, birtakım
nı yürütmekte bir balkanım aczimi görürse omun de
şeyler
söylendi, önergem üzerinde konuşacağım.
ğiştirilmesini, affedilmesıimi her zaman Devlet BaşlkaBAŞKAN
— Efendim, o önergeler vesilesiyle size
mımdam isteyebilir.
söz veririm, henüz daha Cebeci'nin önergesi üzerinde
Şimdi, okunan programa gelince: İşte okumam prog
yiz. Sizin önergeniz duruyor efendim.
ram bu Başbakanım genel siyasetiyle ilgili program
Sayın Karal, soru.
ıdır. Başbakanım arkadaşlarıyla konuşarak hazırla
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Aldıkaçtı'dığı ve Başbakanım bizzat sorumluluğu altımda olan
nın parlamenter rejimi bu şekilde yorumlamasına ka
politikadır. Biz icramın kuvvetlendirilmesi derken iştılmıyorum; fakat saygı duyarım. Yalnız, kendi yo
ıte 'bunu sağlamak istedik. Kuvvetli bir Başbakan ve
rumumu biraz daha açıklığa kavuşturmak için şu so
kuvvetli fair Başbakanım yömetimimde, listerseniz İn
ruyu soruyorum;
giliz Başbakanı gibi daha böyle kesin örmeğimi ve
Başbakanın meclis dışından tayin edildiği parla
reyim; bakım hatırlamamızı isterim, Failklamd'da ku
menter rejimlerden, Fransız misali olmasın; çünkü,
mandam «Başbakanın emrimi 'bekliyorum» diyor, sa
De Gualle'ün ayrı bir durumu var, hangi olayları bi
vaşa başlamak için.
liyorsunuz?...
MEHMET HAZER — Bizde de öyledir,
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Belçika. Belçika krizde üç defa,
ALDIKAÇTI — Olabilir efendim, bizde de öyleyse
hatta birinde Merkez Bankasının Müdürüne Başba
mesele yok, yanlış bir örnek vermiş olabilirim; fakat
kanlık yaptırdılar.
kuvvetlendirdiğimiz Bakanlar Kurulunda Başbakana
HALİL İBRAHİM KARAL — istisna mıdır bu,
özel bir yer verdik bunu belirtmek isterim. Sorumlu
parlamenter rejimin genel kuralı mıdır?..
olan Başbakandır, bundan dolayı da görevini yapma
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
yan bakanın çekilmesini istemek. hakkına sahiptir. I ALDIKAÇTI — Efendim, anlatmaya çalıştığım gibi
Sayın Şahin size cevap vereyim; bütün sistem içeri
bu bir...
sinde kuvvetlendirilen icra kuvvetinde Bakanlar Ku
HALİL İBRAHİM KARAL — Daha sorum bit
rulu ve onun Başbakanıdır.
medi.
A. AVN1 ŞAHİN — Sayın Hocam, o zaman kü
BAŞKAN — Buyurun efendim.
çük bir açıklama, güvenoyunun başbakanın şahsına
HALİL İBRAHİM KARAL — Bu maddeyi dü
olduğunu mu kabul edeceğiz?...
j zenlerken, tedvin ederken istisnayı mı düzenliyoruz,
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parlamenter rejimin özü olan Bakanlar Kurulunun,
hatta yürütme organının parlamentodan çıkması olan
esas kuralı mı düzenliyoruz, yoksa istisnaları mı dü
zenliyoruz?... Sorum bu efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, normali düzenliyoruz, nor
mali düzenlerken belirmesi muhtemel olan istisnai
vaziyetleri de düzenliyoruz.
HALİL İBRAHİM KARAL — Normali bu mad
de midir?...
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Normali güvenoyu. Bakm bütün
güvenoyunu düzenledik, bütün güvenoyu ile ilgili
maddeler var; göreve başlarken, güvenoyu, görev sı
rasında güvenoyu, siyasî sorumluluk bütün bunlar var.
Demek ki, esas olan maddeler bunlardır; ama istisnaî
durumda bütün bunlar işlemezse, bütün bunların işle
diği zaman bir kriz ortaya çıkarsa, bu krizi çözmek
için de bir yol gösterdik. Mesele bundan ibarettir.
Gayet tabiî olarak ki, bunu baştan beri söylüyo
rum, tutanaklara da geçti, tekrar ediyorum, lütfen
arkadaşlarım beni biraz daha yakından dinlesinler;
bunun istisnaî bir durum olduğunu anlattım, mecliste
çoğunluk sağlayamayacaklar, meclis liderleriyle anlaşamayacaklar; fakat meclis liderleri dışarıdan bir in
san üzerinde anlaşırlarsa buna başbakanlık görevini
geçici bir süre için verebilirler, diye anlatmaya çalış
tım ve bu olay, şimdi tekrar ediyorum, Belçika'da da
tekrarlanmıştır ve Belçika Merkez Bankası Müdürüne
Başbakanlık görevi verilmiştir 1946, 1947 yahut 1948
yıllarında.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplanmış
tır.
Sayın öztürk buyurun efendim.
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bugün
ulaşılmasını düşünmediğimiz maddelere geldik, ayrıca
yorgunuz, sürçü lisan olursa affola.
Arkadaşlarım ifade ettiler, arızaya göre tedbir...
Türkiye kendi anayasal siyasî literatürde bir kısım
gelenekleri oluşturmuştur. Şöyle ki;
Bütçesi reddedilen veya güvenoyu alamayan bir
hükümetin illada ben sandalyede oturacağım biçi
minde *bıir direnişiyle karşılaşılmadı. Her defasında
'bütçesi reddedilen (Ki, burada sözü geçmiyor) veya
güvenoyu alamayan her hükümet, hükümette boşluk
olmaması kaydıyla Devlet Başkanının ricasıyla göre
vine devam etmiş ve yeni hükümetler seçilegelmıiştir.
Böylesine ananevimiz oluşmuştur.

L
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Binaenaleyh, maddeyle getirdiğimiz azil, son ver
me yetkisinin giderek bir kısım arızalar doğuracağın
dan endişeliyim. Bunun konmaması halinde herhangi
bir arıza doğacağına ihtimal vermiyorum naçizane.
Bu böyle iken, azil yetkisinin maddede sarahaten ifa
de edilmesiinden vazgeçebilirler mi? Son derece yarar
lı olacaktır. Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın
Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, deminden beri an
latmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştım ki, bizim bura
da ileri sürdüğümüz görüşler kendimize has görüş
ler değildir. Fransızca bilen arkadaşlara hitap etmek
istiyorum;... («Türkçe olsun» sesleri).
Tercüme ederek Türkçesini okuyacağım: «Fiilen
balkanlar azledilemezler. Kaide onların istifa etmele
ridir; ama Devlet Başkanı tarafından azil yetkisini
korumakta gereklidir. Bu yetki faydalı olabilir. Şu
halde, bir bakanlık güvensizlik oyu ile karşılaştığı za
man istifa etmeikten kaçınır. Bununla beraber özel
durumda bütün kabinenin istifa etmesini reddettiği
zaman mesele çözümlenemez ve içinden çıkılmaz bir
durumla karşılaşıldığı için azil yetkisi kullanılmalı
dır.»)
İşte bunu söylüyor efendim. Barthelemy Diez kü
tüphanede vardır, 641 inci sayfada açıp okuyun efen
dim. Bunu ben özel kütüphanemden getirdim, kütüp
hanede bu kitap vardır efendim.
Şimdi Sayın Öztürk'ün sorusuna cevap veriyo
rum; böyle bir hal olmamıştır, demokratik ülkelerde
olmamıştır. Faikat olduğu halde çözüm yolu getiren
bir hukuk kaidesinin konması zararlı mıdır, faydalı
mıdır? Bunu sorun bana, bunu cevaplamdıınn; Şim
di, farzedelim ki, böyle bir hal oldu. Bakın, biraz
evvel ne söylediniz, Sayın Doğu arkadaşımız söyle
di. Ne olmuş? «tBir hükümet güvenoyu alamayacağı
nı bile bile işbaşına geldi ve görevde kalarak memle
ketin gelirlerini yahut da maliyenin gelirlerini beledi
yelere dağıttı.» diyor. İşte, bu hallerde bakm bu yet
ki derhal işlerdi, azlederdi, yürütürdü ve çözüm yo
lu getirilirdi. Mesele budur. Bunun üzerinde arkadaş
larımın bu kadar titizlikle durmak istemesini gerçek
ten anlayamıyorum, bunu da itiraf edeyim. Çünkü,
mesele anlattığım gibi millî egemenlik ilkesi ile ilgili
değil, bir hükümetin güvenoyu almadan icraî faali
yet etmesi değil, güvenoyu alan bir hükümetin Dev
let Başkanı tarafından azledilmesi sorumu hiç değil.
O halıde, niçin kırk yılda bir kere de olsa muhte
mel olan bir hadiseyi çözümlemek için gerekli olan
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bir yetkinin Anayasaya konmasına karşı çıkılmak is
teniyor ve bu ikaidar şiddetle?.. Bunu anlamakta güç
lük çekiyorum,; gerçek bu.
BAŞKAN — Teşekkür ederimi.
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, arz ede
bilir miyim?..
BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır, teşekkür ede
rim.
Sayın Tutum, 'buyurun sorunuzu 'sorabilirsiniz.
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım; parlamen
ter sistemin nitelikleri üzerinde bir tartışma açacak
değiliz; çünkü, ıbuna imkânımız yok. Sadece soru
şekline tevcih edildi.
Sayın Komisyon Başkanının; «129 uncu madde
de Başbakan, Bakanlar Kurulunun genel siyasetini
belirler, dedik, bu yüzdende de biz Başbakanın ko
numunu 1961 Anayasasındakinden daha iyiyle getir
dik.» sözüne ıkatıl'mııyorum. Katılmadığım gibi, Ba
kanlar Kurulunun genel siyasetini belirlemez bir ki
şi. Böyle şey olmaz. Bunun olmayacağını anlatmaya
çalışacağız.
Oradan başlka tarafa getiriyorum ben, iki soru
sormak istiyorum. Birincisi şu :
Buyurdular ki, «Parlamenter sistemin yazısız ikurallarıı vardır.»! Doğrudur. Arkadaşlarımız buna de
ğindiler, hepimiz buna tanığız; ama yazısız kuralları,
yazılı hale getirdiğiniz takdirde çok değişik şekiller
de yorumlara yol açar. Yazısız kurallar, de facto
olan şeylerin değeri vardır, normatif değeri vardır,
bunu kabul ederiz. Mesela; çoğunluğu kazanan parti
nin parti başkanını, kabineyi kurmaya memur etme
si gibi. İngiltere'de bu bir defa ihlal edildi; İngiltere
Kraliçesine bir numaralıyı değil de iki numaralıyı
gösterdiler, Bakanlar Kurulunu kurmaya memur edil
di, mümkündür böyle durumlar; ama bu bir centilmellik anlaşmasıyla çözülmektedir ve bir problem ya
ratmamaktadır.
Yazısız kuralları yazılı hale getirdiğiniz zaman
'başlar tartışma. Şimdi, sorumsuzluk ilkesi kabul et
tik. Sorumsuzluk ilkesi ikalbul ettiğimiz Cumhurbaş
kanına, yazılı olarak birtakım yetkileri Verdiğimiz za
man, ihtilafa yol açıyorsunuz demektir, fevkalâde
dikkatli davranmamız lazım. 102 net maddede 1961
Anayasasında, '«Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.»
der. Gayet net. Bunun 'bir anlamı var, benim anladı
ğıma göre, Başbakan dışarıdan atanamz.
Atanır ve buyurdunuz ki, «Fevkalade hallerde
düşünüyorum ben bunu.» Değerli Başkanım ve de
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ğerli üyeler; benim 'bildiğim ve Türkiye'de görebil
diğim, dışarıdan Başbakan atanarak kriz çözüldüğü
vaki değildir. Kriz, olsa olsa zoraki sürdürülür. O
kriz çözmek değildir. Binaenaleyh, fevkalâde istisnaî
bir durumu düşünerek kural tedvin etmek bu Ana
yasanın kârı olmaması ve her halde en önemli mezi
yeti olmaması gerekir. Bunun üzerinde ısrarlı olma
malarını özellikle önermek istiyorum.
Bir diğeri, Bakanların dışardan atanması :
Değerli arkadaşlar; bu da 1961 Anayasasına na
sıl girdiği belli. Bir bürokratik propagandanın büyük
etkisi olmuştur. «Efendim, büyük ölçüde ihtisas er
babından da yararlanılmalıdır. Görüyoruz işte parla
mentonun halini, siyasî düzeyini» denmiştir ve bu
tutmuştur; ama izin verin 30 yıldır bunu yürütüyoruz.
Oyunun kurallarına göre yürütülmesi gerekiyorsa, dı
şardan bakan ithal etmeye de gerek yoktur, transfer
etmeye de gerek yoktur. Bakanlar Meclisin içinde
bulunur. Dolayısıyla sorum şudur :
Yazısız kurallar var ise, çok naziktir, onları yazı
lı kural haline getirme mecburiyetini tahmil eden se
bep nedir?
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Aziz arkadaşlarım;
Biz, hiçbir zaman dışarıdan Başbakan atamanın
Anayasamızın meziyetlerinden, en büyük meziyetle
rinden biri olduğunu söylemedik ve inanın bu mad
deyi düzenlerken, yahut da bu fikri Anayasaya koy
maya çalışırken, bunun bu kadar tartışmaya yol aça
cağını da düşünmedik. Biz, sadece bunu bir krizde,
tekrar ediyorum, muhtemel bir çözüm yolu olarak
düşündük ve Anayasaya koyduk ve Anayasaya koy
duğumuz zaman da, hiçbir zaman Meclisin egemen
liğine halel getirmeyi düşünmedik. Meclis güvenoyu
verecektir, Meclisin güvenoyu alması muhtemel bir
kişiyi Başbakan tayin edecektir. Bundan dolayı da
Meclisin hâkimiyetinin son bulması bahis konusu
değildir.
Şimdi gerçekten «Anayasanın yazısız kuralları»
diyor arkadaşımız; yani teamül kaideleri vardır. Şim
di, diyor ki arkadaşımız, «Yazısız kuralların norma
tif hale getirilmesi tehlikelidir.» Ben şahsen bunu ilk
defa duydum. Olabilir, insan her yaşta bir şey öğre
nir, ben de bunu şimdi duydum ve gerçekten incele
yeceğim. «Yazısız teamül kaidesi» demek, uygulanan
bir hukuk kaidesi demektir. Yalnız, şekil bakımından
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diğer kanunlardan fraklı bir şekilde, hele Kamu Hu
kukunda bir teamül kaidesi demek, yapılmasına ina
nılan kural demektir, uyulması gereken kural de
mektir. Bir kişinin değiştirmesiyle teamül kaidesi Ka
mu Hukukunda ortadan kalkar.
Şimdi bunu normatif hale getirmenin, eğer ina
nılan bir kural ise, bunun ne gibi zararı olur?.. Ben
bunu doğrusu düşünemiyorum ve bütün bu tartış
madan, Devlet Başkanlığına karşı Ortaçağdan beri
devam edegelen, bu asrın başında kaybolan şüphenin
bizim Meclisimizde, bizde devam ettiğini görüyorum.
Aslında da 1961 Anayasasının uygulandığı sürede
Devlet başkanlarınım keyfî idareleri, Anayasaya ay
kırı tasarrufları değil, Devlet başkanlarının silik kal
maları tenkit konusu olmuştur, zayıflamıştır, hatta
Sayın Devlet başkanlarımızdan birisi «Yetkim ne
dir onu bilemiyorum» demiştir. Yani, Devlet Baş
kanı, bizde bir tehlike olmaktan çıkmıştır, hukuk dü
zenimiz bu sonuca varmıştır.
Sundan dolayıdır ki, neden bu şekildeki bir hük
mün transferlere yol açacağı ilkesinden bahsediyor
arkadaşımız? «Transferler» dediği zaman, milletve
killerinin transferi mi bahis konusu? Anayasaya mil
letvekillerinin transferlerini önleyen hükümler getir
dik, onlar da bahis konusu olamaması lazımdır ve
dediğim gibi bu konuda ısrar, hakikaten 40 yılda bir
olacağını söylediğim halde ısrar etmem garip gelebilir;
ama ben bu kadar izahatı verdikten sonra, huzurunu
za yabancı müellifler tarafından yazılmış kitaplarla
çıktıktan sonra, Yüksek Heyetinizin de ısrarını bir
türlü anlayamıyorum... Yani bunu da söylemekten
hiç çekinmiyorum, gayet açıklıkla bunu söylemek is
tiyorum. Eğer daha fazla bilgi edinmek isteniyorsa,
bu hususta da bilgi vermeye hazırım; ama dediğim
gibi, tamamen şimdi bu Başbakanın, bakanların azli
sorunu ikinci plana itildi, Başbakanın dışardan seçil
mesi sorunu öne alındı .Arkadaşlar tekrar ediyorum,
başika şeyi tekrar edemem zaten; ama sizde bana mü
temadiyen aynı şeyi tekrar ettiriyorsunuz, ben de ma
alesef aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalıyorum.
Devlet Başkanı, parlamentoda çoğunluğu olan li
deri Başbakan, seçmek zorundadır. İngiliz Kraliçesi
istediği kişiyi Başbakan seçemez. Koskoca İngiliz
Kraliçesi parlamentoda hangi parti çoğunlukta ise
onun liderini seçer. Bu bir gerekçedir; yani bu parla
menter rejimin mantığıdır ve tekrar ediyorum; «Par
lamenter rejim» dendiği zaman, parlamentonun ol
duğu rejim anlaşılmamalıdır. Türkiye'de de 1921'de
bir parlamento vardır; ama parlamenter rejim yok-
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tur. Onun ismi, «Meclis Hükümeti Sistemb'dir. Hep
sinin kendine göre kuralları vardır.
Biz şimdi 1961 Anayasasında parlamenter rejime
girdik. Bunun sebebini de arz etmeye çalıştım. Bugün
Kamu Hukukunda, Avrupa. Kamu Hukukunda, de
miyorum Amerika Birleşik Devletlerini, üzerin'de
tartışmalara yol açabilir, belki kendimi savunmak için
aşırılığa gittiğim, abarttığım ileri sürülebilir; ama
Avrupa Kamu Hukukunda en iyi hükümet sistemi
nin parlamenter rejim olduğunu ve onun kurallarının
da, size arz etmeye çalıştığım kurallar olduğu savunul
maktadır.
'Amerika Birleşik Devletlerinde dahi sistemin kö
tülüğü ileri sürülmektedir. Bugün sabahleyin arka
daşlarımız Güney Amerika Devletlerinden bahsetti;
ben daha ilerisine gideyim, Kennedy, Amerika Bir
leşik Devletlerini Wietnam'da savaşa sokmuştur.
Acaba bu, bir Avrupa Kamu Hukukunda bahis ko
nusu olabilir mi?.. Ama, Amerika Birleşik Devletleri
buna tahammül etti; öğütüyor, büyük bir değirmen,
içine, ne düşerse taşları arasına herşeyi öğütüyor. Bu
da geçti; ama Başkanlık sistemi, bu sonuca götürecek
kadar imkânlar vermektedir. Wietnam savaşını baş
latan (Amerika Birleşik Devletleri Halkı için haklı
olur, haksız olur, o bizim konumuz dışında) Başkan
Kennedy'dir, meşhur Kennedy'dir.
BAŞKAN — Daha beş arkadaşımız var Sayın
Aldıkaçtı, müsaade ederseniz...
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Bitirdim Sayın Başkanım, bu soru
yu bitirdim efendim.
BAŞKAN — Sayın Güven, soru.
TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, değerli
üyeler;
Sayın Komisyon Başkanı Aldıkaçtı'ya arkadaş
larımız bir hayli soru sordular. Ancak, bu sorular
sonunda öyle anlaşılıyor ki, Komisyon, getirmiş ol
duğu metinde ısrar etme niyetinde görülüyor; arka
daşlar da soru sormakta ısrarlılar. Buna rağmen aca
ba Komisyon, getirdiği metin üzerinde herhangi bir
değişiklik yapmayı düşünüyor mu?. Şu nedenle arz
etmek istiyorum :
Yapılan düzenleme, normal bir düzenleme görü
nümü içindedir. Oysa arkadaşlarımız ve Sayın Ko
misyon Başkanı Aldıkaçtı da defaatle beyan ettiler
ki, durumda istisnaî bir hal de mevcuttur. Fakat bu
düzenlemede bu istisnaî durum bir genel durum iti
bariyle çerçevelenmiş ve öyle sunulmuştur. Eğer o
fıkra, ki Komisyonca yeniden düzenleneceği beyan
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edildiğine göre, Başbakan ataması da istisnaî kurala
göre öncelikle Meclis içinden, bu mümkün olmadığı
takdirle Meclis dışından, milletvekili seçilme yetene
ğine haiz olan bir kişi tarafından oluşacağı şeklinde
bir düzenleme olursa, belki bu kadar ısrar edilmez
ve Komisyonla Yüce Meclis arasında da bir diyalog
ve yeniden bir anlaşma zemini hâsıl olacaktır. Şu ba
kımdan söylüyorum : Türkiye'de güvenoyu alama
mış bir Başbakan yerinde oturmamıştır, Türk siyasî
hayatında bu kesinlikle görülmemiştir; ama güven
oyu alamayacağı açıkça belli olan hükümetler kurul
muştur bu memlekette. 'Aradaki fark buradan kay
naklanmaktadır.
]
Bu balkımdan, sorumlu olmayan bir makamca, gü
venoyu alamayacağı açıkça belli olan bir hükümetin
de, ileriki tarihlerde de her zaman kurulması da söz
konusu olabilecektir.
Bu bakımdan, maddede yeni bir düzenleme ya
pılıp yapılamayacağı hususu önümüze getirilirse, zan
nederim yeniden bir düşünce içine gireceğiz.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven.
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, başta da arz ettim,
maddeyi geri alıp yeniden düzenleyeceğiz; çünkü ge
rekçedeki hususları maddeye koymak lazım. O za
man da, eğer sadece endişe bu ise, bunu ortadan kal
dıracak şekilde maddeyi yazmaya çalışırız. Fakat, sa
dece endişenin bundan ibaret olup, olmadığım bil
memiz lazım, bunu da bilmemiz lazım efendim?
Şimdi başka...
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, eğer Komisyonun
temayülü bu ise, müsaade ederseniz, arkadaşlarımızın
gösterdikleri hassasiyeti de dikkate almak suretiyle
maddeyi yeniden, zannediyorum anahükümleri için
de değil de, istisnaî hükümleri içinde getirmek arka
daşlarımızı tatmin edecek bir şekil olacaktır. Bu iti
barla, önergeleri biz Komisyona takdim edelim, yeni
bir şekil maddeye verilsin.
FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, önerge
lerin tümünün Komisyona iadesi bahis edildiğine gö
re, bu önergelerde ileri sürülen hususlar Komisyon
da dikkate alınacak tarzında bir durum hâsıl olma
sı lazım. Yoksa Sayın Komisyon Başkanının söyle
diği gibi, belirli bir konuya münhasır geri almaya şah
sen katılmıyorum Sayın Başkan. Bunu arz etmek iste
dim.
BAŞKAN — Efendim, o zaman diğer önergeler
le birlikte şüphesiz verilebilir. Esasen meseleler, eğer ,
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arkadaşlarımız uygun görürlerse, Meclisimizde geniş
şekilde görüşülmüştür. Yalnız dikkate alınmasını oy
layarak Komisyona verelim ve Komisyon meseleleri
görüşmek imkânına sahip olsun..
MEHMET HAZER — Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Sayın Hazer, bir şey mi var efen
dim?..
MEHMET HAZER — Müsaade buyurursanız,
Sayın Başkanın izahları karşısında bu Mecliste söy
lenecek sözlerimiz vardır. Bu, bu celsede söylenmez
se bir mana ifade etmez. Müsaade ederseniz bunu bu
rada halledelim; çünkü çok dağıtılmış, çok sağa sola
çekilmiştir konu.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Tabiî. Müsaade ederseniz Komis
yonun temayülünü öğrenelim ona göre bir istikamet
verelim.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Hangi konuda efendim, anlayama
dım?..
BAŞKAN — Efendim, Sayın Güven bir teklif
yaptıllar, o teklifi....
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Güven'in teklifini
söyledim; Komisyonumuz zaten bu maddeyi geri ala
cağını daha önceden Komisyon adına söylemiştim.
Sonra, Sayın Feyzioğlu, kendi kişisel görüşünü arz
ediyor. Kendi görüşü kabul edilir, edilmez, ayrı bir
konu. Bunu Komisyon tayin eder; hangi maddenin
Komisyona gireceğini veyahut hangi fıkranın çıka
cağını. Fakat söylediği noktada bir gerçek payı var;
o da şu, ben de onu arz etmeye çalıştım: Bütün gö
rüşleri öğrenmemiz lazım. Tekrar, yeniden buraya
getireceğimiz maddenin yeniden tartışmalara yol aç
masına hiçbir gerek yok, zamanımız sınırlı. Gere
klime, Sayın Başkan beni bağışlasınlar, bu gece bu
konuyu bitirelim burada kaç tane madde varsa; Ama
daha galiba birinci takrirdeyiz.
BAŞKAN — Evet. Müsaade ederseniz efendim, di
ğer takrirler aşağı yukarı birbirini tamamlayan veya
aynı mahiyetteki takrirlerdir. Bu itibarla, soru sor
mak isteyen diğer arkadaşlarımız (Müsade ©diniz
sayın üyeler, lütfediniz, mesele Komisyonumuzca
mümkün olduğu kadar aydınlatılmaya çalışılmıştır
ve aydınlatılmıştır) bunun dışında kalan bir husus
var ise soru sorunuz. («Var, var» sesleri)
Komisyonumuz müzakerelere devamı dilemekte
dir. Bu itibarla, Sayın Güven'den sonra Sayın öney'e
soru sormasını rica ediyorum, söz veriyorum....
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M. UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, ben
de söz istemiştim.
BAŞKAN — Efendim, size de vereceğim; ama
altıncı olarak. Daha bundan sonra beş arkadaşımız
var.
FEYZİ FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, bizim
önergelerimiz hakkında, esasen muhalefet şerhimiz de
var, konuşma hakkımız saklıdır tabiî?..
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin o önerge
lere sıra geldiği zaman sualinize cevap vereyim efen
dim.
Buyurunuz Sayın Öney, buyurun....
FEYZİ FEYZtOĞLU — Peki, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sorunuza, önergenize sıra geldiği
zaman cevap vereceğim efendim.
Buyurunuz Sayın Öney.
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; konunun fev
kalade Genel Kurulumuzda hassasiyet taşıdığı gö
rülmektedir. Maddenin açık yazılmasıyla bu hassa
siyetin belki bir ölçüde giderilmesi mümkündür. Ma
mafih bunun yanında, birçok arkadaşlarımızın da
meselenin prensibine ters düştükleri veyahutta me
seleyi bu haliyle kabul edemedikleri görülmektedir.
Ancak....
BAŞKAN — Sayın Öney, çok rica ediyorum, ko
nuşmaya başlamadan evvel de, arkadaşlarımızın tek
rar ettiklerine değil, sizin lütfen, henüz tekrar edil
meyen hususlara temas etmenizi hassaten rica edi
yorum; çünkü, bu konuda 15 arkadaşımız konuşmuş
tur.
Buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY — O halde, iki tane net soru
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
TÜLAY ÖNEY — Anayasa Komisyonunun Sa
yın Başkanı maddeyi geri alacaklarını ifade eder
lerken «Cumhurbaşkanının, Başbakanı hangi hallerde
azledeceğini açıkça yazmakta fayda gördük, onun için
geri almak, sırf bu nedenle geri almayı düşünürüz.»
dediler. Buna ilaveten iki şeyin gerekli olduğu ka
nısındayım, buna acaba katılıyorlar mı?..
Bir: Acaba, aynı biçimde Cumhurbaşkanının Baş
bakanı hangi hallerde dışarıdan atamasının söz ko
nusu olabileceğini; kendi tabirleriyle «Sistemi krize
götürmemek veya krize girmiş sistemi çözmek için biz
bunu istisnai bir mesele olarak düşündük» dediklerine
göre, maddede Cumhurbaşkanının Başbakanı hangi
hallerde ve hangi sırayı takip ettikten sonra ataya
bileceklerini yazmayı da düşünürler mi geri aldıkla
rında?.. Bu bir.
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İkinci net sorum Sayın Başkanım: Tasarının 132
nci maddesinde gensoru yahutta görev sırasında gü
venoyu isteme halinde Başbakanın düşmesi mevzu
bahistir. Bu biçimde düşürülmüş bir başbakan, eğer
vaktiyle Meclis dışından, atanmış bir başbakansa, bu
nun, seçimleri yenileme isteğinde de bulunması müm
kündür. Yani, her başbakanın düşmesi halinde, Mec
lisin yenilenmesini istemesi hakkı vardır, tasarıya gö
re.
Gensoru veyahutta güvenoyu halinde, görev sı
rasında dışarıdan atanmış olan bir başbakan düştüğü
takdirde, o da Meclisi yenileme isteğinde bulunma
hakkına sahiptir. Böyle bir durum, biraz garip ve
ters görünmektedir. Gerçi tahmin ediyorum; Sayın
Aldıkaçtı yine, «O başbakan da Meclîsin güvenini
kazanmış olduğuna göre, millî irade tecelli etmiştir»
diye cevap verebileceklerdir; ama bunun bir miktar
ters ve garip bir durum olduğunu acaba kabul etmi
yorlar mı?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Tülay
Öney'e.
Birinci husus; milletvekili seçilme yeterliğine sa
hip olanlar arasında başbakanın dışardan seçilmesi
sorunu. Arkadaşlar, Türkiye'de mesele sadece tek
cümleyle ifade edilmez. Bunu başka türlü bir cüm
leyle de ifade edebiliriz; yani kriz anında. Fakat,
anlatmaya çalıştığım husus şu idi ve muvaffak ola
madım; aşikâr. Sayın Tülay'dan da bu soru geldiği
ne göre, bu soruyu anlatamadık.
Mesele şudur : Devlet başkanı, bu usule isteyerek
varamaz. Meclisdeki bütün yolların, imkânların tü
kenmiş olması lazımdır. Bunu, istiyorsanız Anayasaya
koyarız. Mesele bu değil. Yani, bu bir problem de
ğil ve sakın, karşı olan arkadaşlarım da başarı elde
ettiklerini sanmasınlar; ama koyacağız. Mesele o de
ğil. Mesele, bir inatlaşmaya döndü. Ben inatçı de
ğilim; gördünüz, bütün şeyleri kabul ettim; bütün
önerileri, mâkul olduğu zaman hepsini olduğu gibi
kabul ettim. Ama şimdi, demek ki anlatma gücüm
yeterli değil;' anlatamadım. Bunu kabul ediyorum ve
arkadaşlarım ısrar ettiler; Cümleyi değiştiririz. Yani
deriz ki, Meclisin içerisinden bir çoğunluk olduğu
sürece ve bu çoğunluk bir liderin etrafında toplan
dığı sürece, dışardan başbakan atanamaz. Mümkün
değil bu. Dedim; bu başbakan derhal güvensizlik
oyuyla karşılaşır, yıkılır. Devlet başkanının kendisi
429 —
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yıkılır, fonksiyonu yıkılır, tarafsızlığı yıkılır; herşeyi yıkılır. Sistem altüst olur. Ama, bu husus problem
değil.
İkinci sorunuz; «Dışardan, bu anormal şartlar içe
risinde krizi çözmek için atanan başbakan..» Bakın,
bu. başbakanın atanması da bir «Genteman agreement»
şeklinde olur. Yani, aslında ne olacak, nasıl mı ola
cak?.. Biraz evvel dedim; Belçika'da Merkez Banka
sı Başkanı başbakanlığa getirildi, geçici bir süre için.
Seçimlere kadar; iki ay, üç ay. Artık, ona karşı gü
vensizlik oyu bahiskonusu değil; o bir geçici hükü
mettir. Millî iradeden, isterseniz, sizin anladığınız,
yani kıskançlıkla savunmak istediğiniz; bundan dolayı
kıvanç duyuyorum ayrı bir konu; o millî iradeden
çıkmış bir başbakan değildir. Devlet başkanının ola
ğanüstü durumda tayin ettiği bir başbakandır. O baş
bakanı, hükümet kurulurken, gelirken karşısına alır
lar, derler ki; «Bu şekilde başbakanlık yapacaksın.
üç, dört ay şu durumda vs..» Durum tespit edilir ve
o başbakan artık Meclisi feshedemez. Fesih talebin
de bulunsa bile, devlet başkanı onu değerlendirmeye
çalışır. Devlet başkanının bunu değerlendirmesi müm
kündür ve bir gün; bilmiyorum bugün de belki söy
ledim, parlamenter sistemde devlet başkanının yetki
leri yok gibi görünür ama, bugün söyledim; yedi
senelik süreden bahsederken, devlet başkanı yedi se
ne içinde politikaya hâkim olarak devleti gerçekten
başbakanla beraber idare edebilir. Onun içindir ki,
bu kitapta da yazıyor, çift başlı devlet sistemi; bisefal devlet sistemi diye. Bundan dolayı yazıp de
ğerlendirmektedir.
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atayacak. Fakat, bu meseleyi başbakan seviyesinde
çözümleyemedim.
Nitekim, Sayın Senver Doğu'nun söyledikleri olay
da bu sebeple oldu. Başbakanın görevine Cumhur
başkanı son verince, başbakan gidip yerine bir bakan
vekaleten gelemeyecek diye düşünürüm. Çünkü, baş
bakan, bakanlar kurulunun başıdır; onu teşkil eden
odur. Başbakan gidince, son verilince görevine, bü
tün bakanların beraber gitmesi gerekiyor. Ben öyle
anlıyorum. Yanlış anlıyorsam, Sayın Aldıkaçtı lüt
fen düzeltsinler. Efendim, gidince o zaman, yani yeni
hükümet kuruluncaya kadar devlet başkanı tarafın
dan, hükümetin, başbakanın görevine son verilse bi
le, görevini sürdürmesi zorunludur şeklinde bendeniz
anlıyorum. Yanılıyorsam, konuya açıklık getirmeleri
bakımından yararlı mütalaa ediyorum.
Saygılar sunarım.

AHMET SENVAR DOĞU — Dorikisefal. Dorikisefah
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDTKAÇTI — O da olabilir efendim; ama o bi
zim ırktan değil. Bizimki brakisefal.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın. Haznedar.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Vazgeçtim
efendim-

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Evet. Gayet kısa olarak rica edeyim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Şimdi Sayın Kırcalı, gayet kısa ola
rak cevap vereyim.
«cBir bakanın yerine yenisinin tayin edilmesinde
problem yok» dediniz; ama ben de çeşitli defalar arz
ettim ki, Mecliste güveni olan bir başbakanı Cumhur
başkanı azledemez, diye. Sorun nedir?.. Sorun, Mec
listen güvenoyu alamayan ve güvenoyu alamadığı
zaman istifa etmeyen veyahut Meclisin yenilenmesini
istemeyen başbakanın, devlet başkanı tarafından az
lidir. Azledildiği zaman ortada kimse kalmaz. O
zaman Cumhurbaşkanı derhal yeni bir başbakan ta
yin eder, yetkilerini sınırlı olarak ve onu Meclis
önüne göndermeye çalışır yahutta yenisi kuruluncaya
kadar güvendiği bir insana, güvendiği bir kişiye baş
bakanlık görevini, gayet kısa sürede Meclis liderle
rini toplayarak verir; olmazsa, Meclis 30 gün içeri
sinde feshedilir. Anayasada hükmümüz var. 30 gün
içerisinde Meclis feshedilir; eğer gerçekten böyle bir
kriz olursa. Onun da tedbirini bulduk; yani düşün
dük,

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Kırcalı.
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, ben
bir soru sormak istiyorum.
Efendim, bu 126 ncı maddede son fıkrada Sayın
Başkanım, «Cumhurbaşkanınca bakanların görevleri
ne son verilir» diyor. Bunu anlıyorum. Cumhurbaş
kanınca bakanın görevine son verilince, ertesi gün ba
kan gülecek, yerine başbakan bir yenisini vekaleten

'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun sorun.
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan,
sayın arkadaşlarım;
Ben de, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız
dan bir hususu öğrenmek istiyorum.
Bu kadar hak ve hürriyetleri vatandaşlara veri
yoruz, hâkimlere teminat diyoruz, madde koyuyo
ruz, devlet memurlarının yasamaya karşı, yürütmeye
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karşı, yargıya karşı teminatı vardır diyoruz ve bir
başbakanlığa bir bakanlar kurulu teşkil ediyoruz; «Sizin hiç bir hakkınız yoktur» diyoruz ve «Sizin temi
natınız yoktur» diyoruz..
!
Bunu pek anlayamadım. Çünkü, teminatı yok, istendiği zaman azledilecek bir durumda. Korku için
de bir başbakan, korku içinde bir bakanlar kurulu...
Korku içinde devlet hizmeti yürütülür mü? Birinci
si bu.
İkincisi efendim; bir sene sonra, altı ay sonra
Seçim Kanunu çıkıyor; Seçim Kanunundan sonra,
400 kişilik bir milletvekili grubu toplanıyor, 300'ü
bir partinin, 100'ü bir partinin; siz 300 kişilik ve ta
ban dururken, dışardan bir başbakan getiriyorsunuz,
bakanlar kurulu, hükümet kuruluyor 7 gün içerisinde programını hazırlıyor, tekrar üç gün geçiyor ara
dan, 10 gün geçiyor, 13 gün sonra güvenoyu alamı
yor; hükümet programı güvenoyu alamıyor...
Şimdi, biz başbakan mı tayin ediyoruz, yoksa
Reisicumhura başkâtip mi? Bakanlar kurulu da o
başkâtibin sekreterleri durumuna düşer, Azil diye bir
müessesenin asla ve asla Anayasaya girmemesi ge
rekmez mi? Bunu öğrenmek istiyorum.
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! için, Sayın Başkanımızın da müsamaha ile karşılaya
j cağını tahmin ettiğim sorumu yöneltiyorum.
Maddede, gerek başbakanın atanmasında, ge
rekse başbakan tarafından bakanların seçiminde ara
| nılacak nitelik olarak, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyesi olması ve tahsil bakımından da milletvekili
seçilme yeteneğine sahip bulunması niteliği aran
maktadır. Oysaki Anayasa Komisyonunun hazırla
dığı ilk Anayasa Taslağında, 84 üncü maddede, mil
letvekili seçilmek için aranılan tahsil derecesinin 8
yıllık eğitim olduğu belirlenmiş, Genel Kurulumuzda
tartışmalar sonucunda 5 senelik öğretim seviyesine
indirilmiş idi.
Şimdi, bu açıdan konuyu ele alırsak, Sayın Ana
| yasa Komisyonumuz, milletvekilliği seviyesinin üze
rinde sorumluluklar isteyen, bakan, hele başbakan gi
bi devlet adamları için de, aynı 5 senelik tahsil dü
zeyini mi uygun görüyorlar, yoksa bunun üzerinde
bir tahsil seviyesini bugünkü çağdaş dünya nizamı
içerisinde düşünüyorlar mı? Bu husustan da, maddeyi
yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyuyorlar mı?..

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, kesinlikle bu açıdan mad
BAŞKAN — Buyurun efendim. Evet.
deyi gözden geçirmek ihtiyacını duymuyoruz. De
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN !
mokrasi kuralında, kimler milletvekili seçilirse, kim
ALDIK AÇTI — Sayın Selçuk Kantarcıoğlu, anlat
çoğunluğun lideri olursa, başbakanlığa o gelir efen
maya çalıştık aziz kardeşimiz. Anlatmaya çalıştık ki,
dim. Demokrasiye inanıyorsak ve bir çoğunluğun
güvenoyuna haiz bir bakanlar kurulu, bir başbakan
memleketi idare edeceğine inanıyorsak, o çoğunlu
azledilemez diye. Siz bütün faraziyenizi onun üzeri
ğun lider olarak kabul ettiği kişiyi, başbakan ola
ne kurdunuz. Yani, güvenoyunu haiz olan bir başba
rak, bakan olarak kabul etmemiz gerekir efendim;
kan azledilemez, diye kaç defa söyledik.
ama isterseniz, Kurulunuz isterse, bu hususta kural
lar getirir, der ki, «Başbakan yüksek tahsilli olacak»
SELÇUK
KANTARCIOĞLU — Bakan, ba
vesaire... Biz böyle şey düşünemiyoruz.
kan..,
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALDIK AÇTI — Bakanı başbakan azlettirir ve mü
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, kuralı
saade buyurun da, devlet faaliyetlerinin yönetilme- , siz getirdiniz.
sinde bir bakanı başbakan azlettirebilsin. Türkiye'de
'BAŞKAN — Müsaade edin Sayın
Kocatürk,
bunun kötü örneklerini de gördünüz; «Hep beraber
karşılıklı konuşma yok usulümüzde. Lütfen efendim.
geldik, hep beraber gideceğiz» diyen bakanlar gördü
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
nüz. Görüyorsunuz, bütün dışarıda bakanlar değişi
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, bizim getirdiğimiz
yor. Nasıl değişiyor bakanlar?.. Dışişleri bakanları
kural, asgarî bir kuraldı; İlkokul mezunlarının mil
değişiyor, içişleri bakanları değişiyor, Meclisten gü
letvekilleri olabilecekleri idi. Bizim getirdiğimiz ku
venoyu almayarak mı değişiyorlar?.. Yok. Başbakanı
rala göre, bir ilkokul mezunu da pekâlâ bakan ola
onlara «Çekilin» diyor, çekiliyorlar. Bitti. Bütün me
bilir, eğer kendisini destekleyen bir çoğunluk varsa.
sele budur.
Hiç sorun yok burada efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Kubilay, buyurun efendim.
NfHAT KUBİLAY — Efendim, Meclisimizin
Sayın Kocatürk, sorunuzu sorunuz.
yapmış olduğu bu Anayasanın ruhunda, daha önce
M. UTKAN KOCATÜRK — Efendim, arka
ki uygulamalarda gördüğümüz rahatsızlıkları tedavi
daşlarım tarafından değinilmeyen bir husus olduğu
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etmek, düzeltmek ve kalıcı tedbirler getirmek ruhu
hâkimse, şimdi, Saym Anayasa Komisyonu Başka
nımıza, biraz evvel Utkan Arkadaşımın sorduğu so
ruyu takviye etmek bakımından, acaba daha önceki
uygulamalarda, gerek başbakan, gerekse bakanlar için
tahsil şartının aranmaması, demokrasinin bir gereği
olarak o fikriyatla hareket ettiğimizde bir rahatsız
lık gördü mü bu memleketimiz?.. Bu uygulamalardan
huzursuz olan müesseseler, zedelenen çalışmalar ol
du mu?.. Lütfen bunun açıklanmasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, bu hususu düşünerek
tedbir getirmedim ki; bu soruyu bana yöneltiyorsu
nuz. Ben demedim ki, «Memleketimiz bu hususta
uygulamalarda zarar gördü. Onun için kısıtlıyorum».
Öyle bir şey getirmedim. Bizim getirdiğimiz Tasanda,
ilkokul mezunlarının milletvekili seçilebileceği var ve
diyoruz ki; eğer bir ilkokul mezununun arkasında,
Parlamentoda gerekli çoğunluk varsa, başbakan ola
bilir,
'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Sarıoğlu sorunuzu sorunuz.
PAŞA SARIOĞLU — Son soruyu müsaade eder
seniz sorayım Sayın Başkanım.
Sayın Komisyon Başkanımızdan sormak istediğim
soru şudur :
Daha önceki Anayasamızda seçimlerin yenilen
mesi halinde 3 bakanın dışarıdan atanması, tarafsız
lar arasından atanması öngörülmüştü. Adalet bakaııı, içişleri 'Ve ulaştırma balkanları atanabiliyordu.
Şimdi, Iı0l5, H2ı8 ve diğer İlgili (maddeleriyle Ve
yahut 30 gün içerisinde hükümetin kurulamaması ha
llinde, seçimlerin yenilenmesi getiriliyor. Bu durumda
acaiba neden lüzulm 'görmediler; hu 3 'balkanın dışarı
dan, tarafsızlar arasından atanmasına?.,
BAŞKAN — Evet. Teşekkür öderim.
(ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sorun, Komisyonumuzda tartışıl
mıştır. ©unun bir yararı olmadığı sonucuna varılmış
tır; halüta bir sefer galiba 1965ıl9!70 yılları arasında
bağımsız hakan arandığı hatırlanmıştır ve burnun da
nevi şahsına münhasır 119611 yılında konmuş bir hü
küm olduğu ve ıbu hükmün d© bu Anayasaya girmeme
si gereğine vardık ve ıhımdan dolayı da bunları çıkart
tık efendim.
BAŞKAN — Sayın Güray, son soru; buyurun
efendim.
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S. FERİDUN GÜRAY — Efendim çok kısa.
«Evet», «Hayır» da olabilir.
Bize mehaz gösterdikleri, ileni sürdükleri değerli
hukukçu var mı?.. Fakirlerin aksine eser yazmış veya
fikir serdletaıiş hukukçular da 'var mı?.. Bunu «Evet»
veya «Hayır» olarak cevaplarlar mı?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sorunuz çok yerindedir. Yazdığım,
yani size gösterdiğim kaynaklar, Fransa'nın Anaya
sa hukukçularıdır. Hatta ben, sonunu da getirme
dim; Barthelemy Diez ve Horio, bütün 'bakanların
kayıtsız şartsız güvenoyu aldıkları halde dahi azledebilecekterini söyler, Bourdeau en sonunda der ki,
«Parlamenter rejim gereği güvenoyu alan azledilemez.» Ben de Burdeau'nun görüşünü benimseyen 'bir
arkadaşınıızımv
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan, te
şekkür ederim arkadaşlarım. Sizi herhalde çok fazla
yordum. Bundan dolayı kusura bakmayın; ama ay
dınlatılması gereken sorunlar vardı ve dilim döndü
ğü ölçüde bilglimi size aktarmaya çalıştım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim./
Sayın Cebeci'nin ve Sayın Âyanoğlu'nun önerge
leri müşterektir, aynı mahiyettedir ve müştereken oy
luyorum. Komisyon dikkate alınmasını kabul etmi
yor,
Bu itibarla, dikkate alınmasını oyluyorum ': Ka
bul edenler... Dikkate alınmasını kabul etmeyenler...
JDilkikate alınması kabul edilmemiştir.
ıDiğer bir tgrup önerge, 126 ncı maddenin birin
ci fıkrasında yer alan, «Usulüne uygun olarak Cum
hurbaşkanınca
görevine son verilebilir.» kaydının
madde metninden' çıkarılmasını önermektedir. Komis
yon görüşlerini ifade etmiştir. Sayın Hazer, müsaade
ederseniz çok görüşüldü üzerinde...
MEHMET HAZER — Ben soru da sormadım
efendim,
BAŞKAN — Evet, sizin, Sayın Pamak'ın, Saym
Akaydın'ın, Sayın Yeğenağa'nın önergeleri aynı ma
hiyettedir. Kusa bir açıklama yapın ve hemen oyla
yayım, müsaade edin efendim.
MEHMET HAZER — Nesini
oylayacaksınız
efendilim; yalnız ondan ibaret değil ki, Saym Komis
yon Başkanının mütalaalarından bizim sistemimize
aykırı düşen, bizim ihtiyaçlarımıza uymayan bazı
konular da var.
İBAŞKAN — Yalnız önerge üzerinde söz vere
bilirim Sayın Hazer. Biliyorsunuz maddeler üzerin-
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de müzakerelerimiz 'böyle devam edliyor. Buyurunuz
efendim.
İMIEHMET HAZER — Soru siorayım efendim
müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Talbiî, talbiî
(MEHMET HAZİER — Diyorsunuz ki soru so
run...
İHAiŞKlAıN — Efendim konuşun diyorum, önergeniz üzerinde söz ivemiyorum zatıaünize. Önergeniz
bu, önengeniz üzerinde söz veriyorum efendim. Diğer
hususlara temas etmeyin, yalnız önergenin kapsamı
içinde İkalın; onu rica ediyorum. Evet ricam bu
efendim, ©uyurun'.
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j yürürlükteki maddeleri misal verdiler. Sorarım ken
I dilerine, rahmetli Ali Fuat Başgil Hoca sağ olsaydı,
acaba Türkiye'de cereyan eden bunca hadiseden son
I ra aynı mütalaaları söyler miydi?.. Makmahon hikâyeteleri eskimemiş midir?.. Bizim kendi ihtiyaçlarımız
vardır, bu ihtiyaçlara göre hareket etmeliyiz.
I

I

İMEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;
Kolay çözümlenmesi mümkün olan bir konuda, I
Komisyon 'Başkanımız suyu .tekrar tersane a'ki'tmak
gi'bi bir metot uyguladılar. ıBu hususu dikkatlerinize ;
arz etmeyi vazife saylıyorum.'
I
IKomisyonuın ıgeıtirdiği birçok maddeler Yüce He
yetinizde iteükiık ediliyor, karşı oylar çıkıyor, öneri
ler oluyor; Komiisyon ıbir noktada direniyor, ısrar
ediyor. Politikada direnımek, usrar, hele 'bizim gibi
bir Mecliste faydalı olmaz. iBunu başlangıçta tespit
etmekte yarar görüyorum.

Değerli arkadaşlarım;
Cumhuriyetin temel kuralları, inkılapları vardır.
Atatürk inkılapları yalnız altı ilkeden ibaret değildir.
Türkiye'de 1920 küsurlarda çıkarılan Memurin Kanu
nunda «Azil mülgadır.» diyerek padişahlıktan intikal
eden bir prensip kaldırılmış ve kamu sistemi içinde
yerleştirilmiştir; yani, memur, kamu hizmeti gören
ler kolay kolay azledilemez, «Azil mülgadır» sistemi,
yalnız memurlar için değil, bütün kamu görevlileri
için bir garantidir, bir inkılap kanunudur, bir inkı
lap kuralıdır. Bu kuraldan hiç bahsetmediler, belki
de bu kuralı hiç hatırlamadılar.
Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanının atadığı; fa
kat azledemediği görevliler de vardır. Cumhurbaşka
nı mahkemelere üye atar; azledebilir mi?.. Demin bu
yurdular «Tayin eden azletmeye de yetkilidir.» Bu
bir kuraldır; ama bunun istisnası da vardır. Başba
kanın durumu da bu istisna içindedir. Tayin eder;
ama azledemez. Başbakanlık için görevlendirilen bir
kimse* eğer güvenoyu almamışsa, o zaman değiştirile
bilir; bu, azletmek değildir. Vazife tevdi edersiniz,
o müddet içinde görevini yapamayacağını hükümet ku
ramayacağını anlarsa, gelir teslim eder veya iadesi
istenir; fakat güvenoyu almış bir başbakanı hangi ne
denle azledebilir?..

Değerli arkadaşlarım;
Bizim bu şimdiki Anayasa sisteminde parlamen
ter düzen, parlamenter sistem, bir ölçüde zedelen
miştir. Başkanlık sistemi ile parlamenter sistem bazı I
noktada çatışmakta; bazı noktada da ayrılmaktadır.
Bir de, bazı sebeplerle bu parlamenter sisteme yeni
yeni çöpler sokarak onu zedelemekte de yarar yok
Evet, kendileri de öyle söylüyor; fakat o altta
tur. «Parlamenter sistemi uyguluyoruz.» diyor Sayın
getirilen «... usulüne göre son verilir...» fıkrası var
Başkan. Parlamenter sistemde kimdir söz sahibi?.. Par
ya, o bütün bu prensipleri altüst eden bir manzara
lamentonun güvenoyuna sahip olan başbakan. Parla
arz etmektedir. Nitekim, o nedenle de geri alınmış bu
menter sistemin temeli bu değil mi Sayın Başkan?.. I lunmaktadır. Başbakanları, Cumhurbaşkanının atama
Budur.
sı normaldir, demokratik sistemin içinde her yerde
uygulanmaktadır; ama bizim gibi bu sistemleri yeni
Evet, Cumhurbaşkanının da yetkileri vardır; ama
yeni tecrübe eden bir memlekette böyle şüpheler da
bizim getirdiğimiz sistemde hükümetin genel siyase
vet edecek «Azledebilir, vazifesine son verebilir.» gibi
tini yürütmek görevi başbakana verilmiştir. Böyle bir
kurallar getirmekte fayda yoktur, zarar vardır.
başbakanı bir kapıkulu haline getirip, bazı sebeplerle
Çoğu arkadaşlarımın konuştuklarına temas etmek
azlettirmeyi bizim bu yeni demokrasimizde, bu millet I
istemiyorum; fakat bir hususu daha arz etmeyi fay
hazmedemez. Bugün kamuoyunda tartışma konusu
olmasının başlıca nedeni de budur.
I dalı görüyorum.
Dışarıdan başbakan, ancak gerektiği hallerde, ya
Prensipler, kaideler memleketlerin ihtiyaçlarına gö
ni zaruret olan hallerde mevzubahis olur. Getirilen
re konur ve görüşmelere başlarken biz öyle deme
dik mi, biz öyle bir anayasa yapacağız ki, başkala
maddede böyle bir istisna yoktur. Sanki aslî kural
rının tesiri altında olmasın, taklit olmasın... Hani?..
oymuş gibi, «içeriden veya dışarıdan» deniliyor. Hal
Sayın Başkan başka ülkelerden, kimisi mülga, kimisi | buki, dışarıdan gerektiğinde ancak olabilir.
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Bu hassasiyeti göstermeye mecburuz. Anayasayı
yaparken şu veya bu noktadan Anayasaya hücumlar
davet edecek birtakım yanlışlıkları ilave etmemek du
rumundayız.
Madde geri alınacağına göre, Sayın Komisyon
Başkanından özellikle rica ediyorum, . bunlara çok
dikkat etsinler. Gördük, birkaç günden beri Komis
yon bir israrkâr tutum içerisindedir, birtakım haklı
talepleri de bu İsrarın arkasında saklayarak kabul et
memişlerdir. Umut ederim ki, Türkiye'nin çok has
sas olduğu, herkesin sokakta, çarşıda hepimize sorduk
ları «Bu başbakanı azletme midir?..» sorusunu bir
daha bize sordurmasınlar, bizi vatandaşlar böyle bir
soru ile bir daha muhatap tutmasınlar. Elimizdedir
bu, mümkündür, bunu yaparlarsa oy verebilirim bu
maddeye; fakat yapmazlarsa ben şahsen bu maddenin
aleyhindeyim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer.
Komisyonun bu konudaki görüşünü rica ediyo
rum efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım;
Çok saygı duyduğum Sayın Hazer'den 126 ncı
maddenin gerekçesini okumasını rica ediyorum, sade
ce bunu okusun. Bütün söylediklerinin cevabı orada
dır ve bütün burada iki saat boyunca bunu anlatma
ya çalıştım.
Kendileri haklıdır; hangi koşullar altında Başba
kanın azledilebileceği belirtilmiştir. Meclisin güveni
ni alan bir başbakan azledilemez. Mecliste güvensiz
lik oyu alan, Meclisin yenilenmesini istemeyen bir
başbakanın ancak azil tehlikesiyle karşı karşıya bu
lunduğunu anlatmaya çalıştım. Bu, anlaşılabileceği gi
bi, normal, doğal bir durum değildir, anormal bir du
rumun önlenmesi amacıyla konmuştur; ama sadece
endişeleri bu ise, maddeyi zaten düzelteceğimizi, tü
mü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklamıştım.
ATALAY PEKÖZ — Bir soru sorabilir miyim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Peköz.
ATALAY PEKÖZ — Efendim, bu madde ile il
gili olarak gerekçede yer alan istisna hali; benim gö
rüşüme göre o hal, güvensizlik oyu almış olmasına
rağmen, bir başbakanın, başbakan olarak kalmakta
direnmesidir. Bu bir ihtilaldir muhterem arkadaşlarım,
bir elkoymadır, bir gasptır. Böyle bir hal karşısında,
münhasıran bu sebep altında bir azil maddesi yazıla
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maz. Güvensizlik oyu alan bir başbakanın makamı
gaspetmesinin, makama elkoymasının müeyyidesi baş
kadır. Acaba bu görüşümü paylaşıyorlar mı?..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon cevapla
yınız efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, birçok defalar açıklama
ya çalıştım ki, Başbakan, Devlet Başkanı tarafından
tayin edilmiştir. Meclisin durumu, sadece ona güven
sizlik oyunu açıklamaktan ibaretir. Meclisin güven
sizlik oyu ile karşılaşan Başbakanın yapacağı iki şey
vardır; ya Meclisin yenilenmesini istemek veyahut çe
kilmek. Eğer bu ikisini yapmazsa, Devlet Başkanı ta
rafından azille karşılaşır ve mesele hallolur. Bunu ki
taplardan örnekler göstererek izah ettim ve ayrıca bir
gün de burada (Maalesef şu anda yanımda yok) Ali
Fuat Başgil Hocamın notunu da kürsüden okudum;
bilmiyorum hangi vesile ile idi. Gasp vesaire, onlar
sonra gelecek olaylardır. Divanı Âliye verilir, veril
mez vesaire...
ŞERAFETTİN YARK1N — Müsaadenizle Sayın
Başkan sorum var?..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın.
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, Sa
yın Hazer konuşmasında ayrıca, dışarıdan başbakan
atanması hususuna değinmiş ve bunun hangi zorun
lu hallerde olacağını da belirtmişti...
BAŞKAN — Sayın Yarkın, özür dilerim, öner
genin kapsamına girmemektedir bu husus. «Usulüne
uygun olarak Cumhurbaşkanınca görevine son verile
bilir.» Bu hususunu görüşüyoruz efendim, önerge
üzerinde lütfen efendim, önergemiz budur, mevzuu
dağıtmayalım, sizden çok istirham ediyorum. Bu ko
nudaki görüşlerinizi bilahara ifade ederseniz. Başka
önergeler var, o vesile ile izah edersiniz.
«Usulüne uygun olarak Cumhurbaşkanınca göre
vine son verilebilir.» kaydının maddeden çıkartılması
nı isteyen Sayın Hazer'in, Kunter'in, Pamak'ın, Akay
dın ve Yeğenağa'nın önergelerine Komisyon katılmı
yor. Bu itibarla dikkate alınmasını oyluyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul
edilmiştir.
Efendim, gene, Sayın Tutum ile Sayın Feyzioğlu'
nun, «Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.» şeklinde tek
lifleri vardır. Bu konuda müzakereler kâfi miktarda
yapılmıştır. Müsaade ederseniz, Komisyon dikkate
alınmasına iştirak etmemektedir. Bu itibarla dikkate
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...

— 434 —

Danışma Meclisi

B : 141

Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme
miştir.
Sayın Tutum, bir başka önergeniz var : «Bakan
lar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.» de
mektesiniz. Komisyon görüşünü daha evvel ifade et
ti. Oylayalım mı efendim?..
CAHİT TUTUM — Evet Sayın Başkan; bakan
ların dışarıdan atanması hakkında.
BAŞKAN — Komisyon, bu konuda da fikir beyan
ettiler. Madde metninde İsrar ettiklerini ifade ettiler.
CAHİT TUTUM — öyle mi acaba?..
BAŞKAN — Sayın Komisyon acaba bir başka
şekil var mı?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Öyle Sayın Başkanım, 1961'den be
ri hukukumuzda mevcut olan bir kural bu.
BAŞKAN — Bu itibarla dikkate alınmasını oy
luyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir.
Değişik mahiyette bir son önerge vardır. Filhaki
ka diğer iki arkadaşımızın işaret ettikleri istikamette
dir. «Yüksek tahsil görmüş» ibaresinin eklenmesi hak
kında. «126 ncı maddede, Cumhurbaşkanınca atana
cak Başbakanın nitelikleri arasına (Yüksek tahsil gör
müş) ibaresinin eklenmesine müsaalerinize arz olu
nur.» denmekte Sayın Şengün, Sayın Şenocak, Sayın
Uyguner'in önergelerinde. Efendim, müsaadenizle ye
terli miktarda açıklama yapıldı. Komisyonun görüşü
nü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. De
mokrasi ilkeleriyle taban tabana zıttır.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyorlar
efendim. Dikkate alınmasını oyluyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir.
Maddeyi, Komisyona, dikkate alınan Önerge ile
birlikte veriyorum efendim.
127 nci maddeyi okutuyorum :
B. Göreve başlama ve güvenoyu
MADDE 127. — Bakanlar Kurulunun listesi tam
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrı
lır.
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en
geç bir hafta içinde Başbakan veya bir Bakan tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve
güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler,
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programın okunmasından iki tam gün geçtikten son
ra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geç
tikten sonra oylama yapılır.
BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var okutuyo
rum :
Danışma Meclisi Başkanlığına
Anayasa Tasarısının (B. Göreve başlama ve gü
venoyu) kenar başlığını taşıyan 127 nci maddesinin
ve kenar başlığının aşağıdaki biçimde düzenlenmesini
önerir, gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Abdülbaki CEBECİ
«B. Göreve başlama ve andiçme
Madde 127. — Bakanlar Kurulunun listesi tam ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye
Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.
Bu suretle görevi devralacak olan Başbakan ve ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıda
ki şekilde andiçerler.
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve mil
letin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız
egemenliğini koruyacağıma; toplumun huzuru, millî
dayanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde herkesin
insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma
ülküsünden ayrılmayacağıma, Başbakanlık, bakanlık
görevimi yaparken, parti, bölge, zümre, sınıf ve mez
hep farkı gözetmeyeceğime, tarafsızlıktan ayrılmaya
cağıma;
Namusum ve şerefim üzerine andiçerim.»
BAŞKAN — Sayın Cebeci, önergeniz açıktır. Tek
rar açıklama yapacak mısınız?..
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Kısa bir açıklama ya
pacağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim; şimdi, Ana
yasamızın 93 üncü maddesiyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin yapacağı yemin metni ve gene
ayrı bir maddesiyle, Cumhurbaşkanının yapacağı ye
min metni düzenlenmiştir.
Sadece bir danışma organı olan Devlet Danışma
Konseyi üyelerinin de, Büyük Millet Meclisi üyeleri
gibi, yemin edecekleri de ayrı bir madde ile hükme
bağlandığı halde, asıl, icra yetkisini kullanacak olan
Bakanlar Kurulu için Tasarıda bir yemin metni geti
rilmemiştir. Kaldı ki, Başbakan ve bakanlar dışarı
dan dahi seçilebileceğine göre, milletvekili olanların
yeminlerini dahi etmemiş olacaklardır.
Bu bakımdan, Anayasa Tasarısının;
«B) Göreve başlama ve güvenoyu» kenar başlı
ğını, «Göreve başlama ve andiçme» kenar başlığı şek-
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ünde düzeltiyorum ve 127 nci maddenin şu şekilde
düzenlenmesini arz ediyorum :
«Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır. Bu suretle,
görevi devralmış olan Başbakan ve bakanlar, Türkiye
Büyük Millet Meclisi önünde, aşağıdaki şekilde andiçerler.»
Burada, baş tarafta, (andın başında) sadece Ko
misyonca, milletvekilleri için hazırlanan metni aldım,
yalnız, altına, icra görevleri bakımından «Başbakan
lık (veya bakanlık) görevimi yaparken parti, bölge,
zümre, sınıf ve mezhep farkı gözetmeyeceğime, taraf
sızlıktan ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzeri
ne andiçerim.» şeklinde bir ilave yaptım.
• Takdir ve tasviplerinize saygılarımla sunarım.
BAŞKAN — Sayın Cebeci, maddede, daha doğ
rusu takdim yazınızda 127'nin 128 olarak yazılmasını
söylemişsiniz, halbuki maddeyi ikiye ayırıyorsunuz.
Bu itibarla onu da işaret edin, bugün oylayalım efen
dim.
ABDÜLBAKt CEBECİ — Düzenlemeyi arz ede
yim.
BAŞKAN — Arzu ediyorsanız, ben de söyleyebi
lirim, müsaade ederseniz.
Sayın üyeler; Sayın Cebeci, 127 nci maddeyi iki
bölüme ayırıyor. Birinci fıkranın altına bir yemin mad
desi ilave etmek suretiyle bunun 127 nci madde ola
rak oylanmasını, ikinci fıkrayı da 128 inci madde
olarak oylanmasını istiyor. Yani 127 nci madde böy
lece ikiye ayrılmış oluyor; 127, 128. Bir görüş yok ise
bunlar üzerinde, Komisyonun mütalaasını alacağım...
Evet, Komisyonun görüşünü rica ediyorum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — 127 nci madde üzerinde, bu iki öner
geyle yapılmak istenen değişikliğe Komisyon katılmı
yor. Dikkate alınmasını oyluyorum : Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması,
her iki önergenin de kabul edilmemiştir.
Maddeyi katî şekilde oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde, Komisyondan gel
diği şekliyle kabul edilmiştir.
Madde 128'i okutuyorum.
C. Görev sırasında güvenoyu
MADDE 128. — Başbakan, gerekli görürse, Ba
kanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük
Millet Meclisinden güven isteyebilir.

2 . 9 . 1982

O : 4

Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
dirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez
ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe
oya konulamaz.
Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğun
luğuyla reddedilebilir.
BAŞKAN — önergeniz numara değişikliği ile il
gili, onun ötesinde bir şey var mı Sayın Cebeci?..
ABDÜLBAKt CEBECİ — Daha evvelki önergem
reddedildiğine göre, ikisi birbirine bağlı. Halbuki, Ba
kanlar Kurulu demek ki yemin etmeden göreve baş
layacak. Mesele bu.
BAŞKAN — Genel Kurul onu münasip görmedi
efendim. Teşekkür ederim.
128 inci madde üzerinde bir önerge yok. Söz al
mak isteyen?.. Sayın Öney, buyurun efendim.
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, bir tek soru
sormak istiyorum efendim. Birinci satırda, «Başbakan,
gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteye
bilir.» diyor. Bu ne demektir? Yani Bakanlar Kuru
lunda neyi görüşecektir? «Güven isteyelim mi, isteme
yelim mi?» diyecektir. Tuhaf bir ifade tarzı. İzahını ri
ca edeceğim.
BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica ediyo
rum.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; gerçekten, sorun,
Tülay Hanımın sorduğu gibidir. Başbakan, politika
dan sorumludur, politikayı kendisi tespit eder ve eğer
kamuoyunda herhangi bir sorunla karşılaşırsa, bir şüp
he uyanırsa kendisinde güvenin azaldığına, çoğaldığı
na dair, sorunu Bakanlar Kuruluna getirir ve arka
daşlarıyla görüştükten sonra güvenoyu isteyebilir.
Ayrıca bir nokta daha var; onu açıklamak cesare
tini kaybettim kendimde, ama onu da açıklamak isti
yorum. Bakanlar Kurulu, bu görev sırasında güven
oyu istemini bir silah olarak da kullanabilir. Yani,
bir teklif getirir, bir kanun teklifi getirir, eğer bu
nun kabul edilmesi şüpheli olursa, der ki, «Bana gü
veniniz varsa bu kanun geçecektir.» Bu şekilde tersi
ne bir yolla görev sırasında güvenoyu müessesesini bir
silah olarak kullanabilir, Türkiye'mizde bu hiç kulla
nılmamıştır ve kullanılacağını da sanmıyorum; ama
birçok Batı ülkelerinde kullanılır; güvenoyu isteyerek,
«Bana güveniniz varsa ben bu işi yapacağım» diye
rek politikasını uygulamak fikri. Bu buradan doğar
efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın, soru.
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AYDEMİR ASKIN — özür dilerim; Sayın Öney'
in takıldığı noktaya ben de takıldım. İfadedir takıl
dığı nokta ve haklıdır; çünkü, «Başbakan, gerekli gö
rürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra,» diyor.
Ya «Bakanlar Kurulu ile görüşür» ya da «Bakanlar
Kurulunda görüşüldükten sonra» diye yazılır. Yani,
yazılmasında bir eksiklik var.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; biz, 1961 Anaya
sasının 104 üncü maddesini aldık. Aynen bu şekilde
yazılmıştır ve anlaşılması da hiçbir sorun çıkartma
mıştır. Lütfen denetlensin, kontrol edilsin; doğru ol
duğuna kaniiz efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç.
MAHMUT AKKILIÇ — Acaba, «Başbakan,
Bakanlar Kuruluyla görüştükten sonra, gerekli görür
se Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu iste
yebilir.» şeklinde düzeltebilirler mi?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, Başbakan evvela kendisi
gerekli görecek ve ondan sonra Bakanlar Kuruluna
getirecek sorunu, arkadaşlarına diyecek ki, «Arkadaş
lar durum budur, ne dersiniz?» Onların görüşünü al
dıktan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisinde
güvenoyunu isteyecektir. Mesele bu.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Haznedar.
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Efendim; bu
128 inci madde, Sayın Komisyon Başkanının dediği
gibi, 1961 Anayasasının ilgili maddesinin tıpatıp ay
nıdır; fakat biraz evvel kendileri ifade buyurdular,
1961 Anayasasındaki hükümetin manası ile 1982 Ana
yasasındaki hükümetin manası arasında bir fark var.
Başbakan çok daha değişik bir şekilde burada düşü
nülmüş durumda. Binaenaleyh, o bakımdan Anayasa
nın o hükmünün aynen alınması, bilmiyorum ne de
rece bu fikre uygun düşer?
İkinci sormak istediğim husus; zabıtlara geçmesi
bakımından da yararlı olacağını düşünüyorum : Baş
bakan gerekli görüyor; gidip Bakanlar Kurulunda ha
diseyi görüşüyor ve müzakere ediyor. Müzakere so
nunda Bakanlar Kurulu «Hayır, gitmeyelim» der ise
ve Başbakan da buna rağmen giderse, acaba Anayasa
ya aykırı bir hareket olur mu? Lütfen, bu konudaki
görüşlerini rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aldıkaçtı, buyurunuz efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, sorunun cevabı
sistemin içerisinde bulunuyor. Eğer Başbakanın gö
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rüşüne aykırı bakanlar olursa, Başbakan onlardan is
tifa etmesini rica eder; çekilirler. Çekilmezse, onların
yerine başkalarını tayin ettirir. Mesele gayet açıktır.
Bakın, Falkland Adası olayında olduğu gibi, Dışişleri
Bakanına Başbakan «Çekil» dedi, Dışişleri Bakanı çe
kildi. Mesele budur. Sadece, dediğim gibi, parlamen
ter sistemin mekanizmasının değerlendirilmesi sorusu
na doğrudan doğruya bağlıdır efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Şahin, buyurunuz efendim.
A. AVNİ ŞAHIN — Sayın Başkan, burada «Ba
kanlar Kurulunda görüştükten sonra» diyor. Şu anla
yış doğru mudur : Bakanlar Kurulunda bir karar alın
ması şartı yoktur. Bakanlar Kurulunda fikir alışverişi
yapılır ve Başbakan kendisi güvenoyu istemine mezun
dur. Bu anlayış doğru mudur efendim?..
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Efendim, tabiîdir ki, Bakanlar Ku
rulu üyeleri kendisinin arkadaşlarıdır, elbette arka
daşlarının görüşü ağır basarsa, kendi kanaatinin yanlış
olduğunu anlarsa, ısrar etmez, vazgeçer. Görüşmekten
kasıt budur. Bakanlar Kurulunda yapılacak gayet do
ğal bir müzakeredir; ama kendisi gerçekten muhak
kak güvenoyuna gitmek isterse, bu kanaatte olanlara,
politikanın bizzat yapıcısı kendisi olduğuna göre, ona
göre tedbirlerini alır ve Meclisin önüne gider; ama her
halde Bakanlar Kurulunda müzakere ettikten sonra,
eğer kesin bir çoğunlukla karar verilirse, ona da say
gı göstermesi gerekir. Bu da rejimin kendi mantığı içe
risindedir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Güven.
TURHAN GÜVEN — Efendim, Başbakan güven
oyu mu isteyecek, güven mi isteyecek efendim?... Bu
rada «Güven isteyebilir» diyor da. «Güvenoyu isteye
bilir» şeklinde düzenlenmesi daha doğru olmaz mı?...
İstenecek olan güvenoyu. Gerçi güvendir; ama bu
bir oyla isteneceğine göre, «Güvenoyu isteyebilir»
şeklinde düzenlenmesinde ve hakikaten bu birinci fık
ranın yeniden düzenlenmesinde yarar vardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurunuz efendim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN
ALDIKAÇTI — Güvenoyu bir araçtır efendim. Me
sele, güven istemidir. Güvenoyu, oylama bir araçtır
efendim.
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BAŞKAN — Efendim, 128 inci madde üzerinde bir
önerge şu ana kadar gelmediği için, Komisyondan
geldiği şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, öğleden sonraki saat için tespit et
tiğimiz süre bitmiştir. Maddeler üzerinde arkadaşları
mızın da çalışmalarına imkân vermek üzere, bu ak

2 . 9 . 1982

O : 4

şam gece çalışması yapmamayı ve yarın saat 10.00'da
toplanmayı düşünmekteyim. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bu itibarla, yarın, yani 3 Eylül 1982 Cuma günü
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.55
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