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öN SöZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 1985 
yıl1ndan beri sürdürd!üğu çeşitli faaliyetler arasında bilimsel nitelikli re
jimin fikri ve hukuki dayanağını oluşturan milli egemenlik ilkesi, çe
şitli yönleriyle inceıenmektedir. Her yıl bu toplantılar@ sunulan bildi
rilerin ve yapılan tariışmaların kitap halinde bastırıZarak yurt düzeyin
de dağıtılmasıyla, bu çabaların kalıcı nitelik kazanması ve çok daha ge
niş bir kitlenin ya1"arlanma.sırva sunulması sağlanmaktadır. 

1990 yılı Milli Egemenlfik Haftası, 22 Nisan 1990 günü Ankara'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında Bilkent üniversitesi Rek
törlüğünün bilimsel katkısıyla gerçekleştirilen «Milli Egemenlik ve 
T.B.M.M.» konulu se1npozyumla açıldı. Bunu, 3 Mayıs 1990 günü Prof. 
Dr. Hamza Eroğltu'nun, Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünün işbir
liğiyle düzenlenen «Atatürk ve Milli Egemenlik» konulu konferansı, 

24 Mayıs 1990 günü Erciyes üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle Kay
seri'de gerçekleştirilen «T.B.M.M. ve Milli Egemenlik» konulu panel, 
1 Haziran 1990 günü Marmara üniversitesi Rektörlüğünün işbirliğiyle 
istanbu&' da gerçekleştirilen «Demokrasi ve Basın» konulu panel ve son 
olarak 9 Eylül 1990 günü 9 Eylül üniversitesinin işbirliğiyle İzmir' de 
«Milli Egemenlik ve T.B.M.M. konusunda düzenlenen panel izledi. 

Bu yayında Prof. Dr. Hamza Eroğlu'nun konferansı ile Kayseri, İs
tanbul ve İzmir panellerindeki bildiri ve tartışmalar okurlarımızın hiz
metine sunulmaktadır. Bu vesile ile, sözü geçen toplantıların düzenlen
mesinde yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Vali ve Belediye Ba§kan
larımızla, Erciyes, Marmara ve 9 Eylül üniversiteleri Rektörlüklerine, 
Türkiye İş Bankası Genel Müdür!Jüğüne ve toplantıları değerli katkıla
rıyla aydınlatan bilim adamlarım1za teşekkürü bir görev sayıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Başkanlığı 
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ATATüRK VE MiLLi EGEMENLiK (1) 

Egemenlik, devlet kudretinin bir vasfıdır. iç hukukta en üstün kud~ 
ret, milletlerarası hukukta da bağımsız bir gücü ifade eder. Devletin iç 
hukukta egemen olması, yeni üstün gücü, üstün iktidarı elinde bulundura
bilmesi, milletlerarası hukuk alanında bağımsız olması ile mümkündür. 

Egemenlik, daha önceleri dilimizde hakimiyet kelimesi olarak kul
lanılmakta idi. Egemenlik ve hakimiyet eş anlamlı kelimelerdir. 1921 ve 
1924 Anayasalarında, kavram «hakimiyet» kelimesi ile ifade edilmesine 
karşılık 1961 ve 1982 Anayasalarında «egemenlik» olarak kullanılmıştır. 

Egemenlik, devlet kudretinin bir vasfı, bir niteliği olarak bugünkü 
kullanış şekli ile ilk çağda bilinmemekte idi. Aristo'ya göre devletin belir
gin niteliği bugünkü anlamı ile egemenlik değil otarşi yani kendi kendi
ne yeterlik idi. 

Ortaçağda devletin varlığı mutlak krallıkta görülmekte, devlet ile kral
lık aynı şahsiyette belirmekte idi. Kral kendinden üstün başka hiçbir güç 
tanımamakta, egemenlik kralın bir vasfı olmakta idi. Bu görünümü ile 
egemenlik, tek, asli ve bölünmez bir hukuki kudret, güç olarak krala ait 
olmakta idi. 

Mutlak iktidarın, gücün Fransız inkılabı ile kraldan millete intikali 
ile milli egemenlik teorisi ortaya çıkmıştır. 

Bu anlayışa göre, egemenlik, millet denilen toplumun genel iradesi
dir. Bu irade üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin men
şei de ilahi iradeye değil, milli iradeye dayanmaktadır. Millet iradesi ise, 
ferdi iradelerin toplamı değil, ferdi iradelerin bir araya gelmesinden, kay
naşmasından, sentezinden doğmuştur. lVIilli egemenlik, milletin bölünmez 
iradesidir. Egemenlik, devletin unsuru olduğu kadar onun kişiliğ·inin de 
ifadesidir. 

Milli egemenlik, milletin, ferdin değil, milletin egemenliğidir ve mil
lete aittir. Egemenliğin milletin elinde 9lması demek, kralın hükümdarın, 
padişahın egemenliğinin sona ermesi demektir. Millete ait olan egemenlik 
başkasına mal. edilemez, devredilemez ve zaman aşımına uğramaz. Ayrı
ca milletin bütününe ait olan egemenlik, parçalanamaz ve bölünemez. 

Milli egemenlik ilkesi, monarşi ile, aristokrasİ ile olduğu kadar dik
tacı rejimlerle asla bağdaşamaz. 

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGiL'e göre, _milli egemenlik prensibi, 
demokrasinin bugün uygulanması mümkün olan yegane şeklidir (2). 
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I - Atatürk ve Milli Egemenlik 

Atatürk, siyasi fikir ve düşünce tarihimizde ilk defa milli egemenlik 
ilkesini ele alıp savunan ve onu politik uygulamada başarıya ulaştıran kişi 
olmuştur. 

Atatürk'ün milli egemenlik ilkesini Türk inkılabının temeline oturt
ması, milli birlik ve beraberliği sağladığı gibi, milletleşme olayına da im
kan vermiştir. Millet daha bilinçli, daha idealist bir topluluk olmuştur. 
Milli egemenlik ve demokrasi, Türk toplumunu en gelişmiş toplum düze
ni olan Devleti, şekil ve muhteva olarak Cumhuriyete yöneltmiştir. Cun1-
huriyet, milli egemenlik ilkesinin sadece tabii bir sonucu değil, başarısı
nın da sebebi ve arnili olmuştur. 

Atatürk bilerek ve isteyerek millet egemenliğine yönelmiştir. Daha 
22 Mayıs 1919'da Samsun'dan Sadaret'e (Başbakanlığa) gönderdiği ra
porda, «Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul et
miştir» şeklindeki açıklaması, Atatürk'ün millet davasında millet egemen
liğine.verdiği değeri ifade etmektedir. 
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A) Atatürk'e Göre Egemenliğin Anlamı 

«Vatandaş için Medeni Bilgiler» kitabında önce, Devletin tanı
mı, sonra da egemenliğin tanımı yapılmaktadır. 

«Devlet, muayyen ınıntıkada yerleşmiş ve kendine has (özgü) 
bir kuvvete sahip olan efradın (kişilerin) mecmu heyetinden 
(bütününden) ibaret (oluşan) bir mevcudiyettir (varlıktır) » (3). 
Bu kitapta devletin tanımı yapıldıktan sonra hemen devletin bir 
unsuru olarak egemenliğin tanımı yapılmaktadır. 
«Devletin sahip olduğu kuvveti ifade ederken, bu kuvveti ken
dine özgü diye niteliyoruz. Gerçekten de, devleti oluşturan mil
letin üzerinde etkisini sürdüren kuvvet, kişi olarak hiç kimse 
tarafından verilmiş değildir. O, bir siyasi nüfuzdur ki devlet kav
ramının özünde vardır ve devlet onu halk üzerinde uygulamak 
ve milleti dışa ve diğer milletiere karşı savunmak yetkisine sa
hiptir. Bu siyasi nüfuz ve kudrete «İrade veya Egemenlik» de
nir (4). 

Prof. Dr. Ahmet Mumcu'ya göre, «Bu tanım egemenliği en mo-
dern kurarnlara yaklaşan biçimde açıklamaktadır» ( 5) ve keza 

devamla, «Bu gerçekçi bir görüştür.» 

Atatürk'ün egemenlik allayışı, «Bugünkü siyasal bilimcilerin si
yasal iktidarla egemenliği bir tutma eğilimlerini karşılamakta
dır» (6). 



Atatürk'e göre «Egemenlik siyasal bir güçtür, insanlal-ı derin
den derine etkileyen bir güçtür. Atatürk bu gücün devlet kav
ramının içinde olduğunu belirtmektedir. 

Egemenlik devletin birbirinden ayrılmaz üç unsurundan, Dev
let kavramının tabii koşullarından biridir. Devlet bu kudreti ya
ni egemenliği (üstün gücü) hem kendi halkı üzerinde uygular, 
hem de onunla milletini diğer milletiere karşı korur» (7). 
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B) Atatürk'e Göre Milli Egemenliğin özellikleri 

1. Egemenliğin Millete Ait Olması 
Atatürk egemenliğe büyük kıyınet ve değer vermiştir. Ata
türk'ün egemenlikten maksadı, milli egemenliktir. 

«Bütün dünya bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin 
başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız 
bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam 
vardır o da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır~ (8). 

«Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. 
Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir» (9). 

«Bir millet, varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, bütün 
maddi ve fikri kuvvetleriyle ilgili olmazsa, bir millet kendi 
kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa 
şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. Milli hayatı
mız, tarihimiz ve son devirde yönetim şeklimiz, buna pek 
güzel delildir. Bu nedenle teşkilatımızda milli güçlerin (Ku
vayı Milliyenin) etken ve milli iradenin egemen olması esası 
kabul edilmiştir. Bugün bütün dünya milletleri yalnız bir 
egemenlik tanırlar, Milli Egemenlik. .. » (lO). 

2. Egemenliğin özellikleri 
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasından şu ına
nalar çıkar. 

1. Egemenliğin kayıtsız ve ~artsız millete ait olması demek, 
egemenliğin tek olmasını gerektirir. Milli sınırlar içinde 
yaşayan herkes her grup, bir tek egemenliğe tabidir. 

Atatürk, «Kayıtsız şartsız tabiriyle açıkca ifade edilen 
egemenliği, milletin sorumluluğunda tutmak demek, bu 
egemenliğin en küçük bir parçasını, sıfatı, ismi ne olur
sa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemek de
mektir» (ll). 
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2. Egemenlik parçalara ayrılmayan bir bütündür. Egemen
liğin sahibi olan millet, egemenliğe sahne olan ülk~ bi
rer bütündür. Milli sınırlar içinde yaşayan herkes eşit

tir, üstünlük ve egemenlik iddiasında bulunamaz. 

«Egemenlik, kişilerin iradelerinin üzerinde, kişilerin oluş
turduğu milletin ortak kişiliğine ait genel toplumsal ira
dedir. Bu nedenle, egemenlik birdir, parçalara ayrılamaz 
ve egemenliğin ifade ettiği toplumsal irade onun sahibi 
olan ortak kişilik, millet tarafından hiçbir zaman başka
sına devir ve terk edilemez» (12). 

3. «Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması fikri, Dev
letin cumhuriyet rejimi ile yönetilmesini zorunlu kı

lar» (13). 

4. Atatürk'e göre, «Hakimiyet (egemenlik) hiçbir mana 
hiçbir şekil ve hiçbJr renkte ve delalette iştirak kabul et
mez» (14). Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Atatürk'ün ege
menlik anlayışını değerlendirerek, «gerçekten, egemenlik 
öyle bir güçtür ki onu bölmek mümkün değildir. Ayrıca 
egemenlik kendine denk veya kendi üstünde bir başka 
güç de kabul edemez. Aksi takdirde, devlet gücü üstün
lük niteliğini yitirir. Başka bir deyişle devlet ortadan 
kalkar» (15). 

5. Atatürk'e göre, «Egemenlik hiçbir sebep ve şekilde terk 
ve iade edilemez, emanet edilemez (bırakılamaz). 

Bu egemenliğ·i tekrar geri alabilmek için, almak için 
kullanılmış olan araçları kullanmak gereklidir» ( 16) . 

6. Atatürk, «Demokrasi prensibi milli egemenlik prensibi 
şekline dönüşerek Anayasa Hukukuna girdi. Artık, mil
letle hükümdar arasında yazılı anlaşma fikri kayboldu. 
Ortaya, «egemenlik bölünemez ve terk edilemez fikri çık
tı» (1 7) diye egemenliğin değerlendirmesini tarihi geliş
meyi de dikkate alarak yapmıştır. 

Atatürk' e göre, Anayasa (Kanunu Esasi), milli egemen
liğin kanuni ifadesidir» (18). 

IL - Atatürk'e göre Milli Egemenliğin, Milli Mücadelede ve Daha 
Sonraki Dönemlerde Yeri ve Rolü (Değerlendirilmesi). 

Milli egemenliğin, Milli Mücadele'de ve daha sonraki inkılaplar döne
minde yerini ve rolünü belirtmek, özellikle Atatürk'ü fikir ve düşünceleri 
açısından değerlendirmek burada ele alacağımız konu olacaktır. 
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Milli Kurtuluşun tek çaresi ve yolu milli egeınenliğe dayalı yeni ve 
milli bir devlet kurmak~ı. Atatürk, Nutuk'da « ... bu vaziyet karşısında bir 
tek karar vardı. O da hakimiyet-i milliyeye (milli egemenliğe) müstenid 
(dayalı), bilakaydüşart (kayıtsız şartsız) yeni bir Türk Devleti tesis et
mek»ti diyerek kesin kararı bu sözleri ile dile getirmişti. 

Yeni Devlet milli egemenliğe dayalı olarak kurulacaktı. Biraz önce 
de belirttiğimiz gibi, Atatürk'ün Samsun'dan Saclarete (Başbakanlığa) 

gönderdiği rapor milli egemenliği ele alıyor ve onu yeni kurulan devletin 
temeline oturtuyordu. 

21/22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Tamimi de Atatürk'ün 
hazırlattığı, O'nun fikir ve düşüncelerini yansıtan bir vesika idi. Atatürk 
tarafından yaverine dikte edilerek hazırlanan metin, daha sonra Rauf 
Bey, Ali Fuat Paşa ve Refet Bey tarafından da imzalanmıştı. Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinin kararlarında da, Milli Mücadele'nin şefi ve lideri 
ve her iki kongrenin başkanı olarak Atatürk'ün büyük rolü olmuştur. Da
ha önce açıklandığı üzere kongrelerin kararlarında milli egemenlik temel 
ilke olmuştur. «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» ilkesi 23 Nisan 
1920'de açılan T.B.M.M.'nin kararlarında da esas ilke, temel dayanak ol
muştur. Atatürk tarafından hazırlanan 24 Nisan 1920 tarihli önerge 
T.B.M.M.'nin hukuki hüviyetini belirleyen, Anayasa kurallan niteliğinde 
bir vesikadır. Bu vesika Atatürk'ün milli egemenliğe verdiği yüksek de
ğeri göstermektedir. 23 Nisan 1920'de kurulan bu yeni Devletin temel 
dayanağı milli egemenlik ve bağımsızlıktır. 

«Türk milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet 
kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar «Tam Bağımsızlık» ve «Kayıt
sız şartsız Milli Egemenlik»ten ibarettir. Millet bu egemenlikten en kü
çük bir parçasını bile feda edemeyecektir, gözünü açmıştır» (19). 

Atatürk bir diğer konuşır ,sında da, «Yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğ·i
dir» (20) diyerek, devlet hayatında egemenliğin yerini ve rolünü açıkla
maya çalışmıştır. 

Prof. Dr. Ahmet Mumcu'ya göre, «Atatürk'ün kişiliğini ve ağırlığını 
açıkça ortaya koyarak, doğrudan doğruya kendi iradesini aracısız bir bi
çimde açıklayarak yaptığ·ı tek inkılap, milli egemenlik ilkesinin gerçekleş
tirilmesi olmuştur. T.B.M.M.'nin kurulması düşüncesi, akıl almaz zorluk
larla dolu bir ortamda bM milli varlığın ortaya çıkartılması hep Atatürk'ün 
doğrudan doğruya yürüttüğü girişimlerin sonucudur» (21). 

Atatürk'ün T.B.M.M. ne verdiği değer, T.B.M.M.'nin Türk milletinin 
iradesini temsil etmesindedir. inkılaplarda millet iradesinin sonucu ger
çekleşmiştir. 
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Prof. Dr. Ahmet Mumcu'ya göre, «Türk iı1kılapı T.B.M.M.'nin eseri
dir. Dolayısı ile inkılaplar milletin istediğini ve iradesini yansıtmakta sa
yılırlar. Atatürk, milletin temsilcilerini, inkılap düşüncesine çekmekle, 
en büyük hizmetlerden birini yapmıştır» (22). · 

Türk Anayasa sisteminde yer alan hukuk devleti ve onun bir unsu
ru sayılan kanunilik prensibi, toplumda ve devlet hayatında inkılap adı 
ile yapılan düzenlernelerin kanunla yani T.B.M.M.'nin 1radesi ile yapıldığı
nı göstermektedir. Kanunla düzenlenen Anayasanın bir gereği olduğu 

kadar, inkılapların millet iradesinin temsilcilerinin açık, sarih rızalarının 
sonucu olduğunu göstermektedir. Kanunla düzenleme politik yöntemlere 
hukuki ve meşru imkanlarda sağlamaktadır. Medeni bir toplum olmanın 
gereği yapılan bu inkılaplar kanunla düzenlenmekle millet iradesi ile mil
lete mal olmuştur. 

Devletin ve yürütmenin başı olarak Atatürkıün bu inkılapların yapıl
masında, gerçekleşmesinde baş rolü oynadığı şüphe götürmez bir gerçek
tir. Atatürk, önce milletin nabzını elinde tutara]{, inkılapları milletçe is
tenen köklü değişiklikler olarak değerlendirmiş, kanunla düzenleme yolu 
ıle bu inkılaplara hukuki ve meşru bir hüviyet ka:zandırmıştır. Misal ol
mak üzere, yeni Türk harflerinin kabulünü ele alacak olursak, bunun ilk 
müjdesi 9 Ağustos 1928'de istanbul'da Sarayburnu Parkında düzenlenen 
bir gecede halka duyurulmuş, daha sonra ülkenin çeşitli yerlerinde kara 
tahtanın başında, başöğretmen görevi ile Atatürk, yeni Türk harflerini 
vatandaşa öğretmiştir. Yeni Türk harfleri ise 1 Kasım 1928 günü 1353 
sayılı Kanunla T.B.M.M.'de oybirliği ile kabul edilmiştir» (23). 

Atatürk, milli egemenliğin toplumda huzur ve güven sağladığı inan
cındadır. 

«Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek -eşitlik ve adaletin sağ
lanması, istikrarı ve korunması, ancak ve ancak tam bir kesin anlamı ile 
milli egemenliği sağ·lamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dola
yı, hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemen
liktir» (24). 

Atatürk, milli egemenliği ışık tutan, yol gösteren, toplumları hare
kete getiren güce benzetmektedir. 

<<Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, 
taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletierin esirliği üzerine kurulmuş mües
seseler her tarafta yıkılınaya mahkumdurlar» (25). 

Huzurlu toplum, güvenli toplum, insan kişiliğine saygılı toplum mil
li egemenlikle sağlanır. 
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Ataturk, milli egemenliği savunarak yeni Türk Devletinin kuruluşu
nu hazırlamıştır. Milli bir devlet, millet gerçeğine dayaı1an bir devlet mil
let iradesi ile kunllmuştur. 

Millet iradesine dayanan ve seçimle işbaşına gelen T.B.M.M., 23 Ni
san 1920'de kurulmakla aynı zamanda yeni Devletin de kuruluşunu ha
zırlamıştır. 

Atatürk, «Milli egemenlik esasını işlemekle ve onu yeni Türk Dev
letinin Temel taşı yapmakla, yeni Devletin, devlet ve hükümet şeklini de 
tayin ve tespit etmiş oluyordu. Gerçekten milli egemenlik ilkesinin tabii, 
eksiksiz ve kusursuz gerçekleşmesi ancak cumhurıyetle mümkündü. 

Atatürk bu hususu bir konuşmasında açıkça dile getirmiştir : 

«İdare-i Devleti Cumhuriyetten bahsetmeksizin, hakimiyeti milliye 
esasatı dairesinde, her an cumhuriyete doğru yürüyen şekilde temerküz 
ettirmeye çalışıyorduk» (26). 
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T.B.M.M. Başkanvekili 

PANEL 

OTURUM BAŞKANI 
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Ankara üniversitesi öğretim üyesi 
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Bilkent üniversitesi öğretim üyesi 
«Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi içinde Parlamentonun Yeri» 

Tartışma : 
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8:10 
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(*) Konuşmacılardan Prof. Dr. Ergun öZBUDUN, Dr. Erdal ON AR ve 
Prof. Dr. Metin HEPER'in bildirileri, 22 Nisan 1990 tarihinde 
T.B.M.M.'nde gerçekleştiriıen <<6 ncı Milli Egemenlik Sempozyu
mu»nda da sunulmuştur. 



MiLLi EGEMENLiK VE T.B.M.M. 

PANELi 

Açılma Saati : 10.00 

SUNUŞ KONUŞMALARI : 

Prof. Dr. Naci KINACIOGLU 
(Erciyes üniversitesi Rektörü) 

Yüksel ÇA VUŞOGLU 
(Kayseri V ali si) 

AÇIŞ KONUŞMASI 

Abdulhalim ARAS 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili) 

iBRAHiM BiRLER - Türkiye Büyük Millet lVIeclisinin Sayın Baş
kanvekili, Sayın Vali, Yüce Milletimizin mümtaz temsilcileri, Sayın Mil
letvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Komutanım, saygıdeğer 
Kayserililer; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 70 inci Yıldö
nümü münasebetiyle, Kayseri Valiliği, Erciyes üniversitesi Rektörlüğü
nün işbirliğiyle düzenlenen, «Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi» konulu panele hoş ge'ldini·z, onurlar verdiniz. 

Yüce Heyetinizi, milli mücadelemizin önderi, milli egemenliğiınİzin 
kurucusu Ulu önder Atatürk ve dava arkadaşlarının aziz hatıraları önün
de saygı duruşuna ve istiklal Marşına davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu). 

iBRAHiM BiRLER - Sayın Başkanım, değerli konuklar; «Milli 
Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet 'Meclisi» konulu panelimize iyi di
leklerini, ibaşarı dileklerini sunan Sayın Başbakanımıza, Bakanlar Kuru
lumuzun değerli üyelerine, siyasi partilerimizin grup başkanvekillerine, 
değerli valilerimize, değerli üniversite rektörlerimize huzurlarınızda te
şekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. 

Panel programımızın birinci bölümünde sunuş konuşmasını yapmak 
üzere, Erciyes üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu'nu 
mikrofona davet ediyoruz. 

Buyurun Sayın Rektörüm. 
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SUNUŞ KONUŞMALARI : 

Prof. Dr. Naci KINACIOGLU 
(Erciyes üniversitesi Rektörü) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli Başkanvekili, sayın 

milletvekillerim, Sayın Belediye Baş kanım,. Sayın Komutanım, değerli 

konuklar, Türk basınının mümtaz temsilcileri, sevgili öğrenciler; bugün 
burada 23 Nisan 1920 yılında temeli atılan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir panel
le bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu panel, biraz evvel takdirnci arkadaşımızında belirttiği gibi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Kayseri Valiliği ve Erciyes üniversitesi tara
fından müştereken düzenlenmiştir. Panel dolayısıyla, hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 

Panelden önce, çok değerli arkadaşımız Büyük Millet Meclisi Baş
kanvekili ve panelde, konusunda çok ünlü bilim adamları, günümüzün 
önemi ve Anayasamızcia öngörülmüş olan milli egemenlikle ilgili konuş
malar yapacaıklardır. 

«Milli Egemenlik» kavramına, Türk olarak, Türk Milleti olarak an
cak istiklal Savaşıyla ulaşmışız. insanlık tarihinde de aslında «egemen
lik» kavramı, hemen yakalanmış, bulunmuş bir kavram değildir. İnsan
lar küçük topluluklar halinde kavimlere, kavimler de ümmet şeklinde 

idarelere dönüşmüşlerdir. Egemenlik kavramı, ilk olarak 1789 Fransız 
ihtilaliyle dile getirilmiştir. Aslında Fransız ihtilali, korku filmini an
dırmaktadır; şiddet vardır, kan vardır, ölüm vardır ve katliam vardır 
Fransız ihtilalinde; ama Fransız ihtilal!, bu kanlı yüzüne rağmen, «İn
san ve Vatandaş Hakları Beyannamesi» ile dünyada kalıcı birtakım kav
ramıann ilk olarak ortaya atılmasına sebebiyet teşkil etmiştir. 

işte ibiraz evvel söylediğim beyannamenin 3 üncü maddesinde, «ege
menlik» ten söz edilmektedir. Egemenlik, bu suretle, eğer taıbiri caizse, 
dünyevi bir anlam kazanmıştır. Yani, milli egemenlikle, devleti'n o yüce 
gücünün kaynağının ne olduğu ve o gücün hangi esaslara dayandığı tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Fransız ihtilalini bir tarafa bırakıp, Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luş yıllarına döndüğümüz zaman, istiklal Savaşının en önemli sloganla
rının «milli irade», «millet», «milli egemenlik» kavramlan olduğunu gö
rüyoruz. 
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Atatürk, henüz daha AnadoluJya geçmeden, 1918 yılında bu kavram
lardan söz etmiştir ve hemen Anadolu'ya geçtikten sonra da, Amasya Ta
mimini yaverine bizzat kendisi yazdırırken, «Milletin istiklalini yine mil
letin azim ve kararı kurtaracaktır» diyerek, «milli irade» üzerinde özel
likle durmuştur. Yani, bizim pozitif hukukun1uza bu kavram, Atatürk' 
ün, ihtilali başlatan bir lider olarak, beyanatından itibaren geçmiştir. 

Daha sonra Erzurum Kongresinde, kurulacak bir Millet Meclisinin 
gücünü mutlak surette milletten alması lazım geldiği, hiıkümetin de ic
raatında milli iradeye uygun hareket etmek zorunda kalacak bir siste
min kurulması hususunda kararlar alınmıştır. Bu kararlar, Sivas Kong
resi yoluyla tüm yurt sathına dağılmıştır. Yani bir başka deyimle, Sivas 
Kongresi, «milli irade», «egemenlik», «millet» kavramlarının yurt sat
hında ilk olarak yayılması yolunu açmıştır. Çünkü, Sivas Kongresinin 
teşekkül tarzı Erzurum Kongresine benzemiyordu, milletin temsilcileri
nin çoğunlukla temsil edildiği bir yerdi. 

Bu suretle, artık milli egemenlik, vazgeçilmez bir ilke olarak, hem 
de Atatürküroüzün koyduğu ilke olarak, daha sonra yapılmış olan ana
yasalara intikal etmiştir, bu kavram artık anayasal ifadesini bulmaya 
başlamıştır. 

1924 Anayasasında, milli egemenliği kullanan kuvvetin Büyük Mil
let l\ieclisi olması lazım geldiğini ve Büyük Millet Meclisi dışında haki
miyetin bir başka güç tarafından temsil edilebilmesinin veya kullanıla
bilmesinin söz konusu olmadığını görürüz. 

Ancak, 1924 Anayasasını izleyen diğer anayasalarda, yine tarihi ge
lişime ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, «egemenliğin kayıtsız şartsız 
nlillette olduğu» ifade edilmiş, hükme bağlanmış, fakat «egemenliğin kul
lanılmasının anayasada öngörülen organlar marifetiyle yapılacağı» be
lirtilmiştir. Bu suretle ilk defa, egemenliğin çe.şitli organlar tarafından 
kullanılabileceği hususu artık bilim kitaplarına girmeye başlamış, uygu
lama yolunu bulmuştur. 

Bugün, 1982 Anayasamızın 6 ncı maddesinde ve onu izleyen 7 nci, 
8 inci, 9 uncu maddelerinde, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait ol
duğu belirtildİkten sonra, egemenliğin hangi organlar tarafından kulla
nılabileceği de hükme bağlanmıştır. Bilhassa 7 nci ve 9 uncu maddelerin
de Yasama ve Yargı yetkisinin, millet adına kullanılacağı ifade edilmiş
tir. Buna karşılık, 8 inci maddede Yürütme yetkisinden söz edildiği za
man, «millet adına yürütmenin kullanılacağı» diye bir şey söz konusu edil
memiştir; orada, Anayasa ve kanunlar uyarınca, yürütme yetkisinin kul
lanılacağı belirtilmiştir. Yani, bir başka deyişle, yürütme, iki gücün dı
şında biraz onlardan farklı bir biçimde düzenlenmiştir. 
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Bugün Türkiyemizde Anayasa teamülü teşekkül etmiş olmasına rağ
men, birtakım metinler de söz konusu olmasına rağmen, yine de birta
kım hukuki meseleler, bazı konular zaman zaman tartışma konusu yapıl
maktadır ve bu tartışmalar kamuoyunu da işgal etmektedir. Bunların 
başında -ki, eskiden çok yapılıyordu bu, son zamanlarda ıbu tartışmaya 
az rastlanıyor; zaten tebliğlerden birisinin başlığıdaıbudur- «Acaba ege
menlik milletin midir, halkın mıd1r?» sorusu gelmektedir. Yani, egemen
liğin kaynağı, devletin güç kaynağı millete mi aittir, yoksa, ibugün Tür
kiye'de yaşayan teker teker fertlere mi aittir ve egemenlik teker teker 
fertlerin toplanması, iradenin toplanması dolayısıyla mı ortaya çıkmak
tadır? 

Bu kavram, arkadaşlanmız tarafından sizlere takdim olunacak, 
onun jçin bu ıkavram üzerinde -diğer kavramlar üzerinde- durmuyoruz, 
sadece soruları size, aktarmaya çalışıyoruz. 

Onun ötesinde teşkilat hukukumuzu meşgul eden başka konular da 
vardır. Hele son zamanlarda çıkan, kanun kuvvetinde kararname dola
yısıyla ortaya atılan bir konu vardır : «Efendim acaıba kanun kuvvetin
de kararname dolayısıyla, Yasama yetkisini kullanan Meclisin haklarına 
bir tearuz, Meclisin haklarını ibir ihlal söz konusu mu, ıbir paylaşma söz 
konusu mu » gibi, kamuoyunda birtakım tartışmalar ortaya çıkmakta
dır. Hele kanun gücündeki kararnamenin derhal Meclisten geçirilmemesi 
halinde, yürütmenin - Anayas4- kurallarına göre yürütmeyi yapacağı ön
görülmüş olmasına rağmen - acaba Yasama yetkisini üzerinde toplaması 
sakınca doğurur mu, doğurmaz mı konusu, son günlerin gazetelerinin ve 
siyaset adamlarının, siyasetçilerin konusu olmuştur. 

Onun dışında, yine zaman zaman gazetelerimizde rastlıyoruz : «Aca
ba, laikliğin milli egemenlikle bir ilişkisi var mıdır, veya halkın iradesi
nin meydana çıkışını imkan dahiline sokan seçimle ilgili kanunların yine 
milli egemenliğin tecellisi ve oluşması açısından ibir önemi var mıdır, yok 
mudur?» sorulan da kamuoyumuzda tartışılan konular arasında görül
mektedir. 

Sanıyorum, ıbiraz evvel helirttiğim gibi, konularında çok ünlü olan 
bilim adamlanmız, bu hususları bir ıbilim adamı haysiyetine uygun ola
rak tarafsız ve tavır alıcı ibir biçimde huzurunuza getireceklerdir. 

Ben panelimize başarılar diliyor: hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar). 

iBRAHiM BiRLER - Kayseri Valimiz Sayın Yüksel Çavuşoğlu'nu 
da sunuş konuşmalarını yapmaık üzere mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Valim. 
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Yüksel ÇAVUŞOGLU 
(Kayseri Valisi) 

Tifrkiye Büyük Millet Meclisinin değerli Başkanvekilini, değerli mil
letvekillerini, bu toplantıya katılan değerli bilim adamlarını, Millet Mec
lisimizin Kültür Sanat ve Yayın Kurulu mensuplarını, toplantıya ilıgi 

gösteren TRT ve basıri mensuplarılll §ahsım ve şehrim adına saygıyla se
lamlıyorum, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ayrıca, değerli mesai ar
k!adaşlarımı, güven ve övünç kaynağımız sevgili gençlerimizi saygıyla se
lamlıyorum, onlara da hoş geldiniz diyorum. (Alkı~lar). 

Bu sempozyumun düzenlenmesinde Değerli Başkanvekiliınİzin başın
da bulunduğu Kültür Sanat ve Yayın Kurulumuz bizlere onur vermişler
dir, şehrimize şeref vermişlerdir, toplantımı~a şeref kazandırmışlardır, 
şükranlarımı sunuyorum. 

Saygıdeğer dinleyenler, değerli arkadaşlarım; milli' iradenin millet 
ve devlet hayatında en büyük ve en üstün güç olduğunu~ Samsun'a çıkı
şından çok daha evvel ve Samsun'a çıktıktan sonra, Erzurum'da, Sivas' 
ta her vesileyle ifade etmiş ilan ve milli hakimiyetin, milli egemenliği
mizin kurucusu Aziz Atatürk'ün hu konuyla ilgili iki veciz sözünü tek
rar etmeden geçemeyeceğim. 

O'na göre, «Milletin hakimiyet makamı yalnız ve ıancak Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Memleket mukadderatında yegane salahiyet ve kud
ret sahibi olan Büyük Millet Meclisi, memleketin nizan1ı için dahili ve ha
rici emniyet ve masuniyeti için en büyük makamdır». 

Milli hakimiyet kavrammı bu· kısa cümleler içinde bu kadar g-üzel 
ifıade eden Aziz Ata' nın söylediklerine benim ekieyebileceğim çok fazla 
şey yoktur. 

Gerek diğer üniversitelerden teşrif eden değerli bilim adamlarımız, 
gerek kendi üniversiteınİzin değerli bilim adamlarının izinlerini isteye
rek ve bağışlanma dileğimi kendilerine ifade ederek, kısa bir- iki düşün
cemi de arz etmek istiyorum. 

Milli egemenlik, hür ve bağımsız devlet olmanın genelde üç ana un
surundan bence en önemlisidir. 

Hür ve bağımsız devlet olmanın birinci unsuru, hepinizin bildiği gi
bi, üzerinde yaşadığımız ülke, coğııafyamız, yani toprağımız, asla hölü
nemez, parçalanamaz, hududu ıMisakı milli ile ve şehit kanıyla çizilmiş, 
vatan olmuş Anadolumuz, atadolumuz, şehitler dolu olan toprağımızdır. 
Toprağımızın vasfı, arz ettiğim gibi, şehitler dolu ve şehit kanıyla çizil
miş Misakı milli sınırlan olmasıdır. 
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Yine, devlet olmanın, hepinizin ıbildiği gibi, ikinci vasfı, bu ülke üze
rinde yaşayan insanlarımız, bizler. Aynı kültürü paylaŞan yüce milleti
miz, bir ve bütün, bölünmez, birıbirine her bakımdan bağlı milletimiz. Son 
yüzyılda ve son yıl1arda, her türlü tertip ve oyunlara, fitnelere ve tuzak
lara, bölme ve parçalama heveslerine rağmen, dili bir, dini bir, kültürü 
bir yüce milletimiz. Bu Cumhuriyeti, Ata'nın önderliğinde, omuz omuza 
savaşarak, şehitler vererek kuran doğulusu, batılısı, kuzeylisi, Trakya
lısı, Erzurumlusu, Hakkarilisi, Muğlalısı, Rizelisi, yüce Ulusumuz, yüce 
milletimiz. 

Bu iki faktör yıanında, en önemlisi olan <<egemenlik», devletin üçün
cü unsurunu teşkil etmektedir. Egemenlik, milli irade, millet hakimiyeti 
veya benzeri kavramlarla tanımlanan kendi kendini yönetme hakkı, yani 
kendini dahi sınırlayan kuralları koyabilme kudreti, ülkesi üzerinde dev
let otoritesini uygulayan kurallıarı koyma hakkı olan ve hür iradesiyle 
kuran insanların bu hakkı da egeminlik kavramını ve üçü de devletimizi 
teşkil etmektedir. 

Milli irade, tarih içinde, zaman içinde, çeşitli şekillerde, hepinizin 
bildiği gibi tezahür etmektedir. 

Temsili demokrasilerde, bizleri temsil eden, seçtiğimiz milletvekille
rimiz eliyle milli irade kullanılmaktadır. Bu ıbakımdıan, Türkiye Büyük 
JY.lillet Meclisi, milli iradenin, bendenize göre, tecelli ettiği en kutsal, en 
yüce makamdır. 

Kanaatime gö~e, milli egemenlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bence ikinci bir önemli noktası da vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Türkiye'nin her tarafından, toplumun her kesiminden seçtiğimiz mil
letvekillerimizin bir araya geldiği bir yüce' yerdir; orıada her bölgemizin, 
her ilimizin, her meslekten insanlarımızın mümessilleri milli hakimiyeti, 
millet adına kullanmaktadırlar. 

Değerli gençler, değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenler; bu konu
yu biraz sonra konuşacak değerli hocalarımız bize çok daha güzel anla
tacaklar, onlardan çok şeyler öğrenerek dinleyeceğiz, istifade edeceğiz, 
bilmediğ·imiz konuları yeniden öğreneceğiz, bildiklerimiz varsa, bilgileri
mizi yenilernek fn·satını ıbulacağız. Ancak, hazır misafirlerimiz vıarken, 
Aziz Atatürk'ün Kayseri ile bir- iki noktadaki ilgisini arz etmeden de 
geçemeyeceğim. Aziz Ata, temsil heyeti reisi olarak kongreler yapıldık
tan sonra o uzun yolculuğa başlarken, Kayseri'den de geçmişti hepinizin 
bildiği gibi. Orada Kayserililer için söylediği beyannamesinden ibir - iki 
hususu okumak istiyorum : 
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«Anadolu'nun iktisadi hayatında sonsuz ve sağlam yeri olan Kayse
ri'nin temsil heyetine açtığı samirniyet ve dostluk kucağı o kadar sıcak, 
o kadar çekici oldu ki, muhterem Kayseriiiiere açıkça minnet ve şükran 
diliyle hitap etmeye lüzum gördük. Heyet, etrafındaki her çehreden ve 
her Türkten taşan muhabbet ve samirniyet tufanı içinde, hayatını vak
fetmiş olduğu mesaisinin n1illi emellere dayandığını görmekle mutlu, 
memleketin bütünlüğünün tek emeli ve milletin son kurtuluş çaresi olan 
bu birlik devam ettikçe, istikbalinin yok olmasının ortadan kaldırılacağ-
na imkan vereceğinden umutlu olduk. 

Bu duygularla, milli gayeye daha ziyade kuvvet ve metanetle yürü
mek için, milletin azim ve imanına istinat ettiğini hissettim, müteşekkir 
kaldım. 

Anadolu'nun kalbi heyecanına, bu seyahatimizin ilk merhalesi olan 
Kayseri'de temas ettik». 

Milletimiz, Kayseri'de, Sivas'ta, Erzurum'da, Kırşehir'de, Ankara' 
da bir ve beraber olarak, O'nun etrafında kenetlenerek bu devleti kurdu, 
milli iradeyi tesis etti. 

Bir de, Kayseri ile ilgili hepinizin bildiği, Sakarya Savaşı yıllarında, 
herhangi bir kötü sonuca karşı, «Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa 
vardır, o satıh bütün bir vatandır» düşüncesinden hareketle, Ankara'da 
kötü bir sonucun doğması ihtimaline karşı, hepinizin bildiği gibi, Türki
ye Büyük Millet Meclisini Kayseri'ye taşımak karan alınmış idi. Allah'a 
şükür ki, düşman yenildi, bu gerçekleşmedi; gerçekleşmemesi bizim için 
büyük bir zafer, büyük bi:v mutluluk, şeref oldu. Kayseri düşseydi, ~n
kara düşseydi, yine bu millet bir öteki yerde haysiyetini, milli varlığını 
devam ettirme azmiyle savaşa elbette deva~ edecekti. 

Değerli gençler, her zaman için ifade ediyorum sizlerle beraber ol
duğumuz zaman, bir kere daha ifade etmeme müsaade ediniz: Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, Atatürk'ün gençliğe hitabında olsun, diğer konuş
malarında olsun, silah arkadaşlarının hatıralarını okuduğumuzda onlar
da olsun, siz.lere emanettir. Biz hal isek, siz geleceksiniz. Bu devleti, bu 
milleti yücelterek, yükselterek geleceğe sizler taşıyacaksınız. 

Panelin hepimize hayırlı olması dilekleriyle, başta gençlerimize ve 
konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum, saygılanını arz ediyorum. 

iBRAHil\1 BiRLER - «Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi» konulu panelin açış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili, aynı zamanda Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı Sa
yın Alıdulhalim Aras'tan arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Alıdulhalim ARAS 

Kocaeli Milletvekili 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili) 

T.B.M.M. !{ültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkattı 

Değerli misafirler, saygıdeğer basın mensuplar1, sevgili öğrenciler, 
çok sevgili hemşerilerim; bugün bu panelin muhtevası dışında, en heye
canlı günlerimden birini yaşadiğımı ifade etmek isterim. Doğup, büyüdü
ğüm, siyaset hayatımda gençliğimin en heyecanlı günlerini vakfettiğim 
memleketimin havasını teneffüs etmenin ve sizlerle beraber olmanın he
yecanını ifade etmek hakikaten çok zordur. 

Bu vesileyle hepinizi en içten saygılarımla, sevgilerirole selamhyo~ 
rum. Bizleri ibu kadar itina, ilgi ve dikkatle takip ettiğinizden dolayı da 
en derin şükranlarıroJ tekrarlamak istiyorum. (Alkışlar). 

üçüncü dönem milletvekilliğimde, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Baş
kanvekilliğine seçildiğimde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetimin
de önemli bir kadro olan Başkanlık Divanında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanın1n vazifeleri içerisinde ıbir konuya arkadaşlanının dikkatini 
çekmiştim : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tanıtım1yla yükümlüdür>> diyordu. O ana kadar bu tanıt
ma vazifesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve onun en önem
li organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanıı ne nispet
te yerine getirebilmişti; bunu tartışmaya açtım. Neticede, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin varlığını, Türkiye Devletinin, Cumhuriyetinin te
melini teşkil eden ve onun ayr1lm~z bir parçası olan millet egemenliğinin 
tanıtılması, belleklerde devarob olarak muhafaza edilebilmesi, gençliği

mizin bu eğitim çerçevesi içerisinde eğitilmesi, hatta çocuklarımızın şuu
runun geliştiği andan itibaren karşısında milli egemenlik ilkesini görmeye 
başlamasının, demokrasimizin gelişmesi, rejimimizin sağlarnlaşması ve 
ebediyen bu ilke etrafında Türk Milletinin yücelmesinin zaruretine inan
dık. Bu vesileyle de, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Kültür 
Sanat ve Yayın Kurulu diye bir müessesenin, anayasal yerini, kanuni ye
rini almasa dahi, tatbikatta yerini aldırdık. Altı yıldan beri üniversite
lerimiıle iç içeyiz. Bugün, zannediyorum 40 ıncı panelimizi yapıyoruz ve 
bu paneller gittikçe önemini ve değerini fazlalaştırıyor. Bunun en önem
li görüntüsü, bu panelde gördüğüm şu değerli manzaradır. Orhan Aldı
kaçtı Hocam burada olsaydı, 1984 yılında istanbul Hukuk Fakültesinde 
yaptığımız bir panelde hitap ettiğimiz dinleyiciyle, bu dinleyici kitlesini 
karşılaştırma imkanın1 bulur, belki benden daha fazla heyecanlanırdı. 
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Gerçekten bu tablo, Türkiye Büyük Millet Meclisine, millet iradesi
nin tecelligahı olan müesseseye inancın ve güvenin, gençliğin bu heyecan 
ve aşk içerisinde yetişmesinin en güzel bir delili olarak, heyecan verici 
bir hadise olarak görülmektedir. 

ı 

Milletierin tarihinde, milletierin rejimlerine sahip olabilmeleri, o re
jimlerinin eğitimlerine, rejimlerinin temelini te§kil eden ilkelerin geliş
tirilmesine, milli bünyenin gelişmesi, yücelmesi istikametinde milli ihti
yaçlara cevap verecek seviyelere ulaştırılmasına bağlıdır. 

Bizim bu panelleri düzenlemekteki amacımız, milli egemenlik ülkü
sünü, millet ihtiyacına cevap verecek, milletin gelişmesine cevap verecek 
seviyede ilmi tartışmalara açmak ve biz siyaset tatbikatçılanna malze
me hazırlamalarını temin etmek ve günlük politikalar içerisinde dahi ol
sa, anayasal tartışmalara, milli egemenlik tarbşmalarına yön vermeleri
ni temin etmektir. 

1924 Anayasası, millet hakimiyetinin, milletin iradesinin tecellisinin 
yegane müessesesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini görmekteydi. 
1924 Anayasası, 1960 yılma kadar yürürlükte kaldı. özellikle çok partili 
nizama geçtikten sonra, J 924 Anayasasının milli bünyeye dar geldiği, ge
liştirilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar 10 yıl müddetle devam et
miş ve 27 Mayıs ihtilalinden sonra da, 1961 Anayasası, Türkiye Büyü}} 
Millet Meclisine bazı tepkilerin gereği, şahsi görüşüme göre, bir tepki 
Anayasas1 olarak 20 yıla yakın tatbikat gördü. 1982 Anayasası, 1924 Ana
yasasıyla 1961 Anayasasının sentezini te§kil etme iddiasında oldu. Bugün 
1982 Anayasasının tartışmalarını hep beraber görüyoruz; partilerimiz, 
siyaset adamlarımız, üniversitelerimiz 1982 Anayasasmm da milli bün
yemize dar geldiği iddiasında bulunuyor. 

ilim çevresinde hazırlanacak, milletin arzu ve istikametlerine uygun. 
çağdaş demokratik esaslara uygun bir milli irade sisteminin, bir egemen
lik sisteminin geliştirilmesi zarureti şu sırada giındemde. O halde, bu 
gündeme bu paneller ne nispette yardımcı olabilirse, ben Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkan1 olarak o kadar 
gururlu ve şerefli olacağım. 

Aziz arkadaşlarım, konunun ilmi çerçevesini değerli bilim adamlan 
arkadaşlarımız huzurlaruıızda detaylarıyla açacaklar. Değerli sınıf arka
daşım, beraber fakültede okuduğumuz dostuın Sayın Kemal Dal'la bir 
noktada birleştİk : Bazı konuları bu panellerde tartışmaya açalım ve tabu 
olan hadiseleri bu panellerde tabu olmaktan çıkaralım, münakaşa konu
su yapalım ve bu münakaşalar, muayyen bir yerde milletin esenliği, Türk 
demokrasisinin öz be öz temelini teşkil eden milli egemenlik fikrinin ge
lişmesinde faydalı olsun dedik. 
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Ben de bu temenniler ışığında panele başarılar diliyorum, hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 

İBRAHiM BiRLER - Biz de Sayın Başkanımıza şükranlarımızı arz 
ediyoruz. 

Değerli konuklarımLZ, «Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi» konulu paneli Erciyes üniversitesi Rektör Yardımcısı ~rof. Dr. 
Eyüp Selahattin Karakaş yönetecektir. 

Panele katılan değerli bilim adamlarımızı kısaca takdim ediyorum : 

Prof. Dr. Kemal Dal, Gazi üniversitesi öğretim üyesi. Tebliğ konu
su, «Milli Eg~menlik ve Halk Egemenliği». 

Prof. Dr. Ergun öz-budun, Ankara üniversitesi öğretim üyesi. Teb
liğ konusu, «Siyasal Kurumlaşma ..,.Açısından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi». 

Yrd. Doç. Dr. Erdal Onar, Ankara üniversitesi öğretim üyesi. Teb
liğ konusu, <<Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetim işlevi». 

Prof. Dr. Metin Heper, Bilkent üniversitesi öğretim üyesi. Tebliğ 
konusu, «Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi içinde Parlamentonun Yeri». 

Ben, Sayın Oturum Başkanı ve panelİstleri sahneye davet ediyorum. 
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Prof. Dr. Kemal DAL 

Gazi üniversitesi 

ildisadi ve idari Bilimler Fakültesi 

öğretim üyesi 

Egemenlik dilimizde hakimiyet, hükümranlık olarak ifade edilmekte 
idi. Hakimiyet, h ük ümranlık bir toplumda hükmetmek, hakim olmak, en 
son en nihai güç ve kuvvet olmak ve o toplum için gerekli kararlan al
mak, kanunları çıkartmak, uyuşmazlıkları çözmek anlamına geliyor. Ha
kimiyet yukarıdan aşağıya işleyen bir meşru gücü ve kuvveti gösteriyor. 
Gücün ve kuvvetin meşruluğu bu meşruluğu, bu ha1dmiyete dayanma
sındandır. 

Daha yeni bir deyim ve anlamda egemenlik bir toplumun bağımsı'Z
lığını, gücünü, kudretini, kendi kendine yeterliliğini ve kendi siyasi or
ganizasyonunu kendisinin meydana getirmesini ifade ediyor. 

Böylece egemenlik, millet egemenliği, toplumların, milletierin bağım
sızlığının simgesi olmuştur. Bu özelliği ile egemenlik hukuki bir anlam
dan ziyade siyasi bir anlam kazanmaktadır. 

Egemenliğin Çeşitleri : Egemenlik zaman içerisinde iki önemli aşa
ma kaydetmiştir. ilk aşamada ilahi nitelikte bir egemenliktir. Egemen
lik ilahi kudrete aittir. ilahi kudret her şeyin hakimidir. ilahi kudret adı
na onu kullananlar kendilerini ilahi kudretin yeryüzündeki temsilcisi ola
rak ileri sürmüşler ve bütün yetkileri ellerinde toplamışlardır. Orta çağ 
ve sonraki krallar Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi durumundadır. 

Egemenlik haklarn1da ilk ciddi teoriyi Fransız düşün ür. J. Bodin ile
ri sürmüştür. O'na göre egemenlik cumht;ıriyet idaresinde mutlak ve de
vamlı olan kuvvet ve kudrettir. Bu güç ve kuvvete halk istediği sürece 
sahip olunur. Kralın· elinde bulunan egemenlik toplumun isteğinden ge
len egemenliktir. ilahi egemenliği toplum egemenliğine yöneiten ilk dü
şünceleri J. Bodin ileri sürdükten sonra bunu temelli toplumun sahibi
yetine vere11 18 inci Asır Fransız Düşünürü J. J. Rousseau olmuştur. 

Rousseau, ileri sürdüğü düşünceleri ile demokrasinin temelini oluştur

muş, monarşilere karşı büyük bir ihtilal yapmıştır. 

J. J. Rousseau toplumu oluşturan fertlerin her birinin iradesinin bir
leşmesi ile meydana gelen bir müşterek irade toplum için yegane 'mües
sese ve hukuki güç ve kuvvettir. Bu güç ve kuvvet, bütün toplum fert-
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lerinin hepsine aittir. Toplum için yegane meşru kanun yapma, kural koy
ına bu müşterek iradeye aittir. 

J. J. Rousseau'nun bu faraziyeleri ı 789 Fransız ihtilalinde değişmiş
tir. Toplum, millet toplum iradesi, müşterek irade olarak ortaya koydu
ğu irade de miillet egemenliği olmuştur. 

ı 789'da egemenliğin millete ait olması olayı Fransa'da iki aşamada 
gerçekleşti. Evvela devleti oluşturan toplumdaki farklılıkları kaldırarak 
toplumu millet haline getirdi. ikinci aşamada oluşturulan millet egemen
liğinin sahibi oldu. Bunlar birbirlerini tamamlayacak şekilde ve birbiriy
le her zaman birlikte olacak şekilde ortaya çıktı. Bunun için Fransrz in
san ve Vatandaş Hakları Beyannamesinin 3 üncü maddesince egemenlik 
«prensip olarak esasen milletindir». 

Bu prensip daha sonra ı 79ı Anayasasına geçmiştir. Bu Anayasa mil
let egemenliğini kabul etmiştir. 

ı 793 Fransıız Anayasası da halk egemenliğini kabul etmiştir. (Mad
de 7), (madde 27). 

ı 795 Anayasasında madde ı 7 «Egemenlik vatandaşların tümüne ait
tir». 

Milli Egemenliğe Karşı Halk Egemenliği : 

ı 789 Fransız ihtilalinden sonra milli egemenlik aüşüncesine de karşı 
çıkıldı. 1791 Fransız Anayasası milli egemenlik prensiplerine göre hazır
lanmışbr. ı 793 Fransız Anayasası halk egemenliğini kabul etmiştir. 

1. Millet milli egemenlik devleti oluşturan ve egemenliğin sahibi 
olan toplumu bir millet olarak l{abul ediyor. Millet toplum fertlerinin bir
birine kaynaşmak suretiyle oluşturdukları yegane özelliklere sahip, onu 
oluşturanlardan ayn, kendi kendine hareket eden kendi kendine düşünen 
ve karar veren mücerret bir tüzelkişilik Bu tüzelkişi fertlerden meydana 
gelmiştir, f2.kat fertlerden ayrı, onlardan üstün, onları kapsayıcı nitelik
te en son merhaleye ulaşmış bir toplum tipi. işte böyle bir toplum bir de
fa oluştuktan sonra artık sona ermez, bölünmez, parçalanmaz bir bütün. 
Bu toplum adeta bir çok madenin bir potoda erimesinden oluşan bir 
oluşum gibi : Milli egemenlik işte bu şekilde özellikler gösteren bir top
lumun (Millet) sahip olduğu egemenliktir. Millet bu özelÜkleri geçmiş bir 
tarihin beraber yaşanmasından ortaya çıkan bir müşterek değerler silsi
lesinin sonucudur. 

Burada egemenliğin sahibi Millet Tüzelkişiliğidir. Onu oluşturan fert, 
zümre, sınıf gibi, değişik insan ve insan gruplarının egemenlik üzerinde 
hiç bir hak ve yetkisi yoktur. 
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Halk egemenliğine böyle bir milli egemenlik anlayışına reaksiyondur. 
ı 793 ve ı 795, ı848 Fransız Anayasaları halk egemenliğini kabul etmiş
tir. 

Millete karşı halk J. J. Rouseau'nun toplumunun karşılığıdır. Halk öy
le bir insan grubudur ki, onu oluşturan her bir kişi hem halkı oluşturma
da rol oynar hem kendi kişiliğini korur, yani milletteki fert gibi yok ol
maz. Halk bir çuval hareketine benzer. Çuval içinde, arpa, buğday, mısır 
ve diğer hububatlardan olsun. Çuvala hep kendi hürriyetini korur. Halk 
bun~ benzer bir toplumdur. Halkta tarihi yoktur. Bunun için uzun geçmiş 
yıllardan beri beraber yaşama olayı da yoktur. Müşterek değerler silsilesi 
oluşmaz veya zayıftır. Bunun için halkı oluşturan fertler arasında bağlar 
zayıftır. 

işte halk egemenliği böyle bir toplumun sahip olduğu egemenliktir. 
Bu egemenlik halkın bütünlüğüne aittir. J. J. R.'da olduğu gibi halkı 

oluşturan bütün fertler egemenliğe sahip olmada eşit pay sahibidirler. 
Eğer bir toplumda bir milyon kişi var ise, toplumu oluşturan bu bıir mil
yon insanın egemenliğe sahip olmada hissesi her biri için bir milyonda 
birdir. Halk egemenliği bu sebepten parçalanıp bölünebilir. Toplumdaki 
her bir fert sınıf ve zümre kendisine ait egemenlik hissesini alabilir. Bu 
yüzden tehlikelidir. 

Türkiye'de Egemenlik ve Atatürk : 

Milli mücarelenin ba~langıcına kadar Osmanlı Devl~tinde egemenlik, 
ilahi egemenlik niteliğinde idi. Bunu Padişah kullanırdı. 

Milli Mücadeleyi başlatan Kemal Atatürk artık Osmanlı Devletinin 
devrini tamamladığını ve tükendiğini görüyordu. Bu çöküşte Meşrutiyet 
düşüncesi ilahi egemenlik düşüncesi artık değerlerini kaybetmişti. Mus
tafa Kemal Atatürk için Türk toplumuna yeni bir nitelik ve yeni bir te
mel değerler silsilesi gerekiyordu. 

Atatürk toplumun niteliği için ona Millet dedi «Türk Milleti». Türk 
lVIilleti Atatürk için çok üstün yetenekleri olan bir toplumdur. 

Osmanlı Devleti çeşitli milletlerden oluştuğu için Türk'ün bir millet 
olduğunu iddia etmesi Osmanlı toplum düzeni içinde çelişki teşkil ediyor
du. Osmanlı toplumu içinde Türkten gayri unsurların hepsi kendi milli
yetlerini ileri sürerek milletleşmeye gitmişlerdir. Sadece Türkler en sona 
kalmıştır. işte Milli Mücadele ile Atatürk Türklere «Sen Bir Milletsin» 
diyordu. Nitekim, Millet Milli Mücadelede kendi gücünün ve bağımsızlı
ğının salıiLi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 
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Bu milletin egemenliğinin sahibi olduğunu Atatürk'ün düşünceleri 

ile Amasya Tamimi'nde, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ortaya koymuş
tur. Türk Milleti, Millet olma vasfııu asırlardan beri sürdürmektedir. Fa
kat, imparatorluK kurduğu için egemenliğini diğer uluslar üzerinde ezici 
bir unsur olarak kullanmamış, ileri de sürmemiştir. 

Birinci Dünya Savaşından sonra Milli Mücadele Türk Milli Egemen
liğinin şahlanmasına sahne olmuştur. ilk Büyük Millet Meclisi, Millet 
eg-emenliğini, milletin, Atatürk'ün önderliğinde, istanbul saltanat idaresi
ne karş1 1920- 23 Nisanında ilan edilişinin son aşamasıdır. 

1921 Anayasası ilk maddesinde egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir diyen hükmü getirerek milli egemenliği bir Anayasa hükmü olarak 
yerleştirdi. 1924 Anayasası 3 üncü maddesinde Egemenlik kayıtsız şart
sız Milletindir, hükmünü aynen kabul etti. 

'1961 ve 1982 Anayasaları da millet egemenliğini 4 üncü ve 6 ncı· mad-
delerinde kabul etmiştir. ' 

Anayasalarımııda kabul edilen bu milli egemenlik prensibi kaynak 
olarak Atatürk'ün Amasya Tamiminde, Erzurum Kongresinde, Sivas 
Kongresinde ileri sürüp, kongre kararlan haline getirdiği Hakimiyeti Mil
liye düşüncesine dayanır. 

Atatürk'te millet, maddi ve manevi unsurları beraberce kendisinde 
toplayan bir insan grubudur. 

Ona göre Millet ortak fikir, ahlak, his, heyecan, hatıra ve ananeler
den oluşan \bir ortak geçmiş ve tarih, müşterek bir dil önemli rol oynar. 
Bu unsurlarla, 

- Millet zengin bir hatıra mirasına sahip olan, 

- Beraber aşama arzusu, 

- Tarihi mirasın korunmasında ve devamında müşterek bir irade-
ye sahip insanların birleşmesi ile oluşan milletin oluşması ile devlet olu
şur. 

Atatürk'de millet ve halk kavra!llları içiçedir. 

- «Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk Milleti de
nir.» diyor. Halk idaresi olan Türk ·Milleti Cumhuriyetle idare olunan bir 
Devlettir. işte hakimiyet böyle bir özelliklere sahip milletindir. Bu ifade
lerden anlaşıldığına göre Türk Milleti, millet olmakla beraber devlet olma 
vasfını kazanmıştır. «Türk milleti halk idaresi olan Cumhuriyetle idare 
olan bir Devlettir». 
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- Atatürk1ün fikir ve düşüncelerinden kaynaklanarak kamu hu
kukumuzun değişmez prensibi haline gelen ve 1921'den itibaren yapılan 
Anayasalarımııda yer alan milli hakimiyetten kastedilen millet hakimi- . 
yetidir. Yoksa, halk hakimiyeti değildir. 

Bunu Atatürk zaman zaman yaptığı konuşmalarda çok açıkça ifade 
etmiştir. 

«Kuvvet birdir ve o milletindir». «Hakimiyet hiç bir sebep ve suret
le terk ve iade edilemez, tevdi edilemez». 1921'de yaptığı bir konuşmasın
da <<Milletimiz hiç kimsenin muvafakatiyetine lüzum görmeden ve muva
fakat etmeyeniere karşı isyan ederek hakimiyeti milliyesine almış ve öy
lece istimal etmekte bulun~uştur». 

Bu açıklama milletin hakimiyetine doğrudan sahip olduğunun ifade
sidir. O halde hakimiyet Türk Milletinin Millet olarak vasıtasız doğrudan 
sahip olduğu kendi gücüdür. 

Milli hakimiyet prensibi ile egemenliği, teker teker fertlere değil, on
lardan ayrı hepsinin üstünde bütün fert ve insan g'ruplarının sentezi olan 
Türk Milleti manevi kişiliğine vermiştir. Türk Milleti teker teker Türk
lerin iradelerinin birleşmesi ile oluşur. 

Bu iradelerin birleşmesinin sentezi olarak bir Türk Milli iradesi ve 
Türk milli hakimiyeti ortaya çıkar. Bu Türk Milleti «Tüzelkişiliğine» ait 
olan egemenliktir. Bu egemenliğin bazı özellikleri vardır. 

1. Türk .Milletinin sahip olduğu eg·emenlik bölünmez bir bütündür. 

2. Hiç bir şekilde bir kimseye, sınıfa ve zümreye devredilemez. 

3. Türk Milletinin egemenliği tektir ve eşi yoktur. 

4. Milli egemenliği Anayasa gereğince ancak onun yegane temsil
cisi olan T.B.M.M. vasıtasıyla kullanır. 

5. Millet egemenliğ·ini kullanan organlar ve iktidar onun sahibi de
ğil sadece kullanıcısıdır. 

6. Bu bir halk egemenliği değil, millet egemenliğidir. 

Atatürk'ün 1929'da yaptığı bu açıklama Atatürk'ün ve ondan kaynak
lanan anayasalarmuzdaki egemenlik prensibinin Millet egemenliği oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

<<Bizim telakkimize göre; siyasi kuvvet, milli irade ve hakimiyet Mil
letin vahdet halinde müşterek şahsiyetine aittir, birdir, taksim ve tefrik 
ve ferağ olunamaz. Millete olduğu gibi, onun mümessili olan tek Meclis-
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te mütenakizdir. Yani taksimi kuvva nazariyesi bizim için esas değil
dir». (1) 

Atatürk'ün 1923'deki şu sözü de çok dikkatle üzerinde durulması ge
reken bir açıklamadır. 

«Halk hakimiyeti milliyeyi benimsemeli ve memlekette yegane ha
ldm ve arnelin kendisinden olduğunu unutmamalıdır». (2) 

Atatürk bu ifadelere dayanarak diyor ki, halk hakimiyeti esas alın
mamıştır. 

Eğer halk hakimiyeti esas alınsa idi halkın tüzelkişiliği yoktur. Ege
menlik toplumun tümüne ait olur. Toplumu oluşturan her bir fert tek 
başına ona ortak olurdu. Böylece her kişi ortak olduğu egemenlikten pa
yını isteyebilirdi. Bu sebepten egemenlik parçalara ayrılabiiirdi; egemen
lik üzerinde fertler insan grupları hak iddia edebilirlerdi. Sonuç olarak 
toplumda hangi sınıf veya grup çoğunlukta ise egemenliği o kullanırdı. 
Sosyalistler işçi sınıfını, kapitalistler burjuva sınıfını halk ilan ederek 
egemenliği kendileri tarafına çekmek isterlerdi. 

(1) Medeni Bilgiler, s. 417-419. 
(2) Atatüı1kçtiltik GKB. 1982, s. 21. 
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Prof. Dr. Ergun öZBUDUN 

Ankara üniversitesi öğretim üyesi 
TBMM Başkanlık Danışmanı 

«Siyasal Kurumlaşma Açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, Sayın Bakanlar, Sayın 
Milletvekilleri, değerli konuklar ve arkadaşlar; 

Benim bugünkü sunuşumun konusu siyasal kurumlaşma açısından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buna evvela siyasal kurumlaşmanın bir ta
nımını vererek başlamak istiyorum. 

Siyasal kurumlaşma, siyasal örgüt ve yöntemlerin istikrar kazanma
ları ve toplumca kendilerine değer atfedilmesi süreci olarak tanımlana
bilir. (1) Bu tanıma göre siyasal kurumlaşmanın birkaç boyutu veya un
suru bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Bu unsurlardan birincisi, istikrar veya süreklilik boyutudur. Bir si
yasal örgüt veya yöntem ne kadar uzun bir süreden beri varlığını sür
dürüyorsa, o kadar kururolaşmış sayılır. Bu anlamda kurumsallık ancak 
·zaman içinde ve sürekli tekrarlanmak suretiyle kazanılabilen bir nitelik
tir. 

Ancak kurumsallaşma için sadece bir örgüt veya yöntemin uzun bir 
zamandan beri tekrarlanmakta olması yetmez. Aynı zamanda toplumun 
o örgüt veya yönteme değer, önem ve itibar atfetmesi de gerekir. örgüt
ler ve yöntemler, toplumca benimsendikleri, değer gördükleri ölçüde ku
rumlaşmış sayılırlar. 

üçüncü bir boyut, siyasal örgütlerin, fonksiyonlannı gereği gibi ye
rine getirebilmelerini mümkün kılacak gelişmiş, farklılaşmış, karmaşık 

bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu kriteri parlamentolara uyguladığımızda, 
parlamentolar ne kadar farklılaşmış ve karmaşıklaşmış bir yapıya sahip
seler, o kadar kururolaşmış olduklan söylenebilir. Gerçekten modern par
lamentolar, sadece bir genel kuruldan ibaret değil; başkanlık divanları, 
komisyonlan, siyasi parti grupları, araştırma birimleri, yardımcı organ
lan, yerleşik içtüzük kuralları ve gelenekleriyle, gelişmiş karmaşık bir 
yapı, hatta siyasal sistemin bir alt-sistemini oluşturan bir «yasama sis-

(1) Samuel P. Hunrtıiıngton, Political Order in Changing Societies (New Haven and 
London, 1968: Yaile Uni~itıy Press), s. 12-24. 
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temi» görünümündedirler. Parlamentoların bir yasama sistemi olarak dü
şünülmesi, sistemin unsurlan arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve unsur
lardan birindeki bir değişikliğin gerek diğer unsurları, gerek sistemin tü
münü etkileyeceği gerçeğini ön plana çıkarır. 

Kururnlaşmanın dördüncü bir boyutu, siyasal örgüt ve yöntemlerin, 
belli bir özerklik ( otonomi) kazanmalarıdır. Bu özellik, bir siyasal kuru
mun, başka siyasal kurumlar veya sosyal güçler karşısında, elbette on
larla karşılıklı bir etkileşim içinde bulunmakla bera:ber, belli bir özerk 
hareket alanına sahip bulunmasını ifade eder. Parlamentolar bakımından 
özerklik, yasama organının özellikle yürü tm e organı karşısında bağımlı 
durumda olmamasını, yürütmenin 'kararlanın otomatik olarak onayiayan 
bir kurul haline gelmemesini içerir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, devletin üç 
kuvvetini kullanan üç temel organın, birbirleriyle belli etkileşimler içinde 
bulunmakla beraber, birbirlerinde belli ölçüde bağımsız ya da özerk ol
malarını gerektirir. Parlamentoların ö·zerkliğinin, veya Jean Blondell'in 
deyimiyle «sembolik otoriteleri»nin bazı somut göstergeleri, yasama so
rumsuzluğu, yasama do'kunulmazlığı, parlamentoların kendi çalışma yön
temlerini (içtüzüklerini) ve çalışma sürelel'ini bizzat belirleine yetkileri
dir. (2) 

Parlamentoların özerkliği, yasama meclisi üyeleri arasında zamanla 
bir kurumsal dayanışma, parti farklarını aşan b!r kurumsal sadakat duy
gusu (esprit de corps) oluşmasına yol açar. Yasama organının ve onun 
üyelerinin hak, yetki, statü ve ayrıcalıklarının korunması, genellikle par
ti farkı gözetilmeksizin tüm yasama organı üyelerince desteklenir. Fran
sız yazarı Robert de Jouvenel, bu dayanışmayı şöyle ifade etmiştir : «Ay
rı partilerden iki milletvekili arasındaki benzerlik, aynı partiye mensup 
bir milletveıkiliyle bir militan arasındaki benzerlikten büyüktür.» (3) 

Bu kriterleri TBMM'ne uyguladığımız zaman, acaba TBMM'nin siya
sal kurumlaşma açısından hangi noktada olduğunu söyleyebiliriz? 

1) Süreklilik : 

Bu yıl, TBMM'nin kuruluşunun 70'inci yıldön,ümünü kutlamaktayız. 
Bu süre içinde, 1960 - 61 ve 1980 - 83 ara dönenileri gibi nispeten kısa 
İ'ki kesinti istisna edilirse, TBMM sürekli olarak varlığını ve fonksiyonunu 
devam ettirmiştir. Bu uzun süreye, on yıllık ikinci Meşrutiyet dönemle
ri eklendiği zaman, Türkiye'de parlamentonun f~liyette bulunduğu süre, 

(2) Jean BlondeJJ., Comparative Legislatures (Englewood Cliıffs, N.J., 1972: Pren
tice Ha11), s. 31 -32. 

(3) Maurice Duveııger, Siyasi Partiler (~'kara, 1974 : Bi:lgi Yaymevıi~, s. 211 'den 
na.'klen. 
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80 yılı geçmektedir. ilk parlamentonun, hayli kısıtlı yetkilerle donatılmış 
da olsa, kuruluşu, yüzyılı aşkın bir süre önce gerçekleşmiştir. Gerçekten, 
parlamenter deneyiminin uzunluğu Türkiye'yi, çoğu bağımsızlıklarım ikin
ci Dünya Savaşından sonra kazanan, o zamandan bu yana da parlamen
tolara ya hiç sahip olmayan veya onları ancak kısa bir süre yaşatabilen 
Asya ve Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğundan çok, yerleşik ve istik
rarlı Batı demokrasilerine yaklaştırmaktadır. 

2) Toplumsal değer ve itibar : 

Bu açıdan da TBMM, yerleşik Batı demokrasilerinin yasama organ
larıyla kıyaslanabilir. TBMM'nin Türk milletinin kollektif bilincinde çok 
ayrı ve özel bir yeri vardır. Çağdaş Türk siyasal kültüründe TB!v.IM, Mil
li Mücadele ile Türk inkı!abı ile, milli egemenlik ilkesi ile ve Cumhuriyet
le özdeşleşmiştir. TBMM, 1\rlilli Mücadeleyi fiilen yürüterek zafere ulaştı
ran ve Cumhuriyeti kuran organ olarak Türk kamu vicdanında yerini al
mıştır. Devletimizin kurucusu olan Kemal Atatürk, TBMM'ni «en büyük 
eseri» olarak nitelendirmiş, onu devletin temel organı olarak görmüş ve 
daima yüceltmiştir. Onun şu sözleri, TBMM'ne verdiği büyük değer ve 
önemin en gü·zel ifadesidir. 

«Memleketin mukadderatında yegane selahiyet ve kudret sahibi 
olan Büyük Millet Meclisi, bu memleketin nizarnı için, dahili ve 
harici emniyet ve masuniyeti için en büyük zımandır. Büyük 
milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde şifa 
buldu. Atiyen de yalnız orada kati tedbirlerini bulabilecektir. 
Türk milletinin muha;bbet ve merbutiyeti daima Büyük Millet 
Meclisine müteveccih oldu, claima oraya müteveccih olacak
tır.» (4) 

Meclisin üstünlüğti anlayışı, 1921 ve 1924 Anayasalarında en güçlü ifa
desini bulmuştur. 1921 Anayasası, yasama ve yürütme yetkilerini «mil
letin yegane ve hakiki mümessili» saydığı TBMM'inde toplamıştır (m. 3). 
Aynı Anayasaya göre «Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından 
idare olunur ve hükümeti «Büyük Millet Meclisi hükümeti» unvanını ta
şır» (m. 4). BMM, yürütme işlerini kendi seçtiği «İcra vekilleri» eliyle 
yerine getirir; hatta yürütme işlerinde onlara yol gösterebilir, talimat 
verebilir ve gerektiğinde vekilleri değiştirebilir. 1924 Anayasası da «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Milletin yegane ve hakiki mümessili olup Mil-

(4) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Oilt I (Ankara, 1961 : Tüıt: .İnkllap Tar.ihiı 
EnstlitüSü Y aıyınlan), s. 366' 
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let namıııa hakkı hakimiyeti istimal eder» (m. 4) demek suretiyle aym 
anlayışı devam ettirmiş ve gene 1921 Anayasasının temel felsefesine uy
gun olarak yasama ve yürütme yetkilerini TBMM'nde birleştirmiştir 

(m. 5). iki Anayasa arasındaki tek önemli fark, 1924 Anayasasına göre 
TBMM'nin artık yürütme yetkisini bizzat değil, kendi seçtiği Cumhur
başkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanmasıdır 

(m. 7) . Bu farkın dışında Meclis üstünlüğü ilkesi muhafaza edilmiş, Mec
lisin hükümeti her zaman denetleyebileceği ve düşün~bileceği kabul edil
diğ·i halde, bunu dengeleyebilecek bir yetki ve parlamenter rejimin normal 
bir unsuru olarak yasama meclisi seçimlerini yenileme yetkisini yürütme 
organına verilmesinden kaçınılmıştır. 

ilginç bir nokta, 1924 Anayasasının yirmi yılı aşkın bir süre bir tek 
parti rejimiyle birlikte uygulanmasına rağmen, meclis üstünlüğü iİkesi
nin bir anayasal «myth» olarak özenle korunmuş olmasıdır. Bu dönemde 
bile devlet politikasının bütün temel kararları TBMM'inde tartışılarak ka
rara bağlanmış, TBMM hiçbir zaman devre dışı bırakılmamıştır. Tek-par
ti sisteminin doğal gereği olarak Meclis görüşmelerinin sonucunun önce
den büyük ölçüde belli olması, bu uygulamanın anlam ve değerini ortadan 
kaldırmaz. Meclis üstünlüğü ilkesinin biçimsel planda da olsa sürdürülmesi, 
1946'dan sonra çok-partili hayata geçilmesini kolaylaştırmış; Türkiye, bu 
çapta bir siyasal değişimi sarsıntısızca, hatta bir anayasa değişikliğine 
bile gerek duyulmaksızın gerçekleştirmiştir. 

1961 ve 1982 Anayasaları milli egemenliğin sadece TBMM tarafın
dan kullanılması ilkesini terkederek, egemenliğin Anayasanın gösterdiği 
esaslara uygun olara:k «yetkili organlar eliyle» kullanılması formülünü 
benimsemişlerdir. Gene her iki Anayasa, yasama ve yürütme organları 
arasında parlamenter rejim kurallarına uygun daha dengeli bir yetki bö
lüşümü öngörmüşler ve bu arada yürütme organına belli şartlar altında 
yasama meclisi seçimlerini yenileme yetkisini de vermişlerdir. Ancak her 
iki Anayasa, yasama yetkisinin genelliği ve asliliği ilkesinden vaızgeçme
mişlerdir. 1924 Anayasasında olduğu gibi bu iki Anayasada da kanun ala
nı ilke olarak sınırsızdır. TBMM'nin kanun adı altında ve kanun için ön
görülen usul ve şekiller içerisinde yaptığı her işlem kanundur. Beşinci 
Fransrz Cumhuriyeti Anayasasında olduğu gibi kanun alanının sınırlan
dırılması ve bunun dışındaki alanlarda yürütmeye mahfuz bir düzenleme 
yetkisi bırakılması söz konusu değildir. 1982 T.C. Anayasası gibi yürüt
menin güçlendirilmesi temel düşüncesinden hareket eden bir anayasanın 
bile, sonuçta TBMM'nin üstün konumunda köklü bir değişiklik yaratma
mış olması ilginçtir. Bu, TBMM'nin üstünlüğü ilkesinin, Milli Mücadele
den bu yana Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerinden biri olarak kamu 
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vicdanına işlemiş, kamu hukukumuzun köklü bir geleneği haline gelmiş 
olmasıyla açıklanabilir. Diğ·er bir .deyimle, toplumumuzun beklentileri, 
Meclis üstünlüğü ilkesini desteklemektedir. Nitekim her zaman, özellikle 
bunalım anlannda gözler TBMM'ne çevrilmekte, soruna onun el koyması, 
çözüm bulması beklenmekte~ir. 

3) Yapısal gelişme ve farklılaşma; 

Türk parlamentosunun bu kriter açısından hayli ileri durumda olduğu 
ve yerleşik Batı demokrasilerinin parlamentolarına benzediği görülmek
tedir. Türk parlamentosu, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu, sürekli ih
tisas komisyonları, siyasi parti grupları, yardımcı~ birimleri, yerleşmiş iç
tüzük kuralları ve gelenekleriyle karmaşık ve farklılaşmış bir yapı oluş
turmaktadır. Yasama meclisleri dünyanın hiçbir ülkesinde ihtisas organ
ları değildir ve olamazlar. Günümüzde kural - koyma fonksiyonunun 
önemli ölçüde yasama organından yürütme organına kaymasındaki temel 
nedenlerden biri de budur. Buna karşılık yasama organı, bir yandan sü
rekli ihtisas komisyonlarını diğer yandan yardımcı birimleri, özellikle 
araştırma ve dökümantasyon servislerini güçlendirmek suretiyle bu eği
limi bir dereceye kadar sınırlandırabilir. Türkiye'de yasama meclisi yar
dımcı hizmetlerinin etkinliği son yıllarda artmış olmakla birlikte, millet
vekillerinin yeniden seçilme oranının düşüklüğü, TBMM'nin kurumlaşma
sını olumsuz yönde etkilemektedir. Gerçekten, 1965 - 1980 arasındaki her 
yasama döneminde ilk defa seçilen milletvekillerinin oranı yüzde 57 ile 63 
arasında değiŞmiş; bu oran 1983 yasama döneminde yaklaşık yüzde 85, 
1987 yasama döneminde yaklaşık yüzde 65 olmuştur. 5 Değişme oranının 
yerleşik Batı demokrasileriyle kıyaslanamayacak kadar yüksek oluşu, par
lamenter rollerin her dönemde yeni baştan öğrenilmesini zorunlu kılmak
ta, TBMM'nin daha yüksek düzeyde kurumlaşahilmesi için gerekli olan 
parlamenter uzmanlık ve deneyim birikimine imkan vermemektedir. As
keri müdahaleler, yüksek değişim oranının nedenlerinden biri olmakla be
raber, bunun tek nedeni değildir. Çünkü daha düşük düzeylerde de olsa, 
aynı olguya normal dönemlerde de rastlanmaktadır. 

4) özerklik; 

Günümüzde yasama organlarının gerek yürütme organı, gerek tem
sil ettikleri sosyal güçler karşısında kurumsal özerkliklerini ne dereceye 
kadar koruyabildikleri, sadece Türkiye'de değil, bütün Batı demokrasile-

(5) İlter TURAN «Stages of Poli1ıieal Develapment ıiin the Turkıi.sh Republıic» Er~ 
gun OZBUDUN, ed Perepectives on Democracy in Turkey (:Anıkıa.ra, 1988: 
Tutl1kis'h Polıitical Saiooce Associaltıil()ll), s. 90; Ersıiın KALAYCIOGLU, ·«The 
Grand Na1lional Assembly of the Post~ 1983 Multi- Party Era,» a.g.e., s. 163. 
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rinde tartışma konusudur. Kurumsal özerkliğin bazı göstergeleri olaral{ 
ifade ettiğimiz yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı, parlamentoların 
kendi çalışma kurallarını ve sürelerini bizzat tespit etmeleri gibi husus
lar, bugün bütün modern parlamentoların ortak özellikleri haline gelm.iş 
olmakla birlikte, ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda siyasi partilerin 
ortaya çıkarak güç kazanmaları, klasik temsil anlayışında derin bir de
ğişime yol açmıştır. Artık parlamentoları, sadece kendi vicdanıanna kar
şı sorumlu, görevleri akılcı tartışmalar yoluyla ulusal menfaati bulmak 
olan bağımsız düşüneeli milletvekillerinden kurulu bir organ liberal tem
sil anlayışı çok gerilerde kalmıştır. Liberal temsil anlayışının önde gelen 
sözcülerinden biri olan ingiliz düşünürü. ve milletvekili Edmund Burke, 
18 inci yüzyıl sonlarında bu görüşü şöyle ifade etmişti : 

«Parlamento, farklı ve basım menfaatleri temsil eden elçilerden 
kurulu ve herbirinin bu menfaatleri bir ve-kil ve avukat gibi di
ğer vekil ve avukatlara karşı savunması gereken bir kurul de
ğildir. Parlamento, bütünün menfaati demek olan tek bir men
faate sahip tek bir ulusun tartışma meclisidir; orada yerel ön
yargılar değil, bütünün genel muhakamesinden kaynaklanan ge
nel iyilik düşüncesi yol gösterici olmalıdır.» 

Gene Burke, aynı yönde olarak seçmenlerine şunları söylemişti: 

«Eğer devlet yönetimi herhangi bir kimsenin iradesi sorunu ol
saydı, o zaman hiç kuşkusuz, sizlerinkinin en üstün olması gere

_kirdi. Oysa devlet yönetimi ve yasama bir eğilim sorunu değil, 
bir akıl ve muhakeme sorunudur.» (6) 

Burke'ün bu düşünceleri belki bugün bile bize yüce ve çekici gibi görün
mekle beraber, çağımızın kitle demokrasisi siyasi parti gerçeği karşısın
da çok eskilerde kalmış olduklan kuşkusuzdur. Bugün milletvekillerinin, 
toplumun belli kesimlerinin menfaatlerini temsil etmeleri ve o kesimleri 
örgütlendiren siyasi partilerin disiplini içinde davranmalan garipsenme
mekte, aksine çağdaş demokrasinin bir gereği sayılmaktadır. Zaten çağ
daş çoğulcu demokrasinin mantığı içinde, tek ve değişmez bir kamu men
faatİ anlayışından söz etmek de mümkün değildir. Çoğulcu toplumdan ka
mu menfaati anlayışı nisbi ve değişkendir. Diğer bir deyimle kamu men
faati, içeriği akılcı tartışmalar yoluyla keşfedilebilecek sabit bir kavram 
değil; çoğulcu demokrasinin özgür tartışma pazarlık ve uzlaşma süreçleri 
sonucunda farklı menfaatlerin dengelenrnesiyle ortaya çıkan b4r ürün, 
bir bileşkedir. 

(6) Samuel H. Beer, British Politics in the Collectivist Age (New' Yozık, 196.5: Alf

red A. Knopt), s. 15- 16. 
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Çağdaş demokrasinin partiler demokrasisi niteliğini alması, bir yan
dan Jraçınılmaz biçimde yürütmenin siyasi liderliğine yol açmakta, bir 
yandan parlamentoların görüşmesi, oylaşımcı ( delibe~atif) fonksiyonları
nı yitirmeleri sonucunu doğurmaktadır. Parlamento görüşmelerinin so
nucu çoğu zaman önceden bellidir: Ancak bu, günümüzde parlamentoların 
önemlerini yitirdiği anlamına gelmez. Parlamento görüşmeleri, sonucu o 
an için etkilemese 'bile, uzun vadeye kamuoyunu aydınlatmak, oluşturmak 
ve onun gelecek seçimlerdeki tercihlerini belirlemek açısından 'büyük 
önem taşır. Kısacası, modern parlamentolarda denetim fonksiyonu orta
dan kalkmış değil, sadece şekil ve nitelik değiştirmiştir. 

Hepinizi derin saygılarımla selamlarım. 

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederiz Sayın özbudun. 
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Ankara üniversitesi öğretim üyesi 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Denetim işlevi» 

Kurulun sayın üyeleri, sayın milletv~killeri ve sayın konuklar; hü
kümeti denetlernek demokratik bir rejim içinde parlamentoların öbür 
fonksiyonlarının yanı sıra yer alan, mutlaka çok önemli bir başka işlevi
dir. Bu yetkinin kullanılınasıyla, yasama organı bir yandan. 

1982 T.C. ANAYASASI'NDA 

TüRRiYE BüYüK MiLLET MECLiSiNiN HüRüMETi 

DENETLElVIE iŞLEVi 

I. - GENEL OLARAK YASAMA MECLiSLERiNiN HüKüMETi 

DENETLEME iŞLEVi 

Demokratik bir rejimde yasama meclislerinin hükümeti denetleme
si, diğer işlevleri yanında yer alan en önemli yetkilerinden birisidir (1). 
Bu yetkiyle yasama organı, bir yandan büktimetin görevlerini anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini gözetecek, ote 
yandan kamusal değerlerin dağıtılması süreci üzerinde, yani izlenecek po
litikaların belirlenip uygulanmasında etkili olacaktır (2). Ayrıca, dene
tim yetkisinin kullanılmasıyla kamuoyunun belirli konulara dikkatinin 
çekilmesi ve bilgi sahibi kılınması da sağlanacaktır. 

Denetleme yetkisinin kapsamı, yasama ve yürütme organları arasın
daki ilişkinin belirlediğ·i hükümet sisteminin türline göre farklılıklar gös
terir. Bu bağlamda, yasama yetkisi ile yürutme gücünün yasama orga
nında toplandığı «Meclis hükümet» sisteminde, yürütme işlevini yerine 

, getiren kurul, en azından teorik olarak yasama organı na bağımlı olaca
ğından, denetim yetkisinin de daha etkili bir biçimde kullanılması bekle
nebilir ( 3) . 
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Katı bir kuvvetler ayrılığının söz konusu olduğu «başkanlık siste
mi»nde ise, bu yetkinin daha sınırlı olacağı düşünülebilir. Gerçekten, bu 
sistemde hükümetin yasama organına karşı siyasal sorumluluğunun bu
lunmaması, katı kuvvetler ayrılığının en önemli göstergelerinden biridir. 
Fakat, yine de bu sistemin tipik bir örneği olan Amerika Birleşik Dev
letleri'nde, yasama organının hükümeti denetlerneye yönelik çeşitli araç
lara sahip olduğu görülmektedir. Herşeyden önce, yapılan bütçe kanu
nunda yürütme organının istediği ödeneği vermek veya vermemek yetki
si yasama organına aittir. Yürütme organının sorumluluğu içinde yer 
alan belirli bir konunun Temsilciler Meclisi veya Senato'ca oluşturulacak 
bir komisyon aracılığıyla soruşturulması, bir başka önemli yetkiyi karşı
mıza çıkarır (4). Yasama organı üyeleri ve silahlı kuvvetler mensupları 
dışındaki tüm kamu görevlilerinin Temsilciler Meclisi tarafından suçlan
maları üzerine Senato'ca yargılanmaları diye tanımlanabilen ve bu kişile
rin gerekiyorsa görevlerinden uzaklaştırılmalarına yol açabilecek olan «im
peachment» yetkisi (5), Başkan tarafından atanan üst düzey federal gö
revlilerin ve yürütme organınca yapılan uluslararası andıaşmaların Se
nato'da onanınası (6), yasama organının yürütme organına karşı kullana
bileceği diğer denetim araçlarıdır. Bunlara bir de başka ülkelere askeri 
malzeme satışlarını yasama organının veto edebilmesi yetkisinin (7) ekler
sek, kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık sisteminde bile, hiç de ki.içüm
senmeyecek bir denetim işlevinin söz konusu olduğu görülür (8). 

Parlamenter hükümet sistemine gelince, yasama organının hükü
meti denetleme yetkisi, ıbir bakıma bu sistemin en önemli özelliklerinden 
birini oluşturur. Gerçekten, parlamenter sistemin temel bir unsuru ola
rak gösterilen yasama ile yürütmenin birbirlerini karşılıklı etkileme du
r\ımunda olmalarının doğal bir sonucu~ yürütmenin yasama alanına karı
şahilmesi ise; diğeri, yasamanın yürütme alanına karışmasıdır. Bu ne
denle, yasama organı çeşitli araçlarla hükümeti denetleyebilecektir (9). 
Parlamenter sistemin bir başka tanımından hareket ettiğimizde de du
rum aynıdır. Bu bağlamda, «yürütme iktidarının, yasama iktidarından 
kaJ:naklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipi» (10) 
olarak tanımlanan bu sistemi, Lijphart'ın işaret ettiği gibi, başkanlık 

sisteminden ayırt eden bir nitelik yürütme iktidarının yasamadan kay
naklanması, bir başka nitelik de yürütmenin yasamaya karşı sorumlu ol
masıdır. Bu yasamadan kaynaklanış ve ona karşı sorumlu oluş, herşeyden 
önce, yeni kurulan bir hükümetin yasama organının güvenini taşımasını 
gerektirir. Bunu, hükümetin faaliyetlerinin yasama organınca çeşitli araç
larla denetlenebilmesi izler. 

Yarı - başkanlık sisteminde de durum büyük ölçüde aynıdır. Bilin
diği gibi bu sistemin özelliklerini Duverger, i) doğrudan halk tarafın-
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dan seçilen bir cumhurbaşkanının varlığına, ii) bu cumhurbaşkanının 
güçlü yetkilerinin olmasına ve iii) bu güçlü yetkilere sahip cumhur
başkanının yanında, yasama organına karşı siyasal açıdan sorumlu bir de 
başbakan ve bakanların bulunmasına dayandırmaktadır (ll). Bu son 
özellikten hareketle yasama organına karşı siyasal sorumluluğu olan hü
kümet, haliyle yasama organınca denetlenebilecektir. 

II. - 1982 ANAYASASINDA TüRKiYE BüYüK MiLLET MEC

LiSiNiN HüKüMETi DENETLEME ARAÇLAR! 

1982 Anayasası, yürütmeyi gi.ıçlendirrniş ve yürütme içinde de Cum
hurbaşkanının yetkilerini bir ölçüde artırmış olmasına rağmen, yine de 
parlamenter sistem karakterinin ağır bastığı bir düzenleme getirmiş. bu
lunmaktadır (12). Bu nedenle, parlamenter sistemin belirgin özelliklerin
den biri olan hükümetin yasama organınca denetlenmesi, 1982 Anayasa
sında da yasama organının önemli işlevlerinden birini oluşturur. 

Herşeyden önce, Anayasanın 6 ncı maddesi, <<Egemenlik Kayıtsız Şart
sız Milletindir» dedikten sonra, Türk Milletinin egemenliğini yetkili or
ganlar eliyle kullanacağını belirtmekte; hemen devarnı maddelerde de, 
yasama ve yargı bir YETKi, yürütme ise YETKi ve GöREV olarak gös
terilmektedir. Yürütme fonksiyonunun görev yanısıra yetki olarak da gö
rülüşü 1982 Anayasasının getirdiği bir yeniliktir ve olağanüstü hal ve 
sıkıyönetim durumunda Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Ba
kanlar Kurulunun bir yetki kanununa gerek olmaksızın olağanüstü ka
nun hükmünde kararname çıkarabilmesi ve Cumhurbaşkanının, Genel 
Sekreterliğini «Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi» ile düzenieyebilmesi ha
riç, yürütme hemen daima görevlidir (13). işte, yasama organı herşeyin 
başında egemenliği kullandığı millet adına, yürütme organını, ona verdi
ği görevleri yerine getirip getirmediği açısından denetlemek, güvenini 
sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vermek durumundadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bu i§levini elindeki siyasal, yargısal, mali ve dolaylı 
diyebileceğimiz türdeki denetim yollarıyla yerine getirecektir. 

1. SiYASAL DENETiM 

Parlamenter sistemin en onemli üzelliği olan hükümetin yasama or
ganının güvenini taşıması şartı, yasama organının bu güveni kaybettiği 
zaman hükümetin veya bir bakanın siyasal sorurnluluğuna yol açabile
cek, başka bir deyişle onları düşürebilecek denetim araçlarına sahip ol
masını gerektirir. Yasama organının bu denetim yetkisini kullanabilmesi 
ise, hükümetin işlem ve eylemleri hakkında bilgi edinebilmesine bağlıdır. 
işte bu nedenle, siyasal denetin1i, bilgi edinmeye yönelik denetim ve hü-

32 



kümeti~ veya bir bakanın siyasal sorumluluğunu doğura:bilecek denetim 
olarak iki kısımda ele alabiliriz. 

A) Bilgi edinmeye yönelik denetiı::n 

Yasama organı birtakım denetim araçlarını kullanarak, hükümetin 
işlem ve eylemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir. Ancak, bu is
tem beraberinde bazı sorunları da getirir. Bu nedenle bilgi edinmek için_ 
kullanılacak araçlara geçmeden, bilgi edinilecek konuyu ve bilgi edinme 
isteminin sınırlarını incelememiz yerinde olur. 

a) Bilgi edinme isteminiı-i konusu ve sınırları 

Yasama organının aydınlanmak isteyeceği konu herşeyden önce doğ
rudan veya dalaylı biçimde kamusal bir boyuta sahip olmalı ve hüküme
tin veya bir bakanın siyasal sorumluluk alanı içinde bulunmalıdır. Bu 
alana girmeyen bir konu, taıbii ki bu denetimin dışında kalacaktır (14). 
Ayrıca, bu aşamada denetimin amacının sadece aydınlanmaya yönelik 
olacağını da vurgulamak gerekir. Bir başka deyişle, bu denetim araçları
nın bilgi edinme amacını aşıp, örne·ğin bir kimsenin suçlu olup olmadığını 
saptamak için kullanılması düşünülemez. Çünkü,· Başbakan ve bakanların 
görev suçları nedeniyle Yüce Divan'a sevkedilmelerine ilişkin meslis so
ruşturması dışında, bu konu yasama organının yetkileri arasında yer al
maz (15). Çizdiğimiz bu bilgi alma sınırı içinde kalsa bile, denetlerneye 
konu olup olrr_ıayacağı yine de tartışmalı alanlar vardır ki, bunları şu alt 
başlıklar altında- toplayabiliriz : 

aa) özel yaşam 

Anayasamızın yanı sıra,· taraf olduğumuz uluslararası antlaşmalar
la da (16) korunan özel yaşam, çok genel bir anlatımla, kişinin yaşa

mında başkalannın bilgi ve ilgisinden uzak kalmasını istediği alanlardır 
( 1 7). Kuşkusuz, parlamenter denetimin de bu alana saygı göstermesi 
gerekir. Ancak, bir yönüyle özel yaşama girse bile, bir başka yönüyle 
hükümetin sorumluluğu içinde kalan bir alanı etkileyen olayları bu koru
madan yararlandırabilmek mümkün değildir (18). Yasalann kendisine ver
diği yetkiler uyarınca ·b1r kişiye ait özel yaşamıyla ilgili bazı bilgileri edin
miş olan yürütme organının, bunlara dayanarak yaptığı işlemleri denetle
yen yasama organından bu bilgileri kişinin özel yaşamını ilgilendirdiğini 
ileri sürerek gizleyememesi gerekir (İ9). Aynı şekilde, bir bakanın bir ki
şiyle olan yakınlığının bazı yetkilerini kullanması üzerindeki etkisini araş
tıran yasama organına karşı, böyle bir yakınlığın varlığı veya yokluğu
nun bu bakanın özel yaşamını ilgilendireceği ileri sürülememelidir (20). 
Bu nedenlerle, Anayasanın özel yaşamın gizliliğini düzenleyen 20 nci 
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maddesi yine Anayasadaki yasama organının hükümeti denetleme yetkisi 
ile birlikte ele alınmaktadır. Aksi düşünce, parlamenter denetimin işle

mesini bir bakıma imkansız hale getirecektir. Zaten, kamusal boyutu olan 
durumlarda özel yaşam dokunulmazlığına sığınılamayacağı, sadece parla
menter denetimde değil, başka alanlarda da (örneğin, basın hürriyetinin 
kullanılmasında) ileri sürülmektedir. (21). 

bb) Endüstriyel ve ticari sırlar 

Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin çoğunda idarenin gözetimi ve de
netimi söz konusudur. Bu nedenle, idare kişilerin ve kuruluşların endüst
riyel ve ticari faaliyetlerine ait olup, başkalarınca bilinmesini istemedik
leri sırlarına sahip olmaktadır. Kuşkusuz, kişilerin haklarını korumak 
için bu tür bilgilerin başkalarına açıklanmaması gerekir. Zaten çeşitli 

yasalar da, bunu yürütmeye bir görev olarak yüklemektedirler (22). So
run, bir yasama denetimi sırasında bu bilgilere de ihtiyaç duyulduğunda 
doğacaktır. Hükümet, bilgi alanı içindeki başkalarına ait endüstriyel veya 
ticari sırları kendisini denetlemekte olan yasama organına verebilir mi? 
Bu sorunun cevabı, hükümetin yasama organınca denetlenmekte olan iş
lem veya eylemlerinin aydınlatılması için bu bilgilerin gerekli olup olma
dığında yatar. 

Herşeyden önce, belirtmeliyiz ki bu sorun kamu iktisadi teşebbüsleri 
için daha farklı bir boyutta ele alınmalıdır. Sermayelerindeki devlet veya 
diğer kamu tüzelkişilerinin payından ötürü, bu teşebbüslerin faaliyetleri 
yasama organınca daha yakından gözlenecektir. Bu nedenle de, denetim
leri sırasında özel kuruluş olsalardı sır olarak görülebilecek bilgilere da
hi, kamu iktisadi teşebbüsü oldukları için ulaşılmak istenecektir (23). Za
ten, aşağıda mali denetime ilişkin açıklamalarımızda ayrıca ele' alınacağı 
gibi, kamu iktisadi teşebbüslerinin yasama organınca yapılacak mali de
netimleri için farklı bir düzenleme getirilmiştir (24). 

idarenin bilgisi içindeki üzel teşebbüslerle ilgili endüstriyel ve ticari 
sırlara gelince, hükümetin yasama organınca denetlenen faaliyeti bu bil
gilere dayanmakta ise, bu bilgiler olmaksızın o faaliyetin aydınlatıla'bil
mesi mümkün değilse, sözkonusu bilgilerin yasama organından gizlene
memesi gerekir (25). Aksi düşünce, tıpkı yukarıda özel yaşamın gizlili
ğinde söylediğimiz gibi, parlamenter denetimin işlemesini yine imkansız 
kılabilir. Her ne kadar Anayasanın geçici 6 ncı maddesi uyarınca yürür
lükte olan 1973 tarihli Millet Meclisi içtüzüğünün 103 üncü maddesinin 
son fıkrasında ticari sırların bir denetim aracı olan meclis araştırması 
kapsamı dışında kalacağı belirtilmekte ise de; bu sınırlamanın hüküme
tin faaliyetleriyle bu tür bir bağlantının olmadığı sırlar için öngörülmüş 
olacağı düşünülebilir. Zaten, denetlenen alanla doğrudan ilgili olmayan 
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endüstriyel veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin, sadece meclis araştır
masının değil, soru ve genel görüşme gibi diğer denetim yollarının da kap
samı dışında kalması gerekir. 

Demek oluyor ki, bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, endüstri
yel ve ticari sır olarak görülebilecek bilgilerin, h ükümetin yasama orga
nınca denetlenen faaliyetlerinin aydıniablması için bilinmesinde gerek 
olup olmadığıdır. Şayet böyle bir bağlantı yoksa bu bilgilerin aktarılması 
gerekmeyecek; buna karşılık, d olay lı bile olsa bir bağlantının varlığında, 
parlamenter denetimdeki kamu yararının bir gereği olarak, bu bilgilerin 
yasama organına verilmesi icabedecektir (26). 

cc) Devlet sırrı 

Yasama denetimini etkileyecek bir başka kavram da «devlet sırrı»dır. 
Hükümetin sorumluluk alanı içinde kalan bir konu bazen devlet sırrı ola
rak görüldüğü için yasama denetiminden uzak tutulmak istenebilir. Bu 
kavrama kesin bir tanım getirebilmemiz mümkün değildir. Türk Ceza 
Kanununun 132 nci ve onu izleyen maddeleri, bir tanımlama yapmamak
ta, «Devletin emniyetine veya dahili yahut beynelmilel siyasi menfaatle
rine taalluk eden evrak ve vesika)ı)dan, yahut «gizli kalması Devletin em
niyeti ve yukarıda yazılı menfaati icabından olan malumat» tan söz et
mektedir. Bunlardan hareket ederek devlet sırrını, «devletin güvenliği, 
iç ve dış siyasal yararları- bakımından gizli kalması gereken, meşru su
rette elinde bulunduranların dışındaki kimselerce öğrenilmemesi istenen 
bilgilerdir» diye tanımlayabiliriz. Bu bilgilerin bir kısmı niteliği gereği 

sadece çok az sayıda kişilerce bilinebilirken, bir diğer kısmı belirsiz sa
yıda kişilerce bilinmekte, onlar tarafından görülmekte, ancak devlet, yi
ne de bu bilgilerin yayılmasını istemediği için sır olarak değerlendirmek
tedir (27). 

Bu tür bilgilerle bağlantılı bir yasama denetimi sırasında, yasama 
organının da elinde gizliliği sağlayabilecek bazı araçların bulunduğunu 

hatırlayıp, devlet sırrı kavramını çok katı yorumlamamak gerekir. Ger
çekten, her ne kadar yürürlükte olan içtüzüğün 103 üncü maddesi, ticari 
sırlarda olduğu gibi, devlet sırlarını da Meclis araştırması kapsamı dışın
da bırakmakta ise de (28), soru ve genel görüşme gibi diğer denetim araç
larının kullanılması sırasında yasama organının elinde bilgi akışının gizli
liği bozmamasını sağlayacak olan «kapalı oturum» imkanı vardır (29). 

özel yaşam veya ticari sırda olduğu gibi, devlet sırrı konusunda da 
asıl takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Gerçekten, denetim sıra
sında hükümetten istediği bazı bilgiler devlet sırrı nedeniyle kendisine 
verilmez ve yasama organı bu açıklamayı tatmin edici bulursa, sorun 

35 



yoktur (30). Fakat bu açıklamayı tatmin edici görmezse, elinde hüküme
ti veya ilgili bakanı düşürebilecek gensoru aracının bulunduğunu unut
mamak gerekir. Kuşkusuz ki, sadece bazı bilgilerin kendisinden esirgeni
yor olması bile, yasama organının hükümete duyduğu güvenin kaybına 
yol açabilir. 

dd) Yargı organına intikal etmiş bir konu (sub judice) 

Yargı organına intikal etmiş bir konuda yasama organının denetim 
işlevini sürdürüp sürdüremeyeceği de açıklığa kavuşması gereken bir so
run olarak karşımıza çıkar. Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fık
rasında, 

«Görülmekte olan bir dava haklanda Yasama Meclisinde yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapıla
ma'z veya herhangi bir beyanda bulunulamaz» 

denmektedir. Dikkat edileceği gibi burada yasama denetiminin yasaklan
dığı alan, sadece görülmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin kul
lanılmasıdır. Yoksa bu yasak, yargı organında bir dava haline gelmiş her 
konuyu toptan kapsamamaktadır. Nitekim, 1961 Anayasasında da aynen 
yer almış olan bu kural, o Anayasanın kabul edildiği Kurucu Meclis'in 
birinci kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde farklı düzenlenmiş ve 

«Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclislerinde soru 
sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bu
lunulamaz» 

demişken; Kurucu Meclis'in ikinci kanadı olan Milli Birlik Komitesi'nde 
«yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili» ibaresi eklenmiştir (31). Bu du
rum karşısında, hem deyimsel yorumla, hem tarihsel yorumla ulaşacağı
mız sonuç, yasama denetimine Anayasa ile getirilen kısıntının sadece yar
gı yetkisinin kullanılması alanı ile sınırlı olduğudur (32). Anayasa Mah
kemesi de 1961 Anayasası zamanında verdiği bir kararda bunu açıkca 
belirtmektedir (33). Bir başka deyişle, yargı organına intikal etmiş olan 
bir konu, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin olmayan ve sadece o olay
da hükümetin sorumluluğunu saptamak amacını güden yasama deneti
mine tabi olabilecektir (34). 

b) Bilgi edinme araçları 

Yasama organının hükümetin faaliyetlerine ilişkin bilgi edinme is
temi, birtakım araçlara sahip olmasını gerektirir. Burada ele alacağımız 
denetim araçlarının ortak yönü, bunların yasama organınca sadece bilgi 
sahibi olmak, bir konu hakkında aydınlanmak amacıyla kullanılmasıdır. 
Diğer bir deyişle, bu araçlar, yasama organının hükümetin sorumluluk 
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alanı içindeki bir konu hat\:kında bilgi edinınesi ile işlevini yerine getırmış 
olacaktır. Yoksa bu araçların kendiliklerinden başka sonuç doğurmaları 
ı;;öz konusu değildir. Yasama organı bununla yetinmiyor, elde edilen bil
gilerle yeni sonuçlara ulaşmak istiyorsa, bunu ancak başka araçlarla 
sağlayabilir. örneğin, bu bilgilere dayanarak yasal düzenlemelere girişe
bilir, hükümeti veya bir bakanı düşürtnek veya Yüce Divana göndermek 
için gerekli denetım araçlarını harekete geçirebilir. 

Yasama, orgarunın elinde bilgi edinme amacına yönelik üç denetim 
aracı vardır (35/. 

aa) Soru 

~oru, bir milletvekilince harekete geçirilen ve Başbakan veya ilgili 
bakanın görevleri içindeki bir konu hakkında ya yasama organında söz
lü veya milletvekiline yazılı cevap vermelerini sağlayan bir denetim ara ... 
cı dır. 

Anayasanın 98 inci maddesinde belirtilen ve ayrıntıları içtüzükte 
düzenlenen bu kurum, yukarıdaki tanımında da değiniirliği gibi sözlü ve 
ya•zılı soru olarak ikiye ayrılır (36) . 

Sözlü soru, bir milletvekilinin soru önergesini Başbakan veya ilgili 
bakanın cevaplaması için T.B.M.M. Başkanlığına sunmasıyla başlar ve 
Başkaniıkça soru kendisine iletilen Başbakan veya bakanın gerekli cevabı 
yasama organının genel kurulunda vermesi ile tamamlanır. Ancak, ceva
bın kendi bilgisine uymadığı hallerde, soru sahibi milletvekilinin cevap
tan sonra görüşünü açıklayabilmesi mümkündür. Her ne kadar içtüzüğün 
bu kurumu düzenleyen maddelerinde yer almamış olsa da, cevap üzerine 
görüşünü açıklayan milletvekili, bu açıklama sırasında Başbakan veya ba
kana ileri sürdükleri görüşlerden farklı bir görüş atfederse; içtüzüğün 
genel kurul çalışmalarııu düzenleyen maddeleri arasında yer alan 70 inci 
maddedeki «açıklama hakkı» uyannca (37), ilgili bakan veya Başbakana 
yeniden söz verilebilir (38). içtüzüğe göre, izin, hastalık veya görevli ol
ma halleri hariç, soru sahibi milletvekili özrü ne olursa olsun cevaplama 
sırasında iki kez hazır bulunmazsa, soru düşer. Düşen bir sözlü soru ise, 
aynı yasama yılı içinde ancak ya:zılı soru olarak tekrarlanabilir (39). 

Yazılı soru ise, yine bir milletvekilinin Başbakan veya ilgili ibakanı1\ 
cevaplaması istemiyle, bir konuya ilişkin soru önergesinin T.B.M.M. Baş. 
kanlığına sunması ile başlar. Cevap, Başbakan veya bir bakanca soru sa~ 
hibi milletvekiline yazılı iletilir ve aynı zamanda T.B.M.M. Tutanak Der
gisinde de yayınlanarak aleniyeti sağlanmış olur. içtüzüğe göre, belli sü
rede cevabı veri1meyen yazılı soru, sözlü soruya çevrilmekte ve gündem
deki sırasına girmektedir ( 40) . 
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içtüzüğün 95 inci maddesine göre tek amacı İstişare sağlamak olan 
veya başka bir kaynaktan kolayca öğrenilebilecek konularla, daha önce 
Başkanlığa verilmiş gensoru önergesi ile aynı mahiyette olan sorular Baş
kaniıkça kabul edilmez. 

ister yazılı, ister sözlü olsun, soru, en çok başvurulan denetim yolu
dur. Diğer denetim araçlarının aksine, bunda· bir öngörüşmeye ve genel 
kurul kararına gerek olmaması, azınlıkta kalan muhalefet partisi millet
vekillerinin de bu yolu kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamaktadır. Bu 
da bu denetim aracının diğerlerine göre çok daha sık kullanılması sonu
cunu doğurmaktadır (41). 

1982 Anayasasından sonra ilk milletvekili genel seçimleriyle oluşan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci döneminden «soru» ile ilgili şu 
sayılar . verilebilir : 

TüRKiYE BüYüK MiLLET MECLiSi 
17 NCi DöNEM (1983 - 1987) 

Sözlü Soru önergeleri 

Gelen 
Cevaplanan 
Yazılı soruya çevrilen 
Düşen 

Geri alınan 
iade edilen 
işlernde olup da yasama döne-

ı 081 
660 
33 
78 

139 
ı 

mi bittiği için hükümsüz kalan 170 

(KAYNAK: T.B.M.M. Arşivi) 

bb) Genel Görüşme 

Y aızılı Soru önergeleri 

Gelen 
Cevaplanan 
Sözlü soruya çevrilen 
Geri alınan 
iade edilen 
işlernde olup da yasama dö
nemi bittiği için hükümsüz 
kalan 

2 232 
ı 737 

228 
3 
4 

260 

Anayasanın 98 inci maddesi genel görüşmeyi, «toplumu ve Devlet 
faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmesidir» diye tanımlamaktadır. Ayrıntılarının 

düzenlendiği içtüzük hükümlerine göre ( 42), genel görüşme açılması, hü
kümet, siyasal parti grupları veya en az on milletvekili tarafından istene
bilir. Bu istem üzerine yasama organında yapılacak ıbir ön görüşmeden 
sonra, genel görüşme açılıp açılmayacağına karar verilecektir. ön görüş
mede genel görüşmenin açılması kabul edilirse, kabul tarihinden itibaren 
kırksekiz saatten erken ve yedi tam günden geç olmamak koşuluyla sapta
nacak bir tarihte genel görüşme yapılacaktır. «Soru»nun, soru sahibi ile ilgi-
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li bakan veya Başbakan arasında bir diyalog biçiminde sürmesine karşın; 
genel görüşme, bütün milletvekillerinin katılabildiği kollektif bir nitelik 
gösterir. Ancak, bir ön görüşme sonunda kabulü gerektiğinden ve bu da 
sayısal çoğunluğa ihtiyaç gösterdiğinden, muhalefet partileri tarafından 
kolaylıkla işletilebilecek bir denetim yolu değildir. Bu nedenle, 'başvuru 
sayısının fazla olmadığı dikkati çeker. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 nci Döneminde 23 genel görüşme isteminde bulunulmuş, ön görüşmede 
bunlardan 16'sı reddedilmiş, 6'sı kabul edilip genel görüşmesi yapılmış 
ve 1 önerge de, işlemdeyken yasama dönemi bittiği için hükümsüz kal
mıştır ( 43) . 

cc) Meclis Araştırması 

Meclis araştırması, yasama organının hükümetin faaliyetlerini ince
lemek için kullanabileceği bir 'başka bilgi edinme aracıdır. Bu denetim 
yolunun, soru ve genel görüşmeden farkı, yasama organının hükümetten 
gelecek bilgi ile yetinmeyerek, kendi üyelerinden oluşturacağı bir komis
yon aracılığıyla, inceleyeceği konunun kaynağına kadar inebilmesidir. 1924 
Anayasasında «meclis tahkikatı» terimiyle ifade edilen bu kurumun, ay
rıntıları içtüzükte belirlenmiş iki ayrı işlevi söz konusuydu : Yasama or
ganının belli bir konuda bilgi edinınesi ve Başbakan veya bakanların gö
revleriyle ilgili mali ve cezai sorumlulukları nedeniyle Yüce Divana gön
derHip gönderilmemel erine karar vermesi ( 44). ikinci işlev yargısal bir 
nitelik taşırken, birincisi siyasal nitelik gösteriyordu. Ancak 1960 yılında 
yasama organının siyasal nitelik gösteren «tahkikat»ın sürdürülmesi sıra
sında da birtakım yargısal yetkiler kullanması üzerine (45); 1961 Ana
yasasında «meclis tahkikatı» kurumu ikiye ayrılmış ve Başbakan ve ba
kanlann Yüce Divana gönderHip gönderilmemelerini saptamak amacıyla 
kullanılanı «meclis soruşturması», yasama organının :belli bir konuda bil
gi edinmesini sağlamak amacıyla başvurulanı da «meclis araştırması» ola
rak adlandırılmıştır (46). 1982 Anayasasının da bu ayrımı koruduğunu gör
mekteyiz. Bu bağlamda, meclis araştırması ile hiçbir yargısal sonuç elde 
edilemeyeceğ.i):ıi belirtebiirnek için, Anayasanın 98 inci maddesinde, bu
nun «belli bir konuda hilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret» ol
duğu vurgulanmaktadır. 

içtüzük, meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açılmasında
ki hükümler uygulanır dediğine göre, bunu da, hükümet, siyasal parti 
grupları veya en az on milletvekili isteyebilecek; bu istem üzerine yapıla
cak bir ön görüşmeden sonra araştırma açılması kabul edilirse, bir ko
misyon kurulacaktır. Bu komisyonun kendisine tanınan sürede araştır
ma açılan konuda hazırlayacağı rapor üzerinde genel kurulda yapılacak 

1 
bir genel görüşme ile meclis araştırması tamamlanmış olacaktır ( 4 7) . 
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Genel görüşmede olduğu gibi, meclis araştırmasında da evvela bir 
öngörüşme yapılıp, ancak bu öngörüşmede kabul edilirse araştırmaya baş
lanabildiğinden, bu kurumun işletilebilmesi için yasama organında ço
ğunluğa sahip olmak gerekir. Ancak, muhalefetin yine de, öngörüşmenin 
sağlayacağı etkiden yararlanmak istemesi beklenebilir. Buna rağmen, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 nci döneminde bu yola çok az baş
rulduğunu görmekteyiz. Gerçekten, 17 nci dönemde verilen meclis araş
tırması önergelerinin sayısı sadece 3'tür ve öngörüşmede bunlardan hiç
birisi kabul edilmemiştir ( 48). 

B) Hükümetin veya 'bir bakanın siyasal sorumluluğunu doğurabıi

lecek denetim 

Daha önce de değindiğimiz gibi, yeni kurulan bir hükümetin Yasa
ma organının güvenine sahip olması ve görevdeyken de bu güveni koru
ması gereği, parlamenter sistemin en önemli özelliğidir. Bunun doğal so
nucu; Yasama organının elinde ister yeni kurulan, ister bir süredir gö
revde olan hükümetin siyasal sorumluluğunu doğurabilecek, yani düş

mesini sağlayacak bazı araçların bulunması gerekir. Bu araçları iki grup
ta toplaya!biliriz : 

a) Güvenoyu 

Bu kurum ile, Yasama organının hükümete güvenip güvenınediği 

belirlenmektedir. 

Anayasamıza göre, Cumhurılıaşkanı tarafından hükümeti kurmakla 
görevlendirilen milletvekilinin hazırladığı Bakanlar Kurulu listesi, Cum
hurbaşkamnca onanınca, hükümet kurulmuş olur. Ancak, bu işgüder bir 
hükümettir; yani sadece gecikmesinde sakınca olan günlük işleri yapa
bilir. işgüderiikten çıkıp, uzun dönemli işleri yapabilecek kalıcı bir hükü
met olabilmesi için, izleyeceği politikayı bir hükümet programı halinde 
Yasama organına sunup, onun güvenini alması gerekecektir. Hükümet 
henü·z yeni olduğundan ve haliyle herhangi bir uygulaması bulunmadığın
dan, denetlenecek bir faaliyeti de yoktur diyerek, güvenoyunun bir dene
tim aracı olarak görülemeyeceği ileri sürülebilir ( 49). Ancak kanımızca, 
Yasama organının yeni kurulan Bakanlar Kurulunu oluşturan üyelere 
veya izlenmek istenen politikaya güvenmeyerek, daha göreve başlar baş
lamaz hükümeti düşürebilmesi de bir tür denetimdir. Çünkü, denetimi sa
dece yapılmış işler açısından değil, aynı zamanda yapılacağı açıklanan iş
ler ve bunu yapacak kişiler açısından da düşünebilmek mümkündür. işte 
bu aşamada Yasama organının yaptığı budur. izlenecek politikayı irdele
mekte, en başta Başbakan ve sonra diğer bakanların bu politikayı sürdü
rebilecek yetenekte olup olmadığını da gözönünde tutarak, hükümete gü-

40 



vendiğini veya güvenmediğini bildirmektedir. Güvenin esirgendiği hal
lerde, kısa bir süredir görevde olan hükümet, göreve devam edemeyip is
tifa etmek zorunda kalacağından, Yasama organı yolun daha en başında, 
bu araçla bir denetim yetkisi kullanmaktadır diyebiliriz (50). Nitekim, 
yakın geçmişte iki hükümet, kuruluşta istedikleri güveni alamadıkları 
için istifa etmek zorunda kalmışlardır (51). 

1982 Anayasası da tıpkı 1961 Anayasasında olduğu_ gibi, göreve baş
larken istenecek güvenoyunda izlenecek süreci ayrıntılarıyla belirlemiş
tir. Anayasanın 110 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun listesi 
T.B.M.M.'ne sunulur ve programı, kuruluşundan başlayarak en geç bir 
hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından T.B.M.M.'nde okunur. 
Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçince 
başlar ve. görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama 
yapılır. Güven oylamasında nitelikli bir çoğunluk aranmamakta, içtüzü
ğün 105 inci maddesine göre, güvenoyu verenlerin sayısı güvensizlik oyu 
verenlerden fazlaysa, Bakanlar Kurulu güvenoyu almış sayılmaktadır (52). 
Nitelikli bir çoğunluk aranmamakla, 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 
Anayasasında da hükümetin kurulması kolaylaştırılmış olmaktadır (53). 
Ancak, herhalde Anayasanın 96 ncı maddesinde belirlenen basit karar ye
tersayısının sağlanmış olması gerekecektir (54). 

Kuruluştaki bu güvenoyundan başka, bir de A-nayasanın 111 inci 
maddesinde düzenlenmiş olan ve Başbakanın gerekli gördüğü ·zaman 
T.B.M.M.'den görev sıras.ında isteyebileceği güvenoyu vardır. Bu kuru
mun işletilmesi Başbakanın takdirine bağlı olduğu için, daha çok hükü
metin konumunu kuvvetlendirmesine yarayan bir araç olarak görülebilir. 
Ancak, bir kez kullanıldı mı, yasama organının görüşmeler sırasında bu
nu hükümetin o güne kadarki faaliyetlerinin değerlendirilip irdelenmesi 
fırsatı olarak görmesi ve daha önce verdiği güveni geri alması da müm
kün olabilir. Böylece, bu aracın da sınırlı bir. düzeyde bile olsa denetim 
işlevinden söz edilebilir. Anayasa, bu güven isteminde hükümetin düşü
rülebilmesini zorlaştırmış ve güvensizlik için üye tam sayısının salt ço
ğunluğunun sağlanmasını şart koşmuştur. 

b) . Gensoru 

Gensoru, hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol aça
bildiği, yani onları düşürebildiği için yasama organının elindeki en etkili 
denetim aracı sayılabilir. Yasama organı, hükümete kuruluşu sırasında 
verdiği güveni, bu araç ile ya bir bakan, ya da bakanlar kurulunun tümü 
için geri almak istemektedir. Bu öneminden ötürü, Anayasa'da bilgi edin
meye yönelik denetim araçlarına göre daha aynntılı düzenlenmiştir. Ana
yasanın 99 uncu maddesi uyarınca, en az yirmi milletvekili veya bir si-
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yasal parti grubunca verilen gensoru önergesi, önce gündeme alınıp alın
mayacağını kararla§tırmak için bir öngörü§meye tabi tutulur. Gündeme 
alınması kabul edilirse, gensorunun görü§me günü de belirlenir. Ancak, 
görü§ülmesi gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün 
geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. Görü§meler 
sırasında verilecek gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kuru
lunun güven istemi, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Hükümetin veya 
bir bakanın dü§ürülebilmesi için yasama organı üye tamsayısının salt ço
ğunluğu gerekmektedir. Bu da, hükümetin veya bir bakanın düşürülebjl
mesini zorlaştırmaya yönelik bir düzenlemedir. Gensorunun gündeme alın
ması kararından itibaren iki gün geçmedikçe görüşülememesi ve görüş
melerin bitiminden bir gün geçmedikçe oylanamaması, milletvekillerinin 
bu süreler içinde duygusal etkilerden arınmalarını sağlama amacını taşı
maktadır. Ayrıca, Anayasa- oylamada yalnızca güvensizlik oylarının sa
yılacağını belirtmektedir ki; bununla, güvensizlik oylarının salt çoğunluğa 
ula§amamış olmasına rağmen, çekimser oy kullanmış veya oylamaya katıl
mamış üyeler nedeniyle güven oylarından fazla çıkması ve bu nedenle gö
revi sürdüren hükümetin prestij kaybına uğraması ihtimalinin önlenme
sine çalı§ılmıştır (55). 

Bütün bu ayrıntıların içtüzük yerine Anayasada düzenlenmiş olma
sı, 1961 Anayasasında da görülen bir özelliktir. 1961 Anayasası ise, bu 
etkili denetim aracının 1924 Anayasası döneminde zaman zaman görül
düğü gibi, iktidar çoğunlukları tarafından işletilmesinin engellenmesini 
bir dereceye kadar önleyebilmek için ayrıntılı düzenlemeye gitmek gere
ğini duymuştu (56). _ 

Gensoru ile ya bütün Bakanlar Kurulunun, ya da tek bir bakanın 
siyasal sorumluluğunun doğura:bileceğini söylemiştik. Gerçekten, Bakan
lar Kurulu Anayasanın 112 nci 'maddesi uyarınca, hükümetin genel poli
tikasının yürütülmesinden birlikte sorumluyken, her bir bakan da ayrıca 
kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den ötürü sorumludur. Bu nedenle, yasama organı izlenen genel politika
dan ötürü Başbakan aleyhine verilebilecek bir gensoru sonunda bütün 
Bakanlar Kurulunu düşürebileceği gibi, bir bakanın görev alanı içindeki 
i§lerden ötürü de, o bakana yöneltilecek bir gensoru önergesi sonunda 
sadece onun düşmesini sağlayaJbilir. Ancak, neyin genel politika neyin bir 
bakanın sorumluluğu altındaki iş sayılabileceğini her zaman kesin çizgi
lerle birbirinden ayırabilmek mümkün değildir (57). Aynı sorun bir açı
dan hükümetin genel politikası içinde görülebilirken, bir başka açıdan bir 
bakanın yetki alanı içinde düşünülebilir. Aslında parlamenter sistemde, 
hükümetin politikasını belirleyecek olan Bakanlar Kuruludur. Tek tek ba
kanlıkların politika belirlemesinden değil, olsa olsa, belirlenmiş politikayJ 
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kendi bakanlıklarını ilgilendirdiği kesimiyle uygulamalarından söz edile
bilir (58). Bir başka deyişle, sorunun saptanmış genel politikadan mı, 
yoksa onun bir bakanlıktaki uygulanmasından mı kaynaklandığını be
lirlemek her zaman kolay olmayabilir (59). Bu nedenle, bir bakanın siya
sal sorumluluğunu doğurmak isteyen bir gensoru önergesinde ileri sürülen 
hususları, Başbakan hükümetin genel politikası olarak değerlendirip gö
rev sırasında güven istemine başvurarak sorumluluğun niteliğini değişti
rebilir (60). 

Kuşkusuz, yasama organı bir bakanın bireysel sorumluluğuna yol aça
bilecek olan gensoruyu sadece o bakanlık bünyesinde uygulanan politika 
için değil, başka nedenlerle o bakana güvenini kaybettiği için de verebilir. 
örneğin, bir görev suçu işlediği iddiası ile hakkında meclis soruşturması 
açılmış olan bir bakan, Anayasanın ı ı3 üncü maddesi gereğince ancak meG
lis soruşturması sonunda Yüce Divan'a sevkedildiği zaman bakanlıktan dü
şer. Yasama organı henüz meclis soruşturması sürerken, soruşturmaya 
neden olan sorundan ötürü ilgili bakana güvenini kaybetmişse ve soruş
turma sonuçlanmadan düşürmek istiyorsa, bunu bir gensoru konusu hali
ne getirebilir ( 6 ı) . 

Yasama organının en etkili denetim aracı olan gensorunun, bu etkisine 
rağmen günümüzde siyasal sorumluluğa yol açması çok ender görülür. 
Günümüz partiler demokrasisinde, yasama organında yeter çoğunluğu 
olan bir hükümete karşı bu yolun işletilmesi, aşağıda denetimin siyasal 
gerçeklikteki görünümünü incelerken değineceğimiz gibi, ancak teorik bir 
ihtimal olarak düşünülebilir. Nitekim ı96ı Anayasası döneminde verilen 
201 gensoru önergesinden sadece ikisi hükümetin veya bir bakanın düş
mesi ile sonuçlanmıştır (62). ı982 Anayasasının kabulünden sonra 1983 
seçimleriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ı 7 nci döneminde ise 
sadece üç gensoru önergesi verilmiş ve öngörüşmelerde üçünün de günde
me alınması reddedilmiştir. (Kaynak : T.B.M.M. Arşivi). 

2. YARGISAL DENETiM 

Hükümetin yargısal açıdan denetlenmesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kullanacağı araç, «meclis soruşturması»dır. ı982 Anayasasının 
ıoo üncü maddesinde düzenlenen bu denetim aracı ile, yasama organı Baş
bakan veya bir bakanın işlediği iddia edilen görevi ile ilgili bir suçtan ötü
rü, Yüce Divan'da yargılanmasına karar verebilecektir. 1924 Anayasasın
da «meclis tahkikatı» diye adlandırılan bu kurum, daha önce değindiğimiz 
gibi yasama organınca hem kendi üyelerinden oluşturduğu bir komisyon 
aracılığıyla çeşitli konularda bilgi edinmek amacıyla sürdürülen inceleme 
için (63); hem de, Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan 
ötürü yargılanmalarına gerek olup olmadığına karar vermek için kullanıl-
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maktaydı. Ayrıntılarının o dönemdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünde belirlendiği meclis tahkikatı, Başbakan ve bakanların cezai sorum
luluklarının yanı sıra, devlete karşı doğan hukuki sorumlulukları için de 
çalıştırılmaktaydı. Gerçekten, içtüzüğün 169 uncu maddesi cezai ve mali 
sorumluluğu düzenlemekteydi. Yargıtay, 6.4.1946 tarihli bir kararında, bu
radaki mali sorumluluğun devlete karşı olanlar için düşünülebileceğini, fert
lere karşı olan sorumluluğun ise, genel malıkernelerin yetkisi içinde ele alın
ması gerektiğini belirtmekteydi (64). 

Bilindiği gibi, 1924 Anayasasındaki Meclis tahkikatı, 1961 Anayasa
sında ikiye aynlmış ve yasama organının kuracağı komisyon eliyle bir ko
nuda bilgi almak için sürdüreceği denetime «Meclis araştırması», buna 
karşılık Başbakan ve bakanların Yüce Divan'a gönderilmelerine gerek olup 
olmadığını belirlemek yetkisine de «Meclis soruşturması» rlenmiştir. Aynı 
ayrımı 1982 Anayasası da korumuş bulunmaktadır. 1961 Anayasası döne
minde Meclis soruşturması yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısına ait bulunduğundan, bu yetkinin kullanılmasına ilişkin ayrın
tılar T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünde düzenlenmişti ve bu içtü
züğün 12 nci ve 13 üncü maddelerinde, Başbakan veya Bakanlar Kurulu 
üyelerinden birinin Bakanlar Kurulunun genel politikasından veya bakan
lıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı sadece «ceza! sorumluluğu ge
rektiren fiillerinden» söz edildiğinden, mali sorumluluğun Meclis soruştur
ması dışında kaldığı açıktır. 

1982 Anayasası, Meclis soruşturmasını 100 üncü maddeed ayrıntılı 
bir şekilde düzenlemiştir. Bu maddeye göre, Başbakan veya bakanlar hak
kında soruşturma açılahilmesi için T.B.M.M. üye tamsayısının en az onda
birinin bir önerge ile T.B.M.M. Başkanlığına başvurması şarttır. Bu baş
vurunun Meclis Genel Kurulunca bir ay içinde görüşülüp karata bağlan
ması gerekir. Genel Kurul bir öngörüşme sonunda basit karar yeter sayısı 
ile bu istemi ya ret, ya da kabul edecektir. Soruşturma açılması kabul edi
lirse, Meclisteki siyasal partilerin güçleri oranında temsil edilecekleri on
beş üyeli bir soruşturma komisyonu kurulacaktır. Komisyonun üyeleri, 
her hir siyasal partinin komisyona verebileceği üye tamsayısının üç katı 
tutannda göstereceği adaylar arasından her parti için ayrı ayrı yapılacak 
ad çekme yoluyla belirlenecektir. Anayasanın 95 inci maddesinde, içtüzük 
hükümlerinin siyasal partilerin Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayıları 
oranında katılmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereği belirtilirken, 
partilerin grup kurabilmiş olmaları şartı aranmaktadır ( 65). Oysa Mec
lis soruşturma komisyonunun oluşumunda 100 üncü madde böyle bir şart 
aramamakta, sadece siyasal partilerden söz etmektedir ( 66). Bu kuralı, 
Anayasanın 95 inci maddesindeki grup kurmuş olma şartının aranmasının 
bir istisnası olarak görmemiz gerekir. Nitekim, bu maddenin Danışma Mec
lisindeki görüşülmesinde Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Aldıkaçtı 
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burada parti grubu terimini kullanmaktan bilinçli olarak kaçındıklarını 
söylemekteydi. Nedenini açıklarken, parti grubu denilseydi her gruba on
beş üyeli soruşturma komisyonunda mutlaka ÜY.elik vermek gerekeceğine; 
oysa grup kurabilen parti sayısının çok fazla olduğu hallerde ise (örneğin 
16 parti grubu gibi), bunun imkansızlığına dikkat çekmekteydi (67). Bu 
durumda madde, siyasal partilerin güçleri oranında dediğinden, oranlama
ya göre güçleri yetmeyen partilerin grup kurabilmiş olsalar bile komisyon
da yer almaları sözkonusu olmayacaktır. Buna karşılık, uzak bir ihtimal 
olarak gözükse bile, grup kuramamış siyasal partilerin de, iskemlelerin 
dağılımı izin verdiğinde soruşturma komisyonuna üye verebilmeleri müm
kün olacaktır (68). Soruşturma komisyonunun oluşumunda bağımsız üye
lerin durumu ise bir başka sorun doğuracaktır. Anayasanın 100 üncü mad
desi, sadece siyasal partilerden söz ettiğine gö.re, sayıları ne olursa olsun 
bağımsız üyelerin komisyonda görev almaları mümkün değil midir? Günü
müz partiler demokrasisinde, yasama organındaki bağımsızların sayısının, 
komisyona üye vermeye yetecek düzeye ulaşmasını uzak bir ihtimal olarak 
görsek bile, yine de Anayasada tamamen dışianmış olduklarını söyleye
meyiz. Bir başka deyişle, Anayasa, soruşturma komisyonunun oluşumunda 
partilerin güçleri oranında temsil edileceklerini belirtirken; komisyonun 
yalnızca partili üyelerden oluşacağını, partili olmayanların bu komisyonda 
asla yer alamayacağını kastetmiş olamaz. Anayasadaki bu kural ile, ko
misyon üyeliklerinin partiler arasındaki dağılımının nasıl olacağının göste
ri~mesi amaçlanmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla, soruşturma komisyonunun 
oluşturulmasında, partili üyeler kadar, bağımsızların da dikkate alınmala
rı ve sayılan komisyona üye verecek güce ulaşmışsa, aralarından göstere
cekleri üç kat aday içinden kura ile bunların da belirlenmeleri gerekecektir. 
Aksi düşünce, 100 üncü maddenin son fıkrasında yer alan «Meclisteki si
yasi parti gruplarında Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz» kuralının sağlamak istediği parti disiplinin etkisinde kal
madan karar verebilme amacı ile de bir bakıma ters düşer. Gerçekten, bir 
yandan parti gruplarında Meclis soruşturması ile ilgili karar alınması, gö
rüşme yapılması yasaklanarak milletvekillerinin partili olmaktan etkilen
meyip, objektif karar vermelerini sağlamak amaçlanmıştır; ama öte yan
dan sayıları komisyonda temsil edilmeye yetse bile, sırf partili olmadık
ları için bağımsızların komisyonda yer almalarına izin verilmemiştir diye 
düşünmemiz gerekir. Bu· nedenle, bağımsızların sayısı Meclis üye tamsa
yısına oranlandığında, onbeş kişilik soruşturma komisyonunda yer alacak 
güce ulaşmışsa, komisyonun oluşumunda partili üyelerle beraber dikkate 
alınmaları gerekir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, 1961 Anayasası dö
neminde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, Başkanlık Divanında sa
dece siyasal parti gruplarının yer alabileceğine ilişkin kararını iptal eder
ken, benzer düşüneeye dayanmıştır (69). 

45 



Kurulan soruşturma komisyonunun soruşturmayı iki ay içinde tamam
laması gerekir. Bu süre içinde bitiremezse, bir defaya mahsus olmak üzere 
iki aylık ek bir süre verilir. 1961 Anayasasında yer almayan komisyonun 
raporunu kesin olarak belirli bir süre içinde sunma yükümlülüğü, 1961 
Anayasası zamanında Meclis soruşturmalarının çok uzamasının 1982 Ana
yasasıyla önlenmesi amacını yansıtır. Komisyonun hazırladığı rapor, Ge
nel Kurulda öncelikle görüşülüp, ilgilinin Yüce Divan'a gönderilip gönde
rilmemesine karar verilecektir. Genel Kurul bu kararı verirken komisyo
nun raporu ile bağlı değildir. Yüce Divan'a gönderme karan için Anayasa 
üye tamsayısının salt çoğuuluğunu aramaktadır. Oylama, gizli denmerliği
ne göre açık olacaktır ki, siyasal parti gruplarında meclis soruşturması ile 
ilgili görüşme yapılamaması ve karar alınamaması gereğini hatırladığı
mrzda, bunun sağlamak istediği «Soruna parti kimliği dışında yaklaşmak 
amacı»na gizli oylama ile daha iyi ulaşılabilirdi. Anayasanın 113 üncü mad
desi uyarınca, bir bakanın Yüce Divan'a gönderilmesine karar verilmesi 
durumunda bakanlıktan düşmesi gerekecektir. Aynı şey Başbakan için ger .. 
çekleştiğinde, hükümet istifa etmiş sayılır. 

Soruşturmanın yürütülmesine ilişkin ayrıntıların düzenlenmesine ge
lince, 1982 Anayasası Geçici 6 ncı maddesiyle T.B.M.M. yeni içtüzüğünü 
yapıncaya kadar 1961 Anayasası dönemindeki yasama içtüzüklerinden sa
dece Millet Meclisi içtüzüğünün kullanılacağını belirtip, meclis soruştur
ması yetkisinin yer aldığı T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün yü
rürlüğünü korumadığından, bu konuda bir boşluk doğmuştur. Bu boşluk, 
Devlet Bakanı İsmail özdağlar hakkında meclis soruşturması açılmasının 
kabul edilmesi üzerine, 15.1.1985 tarihinde T.B.M.M. Başkanlığının meclis 
soruşturmasının yürütülmesinde yeni içtüzük yapılineaya kadar 17.2.1965 
tarihli T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün uygulanması önerisinin 
Genel Kurulda kabul edilmesiyle kısmen doldurulmuştur (70). 

1982 Anayasası, meclis soruşturmasının açılması isteminde bulunabi
lecekler yönünden 1961 Anayasasından farklı bir düzenleme getirmiş bu
lunmaktadır. 1961 Anayasası «yapılacak meclis soruşturma istemleri» de
mekte ve T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü, hu istemde bulunabile
cekleri «bir veya birkaç T.B.M.M. üyesi» ve «yargı mercileri» olarak be
lirlemektedir (71). 1961 Anayasası «yapılacak meclis soruşturma istem
leri» gibi genel bir ifade kullandığından, içtüzüğün bu tür bir belirleme 
yapması mümkün olabilmiştir. Oysa aynı şey 1982 Anayasası bakımından 
söylenemez. Gerçekten, her ne kadar T.B.M.M.'nin yukarıda değindiğimiz 
kararı uyarınca yeni içtüzük hazırlanıncaya kadar meclis soruşturmasında 
Birleşik Toplantı içtüzüğü uygulanabilecekse de, bu, ancak 1982 Anaya
sasına aykırı olmayan hükümler için mümkündür. 1982 Anayasası ise, mec
lis soruşturması isteminde bulunabilecekleri kendisi belirlemiş ve daha ön-
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ce değindiğimiz gibi en az onda bir tutarındaki üyenin önergesini şart koş
muştur. Bu durumda, daha az sayıda üyenin başvuruları işleme konulma
yacağı gibi, yargı merciierinden de böyle bir istek gelemeyecektir (72). 

1961 Anayasasındaki düzenlemeye göre, meclis soruşturması istemin
de bulunma yetkisinin tek bir· parlamentere de tanınmış olması, giderek 
meclis soruşturması istemlerinin çok artmasına yol açmıştır. Gerçekten, 
1961 Anayasası döneminde, yani ondokuz yıl içinde T.B.M.M.'nde 316 so
ruşturma önergesi verilmiştir (73). Verilen soruşturma önergelerinin sa
yısındaki bu artış, 1982 Anayasasının hazırlanması sırasında da dikkati 
çekmiş ve bu nedenle zorlaştırıcı bir düzenlemeye gidilmiştir (74). Nite
kim bunun etkili olduğu söylenebilir. Gerçekten, 1982 Anayasasının ka:bu
lünden sonraki ilk T.B.M.M.'nde, yani bir önceki 17 nci Dönemde, meclis 
soruşturması istemlerinin sayısında çok büyük bir düşüş gözlenmektedir. 
Bu bağlamda, 17 nci Dönemde verilen meclis soruşturması önergesi sa
yısı 7 olup, bunlardan sadece 1 tanesi (75) kabul edilmiş bulunmaktadır. 
(Kaynak : T.B.M.M. Arşivi). 

3. MALi DENETiM 

Mali yetkiler, yasama organlarının tarih içindeki ilk işlevlerinden biri
si olarak karşımıza çıkar. Gerçekten, temsilsiz vergi olmaz» ilkesiyledir ki, 
bugünkü parlamentolarİn ilk örnekleri _belirmeye başlamış; giderek, kamu 
harcamaları da parlamentoların denetim alanı içine girmiştir (76). Gü
nümüzde, kamu harcamalarına izin verme, bu harcamaları denetleme, de
mokratik bir sistemdeki yasama meclislerinin en temel işlevlerinden birisi 
olarak değerini korumaktadır. Her ne kadar mali içerikli tüm kanunların 
görüşülmesinde bir tür yasama denetimi söz konusu olabilirse de, biz so
runu 1982 Anayasasında daha ön plandaki denetim araçları açısından ele 
alıp, bütçe yoluyla yapılan denetim, kamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki 
denetim ve fonlara yönelik denetim başlıkları altında toplamak istiyoruz. 

A) Bütçe yoluyla yapılan denetim 

. Yasama organının bütçe yoluyla yapacağı denetim, hem bütçenin ka
bul edilmesi sırasında, hem de uygulanmasında sözkonusu olabilir. Bu ne
denle, bu denetim· yolunu, yapıldığı zaman ve· süreçten kaynaklanan farkı 
dikkate alıp iki kısımda incelemek mümkündür : 

a) Bütçenin kabul edilmesi sırasında yapılan denetim 

Bütçe, «devletin belli bir dönemde yapacağı masrafları ve toplayacağı 
gelirleri birlikte gösteren ve yasama organından çıkan belge» 

1
olarak ta

nımlanabilir (77). Bu bağlamda, yasama organı yapılacak masraflara izin 
vermekte, yani izlenecek politikalar için gerekli ödenekierin kullanılmasını 
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sağlamaktadır. Bu da, yasama organının tüm kamu kesimine hiç olmazsa 
teorik olarak egemen olması ve onun izleyeceği politikaları bu yolla daha 
baştan denetlernesi sonucunu doğurur (78). 

Anayasaınrzın bütçenin hazırlanması ile ilgili 161 inci, 162 nci ve 163 
üncü maddeleri .birlikte ele alındığında, şu süreç karşımıza çıkar : 

Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin 
yıllık harcamalarına izin veren bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulunca 
hazırlanacak ve mali yıl başından en az yetmişbeş gün önce T.B.1v.I.M.'ne 
sunulacaktır. Bütçe kan~nu tasarısı, 40 milletvekilinden oluşan Bütçe Ko
misyonunda incelenecektir. Bu komisyonun 25 üyesi iktidar partisi meclis 
grubuna, geri kalanlar da yasama organındaki üye sayısı oranına göre di
ğer siyasal parti grupları ve bağımsızlara ait olacaktır. Bütçe komisyonu
nun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, T.B.M.M. Genel Kurulunda gö
rüşülür ve mail yıl başına kadar karara bağ·lanır. Ancak, T.B.M.M. üyeleri 
Genel Kuruldaki görü~meler sırasında gider artırıcı ve gelirleri azaltıcı 
önerilerde bulunamazlar. Görüldüğü gibi, bütçe tasarısının yasama orga
nındaki görüşülmesi sırasında komisyon gerekiyorsa gelirleri azaltıp gi
derleri artırabilmekte, bir başka deyişle konuya daha teknik düzeyde yak
laşabilmekte ikeı~, Genel Kurulun denetimi daha çok siyasal nitelik taşı
maktadır (79). Bütçenin tümü veya bakanlıkların bütçeleri üzerindeki gö
rüşmelere siyasal değerlendirmeler' ve eleştiriler egemen olmaktadır. Bu 
nedenledir ki, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra yapılacak 
o ylamada maddelere geçilmesi kabul edilmezse, yani\ bütçenin 'tümü redde
dilirse, bu durumu hükümete karşı bi~ tür güvensizlik olarak değerlendir
mek gerekecektir. Gerçekten, yeni mali yıl için yasama organının hüküme
te hiç ödenek vermemesi anlamına gelen bu tablo' karşısında, hükümetin 
hala yasama organının güvenine sahip olduğunu ileri sürebilmesi güç ola
caktır (80). Her ne kadar, Anayasamızda bütçesi reddedilen hükümetin, 
T.B.M.M.'nin güvensizliği ile karşılaşmı~ sayılacağına ilişkin bir kural yok
sa da, bu denli önemli bir mesajı, hükümetif1 yasama organının güvenini 
kaybetmiş olduğunun bir kanıtı olarak değ~rlendirmesi gerekecektir (81). 
Nitekim, yakın geçmişimizde bu tür iki somut örnek yaşanmıştır. 1965 
yılında Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesine ilişkin 

oylama öncesinde, dönemin Başbakanı İsmet İnönü aynen şöyle demek
teydi : 
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« ... Muhterem arkadaşlar, bütçe için ilk açık oylama yapıln1ak 
zamanı gelmiştir. Bütçeye verilecek ret oylarını Hükümete gü
vensizlik oyu telakki edeceğiz ... Bir tek kırmızı oy fazla olursa 
Meclisin güveni olmadığını tespit ederek emaneti teslim edece
ğjm ... » (82) 



Gerçekte11, sonuçta 197 kabul oyuna karşı 225 ret oyu çıkınca hükümet o 
gün istifa etmiştir (83). Benzer bir durum 1970 yılında da yaşanmış ve 
Bütçe Kanunu Tasarısımn maddelerine geçilmesi Millet Meclisi'nde 214'e 
karşı 224 oyla reddedilmiştir (84). Bunu dönemin Başbakanı Süleyman 
Demirel daha farklı bir biçimde değerlendirmiş olmasına rağmen, sonuçta 
kendisi de istifa yolunu seçmiştir. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığına 
sunduğu istifasında şöyle denmekteydi : 

« ... Bütçe müzakereleri dolayısıyla meydana gelen durum hukuki 
bakımdan bir güvensizlik manasına alınmasını ve Hükümetin 
Anayasa'ya göre çekilmesini gerektiren bir mahiyet taşımamakla 
beraber, meselenin siyasi istismarlara konu teşkil etmemesi için, 
Başkanı bulunduğum Hükümetin istifasını Bakanlar Kurulu 
Karariyle yüksek tasviplerine sunuyorum ... » (85) 

Görülmektedir ki, bütçenin tümünün reddi, ister güvensizlik olarak 
algılamaya, ister siyasi istismarlarakonu teşkil etmemesi amacına dayan
dırılsın, iki örneğimizde de hükümetin istifasına yol açmıştır. Yukarıda 
da değindiğimiz gibi, böyle bir durumda hükün1etin istifadan başka bir 
seçeneğinin olmaması gerekir. Bütçe reddinin ortaya çıkaracağı siyasal 
sorunun çözümü, ancak yeni bir hükümetin kurulup güvenoyu alması ile 
sağlanabilir (86). 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp, maddelere geçil
mesinin kabulünden sonra, yasama org:anıllln ınaddeler halinde bütçesini 
görüşmekte olduğu Başbakanlığın veya bir bakanlığın faaliyetlerini tar
tışabilmesi, eleştirebilmesi mümkün olabilecektir. Bu görüşmelerin sonun
da ilgili birimin bütçesinin bölümlerine geçilmesi oylanacak ve kabul edi
lirse o birimin bütçesindeki bölümler oya sunulacak ve böylece işlem ta
mamlanacaktır. Ancak, Başbakanlığın veya bir bakanlığın bütçesi üzerin
deki görüşmeler tamamlandıktan sonra bölümlere geçilmesi reddedilirse, 
o bakanlık ödeneksiz kalacağından, hükümet çok ciddi bir krizle karşılaşa
caktır. Böyle bir durumda, sorunu sadece bir bal{anlığa karşı gösterilen 
bir güvensizlik olarak göremeyiz. Bütçe kanunu tasarısında bir bakanlığın 
bütçesini düzenleyen bir maddenin reddini de, tasarının sahibi hükümetin 
kendisine karşı gösterilmiş bir güvensizlik olarak değerlendirmesi ve tıpkı 
bütçenin tümünün reddinde olduğ·u gibi istifa yolunu seçmesi gerekecek
tir (87). 

Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısının reddedilmesinin ortaya çı

kardığı sorunun tam aksi bir durum, güvenoyu alamayan, ama yeni hü
kümet kuruluncaya kadar göreve devam eden bir işgüder hükümetin ha
zırladığı bütçe kanunu t~arısının yasama organınca kabul edilmesi üzeri
ne doğ·abilir. Bu durumu bir tür güvenoyu olarak değerlendirmemiz müm-
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kün olamaz. Çünkü, Anayasa yeni kurulan bir hükümetin, yasama orga
nının bu tür dolaylı değil, açık bir güvenini sağlamasını şart koşmuştur ve 
bunun da tek yolu, yukarıda incelemiş olduğumuz kuruluştaki güvenoyu
dur. Fazlasına spekülatif gibi görülebilecek bu tablo, yakın geçmişimi·zde 
yaşanmıştır. 18 Eylül 1974 tarihinde istifa eden Ecevit Hükümetinin ye
rine 17 Kasım 1974 tarihinde kurulan Sadi Irmak Hükümetinin programı 
Millet Meclisi'nde 29 Kasım 1974 tarihinde reddedildiğİnden Hükümet is
tifa etmişse de, Cumhurbaşkanının istemi üzerine yeni hükümet kurulana 
kadar görevini sürdürmüştür. Yeni hükümetin kurulması umulan sürede 
gerçekleşmeyince, işgüder durumdaki ırmak Hükümeti, zamanı geldiğinde 
bütçe kanunu tasarısını hazırlamış ve yasan1a organı, bu bütçeyi 27 Şubat 
1975 tarihinde 134'e karşı 224 oyla kabul etmiştir (88). Bu ilginç durum, 
31 Mart 1975 tarihinde Süleyman Demirel Hükümeti kurulana değin sür
müştür. Kanımızca, güvenoyu alamamış olan ve işgüder durumda bulu
nan ıbir hükümetin bütçe gibi önemli bir işlemi yapamaması gerekirdi. 
Yeni mali yılın gelmesinin ortaya çıkaracağı sorunun, bütçe tasarısının 
reddedilmesi veya zamanında yetiştirilememesi üzerine başvurulan «ge
çici bütçe» (89) yolu ile çözümlenmesi ve yeni bir bütçenin yapımının gü

venoyu alacak hükümete bırakılması, parlamenter sistemin koşullarına 
daha uygun düşerdi (90). 

Yakm tarihimizden sunulan somut örneklerden de anlaşılacağı gibi, 
bütçenip görüşülmesi yolu ile Yasama organı, hükümetin politikasını de

' ğerlendirebilir, bu görüşmeyi etkili ıbir siyasal denetim aracı olarak kul-
1anabilir ve hatta hükümetleri düşürebilir. 

b) Bütçenin uygulanmasmın denetimi 

Bütçe ile sarf yetkisi verme aşamasında yapılan denetim dışında, 
Yasama organı daha sonra harcamaların bu bütçeye uygun olup olmadı
ğını da denetleyecektir. Bu, ıblitçe yapma yetkisini tamamlayan bir dene
timdir. Anayasanın 160 111cı ve 164 üncü maddeleri uyarınca, genel ve 
katma bütçeli dairelerin harcamaları T.B.M.M.'nce Sayıştay eliyle de
netlenecektir. Bu denetim, bütçenin uygulanmasından sonra işleyecektir. 
Anayasanm 164 üncü maddesine göre, bir mali yıl sona erdikten en geç 
7 ay sonra Bakanlar Kurulu, biten mali yıhn gelir ve giderlerini bir ke
sinhesap kanunu tasarısı halinde T.B.M.M.'ne sunacaktır. Say1ştay da 
bu tasanya ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi»ni tasarının verilmesin
den başlayarak en geç 75 gun içinde T.B.M.M.'ne bildirecektir. Kesin
hesap kanunu tasarıs1, yeni yıl bütçe kanunu tasarısı ile birlikte Bütçe 
Komisyonunda incelenir ve Komisyon iki tasarıyı Genel Kurula birlikte 
sunar. Genel Kurul kesinhesap kanunu tasarıs1m, yeni bütçe kanunu ta
sarısıyla birlikte görüşerek karara bağlayacaktır (91). Profesör Feyzi-
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oğlu, eski yJllarda önerdiği ve 1982 Anayasasının kabul ettiği ıbu bir ön
ceki yılın kesinhesap kanunu tasarısı ile yeni yıl bütçe ıkanunu tasarısı
nın birlikte görüşülmesi yönteıninin, kesinhesap kanunu tasarılarının da
ha dikkatli incelenmesi sonucunu doğurabileceğini söylemekte, ancak uy
gulamada yine de yeni yıl bütçe tasarısına gösterilen ilginin kesinhesap 
kan u h una gösterilmediğİnden yakınmaktadır ( 92). 

Yas ama organında bütçenin uygulanması sırasında yapılacak dene
tim ise, daha çok siyasal denetim araçları olan soru, genel görüşme, Mec
lis araştırması ve gensoru ile veya yargısal denetim aracı olan Meclis so
ruşturmasıyla 'Sağlanabilir. 

B) Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki denetim 

1961 Anayasasında Sayıştay'ı d,üzenleyen 127 nci maddenin son fık
rasında değinilen kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi sorununu, 1982 
Anayasası tamamen ayrı bir maddede ele almakta ve bu kurumu 165 inci 
madde ile düzenlemektedir. 165 inci maddenin kenar başlığında her ne 
kadar «kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi»nden söz ediliyorsa da, 
madde metninde «sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya ve
ya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Tür
kiye Büyük Millet l\1eclisince denetlenme esasları kanunla düzenlenir» 
dendiğine göre kapsam, yürürlükteki diğer ıkurallarda ıbelirtilen kamu ik
tisadi teşebbüsü tanımından daha geniş tutulmuştur (93). Gerçekten, ka
mu iktisadi teşebbüsü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesine göre «iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun 
ortak adıdır». Aynı madde, iktisadi devlet teşekkülünü «Sermayesinin ta
mamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara güre faaliyet göstermek 
üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsü» olarak tanımlarken; kamu ikti
sadi kuruluşu için de, «Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel ni
teliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere 
kuru1an, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi te§ebbüsüdür» 
demektedir. Hal böyle olunca, Anayasamu 165 inci maddesi, sermayesi
nin yarısından fazlasının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete 
ait kamu kuruluş ve ortaklıklannın denetiminden söz ettiğine göre, kav
ramı daha geniş bir kapsamda ele almıştır ve bu denetimin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince nasıl yapılacağının düzenlenmesini kanun koyucu
nun takdirine bırakmıştır. işte bu düzenleme kamu iktisadi teşebbüsleri 
aç1sından 2.4.1987 tarih ve 3346 numaralı «Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzen-

/ 
leurnesi Hakkında Kanun» ile yapılmıştır. Ancak, bu Kanun da 233 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki kamu iktisadi teşebbüsü tanımın
dan ayrılm1ş (94) ve Anayasamu 165 inci maddesine paralel bir düzen-
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leme getirerek, denetim işlevini sermayesının tamamının devlete ait ol
duğu teşebbüslerle sınırlamamış, bu denetim için ıbazı istisnalar hariç, 
sermayesinin yarısından fazlası111n kamu tüzelkişileri~ce sağlanmış ol
masını genelde yeterli görmüştür. 

Kary.una göre, Yasama organı bu denetimi, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun hazırlayacağı rapor ve bu raporun T.B.M.M.'nde ku
rulu 35 üyeli Kamu iktisadi Teşebbüsleri. Komisyonu eliyle yapacaktır. 
Kanun, komü:yonun her Yasama döneminde ilki iki yıl, ikincisi üç yıl 

için olma!k üzere iki kez seçilen üyelerden oluşacağını belirtmektedir. Yi
ne Kanuna göre komisyonunun kuruluşunda siyasal parti gruplarının ve 
siyasal parti grubu mensubu olmayanların Yasama organındaki mevcut 
üye tamsayısına göre kuvvet oranları dikkate alınacaktır. Ancak, Kanu
nun 3 üncü maddesi uyarınca, siyasal parti grubu mensubu olmayanla
rın temsili, siyasal parti gruplarının temsilini engelleyecekse, siyasal par
ti gruplanna ·kendilerine düşen sayıyı aşmamaları koşuluyla öncelik ve
rilecektir. Kanunun, bağımsızlara ve grup kuramamış partilere kıyasla, 
siyasal parti gruplarına öncelik verdiği görülmektedir. 

Komisyon, bütün kamu iktisadi teşebbüslerini kapsayacak olan rapo
runu bastırıp TB.M.M. üyelerine dağıtacaktır. Kanunun 8 inci maddesi
ne göre, rapora bu dağıtım tarihinden itibaren onb€§ gün içinde Hükü
met, siyasal parti gruplan veya yirmi milletvekili itiraz edebilir. itiraz 
edilmezse, rapor kesinleşecektir. Yazılı ve gerekçeli itirazlar, komisyon
da incelenecek ve itiraz süresinin biti.minden itibaren en çok otuz gün için
de itiraza ilişkin komisyon görüşü ile birlikte, T.B.M.M. Başkanlığına su
nulacaktır. Sunulan bu raporlar üzerinde T.B.M.M. Genel Kurulunda ge
nel görüşme açılır. Genel görüşmenin açılması ve görüşülmesi için har
canacak azami süreleri Kanun belirlemiştir Bu !bağlamda, raporun gün
deme alınmasından itibaren en geç yirmi gün içinde genel görüşme açıl
ma~ı gerekir ve genel görüşme en fazla onbeş gıün sürer. Genel görüşme 
sonunda, ilgili kurum yönetim ·kurulu ibra edilir veya ibra edilmesi red
dedilir. İbra edilmeyen kurumların sorumluları hakkında adli kovw~turma 
veya işlem yapılabilmesi için karar, T.B.M.M. Başkanlığınca, Başbakan
lığa ve ilgili adli merciye bildirilec~tir. 

Ticaret Kanununa veya özel kanuniarına tabi şirket ve kurumlar 
hakkn1da aym süreç uygulanmasına rağmen, sonuçta bunl31r hakkında ge
nel görüşme bitiminde oylama yapılamaz. Bu nedenle de bunların ibra 
edilmesi veya edilmemesi söz konusu olmayacaktır. 

Kanun, ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yerel yönetim veya 
kamu kurumu niteliğind_eıki meslek kuruluşlarınca konmuş kurumları, ser- , 
mayesinin yarısından fazlası devlete ait olduğu halde milletlerarası and-

52 



laşn1alarla ozel teşebbiısiın idaresine bırakılmış olan kurumları ve kamu 
bankalarını bu denetimin dışında tutmuştur. Milletlerarası andlaşmalarla 
özel teşebbüsün idaresine bırakılan ku:ımmlarla, kamu bankalarının 

T.B.M.M. denetiminin dışında bırakılınasını Anayasaya aykırı bulan Ana
muhalefet Partisinin açtığı iptal davasıİlı yerinde gbren Anayasa Mahke
mesi, Kanunun anılan istisnaları doğ·uran hükümlerini iptal etmiştir. 
Milletlerarası audiaşmalar gereğince ozel teşebbüsün idaresine bırakılan· 
kurumların bu Kanun dışında tutulması sorununa önce milletlerarası and
laşmaların Anayasaya aykırıhğı iddiası ile Anayasa :Mahkemesine başvu
rulamayacağını düzenleyen 90 ıncı madde açısından ya.,klaşan Anayasa 
Mahkemesi, 90 ıncı madde hükmünün sadece milletlerarası andiaşmalar 
için geçerli olacağını belirtmektedir. Başka bir deyişle, Yüce Mahkeme
ye göre, bir kurum, milletlerarası bir andiaşma ile bu Kanunun kapsamı 
dışında bırakıldığında, Anayasaya aykırı olan bu düzenleme milletlerara
sı andiaşma ile yapıldığından, aykırılığın Anayasa Mahkemesine götürü
lebilmesine imkan yoktur. Ama, ayni dışlama, ortada bir milletlerarası 
andlaşma yokken ve haliyle ileı;ide yapılacaJk minetlerarası andiaşmanın 
bir kurumu bu Kanunun kapsamı dışında bırakıp bırakmayacağı henüz 
bilinemezken doğrudan bu Kanunla yapılırsa, Anayasaya aykırı bir du
rum ortaya çıkacaktır. Gerçekten, Anayasanın 165 inci maddesi, ayrık 
bir düzenleme getirrmeden, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının T.B.M.M.'nce denetlenmesinin ge
rektiğini belirttiğine göre, bu denetimin milletlerarası andlaşmalarla özel 
teşebbüsün idaresine bırakılan kurumlar için söz konusu olmayacağını 

andlaşmalarıdan önce peşinen sdyleyen Kanun kuralı, Anayasa Mahke
mesinin ileri sürdüğü bu nedenlerle, Anayasanın 165 inci maddesine ay
kırı düşmekteydi. Anayasa Mahkemesinin, kamu bankalıarını T.B.M.M. 
tarafından, Kamu iktisadi Teşebhüsleri Komisyonu aracılığıyla yapılan 

denetim dışına çıkaran ve bunların denetiminin Anayasanın 162 nci mad
desine göre «milli bütçe»nin incelenmesi yoluyla yapılacağını belirten 
2 nci maddesinin son fıkrasını iptaline gelince; Yüce Mahkeme, milli büt
çenin, milli ekonominin bütün faaliyetlerinin gelir ve giderler olarak mey
dana getireceği sonuçların bir tahmini olduğuna dikkat çekmekte ve bu
nun, ülkenin mali ve ekonomik politikasına verilecek yönü belirlemedeki 
rolüne karşın, bir denetim yolu olarak görülemeyeceğine işaret etmekte
dir. Bir başka deyişle, Anayasa Mahkemesi, milli bütçedekamu bankala
n ve özel bankalarla ilgili açıklamalar makro düzeyde yer alacağından 
bu kurumun Anayasanın 165 inci maddesinin bngörıdüğü kapsamda bir 
denetim yolu olamayacağını söylemektedir ( 95). Anayasa Mahkem~si, bu 
konuda verdiği iptal kararının yürürlüğe girmesini Resmi Gazetede ya
yımından itibaren altı ay ~sonraya erteleyerek Yasama Organına bir dü
zenleme yapması için süre vermişse de, bu süre içinde yeni bir yasal dü-
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zenlemeye gidilıİnediğinden ve iptal hükmü 6 Nisan 1989 tarihinde yü
rürlüğe girdiğinden, kamu bankalarının da Kanunun 2 nci maddesinin 
1 inci fıkrası kapsan1ı içinde yer alacağını düşündüğümüzde, buradaki 
diğer kurumlar gibi, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu aracılığıyla 
denetlenmesi gerekmektedir. 

Yasama organının rkamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki denetimi, 
kuşkusuz önemli bir işlevdir. Bu denetim, bir teknik denetim organı olan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme KuJ>ulu raporuna dayanılarak sürdürülse 
de, T.B.M.M;. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca bu raporun ay
rıntılı incelenmesi ve ibu inceleme sonuçlarımn yer alacağı Komisyon ra
porunun T.B.M.M. Genel Kurulunda görüşüln1esi, bu teşebbüslerden so
rumlu bakan!arın veya Başbakanın da denetlenmesi sonucuna yol aça
caktır (96). 

C) Fonların denetimi 

Kamu gelir ve giderlerinin denetimi ile ilgili önemli bir başka sorun 
da fon uygulamaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 1924 ve 1961 Anaya
saları döneminde de görülen ve günümüzde giderek artan sayıda karşıla
şılan bu kurum için şu tanım verilebilir: «Belirli bir amacın gerçekleş
tirilmesi için ayrılmış olan ve gerektiğinde kullanılmak üzere bir hesapta 
hazır tutulan paralardır» (97). Anayasa Mahkemesi de daha teknik şu 
tanımı getirmektedir : «Genel mevzuat ve bütçe prosedürü dışınd~ özel
liği olan bazı devlet gelirlerinin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi mak
sadıyla bütçeden veya bütçe dışı imkanlarla sağlanan para ve kıymetler
dir» (98). 

Fonlar, öncekilerde olduğu gibi, 1982 Anayasasında da açıkca düzen
lenmemiştir. Her ne kadar Danışma Meclisi.Anayasa Komisyonunun ha
zırladığı Anayasa Tasarısında ve Danışma Meclisinin kabul ettiği metin
de, sermayesinin yarısı veya daha fazlası genel ve katma bütçeli daire
lerce verilerek kurulan fon şeklindeki idarelerin gelir, gider ve malları
nın T.B.M.M. adına denetiminin Sayıştay'ca yapılacağı belirtilmişse de; 
bu ibare Milli Güvenlik Konseyi'nce Anayasa metninden çıkarılmış ve çı
karılış gerekçesi olarak «Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve 
malları içerisinde bu daireler tarafından sermayesinin yarısı veya daha 
fazlasına katılmaık ısuretiyle oluşturulan, fon şeklinde kurulan kurum ve 
teşebbüslerin mevcut olması» gösterilmiştir ( 99). Böylece, fonlara Ana
yasa metninde değil, sadece Sayıştay'ın yetkilerini belirleyen 160 ıncı mad
denin Milli Güvenlik Konseyince değiştiriliş gerekçesinde değinilmekte
dir. 

Sayıları giderek artan fonlar, ya bütçe i~inde, ya da bütçe dışında 
oluşturulmaktadır. Bütçe içinde oluşturulan fonlarda, ibütçeden ayrılan 
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ve fon olarak nitelenen bir ödeneğin kullamlma yetkisi Maliye ve Güm
rük Bakaı1hğına veya Bakanlar Kuruluna verilmekte ve bu ödenekierin 
gerektiğinde bütçenin başka tertiplerine aktarılması ve kullanılması Ma
liye ve Gümrük Bakanınca yapılmaktadır. «Personel Giderleri Fonu», 
«Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderlerini Karşılama Fonu», «Sı
kıyönetim Giderleri Fonu» bu türü n örnekleri olarak gösterilebilir ( 100). 
Bütçe dışında oluşturulan fonlarda ise, bütçeden veya bütçe dışı kaynak
lardan sağlanan gelirler ayrı bir hesaba alınmakta ve üzerinde ya genel 
ve katma bütçeli idare içinde yer alan bir birimce, ya da bu iş için özel 
olarak kurulmuş bir ayrı kamu tüzelkişiliğince bütçe ,kuralları dışında ta
sarrufta bulunma söz konusudur (101). Bütçe dışı fon uygulamalarına 
başvurulma nedenleri olarak, olağandışı 'kamu hizmetlerinin gerektirece
ği hızlıhk, bazı hiiimetlerin birden fazla bütçe dönemini kapsayacak ol
ması ve nihayet .kaynağın hangi hizmette kullanılacağı belli olursa, bu 
kaynağa toplumun ıkatkısımn daha fazla olabileceği gibi düşünceler gös
terilmektedir ( 102) . 

Fonların sayılarındaki arbşla birlikte bunlarda toplanan kamu ge
lirleri de artmakta ve giderek neredeyse bütçedeki miktara yaklaşmak
tadır ( 103). Bu denli büyük bir kaynak haline gelen fonların Yasama or
ganınca denetimi de haliyle önemli bir sorun oluşturmaı~adır. Yukarıda 
değindiğimiz gibi, fonlar ve denetimleri Anayasada açıkca düzenlenme
diğinden, sorunu diğer mevzuat açısından ele almak gerekir. Bir defa, 
bütçe içi fonlar, bütçenin Sayıştay'ca yapılan denetimine konu olacaklar
dır ( 104). Bütçe dışı fonlara gelince, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 
inci maddesi, fonların da Sayıştay'ca denetleneceğini öngörmektedir. Sa
yıştay'ın inceleme sonuçlan Yasama organına sunulacağından, bu yolla 
T .B.M.M.'nin denetimi sağlanmış olacaktır. N e var J\:i, Sayıştay tarafın
dan yapılan bu denetim, sadece genel ve katma bütçeli kuruluşların payı
nın yüzde elli veya daha fazla olduğu fonlar için geçerlidir. Bu kuruluş
ların ~katılma payının yüzde eliiye ulaşmadığı veya ulaştığı halde 832 sa
yılı Sayıştay Kanununda sonra yürürlüğe giren bir kanunla kurulan ve 
bu ~kanundaki açık bir kuralla Sayıştay denetimi dışında bırakılan fon
lar için bu denetim söz konusu olmayacaıktır. Sayıştay kanalıyla denet
lenmeyen fonlar için mevzuatta farklı denetim yerleri öngörülmüştür. Bir 
kısmı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca, bir kısmı çeşitli kamu 
kuruluşu .temsilcilerinden oluşan bir ,karma kurulca, nihayet bir kısmı da 
bünyesi içinde bulunduklan kurumlarca ıdenetlenmekltedir (105). 

Anayasa Mahkemesi, fonlar konusunıda T.B.M.M. devre dı§ı bırakan 
denetim yolları için zaman içinde farklı ikararlar vermiştir. Bir başka 
deyişle, bu tür denetim yollarını bazen Anayasaya aykırı bul,muş, bazen 
de bulmamıştır. 1961 Anayasası zamanında Anayasa Mahkemesi, biri 933 
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sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanunun kurdu
ğu fonlarla; diğeri 775 sayılı Gecekondu Kanununun oluşturduğu fonlar
la ilgili iki ayrı karannda, başka bazı gerekçelerin yanısıra, Yasama or
ganını dışlayan denetlemenin eksik bir denetim olduğ·u gerekçesiyle iptal 
kararı vermiştir (106). 1982 Anayasasından sonra bu konuda Anayasa 
Mahkemesinin daha çok ıkararı vardır ve iptal istemini reddettiği bazı 
kararları yanında, iptalıkaran verdiği ıde görülmektedir (107). örneğin, 
7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı «Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme idaresi Baş~anlığının Kurulması Hakkında Kanun»un ll inci mad
desi, «Bu Kanunla yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 832 sayılı Sayış
tay Kanunu hükümleri uygulann1az» diyerek bu Başkanlık nezdindeki 
fonu Sayıştay'ın denetimi dışına çıkarmış ve 17 nci maddesiyle de,· fo
nun her türlü işleminin Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye 
ve GümrÜık Bakanlığınca i·ki yıl için seçilecek birer kişiden oluşan bir 
kurul tarafından denetlenmesini ongörmüştür ( 108). Bu maddenin Ana
yasaya aykırılığı iddiasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 
Sayıştay'ın görevlerini belirleyen 160 ıncı maddesinin 4 üncü fııkrru:;ın

daki, «Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Bü
yuık Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Milli Savunma hizmetle
rinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir» 
hükmünü, söz konusu Kanunun 17 nci maddesi ile getirdiği ve Yasama 
organının devrede olmadığı buı farklı denetim kurumuna izin verir nite
likte gördüğünden, iptal istemini 1 oy farıkla reddetmiştir ( 109). Oysa, 
bu ıkarardaıki çeşiıtli karşı oyların gerekçelerinde de belirtildiği gibi, Ana
yasa, bütün genel ve ıkatma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mal
larınJn ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak 
Devlete ait ikamu kuruluş ve ortaklıklarının T.B.M.M.'nce denetlenme
sini öngörmektedir. Bu denetleme ya Anayasanın 160 ıncı maddesi gere
ğince T.B.l\tLM. adına Sayıştay'ca yapılacak ve 164 üncü madde uyannca 
Sayıştay 1«genel uygunluk bildirimi»nin T.B.M.M.'ne sunacağı için so
nunda Yasama organının denetlernesi sağlanmış olaca~tır; ya da, 165 inci 
maddede belirtildiği giıbi sermayesinin yansırrdan fazlası doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak Devlete ait ıkamu kuruluş ve ortaklıklarının 
T.B.M.M.'nce denetlenmesi için tkanunla bir düzenleme getirilecek ve Ya
sama organının denetlernesi bu sayede gerçekleşecektir (110). Gerçekten, 
Milli Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilikten ötürü, Anayasa 
T.B.M.M. denetimini kaldırmamakta; tam aıksine bu durumda dahi bu 
denetlemenin yapılacağını vurgulamakta, anca;k denetlenme usullerinin 
gizlilik esaslarına uygun olarak düzenleneceğini belirtmektedir (lll). Bu 
açıklamalarımız göstermekıtedir ki, Anayasanın ister 160 ıncı maddesin
den, ister 165 inci maddesinden hareket edelim, sonunda ulaşacağunız 
bir parlamento denetimidir ve bu denetimi dışlayan bir düzenlemenin 
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Anayasa ile uyum içinde olacağı soylenemez. Nitekim, bir başka kararın
da Anayasa Mahkemesinin de aynı duşüncede olduğu görülmektedir : 
10.6.1985 tarih ve 3230 sayılı «Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun», 
fonda toplanacak paranın yüzde yirmisini bütçeye aktarma~ta ve geri 
kalan yüzde sekseninin Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile 
Sayıştay Başkanhğınca 2 yıl için .s~çilecek birer temsilci üyeden olu
şan bir kurul tarafından denetleneceğini söylen1ektedir (112). 'BU ko
nuda açılmış olan iptal davası üzerine verdiği kararda Anayasa Mah
kemesi, Devlet gelirleri, harcamaları ve malları ile ilgili denetlemenin 
«ınutlaka Türkiye Büyıik Millet Meclisinin denetimini sağlayacak bir 
nitelik-te olması gerekmektedir» dedikten sonra, «Anayasa! açıdan asıl 

olan ve önem ~taşıyan denetim yöntEmli Türkiye Büyük Millet Meclisi de
netimi olduğundan idari denetim hangi ölçüde etkin olursa olsun parla
menter denetimin yerini tutmayacaıktır» görüşünü ileri sürmekte ve «da
va konusu düzenleme yönünden de Anayasa'nın 160 ıncı ve 165 inci mad
delerinin buyurucu hükümlerine uyulmasını zorunlu» görerek, bu fonu 
düzenleyen Kanunun Türkiye Büylık Millet Meclisi denetimine yer ver
meyen 5 inci maddesini, Anayasamn 160 ıncı ve 165 inci maddelerine 
aykırı bulmaktadır (113). 

Yukarıda açıklamaya çalışbğımız fonların denetimine yönelik bir
birlerinden farklı düzenlemeler birleştirilmeye çalışılmış ve 2.4.1987 ta
rih ve 3346 sayılı «Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Bü
yük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun» 
un 12 nci maddesi ile şu kural getirilmiştir (114) : 

«Madde 12. - Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye da
yanılarak kurulmuş fonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimine tabidir. Bu denetim, fonların bağlı olduğu bakanlık
ların yeni yıl bütçe kanunu tasarılarımn tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasmda, Anayasanın 162 nci maddesinde belirtilen 
usule göre ve fonların mütea.kip yıl bütçe tahminleri ile bir ön
ceki yıl faaliyet sonuçları üzerinden yapıJır. 

Fon bütçeleri, bağlı olduıkiarı bakanlık bütçeleri ile birlik-te in
celenerek ayrıca karara bağlanır». 

Görüldüğü gibi, bu düzenleme ile fonlar üzerinde Yasama organının 
yapacağı denetim, genel ve katma bütçeli daireler üzerinde Sayıştay eliy~ 
le, kamu iktisadi teşebbüsleri i.ızerinde de Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu eliyle yapılan denetimler dışına çıkarılmaıkta; genel ve kat
ma bütçe tasarılan ile milli bütçe tahminlerinin görüşülmesi sırasında 
sürdürülecek bir denetim ile yetinilmektedir. Bu inceleme sırasında Ya
sama orgamnın elinde, fonlann bir önceki yıl uygulamasıyla ilgili Sayış-
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tay'ca verilmiş bir uygunluk bildirimi veya Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunca hazırlanmış bir rapor olmayacaktır. Bu yüzden, Yasa
ma organJnda teknik bir denetim birimince aydınlatılımadan yapılacak 
bu denetimde, genel bir düzeyde kalınaca;k ve ayrıntılara girilemeyecek
tir. Bu nedenle etkisi üzerinde tarbşılabilir. Nitekim, Anayaısa Mahke
mesi de bu gerekçe ile, bu denetimi Anayasanın aradığı denetim düze
yinde görmeyerek, söz ıkonusu 12 nci maddeyi iptal etmiş ( 115), böy
lece tekrar bu kanundan onceki çeşitli fonlar için farklı denetim yolla
rının olduğu tartışmalı duruma dönülmüştür. Kanunun iptalinden önce, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GeneLMüdürlüğün
ce Yasama organının denetimine tabi olacak fonlar üzerinde yapılan bir 
çalışma, bu tjir fonların sayısının 141'e ulaştığını göstermektedir. Bun
lardan 85 adedi genel ve katma bütçeli ıkuruluşlara bağlı fonları, 56 ade
di de üniversitelere bağlı araştırma fonları ile öğrenci harçları fonları
m oluşturmaktadır (ı ı 6) . K am u kesimi genel dengesi içinde yer alan 
fonların kaynaklarının 1989 yılında 13 trilyon 631 milyar Türk Lirası 
dolayında gerçekleşeceği tahmin edildiğine göre (117), sadece ulaşılan 
bu miktar bile, fonların önemini vurgulamaya yetecektir. Bu nedenle bu 
kadar geniş bir alana yayılmış fonların denetiminin Yasama organınca 
etkili bir biçimde yapılmasını sağlayacak bir düzenlemenin getirilmesin
de gecikilmemesi gerekir. 

4) DiGER DENETiM ARAÇLAR! 

Yasama organının elinde bulunan ıbazı yetkiler, doğrudan denetle
me amacına yönelmedikleri halde, kimi durumlarda dolaylı bir biçimde 
bu işlevi de yerine getirebilirler. Aşağıdakiler, bu grubun örnekleri ola
rak sunulabilir : 

A) Kanun tasanlarının ve kanun hükmünde kararnarnelerin reddi 

1 Bilindiği gibi ıkanun önerme yetkisi hem milletvekillerine, hem de 
Bakanlar Kuruluna aittir ve Parlamenter ,sistemde bu yetkinin daha çok 
Bakanlar Kurulunca kullanıldığı görülmektedir. Hüıkümet, ısaptadığı po
litikaları gerçekleştirebilmek amacıyla Yasama organı na birtakım ka
nun tasanları sunacaktır. Bunların ıbir kısmı pek önem taşımazken, bir 
kısmı hükümetin programını yürütebilmesinde çok önemli bir rol rüst
lenmişlerdir. Bir bakıma, hükümetin saptadığı politikanın gerçekleştiri
lebilmesinde «sine qua non» (olmaz ise olmaz) derecede önemlidir. Bu 
önemi, Yasama organının dikkatine yeterince sunulmasına rağmen, bir 
tasarının reddedilmesini, hükümet kendisine karşı gösterilmiş bir gü
vensizlik olarak değerlendirebilir. 
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örnegın, 1978 yılı sonunda ingiliz işçi Partisi Hükümetinin hazırla .. 
dığı ve enflasyonla mücadele için önemli bir önlem olarak gördüğü, ka
mu ve özel sektör çalışanlarının maaş ve ücretlerine yıllık yüzde beşten 
daha fazla artış yapılmasını yasaklayan ·kanun tasarısı, öneminin açık
ca vurgulanmasına rağmen, Avam Karnarasında ilk oylamada 279'a karşı 
285 oyla, ikincisinde de 283'e karşı 285 oyla reddedilince, Başbakan Cal
laghan bu durumu bir güven sorunu olarak değerlendirerek, ertesi gün 
Avam Ramarasından güvenoyu istemiş ve 290'a karşı 300 güvenoyu al
dıktan sonradır ki, görevini sürdürmeye devam etmiştir (118). Benzer 
bir başka örnek, Türk siyasal hayatının yakın geçmişinden de verilebi
lir. 1949 yılı Bütçesini denkleştir·mek amacıyla hazırlanan kanun tasarı
larından Kazanç Kanununa ek Kanun Tasarısı, Hükümetin biran önce 
kaıbul edilmesini i.stemesine rağmen, Yasama organındaıki yoğun tartış
malardan sonra, 13 Ocak 1949 tarihinde yoğun tartışmalardan sonra 
Komisyon tarafından geri çekilince, durumu bir güvensizlik işareti ola
rak algılayan Başbakan Hasan Saka, 14 Ocak 1949 tarihinde istifa et
miştir ( 119) . 

Aynı şey, Bakanlar Kurulunca hazırlanmış önemli kanun hükmün
deki kararnameler için de söz konusu olabilir. Bilindiği gibi, gerek Ana
yasanın 91 inci maddesi uyarınca bir yetki kanununa dayanılarak çıka
rılan olağan kanun hükmünde kararnamelerin; gerek Anayasanın 121 in
ci ve 122 nci maddeleri uyarınca yetki kanununa gerek olmaksızın çıka
rılmış olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin, Resmi Gazetede ya
yımlandıkları gün T.B.M.M.'nin onayına sunulmaları gerekmektedir. ·Ya
sama organının bu kanun hükmündeki kararnameleri onama aşamasın
da da ıbu tür bir dalaylı denetimden söz edilebilir. Bir ılıaşka deyişle, Hü
kümetçe çok önemsenmiş bir kanun hükmündeki kararname Yasama or
ganında reddedilirse, hükümetin, bu durumu bir güven sorunu olarak de
ğerlendirmesi mümkündür. 

B) Kalkınma planının onaylanmaması 

1982 Anayasasının 166 ncı maddesi uyarınca, Hükümetçe hazırlanan 
kalkınma planının, T.B.M.M.'nce onaylanması gerekmektedir. 30 Ekim 
1984 tarih ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve 
Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun, planın T .B.M.M.'nde görü
şü! üp onaylanma sürecini düzenlemektedir. Hükümetin önemli bir siya
sal tercihi olan uzun dönemli kalkınma planı T.B.M.M.'nce reddedilirse, 
bunu Yasama organının himüroete güvenmediğinin önemli bir göstergesi 
olarak değerlendirmek gerekecektir kanısındayız. 
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C) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı kararlarının onanmaması 

Cumhurhaşkanınuı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ana
yasanın ı2ı inci ve ı22 nci maddeleri uyarınca, yurdun belirli bölgesin
de veya tümünde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal veya sıkı
yönetim ilan edebilir. Anayasa, olağ·anüstü hal kararının hemen, sıkıyö
netim kararının ise ay~ll gün T.B.M.M.'nin onayına sunulacağını söyle
mektedir. Bu terim farkının, olağanüstü hal kararının ilan edildiğ·inden 
daha ileri bir tarihte yasama organının onayına ısunulabileceğine izin ve
rir bir biçimde yorumlanmaması gerekir. Bu nedenle, olağanüstü hal ka
rarı da aynı gün T.B.M.M.'nin onayına sunulmalıdır. T.B.M.M., onayına 
sunulan olağanüstü hal, ya da sıkıyönetim ilanı kararını, ya onaylaya
cak, ya red d edecek, ya da süresini kısaltabilecektir. Sıkıyönetim veya 
olağanüstü hal ilanı, kuşku yok ki Hükümetin -sıradan bir işlemi değ·il, 
çok önemli bir tercihidir. Bu tercihinin Yasama organınca kabul görme
mesini, bir güvensizlik olarak değerlendirebilmek mümkündür. Cumhu
riyet döneminde hükümetçe ilan edilen sıkıyönetimin, Yasama organınca 
onanmama,sının tek örneği mevcuttur ( 120). 26 Mart ı975 tarihinde Sad~. 
ırmak H·ükümetinin Güneydoğu illerinde ilan ettiği sıkıyönetim, T.B.M.M.' 
nin Birleşik Toplantısında 28 Mart ı975 tarihinde reddedilmiştir (ı2ı). 
Ancak, ı7 Kasım ı97 4'te kurulan Sad i ırmak Hükümetinin programı 

T.B.M.M.'nden güvenoyu alamadığı için Başbakan ırmak 30 Kasım ı974 
tarihinde zaten istifa etmişti ve görevi yeni hükümet kurulana kadar ·ge
çici olarak sürdürmekteydi. Bu nedenle, sıkıyönetim ilanı kararının 

T .B-:M.M.'nce onanmaması nı bir güvensizlik .işareti olarak değerlendirse 
bile, daha önce başka nedenle za.ten istifa etmiş olan bir hükümetin, ye
niden istifa etmesi elbette söz konusu olamazdı. 

D) Vatandaşların dilekçelerinin T.B.M.M.'nce incelenmesi yoluyla 
yapılan denetim 

Vatandaşların T.B.M.M.'ne başvurularını dilekçe komisyonu eliyle 
inc~leyip değerlendirme işlevini de, Yasama organı kimi durumda bir do
laylı denetim yolu olarak kullanabilir. Gerçekten, ı Kasım ı984 tarih ve 
307ı sayılı «Dilekçe Hakkımn Kullanılmasına Dair Kanun», vatandaşlar 
tarafından T.B.M.M.'ne yapılan bu tür başvuruların, yargı organlarının 
görevine girmemesi koşuluyla içtüzükte saptanacak kurallara göre ka~ 
rara bağlanacağını belirtmektedir. Ancak, henüz yeni içtüzük hazırlan
madJğı için, halen söz konusu Kanunun geçici ı inci maddesi uyarınca 
ı40 sayılı eski Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usulleri
ne ilişkin hükümleı·in uygulanmasına devam edilmektedir. Bu bağlamda, 
başvuru Dilekçe Komisyonunda ele alınma:kta ve gerekli görüldüğünde 
sonucu ilgili Bakanlığa iletilip, üyelere de bilgi verildiği için bir tür de-
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nctleme ortamı yaratılmış olmaktadır. Her ne kadar ilgili Bakanlık, Di
lekçe Komisyonunun istemiyle bağlı değilse de, kendisinden yapılması is
icmen uygulamayı gerçekleştirmemesi durumunda, ikna olmayan Yasama 
orga111, diğer denetim yollarını harekete geçirerek ilgili Bakamn siyasal 
sorumluluğunu gündeme getirebilir (122). 

III) SiYASAL GERÇEKLiKTE DENETiM ARAÇLARININ Gö

RüNüMü 

Kuşku yok ki, siyasal partiler özellikle parlamenter sistemde Yasa
ma- Yürütme ilişkileri üzerinde çok ,etkili olmuşlar ve bir bakıma parla
menter sistemin işleyişini değiştirmişlerdir. Gerçekten, parlamenter sis
temin en önemli özelliği olarak gösterilen, yürütmenin Yasama organını 
feshedebilmesi, yasamanın da hükümeti düşürebilmesi, bir partinin Ya
sama organında çoğunluğa sahip olduğu zaman ancak teodk bir ihtimal 
olarak düşünülebilir. Siyasal gerçekli.kte, Yasama çoğunluğunun, bu ço
ğunluğun içinden çıkmış ve ona dayalı hükümeti düşürmesi beklenemez. 
Bu nedenle, Guetzevitch'in de belirttiği gibi, günümüzde, parlamenter 
sistemde Yasama organı ile hükümet arasında bir ayrılıktan değil; aksi
ne, bu çoğunlukla hükümet arasındaki bir işbirliğinden, dayanışmadan 

söz edilebilir ( 123). Bu nedenledir ki, Duverger, «klasik anayasa huku
kunu bilen, fakat partilerin rolünü bilmeyen bir' kimse, çağdaş siyasal 
rejimler hakkında yanlış bir fikir sahibidir; partilerin rolünü bilen, fa
kat klasik anayasa hukukunu bilmeyen bir kimse ise, çağdaş siyasal 
rejimler hakkmda eksik, fakat doğru bir fikir sahibi olur» demekte
dir ( 124). Gerçekten, özellikle sorumlu parti hükümeti diyebileceğimiz; 
tutarlı net bir programı olan disiplinli bir partinin Yasama orgamnda 
çoğunluğu sağlamış olduğu bir sistemde, hükümetin kanun tasarılarım 
parti disiplini aracılığıyla Yasama organından ·kolaylıkla geçirebilmesi 
mümkündür ve bu çoğunluğun hükümeti denetlernesi uzak bir ihtim~l
dir ( 125). Nitekim, tipik bir parlamenter sistem örneği olan ingiltere' 
de, hükümetin güvensizlik oyu ile düşürülmesi çok ender görülebilecek bir 
olaydır ve bu çok ender görülebilecek olay gerçekleşse bile, uygulamada 
bunu, aynı Avam Karnarası içinde yeni bir hükümetin kurulması değil, 
A vam Kamarasmın, yeni seçimlere gidilebilmesi için fesholunması izle
mektedir. Bu bağlamda, 19~4 yılından bu yana; 1979'da Callaghan hü
kümetinin 1 ·oy farkıyla, 31 O güvenoyuna bırşı 311 güvensizlik oyuyla 
düşürülmesi dışında gensoru kurumu hiç işlememiştir (126). Yukarıda 
değindiğimiz gibi, bizde de gensorunun Cumhuriyet döneminde biri hü
kümet, biri bir ıbakan için sonuç doğurup düşmelerine yol açmış sadece 
iki ötneği mevcuttur ( 127). 
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Ancak, siyasal partilerin parlamenter sistemin işleyişinde n1eydana 
getirdikleri- bu değişiklikten sonra, bazı örnekleri dikkate alarak, Yasa
ma organının denetin1 işlevi, etkisini tümüyle ıkayıbetmiştir diye düşüne
meyiz. Hükümetin düşmesine yol açınasa bile, denetim araçlarının yine 
de etkili bir biçimde kullanılwbileceğini söyleyebiliriz. Herşeyden önce, 
işletilmesi için çoğunluğun kabul etmesine ihtiyaç duyulmayan «Soru» 
kurumu, bir denetim aracı olarak önemini korumaktadır. Çoğunluğun oy
larıyla kısmen engellenebilecek denetiın araçlarının da öngörüşmeleri sı

rasında konuya kamuoyunun dikkatinin çekilmesi sağlanwbilir. Yasama 
organını bir tartışma forumu olarak gördüğümüzde, bu forumda deneti
me yönelik araç1ar da kuşkusuz ses getirecektir ( 128). özellikle, kitle ha
berleşme araçlarının konuya eğilmesiyle, kamuoyunun dikkatini çekme, 
daha da etkili hale gelecektir ( 129). Kısaca, denetim, günümüzde de Ya
sama organnun en önemli işlevlerinden birisi olma özelliğini korumakta
dır: 
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NOTLAR 

(1) Yasama Meclislerinın işlevleri için bkz. BAGEHOT, Walter: The English 
Constitution, London 1904, s. 130- 138; LOEWENBERG, Gerhard- PATTER
SON. Samuel C.: Comparing Legislatures, 'Boston 1979. s. 43- 67; De SMITH, 
S. A. : Constitutional and Adminıstrative Law, Third Edition, Great Britain 
1978. s. 253 - 285; TEZiÇ. Erdoğan : Anayasa Hukuku, İıstanbul 1986, s. 397 -

400. 
(2) TURAN. İlter : «Parlamenter Demokraside Denetim işlevi ve Türkiye», Tür

kiye'de Demokrasinin Denetim Kurumları, AÜSBF Dergisi, Cilt XXXIII, No. 
1-2, Ankara 1979. s. 1. LOEWENBERG - PATTERSON (1979) s.' 154. 

(3) Ne var ki, uygulamada TEZiÇ'in de belirttiği gibi, genellikle olağanüstü dö
nemlerde görülen Meclis hükümeti sisteminde, üstünlük yürütme organma kay
maktadır. TEZtÇ (1986), s. 413. 

(4) A.B.D. Anayasasında açıkça düzenlenınemiş olmakla birlikte, Yasama Organı 
1792 yılından beri bu yetkiyi, •bütçe ile ödenek vermek yetkisinin ayrılmaz bir 
parçası olarak görmektedir. Bu konuda bkz. ONAR, Erdal: Meclis Araştırması, 
Ankara 1977, s. 17- 19, 37- 40. 

{5) PLANO, Jack C. et al. : Political Science Dictionary, U.S:A. 1973, The Dryden 
Press, s. 189. Impeachment hakkında geniş bilgi için bkz. BLACK, Charles L. 
Jr.: Jmpeachment, New Haven and L'ondon 1974, Yale Uniıversıüty Press, 80 s. 

(6) Başkan tarafından yapılan atıamaların Senato'da onanmamasına ilişkin en yeni 
şu örnekler verilebilir : 
i) Senato, Başkan Reagan tarafından Federal Ytiksek Mahkeme (Supreme 

Court) yargıçlığına getirilen Robert H. BORK'un atanmasını, 23 Ekim 1987 
tarihinde 42'ye karşı 58 oyla reddetmiştir. (The 43 rd Annual Congressi
anal Quarterly Almanac, lOü th Congress, 1 st Session, 1987, 8- C). 

ii) John TOWER'in Başkan Bush tarafından Savunma Bakanlığına getiriUşi, 
Senato'da 9 Mart 1989 tarihinde 47'ye karşı 53 oyla reddedilmiştir (Con
gressional Quarterly, March ll, 1989. s. 530). 

(7) ÇAGLAR, Bakır: Anayasa Bilimi, İstanbu11989, s. 296. 
(8) A.B.D.'nde Yasama- Yüıiıtme ilişkileriyle ilgili somut örnekler için, lYkz. ÇAG

LAR (1989), s. 294- 301. 
{9) TUNAYA, Tank Zafer: Siyasal Kurumlar ve Anayam Hukuku, 4. Baısı, İsotan

bul 1980, s. 401 - 402. 
(10) LIJPHART, Arend: Çağdaş Demokrasiler (Çev.i.renler: Ergun ÖZBUDUN ve 

Ers'in ONULDURAN), Ttirk Demokrasi 'Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak 
Yayını, s. 44. 

(1 1) DUVERGER, Maurice : «A New Political System Model : Semi - Presidential 
Government», European Journal of Political Research, 8, 1980, s. 166. (Bu ese
rin Türkçe çevirisi için bkz. «Yeni Bir Siyasal Sistem Modeli: Yarı Başkanlık 
Hülkümetıi», Çeviı1:1en: TURHAN Mehmet, Prof. Dr. Fadtl H. SUR'un Am.ima 
Armağan, AÜSBF Yayınlan, Ankara 1983, s. 501 - 523. 

(12) ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçiri!lmiş 2. Baskı, An
kara 1989, s. 320- 326; SOYSAL ~ıfümtaz: 100 Soruda Anayasamn Anlamı, 
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ls.tanbul 1986, s. 129- 147, 165- 170; TURHAN, Mehmet: Hükümet Sistem
leri ve 1982 Anayasasr, Diryarbaıkrır 1989, s. 163 -173. ÇAÖLAR, 1982 Anaya
sasının getirdiği Hükürnet sistemini «Rasyonelleştirilmiş başkanlık parlamenter 
sistem» olarak belirtmektedir. (ÇAÖLAR (1989); s. 286, 290 v.d.). 

(13) öZBUDUN (1989), s. 154- 157; TAN Turgut: «1982 Anayasası Yönünden 
Yürütme Görevi ve Y'eVkisinin Niteliği», Anayasa Yarg1sı, Ankara 1984, Ana-
yasa Mahkemesi Yayınları, No. 4, s. 31-47. 

(14) örneğin, bir gazete sahibinin çok sayıda işçiyi işten çıkardığı iddiasına ilişkin 
bir milletvekWnin sorusunu cevaplayan ilgili Bakan, 1bu durumda konu ile ilgili 
olarak Bakanlığınca yapılacak bir işlem bulunmadığını belirtmiştir. {T.B.M.M. 
Tutanak Dergisi, Dönem 17,Cilt 31, s. 487 -488). 

(15) ONAR (1977); s. 92-93. 
(16) 1982 Anayasası, Madde 20: «Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gös

terilmesini isteme bakikına sahiptir. özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine do
kunulamaz.» 
insan Hakları Evrensel Beyannamesi (10.12.1948), Madde 12: <<Hiç ıkıimse özel 
hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında :keyfi karışmalara, şeref ve 
şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz.» 
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (4.11.1950), 
Madde 8: «Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhıa:beratın.a 

hürmet edilmesi hakkına maliktir.» 
(17) Özel yaşam 1konusunda ayrıntılı bir inceleme için bkz. ARASLI, Oya : Özel Ya

şamın Gizliliği Hakkı ve T. C. Anayamsmda Düzenfenişi (DoçentLiik Tezi), Tek
sir, Ankara 1979, 251 s. · 

(18) örneğin, bir gazetede çıkan, bir genel müdürün tet'kiklerde bulunmak üzere git
tiği Almanya'da alışveriş sırasında hırsızlık yaptığı için polis tarafından gözal
tına alındığına ilişkin ha'ber üzerine, bu genel müdürün !kim olduğunu ve bu 
kişiye ne gibi işlem yapıldığını soran milletvekiline ilgili Bakan tarafından ve
rilen cevapta, olayın •ayrıntıları ve gerçek yönü hakkında bilgi verilirken, sözü 
geçen kişinin kimliği de açıklanmıştır. (T.B.M.M. Tutanaı'k. Dergisi, Dönem 17, 
Cilt 37, s. 323 - 324). 

(19) Ancak, böyl'e bir bağlantı yoksa, yani Yürütme organımn elindeki -b'u bilgiye 
dayanılaraık yapılan ve Yasama organınca denetlenen bir işlem söz konusu de
ğilse, özel yaşama ilişkin türdeki bu bilgilerin ilgili idari biriınce sır olarak ko
runması gerekeceğinde kuşku yoktur. Sadece istatistiki amaçla edinilen bilgiler 
buna örnek verilebilir. Nitekim, Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev Yetki ve 
Kuruluşu Hakkında 53 numaral~ Kanunun 27 nci maddesine göre, 

«Enstitü, toplanan istatistik bilgilerinden kişisel ve özel nitelikte bulunan
ları, resmi veya özel herhangi bir makama vermekten veya açıklamalk ve 
yayınlamaktan yasa'klıdır.» 

(20) Bu konuda somut bir örnek İngiltere'den verilebilir. Sovyetler Birliği'nin İngil
tere'de görevli deniz ateşe yardımcısı Ivanov ile ilişkisi olan fotomodel Chris
tian Keeler'in aynı zamanda İngiliz Sava~ Bakanı John Profumo ile de yakın 
ilişkide olduğuna dair söylentiler Avam Kamarası'nın da dikkatini çekmiş ve 
22 Mart 1963 tarihinde muhalefetteki İ'Şçi Partisi Milletvekili George Wigg'in 
böyle bir ilişkinin var olup olmadığına yönelik sorusunu cevaplayan Bakan 
Profumo, önce bu ilişkiyi reddetmişse de, daha sonra 4 Haziran 1963 tarihin
de ilişkinin varlığını kabullenerek hem ba:kanlıktan, hem de Milletvekilliğin
den istifa etmiştir. Sorun istifa ile kapanmamış ve Avam Kamarası, 17 Hazi-
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ran 1963 tarihli oturumda konuyu yeniden ele alarak, bu ilişkinin ülke güven
liğini tehJ.i:keye sokup sokmadığını tartışmıştır. Bu olay, dönemin Başbakanı 
Harold Macmillan'ın durumunu da sarsmış ve bir müddet sonra 18 E'kim 1963' 
te sağlı'k sebeplerini ileri sürerek Başbakanlıktan çekilmiştir. (ELLIOTT, Flo
rance: A Dictionary of Politics, Great Brita!in 1977, Penguin Bookls, s. 388-
89; PALMER, Alan: The Penguin Dictionary of Twentieth Century History, 
1900 -1~78, Grerut Britaıin 1979, s. 307; The Economist, June 8, 1963, s. 994., 
June 22, 1963, s. 1235; De SMITH (1978), s. 164, dlipnot 45. 

(21) örneğin. DURAL. «Kamu görevlilerinin ve kamuya mal olmuş kişilerin mev
kileri gereği, özel hayatiarına müdahale bir çok hallerde zorunludur. Özellik
le basın, kamuyu aydınlatma görevi gereği, bunu yapmak zorundadır» dedik
ten sonra; bunun ölçüsünün «sosyal uygunluk (özel hayata oranla daha yütksek 
bir kamu çıkarının 'bulunması) ve yakışık alma» olduğunu belirtmektedir. (DU
RAL, Mustafa: Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler, Yeniden Gözden 
Geçirilmiş 2. Bası, İstanbul 1984, s. 147- 148; KILIÇOGLU, «Görevle bağlı
lık içinde olan özel yaşam ve sır alanına giren olaylar görevin önemi ve nite
liği gereği açıklanmasında !kamu yararı bulunan ve görevi etkileyen olaylardır» 
demektedir KILIÇOÖLU, Ahmet: Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yo
luyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982, s. 161 - 162; DÖNME
ZER, «Kamusal görev yapan ki~ilerin, kendilerıine yönelti'len kamu hizmetle
rinin yerine getıiriılrnesi yönünden moral yetenelderinin bulunmadıjh hususunda 
yapılan gerçeğe uygun yayınları özel hayat üzerindeki hakim müdahale say
mamak gerekir» görüşünü ileri sürmektedir. (DöNMEZER, Sulhi: Basın ve 
Hukuku, Dördüncü Bası, İstanbu11976, s. 307). 

(22) Bu konuda şu örnekler verilebilir : 
i) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2570 Sayılı Kanunla değişik 31 

inci maddesi : 
·«Devlet memurlarının kamu hizmeti ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ay
rılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açı'klam;ı.ları ya
saktır». 

ii) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi: 
«Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle 
ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işlet
melerine, servetlerine veya mesleklerine müteallilk olmak: üzere öğrendik
leri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve 
'kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine 'kuiJanamazlar». 

(23) örneğin, bir kamu bankası olan T. C. Ziraat Bankası'nın bir konserve fabrika
sına diğer kuruluşlardan farklı 'kredi sağlayıp sağlamarlığını soran bir milletve
kilinin bu sorusu, ilgili Bakanca cevaplanmıştır. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Dönem 17, Cilt 3, s. 479,- 480). 

(24) 2.4.1987 tarihli ve 3346 Sayılı Kamu tktisadi Teşe'bbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. 

(25) Örneğin, bir özel şirketin Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerine (Ant
birlik) olan borcunun Hükümet tarafından ertelendiğine ilişkin gazete haber
lerinin doğru olup olmadığını soran bir milletvekiline ilgili Bakanca verilen ce
vapta, erteleme işlemi ve nedeni açıklanırken, haliyle borçlu özel şirketin kim
liğine, borcunun miktarına iliŞkin bilgi de verilmiştir. (T.B.M.M. Tutanak Der
gisi, Dönem 17, Cilt 4, s. 104- 105). 
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(26) Nitekim Federal Alman Anayasa Mahkemesi de bu görüştedir: 
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Federal Alınanya'da Friedrich Flick Limited Şirketi, 1976- 78 yılları arasında 

vergiye tabi 1.935 milyar DM.'ı vergiden kurtarabilmek için Gelir Vergisi Ka
nununun 6/b maddesi ve Y.abancı Ülkelerde Yatırım Kanununun 4 üncü mad
desine dayanarak vergi muafiyeti talep etmiştir. Ekonomi Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ile görüş birliği içinde 1.449 milyar DM. için yeniden yatırıma dd
nuştürülme'k üzere telgeler vermiş ve bunlara dayanarak vergi muafiyeti sağ
lanmıştır. Bu olay kamuoyunda ve siyasal partiler arasında büyük yankı doğur
muş, sonuçta Sosyal Demokrat Partinin (SPD) istemi üzerine, Parlamentonun 
19.5.1983 tarihindeki kararı ile Anayasanın 44 üncü maddesi uyarınca !bir araş
tırma komisyonu kurulmuştur. Komisyon, Yürütme organından konu ile ilgili 
btitün belgelerin kendisine verilmesini talep etmişse de, Yürütme organı bazı 
belgeleri sunmamış, bazılarını da fotokopi çekimi sırasında üzerierini kapatıp 
sansürlü göndermiştir. Ytirütme organı bazı bilgileri vermemesinin gerekçesi 
olarak, bunların vergi sırrı, işletme veya i'ş sırlan ve bazılarının da üçüncü 'ki
şilerle ilgili olmasını göstermekteydi. Sorun, Federal Alman Anayasasının 93 
üncü maddesi uyarınca organ ihtilafı olaralk araştırma komisyonu tarafından 
Anayasa Mahkemesine götürüldü. Anayasa Mahkemesi, dosyadaki bilgilerin 
tamamının parlamentoya verilmemesini oybirliği ile Anayasaya aykırı buldu. 
Mahkeme, kararında şu gerekçelere dayanmaktaydı: 

Araştırma görevi hükümetin kontrolünü de amaçladığı oranda, araştırma 
'komisyonunun delilleri toplama hakkı, kontrol edilecek olan Yürütme or
ganının elindeki dosyaların 'komisyona verilmesini isterneyi de 'kapsar. Bu 
sadece kurumlararası •bir yardımlaşma şeklinde yorumlanamaz. Federal Mec
lisin, k~endisine karşı sorumlu hükümetten belgeleri isteme h'akkı, parlamen
ter denetim yetkisinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Parlamento, hükümetteki 
bilgilere katılmaksızın, bu bilgilere sahip olmaksızın, ne Yasama yetkisini, 
ne bütçe yetkisini, ne de denetim yetkisini kullanabilir. Araştırma komis
yonu tarafından sürdürülen denetim sırasında, kamu yararının zorunlu kıl
dığı hallerde, sırrın açıklanması mümkün olabilir. İdare üzerindeki güveni 
önemli ölçüde sarsacak gerçeğe aykırı olayların aydınlatılması ve ıkamuo
yuna yayılmış kuşkuların giderilmesi için sırnn açıklanması gerekiyorsa, 
kamu yararı vardır denebilir. (17.7.1984, E. 67, 100 II, Nr. 9, Entschei
dungen des Bundesverfassungsgerichts, 67. Band, 1985, s. 100- 146). 

Bizde, /kısmen benzer bir tkonuda Danıştay'ın farklı iki görüşü mevcuttur : 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişl~rinin denetlerlikleri bazı ortaklık ve ku
ruluşlarla ıilgili yardımcı bilgileri almak istedikleri Maliye ve Gümrük Bakan
lığma bağlı vergi dairelerinin Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine daya
narak 'bu bilgileri vermekten kaçınması, iki Bakanlık arasında görüş ayrılığına 
yol açmış ve sorun Başbakanlık tarafından görüş alınmak için Danıştay'a ile
tilmiştir. 

Danıştay 1 inci Dairesi 20.12.1984 tarihli E. 1984/291 ve K. 198t4/294 sayılı 
çoğunluk kararında, bu bilgilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci mad
desi uyarınca Ticaret ve Sanayi Bakanlığına verilmemesi gerektiği görüşünü 

benimsemektedir. 
Buna 'karşılık idari işler Kurulu ise 14.3.1985 <tarihli E. 1985/42, K. 1985/42 sayılı 
kararında, idarenin kuruluş ve görevleri ile 'bir bütün olduğunu belirtmekte, 
Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ile konulan yasa:klamaların bir başka 
Bakanlığa verilecek bilgileri kapsamayacağını savunmaktadır. 



Bızim de benjmsediğimiz bu ikinci görüşü Yasama organı ile Yürütme organı 
arasındaki ilişkilere de uygularsak, Yürütme organında mevcut bilgilerin Yasa
ma denetimi sırasında Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi ileri sürülerek 
gizlenememesi gerekir. Ancak, uygulamada bazen farklı örneklerle karşılaşıl
maktadır. Bir milletvekilinin hayall ihracat yaptığı iddia edilen firmalara iliş
kin sorusunu cevaplayan ilgili Bakan, ·bu konuda işlem yapılan firmaların sa
yısını açıklamış, fakat Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesini gerekçe gös
tererek firmaların adlarını vermekten 'kaçınmıştır (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Dönem 17, Cilt 44, s. 51 - 53). 

(27) ANTOLISEI, F. : Manuale Diritto Penale, Milano 1982, Parte Speciale- II, 
s. 983. 

(28) Bu konurda bkz. ONAR (1977), s. 95-97. 
(29) Anayasa Madde 971 II: «Thrlkiıye Büyu'k Mıillet Meclisi İçtiizlük hükümlerıine 

göre !kapalı oturumlar yapabilir, bu otururnlardaki görüşmelerin yayımı Türki
ye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır». 
5.3.1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü Madde 711 I: «Mıillet Meclisb Genel 
Kurulu, Başbakanın veya bir ıbakanın veya bir siyasi parti grubunun yahut 
onbeş milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir>>. 
5.3.1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü Madde 97 /VI: «Hükümet üyesi kıamu 
yararı sebebiyle soruya isterse gizli oturumda cevap verebilir>>. 
5.3.1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü Madde 71 /V: «Kapalı oturum sJrn
smdaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkı
na sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı ola
rak' saık'lant!'»-

(30) örneğin, 1956 yılında fngiltere'nin Portsmouth limanında demirlemiş olan Sov
yetler Birliği savas gemilerini incelerrken boğulan ingiliz subayıyla ilgili soruyu 
Avam Karnarasında cevaplarken Başbakan Eden, olayın ayrıntılarını açıkla

mayı reddetmiş, sadece bu subayın yapmakta olduğu şey için yetkili olmadı
ğını ve bunun tasvip edilmediğini söylemekle yetinmiştir. (DE SMTIH (1978), 
s. 165, dipnot 48). 
İngiliz gizli haber alma örgütü MI 5'in eski bir mensubu olan Peter Wright'in 
anılarını Avustralya'da bir kitap haline getirmesi ve bu kitabın basımının ya
saklanmak istenmesi ile ilgili olarak Avam Karnarasındaki soruları Başbakan 
Thatcher, hükümetler gizli haber alma örgütleri ile ilgili olavlarda -yorumda 
bulunmazlar, diyerek cevaplamamıştır. (The Economist, 22-28 Noıvember 1986, 
s. 26- 29). 
Kuvvetler ayrılığına dayalı başkanlık sistemi örneği Amerika Birleşik Devlet
lerinde ise, Yasama organı devlet sırrı konusunda daha ayrıntılı denetimlere 
girmektedir. örneğin, CIA'nın faaliyetleri Senato Araştırma Komitesince ele 
alınmıştır. (Newsweek, June 23, 1975, s. 19). Daha yeniJerde, İran'a gizli silah 
satışının gelirinin Nicaragua gerillalarına aktarılması olayı da (İran- contra), 
Kongre'de denetlenmişıtıir. (Time, July 13, 1987, s. 28- 32). 

(31) öZTüRK, Kazım: T. C. Anayasası, Cilt III, A~ara 1966, s. 3510- 3511, 
3513 - 3514. 

(32) ONAR (1977), s. 99- 101. 
(33) 18.6.1970 tarihli E. 1970/25 ve 26, K. 1970/32 sayılı kararında Anayasa Mah

kemesi şöyle demektedir : 
«Anayasanın 132 nci maddesinin üçüncü fı'krası, yalnızca görülmekte olan 
bir dava hakkında yargı yetkisinin !kullanılması ile ilgili soru sorulmasını, 
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görüşme yapılmasını ve beyanda bulunulmasını yasaklamaktadır. Anayasa, 
uyumlu bir bütündür. Bir bölüm hükümlerini işlemez duruma getirmesi ve
ya işlemelerini alksatması düşünülemez. 'Dava konusu 'kararda benimsenen 
görüş, Anayasanın 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, yalnız olayda ol
duğu gibi Anayasanın 90 ıncı maddesinin değil, 89 uncu maddesindeki gen
soru, 88 inci maddesindeki soru, genel görüşme, M·eclis araştırması gibi 
denetim yollarının tümünün, 79 uncu maddesindeki Yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması işlemlerinin, hatta Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin ka
nun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisinin işlemesini alksatmaya 'ka
dar vardırabilecek bir ters anlam vermektedir. Metni açık ve ·konuluş gereği 
belli bir hükmün bütün bir Anayasa düzenini olumsuz biçimde böylesine et
kileyebileceği düşüncesini hu'kuk mantığına sığdırmanın olanağı yoktur.» 
(Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı 8, Anikara 1971, s. 360- 362). 

(34) örneğin, yargı organında bir davaya ıkonu olmasına rağmen, Horzum olayı, aynı 
zamanda bir Meclis araştırması ile Türkiye Büyük Millet 'Meclisinde de denet
lenmektedir. •(Resmi Gazete, 13 Ocak 1990, sayı 20401). 
Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisinde sorulan soruların yargı yetlkis'i
nin 'kullanılmasını etkileyecek kısımlarına cevap verilmemektedir. örneğin, bir 
milletvekilinin uzun bir sorusunu cevaplayan ilgili Baıkan, önergede yer alan, 
«açılmış davalar var ise a'kibetleri ne olacaktır>> sorusunu, Anayasanın 138 inci 
maddesine yollama yapmaksızın yine de cevapsız bırakmıştır. (f.B.M.M. Tuta-
nak nergis i, Dönem 17, Ci lt 16, s. 137 - 139). · 

(35) Bu denetim araçlarıyla ilgili olarak bkz. ALDfKAÇTI, Orhan : Anayasa Huku
kumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbUl} 1982, s. 283- 286; ARSEL, İl
han: Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara 1965, s. 343 - 350; 
DAL, Kemal: Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara 1984, 'S. 252- 254; GÖZÜ
BüYüK, A. Şeref: Anayasa Hukuku, Ankara 1986, •s. 203- 204; KUMAŞ, Rah
mi: Parlamentonun Boyutları, İstanbul 1985, s. 133- 142; ÖZBUDUN, Ergun: 
Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti Murakabe Vasıtaları, Ankara 
1962, s. 17-57, 99- 123; ÖZBUDUN (1989): s. 276- 279; ÖZÇELİK, A. Sel
çuk: Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İkinci cm:, İstanbul 1976, s. 285- 298; 
SOYSAL (1986): s. 306- 30V. 

(36) Anayasanın Geçici 6 ncı maddesi uyarınca halen yürürlükte olan 5.3.1973 ta
rihli Millet Meclisi içtüzüğünün 94- 98 inci maddeleri «s'Oru»yu düzenlemek
tedir. 

(37) 5.3.1973 tarihli Millet MecHsi tçtüzüğünün 70 inci maddesinin birinci fııkrası 
şöyledir: 

ı<<Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş 'ken
disine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya m'illetvekille
ri, açıklama yapabilir ve cevap verebilir.» 

(38) Uygulamadan somut bir örnek için l}kz. T.B.M.M.'nin 15.5.1984 tarihli 65 inci 
Birleşim tutanağı. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 1 7,· Cilt 3, s. 607- 608). 

(39) 5.3.1973 tarihli Millet Meclisi içtüzüğünün 97 inci maddesinin son fıkrası şöy-
ledir: 

«Soru sahibi, i'ki cevıap gününde hazır bulunmazsa; izin, hastalık veya gö
rev dışında, özrü ne olursa olsun, soru düşer. Düşen sözlü soru, aynı Ya
sama yılı içinde ancak yazılı soru olarak tekrarlanab'ilir». 

(40) 5.3.1973 tarihli Millet Meclisi tçtüzüğünün 96 ncı maddesinin ilgili hülkmü şöy
ledir: 

68 



«Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarih
ten en geç yirmi gün içinde cevaplandırılır. 
Başkan, bu süre içinde cevaplandınlrnayan yazılı sorular için Başbakanın 
veya ilgili bakanların dikkatini çeker. 
Dikkati çekme yazısının tarihinden itibaren onbeş gün içinde yazılı soru
nun cevabı Başkanlığa gelmezse, yazılı soru, sözlü soruya çevrilir ve gün
demde verildiği tarihe göre sıra alın>. 

(41) Soru, İngiliz Avartı Karnarasında da en çok başvurulan denetim yoludur. Gün
de 60 - 100 soru sorulmakta, bunlardan 40 - 50'si sözlü cevaplanırken, diğerle
rine yazılı cevap gönderilmelktedir. (LEE'DS, C.A. : Guide to British Govern
ment, Sussex 1978, s. 35; RUSH, Michael: Parliament and the Public, Hong 
Kong 1976, s. 41 - 42). 

(42) 5.3.1973 tarihli Milfet Meclisi tçtüzüğünün 99- 101 inci roaddelefi «Genel Gö
rüşme»yi düzenlemektedir. 

(43) Kaynak : T.B.M.M. Arşivi. 
(44) 2 Mayıs 1927 tarihli T.B.M.M. Dahili Nizıamnamesinin 177 nci maddesi, bilgi 

edinme işlevini; 169- 176 ncı maddeleri de Başbakan ve bakanların mali ve ce
zai sorumluluklarını saptama işlevini düzenlemektedir. {Metin için bkz. Düs
tur, üçüncü Tertip, Cilt 20, s. 410- 411). Bu konuda ayrıca bkz. ONAR (1977) : 
s. 61 - 64. 

(45) T.B.M.M.'nin 18 Nisan 1960 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım 
basının faaliyetleri üzerinde «Meclis tahkikati>> açılmasına dair kararı (T.B.M.M. 
Zabıt Ceridesi, Devre XI, Cilt 13, s. 21 2). 27 Nisan 1960 tarihli ve 7468 nu
maralı Türkiye Büyüık Millet Meclisi Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Sela
hiyetleri hakkında Kanun (Resmi Gazete, 28.4.1960, sayı 10491). 

(46) ONAR (1977): s. 73- 74. 
(47) 5.3.1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğünün 102- 103 üncü maddeleri «Meclis 

Araştırması»nı düzenlemektedir. 
(48) Kaynak : T.B.M.M. Arşivi. 
(49) öZBUDUN (1962): s. 14. 
(SO) BALTA da, güven oylamasını Yasama organının bir denetim aracı olarak gör

mektedir. (BALTA, Tal,ısin Bekir: İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara 
ı 970/72, s. 12). 
T.B.M.M.'nin 17 nci Döneminde, Çorum Milletvekili İhsan Tombuş tarafın
dan hazırlanmış olan tçtüzük teklifinde «Güven istemi» bir denetim yolu ola
ııak düzenlenmiş ve bu düzenleme biçimini Anayasa Komisyonu da benimse~ 
miştir. Gerçekten, anılan tçtüzuk teklifinin «Denetim Yol1arı» başlı'kh Yedinci 
Kısmı; «Soru», «Genel Görüşme», «Meclis Araştırması», <<Gensoru» ve <<'Mec
lis Soruşturması»nın yanında. «Güven rstemi»ni de bir denetim yolu olarak 
belirtmiştir. (T.B.M.M. Dönem 17, Yasama Yılı 2, S. Sayısı 344, s. 36- 40). 

(51) i) Başbakan Bülent Ecevit'in 18.9.1974 tarihinde istifası üzerine doğan hükü
met ıbunalımı, ancak iki ay sonra ı 7 Kasım 1974'te Sadi Irmak Hüküme
tinin kurulması ile kısmen çözümlenmişse de. parlamento dışından 17 baka
nın yer aldığı bu hiıkümetin güven istemi, Millet Meclisi'nin 29 Kasım 1974 
'tarihindeki birleşiminde 358'e !karşı 17 oyla reddedilmiştir. Bu yeni buna
lım daha uzun sürmüş ve 31 Mart 1975 tarihinde Süleyman Demirel Hü
kümetinin kurulması ile sona ermiştir. 
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ii) Hiçbir siyasal partinin mutla!k çoğunluğu sağlayamadığı 1977 Milletvekili 
Genel Seçimleri sonucunda, 21 Haziran 1977 tarihinde Bülent Ecevit Hü· 
kümeti kurulmuşsa da, gıiven istemi Millet Meclisi'nin 3 Temmuz 1977 ta· 
rıhli birleşiminde 217'ye karşı 229 oyla reddedilmiştir. Hükümet <bunalımı, 
21 Temmuz ı977'de Süleyman Demirel Hükümetinin kurulması ile sona 
ermiş tir. 

(52) Bu sorunla ı961 Anayasası zamanında, henüz ı973 tarihli Millet Meclisi İçtü
züğündeki ı 05 inci madde hükmü ydkken, 3 üncü İnönü Hükümetinin güven 
oylaması sırasında karşılaşılmıştır. Hükümebin 450 liye tamsayılı Millet Mecli· 
sı'nde salt çoğunluk olan 226 oyu alamayacağını tahmin eden Millet Meclisi 
Baş-kanlığı, sorunu bir «İlim Heyeti»ne sunmuş ve bu Heyet, oybirliğiyle ver· 
diği 3ı Aralık 1963 tarihli raporda, basit karar yetersayısı ile yetinmek gerek· 
tiğini 'bıldirmiştir. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 1 ~ Cilt 24, s. 189 · 
190). Nitekim, 4 Ocak 1964 tarihinde yapılan güven oylamasında 225 üye gü· 
ven oyu, ı75 üye güvensizlik oyu kullanmış, 4 boş zarf çılkmış, ı üye de çe· 
kimser kalmıştır. Sonuçta, Hükümetin güvenoyu aldığma 'karar verilmiştir. (Mil
let Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 1, Cilt 24, s. 198). 
Zaten, yukarıda değindiğimiz gibi, 5 Mart 1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 105 inci maddesinin son fıkrası üye tamsayısının salt çoğunluğunun ge· 
rekmediğini açıkça belirtmektedir : 

«Güven oylaması açık oyla genel hükümlere göre yapılır. Güven oyu ve· 
renterin sayısı, güvensizlik oyu verenlerden fazlaysa Badcanlar Kurulu gü. 
ven almış olur.» 

(53) öZBUDUN (1989): s. 306; SOYSAL (1986): s. 332. 
(54) Anayasa Madde 96/1: 

«Anayasada başkaca bir hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt ço· 
ğunluğu ile 1karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsa
yısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz». 

(55) öZBUDUN (1989): s. 281 · 282. 
(56) SOYSAL (1986): s. 307; Al.JDIKAÇTI (1982): s. 288; ÖZBUDUN (1989): 

s. 280-281. 
{57) DE SMITH (1978): s. 162; TEZtÇ (1986): s. 423. 
(58) ARMAGAN, Servet: 1961 Anayas_ası ve Bakanlar Kurulu, İst!a.nbul1978, s. 131. 
(59) örneğin, İngiltere'de Arjantin'le Falkland Adalarından kaynaklanan krizin ön· 
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lenememiş olmasının faturası, A vam Karnarasındaiki görüşmelerde büyük ölçü· 
de Dışişleri Ba!kanına çıkarılmış ve bu durum karşısında -bir gensoru söz ko
nusu olmamasma rağmen Dışişleri Bakanı Lord Carrington istifa yolunu seç· 
miştir. (The Economist, July 24, 1982, s. 11). Oysa, bir ülke ile ilişkilerin bir 
savaşa gidecek kadar bozulmasının Bakanlar Kurulundaki tek sorumlusunun 
herhalde Dışişleri Bakanı olmaması gerekir. 
Bireysel sorumluluğun kapsamını zorlayan bir baş.lk:a örnek de kendi yakın si· 
yasal tarihimizden getirilebilir. Milü Selamet Partisi Meclis Grubunca, Demi
rel Hükümetinin Dışişleri Bakanı Hayrettİn Erkmen aleyhine ülkemizin Ortak 
Pazara girmesine çalışılması, Egedeki ha'klarımızın korunmaması, Kudüs'ü baş
kent yapmasına rağmen İsrail'le ilişkilerimizin kesilmemesi gibi nedenlerle gen· 
soru önergesi verilmiştir. Bu nedenlerin hükümet politikasını ilgilendireceği, sa
dece Dışişleri Bakanının sorumluluk alanı içinde görülemeyeceği açıktır. Nite· 
kim, gensorunun görüşülmesi sırasında Dışişleri Bakanı Eıikmen de; 



«Okuyoruz onergeyi madde madde. Sız dış politikanın kendisine ve hükü
metin dış politikasının karşısındasınız; ama programına destek olmuşsu
nuz, •bütçesine oy ıkullanmışsınız ve belki de karşısına· çıkmayı bugün için 
olsun beliki pek lüzumlu görmüyorsunuz. Bütün bu !konular, hepsi hüku
met politikasının teker teker mevzularıdır. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 
Dönem 5, Cilt 16, s. 827, 834). 

diyerek bu noktaya değinmiştir. Buna rağmen, 5.9.1980 tarihinde'ki oylamada, 
Dışişleri Bakanı Erkmen, oylamaya katılan 233 milletvekilinin 2'ye ıkarşı 231' 
inin oyuyla düşürülmüştur. (Mıllet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 5, Cilt 16, 
s. 849). Gensorunun metni, Millet Meclisinin 3.9.1980 tarihli 128 inci Birleşim 
tutanağına eklidir. (Millet Meclısi Tutanak Dergisi, Dönem 5, Cilt 16, s. 837 
sonrası). 

(60) GUNEŞ, Turan : Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve işleyişi, İstanbul 
1956, s. 74 - 75; TEZiÇ '(1986): s. 423 

(61) GüNEŞ (1956) : s. 75. Nitekim. Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi işgüzar hak
kında Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 14 arkadaşınca verilen genso
ru önergesinde bu konuya şöyle değinilmekteydi : 

«Cezai ve hukuki sorumluluk açısından gerekli soruşturmalar elbette yapı
lacaktır. Bir Bakanın Millet Meclisi tarafından güvensiziilk belirtilerek gö
revden alınması anlamına gelen siyasi mesuliyet ise, elbette cezai ve huku
ki mesuliyetten çdk daha once gelecektir.» 

Bu gensorunun gündeme alınması Millet Meclisinin 5.6.1979 tarihli 99 uncu 
Birleşiminde kabul edilmiş, ancak Bakanın istifası nedeniyle görüşülmesine ge
rek kalmamıştır. (Gensorunun metni için bkz. Millet Meclisinin 29.5.1979 ta
rihli 96 ıncı Birleşim tutanağı sonuna ek 2; Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 
Dönem 5, Cilt 12, s. 512 sonrası). 

(62) KUMAŞ (1985): s. 152- 153. ilk örnek Süleyman Demirel Hükümetinin 
31.12.1977 tarihinde 218'e karşı 228 güvensizlik oyuyla düşürülmesidir. (Millet 
Meclis'i Tutanak Dergisi, Ddnem 5, Cilt 2, s. 97; Ayrıca 'l:Ykz. ARMAGAN 
(1978: s. ll 1). ikinci örneği ise. Dışişleri Baıkanı Hayrettİn Erkmen'in 
5.9.1980 tarihinde 2 güvenoyuna karşı, 231 güvensizlik oyuyla düşünilmesi 
oluşturur. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 5, Cilt 16, s. 849). 

(63) Bkz. yukarıda «Meclis araştırması»na ilişkin açıklamamız, s. 
(64) BILGE, Necip: Bakanların Görev ve Sorumları, Anllmra 1956, s. 42-44. 
(65) 1982 Anayasası, Madde 95/II: 

«içtüzük htikümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine 
üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.» 

(66) Aslında. Danışma Meclis'i Anayasa Komisyonunun hazırladığı Anayasa tasarı
sında farklı bir düzenleme getirilmiş ve soruşturma komisyonunun T.B.M.M. 
üyeleri arasından ad çekme yolu ile saptanacağı belirtilmişti. Ancak, Genel 
Kuruldaki göriışrneler sırasında bu düzenlemeye, soruşturma komisyonunun tü
münün aynı partiye mensup milletvekillerinden oluşa'bilme ihtimali nedeniyle 
itiraz edılince, Anayasa Komisyonu maddeyi geri çekerek yeniden düzenlemiş 
ve böylece bugünkti şekli ortaya çıkmıştır. (Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, 
Cilt 9, s. 260-267, Cilt 10, s. 334- 338). Anayasa Komisyonunun hazırladığı 
tasandaiki ilk düzenleme şöyleydi: Maıdde 106/II. «Soruşturma açılmasına ka
rar verilmesi halinde, üyeler arasından ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 'ki
şilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.» (Danışma Meclisi 1 Tutanak 
Dergisi, Cilt 7, 120 'nci Birleşim Tutanağı sonuna ekli, S. Sayısı 166, s. 29). 
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(67) Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, s. 336. 
(68) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Aldılkaçtı, bu ihtimalin gerçek

leşmesini mümkün görmemekteydi. (Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 1 O~ 
s. 336). 

(69) Cumhuriyet Senatosunun 1.1 1.1973 günlü Kararı. (Cumhuriyet Senatosu Tuta
nalk Dergisi, Toplantı Yılı 13, CiJt 13, s. 21'- 22). Anayasa Mahkemesinin 
25.12.1973 tarihli E. 1973/43, K. 1973/39 sayılı Kararı, Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi, Cilt 11, s. 385 - 388. Bu konuda ayrıca bkz. TEZiÇ, Erdo
ğan : Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi 
Kararları, İstanbul1980, s. 91 - 93; 115- 117. 

(70) T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 17, Cilt 12, s. 254. 

(71) 1961 Anayasası Madde 9D/I. 
«Ba~bakan veya Bakanlar halkkın'da yapılacak soruşıturma istemleri, Tür
kiye Buyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür ve karara 
bağlanır.» 

17.12.1965 tarihli T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü, Madde 12. 
«Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başba'kan veya bir Ba
lkanlar Kurulu üyesi hakkında Meclis soruşturması açılması isteminin bir 
veya birkaç Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi taııafından yapılması tak
dirinde, bu konudaki önergede, Başbakan veya ilgili Bakanlar Kurulu üye
si tarafından, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya Bakanlıklıarın 

gorevieriyle ilgili işlerden dolayı cezai sorumluluğu gerektiren fiilierin gö
rev sırasında işlendiğinden bahsolunmak gereklidir.» 

17.12.1965 tarihli T.B.M.M. Birleşik Toplantısı içtüzüğü, Madde 13. 
«Yargı merciierince bir işin takibi sırasında görevde bulunan veya görevin
den ayrılmış olan Başbakan veya Bakanlar Kurulu üyelerinden birinin Ba
kanlar Kurulunun genel siyasetinden veya Ba!kanlıklarının görevleriyle ilgi
li işlerden dolayı cezai sorumluluğu gerektiren fiilieri sebebiyle görevsizlik 
kararı verilirse, Başbakanlık eliyle Tüııkiye Büyük \Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısı Başkanlığına başvurulur. » 
(72) 12 Eylül 1980 öncesi yapılmış olan ve görüşülemediği için sonuçlanmayan 

Meclis soruşturması istemleri bakımından da aynı uygulamaya gidilmiştir. 

T.B.M.M. Başkanlığı, 20 Haziran 1984 tarihli 81 inci Birleşimde Genel Ku
rula getirdiği 11ir öneri ile eski Anayasa zamanında verilmiş olup da işlem gör
memiş soruşturma önergelerinin yeni Anayasanın 100 üncü maddesine uyarlan
masına kaııar verilmesini istemiştir. Bu bağlamda 1972 yılından beri bekleyen 
279 soruşturma önergesinin varlığı duyurulmuş, bunlardan 7'sinin !kırktan faz
la imza ya sahip bulunduğu (o tarihte üye tamsayısı 400 olduğu için 100 üncü 
maddeye göre soruşturma açılabilmesinde kırk milletvekili yeterliydi), 2'sinin 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunca ıkarara bağlandığı için işleme kanmaları; 
geriye kalan 224'ü kırıktan az imzalı soruşturma istemi ve 46'sı yargı merciie
lerinden gelen tezkere olmak üzere toplam 270 soruşturma istemi için de on 
gün süre verilmesi ve milletvekillerince benimsenip kırk imzaya tamamlanan
lar için işlemin sürdürülmesi, bu sürede kırtk imzaya tamamlanmayanların ise 
işlemden çıkarılması önerilmiş ve bu öneri kabul edilmiştir. Verilen on günlük 
sürede bu 270 soruşturma önergesi kı.ıık imzaya tamamlanmadığı için işlemden 
çıkarılmış, verildiği zaman kırk imza taşıyan 7 önerge ile daha önce Soruştur
ma Hazırlık Komisyonunca karara bağlanmış olan 2 önerge 21 Haziran 1984 
tarihli 82 inci Birieşiinde oylanıp reddedilmiş ve böylece 1961 Anayıasası dö-

72 



neminde verilmiş olan soruşturma önergeleri tasfiye edilmiştir. (T.B.'M.M. Tu
tanak Dergisi, Dönem 17, Cilt 4, s. 424-425, 463- 466). 
Aynı uygulamanın bundan böyle de sürdürülebilmesi için İçtüzüğe bunu sağ
layacak bir kural konması düşünülebilir. Bu bağlamda, bir yargı mercii, bir 
işin ta!kibi sırasında konu Başbakan veya bir bakanın göreviyle ilgili bir suç 
olduğu için görevsizlik kararı verirse, bunu eskiden olduğu gibi Başbakanlık 
eliyle T.B.M.M. BaŞkanlığına iletebilmelidir. T.B.M.M. Başkanlığı bu istemi 
üyelere duyurup belirli bir süre tanıyalıilir ve bu süre içinde üye tamsayısılun 
onda biri tutarındaki üye soruşturma isteminde bulunursa Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca işlem yapılması sağlanmış olur. 

(73) Eski parlamenterlerden Sayın Rahmi Kumaş bu sayıyı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısının seçim dönemi olmadığına işaret edip, yine de bu 
sürede verilen soruşturma önergelerini Millet Meclisi Genel Seçimlerine göre 
yıllara dağıttığında ortaya şu veriler çıkmaktadır: · 

ı961 - ı965 6 Meclis soruşturması istemi 
1965 - 1969 ı2 Meclis soruşturması istemi 
ı969 - ı973 25 Meclis soruşturması istemi 
ı973 - ı977 ı4 7 Mecl1s soruşturması istemi 
ı977 - ı980 126 Meclis soruşturması istemi 
KUMAŞ (ı985): s. ı43- 144. 

(74) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Turgut Tan 'bunu açıkça belirt
mekteydi : «Tasarıda üye tamsayısının en az onda biri oranındaki üyelerin so
ruşturma önergesi vereibileceği söylenmektedir. Mümkün olsa da «en az ı 00 
üye denilse. Çünkü Meclis Soruşturması müessesesli zaman içerisinde Tütk Par
lamento Hukukunda ciddiyetinden büyük ölçüde kayıp vermiştir». (Danışma 

Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 9, s. 262). 
(75) Devlet Bakanı tsrnail özdağlar hakkındaki Meclis soruşturması önergesi, 

T.B.M.M.'nin ıo.ı.ı985 tarihli 52 nC'i Birleşiminde'ki öngörüşmede 'kabul edi
lereık soruşturma açılmış. (T.B. M.M. Tutanak Dergisi, Dönem 17, Cilt 12, s. 
215) ve Soruşturma Komisyonunun hazırladığı rapor T.B.M.M.'nin ı5.5.1985 
tarihli 99 uncu Birleşiminde görüşüldükten sonra özdağlar'ın Yüce Divana 
gönderilmesine karar verilmiştir. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem ı7, Cilt 
ı 7 s. 347- 350). 

(76) ULUATAM, Özhan: Kamu Maliyesi, Teori Yayınları, Ankara 1988, s. 62; 
ÇAGAN, Na.nri : «Anayasa Çerçevesi'nde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kont
rolü, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınlan, No. 5, An\k:ara 1986, 
s. ı99. 

(77) ULUATAM (1988): s. 60. 

(78) ULUATAM (1988): s. 62. 
(79) ÇAGAN (1986): s. 203. 
(80) GüR'SOY, Bedri: Kamusal Maliye, ıİkinci Cilt, Bütçe, Ankara ı980, s. 305. 
(81) ÇAGAN {1986): s. 207. 
(82) Millet Meclisinin 13.2.1965 tarihli 57 nci Birleşimi, Millet Meclisi Tutanak Der

gisi, Dönem ı, Cilt 36, s. 140. 
(83) Hükümetin ı3.2.ı965 tarihli istifanamesi için ıbkz. Resmi Gazete, 16 Şubat 1965, 

sayı 11930. 
(84) Millet Meclisinin ı 1.2.1970 tarihli 45 inci Birleşimi, Millet Meclisi Tutanak 

Dergisi, Dönem 3, Cilt 3, s. 147. 
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(85) Resmi Gazete, 16 Şubat 1970, sayı 13427. 
(86) Nitekim, Sayın bemirel, istifasının kabul edildiği gün yeni Hükümeti Ilcurmakla 

görevtendirilmiş ve yeni Bakanlar Kurulunu es:kisindeki isimleri aynen koruya
rak oluşturmuştur. Cumhurbaşkanınca atanan bu Bakanlar Kurulu, daha sonra 
Millet Meclisinden güvenoyu almış ve bütçenin reddedilmes·inin doğurduğu 'bu
nalım bu yolla çözümlenmiştir. (Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, 
Cilt 3, s. 338 - 339, 554). 

(87) Bir bakanlığın bütçesi görüşüldükten sonra bölümlere geçilmesinin reddedilme
sine yakın geçmişimizden ik'i örnek verilebilir. Ancak, daha sonra yapılan yeni 
oylamalarla, bu bakanlıkların bütçeleri kaıbul edildiğinden, doğmuş olan kriz 
giderilmiştir : 
i) 1978 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında Kültür Bakanlığının bütçesinin 

'bölümlerine geçilmesi Millet Mecl'isinin 22.2.1978 tarihli 113 üncü Birieşi

minde tartışmalı bir ortamda yapılan oylama sonucu reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 5, Citt 3 s. 583- 586). Daha sonra Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının, «yapılan oylama işleminde. içtüzüğün 117 nci 
maddesinin öngördüğü koşul yerine getirilmediğinden teknik bir noksanlık 
bulunduğuna ve bu nedenle tehemmül etmemiş olan oylamanın Genel Ku
rulca ikmali gerektiğine» ilişk'in önergesi kabul edildiğinden, yeni oylama 
yapılmış ve Kültür Bakanlığı Bütçesinin ~bölümlerine geçilmesine karar ve
rilmiştir. Bölümler de oylanarak 'kabul edildiğinden, sorun çözüml·enmiştir. 
(M'illet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 5, Cilt "1, s. 117- 126). 

ii) 1989 yılı Bütçesinin görüşülmesi sıra'sında Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesi T.B.M.M.'nin 14.12.1988 tarihli 42 nci 
Birleşiminde toplantı çoğunluğunun olmadığının iddia edildiği tartışmalı 'bir 
ortamda yapılan oylamayla reddedilmiştir. (T.'B.M.M. Tutanak Dergisi, Dö
nem 18. Cilt 20. s. 556- 559). Daha sonra T.'B.M.M. Başkanlık Divanının 
«Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin bi
timinde bölümlerine geçilmesi için yapılan oylama işleminde, birleşimi yö
neten Sayın Başkanvekilinin tüm çaba ve iyiniyetine rağmen, Anayasanın 
96 ncı maddesiyle içtüzüğün 58 ve 117 nci maddelerinin öngördüğü gerek
ler yerine getirilmediğinden yanlışlık ve noksanlık bulunduğuna ve bu ne
denle oylamanın geçersiz sayılarak tekrarlanmak suretiyle Genel Kurulca 
ikmali gerektiğine» ilişk'in önerisi, T.B.M.M.'nin 17.12.1988 tarihli 45 inci 
Birleşiminde kabul edildiğinden, yeni oylama yapılmış ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesine 'karar verilmiştir. Bölümler de 
oylanarak kabul edilince, sorun halledilmiştir. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Dönem 18, Cilt 20, s. 949 - 972). 

{88) Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 4, Cilt 10, s. 585. 
(89) Geçici bütçede, genellikle bir önceki yılın 'bütçesi, 3 veya 4 aylık bir süre daha 

uygulanmaktadır. Bu konuda bkz. GüRSOY (1980) : s. 306 - 311. 
(90) Nitekim, güvenoyu alamamış bir hükümetin ·bütçe kanunu tasarısı hazırlayıp 

hazırlayamayacağını görüşen 'Millet Meclisi Danışma Kurulu, sorunun Genel 
Kurulda ele alınmasını önermiş ve Genel Kurulda yapılan görüşmelerde, istifa 
etmiş bir hükümetin bütçe hazırlayamayacağını ileri sürenler olmuştur. Bkz. 
CHP Grubu adına Turan Güneş'in yaptığı konuşma. (18.12.1974 tarihli 19 uncu 
B'irleşim, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Oönem 4, Cilt 7, s. 349, 353- 356). 

(91} 1961 Anayasası, Kesinhesap Kanunu tasarısının Bakanlar Kurulunca ait olduk
ları mali yılın sonundan başlayarak en geç 1 yıl sonra T.B.M.M.'ne sunulaca-
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ğını belirtmekte, ancak Yasama organının görüşüp 'karar vermesi için bir süre 
koymamaıktaydı. Bu da, aklanma işlemlerinin ço'k uzun zaman beklemesine yol 
açıyordu. Nitekim, Profesör Çağlar'ın belirttiği gibi, «1979 yılı kesinhesap tasa
rısı Parlamentoya sunulduğunda yasalaşan en son kesinhesap tasarısı, 1966 yı
lına ait tas•arı olmuştur». (ÇAö'LAR, Bakır: Parlamentolar ve Denetim, Çağdaş 
Sayıştay Denetimi Sempozyumu'na sunulan tebliğ, 4 - 5 Haziran 1987, s. 9). 
ÇAÖAN, 1961 Anayasasındaki Kesinhesap Kanun tasarılarının ne zaman ka
nunl•aşacağına ilişkin süre belirsizliğinin sakıncalarını kabul ederken, 1982 Ana
yasasında belirlenen sürenin çok kısa olmasının da denetimi zayıflatacağına işa-

ret etmektedir. '(ÇAÖAN (1986) : s. 211 ). 

(92) FEYZiOöLU, Bedi N.: Sayıştay ve Parlamento, Çağdaş Sayıştay Denetimi 
Sempozyumu'na sunulan tebliğ, 4- 5 Haziran 1987, s. 6- 7. 

(93) Bkz. Anayasa Mahkemesinin 28.1.1988 tarihli 1987/12 Esas, 1988/3 Karar sa
yılı Kararı. Resmi Gazete, 7 Ekim 1988, sayı 19952, s. 12. 

165 inci maddenin Danışma Meclisinde kabul edilen şekli, «Kamu iktisadi te
şebbüslerinin Ttirkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi usul ve esasları 

kanunla düzenlenir» demekteydi. CBkz. Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 
10, 156 ncı Birleşim tutanağı sonuna ekli, Danışma Meclisinin kabul ettiği me
tin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı, Madde 180). Daha sonra, Milli 
Güvenlik Konseyinde yapılan değişri'klikle, madde bugünkü Şeklini almıştır. 

(94) SöNMEZ, Sinan: KİT Denetiminin Boyutları ve Sorunları, Çağdaş Sayıştay 
Denetimi S'empozyumu'na sunulan tebJiğ, 4-5 Haziran 1987, s. 5. 

(95) Bkz. Anayasa Mahkemesinin 28.1.1988 tarihli 1987/12 Esas, 1988/3 Karar sa
yılı Karan. Resmi Gazete, 7 Ekim 1988, s. 13 - ı 4. 

(96) KUNTBAY, 1hsan: Türkiye'de Kamu İktisadi Teşekküllerinin Yönetimi, An
kara 1981, s. 55. 

(97) BULUTOÖLU, Kenan - KURTULUŞ, Eroiş: Bütçe ve Kamu Harcamaları, 
İstanbul 1988, s. 425; COŞKUN, Giilay: Devlet Bütçesi, Gözden Geçirnm~ş 
2 nci Baskı, Ankara 1989, s. 76. 

(98) Anayasa 'Mahkemesin1in 18.2.1985 tarihli. 1984/9 Esas. 1985/4 Karar sayılı Ka
rarı, A'MKD, 'Sayı 2ı, 1986, s. 62. 

(99) Danışma Meclisinin kabul ettiğl Anayasa Tasarısının ı 67 nci maddesinin konu 
ile ilgili hükmü şöyledir: «Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerle, serma
yesinin yarısı veya daha fazlaısı bu dairelerce verilerek kurulan sabit veya döner 
sermayeli ya da fon şt~ldindeki idarelerin gelir, gider ve mallarını Tü.rlkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek, işlerini yapmakla görevlidir». (Danışma 
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, 156 ncı Birleşim tutanağı eki). 

(100) ÇAÖAN, Nami: Anayasıa Yönünden Fonlar, Anayasa Yargısı 3, Ankara 1987, 
s. 108; ARASLI, Utkan: 1Fonlar ve Anayasal İşlevleri, Çağdaş Sayıştay Dene
tımİ Sempozyumu'nıa sunulan tebliğ, 4- 5 Haziran 1987, 'S. 9; BULUTOGLU
KURTULUŞ (1988) : s. 425- 426; COŞKUN (1989) : s. 77- 78. 

(101) ÇAöAN (1987): s. 108; ARASLI (1987): s. 8- 9; BULUTOGLU - KURTU
LUŞ (1988) : s. 426; Bütçe içi ve dışı fonların ayrıntılı bjr listesi için bkz. 
AT AÇ, Engın : Bütçe ilkeleri Açısından Fonların Değerlendiôlmesi, Çağdaş 
Sayıştay Denetimi Sempozyumu'na sunulan tebliğ, 4- 5 Haziran 1987, s. 9- ı o. 

(102) BULUTOöLU- KURTULUŞ (ı988): s. 426-427. 
(103) ÇA6AN (ı987): s. 108; BULUTOöLU - KURTULUŞ (1988): s. 429. 
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(104) DtKEÇ, üstün: Fonlar ve Denetimi, Çağdaş Sayıştay Sempozyurnu'na sunu· 
Jan tebliğ, 4- 5 Haziran 1987, s. 5. 

(1 05) örneğin, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu, BaŞbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunca; Tanıtma Fonu, muhtelif dairelere men&up ikişiierden oluşan karma 
bir kurulca; 'Faiz Eşlendirme Fonu, bünyesinde bulunduğu Merkez Bankasın
ca denetlenmektedir. (BAŞ, Hasan: Fonları Parlamento Denetlemelidir, Milli
yet Gazetesi, 27.3.1987). 

(106) Anayasa Mahkemesinin 25.10.1969 tarihli 1967/41 Esas, 1969/57 Karar sayılı 
Kararı, AMKD, Sayı 8, 1971, s. 18- 65; Anayasa Mahkemesinin 29.6.1971 ta
rihli 1971/19 Esas, 1971/61 Karar sayılı Karaiı, AMKD, Sayı 9, 1972, s. 
560- 567. 

(107) ÇAGLAR (1987): s. 10; ÇAGLAR (1989): s. 292. 

(108) Bu Kanun, 13 Kasım 1985 tarihli, 18927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
tır. 

{109) Anayasa Mahkemesinin 5.5.1987 tarihli, 6'ya 5 alınan 1986/1 Esas, 1987/10 
Karar sayılı Kararı için bkz. Resmi Gazete, 21 Kasım 1987, sayı 19641, s. 
67- 69. 

(1 10) Bkz. Anayasa Mahkemesinin 5.5.1987 tarihli 1986/1 Esas, 1987/10 Karar sa
yılı Kararına ekli Sayın O. Onar, Sayın N. Darıcıoğlu, Sayın S. Metin, Sayın 
Y. G. özden ve Sayın M. Turan'ın karşıoy gerekçeleri. Resmi Gazete, 21 Ka
sım 1987, sayı 19641, s. 69- 78. 

(ll 1) Bir 'başka kararında Anayasa Mahkemesi de aynı görüşü ileri sürmektedir: 
«Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi dışında herhangi bir yol ve 
yöntem kabul etmemiş, genel kurula ay~ırı bir uygulama yapılmasına kesin
likle izin vermemiştir. O kadar 'ki, 1 60 ın cı maddesinin son fıkrasındaki hü
kümle, Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallarının denetimi özel ola
rak düzenleniriken bile, genel kuruldan sapılmamış ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim ilkesinden vazgeçilmemiştir». Anayasa Mahkemesinin 
24.2.1987 tarihli 1985/24 Esas, 1987/6 Karar sayılı Kararı, Resmi Gazete, 12 Ka
sım 1987, sayı 19632, s. 21. 

(112) Bu Kanun, 28.6.1985 tarihli, 18795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
1 1 

(113) Anayasa Mahkemesinin 24.2.1987 tarihli, 1986/24 Esas, 1987/6 Karar sayılı Ka-
rarı; Resmi Gazete, 12.11.1987, sıayı 19632, s. 20- 22. 

(114) Bu kural, «Kamu iktisadi Teşe'bbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi»ni görüşen T.B.M.M. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenmiş ve Yasama organınca kabul edildiğin
den, Kanunun adı da değişmiştir. Komisyon, fonları da Kıanuna ekleme gerek
çesini şöyle açııklamaktadır : 

«Çeşitli eleştirilere neden- olan ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
denetimine tabi olmaması nedeniyle amacı dışında kullanılabileceği şeklinde 
itirazlara sebep oJıan fonların, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine 
tabi kılınmasını sağlayan yeni bir metin, «Dördüncü Bölüm» «Fonların 
denetlenmesi» başlığı altında ve 12 nci madde olarak teklife ilave edilmiş» 
tir. (T.B.M.M. Tutanaik Dergisi, Dönem 17, Cilt 38, 26.3.1987 tarihli 82 nci 
Birleşim Tutanağı sonuna ekli S. Sayısı 538, s. 5). 

(115) Anayasa Mahkemesinin 28.1.1988 tarihli, 1987/12 Esas, 1988/3 Karar sayılı Ka
rarı, Resmi Gazete, 7.10.1988, sayı 19952. 
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(116) T. C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Yasama Organı Denetimine Tabi Fonlar Mevzuatı, 1988/1, Sahife numarası ve
rilmemiş <<Giriş» bölümü. 

(117) T. C. Maliye ve Gumrüik Bakanlığı, 1990 M'ali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara 
Ekim 1989, s. 107. 

(118) The Daily Telegraph, 14.12.1978, s. 1; The Guardian, December 15, 1978, s. 
1~; The Economist, Decembet 16, 1978; The Economist, Decernber 23, 1978. 
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KONUŞl\'lACILAR VE BiLDiRiLER 

Prof. Dı·. Metin HEPER 

Bilkent üniversitesi 

Sjyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 

«Türkiyenin Siyasal Gelişimi içinde Parlamentonun Yeri» 

Parlamentonun temel görevi yasa yapmaktır. Parlamenterler bu ku-
ral koyma faaliyetlerini yerine getirirlerken, toplumdaki çeşitli görüş ve 
çıkarları temsil ederler. Sözkonusu görüş ve çıkarlar arasında farklılık
lar bulunacağından, parlamenterler aynı zamanda bu görüşleri ve çıkar
ları bağdaştırmaya çalışırlar. (1) 

Parlamenterler, bu uğraşları ,sırasında toplumun uzun sureli menfaat
lerini de gözardı etmemek durumundadırlar. Bu yüzden kamu hayatında 
temsil, özel hayattaki durumdan farklıdır. özel hayatta, temsil eden yal
nızca temsil edilenin menfaatlerini gözetir. Siyasal hayatta ise durum 
farklıdır. Parlamenter ile seçmen arasındaki ilişki, güven unsuru üzeri
ne bina edilmiştir. Parlamenterler, bir taraftan temsil ettikleri kişi ve 
grupların düşüncelerini dile getirmek ve çıkarlarını savunmak, diğer ta
raftan da toplumun hayati menfaatlerini dikkate almak durumundadır
lar. Bu yüzden, toplumdaki çeşitli görüş ve çıkarları, kendi görüşlerinin 
de suzgecinden geçirerek temsil eder1er. (2) 

Bu düşünceler bizi, «devlet» ve «politika» olgularına getirmiş olmak
tadır. Devlet, toplumun genel ınenfaati ile ilgili bir kavramdır. (3) Her
hangi bir siyasetten «devlet siyaseti» olarak söz ettiğ·imiz zaman, ilgili 
hususun ülkenin genel menfaati ile ilişkili olduğunu düşünürüz. Hükümet 
değişikliklerinin adı geçen siyaseti etkilernemesi gerektiğini ima ederiz. 
Yahut herhangi bir zaman kesidinde, iktidarda veya muhalefette olsun
lar, tüm siyasi partilerin o siyaset üzerinde ittifak etmeleri zorunluluğu 
düşüncesinden hareket ederiz. «Politikacılar aynı zamanda devlet adamı 
gibi hareket etmelidirler» dediğimiz zaman, politikacıların ülkenin men
faatini hiçbir ·zaman güzardı etmen1eleri mecburiyetinde olduklarını ifa
de etmiş oluruz. 

Demokrasilerde politikacılar, aynı zamanda politikacı gibi de hareket 
etmek durumundadırlar. Politikacılar, yalnızca gelecek nesilleri değ·il aynı 
zamanda gelecek seçimleri de düşünmek zorundadırlar. Gelecek seçimi dü
şünen politikacı yahut siyasal parti, oy alabilmek için vatandaşların, va
tandaş gruplarının ve diğer sivil toplum kurumlarının düşünce ve istem
lerine duyarlı olacaktır. Böylece ülke bir ölçüde, temsilcileri aracılığı, ile 
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halk tarafın~an yönetilecektir. «Cumhur» halk, «cumhuriyet» halk ida
resi demektir. Halkın temsHcileri aracılığı ile bir ölçüde de olsa yönetime 
k:ıtılabilmeleri, yani cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olabilmesi 
için- politikacıların «yalnızca gelecek nesilleri değil aynı zamanda gelecek 
seçimleri de düşünmeleri>> ve bu hareket tarzının meşruiyetinin herkes 
tarafından teslim edilmesi gerekir. Demokrasinin gerçek demokrasi ola
bilmesi için, devlet olgusu yanında politika realitesinin de vurgulanması 
ve devletin yanında politikanın da bağımsız bir alana kavuşması zorun
ludur. 

Devlet olgusu karşısında politikanın bağımsız bir alana sahip olması, 
siyasal rejimi düzenleyen temel kuralların esasa değil fakat usule ilişkin 
olmaları nispetinde mümkündür. Eğer ilgili kurallar, tün1 hükümetlerin 
uyması gerekli bazı siyasetleri de içeriyorsa, o ölçüde politik alan daral
tılmış demektir. İdeal durum, siyasal rejimi düzenleyen temel kurallann 
esasa değil usule ilişkin olmaları, fakat politikacıların aynı ızamanda dev
let adamı gibi hareket etmeleridir. (4) Bu durumun tipik örneğini, ingi
liz demokrasisi teşkil etmiştir. İngiliz siyasal geleneklerine göre, maruf 
aniatış ile, «parlamento, sadece kadını erkek erkeği kadın yapamaz»; bu
nun dışında tüm yetkilere sahiptir. (5) Federal Alnıanyc:ı_'da ise parla
mento, Yüksek Mahkeme'nin koyduğu temel normlara uymak zorunda
dır. (6) 

Politik alan, yalnızca seçilmemiş kişilerce temsil edilen devlet olgu
sundan değil fakat aynı zamanda toplumdan da bir ölçüde bağımsız ol
malıdlr. Kuşkusuz parlamenterler vatandaşların, vatandaş grııplarının ve 
sivil toplum kurumlarının düşünce ve istemlerine duyarlı davranacaklar
dır. Bu, demokrasinin gereğidir. Ancak, daha önce de belirttiğ·im gibi, va
tandaşların, vatandaş gruplarının ve diğer sivil toplum kurumlarının dü
şünce ve istemleri çatışacaktır. Bu düşünce ve istemierin uzlaştırılmaları 
gerekir. Aynca ülkenin kaynakları sınırsız değildir; bu kaynakların, eko
nomik realiteler dikkate alınarak fakat aynı zamanda mümkün olduğu öl
çüde adil dağıtılması icabeder. Ek olarak, yukarıda belirttiğim gibi, va
tandaşların, vatandaş gruplarının ve diğer sivil toplum· kurumlarının dü
şünce ve istemlerinin ülkenin uzun süreli menfaatleri ile bağdaştırılması 
zorunludur. Nihayet, demokrasi bir tartışma Ye yanşma rejimidir. Hiç
bir vatandaş. vatandaş grubu veya sivil toplum kurumu, kendi düşünce
sini, değerler sistemini tek doğru ilan edip herkesin sözkonusu düşünce
leri ve değerleri tartı~masız kabul etmesini isteyemez. Tüm bu nedenler
den dolayı, parlamenterler, vatandaşların, vatandaş gruplarının ve sivil 
toplum kurumlarının istem ve düşüncelerine duyarlı olmalıdırlar, ancak 
gerektiğinde ve belli bir ölçüde onlardan bağımsız hareket edebilmelidir
ler. 
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Bu düşüncelerin ışlğında, Osmanlı - Türk siyasal sisteminde yasa 
koyma faaliyetine baktığımızda ilk tespit ettiğimiz husus şudur :Osmanlı 
döneminde en güçlü sivil toplum kurumu, din müessesidir. öte taraftan, 
tüm Müslüman ülkeler arasında en çok Osmanlı'da, yasa koyma din kuru
mund3n bağımsızlaşabilmiştir. (7) Büyük bir imparatorluk kuran ve her
gün yeni sorunlarla karşılaşan ve bağrında sekiz ayrı islami nıezhep men
suplarını barındıran Osmanlı'nın, devlet işlerini salt dini kurallara göre 
yürütmesi zaten mümkün olamazdı. Böylece, Fatih Sultan Mehmet döne
minden itibaren Osmanlı'da kapsamlı bir yasa koyma faaliyeti ile karşıla
şıyoruz. Bu nedenden, bir büyük padişahımıza da «Kanuni» adını ver
mişizdir. 

Böylece, Osmanlı'da ilk dönemlerden itibaren yasa koyma faaliyeti, 
en güçlü sivil toplum kurumu olan din'den büyük ölçüde bağımsız olarak 
yürütülebilmiştir. öte taraftan, Osmanlı'da sivil toplum kurumlarının çok 
zayıf olması, siyasal etkinliğe sahip aristokrasİ ve girişimci orta sınıfla
rın bulunmaması, ibrenin tamamen öbür i.ıca kayması sonucunu doğur
muş, yasa koymaj sivil toplumdan geniş ölçüde bağımsızlaşırken devlet 
olgusu ile özdeşleştirilmiştir. (8) Bugün Türkiye'de iki kişi bir araya gel
se «bu r.oemleketin hali ne olacak» diyerek söze başlarlar. Osmanlı'da ise, 
daha da ileri gidilerek, hep, «bu devlet nasıl kurtulur» diye sorulmuştur. 

Daha önce de değiniirliği gibi, devlet, ülkenin genel menfaatleri ile il
gili bir kavramdır. ülkenin genel menfaatlerinin daima gözönünde bulun
durulması, ayrıca üzerinde durulmayacak kadar açık bir husustur. Ancak, 
yalnızca ülkenin genel ınenfaatlerinin gözönünde tutulması ve vatandaş
ların, vatandaş gruplarının ,ve çeşitli sivil toplum kurumlarının istem ve 
düşüncelerinin ikinci plana atılması, «devlet»in alanını alabildiğine geniş
letirken «politika'nın alanını son derece daraltır. Osmanlı'da uzun süre 
böyle bir durum ile karşılaşmaktayız. Osmanlı'da ülkeyi idare edenler, 
«devlet adamı»dır, «politikacı» değil. Batı'da, İtalyanca'daki «politizare» 
sözcüğü, onünçüncü yüzyılın ortasından itibaren yaygın olarak kullanıl
maya başlanmıştır. Türkiye'de ise, burada özetiediğim tarihi gelişmeler 
sonucu olarak, politika» ve «politikacı» kelimeleri uzun süre küçültücü 
anlamlara sahip olmuşlardır. 

özetlemek gerekirse, ondokuzuncu yÜ'zyıla kadar, Osmanlı'da devlet, 
sivil toplumu hemen tamamen egemenliği altına almış, bu durumun sonu
cu olarak yasa koyma işlevi, parlamenterler tarafından değil devlet seç
kinleri tarafından yerine getirilmiş, ilgili yasa koyma faaliyeti sırasında 
vatandaşların, vatandaş gruplarının ve sivil toplum kurumlarının istem 
ve düşüncelerinden, ziyade ülkenin genel menfaati vurgulanmış, böylece 
yalnızca devletin sivil topluma önalması ile karşılaşılmamış, aynı zamanda 
politika olgusu da devlet olgusu içinde erimiştir. 
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Sözkonusu siyasal kurumlaşma biçimi, Osmanlı - Türk siyasal geliş
mesinin sonraki dönemlerine de bir süre damgasını vurmuştur. Birinci 
Meşrutiyet Meclisi, Osmanlı'nın meşveret kurumu üzerine bina edilmeye 
çalışılrruştır. Bu Meclis'ten beklenen, ülkenin genel sorunlan üzerinde mü
nazara yapılmasıdır, yoksa milletvekillerinin toplumun çeşitli kesimleri
nin sorunlarını dile getirmeleri değil. Bu durumun sonucu olarak, bu Mec
lisin Başkanı Ahmet Vefik Paşa, kendisini hakem mevkiinde görecek, 
kendilerinden beklenen gündemin dışına çıkan milletvekillerini hakareta
rniz bir eda ile susturacaktır. (9) 

Cumhuriyet'in ilanı ile ise durum önemli ölçüde değişecek, devlet ve 
politika olguları arasında bir denge kurulmaya çalışılacaktır. Böylece, bir 
taraftan, ülkenin genel menfaatleri vurgulanmaya devam edilecektir. Yu
karıda da belirttiğim gibi, bu husus her zaman tabii karşılanmak gerekir, 
hele Cumh,uriyet'in kuruluş yıllarında karşılaşılan badireler düşünülürse. 
Atatürk, 16 Eylül 1924'de, «Halk Fırkası, hiçbir safsataya iltifat etmeye
cek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran inkılapçı bir ruhun ... tecelli ve taaz
zuvudur .... Cemiyetimiz, fırkamrz, millet içinde milletle beraber vatan ve 
İstikiali kurtarmakta pişva olduğu gibi, fikri ve içtimal inkılapta da reh
berliğini yapacak, behemehal muvaffak olacaktır.» (10) 10 Ekim 1925'te, 
«Cumhuriyet Halk Fırkası, diğer memleketlerde olduğu gibi alelade so
kak politikası yapan bir fırka değildir ... Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti gibi, bütün milleti tenvir ve bütün millete delalet vazifesiyle 
mükelleftir.» (ll) 27 Ocak 1931'de ise, «Fırkamrz sözleri, herkesin hoşuna 
gidecek sözler değil fakat milleti yükseltecek hakikatler olacaktır.» (12) 
diyecektir. 

öte taraftan Atatürk, hükümetlerin sivil toplumdan tamamen ba
ğımsız hareket etmemeleri hususunu d~ vurgulamış ve böylece giderek 
rejim içinde politik alanın yerini almasının temelleri atılmıştır. Atatürk, 
Cumhuriyetçi Terakki Fırkasının kurulmasından bile once, « ..• eskisi gibi 
millet ve memleketten menba ve nokta-i istinat almayan ve onun menafi-i 
hakikiyesiyle hiç münasebeti olmayacak suretle ya sırf nazari veya hissi 
ve şahsi programlar etrafında parti teşkiline kalkışacak insanların millet 
tarafından hüs-ni telakkiye mazhar olacağını zannetmiyorum» (13) de
miştir. 

Başlangıçta, Atatürk'ün milletin (ki milleti burada sivil toplum ola
rak alabiliriz) gelişmişlik düzeyi hakkında olumlu düşüncelere sahip ol
madığııu biliyoruz. Laiklik ile ilgili olarak büyük Nutuk'ta Atatürk, «Bir
takım şehylerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin ar
kasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükcülere, nushacılara 
tali ve hayatlarını emniyet eden insanlardan mürekkep bir -kütleye me
deni bir millet nazarıyla bakılabilir mi» (14) diye soruyordu. Bu yüzden. 
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,Şüphe yok, her işin başlangıcında, aşağıdan yukarıya doğru olmaktan zi
yade yukarıdan aşağıya olması zarureti vardır» (15) sonucuna varıyordu. 

Ancak Atatürk milletine güveniy-Ordu. Atatürk'e göre, toplumda sak
h gücü, büyük potansiyeli, Osmanlı'nın son dönemlerde «eşhas devleti»ne 
dönüşen yönetim biçimi köreltmişti. (ı6) Atatürk, milletinin kısa sürede 
çağdaş uygarlık düzeyini yakalayacağına, hatta onun üzerine çıkacağına 
inanıyordu. Böylece sivil toplum, politika ve parlamento, kendilerine has 
fonksiyonlarına sahip olacaklardı. Bu yaklaşımının tohumlarını, Atatürk'ün 
ı Aralık ı921'de yaptığı konuşmasında bulabiliriz. Bu konuşmasında Ata
türk. 

diyordu. 

... beraber yaşamakta olan insanlar cemiyet teşkil eder ki, bu 
cemiyet kendisini teşkil eden efradın kuvvetlerinin içtimaından 
hasıl olur ... Bir cemiyetin içinde beraber yaşamak malıkurniyet-i 
beşeriyesinden, fıtriyesinden dolayı müşterek bir hiss-i içtimai 
vardır. Manevi olan bu hiss-i içtima1, bir kuvvet ve nüfuz-i is
tinai teşkil eder... Efendiler, bu kuvvet zaman ile ve insanların 
terakkiyat-i medeniyesiyle teali eder, kesbi resanet eder ve 
yükselir ve iradei milliye, hakimiyet-i milliye bu kuvvetten iba
rettir. (ı 7) 

, Atatürk toplumun yapısında saklı ve giderek tekamül edecek «hiss-i 
içtimaı» ve baş'ka yerde sözünü ettiği, toplumun «maşeri fikri» kayrarn
larından hakimiyet-i milliye düşüncesine ve giderek «halkın devleti» for
mülüne ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerini belirten ya
sa tasarısıyla ilgili olarak ı Aralık ı92ı'de yaptığı konuşmada Atatürk 
şöyle diy0rdu : «İki kuvvet vardır. Biri irade-i asliye-yi milliye, diğeri 
kuvve-yi kahire ve müstebide ... bütün bu mücadele, kuva-yı asliyenin sa
hib-i asiisi olan heyet-i ictimaiyenin saadat-ı hakkİyesine müteveccih 
olan sayin, tir kuvve-yi müstebide ile mücadelesidir.» (18) 

Saltanat'ın yıkıldığına dair verilen karar dolayısıyla ı Kasım ı922'de 
yaptığ{ konuşmasında ise Atatürk, kurulan devletin kimin devleti oldu
ğunu şöyle belirtiyorrlu : «Artık milletin en ma'kul ve meşru ve en insani 
salahiyetini istimal etmek zamanının geldiğinde tereddüdü kalmamıştı ... 
Türk milleti bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet 
tesis ederek bütün fela:ketlerin karşısında meftur olduğu kabiliyet ve 
kudretle ahz-i mevki etti.» (ı9) ı3 Ağustos ı923'de, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi dönem toplantısını açarken yeni devletin niteliğini bir kere 
daha açıklığa kavuşturuyordu ve «Yeni Türk devleti, hir halk devletidir, 
halkın devletidir» (20) diyordu. 
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Osmanlı döneminden başlayarak, devlet, sivil toplumdan, daha doğ
rusu sivil toplumun Osmanlı'da en güçlü kurumu olan dinden ayrılmış 
ve kendine mahsus bir alana sahip olmuştur. Cumhuriyet döneminde 
laiklik ilkesinin kabul edilmesi, bu süreci mantık! sonucuna ulaştırmıştır. 
ikinci aşamada, yani Cumhuriyet döneminde, devlet ile sivil toplum ara
sında organik bağlar kurulmaya başlanmış ve böylece bağımsız bir poli
tik alan ve o alanın kurumlaşma biçimi olan parlamento fikri güç kazan
mıştır. Söz konusu parlamento düşüncesine ise realist bir platformdan 
yaklaşılmıştır. Parlamento, bir taraftan çeşitli halk kesimlerini temsil 
edecektir, yani politik bir faaliyeti yürütecektir, diğer taraftan da ülke 
menfaatlerini gözardı etmeyecek, yani parlamenterler, yahut politikacı
lar, aynı zamanda devlet adamı gibi hareket edeceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin burada özetlemeye çalıştığım söz
konusu realist temeller üzerine bina edilmesi, bu Meclis'in devamlılığında 
ve Türkiye'nin siyasal sistemi içinde yerini güçlü bir şekilde almasında 
önemli am il olmuştur. iki Dünya Savaşı arasında Kara Avrupa'sında ve 
ikinci Dünya savaşı ertesinde üçüncü Dünya da çeşitli ülkeler uzun süre
li otoriteryen rejimiere kayarlarken, Türkiye'de parlamento hayatı, an
cak kısa süreli kesintilete uğramış ve bu ara dönemlerden daha da güçle
nerek çıkmıştır. (21) Böylece Türkiye'de, milli egemenlik kavramı ve bu 
kavramı sembolize eden parlamento kurumu, siyasal rejimimizin en güç
lü unsurları haline gelmişlerdir. 

Bu düşüncelerle sizi saygı ile selamlıyorum 
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24 Mayıs 1990 

:Milli Egemenlik ve T.B.M.M. Paneli 

üÇüNCü BöLüM : Sorular ve Cevaplar 

OTURUM BAŞKANI- Prof. Dr. Eyüp Selahattin KARAKAŞ 

(Erciyes üniversitesi Rektör Yardımcısı) 

BAŞKAN- Konuşmacı arkadaşianınıza çok sayıda soru tevcih edil
di. Bu sorulardan bir kısmı panelimizin konusuyla ilgili değil; hu nedenle 
ben arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum, verecekleri cevaplarda pa
nel konusu ile ilgili olanları lütfedip cevaplandırırlarsa memnun oluruz. 

ilk sözü Sayın Profesör Doktor Kemal Dal'a veriyorum. 

Prof. Dr. Kemal DAL (Gazi üniversitesi öğretim üyesi) - Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 

Bize yöneltilen sorulardan burada anlatılan konu ile ilgili olanlarına 
cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın meslekdaşım Metin Heper'in benim konuşmalarımla ilgili dü
şüncesini saygıyla karşılıyorum. Ancak şunu belirteyim, burdda milli ege
menlik ve halk egemenliği konusunu biz ele alırken, Anayasada düzenle
nen temel fikir ve düşüncelerin ışığında bunu açıklamaya çalıştım ve ana
yasalarımııda ve sağ·lanan gelişmelerde genellikle millet egemenliği dü
şüncesinin hakim olduğunu belirttim. Halk egemenliğinin bir yerde bölü
cü bir nitelik taşıdığını belirtmeye çalıştım. Halk egemenliğinde halkı 
oluşturan insanların bir yerde millette olduğu gibi, birbiriyle kaynaşama
dığını belirtmeye çalıştım. Şimdi bununla beraber «Halk» deyimine karşı 
değilim; şu bakımdan karşı değilim, genellikle Atatürk'ün düşi.:ıncesi de 
bu istikamettedir. «Halk» dediği zaman, Türk lVIilletini meydana getiren 
insanlar arasında sınıf, zümre farkı gözetmeksizin herkesin aynı şekilde 
devlet hizmetlerinden ve hak ve hürriyetlerden yararlanması düşüncesi
ni birinci planda ele alarak «Halk» deyimini kullanmıştır ve böyle kul
lanmıştır. Genellikle Batı toplun1larında da bu anlamda halkı hak ve hür
riyet sahibi insanlar olarak ele almaktadır; ama devlet kurma söz konu
su olduğu zaman, birbiriyle her zaman tartışma durumunda olan insan
ların bir araya gelmek suretiyle bir devlet kurmada mutabakata varma
ları her ozaman kolay olmamaktadır. Bu bakımdan, devlet kurucusu bir 
toplum düşünüldüğü zaman, daima millet birinci planda düşünülür. Ben 
düşüncelerimi bu nokta üzerinde belirtmek isterim. 
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Sorulardan biri : Milli egemenlik fikri ile din düşüncesi arasında bir 
çelişki yok mudur? Şeklinde. Soru soran arkadaşlarımızdan 4-5'i bu konu
da soru sormuşlardır. Yani Neden anayasalarımııda «Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir» şeklinde yazılmıştır? «Devletin dini islamdır» gi
bi 1924 Anayasasının 2 nci maddesinde yer alan bir hükme neden 1961 
ve 1982 anayasalarında yer verilmediğini, neden milletin çoğunluğunun 
dininin Müslümanlık olduğu halde Anayasada bunun yansıtılmadığını so
ruyorlar. 

Evvela şunu belirtelim; bu bir egemenlik meselesidir. Daha önce 
belirttik; il~hi egemenlik dönemi ile toplum egemenliği dönemi birbirin
den tamamıyla gelişen zaman içerisinde farklılaşmış, ayrılmıştır. Devlet 
kuruc,psu bir toplumun üzerinde bir başka güç ve kuvvetin mevcudiyeti, 
o toplumun tam manasıyla egemen olduğu düşüncesiyle çelişki meydana 
getirmektedir. Ama bunun yanında, hiç kimsenin dini inançlarını devlet 
önlememektedir. Bir dine inanmada, inandığı dinin ibadetini yapmada 
herkesi devlet serbest bırakmaktadır. Bu bakımdan dine yine saygılı

dır. Hatta Anayasamızda yer almıştır; Din ve düşünce hürriyeti, din ve 
inanç hürriyeti ile ilgili maddeler vardır. Ama hiçbir şekilde bu fikir ve 
düşünceler devletin temellerini meydana getirecek şekilde bir politika va
sıtası yapılamaz. Anayasa bu yönden konuya bakmaktadır. 

Bir de, her şeyi mahiyetine uygun olarak düzenlemek icap ettiği ka
nısındayım. Bir defa devlet din ile karşılaştırıldığı zaman, iki kavram 
karşı karşıya getirildiği zaman, bu iki kavram birbirine hiçbir şey de
mez. Dindar bir devletin hiçbir anlamı yoktur. Bir devlet gördünüz mü 
siz -şimdiye kadar- camiye giden, kiliseye giden, namaz kılan? Çünkü dev
let kavramı din karşısında nötrüdür. Bu nötrlüğü devletin kuruluşunda 
da Anayasası ile belirtmenin gereği olarak devletin dini islamdır, yahut 
da bir başka dindir şeklinde bir hükmün bulunmasına imkan yoktur. 

Diğer bir soru, özellikle bugünlerde tartışılan bir konudur, AET'ye 
girdiğimiz zaman, milli egemenlik fikri sınırlanmış olmayacak mıdır? Ya
ni millet egemenliğimiz AET'ye girdiğimiz zaman zarara uğramayacak 
mıdır? Diğer milletlerarası kuruluşlarla AET kuruluşu birbirinden fark
lıdır. Supranasyonal bir niteliği vardır AET'nin. Bu supranasyonal nite
liği dolayısıyla aldığı kararları otomatikman AET'ye mensup olan dev
letler uygulamak zorundadır. Bu bakımdan milli egemenlik prensibi ile 
Anayasada yer alan «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» hüknıü ile 
çelişki meydana · getirebilir. Bu bakımdan, eğer AET'ye girme hususu 
kesinlik kazanırsa Anayasada bir de·ğişiklik yapmak gerekecektir o kanı
dayım. Ayrıca şunu belirteyim; Anayasa tasarısında bununla ilgili bir 
hüküm vardı. 6 ncı maddede, milletlerarası antlaşmalar dolayısıyla ege
menliğe zarar verici hükümler ... Milletlerarası antlaşmaların hükümleri 
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saklıdır şeklinde bir hüküm vardı; bu daha sonra Danışma Meclisinde ve 
Milli Güvenlik Konseyince bu hüküm çıkarılmıştır. Çıkarılması pek isa
betli olmamıştır. Şimdi eğer AET'ye girmemiz kesinleşirse, böyle bir hük
me yeniden ihtiyaç duyulacaktır. 

Zamanın elverdiği oranda, fazla zaman israf etmemek kayıt ve şar
tıyla bir iki soruya daha cevap vereceğim. 

Birkaç arkadaşımız da, şayet komünist veya dinci bir parti kurulur, 
iktidara gelirse, millet egemenliği ile ne gibi bir sonuç doğurur, bir çelişki 
doğurur? Şeklinde soru sormuşlardır. 

Yine bugünlerde Ceza Kanunumuzun 141, 142 ve 163 üncü maddele
rinin tartışılmasıyla ilgili bir konu olması dolayısıyla enteresan bir soru. 
Bir defa, Avrupa insan Hakları Sözleşmesindeki, bizim Anayasamız bü
yük ölçüde Avrupa insan Hakları Sözleşmesinden hak ve hürriyetlerin 
sınırlanması bakımından yararlanılarak düzenlenmiştir. Hemen hemen 
birçok maddeler aynıdır. Diğer devletlE;)rin anayasalarında da aynı nite
likte hükümler görmek mümkündür. Anayasa ile kurulmuş olan düzeni 
bozacak fiil ve hareketleri devlet önlemekte yetkilidir şeklinde Avrupa 
insan Hakları Sözleşmesınde bir hüküm vardır. Hatta 1948 Birleşmiş 

Milletler insan Hakları Evrensel Beyannamesinde de aynı nitelikte hü
küm vardır : Bir devletin anayasası ile meydana getirilmiş olan o ana
yasal düzenini koruma hakkı kendisine aittir. Bu bakımdan, Anayasadaki 
hükümler değişmedikçe, devletin temellerini dini esaslara dayandıran ve
ya herhangi bir sınıf ve zümre hakimiyetini öngören bir siyasi partinin 
kurulması veya bu şekilde k?rulan bir siyasi partinin bu amaçlara yö
nelik faaliyette bulunması Anayasanın 68 ve 69 uncu maddelerinde açık
ça belirtilmiştir, ayrıca 14 üncü maddesinde ayrıca belirtilmiştir. Kurul
ması ve faaliyet göstermesi hali hazırda mümkün değildir. 141, 142 ve 
163 üncü maddeler değiştirilse bile, ,bununla ilgili Anayasa hükümleri var
dır. Bu hükümler oldukça, kurulması ve faaliyet göstermesi mümkün de
ğildir. Bununla ilgili Siyasi Partiler Kanununda da hükümler vardır. 

Şu halde, her devletin kendi anayasa düzenini koruma hakkı var
dır. Bu bakımdan, şimdilik bu siyasi partilerin kurulması ve faaliyet gös
termesi mümkün değil gibi görülüyor. Meseleye bu açıdan bakabiliriz. 

Bir başka soru da; N eden milli egemenlik Türk.iye'ye geç geldi ? 
Şeklinde. Cevabı gayet açık; bu bir toplum olayı. Başka ülkelerde, Avru
pa ülkelerinde 1789'dan itibaren başlamıştır, bizde de ancak Osmanlı Top
lumunun genel yapısı itibariyle o düşünce sistemi içerisinde bizde ancak 
20 nci asırda milli mücadele ile gelmiştir. Toplum olaylarını başka şekilde 
izah etmeye imkan yoktur. Şartlar o şekilde getirmiştir. 
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Zaman ölçüsü içerisinde ancak bu sorulara cevap verebildim, çok 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Kemal Dal'a çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi sözü Sayın Ergun özbudun'a veriyorum. 

Pro.f. Dr. Ergun öZBUDUN (A.ü. öğretim üyesi) -Bir soru; Tür
kiye de anayasa değişikliklerinin çok hızlı olarak gerçekleştiği, anayasa
ların çok kısa sürede ortadan kalktığı, dolayısıyla çok gelişen ve anaya
sası kendine dar gelen bir ülke olmadığımıza göre bunun sebebi nedir şek
linde formüle edilen bir soru. 

Haliyle bunu üç beş dakika içinde açıklamak mümkün değil; fakat te
mel gerekçe olarak şunu ileri sürebileceğimizi ·zannediyorum. Türkiye'de 
ne 1961 Anayasası, ne 1982 Anayasası, siyasi şartlarının o zaman öyle 
icap ettirmesi sonucu olarak, temsili bir kurucu meclis tarafından yapıla
mamış~ır. Türk toplumunun bütün belli başlı kesimlerini demokratik şe
kilde temsil eden ve bunların görüşlerini dile getiren bir kurucu meclis 
ınevcut olmamıştır. Ne 1960 - 1961 kurucu meclisi bu niteliktedir, ne de 
1982 kurucu meclisi bu niteliktedir. 

Anayasa yapımı, bence toplumlarda demokratik konsensusu oylaş

ınayı sağlamanın yollanndan biridir. Bunun mümkün olabilmesi için de 
anayasa yapımı sürecinin mümkün olduğu kadar temsili şekilde cereyan 
etmesi gerekir. Yani toplumdaki belli başlı siyasi fikirlerin, grupların, 
menfaatlerin bir uzlaşma ve pazarlık sürecidir. Biz bu imkanı, sebeplerini 
tartışmıyorum, değerlendiremediğimiz ve iki anayasa da boyle bir sureç
ten geçmediği için, bu uzlaşma anayasanın temelini oluşturamamaktadır 
ve dolayısıyla anayasalar kabul edildikleri günden itibaren tekrar bir po
litik tartışma konusu haline gelmektedir. Çünkü temel bir uzlaşma, ben 
şunu kabul ediyorum, sen de bunu kabul ediyorsun, bunun üzerinde mu
tabıkız şeklinde bir fikir alışverişine ve menfaatler dengelemesine bu ana
yasa yapımı yöntemi imkan vermemektedir. Tabii diyebilirsiniz ki, her 
iki halde de anayasa netice itibariyle halk oyuna sunulmuştur ve meşrui
yetini böyle kazanmıştır. Şüphesiz bu doğru; fakat bu biçimsel açıdan 
bir meşruluktur. Gayet tabii anayasaların, gerek 1961 Anayasasının, ge
rekse 1982 Anayasasının Türk halkının büyük çoğunluğu tarafından ka
bul edilmiş anayasalar olmaları itibariyle meşruluğunu inkar etmek müm
kün değil; fakat halk oy laması, ya da referandum dediğimiz yöntem, 
anayasaların yapılmasında ancak «Evet» veya <<Hayır» cevabına elve
rişli olan bir yöntemdir. Yani halkın karşısına belli bir metin sunulmak
ta ve bu metne karşı iki alternatiften birini seçme durumunda bulun
maktasınl'z. Oysa bir kurucu meclis, yahut anayasa hazırlamakla görevli 
bir yasama organı, çeşitli hükümler, çeşitli maddeler üzerinde tartışmak, 
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düşünce alışverişinde bulunmak, uzlaşmalara varmak ve netice itibariyle 
toplumun eğilimlerini daha iyi yansıtan bir belge ortaya çıkarmak im
kanına sahiptir ki, bu imkana referandum yöntemiyle sahip değilsiniz. 
Yani ortaya konulan eseri ya tümüyle kabul etmek veya tümüyle reddet
mek zorundasınız. Ve zannediyorum Türkiye'de anayasa tartışmalarının 
bir türlü gündemden inmemesinde de, bu tür bir anayasayı şu ana kadar 
yaratamamış olmamız yatmak~adır. 

Başka bir soruda şöyle deniyor : Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir; milletin temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde rbulu
nan milletvekillerinin oylanyla çıkan bir kanun, dolaylı olarak milletin 
kararı olmaz mı? Eğer milletin karan ile muhalefet partileri bu kanun
ları kabul etmemekle milli egemenliği reddetmiş olmuyorlar mı? Şimdi 
efendim, gayet tabii Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bir ka
nun herkes için uyuln1ası gerekli bir metindir, muhalefette olur, iktidar
da olur bu bir şey fark etmez. Kanunlara uymama ayrıcalığı da kimsenin 
elinde değildir, hiçbir vatandaşın böyle bir ayrıcalığı yok. Bunda en ufak 
bir tereddüt olmamakla birlikte, sorunun formüle edilişiurleki zihniyet 
-eğer doğru anladımsa- buna tam olarak katılmadığıını da belirtınek is
tiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1961 ve 1982 anayasalanna göre 
artık milli egemenliği tek olarak temsil eden ve kendi karan, egemen 
milletin kararı ile yüzde 100 eşit tutulan bir organ değildir. 1961 ve 1982 
anayasaları, egemenliğin kullanılış formülünü ciddi şekilde değiştirmiştir. 
Egemenlik, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kul
lanılır. Pek tabii konuşmamda da belirttiğim gibi, bu süreç içinde Türki
ye Büyük Millet Meclisinin fevkalade yüce bir yeri var; fakat Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de bu yetkilerini Anayasanın koyduğu esaslara göre 
kullanmak mecburiyetindedir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden çı
kan bir kanuna karşı Anayasa yargısı yolu da 1961 Anayasasından bu
güne kadar açıktır. Ve de kastedilen eğer buysa, buradaki gerekçeye ka
tılmadığımı belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkar
dığı kanunlar ancak 'Anayasaya uygun olduğu ölçüde geçerlidir ve bir 
hukuk devletinde, anayasa yargısını kabul eden bir hukuk devletinde bu
nu iptal ettirmenin yolları da mevcuttur ve bu da antidemokratik bir 
şey değildir. Amerika'dan tutun, Kara Avrupası ülkelerinin bugün bü
yük çoğunluğu da Anayasa yargısı sistemini benimsiyor. Ama onun dı
şında çıkan bir kanun iptal edilmediği takdirde veya iptal edilene kadar 
her vatandaş için -eski bir deyimle- vacib-ül ittiba, yani uyulması mut
laka ·zorunlu bir metindir. Ben bunu be-ğendim, beğenmedim, kabul edi
yorum, etmiyorum şeklinde bir görüş de söz konusu olamaz. 

Bir uzun soru var, orada değinilen her noktayı bu sınırlı zamanımız 
içinde cevaplamak mümkün değil; fakat soruyu soran arkadaşımızla çok 
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temel. bir görüş farkımız var. Bu farkın özünü kısaca cevaplandırmak is
tiyorum. 

Sorusunun bir paragrafında : Türk kültürünün özünü oluşturan di
ni inançları, örf' ve adetleri bir kenara i tip, Batının pazarlarında alıcı bu
lamayan kokuşmuş olan kültürü ülkemize ithal etmek ve kabul ettirmeye 
çalışmak milli egemenlik kavramı ile bağdaşıyor mu? Diyor. 

Şimdi efendim bu Batı kültüründen ne anladığınıza bağlı. Yani Batı 
kültürü bizde ve kıraathane sohbetlerinde ifade edildiği gibi, mesela blu
cin kültürü yahut dandy cikleti kültürü veya Coco-Cola kültürü değil; be
nim Batı kültüründen anladığım şey, herşeyden evvel akılcı felsefedir. 
Descartes'le, Kant'la, Spinoza ile ortaya çıkan ve insan aklını temel de
ğer olarak kabul eden bir felsefedir ve buna bağlı olarak, insan hakları, 
yani her irisanın insan olarak doğmuş olmasından dolayı, insan haysiye
tinden dolayı birtakım temel haklara sahip olduğu görüşüdür. Bunların 
bir uzantısı olarak laik devlet anlayışıdır. Yani, deminden beri konuştu
ğumuz gibi, iktidarın, egemenliğin ilahi bir iradeden değil, toplumun ken
di iradesinden kaynaklandığı düşüncesidir. Ve çağdaş demokrasiye temel 
teşkil eden düşüncedir. Çünk,ü başka türlü demokrasinin felsefesine ulaş
mak mümkün değildir. Eğer ikt~dar, milletten ya da halktan gelmiyorsa, 
o zaman demokrasinin temel mantığını da inkar etmiş oluruz. Ve nihayet, 
bütün bunları mümkün kılan, özgür tartışma, özgür düşünce ortamıdır. 
Bütün bu noktalara varılabilmesi de, ancak insanın kendi kendini ve bir
takım doğmaları eleştirebilmesiyle, özgür düşünce ortamını ortaya çıkar
masıyla mümkün olmuştur. Benim Batı kültüründen anladığım, bu temel 
unsurlardır. üstelik bunlar da, coğrafi anlamda bir Batı kültürünün bir 
parçası değildir. Bugün, ilerlemek, modernleşmek, çağa ulaşmak isteyen 
her devlet, her ülke, her toplum, coğrafi mevkii ne olursa olsun 'bunları 
benimsiyor. Bu değerler sistemini Japonya'da da görüyorsunuz, Kore'de 
de, Singapur'da da, falanca yerde de; dolayısıyla coğrafi Avrupa ile sı

nırlı değildir bu. Çağdaş dünyanın evrensel kültürüdür. 

Şimdi bir noktayı daha bıelirteyim; bunu kimse bize empoze etmi
yor, kinıse de kimseye böyle bir değer sistemini mutlaka kabul edeceksi
niz diye bir zorlamada bulunmuyor. ülkeler, çağdaşlaşmanın icabı olarak, 
eğer çağdışı kalmamak istiyorlarsa, kendi çabaları ile kendi istekleriyle 
bu te!Uel değerleri, yani insan hakları, akılcı düşünce, fikir hürriyeti, de
mokrasi değerlerini benimsiyorlar. Eğer 21 inci yüzyılda bir toplum or
taçağ hayatı yaşamak istiyorsa, bütün bu çağdaş düşüncenin dışında kal
mak istiyorsa, bu onun tercihidir. Yani kimse size emP,oze etmiyor, al
mak mecb.uriyetinde de değilsini·z ; ama alınmadığı takdirde toplum ola
rak bunun ıstırabı çekile·cektir. Türkiye, dünya gelişmelerinden izole ola
bilecek bir ülke değildir. Vaktiyle Sayın Dal'ın da çok güzel cevaplan-
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dırdığı AET meselesiyle ilgili bir noktayı da belirterek bağlamak isti
yorum. 

Rahmetli Profesör Turan Gün~eş'in çok güzel bir sözü vardı : «Eğer 
briç kulubüne üye olmak istiyorsanız, orada pişpirik veya altmışaltı oy
nayamazsınız» ·Her kulübün birtakım kuralları, vardır. Siz eğer o kulü
bün üyesi olmak istiyorsanız, o kuralları kabul edersiniz. Kulübün üyesi 
olmak istemiyorsanız, o başka bir meseledir; ama hem kulübün üyesi ola
yım, hem onun kurallarına uymayayım, onun oyununu oynamayayım 
derseniz bu mümkün değildir. Biz, Türk toplumunun, şu anda görünü
yor ki, pek büyük bir kesimi ve örgütlü siyasi partilerin hemen hemen 
hepsi -çok az istisna ile- Türkiye'nin uygar Batı toplumları ile entegras
yonundan yanadır. Avrupa Topluluğuna girmekten yanadır. Dolayısıyla 
bu oyunu da onun kuralları içinde oyuarnayı istiyoruz; ama bu olmasay
dı da in . . . . . . . . . kuralları içinde oynamak ister miydik bile
miyorum. Eğer Batı uygarlığı, insan hakları, özgür düşünce, demokrasi 
ve akılcılık ilkelerine dayanıyorsa, Avrupa Topluluğu diye bir mefhum 
olmasaydı dahi, herhalde Türk toplumu olarak bu değerleri biz kendimiz 
için benimsemiştİk ve bütün icabını da kendimiz, kendi menfaatimiz için, 
kendi çağdaşlığımız için yerine getirecektik. 

Çok teşekkür ederm. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI-Biz de teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Onar. 

Yrd. Doç. Dr. Erdal ONAR (A.ü. öğretim üyesi) - Efendim ben 
de bana iletilen sorulardan doğrudan tebliğ konusuna yönelik olanlar üze
rinde çok kısa olmak üzere hemen cevaplamaya çalışacağım. 

Bunlardan bir tanesi, denetim fonksiyonu yerine getirilirken taraf
sızlık ilkesine riayet ediliyor mu? Diye bir soru. Sayın soru sahibine bu 
noktada hemen şunu hatırlatmak isterim; siyasal partiler gerçeği karşı
sındaki tebliğimi en sonunda bu konuya önemle işaret etmiştim, hatırla
yacaksınız, haliyle bir tarafsızlık olması söz konusu olama:z ; tam aksine 
bir taraftır. Bir taraf iktidardır, bir taraf da muhalefetteki partilerdir. 
Dolayısıyla iktidardaki parti elbetteki kendi hükümeti için müşkül du
rumda bırakacak soru sorması, araştırma yapması, genel görüşme iste
minde bulunması beklenemezken, muhalefetteki partinin de birtakım ak
saklıklar bir yana itilip, hep olumlu işleri gündeıne getirmesi galiba bek
lenemez. Çünkü mesaj ileriki seçimlerdir ve büyük ölçüde kamuoyunu 
aynı zamanda etkilemektir. Dolayısıyla tarafsızlık beklenemez, bunun 
beklenınesi herhalde söz konusu olamaz; ama bu bizd_e olmadığı gibi, bü
tün Batı parlamenter sistemlerinde de haliyle söz konusu olamaz. 
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Bir ikincisi biraz d olay lı bir biçimde konuya giriyor; bıasın hürriyeti 
acaba bu denetim fonksiyonunu ne kadar yerine getirir? Biçiminde bir 
soru. Tabii ki bu son derece, geniş bir konu. Benim konumla doğrudan 
ilişkili olan kısmına girmek gerekirse, yasama sorumsuzluğu dediğimiz 
bir kavram söz konusu. Yani milletvekilleri, Meclis çalışmalan içindeki 
sözlerinden ve açıkladıklan düşüncelerden hiçbir biçimde cezai sorumlulu
ğa sahip değil, milletvekiliikieri bittikten sonra dahi. Basın da bunu ha
ber olarak aynen iletirse, basına da yansıyor bu sorumsuzluk. Dolayısıyla 
basın da, Meclisteki bir konuşmayı, bir milletvekilinin konuşmasını ken
disi bir yorum yapmaksızın, kendisi olumlu ya da olumsuz yönde katıl
maksızın, konusu suç olsa, kısmen hakaret olsa dahi, aynen ilettiğinde, 
bu sorumsuzluk basın için de geçerli vaziyettedir. Bunun dışında, Mecli
sin içindeki faaliyetlerin btesinde basının denetim fonksiyonunu yerine 
getirip getirmediği şüphesiz ki çok seçkin basın mensuplarının takdiri
ne kalacak bir konudur. Ancak bu sorunun sonunda bunun saptınlması 
bazen olumsuz sonuçlar doğurmuyor mu? Deniyor. Muhakkak, gayet ta
bil zaman zaman basın hürriyetinin de bazen kötü kullanılma örneklerine 
-istemeden de olsa, sayılan az da o,lsa- ben de tanık oluyorum ama; Yüce 
Atatürkün huyurdukları gibi, galiba yine de bunun en iyi yolu basın hür
riyetini korumak, bundan kurtulmanın da en iyi yolu. 

Konuma yönelik olan bir başka soru; içeriğine, esasına, muhtevasına 
değil, sadece sunuş biçimine yönelik bir eleştiri. Kullanmış olduğum dilin, 
Anayasanın buyurduğu Türkçe olup olmadığı soruluyor. Anayasa Türk
çedir, resmi dil; öztüı~kçedir demiyor; dolayısıyla 70 inci yıl sempozyu
munda öztürkçe konuşulması acaba Anayasaya aykırı olur mu? Biçimin
de bir soru. Tebliğimin adı : «Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetim 
işlevi» Bilemiyorum acaba, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kontrol 
Fonksiyonu deseydim, bu Türkçe olur muydu? Hiç olmazdı, tamamen ya
bancı kelimeler : Kontrol da yabancı kelime, fonksiyon da yabancı ke
lime. Bunun yerine, «Murakabe» deseydim acaba daha fazla mı anlaşıla
bilirdim; bunu takdirlerlnize sunarım. Sadece, hiçbir önyargım olmaksı
zın, -bunda son derece içtenim- yerleşmiş olan kelimeleri seçmeye gayret 
ediyorum ben. Bu kelimelerin bir kısmı Ö'ztürkçe olabilir, bir kısmı olmaz. 
Mesela zaman zaınan bazı yerlerde gördüğüm gibi, «Bordür» demiyorum 
«Tretuvar» demiyorum, «Kaldırım» diyorum, bu Türkçeye daha yer
leşmiş. Ama aynı şekilde Otobüse biniyorum», «Bilet alıyorum», «Trene 
biniyorum», «İstasyona gidiyorum», Sabahleyin traş oluyorum» bunla
rın yerine bir başka kelime üretmenin de gerektiğini zannetmiyorum, 
kullandığım kelimelerin de hiçbirisi Türkçe değil çünkü. Dolayısıyla bu 
konuda bilemiyorum, herhalde son derece gereğinden fazla duyarlı olma
mak gerekir. Eğer anlaşabilİyor isek, yaygın bir kitle söylenenleri anla-
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yabiliyor ise, herhalde Türkçe dilini konuşuyoruz olarak düşünmemiz ge
rekecektir efendim. 

Demin sunduğum saygılarımı en derin biçimde tel}rarlıyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Onar.-

Buyurun Sayın Heper. 

Prof. Dr. Metin HEPER (Bilkent üniversitesi öğretim üyesi) 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bana sorulan sorulan izniniıle aynen okumak istiyorum. Sonra da 
kısaca cevaplayacağım. 

Birinci soru : -tebliğ·imi sunmadan önce bana gönderilen soru- Ege·
menlik kayıtsız şartsız milletindir kanunu bugün tam uygulanıyor mu? 
Biz biliyoruz ki, memleketin birçok yerlerinde yapılan gösterileri aşırı bir 
özgürlüğe sahip olan basın çarpıtmakta, ya da taraflı olarak yansıtmak
tadır. Milletin arzu ve isteklerine göre hareket etmeyen, memleketimizde 
yıkımdan başka hiçbir şey yapmayan bu basına aşın özgürlüğün veril
mesi, milli egemenliği hiçe saymak olmaz mı? Şeklinde. 

Şimdi, «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kanunu» deniyor, ka
nun değildir tabii, bu bir norm, bir düşüncedir. Bu tam uygulanıyor mu? 
Bir kere bu çeşit düşünceler hiçbir zaman tam uygulanmaz. Demokrasi 
ve bu konular üzerinde düşünürken, daima ideal çözümleri hali hazır çö
zümlerden ayırmak .lazım. Biz bazen Türkiye'd~ demokrasiyi ideal olarak 
tanımlıyoruz. Demokrasi nasıl olmalıdır? Sonra da Türkiye'de demokrasi 
ne ölçüde bu ideali gerçekleştiriyor ona bakmaya çalışıyoruz ve sonunda 
çok üzülüyoruz; ama şunu da unutmamak lazım ki, o kitaplardan alınan 
birtakım düşünürlerden alınan demokrasi tanımlan aslında hiçbir ülkede 
o şekilde uygulanmamaktadır. Ancak ona yaklaşılrnakta ve biraz önce 
söylediğim birtakım dengeler de eğer muhafaza edilebilirse, o zaman o 
demokrasiler uzun ömürlü olmakta. Biraz meseleye bu şekilde bakmamız 
gerekiyor. 

Basın özgürlüğüne gelince; aşırı basın özgürlüğü kavramından her
halde kaçınmak gerekir. Çünkü basın özgürlüğünün aşırı olduğunu söyle
meye başladığınız anda, çizgiyi nerede tutacaksınız ve o ço~ kolayca oto
riter bir rejime koyabilirsiniz. Biraz önce söylediğim -belki- ters bir şey 
söyleyim şimdi, ideal olarak basının tamamen özgür olması lazım. Basına 
hiçbir kısıtlama getirmernek lazım. öte taraftan da, hasının da bu öz
gi.irlüğün getirdiği sorumluluğun bilincinde olması lazım. Zannedersem 
ideal çözüm bu. 
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Gerek basın, gerekse basını kontrol altında tutabilecek olan makam, 
bu söylediğim ideal durumdan sapma gösterdikleri ölçüde, o zaman de
mokrasiyi yürütmek biraz güç olmakta. Bu soruyu bu şekilde bağlamış 
oldum. 

Birr başka soru : Hiçbir toplum, kendi gorüşünün salt doğru olduğu
nu ifade edemez dediniz; -hiçbir toplum demedim de, hiçbir toplum kesi
mi dedim ama, o şu aşamada mühim değil- O halde Anayasamızdaki 141, 
142 ve 163 üncü maddeler neden bulunmaktadır? Bu durum, bu maddeler
de ifade edilen duşüncelerin karşıtı düşünceyi salt doğru saymak değil 
midir? 141, 142 ve 163 üncü maddeleri savunanların bu ülkeye karşı yan
lış düşündükleri kanısına neden varılmıştır? 

Biraz önce de söylemeye çalıştığ·ım gibi, benim kanaatime gore, bir 
demokrasinin işlemesi için toplumda çeşitli kişiler, çeşitli gruplar olacak
tır. Bunların kendi fikirleTi olacaktır, bunların kendi istekleri olacaktır 
ve bu ldşiler, bu gruplar kendi fikirlerini ve isteklerini demokratik are
nada müdafaa edeceklerdir ve bu fikirlerle istekler farklılaştığı ölçüde o 
ülkede demokrasi yerleşecektir. Ama öte taraftan herhangi bir grubun, 
herhangi bir kişinin kendi görüşünü salt doğru ifade edip, bunu diğerleri
ne empoze etmeye hakkı yoktur. Böyle yapıldığı zaman, o durumda o ül
kede bir demokrasinin yaşamasına imkan kalmamaktadır. Zannedersem 
sorun yine burada düğümlenmektedir. 

141, 142 ve 163 üncü maddelerle ilgili çok genel düzeyde şunu da söy
leyim, fikir"' özgürlüğüne herhalde bu maddeler set çekmemelidi_r; ama o 
fikir özgürlüğünü başkalarının fikir özgürlüğünü ortadan kaldırmasına 
da bu veya benzeri maddeler herhalde yardım etmemelidir veya hukuk 
düzeni genel olarak -bu maddeler birgün kaldırılacaksa- dediğim gibi, öz
gürlüklerin başkalarının özgürlüklerine müdahale etmesi ve bunun cebren 
yapılması herhalde hiçbir şekilde kabul edilemez. 

Son soru benim ınaal~sef Profesör Dal ile başiattığımız son derece ay
dınlattığıml'z tartışmaya yeniden götürecek. Ben bunu yapmak istemi
yorum, çünkü ben bir itirazcia bulundum, Sayın Dal ona karşı görüşlerini 
bildirdiler. Şimdi son söz bende olduğuna göre, tekrar bu meseleye dön
mem haksızlık olurdu ama, şöyle bir soru var -ilginç bir soru- bilmiyo
rum Sayın Başkanın takdirine kalmış bir konudur bu, belki ben konuş
tuktan sonra Sayın Dal bir söz hakkı daha alabilir eğer kendileri arzu eder
lerse. Bir sayın milletvekilimiz şöyle demekte: Sayın Metin Heper'den mil
letin ve halkın tariflerini yapmasını rica etmekteyim ve bunun sonucun
da Sayın Kemal Dal ile aynı fikri paylaşınası mümkün olacaktır. Aslında 
zor bir soru; çünkü sosyal bilimlerde bu kavramların tarifini yapmak ve 
herkes tarafından kabul edilecek tarifini yapmak son derece güç. Sosyal 
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bilimlerde milletin, halkın bu sözcüklerin herkes tarafından kabul edilen 
tanımları yok aslında. Herkes bunu, bu kavramları zaman zaman değişik 
biçimde kullanmakta. 

Bu noktanın altını çizdikten sonra, şu husus u arz etmeye çalışayım: 
Şimdi bugünidi tartışmamızda burada millet sözcüğünü kullanırken, mil
let sözcüğü ile bir yerde toplumun tamamına atıfta bulunmaya çalıştık. 
Daha doğrusu, millet sözcüğünün bu anlama geldiğini kabul ettik. Millet 
dediğimiz zaman tek tek fertleri düşünmedik, tek tek bireyleri düşün
medik, çeşitli çıkar gruplarını düşünmedik veya toplumun çeşitli kesim
lerini düşünmedik; bütün bu kişilerin, grupların genel bir menfaati oldu
ğunu düşündük. Bunların bir bütün teşkil ettiğini dü§ündük. Toplumun, 
bu kişilerin ve grupların çıkarlarının aritmetik ortalaması olmayan, on
dan ayrı, onun üzerinde bir genel menfaati olduğunu düşündük ve millet 
sözcüğü, gerek Profesör Dal'da gerekse bizde bu imajı yarattı. Onu o şe
kilde kullandık ve oradan birtakım sonuçlara·vardık. 

Halk kelimesine gelince, Profesör Dal, halk kelimesini benden bir 
parça değişik yorumladılar. Ben halk deyince, muhakkak surette aklıma 
kötü birtakım fikirler getirmiyorum, meseleyi öyle koyayım. Halk keli
mesinden muhakkak surette toplum yapısını birtakım bölünmelere götü
recek eğilimleri hatırlamıyorum. Olabilir; ama mesela Batıdaki halk ke
limesi kullanıldığı zaman, mesela ingilizcede, bu hiçbir zaman işte bu ke
lime kullaı1ılırsa şu şekilde kötüye kullanılır şeklinde kimsenin aklına gel
n1iyor. Zannedersem zaman zaman biz de Türkçede onu öyle kullanabili
riz. Nitekim Atatürk, «Bu devlet halk devletidir, hallun devletidir» di
yor. 

Şimdi burada şuraya gelmek istiyorum : -bu fikri tebliğimde de ifa
de ettim- bir toplumda pek tabii ki hepimizin paylaştığı birtakım husus-
1:-!r var. Bunlara genel menfaat diyoruz. Mesela bu havanın temiz olması
nı istiyoruz, bu ınemleketin müdafaa edilmesini istiyoruz. Bunlar hepimi
zin yararına olan şeyler, bundan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Yine biraz 
önce söylediğim gibi, politikacılar da bir taraftan bizim çeşitli çıkarları
mızı temsil ederken, düşüncelerimizi naklederken, öte taraftan da ülkenin 
uzun süreli menfaatini de düşünmek durumundadırlar. işte onu yaptıkları 
zaman, ikinciyi yaptıkları zaman bize millet olarak bakıyorlar. Ama öte 
taraftan, tek tek fertleri, yahut değişik grupları temsil ederlerken, o za
man bize çeşitli fertler, çeşitli gruplar olarak bakıyorlar ve özellikle bu
rada millet kelimesinden sakınmak gerekiyor. Çünkü millet, biraz önce 
söylediğim gibi, topluluğun taınamını ifade eden bir kavram. Ben burada 
milletin karşısına halk kelimesini de koymak istemiyorum aslında. Çün
kü halk çeşitli anlamlara gelebilir. Halkda aslında toplumun tamamını 
ifade eden bir kavram olarak kullanılabilir; fakat bütün bu tartışmanın 

95 



sonucunda, ilk baştan beri altını çizmek istediğim husus -biraz önce ifa
de ettim, bir kere daha onu tekrar ederek sözlerime son vereceğim- de
mokrasinin yaşaması için birtakım dengeleri daima muhafaza etmek, göz
önünde tutmak zorundayız. Bu dengelerden bir tanesi de, çeşitli fertlerin, 
grupların çıkarlarını toplumun uzun süreli menfaati ile bağdaştırmaktır. 
Toplumlar bunu yapabildikleri ölçüde den1okratik rejimlerini yaşatıyor
lar. Bunu yapamadıkları ölçüde demokratik rejimler tehlikeye girmekte. 

Bütün ifade etmek istediğim husus, budur ve bunu tekrar tekrar da 
altını çizmek isterim ve şundan kesin olarak kaçınmamız lazım : Demok
rasiyi istiyorsak, istediğimiz zaman, daha doğrusu demokrasi iyidir de
diğimiz zaman, genellikle Türkiye'de üzerinde durduğumuz, o zaman se
çilmişler seçilmemişlere ön almalıdır. Tamam, demokrasilerde bu böyle 
olmalı; ama seçilmişler de hep millet kavramı ile hareket ederlerse o za
!-llan demokrasiyi yerleştiremeyiz. Seçilmişler de o zaman seçilmemişler 
gibi hareket ederler. Mesela milli irade kavramı ile ortaya çıkılmaktadır. 
işte seçilmemişlere karşı milli iradeyi temsil eden partilerden bahsedil
mekte: Milli irade de aslında, millet gibi tüm topluluğu ifade eden bir şey. 
Ne demek milli irade? Bir şeyin doğru olduğuna, o fikre götürür sizi mil
li irade kavramı da. Ben milli iradeyi temsil ediyorum; bu ne demektir? 
Ben milletin yararına olanı temsil ediyorum veya halkın yararına olanı 
temsil ediyorum. Ama nedir o ? işte bir tek şeydir o: Ben neyin halkın 
yararına olduğunu biliyorum savına oradan kolayca varabilirsiniz. O za
man bir siyasi parti olarak bir bürokrasiden farkınız kalmayabilir. Bu 
konu üzerinde ısrar etmek, bu konuyu iyice düşünmemiz gerektiğini dii
şünüyorum. Siyasi partiler çeşitli çıkar gruplarını temsil ederler, çeşitli 

fertleri temsil ederler, toplumdaki çeşitli düşünceleri, çıkarları temsil eder
ler. Onun için vardırlar; fakat aynı zamanda onları da bağdaştırmak du
rumundadırlar ve bu bağdaştırmayı, uzlaştırmayı gerek hu çeşitli çıkar
lar arasında, gerekse ülkenin genel menfaati ile başarılı bir şekilde bağ
daştırabilirlerse işte o ölçüde demokrasiler kurumlaşabilmekte. Bunu ba
şaramadıkları zaman ise demokrasileri yaşatmak maalesef mümkün ol
mamakta. 

Benim bütün anlatmaya çalıştığım meramım bundan ibaret; teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Heper. 

Son sözü Sayın Dal'a veriyorum. 

Prof. Dr. Kem·aı DAL- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli meslekdaşım Heper'le aramızda büyük bir ihtilaf yok. Zan
nediyorum Sayın Heper halk dediği zaman, bir toplumda bulunması ya-
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ni demokratik bir toplum düzeninde bulunmasını arzu ettiği çoğulculuğu 
kastediyor. Ben hiçbir zaman çoğulculuğa karşı değilim. Savunduğu fi
kir, halk olarak ifade ediyor; fakat çoğulcu demokraside bulunması gere
ken menfaat gruplarının her birinin görüşlerinin, fikirlerinin ve men
faatıerinin savunulması gerektiğini ve bir yerde bunlar arasında demok
rasi bakımından bir dengenin tesisi veya herkesin menfaatlerini koruya
bilmesi için kendi hak ve hürriyetlerine sahip olması gerektiği fikrini sa
vunuyor. Benim bildiğim, bu çoğulculuk. Çoğulculuk ile ifade etmek iste
miyorum ben halkı, ona doğrudan doğruya çoğulculuk diyorum. Şimdi 
sosyolojik açıdan halk bir sosyetedir. Yani bir şirkete benziyor; ama mil
let bir kollektivitedir. Yani vazgeçilmez şekilde birbdriyle bağdaşabilmiş, 
bir geçmiş tarihi olan, bu geçmiş tarihin yarattığı müşterek değerler sil
silesi içerisinde, bu değerler silsilesinden kolay kolay vazgeçmeyip, ileriye 
yönelik olarak yaşamayı da arzu eden bir insan grubu ve bu özellikleriyle 
diğer insan gruplarından ayrılan insan grubu. Halbuki halkta böyle bir 
özellik yok. Halk, herhangi bir yerde tesadüfen bir araya gelmiş insan 
grubuna da halk diyoruz. Halkta tarih yoktur. Halkta tesadüfen birleşme 
var. Bu vasıfta bir insan grubu biraraya gelip devlet meydana getiremez. 
Bu bakımdan, özellikle Atatürk'ün üzerinde durduğu «Hakimiyeti 
Milliyenin sahibi millettir» dediği zaman, kastettiği şeyi bir Türk Mille
tinin devleti kurmak için sahip olduğu vasıflar için bunu istemiştir. Dev
let kurulduktan sonra devleti kim idare edecektir? O idare etmede mey
dana gelen siyasi yarışmada, gayet tabii birbirinden farklı düşüncelere 
sahip insan grupları birbiriyle yarışacaktır, eğer bu anlamda halk üze
rinde ısrar ediyorlarsa ben Metin Beyle beraJberim. Bu çoğulculuktur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Saygıdeğer dinleyiciler, öyle anlaşılıyor ki, milli ege
menlik, sadece parlamenter, demokratik, laik hukuk devleti ile mümkün
dür. Bu bakımdan, ben toplantıyı kapatmadan önce, bütün insanlarımı
'Zin demokrasiyi bir siyasi ve ahlaki felsefe olarak, en üst düzeydeki yö
neticilerimizden, en sade vatandaşımıza kadar bu demokrasiyi siyasi ve 
ahlaki bir felsefe olarak benimsemelerini, bir hayat tarzı olarak kabul et
melerini temenni ediyor ve sizlere saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 13.37 
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«DEMOKRASi VE BASlN» PANELi 

TUTANAGI 

Açılma Saati : 10.00 

OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. isınet GiRiTLi 

Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma 

ve Yürütme Merkezi Müdürü 

KONUŞMAClLAR VE TEBLiöLERi 

- Nezih DEMiRKENT 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

«Demokrasi ve Basın» 

- Prof. Dr. Haluk ULMAN 

Marmara üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı 

«Demokrasilerde Basının Sorumluluğu» 

Prof. Dr. Yaşar GüRBüZ 

Marmara üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 

« Demokrasilerde Basının Yeri ve önemi» 

- Nuyan YiöiT 

Web Ofset Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

«Basın özgürlüğü ve Kişi Hakları» 

iBRAHiM BiRLER - Türkiye Buyük Millet Meclisi Kültür Sanat 
Yayın Kurulu, beş yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü bilimsel toplan
tılar çerçevesinde bu yıl beşincisini Marmara üniversitemizde yineliyo
ruz; bundan, mutluluk ve gurur duyuyoruz. 

Ben Yüce Heyetinizi, milli mücadelemizin önderi, milli egemenlik 
esasına dayalı rejimimizin kurucusu Ulu önder Atatürk ve dava arka
daşlarının aziz hatıraları önünde 1 dakikalık saygı duruşuna davet edi
yorum. 
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Buyurunuz efendim. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu). 

Ruhları şad olsun. 

Değerli konuklarımız, «Basın ve demokrasi» konulu panelimizi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekili Abdulhalim Aras başkan
lığında, Başkanlık Divanı üyeleri ve Kültür Sanat Yayın Kurulu üyeleri 
Sayın Ertuğrul ünlü, Sayın Ali Sami Akkaş, Sayın Kadir Demir, Sayın 
Mürnin Kahraman, Sayın Ertuğrul özdemir, Sayın Cemal özbilen, Sayın 
Yüksel Çengel onurlandırmışlardır; kendilerine bu arada «Hoş geldiniz, 
şerefler verdiniz» diyoruz efendim. 

Ayrıca, işlerinin yoğunluğu sebebiyle toplantıya te§rif edemeyen Sa
yın Başbakanımız, Bakanlar ~Kurulu üyelerimiz ve siyasi parti grup baş
kanvekillerimiz, telgrafla ıbaşan dileklerini ulaştırmışlardır; kendilerine 
de şükranlarımızı arz ediyo~uz. 

Değerli konuklar, «Demokrasi ve basın» konulu panelimizin sunuş 
konl}şmasını yapmak üzere, Marmara üniversitesiRektörümüz Sayın Pro
fesör Doktor Orhan Oğuz'u mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Hocam. (Alkışlar). 

Prof. Dr. ORHAN OGUZ (·Marmara üniversitesi Rektörü) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Saygıdeğer Başkanvekili, Başkanlık Di
vanı üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat Yayın Kurulu
nun değerli mensupları, basınımızın değerli mensupları, aziz konukları
ınız, ınuhterem meslektaşlarım, ve sevgili öğrencilerim; Marmara üni
versitesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, onun Kültür Sanat Ya
yın Kuruluyla yapmakta olduğumuz faaliyetler geleneksel bir hale dö
nüştü ve her sene ıbunu muhtelif konuları ele alarak tamamen bilimsel 
düzeyde tartışıyor ve Tü~k kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Biz, üni
versite olarak bu görevi üstlenmekten fevkalade mutluyuz. Milletin, mil
li iradenin hakim olduğu ıbir sistem içerisinde egemenlik konusunun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi konusunun her yönüyle Türk kamuoyunun her 
kesimine mal edilmesinde yarar gördüğümüz için bu tutum ve davranı
şı, Türkiye Biıytik Millet Meclisinin bu isabetli kararını yürekten des
tekliyoruz. 

Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Ku
rulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 inci yıldönümü 
münasebetiyle düzenlediği «Demokrasi ve basın» konulu paneli, üniver
sitemiz çatısı altında değerli panelistlerle beraber yapmaktan gerçekten 
mutluyuz. 
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Çağdaş toplumlarda basın ve basın özgürlüğü, demokrasinin işleyi
şi açısından vazgeçilınez unsurlardan biridir. Basın, fonksiyonunu ifa 
etmedeki özgürlüğü olmaksızın toplumun tüm kesimlerinin kamuoyun
da aktif şekilde temsili, seslerini duyurmaları mümkün olmamaktadır. 
Basının, demokrasinin işleyişine, sağlıklı seçmen tercihlerine ve siyasal 
katıinn ve denetime imkan vermesinin başlıca araçları, kamuoyunu il
gilendirme, kamu yönetinline yardımcı olma ve uyarmadır. Basın ve ya
yın araçlarımn, <<mass media»nın kamusal ihtiyaçlan kamu yararıyla sı
nırlı olmak koşuluyla kamuoyuna, kamu yöneticilerine duyurması, ka
mu yönetiminin aldığı önlemlerin etki ve sonuçları yönünden gerçekten 
kamuoyunu ilgilendirmesi ve bu konuda özellikle azınlık görüşlerini, mu
halif düşüncelerin yansımasını sağlaması gerekmektedir. Bu fonksiyon
larını yerine getirerneyen basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru ol
ma niteliği kaybolur. Bu bakımdan da basının özgür olması ve basın öz
gürlüğü demokrasinin «Sine qua non», yani olmazsa olmaz şartıdır. 

Türkiye'de basın özgürlüğü anayasal sınırlar dışında, basını elinde 
tutan sermaye gücü ve ticari amaç yönünden de büyük sınırlamalarla 

karşı karşıyadır. Basın organlarının büyük bir bölünıünde kamuoyunu 
ve kamu yönetimini bilgilendirme, oluşturma ve azınlık görüşlerini yan
sıtma fonksiyoonları, kamusal ihtiyaç kavramının tanımındaki yanlışlar, 
okuyucu ve izleyici kitlenin yönlendirilme çabaları, anayasal sınırların 

zorlaması gibi nedenlerle gereğince ifa edilememektedir. Basının demok
rasinin gelişmesine katkıda bulunması, anayasal sınırlar içinde siyasal 
ve ekonomik olarak özgür hareket etmesine, özdenetim yapmasına bağlı 
olmaktadır. Bu yapılmadıkça, basının dördüncü kuvvet ve demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olduğundan söz etmek mümkün olamayacaktır. 

üniversitemiz, daha önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye Cumhuri
yetinin temel ilkelerinin yerleşmesine yardımda bulunacak her türlü bi
limsel toplantıyı düzenlemekten ve bu toplantılara katkıda bulunmaktan 
gurur duymaktadır. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum, panelin başarılı geç
mesini temenni ediyorum; panelistlere, katkıda bulunanlara, iştirak eden
lere de şükranlarımı arz ediyorum. 

Sağ olun. (Alkışlar). 

iBRAHiM BiRLER - «Demokrasi ve basın» konulu panelimizin 
açış konuşmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Kültür 
Sanat Yayın Kurulu Başkanı Sayın Abdulhalim Aras'tan arz ediyorum. 
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Buyurun Sayın Başkanım. (Alkışlar). 

ABDDLHALiM ARAS (TBMM Başkanvekili) - Saygıdeğer mil
letvekili arkadaşlar1m, Marmara üniversitesinin Değerli Rektörü, öğre
tim görevlileri, TRT ve basınım1zın çok değerli mensuplarmı bu panel 
vesilesiyle, en derin saygılarımla selamhyorum. 

Muhterem konuklar, altı yıldan beri Türkiye Bilyuk Millet Meclisi, 
üniversitelerle «Egemenlik» ve «Türk demokrasisi» konularında bilim
sel panellerinin, zannediyorum, kırkıncısını icra etmektedir. özellikle 
rrıuhteren1 hocaının ifade ettiği gibi, geleneksel hale gelen Marmara üni
versitesiyle yaptığımiz seınpozyumiar, gerçekten demokrasimizin geliş

mesinde «Milli Egemenlik» fikrinin genç kuşakl arda, hafızalarda daha 
iyi belirgin hale gelmesinde önemli katkılan olduğu şüphesizdir. 

Bu panelierin demokrasi ve egen1enlik aç1sından birçok konularını 
işledik; ama, zannediyorum, geç kaldığımız bir konu, çok önemli olan bir 
konu, basınla Türkiye Büyük Millet Meclisi münasebetleri, basınla de
mokrasinin temel, vazgeçilmez unsuru olan milli egemenlik ülküsünün 
tartışılması geç kahnmış bir konuydu. Bu seneki faaliyetlerimiz çerçe
vesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyetini ziyaretimizde Sayın Demirkent 
ve yönetim kurulu arkadaşlar! serıenişlerini ifade ettiler. Gerçekten bir 
geç kalmanın hüznünü içimizde taşıyarak muhterem hocamıza bu konu
yu açtığımızda memnuniyetle karşıladılar. Bu vesileyle de geç kahnmış 
olsa da bas1nla Türk demokrasisinin genel meselelerinin ilmi çerçevede 
münakaşasına imkan verilmiş oldu. inşallah bundan sonra, şüphesiz ki, 
bu panelde Türk basını ve demokrasiyle ilgili konulann tamamının tar
tJşılma imkansızlığını kabul ediyorum; ama, bu bir başlang1ç olarak Tür
kiye, Büyük Millet Meclisiyi e, ilim çevreleriyi e, gazeteciler cemiyetleriy
le devamlı paneller yapma arzusunu Türkiye Büyük :Millet Meclisi Kül
tür Sanat ve Yayın Kurulu devamh arzu halinde kendisini hissettirecek
tir. 

Ben, bu panelin düzenlenmesinde Gazeteciler Cemiyetinin Sayın Baş
kanına, Yönetim Kurulu üyelerine, Marmara üniversitesinin Değerli 

Rektörü ve yöneticilerine, panelistlere teşekkürlerimi ifade ederek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Şüphesiz ki, bugünkü panelimizin konusu, bilindiği gibi, «Demok
rasi ve basın>>dır. Her yıl olduğu gibi bu panelierin düzenlenmesinde iş
birliği yaptığımız değerli destek ve yardımlarını esirgemeyen Marma
ra üniversitesine tekrar şükranlarımı ifade etmek isterim. 

Çağımııda toplumların kendi kaıderlerine yine kendilerinin yön ve 
karar verdiği, şeref ve haysiyetine, hak ve özgürlüklerine en yüce değe-
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rin verildiği ideal bir rejim olarak ta111mladığımız demokrasinin, ayrıl

maz ve vazgeç}lmez temel unsurları vardır. Bu unsurların önde gelenle
rinden biri de, milletin n1üşterek sesi, kamuoyunun aynası olarak kabul 
ett~ğimiz basındır. 

Eğer bir ülkede gercek bir demokratik rejim mevcut ise, mutlaka 
hür basın da vard;r. Parlamenter demokratik rejimin tabii ve ayrılmaz 
parçası olan siyasi partiler kamuoyunu oluşturmada en etkili güç olan 
basınla çok sıkı ve yoğun ilişki kurma ihtiyacı içerisindedir. Bu ilişki
ler, tabii ki sadece siyasi partiler yönlinden düşünülemez; demokratik 
iapı içinde kurulu bulunan tüm k~rum ve kuruluşların basın ilişkileri 

ve ihtiyacı bir zorunluluktur. Demokrasinin yerleşmesi, kökleşmesi ve 
iyi işlemesi, basınla olan ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülmesine, bası
nın da !'endine düşen sorumluluğu, hizmet anlayışını bilinçli bir şekilde 
çahştırmm:;ma bağlıdır. 

Bugünkü dünyamız, kitle haberleşmesi, açısından büyük ve inanıl

maz bir gelişme içerisindedir. Bu hızlı haberleşme, toplumları doğrudan 
etkilemekte, rejimleri yönlendirebilmektedir. Bunun tabii sonucu ola
rak, ülkemizin de bilgi ve haberleşme etkisinden ayrı tutulması düşünü
lemez. Hızla gelişen teknolojiye uygun olarak her geçen gün kendini ye
nileyen basın ve yayın hizmetlerinin, milletin1İzin siyasal, sosyal ve kül
türel yapısının gelişmesinde çok büyük katkılar sağladığına inanıyorum. 
Hiç şüphesiz ki, cumhuriyet ve demokrasimizin temel organı olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ülke ve millet yararına yaptığı çalışmala
:rının basınnnız tarafından daha geniş boyutlarda kamuoyuna yansıtıl
ması, demokrasimiz açısından çok yararlı olacaktır. Nitekim, bizim 1985 
yılından bu yana yaptığımız bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmaları Tür
kiye Büyük. Millet 1.\feclisinin ve demokrasinin bütün yönleriyle basını
mız aracılığıyla aniatma ve tanıtma &macıyla gerçekleştirmektedir. Ba
sınımızın bu konuda destek ve katkılarını şükranla karşılıyorum ve te
şekkürlerimi sunuyorum. 

özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin her yıl Türk demokrasi
... ~nin güzel örneklerini ve n1illi mücadele hareketlerinin en çarpıcı örnek
lerini bir broşür halinde yayınlaması ve bütün gazetelere ek olarak ila
vesi, bu konuda bize hiçbir maddi destek karşılığı olmaksızın bütün öz
verimliliğiyle yanıınrzda olmaları, gerçekten bizleri bahtiyar kılmaktadır 
ve Türk demokrasisinin gelişmesinde, halkımızın aydınlatılmasında, özel
likle demokrasiınİzin temel kaynağını teşkil eden ınilli mücadele hareket
lerinin kamuoyuna daha rahat anlatılmasında gerçekten büyük katkıları 
olmaktadJr. Bu bakımdan, bu şükran ifadelerimi Sayın Deniirkent'e ve 
yönetim kuruluna ifade etmeden sözlerimi bitirmek istemiyorum. Teşek
kür ediyorum. 
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Bu panelin Türk demokrasisi ve basın açısından çok faydalı g~e
ceğine inancım tamdır. Bundan sonraki panellerimizin de aynı çerçeve
de geçmesi dileğiyle hepinizi en derin saygılanmla selamlıyorum. (Al
kışlar). 

iBRAHiM BiRLER - Değerli konuklarımız, «Demokrasi ve Basın» 
konulu panelimizi, Profesör Doktor İsmet Giritli yöneteceklerdir. Say
gıdeğer hocamız, Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Ta
rihi Araştırma ve Yürütme Merkezi Müdürü olarak bugüne kadar bizim 
kurulumuzia büyük işbirliği içine girmişlerdir. 

Ben konuşmacıları ve tebliğlerini kısaca takdim ettikten sonra Sa
yın Oturum Başkanı ve konuşmacıları ılıuraya davet edeceğim. 

Sayın Nezih Demirkent, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, tebliğlerinin 
konusu, «Demokrasi ve Basın». 

Profesör Doktor Haluk Ulman, Marmara üniversitesi Uluslarara
sı ilişkiler Bölüın Başk~nı, tebliğleri «Demokrasilerde Basının Sorumlu
luğu». 

Profesör Doktor Yaşar Gürbüz, Marmara üniversitesi Kamu Yöne
timi Bolüm Başkanı, tebliğleri «Demokrasiler4e Basının Yeri ve önemi». 

Sayın Nuyan Yiğit, Web Ofset Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
tebliğleri «Bas1n özgürlüğü ve Kişi Haklan». 

Ben, Sayın Oturum Başkanı ve sayın konuşmacılan buraya davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. (Alkışlar). 
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PANEL 

Konusu : «Demokrasi ve Basın» 

OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. 'ismet GtRiTLi 

Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştırma 
ve Yürütme Merkezi Müdürü 

~ 

KONUŞMAClLAR VE TEBLiGLERi 

- Nezih DEMiRKENT 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
«Demokrasi ve Basın» 

- Prof. Dr. Haluk ULMAN 
Marmara üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı 
«Demol{rasilerde Basının Sorumluluğu» 

-Prof. Dr. Yaşar GüRBüZ 
Marmara üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 
« Demokrasilerde Basının Yeri ve önemi» 

- Nuyan YiGiT 

W eb Of set Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
«Basın özgürlüğü ve Kişi Haklan» 

OTURUM BAŞKANI - Türkiye Büyük Mill8t Meclisinin Sayın 
Başkanvekili, sayın milletvekilleri, Sayın Rektörümüz, sevgili meslek
taşlarım, basın ve TRT mensupları ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 70 inci yıldönümü. dolayısıyla 
düzenlenen bu panel, «Demokrasi ve Basın» konulu panelin yönetimine 
geçmeden önce, Türkiye'de milli egemenliğe dayalı rejimin gerçekleşti
ricİsİ olan Büyük Atatürk'ün haberleşmeye verdiği önemi vurgulayan 
birkaç nokta üzerinde durmak, ondan sonra da değer1J panelistlere söz 
vermek istiyorum. 

Hepimizin bildiği üzere Mustafa Kemal, Büyük Nutuk'ta da vurgu
ladığı üzere Samsun'da karaya çıkmadan önce bir 'fikir geliştirmiştir; 
o da, milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmaktır. Nitekim, bunu 
kademe kademe olarak gerçekleştirdiğini, milli mücadeleyi ibu fikre da-
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yandırdığmı, 22 Haziran 1919'da yaymladığı Amasya Tamiminde esas 
önemli noktanın milli egemenlik prensibinin Türkiye'de ilk defa bir bel
gede yer almas1 olayı olduğunu biliyoruz. 

Yine bunun gibi Mustafa Kemal, gazetelerden başlayarak, ajanslar
dan başlayarak haberleşmenin bütün türlerine ve genellikle kamuoyuna 
çok büyük önem vermiştir. Mustafa Kemal'in demeç ve söylevlerini dik
katle tetkik edenler göı~ürler ki, 1922 ve 1931 yıllan arasında Mustafa 
Kemal'in kamuoyundan başlayarak, kamuoyunun çeşitli ifade araçları 
olan, basın başta olmak üzere, birbirinden çok güzel beyanları vardır 
ki, bu beyarilar, bugün bir haberleşme çağında yaşadığımıza göre, bugü
ne kadar ulaşan bir sezjnin de ifadesidir. Bu ayrı bir çahşma, ayrı bir 
araştJrma konusudur. 

Yalnız, yine hepimizin bildiği gibi, Mustafa Kemal daha 4 Eylül 
1919'da toplanan Sivas Kongresinde yayın organının önemini aniayarak 
«İrade-i Milliye» dediğimiz bir gazetenin yayınıanmasına önayak olmuş
tur. Yine 27 Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya intikal edildikten son
ra yayın1anan, 10 Ocak 1920'den itibaren yayınlanan gazetenin adı «Ha
kimiyet-i Milliye»dir. Bu isimler bile, Mustafa Kemal'in yaptığı müca
delenin, Mustafa Kemal'in bize miras olarak bıraktığı Atatürkçülük öğ
retisinin nirengi noktasının (Hakimiyet-i Milliye) milli egemenlik olduğu
nu göstermeye yeterlidir. 

Yine çok enteresan bir nokta: Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılışından 17 gün önce, 6 Nisan 1920'de Ankara' da, Ulus 
semtinde bir tek odada Anadolu Ajansının kurulmasına önayak olmuş
tur ve bunun esas gorevinin milli n1ücadelenin sesinin dünyaya duyu
rulması olduğunu söylemiştir. 

Yine Mustafa Kemal'ln Türkiye'de 1855'te Kırım Savaşı esnasında 
gerçekleştirilen telgraftan, mill] mücadele boyunca en iyi şekilde yarar
landığım ve demin zikrettiğim Amasya yazısım, hepimizin bildiği gibi, 
Yaveri Cevat Abbas'a orada dikte ettiğini ve birçok uykusuz gecelerini 
telgraf baş·ında geçirerek zamanın bütün o malıdut imkanlarına rağmen 
haberleşme arac1nı, telgrafı çok iyi değerlendirdiğini biliyoruz. 

1 

Yine 1920'de Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyete geçen rad-
yonun, faaliyete geçişinden sadece 7 yıl sonra, 1927'de Türkiye'de rad
yoyu Türkiye Cumhuriyeti ve onun başJ olan Mustafa Kemal'in gerçek
leştirdiğini görüyoruz. Hepimjzin ıbildiği gibi, 1438'de ortaya çıkanlan 
matbaa, Türkiye'ye 1 727'de, 300 yıl rötarla gelmiştir. Halbuki radyo, 
Mustafa Kemal'in Önayak olmasıyla 7 yıl sonra Türkiye'de gerçekleş
tirilmiştir. işte bu eski zihniyetle Mustafa Kemal'in zihniyeti ve sürat 
temposu arasmdaki fark, çok şayam dikkattir. 
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Efendim, bu genel beyanlardan sonra toplantımızın esas konusu olan 
p~nelde söz alan arkadaşları, demin İbrahim Birler kardeşimiz takdim 
ettiler, ben konuşma sıralarına göre kendilerini tekrar takdim ediyorum. 

Nezih Demirkent, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, «Demokrasi ve ba
sm» konusunda konuşacaklar. Arzu ederlerse oturdukları yerde, arzu 
ederlerse kürsüye teşrif ederek -belki daha iyi- konuşmaları için evvela 
ilk konuşmacımız Nezih Demirkent'i davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. 1 (Alkışlar). 

NEZiH DEMiRKENT (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) - Parla
mentonun saygın üyeleri, Sayın Rektör, üniversiteınİzin seçkin akade
misyenleri, saygıdeğer konuklar ve benim cefakar meslektaşıarım; he
pinizi saygıla selamlarım. 

70 yıldır Türkiye «Demokrasi» ve «Basın» kavramını tartışıyor. Bu
nu, demokraside sorumluluk üstlenen bütün katmanlar da tartışıyor, ba
sın n1ensupları da tartışıyorlar. üzülerek söylemek gerekir ki, 70 yılın 

sonunda ortak mutabakatlarımız bir hayli az. Eğer hu mutabakatları 

artıraınayacak olursak, Türkiye'deki demokrasinin tartışması süregi
decek, zaman zaman başka boyutlara uğrayacak, sonra tekrar demokrasi 
mücadelesi verilmeye devam edilecek. 

Ancak, şunu da burada şükranla ifade etmek zorundayım ki, Sayın 
Aras'ın da belirttiği gibi, Meclis Başkanlık Divanı, yıl olarak 5 veya 6 
yıldan bu yana egemenlik konusununun anlayış biçimini yurt çapında 
yaygınlaştırabilınek uğruna büyük çabalar sarf etmektedir. Biz de ce
miyet olarak bu yolda bir katkıda ıbulunabildikse ne mutlu bize. Artık 
23 Nisan günleri çocuk bayram,ı kadar milli egemenlik bayraiıu olarak 
kutlanıyorsa bu, bugünün ve bundan evvelki Meclis Başkanlık Divanla
ı ının eseri olmuştur. Biz de basın olarak buna bir katkıda bulunduğu
muzu, bulunmaya çalıştığımızı biliyorum. Bunun süregitmesi en önemli 
olaydır; çünkü, bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. 

Zannediyorum, Türkiye'de tartışılması gereken konulardan bir ta
nesi, demokrasi anlayışıdır. ·Biz, galiba demokrasiyi beş yılda bir seçilen 
milletvekilierine verdiğimiz vekaletin sürekli onlar tarafından kullanıl

ması şeklinde algıhyoruz ve bunun sonucunda da sürekli olarak imtiyaz
h kişiler yaratmış oluyoruz. Biz böyle düşünürken. bir grup insan da 
basını, İstanbul ve bir iki büyük şehirde çıkan, 7 - 8 günlük gazeteyle 
5- 10 dergiden ibaret görüyor. Bu yanılgıları süratle değiştirmemiz la
zım. 

önce şunu kabul etmek lazım ki, demokrasi, seçiln1iş insanların bir 
yönetim tarzı değil; aksine, toplumda yaşayan insanların katk1larıyla 
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gerçekleştirilecek bir yaşam biçimidir. Biz, yıllardan beri bu tartışma
yı, bu aşamayı becerernedik Bu sebeple de her vesileyle Parlamento dışı 
güçlerin varlığını kabul etmedik. Halbuki, demokratik ortamlarda Par
lamento <iışı güçler var. işte bugün burada bulunduğumuz üniversiteler, 
işte bize söz hakkı verilen meslek kuruluşları, sendikalar, yerel yönetim
ler ve basın. Bunları daha artırmak mümkün. Eğer bunların katkısı sağ
lanacak olursa, biz buna demokrasi diyoruz, yoksa seçilmiş insanların 
yönetimine «Zümre hakimiyeti» demek gerekir. 

Demokrasi, sadece bir kanunlar rejimi de değildir. Hukuka saygı
nın benimsendiği, kanunların üstünlüğü yerine «Hukukun üstünlüğü» 
prensibinin seçildiği bir yönetim biçimidir. Meclisten çıkarılacak kanun
ların geçerliliği, hukuka uygunluğuyla değer bulur. üzülerek şunu söyle
mek durumundayım ki, son yıllarda Meclisten çıkarılan kanunların önem
Ii bir bölümü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmektedir. Bunun 
nedeni, Parlamentoda sorumluluk üstlenen saygıdeğer milletvekillerinin 
«Kanun benim» felsefesiyle hareket etmeleridir. Anayasa Mahkemesinin 
bu kadar görev üstlenir olması, bize göre, bana göre, demokrasinin gele
ceği yönünden endişe vericidir. Hukuka üstünlüğü sağlamamız gerektiği 
bir sırada Yüce Meclis, kanun yapma yetkisini Bakanlar Kuruluna tevdi 
etmiş bulunmaktadır. Burada açık ve seçik şunu belirtmek ızorundayım 
ki, bugün Tiirkiye'deki yönetim, kanun kuvvetindeki kararnamelerle yü
rütülmektedir. Bu, «Kuvvetler ayrılığı» prensibine ayk1rı olmakla birlik
te, Türkiye'deki demokrasinin gelişmesini de engeller vaziyettedir. Bu
nun için bizim 1990 Türkiyesinde demokrasi anlayışından şikayetlerimiz 
vardır. Bunları sık sık kamuoyuna açıklıyoruz; ama, nedense, tek tek şi
kayetçi olan saygıdeğer parlamenterler bu konuları kendilerine verilen 
vekaleti kullanarak Mecliste gündeme getirmiyorlar. O kadar ki, malum, 
çıkarılan 413 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin kanun haline 
gelmesi için klasik parlamento taktikleriyle icranın gücünü artırıyorlar. 
Bu yöntem ve bu uygulama, herhalde şöyle bir sonuca Türkiye'yi götü
rür: Bakanlar Kurulu, kanun kuvvetinde bu kadar büyük ölçüde karar 
alabiliyorsa ve bunun Mecliste tartışılması bir ihtiyaç halinde değilse, 
bunu bir abşkanhk haline getirip Parlamento içindeki her türlü sayısal 
azınlıktan veya çoğunluktan kurtulma imkanı da vardır. Kanun kuv
vetindeki kararnaınelerin Meclis Genel Kurulunda konuşulmaması çok 
endişeyi mucip sonuçlar yaratacaktır. 

işte, bu bakımdan demokrasi konusunda yapılacak her türlü tartış
manın yararı olduğuna inanıyoruz. Bizim anlayışımııda gene demokra
tik sistemin varlığı, düşünce açıklama hürriyetinin sınırsız kabul edil
mesiyle mümkün. Düşünce aç1klamanın yaygınlaşması engellenmemelidir, 
tehlikeli de sayılmamalıdır. Aslında, Anayasaya göre düşünce açıklama-
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sında sınırlama yok gibi gorunur; ama, meri kanunların hemen hepsin
de yas'aklar vardır. Bütün bunların ötesinde, son aylarda insanların gör
düklerini aktarmaları bile suç haline gelmiştir. Hiçbir yorum yapmak
sızın verebileceğiniz bazı haberlere sınırlama getirilmiştir. Devletin bö
lünmez bütünlüğü, yasaklarla korunmaya çahşılmaktadır. Bu, yine en
dişeyi mucip bir olaydır. 

Aslında bugünlerde tartışılması gereken konulardan bir tanesi de, 
yasaların devleti korun1ak için mi çıkartıldığı, yoksa vatandaş haklarının 
sağlanması gerektiği midir. Bizim yasalarımız yıllardır devleti korumak 
için yapılmış ve yapılırken de hep vatandaşlar asi, isyankar, bölücü ola
rak görülmüştür. Demokrasilerin temel unsuru insansa, insanların da 
varlığı kabul edilerek devletin korunması yolu, yöntemi aranmalıdır. 

işte bu ihmal, bizi Avrupa ile bütünleşmemizi engeller bir boyutla
ra varmış bulunmaktadır. Biz, Avrupa Topluluğ·una girmek istediğimizi 
söylediğimiz günlerde çağdaş ülkelerden, Avrupalılardan insan hakları
nın önemi bize aniatılmaya başlanılmıştır ve üzülerek şunu burada be
lirtmek isterim ki, biz, onlar istedikleri için insan hakları konusunda ba
zı yasa değişikliklerini yapar hale gelmek utancı içine girmişizdir. As
lında, toplum, insan haklarında pekÇok olguya bu toplumun sahip oldu
ğuna müdriktir; ama, Batılı ülkelerin «Şu madde de var, şu madde de 
var» demeleriyle biz şimdi insan haklarına saygın olmak için bazı yasa 
değişiklikleri yapar hale gelmişizdir. O kadar komiklikler yaşamakta

yı:odır ki, düşünce suçuyla içeri aldığımız kişilerin bir bölümü içeride 
yatmakta, bir kısmına da imtiyaz tanınarak salıverilmektedir. Bu da 
hukuktaki adalet prensibini zedeler hale gelmiştir. 

Yine bu olaylar ve özellikle Batının bu tavrı, tutumu, her vesileyle 
Hükümeti kızdırmış ve eksik olmasınlar, yılda birkaç defa düşünce öz
gürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yasalar Meclisten çıkarılmaya 
başlanmıştır. «Küçüklerin ahlakını bozuyor» diye iktidar mensupları pa
ra cezaları getirmişlerdir. Muzır yayın kurulları kurmuşlar, o da yet
men1iş, matbaaların el konulabileceği, insanların düşüncelerinden dola
yı ömürlerinin üç katı hapsedilebileceği gerçeğini ortaya koymuşlardır. 
Maalesef, şunu burada ifade etmek zorundayım ki, yasalarla yaratılan 
ü..rör, şu günlerde bazı yayın organlarının yayınıanmasını engellemekte
dir. Anayasamıza güre de bu ülkede basın özgürdür. Maalesef matbaa
lara el konulması gibi dehşet verici hükümlerden daha da tehlikelisi var
dır; o da, bu kanunlardan, bu uygulamalardan güç alan birtakım sapık 
düşüncelerin giderek artmasıdır, bu kişilerin toplum huzurunda ~orum
luluk üstlenir olmasıdır. Çok önemli bir büyüğümüz, bundan bir süre ön
ce basının ülkede huzursuzluk yarattığını ileri sürerek cezalandırılmasını 

1 

istemiştir. Yine bugün içişleri makamında bulunan Savın eski Vali, mat~ 
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baalarda bazı yayınları hasariarsa kapatacakları tehdidini savurmuş

tur. Biz yayıncılar, biz gazeteciler, bu makamları işgal edenlerin tehdit
leri altındayız. Batıda bu türlü olaya işkence derler. Onun için bazı ko
nuların çok açıkça konuşulması lazım. Dışişleri Bakanlığında elden ele 
dolaşan bir evrakın gazetede yayınlanması suç haline getirilmiştir. Dev
letin yüce savcıları hukuk kurallarını unutarak aslanlar gibi saldırmak
tan, insanları parçalamaktan mutlu hale gelmişlerdir. Bu anlayış, Roma 
Devrinin arenalarında mevcuttu, bugün Devlet Güvenlik Mahkemesi sav
cılarının şahsında var. 

Şunu burada ifade etmek isterim ki, bu güce sahip olduklannı id
dia eden kişiler, maalesef, büyük bir yanılgı içinde bulunmaktadırlar; 
çünkü, bu sübjektif görüşlerimizin dışında ülkemizin yurt dışındaki iti
barı bu anlayış yüzünden sarsılmakta, yıkılmakta ve içeride ve dışarıda 
pekçok toplum bu olayları bilmekte ve Türkiye'den tek yönlü çıkanlan 
bilgilerin yetersiz kaldığını kabul etmektedir. Serbest düşünce, milli ve
ya gayri milli olarak tartışılamaz. Biz, serbest düşünceyi inhisarımız al
tına aldık, aksini söyleyenleri gayri milli ilan ettik. Serbest düşünce ev
rensel bir olaydır. Bizim düşüncelerimize Doğuluların ve Batılılann, Ba
bhların ve Doğulularm düşüncelerine de bizim ihtiyacımız var. 

Şunu burada samirniyetle söylemek gerekirse, açıkhk rejimi bizde 
yıllardır yarı açık, yarı kapalı uygulanıyor. Kişilerin bilme ve öğrenme 
haklarının ölçüsü, siyasi iktidarların değil, iktidarda olan çoğunluğun gö
rüşüne göre bazen lehte, bazen aleyhte oluyor. 1961 Anayasas_ının getir
diği özgürlük ortamını hep birlikte toplumumuza fazla görenler, dikta 
yöntemleri sayesinde Türkiye'yi bugünkü düşünce ortamına: getirdiler. 
Bu olurken de basında görülen birtakım yanlışlıklardan güç aldılar, yo
rum, inceleme ve eleştirilme yapılmasmı dahi kınar hale geldiler. Batı 
gazetelerinde yorum olmadığını söyleyen başbakanlarımız çıktı. 

Eğer ben burada konuşmama devam eder ve bazı haber ornekleri 
verecek olursam, zannediyorum, Ankara'da makamında oturan Sayın 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin .Savcısı, beni rahatlıkla tutuklama emri 
verebilir. Buna mukabil, aynı zat Avrupa Topluluğunun gönderdiği bir 
heyeti kabul etmezse, taltif edilir. Ben yurdun, devletin itibarını sarstı
ğlm için onun düşüncesinde içeri ahnırım; ama, Avrupa Topluluğuna he
sap vermeyen bizim bürokratımız. şu anda kahramandır. O zaman şunu 
da kabul etmeıniz lazım : Türkiye'de insanlar ayrıcalıklıdır. Farklı fark
lı yöntemler uygulanmaktadır ve bu demokrasideki eşitlik prensibine de 
olduk~ darbe vurmaktadır. Bazı kişiler Türkiye'de zümre demokrasisi
nin olduğunu söylemektedirler. Pek haksız olmazlar. Şu günlerde Sayın 
Cumhurbaşkanına yönelik düşünceleri yüzünden yargılanan kişiler gide
rek artmaktadır. O kadar ki, bu ülkede Cumhurbaşkanını eleştiremedi-
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gınız gibi, dilekçe vermeye kalksanız dahi hakkınııda dava açılabilınek
tedir; ama, aynı odak noktasında bulunan kiıŞiler Türkiye'de korsan ya
yıncılık adı verilen şekilde bir yayın geliştirme projesinin içinde bulun
maktan da mutludurlar. Biz yaparsak suçlu, bazı güçler yaparsa anlam
lıdır. 

Şunu açık seçik burada söylemek istiyorum : Muhalefet partisinin 
arzu ettiği, iki muhalefet partisinin sık sık gündeme getirdiği özel tele
vizyonun veya televizyonun bağımsızlığı mümkün iken, Türkiye'de TRT 
ile PTT'yi kavga ettirtip, Almanya'dan uydu yoluyla Türkiye'ye yayın 
yapma olanağını sağlatmanın bir anlamı var mıdır, yoksa bütün parti
lerin ele ele verip Türkiye'de özel veya bağımsız televizyon olanaklarını 
yaratmaları mı gerekir? Şu dakikada deneme yayını yapan ve sayıları 
giderek artacak olan yurt dışından yayınların yasallığı tartışıhrken, bu 
ülkenin insanları, yerel yönetimleri dağa tepeye çanak takmakta; ama, 
devletin gücü bazı çanakları söktürmekte, bazılarını jandarma marife
tiyle korumaktadır. Hangisi doğrudur? Zannediyorum, ·bunun bir tek 
doğru noktası vardır : Y ayıncılıktaki açıklık. Sayın Aras'ın seçim bölge
si ibu olayı çok net yaşıyor. SHP'li belediye başkanının diktiği hir çanak 
halkın bir bölümünü mutlu etmiş, bir bölümünü buna karşı koymuştur. 
Biz, bazı kurallarda eşitlik ilkesini uygulamadığımız için, yasalarda bu 
kabil olaylara dikkat etmediğimiz için Kocaeli Bölgesindeki insanları bir
birine düşman eder hale getirilmiştir. RTR televizyonunu seyredenler, 
RTR televizyonunun kapatılmasını isteyenler; bu gerçek yaşanıyor bu
gün ülkemizde. 

işte bu sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 70 
nci yıl etkinliklerinde bu konuları, bu fikirlerimizi dile getirme imkanı 
verdikleri için burada şahıslarında Sayın Aras ve arkadaşlarına ve ta
biatıyla Marmara üniversitesinin sayın yöneticilerine teşekkür etmek 
isterim. 

Şunu kabul etmemiz lazım : Eğer demokrasiye sahip olmak istiyor
sak, toplumun bütün katmanları olarak bazı düşüncelere sahip oln1amız 
lazım. Eğer ülkemizde her beş yılda bir seçilen milletvekillerine yönelik 
bir olay değilse demokrasi, vatandaşın görevi sadece oy sandığına gidip 
tercihini belirlernekle kısıtlanmamışsa, eğer Meclisin saygınlığını koru
mak istiyorsak, bu konulara açıklık getirmemiz lazım. Demokrasinin he
pimiz için bir yaşam tarzı olduğunu kabullenmemiz lazım; aksi takdir" 
de, bu ülkede suçlu insanlar olarak yaşamak, insanları mutlu etmiyor. 
Sendikalara getirilen yasaklamalardan ne sonuç alınabildiği, şu günler" 
de görülüyor. işçilerin sorunlarının görmezlikten gelinmesi, toplu vizite..: 
ler ve iş yavaşlatmalarına dönüştü. Demokrasideki bazı olguların kabul 
edilmemesi yüzünden sık sık başta üniversiteler olmak üzere bazı olay-
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lara tanık oluyorsak, bunun günahını biraz kendimizde bulmamız lazım. 
Bilim ve sanat dünyasında dahi düşüneeye kısıtlama getirmekten vaz
geçmemiz lazım. Sizlerden farklı düşündükleri için insanları kınamaya
lım. Onların istediklerini öğrenme günü olduğunu kabul etmek zorunda
yız. 

Benden sonra basının sorumluluğu, basının yanlışlıkları, kişilik hak
ları, bütün bunlar tartışılacak Elbette tebliğ sahibi arkadaşlarım, bazı 
eleştirilerde ibulunacaklar. Hepsini peşinen kabul ediyorum. Biz, kusur
suz değiliz. Bizim de hatalanmız var, basının da yanlışlıkları var; ama, 
bu demokrasinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmesine engel bir olay 
değil. Eğer kanun devleti yerine hukuk devleti uygulamaya başlarsak 
vehele bazı kişiler «Devlet benim, kanun benim» fikrinden uzaklaşırsa, 
demokrasiyi bir grubun değil toplumun tümünün yaşam tarzı olarak ka
bul edebilsek, bu yaşam olayında sevaibı ve günahıyla bizim de varlığı
mızı lütfen kabul edin. Varlığımızı kabul edeı·seniz demokrasi mesafe al
mış olur; varlığımızı kabul etmezseniz 70 yıl sonra bu konular yine tar
tışıhr. Olay, basın özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğü, bizim şahsı
mıza yönelik bir olay değildir. Ben veya bizler için değil, Türkiye'de de
mokrasiyi sağlamak için, sevabı ve günahıyla bizi kabul edin. Biz, Par
lamentoyu korumaya kararlıyız, demokrasiyi savunmaya kararlıyız. 

Saygılarımla. ( Alkışi ar) . 

OTURUM BAŞKANI-Türkibasınının görüş ve sorunlarını değer
li beyanlarıyla dile getiren Sayın Nezih Demirkent'e teşekkür ediyorum 
ve sözü Sayın Haluk Ulman'a veriyorum; Marmara üniversitesi Ulus
lararası ilişkiler Bölüm Başkanı olan Sayın Profesör Ulman, «Demok
rasilerde basının sorumluluğu» konusunu işleyeceklerdir. 

Prof. Dr. HALuK ULMAN (Marmara üniversitesi Uluslararası 

ilişkiler Bôlüm Başkanı) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Rektör, sayın konuklar; demokrasilerde bası-
11111 sorumluluğu başlığından anlaşılması gereken, bana kalırsa basının 
yasalar karşısındaki yasal sorumluluğu olmasa gerek. Bu sözden anlaşıl
ması gereken, bana kahrsa, genelde basının, özelde gazetecinin ve yaza
rın kişisel ve moral açıdan kendisine, topluma ve rejime, yani demokra
siye karşı duyması gereken görev ve sorumluluk duygusudur diye düşü
nüyorum. Konuyu böyle anlıyorum ve bu açıdan yaklaşacağım konuya. 
Bu açıdan yaklaşmak için her şeyden önce şunu sormak gerekiyor : Ba
sının gazetecini n, yazarın görevi nedir? Basının, gazetecini n, yazarın gö
revi, okuyucusunu kişi olarak, toplum olarak yakın en uzak çevrede olup 
biten her şeyden, gelişen her olaydan, ortaya çıkan her eğilimden, her 

20 



akımdan, tartışılan her düşünceden haberli kılmaktır, bilgili kılmaktır. 
Gazetecinin, basının, ya:zarın görevi budur. Demokrasilerde okuyucunun, 
yani vatandaşın öğrenmek hakkı, bilgili olmak hakkı kısıtlanamaz. O ne
denle, yasalarımızda hala var olan sansür gibi, yasaklama gibi uygulama
ları, gerekçeleri ne olursa olsun, demokrasiyle bağdaştırmak olanağı yok
tur. Demokrasilerde yönetimin görevi, basına yön vermeye çalışmak de
ğildir; tersine, onun olağan yasal ve ekonomik koşullar içinde çalışması
nı, görevini yerine getirmesini, yani okuyucuyu, toplumu olaylardan, ge
lişmelerden, düşüncelerden haberdar etmesini sağlamaya çalışmaktır. 

Eğer bir ülkede temel hak ve özgürlüklere, bu arada basın özgür
lüğüne aykırı yasal ve/veya yönetsel düzenlemeler yapılabiliyorsa, eğer 
bir ülkede basını kendi doğrultusunda yönlendirmek amacıyla onun üze
rine ekonomik ve çeşitli diğer baskılar yapılabiliyorsa, basının görevi
ni ve sorumluluklarını yerine getirmesi heklenemez, gereği gibi yerine 
getirmesi beklenemez, kimse basına sorumsuz davranmak suçlamasında 
ıbulunamaz. 

Konuya sistem açısından bakacak olursak, basın, toplumun çeşitli 

birimleri arasındaki iletişim kanallarını açık tutan kurumlardan biri, 
hatta birincisidir. Anlatmaya gerek bile yok ki basın, verdiği h3Jberler
le hem toplumun, bireylerin olup bitenleri öğrenmesini sağlar, hem de 
onların bu olup bitenlerle ilgili görüş, düşünce, eğilim ve durum alışla

rının belirlenmesine yardımcı olur; sonra da bu görüşleri, düşünceleri, 
eğilimleri, durum alışları yansıtarak yönetenlerle yöneticiler arasında 

ilişki ve uyum kurulmasını sağlar. Basını özgür olmayan bir ülkede yö
neticilerle halkın arasındaki göbek bağı kesik demektir. Böyle bir ülke
de de yöneticilerin halkın isteklerine uygun ve beklentilerine yanıt ve
ren kararlar alması, politikalar izlemesi elbette olanaksızdır. 

Basının görevi, halkı olup bitenlerden bilgili kılmaksa -ki öyledir
sorumluluğu doğru bilgi vermektir. Böylece kamuoyunun doğru yönlen
dirilmesine yardımcı olmaktır. O nedenle basın okuyucularına yalnız 

olayları bildirmekle çeşitli düşünce, eğilim ve durum alışları yansıtmak
la yükümlü değildir, aynı zamanda bunları doğru olarak bildirmek ve 
yansıtmakla da yükümlüdür. Topluma yanlış bilgiler vermek, onu yan
lış yönlendirmek ya da yönlendirmeye kalkışmak, basın sorumluluğuyla 

· bağdaşır türden bir davranış değildir. Gerçeği bilerek ya da bilmeyerek 
olduğu gibi yansıtmayan, gerçeğin ibir kesimini yansıtıp, işine gelen ke
simini yansıtıp, işine gelmeyen kesimini yansıtmayan ya da gerçekiere 
aykırı ya da gerçek dışı, düzmece haberler, bilgiler veren basın organla
rı ve gazeteciler, topluma, okurlarına ve kendilerine karşı olan görevle
rini yerine getirmiyorlar demektir. Bu, basın sorumluluğuyla bağdaş
maz; ama, buna karşılık doğru bir haberin, bilginin yayınianmasını ön-
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lerneye kalkışmak ya da önlemek de hangi gerekçeyle olursa olsun haklı 
görülemez. Bunun da demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur. Bu tür davra
nışları kamu yararı, kamu güvenliği, devletin bütünlüğü, halkın heye
cana kapılmasını önleme gibi gerekçelerle haklı göstermeye çalışmak, 
halkın sağduyusuna güvenınemek anlamına gelir ki, o da demokrat ol
duğunu söyleyeniere yakışmaz. 

Basın, verdiği haberlerin, ılıilgilerin yalnız doğru değil, yansız olma
sına da özen göstermek zorundadır. Haber yorum değildir. Yorumcu, 
doğru verilere dayanmak ve de kişisel bir amaç ve çıkar gözetmemek 
koşuluyla -tekrar ediyorum- doğru verilere dayanmak ve kişisel bir 
amaç ve çıkar gözetmemek koşuluyla olayları kendi düşünce ve eğilim
leri doğrultusunda yorumlamakta özgürdür; ama, haber, ibir olayı oldu
ğu gibi yansıtmakla yetinmek zorundadır. Kendi' düşünce ve eğilimle
rini habere karıştırarak olayları çarpıtmamak, okuyucuyu belli bir yön .. 
de eikil~meye kalkışmamak gerekir. Yanlı haberler de tıpkı gerçek dışı 
haberler gibi basının sorumluluğuyla bağdaşmaz; ama, buna karşılık, ba
sını tek yanlı olarak etkilemeye, yönlendirmeye çalışmak da aynı ölçüde 
yanlıştır. Basından yalnızca kendi istedikleri ha.berleri, kendi istedikle
ri biçimde vermesini, öylece halkın yanlış yönlendirilmesine yardımcı ol
masını bekleyenierin bunu isteyenlerin bu amacı kovalayanların ve bu 
konuda girişimlerde bulunanların, ondan sonra basının sorumsuzluğun
dan yakınmaya hakları olmasa g€rektir. Çünkü onların istediği basın 
sorumluluğu değildir, basın sorumsuzluluğudur. Haber, doğru ve yansız 
olmamakla kalmaınalı kişisel de olmamalıdır. Yani kişiliklerle, §eref ve 
haysiyetle uğraşmamalıdır. Diyeceksinizki, kişilerle ilgili haıberlerde olay
larla kişilerin şeref ve haysiyetini birbirinden ayırması gereken ince çiz
giyi bulmak da yasalann değil, yöneticilerin değil yalnızca basının ve ga
zetecinin sorumluluğudur. Ancak kişinin özel hayatının dokunulmazlığı 
ilkesinin kağıt üzerinde kaldığı bir ülkede basının bir kesiminde bu so
rumluluğun maalesef pek iyi aniaşılmadığını üzüntüyle görürüz. Bana 
kalırsa bu konudaki en şaşmaz ölçü, kendiniz hakkında yazılmasından 
hoşlanmayacağınız şeyleri bir başkası hakkında yazmamak olsa gerek
tir. 

Demek ki, basının sorumluluğu halkı doğru, yansız ve ·hakça bilgili 
kılmak. Doğru, yansız ve hakça ibilgili kılmak konusunda basına düşen 
görevler olduğu kadar yönetime düşen görevler de vardır. Basına düşen 
görevlerin ilki eğitimdir. Yani doğru, yansız ve hakça bir haber yaza
hilrnek için haberi yazanın o düzeyde olması yani eğitim görmüş olması 
gerekir. Gazeteci haber yazacağı konuda mutlaka kendini eğitmek zo
rundadır. Bir gazeteci her konuyu yazar, yazmalıdır düşüncesi artık ge
ride kalmıştır. Uzmanıaşma dünya bas1nında hızla yaygınlaşıyor. Türki-
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ye basını da yavaş yavaş bu yola girmeye başlamıştır, daha hızlı yürü
mek zorundadır. Doğru, yansız ve hakça bir haber yazmanın ikinci ko
şulu profesyoneliiktir. Yani mesleğin' gereklerini, görev ve sorumluluk
larını iyi bilip ona göre davranmaktır. Kendi kişisel görüş, eğilim ve çı
karlarınl bu görev ve sorumlulukların önüne çıkarmamaktır. Kendi ki
şisel kavgalarını, gazetenin ve okuyucunun kavgasına dönüştürmemek
tir. Tersine davranış, basının sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, demok
rasinin özünü de zedeler. 

Doğru, yansız ve hakça bir haber yazmanın, yazmak için yönetime 
düşen görev de hiç kuşkusuz, doğru ibilgi vermek, bilgi kaynaklarını, bil
gi kanallarını açık tutmaktır. Türkiye'de basının bu bakımdan hiç şans
lı olduğu söylenemez. Çünkü kamu ve devlet kuruluşlarının yöneticileri
nin çoğu olup bitenleri basından gizlemek ya da onları kendi duyurmak 
istedikleri biçimde yansıtmak eğilimi, içindedirler. Basında bir yanlış ya 
da eksik haber çıkınca çuvaldızı gazetelere ve gazetecilere batıranlar, iğ
neyi en önce kendilerine batırmalıdırlar. Türkiye'de haber kaynaklanna 
ulaşmak onlarla bilgi alış - verişi yapmak güçlü basının ve gazetecinin 
topluma karşı olan doğru, yansız ve hakça haber vermek sorumluluğunu 
gereği gibi yerine getirmesine önemli ölçüde engel olmaktadır. Dışarı sık
ça çıkan, dışardaki haber kaynaklarıyla sık temas etmek olanağını bu
lan bir kişi olarak Türkiye'deki durumla dışardaki durumun kıyas edil
meyecek kadar kötü, haksız ve yanlış olduğunu söylemek zorundayım. 

Sözlerimi bitirirken şunu söylemek istiyorum : Demokrasi fazilet re
jimidir denir. Aslında demokrasi, sorumluluklarını bilen insanların re
jimidir. Demokrasi konusunda bazı sıkıntılar çektiğimiz zaman sorum
lulu~u yalmz şunda veya bunda, şurada ya da burada değil, hepimizde 
aramalıyız. 

Saygılar sunarın1. (Al kışlar). 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Profesör Ulman'a teşekkür ediyorum. 

Şimdi, sözü Sayın Profesör Yaşar Gürbüz'e veriyorum. 

Sayın Prof. Dr. YAŞAR GüRBüZ (Marmara üniversitesi Kamu 
Yönetimi Bölüm Başkanı) - «Demokrasilerde Basının Yeri ve önemi» 
konusunda konuşacaklardır. 

Buyurun efendim. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBüZ (Marmara üniversitesi Kamu Yöneti
mi Bölümü Başkanı) -Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, Sayın millet
vekille~i, Sayın Rektörüm, değerli konuklar; Başkanımızın da belirttiği 
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gibi benim konuşmamın konusu «Demokrasilerde basının yeri ve önemİ» 
genellikle bu tür konuşmalara bugün burada bu konuyu işlernekten son 
derece mutluyum gibi bir klişeyle başlanır; ben, bunun tersine bugün 
bu konuda burada konuşmaktan son derece üzüntülüyüm diyerek sözleri
me başlamak istiyorum. Çünkü geriye dönüp bakıyorum, 44 yıldan beri 
biz, demokrasi tartışıyoruz, demokrasilerde basını tartışıyoruz, önceleri 
büyüklerimizin söylediklerini dinliyorduk bu konularda, sonradan biz 
yazmaya, konuşmaya başladık, ömrümüzün sonuna doğru gidiyoruz 44 
yıldır hala bu konuyu konuşuyoruz, hala bu konuyu tartışıyoruz. Bir tür
lü şunu sonuca erdiremedik. Hala demokrasi keşfiyle meşgulüz, hala ye
ni kavramlar geliştirmekle uğraşıyoruz. Oysa bu herkesin bildiği, herke
sin tanıdığı bütün Batının kabul ettiği belirli normlar vardır, bu norm
ları eğer demokrasi uygulayacak.sak bu normlara uymak zorundayız. Dün 
totaliter sistemleri aşıp başka sistemlere yönelen ülkeler korkuyorum ki, 
gelip bizi geçecekler, biz 21 inci yüzyılın başında da hala efendim demok
rasi nasıl olmalıdır, basın ne yapmalıdır, ne kadar özgür olmalıdır, ne ka
dar olmamalıdır tartışmaları içerisinde günümüzü geçireceğiz, o nedenle 
son derece üzüntülüyüm. 

Bilindiği gibi basın, devletin ana fonksiyonlarını yerine getiren Ya
sama, Yürütme ve Yargı organları kadar önemli b4r rol ifa eder. O ne
denle de dördüncü güç olarak tanımlanır. Dördüncü güç olarak tanımla
nan bir kurumun bu biraz önce saydığım fonksiyonlada eş düzeyde tu
tulması, onun ne derece etkin ne derece önemli bir kurum olduğunu gös
terir. işte bu nedenledir ki, ister demokratik, ister otokratik, ister tota
liter, ister otoriter ne tür rejimde olursa olsun bütün rejimlerdeki yöne
timler basına büyük önem vermişlerdir. Tabii totaliter ve otariter rejim
Ierin basına verdikl~ri önem kendi görüşlerini halk kitlelerine benimset
mek açısından basından yararlanmaları amacına yöneliktir. Onlar için 
ideal olan tek sesli basındır. Onların istediği bu güdümlü basın aracılı
ğıyla kendi görüş ve isteklerini kitlelere yaymak ve onlara benimsetmek
tir. Gayet tabii, kamuoyu oluşturmak için de uğraşırlar; basın aracılı
ğıyla totaliter ve otoriter ülkeler; ama orada kamuoyu demokratik .. ülke
ler kadar seçimlerin olmaması nedeniyle, tek partili ülkeler olmaları ne
deniyle önem taşımaz.' Bununla beraber yine de kamuoyunu onlar da ih
mal etmek istemezler. Son zamanda Sovyetler Birliğinde yapılan yeniden 
yapılanma hareketiyle birlikte Sovyet yayın organlannda yayınlanan ya
zılar bu yönde halk içerisinde aranan destekler bir totoliter rejim içe
risinde de basına verilen önemi açıkça göstermektedir. Bu konuda her 
ne kadar mas media arasında televizyon daha önemli gibi görünüyorsa 
da yeni kamuoyu oluşturmasında yazılı bir araç olan basının kahcılığı 
ve televizyona göre algılanmadaki sürekliliği onun önemini korumakta
dır. Bu tür iktidarlar yani totaliter iktidarlar görüntüyle ana çizgilerini 
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oluşturdukları görüşlerini basın yoluyla ayrıntılı bir şekilde kitlelere an
latmaya çalışırlar. Demek ki, kamuoyu oluşturması basın kanalıyla ikti
darların ister totaliter, ister otoriter veya demokratik olsunlar vazgeçe
meyecekleri bir temel ögedir. Tabii demokrasilerde basının yeri ve öne
mi daha da büyüktür. Buralarda basın en etkili kamuoyu oluşturma ara
cıdır. Yalnız burada oluşturulacak kamuoyu gayet tabii diğerlerinde olu
şacak kamuoyu gibi tek renkli, tek sesli olmayacaktır. Çoğulculuğun so
nucu olarak bu ülkelerde var olan çeşitli görüş ve inançlardan her biri 
kendi doğrultusunda basın aracılığıyla kamuoyu oluşturmaya çaba har
cayacaklardır. işte demokrasinin bu açıdan farklılığı diğerierindeki tek 
sesliliğe karşın onlarda çok sesliğin olmasıdır. 

Burada en önemli olan nokta bu çok sesliliğin korunabilmesidir. Bu 
da özgürlükler ve özellikle de basın özgürlüğü sorununu tabii gündeme 
getirir. Demokrasilerde basının etkinliği ve dolayısıyla önemi basın öz
gürlüğüyle orantılıdır. Basın özgürlüğünUn kısıtlı olduğu ülkelerde bası
nın öneminin sınırlı olacağı da açıktır. Birleşmiş Milletler üyesi 135 ül
kede ilgili kuruluşlarca yapılan bir anketten çıkan sonuca göre hu 135 
ülkeden yalnızca 25'inde tam basın özgürlüğü bulunduğu anlaşılmakta
dır. Hemen üzülerek kaydetmek lazım ki, bu tam basın özgürlüğüne sa
hip 25 ülke arasında Türkiye gayet doğal olarak hepinizin bildiği gibi 
bulunmamaktadır. 

Basın özgürlüğü liberal dönemin özgürlüklerinin genel özelliğini ta
şır. Devletin her türlü karışmasına karşı çıkan bu özgürlük negatif bir 
özgürlüktür, özgürlükler ilk çıkan özgürlükler negatif özgürlüklerdir, 
devletin müdahalesine set çekme amacı güderler, ondan sonra sosyal hak
larla birlikte devletin katılımını da isteyen pozitif özgürlükler gündeme 
gelmiştir. işte basın özgürlüğü bu tür negatif özgürlüklerden birisidir, 
yani devletin elini, iktidarın elini basıı1ın üzerinden çekmesini, müdaha
lesini kaldırmasını amaçlayan türden bir Ö'zgürlüktür. Böylece fikirler 
serbestce tartışılabilecek, serbestce hükümete karşı da olsa yayılabile

cektir. Yani hükümetin basına müdahale etmemesi bu konuda yeterli bir 
güvence şeklinde düşünülmüştür. Bu özgürlüğün kötüye kullanılması du
rumunda tabii birtakım önlemlerin alınması da doğaldır, yalnız bu ön
lemler önceden yasaklayıcı yani pravantif önlemler olmayacaktır; ama 
suç veya fiil işlendikten sonra cezalandırıcı yani reppesif dediğimiz tür
den önlemler olacaktır. 

Geçen yüzyıldan beri gelen bu ilkeler, günümüzde de geçerli olmak
la beraber basındaki teknik gelişmeler sorunun yani basın özgürlüğü so
rununun verileri üzerinde ayrıca etkili olmuştur. örneğin gazete trajla
rın önceleri daha önceki yüzyıllarda hayal edilemeyecek ölçülere vaıması, 
kağıt sorununa büyük önem kazandırmıştır. Dünya kağıt tüketiminin he-
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men tümünün birkaç endüstrileşmiş ülke tarafından karşılandığı düşünü
lürse, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kağıt ithalatının düzenieniş şek
linin basını nasıl etkileyeceği kolayca anlaşılır. ithalatın serbest olmadı
ğı devletlerin hükümetleri bu konuda getir€cekleri kısıtlamalarla basın 

özgürlüğünü de istedikleri gibi sınırlayabilirler. 

Ayrıca ekonomik gelişmeler de basın üzerinde çok etkili olmuştur. 
Bir gazete veya dergi yayınlamak için gerekli sermayelerinin büyüklü
ğü, onu bulmanın savunulacak fikri bulmaktan daha güç olduğunu gös
termektedir. Bir Fransız düşünürün dediği gibi, sermaye fikirlerden is
tediğini seçebilir; fakat fikirler her zaman sermaye bulamaz. Bugün acı 
olan nokta, sermayenin artık fikirlere gereksinme duymamasıdır. Günü
müzün gözde basını fikri savunan değil, fakat oyalayan, eğlendiren, renk
)i basındır. Bugünün basınının aradığı düşünen değil, fakat oyalanan sa
dık okuyucudur. Konunun ekonomik yönünün ön plana çıkması basın öz
gürlüğü açısından aşağıdaki sonuçlan da beraberinde getirir. 

1. - Basın işletmelerinin belirli ellerde yoğunlaşması. Böylece sayı
ları düşen basın organları arasındaki görüş farklan azalırken, şekil, mi
zampaj farkları ortaya çıkmaktadır. Okuyucu artık Eavunduğu görüşlere 
göre değil, çünkü ortada .görüş kalmaz; fakat görüntüsüyle çekiciliğine 
göre gazeteler arasında tercih yapmaktadır. Bir de buna lotaryacıhk de
nen eşya dağıtımını, pazariamacılığını katarsak basının işievindeki büyük 
değişikliği kolayca anlayabiliriz. 

2. - Resmi ilanlar kanalıylaa basının subvansiyonu. Git gide artan 
ölçüde ilan dağıtımı, basını, devlet desteğine bağımlı kılmaktadır. Resmi 
ilan dağıtımında bazı ülkeler ne kadar adil daavransa da bazıları bu yo
la basın özgürlüğüne dolaylı yoldan çok etkili bir müdahaleyi gerçekleş
tirmektedirler. Ekonomik bakımdan iktidardaki hükümete muhtaç bir 
basının özgür olması da doğal olarak düşünülemez. 

3. - Reklam ajanslarıyla basın ilişkileri : Gazeteler yalnızca oku
yucu desteğiyle yaşayamayacaklarına göre reklamcılık gazete ilişkileri 

çok önemlidir. Dolayısıyla gazeteler, reklam ajanslanyla dayanışma için
de olmak zorundadırlar. Gazeteler yalnızca okuyucu desteğiyle yaşaya
mazlar, yaşamaları için gerekli olan en büyük destek reklamlar ve ilan
lardır. Reklamlar gayet doğaldır ki, yüksek trajlı gazetelere yönelecek
tir. Fakat yüksek traj hiçbir zaman en kaliteli haber demek değildir. Ay
rıca reklamlar, ekonomik konjonktürle de ilişkilidir, örneğin gelirinin 
yüzde 60'ını reklama dayandıran bir gezetenin, reklamların azalacağı bir 
ekonomik bunalım döneminde ayakta kalabilmesi olanaksızdır. 

Devletin basına dolaylı bir yardımı da basılı maddeler için özel pos
ta tarifeleri uygulamak, özel vergiler getirmek şeklinde kendini göste-
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rir. Bu konulardaki ayırcalıkların devlet tarafından basından geri alın
ması birçok gazeteyi büyük zorluklar içerisine atş.bilir. Diğer yandan sos
yal gelişmeler de basını etkileyen önemli bir faktördür. ilk gazeteler ga
yet sınırlı bir okuyucu kitlesine hitap etmekteyken ve bu okuyucu kitle
si de aydınlardan oluşuyorken, bu gazeteler artık bugün kalmamıştır. 
Bugünün gazetesinin amacı, okuyucuyu çekmek ve onu muhafaza etmek
tir. Bunun için dünün kuru gazetelerinin yerini bugün renkli, neşeli her
kesin ilgisini uyandıracak konuları işleyen gazeteler almıştır. Artık ha
berler çok çeşitli kaynaklardan gelmekte, kaynak ~ayısı arttıkça para
doksal olarak kalite azalmaktadır. Böylece b~sın yalnızca hükümetin 
değil, onu kendi istediği şekle uyduran okuyucunun da baskısı altında
dır. Bugünkü okuyucu basını bir eğlence aracı olarak görmektedir. Gaze
teler bu isteğe yanıt vermek zorundadırlar, bu da doğal. olarak basında 
kaliteyi düşürmektedir. 

Görüldüğü g-ibi, bütün bu teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin 
getirdiği sonuçlar, basın özgürlüğünü zaten olumsuz olarak etkilemekte
dir. Buna bir de ülkemizde olduğu gibi Anayasa ve yasalarla konulmuş 
kısıtlamaları eklerseniz, durumun hiç de parlak olmadığı anlaşılır. Tür
kiye'de 1961 Anayasasıyla tam olarak getirilen basın özgürlüğü, bu Ana
yasada yapılan 22 Eylül 1971 tarihli değişiklikle iyice hırpalanmış, 1982 
Anayasasında da iktidarların keyfi tasarruflarına açık hale getirilmiş
tir. 

Hemen şunu belirtmek isterim ki, bu 1982 Anayasası hazırlanırken 
Kurucu Meclis birçok kurum ve kuruluşlar, sendikalardan, üniversiteler
den, basın organlarından Anayasa önerileri almıştır. Bu toplanan Ana
yasa önerileri içerisinde basın özgürlüğüyle ilgili Anayasaya konmuş olan 
maddeyi öneren bir sendika hariç hiçbir kuruluş çıkmamıştır. Yani bu
gün Anayasada bulunduğu şekildeki bir basın özgürlüğü maddesi bu ül
kenin fikri alınan bütün örgüt, kurum ve kuruluşlarınca reddedilen bir 
görüş tür. 

Avrupa Topluluğuna katılma, Batı ile bütünleşme amacı güden bir 
ülkenin, böyle bir Anayasal düzenlemeyle bu amacını gerçekleştirmesi 

olanaksızdır. Onun için 'Zaman yitirilmeden basın özgürlüğü, Batı Avru
pa ülkelerinin normlarına göre düzenlenmeli, böylece basın bir demok
rasi içerisinde sahip olması gereken yere kavuşturulmalıdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 

Şimdi sözü Sayın Nuyan Yiğit'e veriyorum. 

Sayın Yiğit, hem kıdemli bir gazeteci, hem de halen Web Ofset Yö
netim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. 
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Sayın Yiğit, «Basın Özgürlüğü ve Kişi Hakları» konusunda konu§a· 
caklardır. 

NUYAN YiG-iT (Web Ofset Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, milletvekilleri, Sa
yın Rektör, hocalar ve gazete okumayı itiyad edinmiş olduğunu sandığım 
gençler. Benden önce konuşan panalistler genel konular üzerinde fikir be
yan ettiler. Benim konum, haber vermek ve kişilik hakları. öyle sanıyo
rum ki, basın özgürlüğü ve gazetelerin üzerinde en çok tartışılan konu, 
bu iki işievin yani haber vermenin ve kişilik haklarının birbiriyle olan 
ilişkilerindeki çatışmadan ileri gelir. Ben çok sınırlı olan bir konuyu ga
yet geniş bir açıdan alıp size arz etmek istiyorum. 

Kitle iletişim araçlarıyla haber vermek veya eleştirrnek veya yorum
lamak görevine haber dolaşımı diyoruz. Bu yapılırken kişilik haklannın 
zarar görmemesi, özel yaşamın korunması mutlaktır, gerektir. Bundan 
doğacak olan kitle iletişim hukukunun demokratik kurallar çerçevesinde 
çözümlenmesi gerekir. Türü ne olursa olsun her toplumda bilgi iletişimi 
söz konusudur. iletişim insan ilişkisi demektir. Her toplumda insan iliş

kileri kendiliğinden bir düzenlenme konusudur. Haber dolaşımı yahutta 
bilgi edinme insan ilişkilerini düzenleyen normlara gÖre belirlenip biçim
lenir. 

Çeşitli tarih devrelerine bir göz atacak olursak, ilişkilerin kişisel ol
duğu, ilkel ve kapalı toplumlarda agora günlerinde kişiler arasında doğ
rudan iletişim söz konusudur. Hatırlayacağınız gibi, kadim Yunan'daki 
site devletlerinde bir çarşı bir ana cadde bir meydan agorayı oluşturuyor. 
Buraya gelen kişiler mal alış - verişi kadar bilgi alış - verişi de yapıyor
lardı. Yani direkt temas üzerinden bir alış - verişe başlıyorlardı. Bu' tür 
toplumlarda insan ilişkilerini düzenleyen dinsel kurallar vardı. Suç ile 
günahı özdeşleştiren dinsel kurallar bu toplumlarda hakimdi. Bu düzen
de kişinin düşünce açıklamak olanakları sınırlıdır. Kişilik haklarında din
sel kurallara uyumlu olmayı gerektiren bir iman sistemi ortaya çıkmak
tadır. 1 O emirden başlayarak tüm dinsel kurallar özellikle dinsel ve siya
sal gücü elinde bulunduranlar kişilik haklarının güvencesini sağlayan 

otoritelerdir. Hıristiyan dünya görüşü kölelik düzenine dayandığından 

Batıda kişilik hakları salt vatandaş sayılanlar için yani rahipler ve soy
lular için söz konusudur. Bundan sonraki devir burjuvazi devridir. Bur
juvazinin gelişimi yeni bir dünya görüşüne ve bu dünya görüşü kapsa
mında kişilik hakları kavramının değişimine yol açmıştır. Matbaanın ica
dı, insanlar arasındaki iletişimin yaygınlanrrlasına neden olur. Burjuv~
zinin liberal dünya görüşü ve kişilik anlayışı Hıristiyan öğretisiyle çeliş
tiği için Kilise yeni düşüncelerin yayınianmasını engellemek amacıyla 
sansür uygulamak yöntemini benimsemiştir. Görüyorsunuz ki, sansür ne-
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reden geliyor. Sansür uygulaması basın yoluyla düşünce açıklamak öz
gürlüğü kavramına ters düşmüştür. Ve bu uğurda mücadeleye yol açmış
tır. Basının özgürlüğü sansür kavgası burjuvazi devrine kadar gidiyor, 
matbaanın icadından sonra hemen başlıyor. Uzun yıllar basın yoluyla dü
şünce açıklama özgürlüğü sansür sistenlinin bulunmamasıyla eş anlam
da görüldü. Burjuvazi devrimi dinsel hukukun yerine laik hukuk siste
mini getirmiştir. Burjuvazinin liberal özgürlük anlayışı ve devletin kişi 
ilişkilerine katılmaması gerçekte kişilik haklarını özel yaşamı korumasl'z 
ve güvencesiz bırakıyordu. Tüm özgürlükleri tanıyan; fakat güvencesini 
ve haklardan yararlanmanın koşullannı saptayamayan liberal devlete bir 
tepki gelecektir, bu tepki faşist devlet türünü yarattı. Faşist devlet, ki
şiyi inkar etti. Devlet ve ulus kavramları karşısında kişi subjektif hak 
sahibi değildi. V e faşist iktidarların ()ngördüğü durumlarda ve izin ver
diği ölçüde hak ve güvenceye kavuşuyordu. Değinilen faşist hukuk anla
yışı çerçevesinde kişilik haklannın korunması da siyasal iktidarın ter
cihlerine bağlıydı. Çoğunlukla kişilik haklarının korunması amacıyla ya
pılan düzenlemeler gerçekte bilgi dolaşımını engellemek, düşünce açık
lamak özgürlüğünü sınırlamak amacının bahanesi olarak kullanılıyordu. 
Gerçekte kişilik haklarına ve özel yaşama saldırı doğrudan faşist siya
sal iktidardan kaynaklanıyordu; ama ikinci Dünya Savaşından sonra ku
rumsallaşan sosyal hukuk devleti kavramına dayanan çağdaş demokrasi 
anlayışı ve teknolojik gelişme hem kişinin korunması kavramına yeni bo
yutlar getirdi hem de kitle iletişim kavramının hukuksal düzenini değiş
tirdi. Teknolojik gelişim ülkeleTi ve halkları birbirine yaklaştırdığından 
insanlar sadece kendi ülkelerinin sınırlarıyla bağımlı olmaksızın tüm dün
yada olup bitenlere ilgi duymaya başladı ve bilgi edinme olanaklarına ka
vuştu. Bu gelişim birçok yeni soruna yol açarken, kişilerin tüm dünyaya 
yaygın doğru, özgür, sınırsız, bilgi edinme gereksinmelerini de yarattı. 

özgür haber dolaşımının gerçekleştirilmesi insanlar için varlığı zorunlu 
bir hak olarak verildi. Kitle iletişim araçları da özgür haber dolaş1mının 
gerçekleşmesini sağlamakla görevli birer araç olarak kabul edildi. Böy
lece bilgi edinme hakkı Uluslararası bir hak olarak kitle iletişim araçla
rının sağladığı haber akışının ürünüdür. Bilgi edinmek hakkına sahip 
olan kişi aynı ·zamanda dokunulmaz, anayasal güvence altında bulunan 
kişilik ve özel yaşamın dokunulmazlığı hakkına da sahiptir. Bu durum
da bilgi edinmek hakkıyla özel yaşamın korunması hakkı zaman zaman 
çakışabilmektedir. Bütün sorun buradadır. Hakkın halkın bilgi edinmek 
hakkını sağlamak amacıyla, haber vermek görevini yerine getiren kitle 
İletişim araçları yani gazeteciler, kişinin özel yaşam alanına girip ha
ber verdiklerinde çelişme durumu ortaya çıkmaktadır. Kişilik hakkı ile 
eleştirrnek hakkı arasında denge kurulmasına yönelik hukuksal sorunlar 
günümüzün sorunudur. Çıkarların çatışması durumunda hangi koşullar-

29 



da eleşt~rmek hakkının üstün değer sayılabileceğine yönelik koşullar gü
nümüzde belirlenmiş ve böyle·ce kişilik hakkının hakkın ·sınırını aşan eleş
tirilere karşı korunması güncel ve çağdaş bir sorun olmuştur. Kısa bir 
deyişle, kişilik hakkı 40 yıl öncesine oranla günümüzde daha fazla önem 
kazanmış ve haber vermek ya da eleştirrnek hakkının sınırlarının belir
lenmesine yönelinilmiştir. Çağımızda ise, haber vermek ve eleştirrnek hak
kı halkın bilgi edinme hakkının bir aracı olarak görülmektedir. Bu açı
dan da halkın doğruları öğrenme hakkının ihlali anlamına gelen gerçek 
dışı haber ve böyle bir temele oturtulan eleştiri hukuka aykırı görülmek
tedir. öğrenme hakkı kişi hakkı kapsamı'nda olduğuna göre haber ver
me faaliyeti de kişi hakkıyla ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Gerek 
kişilik haklarının korunması gerek haber vermek ve eleştirrnek hakkı 

birbiriyle özde bütünleşmektedir ve aralarında bir zıtlık değil, bilakis bü
tünlük vardır. Biz, burada bir zıtlığı kabul ettiğimiz an büyük bir ihti
lafa düşmüş oluruz. Hukuk açısından kanun vazıı olan makamlar bu 
birleşimi kabul ederlerse kendi fikirlerinde o zaman sorunun çözümü ga
yet kolay olacaktır. 

Demokratik kuralların tam anlamıyla işletilmediği siyasal yapılarda 
siyasal iktidar insan ya da kişi hakları çelişkisi söz konusu olur. Bu hak
lar arasındaki bir çatışmanın iki değer arasında denge kurularak birlik
te korunması zorunluluğunu doğurur. Nitekim, çağdaş demokratik ülke 
anayasalarında hem düşünce açıklamak hakkı hem de kişilik hakları Ana
yasal güvence altına alınmıştır. Diğer bir değişle haber vermek dolayı
sıyla eleştirme kapsamındaki mizalı yapmak hakkı .hiçbir şekilde kişilik 
haklarına zarar verebilmek özgürlüğü olarak tanımlanamaz. Kişilik hak
kı da anayasal güvence altında bulunduğuna göre bu hakkın kullanılışı ki
şilik haklarına zarar verici bir biçimde· olamayacağına göre aksi kabul 
edildiğinde anayasal iki hak arasında çelişkinin varlığı öngörülmüş olur. 
Nitekim Anayasamızın 26 ncı maddesinde düşünce açıklamak özgürlüğü
nün başkalarının şöhret veya haklarinın özel ve aile hayatlarının korun
ması amacıyla. sınırlandırılabileceğini belirtmektedir. Nitekim, tüm insan 
hakları bildirgelerinde kişilik hakkının korunması. temel amaçlardan biri 
olarak belirtilmektedir. örnek vermek gerekirse, 1948 insan Hakları Ev
rensel Bildirgesinin 12 nci maddesinde hiç kimse özel hayatı, ailesi, mes
keni ve yazışması hususlarında keyfi karışmalara şeref ve şöhretine kar
şı tecavüzlere maruz kalamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere kar
şı kanun ile korunma hakkı vardır denilmektedir. 1966 Kişisel ve Siya
sal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 17 nci maddesinde ·benzeri kural 
kabul edilmiştir. 1950 Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 9 uncu mad
desinde de düşünce, din ve inanç Ö'Zgürlüğünün başl<:alarının hak ve öz
gürlüklerinin korunması amacıyla sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. 
Birleşmiş Milletierin 1962 tarihli Uluslararası düzeltme hakkı sözleşme-
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sinde kişilik haklarının Uluslararası boyutta korunmasına yönelik bir de
ğer taşımaktadır. Görülüyor ki, son 50 yıllık süreçte kişilik haklarının 
korunması gerek ulusal gerek Uluslararası yasal düzenlemelerde daha 
fazla önem kazanınıştır. Diğer bir deyişle kişi ve ldşilik haklarının ko
runmasına 50 yıl öncesine oranla daha çok titizlik gösterilmektedir. ikin
ci Dünya Savaşı öncesinin faşist ve nazi anlayışının kişi ve kişilik hak
larını hiçe sayan politikaları ve uygulamaları savaş sonrasında yok ol
maya başlamış, kişinin kişiliğinin ve genelinde insan haklarının Uluslar
arası düzeyde korunması kişilik haklarına güvence sağlanması gereksin
mesini yaratmıştır. Kişi hakları kapsamında öğrenme hakkı da güvence 
altına alınmış ve haber vermek ve eleştirrnek hakkı da kişinin doğrula
rı öğrenmesine yönelik olduğu ölçüde üstün hak sayılmıştır. Bu açıdan
dır ki, gerçeklik, ölçülülük, konuyla fikri bağımlılık unsurlanndan yok
sun eleştiriler haber dolaşımının hukuka aykırılığı öngörülmüştür. Uy
gun sayılabilmesi için varlığı zorunlu koşullardır bunlar. Yani gerçek 
olacak, ölÇülü olacak, konuyla _fikri bağımlılığı bulunacak. Haber vermek 
ve bilgilendirmek hakkıyla kişilik hakkının korunması amacı arasında 

denge üstün değerin saptanıp tercih edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Ana
yasal güvence altındaki iki değerden haber vermek görevi, halkın bilgi 
edinmek hakkını sağlamaya yönelik olduğu için kamusal nitelik taşımak
tadır. Bu nedenledir ki, haber verme görevinin kişilik haklarına ve özel 
yaşamın gizliliğine tercih edilecek üstün değeri ifade ettiği genellikle ka
bul edilmektedir. Türk Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu da aynı görüştedir. 

Ben burada size Yargıtay Hukuk Genel Kurulu hakkın sınırlarını 

belirleme konusundaki sözlerini okumak istiyorum. Bu son derece önem
lidir ve bizim basınımrzın özgürlüğü konusunda çok büyük bir yeri bu
lunmaktadır. Burada çakışan iki hukuksal değerden biri basın özgürlüğü, 
öteki yaııi ihlal edilen kişilik hakkına yeğlenmektedir. Bu bakımdan ha
kim özel olayı değerlendirirken böyle bir kanıya varırsa verilen haber, 
yapılan eleştiri kişilik hakkını ihlal etmiş olsa bile bu ihlal hukuka uy
gun olduğu için dava reddolunur. Çünkü bu durumda basın özgürlüğün
den doğan genel yararla ilgili olaylarda toplumu aydınlatarak kamuoyu 
oluşturmak görevini yerine getirmekte bir kamu hizmeti yapmaktadır. 
Basın özgürlüğünün korunrrıası dolayısıyla haber ve eleştiri yoluyla ger
çekleşen ihlal eyleminin hukuka uygun olması için birtakım unsurlar da
ha geliştirilmiştir. Bunlardan ilki doğruluk, gerçeğe uygunluktur. ikin
cisi, kamu yararına, genel yarara uygunluktur. Haber ve eleştiri kamu 
yararına genel yarariara uygun olmalıdır, özellikle topluma mal olan ki
şiler için yapılan eleştiri verilen haberlerde kamu yararı vardır. 
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üçüncü unsur güncelliktir. Güncelliğini kaybetmiş bir olay hakkın
da haber ve eleştiriler üstün değer olma niteliğini ilke olarak taşımaz, 
beş sene, on sene evvelki bir olayı tekrar etmenin anlamı yoktur. Anım
sanmasında yarar bulunmayan olayların gündeme g·etirilmesinde kural 
olarak genel yarar bulunmaz. Sonuncu unsur ise, biçime ilişkin verilen ha
berler ve yapılan eleştirinin yazılış şekli kişinin hakkını zedeleyecek üslup 
ve tarzda olmamalıdır. Basında açıklanacak öz ile biçim arasında uygun 
bir denge bulunmalıdır. Bu konuda kullanılan ifade cümle ve kelimeler 
incitici, küçük dü~ürücü, aşağılayıcı nitelikte bulunmamalıdır. Haber ve 
eleştiri doğru olsa ve bunda kamu yararı bulunsa bile üslup, uygun ve 
nazik değilse ve özellikle aşağılayıcı, küçük düşürücü amaç ve eleştiri 

salt bu yönüyle hukuka aykırı olabilir diyor Yargıtay. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 13.1.1988 gün ve 87/4-405 1988-27 sayılı kararıdır. Bu 
gazeteciliğe giren insanların bu mesleğe heves duyan kişilerin mutlaka 
not defterinde bulunması gereken bir maddedir, bir belgedir. 

Buna güre aş2.ğıda belirtilen durumlarda haber vermek görevinin 
sınırları aşılmış sayılır ve sorumlulu}\: doğar. 

Haber gerçek olmalıdır. Yorum ve eleştiri gerçek bilgilere dayan
malıdır. Kişilik hakkı kapsamına giren ve haber niteliği taşıdığı için ya
yınl hukuka uygun sayılan bilgiler gerçeklerle bağdaşmıyorsa, hukuka 
uygunluk söz konusu değildir. Haberin gerçekliği konusunda ~u husus
lara değinmekte de yarar vardır : 

Gazeteci mutlaka gerçeği bulmakla yükümlü değildir. Bu belki size 
bir tenakuz gibi gözükecek, paradoksal bir durum. Bu açıdan gerçekliğin 
mutlak gerçeklik olarak aniaşılmaması gerekir. Haberin verildiği sırada
ki olgulara ve genel anlaşılışa uygun haber gerçek haberdir. Sonuçta açık
lanan bilginin gerçekle uyumsuzluğu ortaya çıksa dahi yayın fiili huku
ka uygundur. Bunların çeşitli misalleri vardır; burada zamanınızı almak 
istemiyorum, sadece prensiplerini söylemekle yetiniyorum. 

Gtincel nitelik taşımayan bir olayın gerçek dahi olsa yayınlanması 
da hakkın suiistimali sayılır ve yayın hukuka aykırı olmuş olur. Ayrıca 
haberin önemi ile veriliş biçiminin ölçülü olması gerekir. önemini aşan 
bir şekilde kişilik haklarına zarar verici yayın yapılması hukuka aykı
rıdır. Hukuka aykırılığını iddia edenin haberin gerçek dışılığını kanıtla
mak zorunluluğu da vardır. Olay ile haber arasında fikri bağın bulun
ması gerekir. Bu koşul ki~ilik hakkı alanıyla ilgili olsun veya olmasın 
haber vermek, eleştirrnek veya yorumlamak görevini getirildiği her du
rumda aranır. Haber verme görevi yerine getirilirken konunun anlatımı 
için yararı ve gereği bulunmayan kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifa
delerin kullanılmaması tahkir edici nitelendirilmelerin yapılması gerçeğe 
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uygun haberin kişinin küçük düşürülmesine yol açacak biçimde kamuya 
aktarılması yayın fiilinin hukuka uygun sayılabilmesi için öngörülen bir 
koşuldur. Yayın fiili kusurlu olmamalıdır. Halkın gerçek ve objektif bil
giler edinebildİğİ ölçüde bilgi edinme hakkına kavuşmuş olur. Haber ver
mek ya da bilgi edinmek ilişkisi halkın gerçekleri öğrenerek tercihlerini 
kullanabilmesi mantığına dayanmaktadır. 

Yargıtayımız gerçek dışı haber yayınlanması durumunda kusurun 
mutlak varsayılacağını kabul etmektedir. Sadece gazetecinin vereceği ha
berin gerçekliliğini araştırmak, özen göstermek görevi olmakla beraber 
ga:zeteciden beklenecek araştırma görevinin ve özeninin de bir sınırı söz 
konusudur. Olağanüstü durumlarda çabuk haber vermek zorunluluğu kar
şısında gazetecinin kendisinden beklenebilecek araştırma ve özen borcunu 
göstermesine rağmen gerçekle tümden uyumlu olmayan bir haber yayın
landığında resmi merciierden alınan fakat gerçek olmayan bilgilere da
yandırıldığında gazetecinin tüm özeni göstermesine rağmen elinde olma
yan sebeplerden gerçek dışı haber yayınlandığında kusuru bulunmadığı 
kabul edilir. Gazeteci saate karşı yarışmaktadır. Gazeteci resmi makam
lardan gerçeği gerçek diye bir haberle doldurulmakta yahut yönlendiril
mekte veyahut bilgilendirilmekte. Bunu basan gazete yaniışı basmış da
hi olsa o gazeteci ve o gazete suç işlemiş sayılınıyor Yargıtayın hükmü
ne göre. 

Yukarıda belirtilen hususları içermeyen haber veya eleştiri ya da 
yorum hukuka aykırı oluyor. Türk Borçlar Kanununun 49 uncu madde
sinde de bir tazminat sorumluluğu gazeteler için doğuyor. 

Sanıyorum ki, burada kısaca değindiğim ilkeler, uygulamalar kişilik 
haklarıyla basının haber verme hakkı arasında bir sentez oluşturmakta
dır. Anayasal değer taşıyan basın özgürlüğü ve kişilik haklan iki önemli 
unsur taşır. Bu iki unsurun bir tanesi ·zamanlama bir tanesi de dengedir. 
Yanlış anlaşılmamasını önemle rica ederek bir misal vermekle sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 

Sirklerin en büyük yıldızlan trapez artistleridir. 40 metre yukanda 
iki tane direğin ucundaki ipierde sallanıp yerçekimine meydan okuyarak 
havada perande atarak birbirlerinin ellerine yapışan iki trapez artisti dü
şünün, bunların iki unsura ihtiyacı vardır; biri zamanlama, öbürü de den
geli olmaları. Eğer dengeyi ve zamanlamayı kaybederlerse bunlar düşer
ler, hem başansız olurlar belki de hayatlarını kaybederler. Gazetecilikte 
de eğer biz, denge unsurunu ve zamanlamasını iyi yaparsak başarılı olu
ruz, eğer yapamazsak başarısız oluyoruz. Ve belki de meslek hayatımrzı 
kaybediyoruz. O bakımdan bir trapez artistiyle bir gazetecinin kendi so-
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runlarını çözmek için muhtaç olduğu iki unsurun eşliğini görüyorum bu
rada; zamanlama ve denge. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN- Efendim, Nuyan Yiğit'e bilhassa Müdürü olduğum Mar
mara Basın Yayın Yüksek Okulu hem öğretim elemanlan, genç öğretirp 
elemanları hem de öğrencileri bakımından verdikleri çok değerli bilgile
rinden dolayı bilhassa teşekkür etmek istiyorum. 

Bu suretle panelimiz burada sona eriyor. 

Bu paneli onurlandıran sizlere, hepinize ve katkılarda bulunan bıı
tün konuşmacılara, açış konuşmalarından itibaren, teşekkürlerimi arz 
ediyor ve toplantıyı kapatıyorum. 

Sağolun, var olun. (Alkışlar). 

Kapanma Saati 12.15 
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MiLLi EGEMENLiK VE T.B.M.M. 

9 Eylül 1990 

Açılma Saati : 14.00 

SUNUCU - Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, değerli 
konuklanrmz; Türkiye Büyük' Millet Meclisi - i'Zmir Valiliği - Dokuz Ey
lül üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle düzenlenen Milli Egemenlik ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi konulu panele hoş geldiniz. 

Programı arz ediyorum : 

Saygı duruşu ve istiklal· Marşımız, Dokuz Eylül üniversitesi Rektö
rü Profesör Doktor Sayın N amık Çevik'in sunuş konuşmalan, İzmir Va
lisi Sayın Kutlu Aktaş'ın sunuş konuşmaları, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Sayın Kaya Erdem'in açış konuşması. 

Arz ederim. 

Sizleri, Ulu önderimiz Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşu-· 
na davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı, istiklal Marşı okundu). 

SUNUCU- Konuşmalannı yapmak üzere, Dokuz Eylül üniversitesi 
Rektörü Profesör Doktor Sayın Namık Çevik'i davet ediyorum. 

Prof. Dr. NAMIK ÇEViK (Dokuz Eylül üniversitesi Rektörü) -
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, değerli konuklar, TRT ve 
basının mümta:z temsilcileri; Milli Egemenlik ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Paneline hoşgeldiniz der, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. 
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<<MiLLi EGEMENLiK VE T.B.M.M. PANELi» 

SUNUŞ KONUŞMASI 

İzmir'in Kurtuluşu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir çoşkuy
la kutlanmaktadır. Kurtuluşun altmışsekizinci yıldönümünde, «Milli Ege
menlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi» konulu panelin düzenlenmesinde 
üniversitemize de görev verilmesi bizi son derece mutlu etmiştir. 

İzmir'in kurtuluşu ve Milli Egemenlik birbirini tamamlayan ve Tür
kiye Cumhuriyetine özgürlüğün yollarını açan tarihi birer olaydır. 

Atatürk, Amasya'da vatanın kurtuluşunu, ulusun azim ve iradesine 
bağlayıp, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle yeni bir devletin temellerini 
atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Milli Egemenlik ilke
sini ülküleştirirken, hedef olarak İzmir'in kurtuluşunu göstermiştir. 

Türk ordularının izmir'e girişi yalnızca rzmir'in kurtuluşu değil, mil
li mücadelenin de nihai zaferi olmuştur. Bu nedenle İzmir'in Tlirk bağım
sızlık hareketinde ve genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda özel bir 
yeri vardır. 

Atatürk'ün hayatında müstesna bir yeri olan bu şehirde, Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunda anlamı bulunan 9 Eylül tarihinin, reform 
niteliğiurleki 2547 Sayılı Kanunun ışığı altında kurulan üniversitemize 
ad olarak layık görülmesi ayrı bir sevinç ve onur kaynağımız olmuştur. 

İzmir şehrinin kurtuluşu, nasıl ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kuruluşu ve çağdaş ülkeler arasına girmesinde önemli bir yere sahipse, 
üniversitemiz de taşıdığı isme layık olacak şekilde bilimsel ve teknik alan
larda ülkemizin ilerlemesine katkı yapmada ayrı bir yere sahip olma ça
basındadır. 

üniversitemiz, kurulduğu 1982 tarihinden bu yana geçen 8 yıllık kı
sa bir dönemde çağdaş bir üniversiteye yakışır bir düzeye gelme heyeca
nını taşımaktadır. 

Ege Bölgesinin 5 ilinde, 25.000'i aşkın öğrencisi ve 39 birimiyle eği
tim - öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, bölgeye 
olan eğitim ve araştırma sorumluluğuna ek olarak, bilimsel ve teknik ye
niliklerin ba·zılarını halkımızın hizmetine ilk sokan kurum olmuştur. 

Nitekim, 1989 yılında Tıp Fakültesi Hastanemize getirilen modern 
teşhis ve tedavi cihaziarına yenileri eklenmektedir. öte yandan, Uluslar
arası ilişkilerde ve ticarette yabancı dilin vazgeçilmez bir etkisi olduğu-
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nun farkında olan üniversitemiz, çağdaştaşma yolunda ilerleyen ülkemize 
bu yönde de katkı sağlamayı amaçlamıştır. 

Bu düşünceden hareketle Buca'da kurulması planlanan üçüncü kam
pusta tamamİyle ingilizce eğitim yapan birimler toplanacaktır. 

Şu anda iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin işletme Bölümünde, 
Deniz işletn1eciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda Lisans düzeyinde, Fen 
Bilimleri Enstitüsünde ise lisansüstü düzeyde ingilizce eğitim verilmek
tedir. 

Buca'daki üçüncü kampuste inşaatına bıu yıl başlanıp hızla bitirile
cek olan Mühendislik - Mimarlık Fakültesinin bölümlerinde, 1991 - 1992 
Akademik yılında eğitim faaliyetine geçecek olan Fen - Edebiyat Fakül
tesinde, ayrıca iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde kurulacak iktisat 
ve Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde de ingilizce eğitim yapılacaktır. 

Bu suretle ingilizce eğitim için Ankara ve istanbul'daki üniversite
leri tercih eden ve her yıl öSYM sınavlarında yüksek başarılar elde eden 
zeki ve yetenekli gençlerin İzmir'de eğitimlerine devamını sağlamak amaç
lanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz, öğrencisi olmaya özenilen «Dokuz 
Eylül üniversitesi»nde okumanın kıvancını yaşarken, biz de taşıdığımız 
isme layık olma yolunda ilerlemenin gururunu yaşayacağız. 

Bütün bu çabalarımızın amacı; çağdaşlaşma yolunda ileri, daima da-
ha ileri gitmektir. 

Saygılarımla, (Alkışlar). 

SUNUCU - İzmir Valisi Sayın Kutlu Aktaş'ın konuşması : 

KUTLU AKTAŞ (izmir Valisi) -Sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisimizin Başkanı, muhterem misafirler, güzel İzmir'in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 68 inci yıldönümünü kutladığımız bugün, böyle anlamlı ve 
bilimsel ağırlıklı bir panelin düzenlenmesini sağlayan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı Sayın Kaya Erdem'e teşekkür ve şükran duyguları
mı ifade ederken, İzmir Valiliği adına hepinize hoşgeldiniz diyor, saygı
lar sunuyorum. 

Değerli konuklar, Ulu önder Atatürk'ün, «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir» veeizesinde en açık şekliyle ifade edilen ve Türk Milleti
nin demokrasiye olan inanç ve bağlılığının vazgeçilmez sembolü olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Anayasamızın teminatı ve Türk Milletinin en 
büyük ve vazgeçilmez güvencesidir. 

Var olduğundan bu yana hür yaşamış Türk Milleti, diğer ülkelere ör
nek olan Cumhuriyetini Ulu önder Atatürk'ün önderliğinde kurmuştur. 
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Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır, ilelebet de yaşamaya devam edecek
tir. 

Son yıllarda bütün dünyada gelişen olaylar ve hürriyetçi demokrasi
ye geçiş için yapılan mücadeleler, Türk Milletinin· idare rejimini seçer
ken ne kadar isabetli karar verdiğini en açık şekilde ortaya koymakta
dır. Türk demokrasisinin gittikçe inkişaf etmekte olduğunu, tek eksik 
hususumuzun, birbiriimize daha hoşgörülü davranmamız gerektiğir,ıi be
lirterek, ilköğretimden itibaren demokrasinin faziletlerini, insanlarımızın 
bilinçlerine yerleştirilmesi lüzumunu vurgulamak istiyorum. 

Bu duygular içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar). 

SUNUCU - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kaya Er
dem'in hitapları : 

iSMET KA YA ERDEM (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı) (iz
mir) - Aziz izmirliler, değerli konuklar. 

9 Eylül 1922 gününün tarihimizde çok önemli ve değişm.ez bir yeri 
vardır. O gün, bir milleti yok etmek ve yurdunu paylaşmak isteyen; baş
langıçta bu hedefe erişir gibi görünen müstevlilere son ve kesin darbe 
indirilmiştir. Geçmişi binlerce yılı kapsayan büyük milletimizi yok et
menin imkansızlığı o 9 Eylül günü kanıtlanmıştır. 

9 Eylül 1922 günü, dünya tarihi açısından da büyük bir önem taşır. 
Tarihte ilk kez, o zamanın «Büyük Devletler» denilen güçlerine karşı, yı
kıntılar içinde dirilen bir milletin, direnip onları yurdundan kovabileceği 
gerçeği 9 Eylül 1922 günü kesinleşmiştir. Bu büyük mücadelede çarpışan 
ve kanlarını milletimiz adına akıtan azi·z şehitlerimizi bu vesile ile rah
met ve minnetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına izmir'i 
bize onlar tekrar kazandırdılar. 

İzmir, bugün büyük limanı, geniş iktisadi potansiyeli ile yurdumu
zun en önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğu gibi, günden güne 
gelişen iki değerli üniversitesi ve çeşitli sanat kurumları ile de aynı za
manda çok ileri bir kültür ve turizm merkezidir. Dileğimiz, İzmir'in bü
tün alanlarda atılımlarını sürdürmesidir. 

Değerli konuklar, 

Milli iradenin temsil edildiği yegane yer, Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Bu Mecliste seçimle işbaşına gelen ve Yasama faaliyetine katılan 
bütün milletvekillerinin, bu milletin varoluş güvencesi olan Cumhuriyete 
ve onu meydana getiren temel ilkelere sahip çıkarak faaliyetlerini sür
dürmeleri, Anayasa uyarınca edilen yeminin bir gereğidir. Cumhuriyet 
anayasalarının ilk üç maddesi, devletin şeklini, cumhuriyetin niteliklerini, 
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devletin bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını ve başkentini değişmeye

cek bir şekilde belirler. Bizler, bu maddelerin neden 'değişmez ve bağla
yıcı olduğunu, Kurtuluş Savaşı ve o savaşı zorunlu kılan tarihsel olayla
rın bilincine vararak vatandaşlarımızın anlamlarını c;ağlamalıyız. 

işte bu anlayışla bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milli ege
menliğin temsil edildiği, laik cumhuriyetin, demokrasinin ve hukukun üs
tünlüğünün güvence altına alındığı tek bir kurum....-olduğunu, vatandaşa 
yaptıklarımız ve yapacaklarımızia kabul ettirebiliriz. 

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız olarak ça
lışması çağdaş anayasaların değişmez bir hükmüdür. Bu hüküm, vatan
daş hak ve ~ukukunun adil bir şekilde korunm'}Sının teminatıdır. Bu hü
küm; herkesin din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit

liğinin sağlanması, hiç bir kişiye, aileye, bir ızümreye veya bir sınıfa im
tiyaz tanınmaması, herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez 
ve vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlerinin bir güvencesidir. Bu hükme 
bütün vatandaşların sahip çıkmasının, yetkililerce telkininin bir Anaya
sa gereği olduğu unutulmamalıdır. Demokrasi, hakların ve özgürlüklerin 
belirlendİğİ üstün bir idaredir. Bu yolla belirlenen haklara saygı, demok
ratik düzenin korunması için şarttır. Devletin ve onu meydana getiren 
kurumlarının taraflı davranışlarının, hakların adil dağılımına engel ola
cağı ve bunun vatandaş nezdinde yaratacağı küskünlüğün parlamenter 
demokrasi için ciddi bir tehdit oluşturacağı artık bilinmelidir. 

Demokrasi, halkın parlamentoya olan güveninin var olduğu yerde 
vardır. Demokrasi, kamu hayatını ilgilendiren meselelere parlamentonun 
bir çözüm üreteceği inancı vatandaşta yer ettiği zaman vardır. Devleti 
oluşturan kurum ve makamların sorumluluğu, bu inanç ve güveni vatan
daş vicdanında oluşturmaktır. 

- Siyasi partiler, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez kurumlarıdır. 
Siyasi partiler, halkın arzu ve isteklerini yansıtmak dışında, kamuoyu
nun düşüncesinin çağdaş düşünce yolunda şekillenmesi ve buna bir içe
rik kazandırılması açısından gereklidir. Politik, ekonomik ve kültürel so
run ve hatta kriızlerin var olduğu ortamlarda parlamentoya karşı, laik 
cumhuriyete ve onun vazgeçilmez ilkelerine karşı olan grupların yarattığı 
terör, kamu yaşamına vatandaşların aktif katılımını engellediği bilinmek
tedir. işte bu gibi ortamlarda siyasi partilerin tavır eylem ve düşüncele
riyle vatandaşların kamu ile ilgili olay ve kararlara katılımını özendir
mek gayret ve amacı içinde olmaları şarttır. Ancak bu yolla demokratik 
bir sistemde vatandaşın şevki, Atatürk ilkelerini koruyucu gerçek bir güç 
olarak varlığını hissettirir. 
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Demokrasinin temel prensipleri, serbest seçimler ve bu seçimlerde 
çoğunluğu sağlayanların yönetime gelmesidir. Ancak, çoğunluğun azın
lıkta kalanların fikirlerine saygı ve onların görü§lerini dikkate almak fa
ziletini göstermesi, Anayasa ve onun müesseselerine, idare edilenlerin ol
duğu kadar yönetirnde bulunanların da saygılı olması, vatanda§lık hakla
rının her yönüyle garanti altına alınması gerekmektedir. Bu bakımdan 
vatanda§lık haklarını ilgilendiren hükümet tasarruflarının Meclis tara
fından denetlenmesi demokratik bir sistemin ve onun temsilcilerinin ta
vizsiz sahip çıkması gereken bir husustur. 

Demokrasi eğitiminin mill! eğitimimizin her kademesinde verilmesi, 
çocuklarımızın, gençlerimizin farklı dü§üncelere rağmen bir arada ya§a
malarının birbirlerinin tavır, inanç ve dü§üncelerine saygılı olmakla müm
kün olacağı öğretilmelidir. Onlara, demokratik hakların bir başkasının 

hakkı'nın gasbedilmesi için bir fırsat, bir zemin olu§turmak üzere var kı
lınmadığı anlatılmalıdır. Bu tür küçük, bencil ve çıkarcı dü§ünceleri asla 
desteklememeliyiz. 

Sosyal ve ekonomik §artların iyile§tirilmediği ortamda demokrasinin 
varlığı ve geli§mesi dü§ünülemez. Bu yüzden, ülkenin sosyal ve ekonomik 
hayatını iyile§tirmek üzere özverili çabaları samirniyetle ortaya koymak 
hükümetlerin bir görevi olmalıdır. 

iktidarların görevi, demokratik yönetimin ulusal sınırlar için de ve 
Uluslararası platformlarda güçlendirecek tedbirleri Millet Meclisinin gös
terdiği yoldan almak ve bu Yüce Meclisin olu§turulmasını emrettiği ku
rumları bu amaçla olu§turmaktır. 

Cumhuriyet, sadece 70 yıl için değil, ilelebet ya§amak ve ya§atmak 
için kurulmu§tur. Bu nedenle, bizler, Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün bize 
emanet ettiği temel ve vazgeçilmez ilkeleTi korumalıyız, korumakta ka
rarlı olduğumuzu her fırsatta göstermeliyiz. Çünkü, cumhuriyeti ancak 
onun ilkelerine sahip çıkarak ya§atabiliriz. Cumhuriyet ve onun ya§ama
sı çin gerekli olan demokrasi ve olu§turulan demokratik kurumlar, insan-: 
larımız arasında hoşgörüyle kurulan ili§kileri artırıcı sağlamla§tırıcı ve 
insanlığın ilerlemesi için atılması gerekli gerçekçi adımları te§vik edici 
olmalıdır. Bu felsefe, gerici değil, ilerici olmak zorundadır. Sosyal ve ik
tisadi kalkınınayı engelleyici değil, te§vik edici olmalıdır. · 

Unutmayalım ki, devlet bir bütündür. Bu bütünün temel amacı, va
tanda§ların hak ve hukukunu korumak onların kamu hizmetlerine yöne
lik taleplerini en etkin bir §ekilde kar§ılamaktır. Devleti meydana geti
ren kurumlar, kurumsal bağımsızlıklarını bu hedeflere ula§mayı engelle
yecek bir anlayı§ ve mantık içinde ele almamalıdır. Devlet yönetimin
de alınan siyasi kararlar seçilmiş organlarca alınır ve hepimizin bildiği 
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gibi bu seçilmiş organlar büyük Meclisimize ve dolayısıyla halka karşı so
rumludur. 

Burada vurgulanması gereken en önemli husus, demokrasinin, ikti
dara, yani devlet yönetimine hakim güçlerce korunup geliştirilecek bir 
amaç olduğudur. Hakim olan güç, her şeyden önce bu gücü payiaşarak 
kullanmayı istemelidir; var olan gücü kendi iradesinin tecellisi olarak 
görmekten çok, bu iradeyi kendi kontrolünü yaratacak kurum, kuruluş ve 
mekani·zmalarının var edilmesi ve işletilmesi için bir fırsat olarak gör
mesi bu felsefe için gereklidir. 

Çoğulcu demokrasi, vatandaş hak ve hürriyetlerini güvence altına 
almak ve bunun için de gerekli kurumları kurmak zorundadır. Ancak bu 

t 

takdirde ve bu kurun1ların sayesinde, demokrasi temel hak ve hürriyet-
lerin güvence altına alındığı bir rejim haline gelebilir. Aksi takdirde ida
ri güç mutlak güce, mutlak güç ~espotizme, despotizm totaliterizme dö
nüşür. 

Basın, demokratik kuruluşların, devleti meydana getiren kurumların 
diğer bir ifade ile hepimizin, demokratik laik cumhuriyet ve Atatürk il
kelerine aykırı bir gidişi sezinlediğimizde, gerekçesi ne olursa olsun, tüm 
gücümüzle zayıflıklardan yararlanarak gelişen bu eğilimi, anında mah
kum etmek görev ve sorumluluğunu taşımamız gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini ve demokrasiyi halkımıza en iyi biçim
de anlatıp, tanıtmak için, her yıl memleketimizin çeşitli yörelerine gidi
yor, oralarda bilimsel toplantılar düzenliyoruz. işte bugün de, izmir'de 
karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Ku
rulu Başkanlığı İzmir'in kurtuluşu yıldönümünde düzenlediği bu panelin 
özel bir anlam taşıdığı bilincindedir. Zira kurtuluşumuzun simgeleştiği 
günde bu bilimsel toplantıyı yapmak bir anlam ve önem kazanmaktadır. 

Bu duygu ve düşünceler içinde Milli Egemenlik panelini açıyorum. 
Bu güzel toplantının düzenlenmesine büyük katkıları olan Sayın İzmir 
Valisine, Dokuz Eylül üniversitesinin temsilcisi Sayın Rektörüne ve bil
dirileri ile toplantının gerçekleşmesini sağlayan değerli bilim adamları
mıza teşekkür eder, hepini·ze saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

SUNUCU- Sayın Meclis Başkanım, sayın konuklarımız; «Milli Ege
menlik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi» konulu paneli yönetmek üzere 
Oturum Başkanı Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyesi ve Dokuz Ey
lül üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Atilla Sezgin'i ve 
panelİstler Profesör Doktor Sayın Ergün Aybars, Profesör Doktor Sayın 
Hüsnü Erkan, Profesör Doktor Sayın Galip Karagözoğlu, Profesör Dok
tor Sayın Ahmet Mumcu'yu davet ediyorum. 
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Ot_urum Başkanı Prof. Dr. ATiLLA SEZGiN- Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Sayın Başkanı, saygıdeğer İzmirli hemşerilerim, TRT ve 
basının değerli mensupları; Dokuz Eylül, İzmir'in kurtuluş gününde böy
le bir panelin düzenlenmesiyle daha büyük bir anlam taşırlığına inanıyo
rum. Bu bakımdan, öncelikle Büyük Millet I\'Ieclisimizin Sayın Başkanı
nı, İzmir Valimizi ve Dokuz Eylül üniversitesi Rektörünü bu paneli dü
zenlemeleri nedeniyle tekrar kutlamak isterim. 

Saygıdeğer misafirlerimiz, panelimizde 4 konuşmacımız bulunmak
tadır. Bu konuşmaları, 4 değerli bilim adamımız gerçekleştireceklerdir. 
Konuşmalar için kendilerine öncelikle 15'er dakikalık bir süre verilecek
tir; b ilahara sayın katılımcılardan sorular varsa bu soruları değerli ko
n uşmacılarımız cevaplandıracaklardır. 

Ben, ilk konuşmayı yapmak üzere sözü Profesör Doktor Sayın Ah
met Mumcu'ya vermek istiyorum. 

Sayın Ahmet Mumcu, Anadolu üniversitesi öğretim üyesidir; ko
nuşma konusu ise, «Meşrutiyet Dönemleri ve Milli ,Egemenlik» adını ta
şımaktadır. 

Buyurun Sayın Mumcu. 

Prof. Dr. AHMET MUMCU - Teşekkür ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli dinleye:nle
rim, aziz konuklar; demokrasi, bildiğimiz gic4, bugün insanoğlunun şim
diye kadar bulamadığı en iyi yönetim biçimi ve bir hayat tarzı olarak 
bütün insanların özlediği bir rejim. Ancak, demokrasi bu kadar özleni
len ve ardında koşulan bir büyük ülkü olmasına rağmen, bu ülküyü ger
çekleştirebilen toplumların sayısı· bugün günümüzde hala bir hayli az. 
Yani demokrasi ile yönetilmeyen toplumların ya da devletlerin sayısı, de
mokrat olmayan toplurnlara go1·e azınlıkta. Acaba bunun sebebi nedir? 

Bütün idealistçe düşüncelere ve fikir adamlarının yüzyıllarca süren 
çabalarına rağmen, demokrasi, fiilen, eylemsel olarak, bir rejim biçimin
de, somut bir biçimde kendisini ancak 18 inci yüzyılın sonlarında duyur
ınaya başlamış ve sadece sınırlı sayıda bazı devletler tarafından ve ilk 
önce Batı Avrupa'da ve Amerika'da olmak üzere, uygulanmaya başlan
mıştır. Aşama aşama ve sonunda, bugüne" gelinmiştir. 

N edir demokrasinin böylesine yavaş bir biçimde insan toplulukları
nın içinde yerleşmesinin sebebi? Biraz önce Sayın Meclis Başkanımız yap
tığı açış konuşmasında, demokrasinin gerçekten zor bir rejim olduğuna 
değindi. Demokrasi, toplumun büyük olgunluk içinde ve büyük bir hoş
görü ve sağduyu içinde yaşamasıyla belirebilir. Bütün bu ön şartları bir 
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tarafa bırakırsak, şimdi konumuza bir parçacık daha yaklaşalım, demok
rasinin bir toplumda tam anlamıyla kökleşebilmesi için üç ana ögeden 
oluşması gerektiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi, ki demokrasinin bıaş 
koşulu, kişinin fizik varlığının güvence altında bulunmasıdır. Fizik var
lığı ile birlikte, şahsiyet hakları, şerefi ve haysiyeti de güvence altında 
bulunacaktır. Kişi eğer kendi bedensel varlığını tehlike içinde görürse, 
kişilik haklarını, şahsiyetini tehlike içinde görürse, bu toplumda hiçbir 
şey olmaz, demokrasi ise hiç olmaz. 

ikinci koşul, bu ilk koşul gerçekleştikten sonra, kişiye düşünce ve 
vicdan hürriyetinden, din hürriyetinden tutun da, yerleşme hürriyetine 
kadar bütün özgürlüklerin, serbestilerin sağlanması ve yurttaşın bu öz
gürlükleri gereğini yerine getirirken rahatça davranabilmesinin müm
kün olabilmesidir. 

Demokrasinin üçüncü ögesi, bugünkü konumuz olan milli egemenlik, 
yani milletin kendi kendini doğrudan doğruya yönetmesi -tabii temsilci
leri aracılığıyla, doğrudan demokrasi bugün dünyada yok - siyasi katıl
ma hakkının bütün yurttaşlar için en sınırsız ve eşit bir şekilde sağlan
ması ve bu yolla vatandaşın kendi mukadderatını ~e kendi devletinin bu
gününü ve yarınını serbestçe tayin edebilmesidir. 

Gördüğünüz gibi, bu üç koşulun birden bir toplumda yerleşmesi ve 
gerçekleşmesi oldukça zor. Nitekim, insan toplumları binlerce yıl ya bir 
kişinin egemenliği altında yaşamaya alışmışlardır ya da bir zümrenin 
egemenliği altında yaşamaya alışmışlardır; demokratik atılımlar uzun 
bir düşünsel birikim sonucu dünya üzerinde patlamaya başladığı 'Zaman 
pekçok toplum bu üç koşulun birincisini dahi yerine getirebilecek du
rumda değildi. 

Demokrasi tarihine kısaca göz attığımız zaman, en demokrat top
lurolann dahi bir istisnası var, biraz sonra söyleyeceğim, bu üç büyük 
koşulu üçünü birden, aynı anda toplum yaşamına temel yapamadıklarını 
göstermektedir. ingiltere'den başlayalım, ilk demokrat ülke saydığımız 
ingiltere'de, ilk önce kişi güvenliğini sağlamakla işe başlanılmıştır. On
dan sonra özgürlükler gelmiş, ardından dış görünüş itibariyle bir mo
narşi olmasına rağmen, milli egemenliğin tam anlamıyla tecelli ettiği bir 
ülke durumuna gelebilmiştir ve siyasal katılma, yani bütün vatandaşla
rın siyaset hayatının doğmasına ve gelişmesine yön verme hakları da an
cak 20 nci yüzyılın başında gerçekleşebilmiştir. Bir tek istisna var, o da 
1787 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Anayasası yapıldığı zaman 
bu üç ögenin de Amerikalıların anayasasında yer aldığını görüyoruz ama 
bu sadece bir süre için de olsa kağıt üstünde kaldı ve Amerika'daki özel
likle kişi özgürlüklerinin gelişimi ve bilhassa ırk farkı dolayısıyla kişi-
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lerin çeşitli sınırlarnalara maruz kalması bugün dahi henüz tam anlamıy
la ortadan kalkmadı. 

Şimdi arzu buyurursanız kısaca kendi tarihimize eğilelim. Osmanlı 
Devletinin ilk ve görkemli yüzyıllarını bir tarafa bırakıyoruz, o yüzyıllar 
büyük yüzyıllar, ama devlet normal parlak zamanlarını bitirip de yoz
laşma sürecine girince ve uzun bir süre kendisini kurtarma çabaları içi
ne girip de bunlarda başarı sağlayamayınca, sonuçta Batı modeline gö
re bir yenilenmenin gerekli olduğunu anladı. Aslında islam hukukuna gö
re vatandaşlar arasında bir eşitlik vardı, gene islam hukukuna göre ve 
Osmanlı ve Türk anlayışına göre bir aristokrasİ gibi, rahip sınıfı gibi, 
burjuva sınıfı gibi, işçi sınıfı gibi -hukuksal olarak yalnız, onun üzerin
de özellikle duruyoruro- hukuksal olarak - sosyalojik olarak değil- fark
lılıklar bulunmuyordu. Bu yüzden Osmanlı Devletinde Batı Avrupa'da 
kralların egemenliğini bir ölçüde sınıriayabilecek kurullar, mesela ingil
tere'deki ilk parlamento, Fransa'daki Etat Genereaux gibi kurullar gö
rülmediği için Osmanlı Padişahının egemenliği daha kesindi. işte bu ke
sin egemenlik - padişah ne kadar iyi niyetli olursa olsun - bir süre son
ra bir despotizmle sonuçlanmaya muhtaçtı, daha joğrusu mukadderdi. 
işte Osmanlı hükümdarları, 19 uncu yüzyılda, hiç olmazsa despotizmle
rini başka bir kanala çekebilmek için, kendi egemenlik haklarından ödün 
vermeden, vatandaşın bir ölçüde rahatlayabilmesi için bazı önlemler al
mak gereğini anladılar, hissettiler. Bunlardan birincisi, bilinçsiz bir şe
kilde, yani bir demokrasi idealine yaklaşınanın bilinci <:>lmadan, demok
rasinin ilk ögesini gerçekleştirme yolunda göze çarptı. Yani yurttaşın 
fiziksel, bedensel güve11liğinin sağlanması. Böylece Tanzimat dönemine 
geliyoruz. Tanzimat dönemindeki hükümdarların bir demokrasiye gitme 
niyeti yok. Egemenliklerinden hiçbir ödün vermek istemiyorlar ama, öte 
yandan da devlette belli bir hukuk düzeni kurabilmek için vatandaşın fi
ziksel güvenliğinin sağlanması gerektiğini idrak ediyorlar. 

Böylece, biz toplum olarak pekçok toplumdan daha önce demokrasi
nin, modern demokrasinin ilk koşulunu gerçekleştirdik. Ayrıca yurttaş
lar arasında Isiahat Fermanı ile birlikte, daha önce belirgin olan bazı eşit
si·zlikleri kaldırdık Geriye kaldı iki öge; yani özgürlük ve milli egemen
lik. 

Tanzimat dönemindeki, özellikle büyük eğitim atılımları sonucunda 
beliren aydınlar, sadece kişi güvenliğinin yetersiz olduğunu, memleketin, 
milletin kurtulabilmesi için vatandaşın da devlet yönetimine katılması 

gerektiğini ve bunun için de vatandaşın siyasal özgürlüklere kavuşması 
gerektiğini ileri sürdüler. Hepimizin bildiği <<Genç Osmanlılar» böylece 
Alıdulaziz zamanında başladı. 
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Dikkat ederseniz, Türk siyasal düşüncesi önemli bir değişiklik içine 
girmeye başladı. Aslında bir cumhuriyet ideaalinden çok uzak toplum; 
ama özgürlük istiyor ve hiç olmazsa meşruti bir düzen. Yani padişahla 
birlikte ülkeyi yönetmek istiyor. BJI bir milli egemenlik ilkesi değildir 
ama, milli egemenlik ilkesine doğTu belirsiz de olsa atılmış bir adımdır. 
Nitekim, bu özgürlük mücadelesi Abdulaziz'in bütün baskı yollarına rağ
men, sonunda 18'(6 yılında ilk Türk Anayasasının ilanıyla sonuçlandı. An
cak bu Anayasa bütün sorunları çözmerli; çünkü Anayasada milli ege
menlik ilkesi bir yanadursun, meşrutiyet ilkesine dahi yer verilmemiş
ti. Yani halkın padişahla birlikte yönetime katılması ilkesi tanınmamış
tı, bütün yetkiler gene pahişahındı, egemenlik kayıtsız şartsız Osmanlı 
Ailesine aitti; ancak bir yenilik olmak üzere danışma niteliğinde de ol
sa, Meclis-i Mebusan adını verdiğimiz -Parlamentonun bir kanadı, diğer 
kanadı Heyet-i Ayan, o padişahın seçtiği üyelerden oluşuyor - milletin 
seçtiği temsilcilerin ilk defa padişahın yanında bir danışma fonksiyonu 
oynamasına imkan tanınmasıydı. 

Eğer 1877 yılında kurulup da 1 878 yılında dağıtılan Osmanlı Parla
mentosu dağıtılınayıp 30 yıl süreyle çalışsaydı, bir meşruti sağlam bir 
meşruti rejime doğru geçilebilir, gidilebilir ve belki tabii tarihte spekü
lasyon yapılmaz ama, Türk Milletinin yazgısı başka bir şekilde tecelli 
edebilirdi. Bazı arkadaşların buna birtakım itirazları var, diyorlar ki 1876 
Anayasasının bazı aksak noktaları vardı, azınlık temsilcilerine fazla hak 
veriyorlardı. Bunların hepsi düzeltilebilirdi ve bir evrim yoluyla gerçek 
bir meşruti yönetim kurulabilirdi. Bu olmadı; ikinci Abdülhamit - hepi
mizin bildiği gibi- 1877 - 1878 Rus - Türk Savaşını bahane ederek Par
lamentoyu süresiz olarak kapattı ve kendi yaptığı Anayasanın en önemli 
kurumu sayılabilecek Parlamentoyu 30 yıl süreyle işletmedi. Bu da ne 
yaptı? Bu da, yeni yetişen, özellikle asker kökenli aydınların, tabii sivil 
aydınlar da yanlarında, özgürlük mücadelesine yeniden başlamalarına ye
niden yol açtı ve bu kez özgürlük mücadelesi yer altında yapılıyor. Yer 
altında yapılan bir özgürlük mücadelesi, demokrasiyi olgunlaştırmaz. öz
gürlük mücadelesinin açıkça ve serbestçe yapılması lazım. Ancak bu im
ldl.n tanınmadığı için, bu mücadelenin de başını çeken ittihat ve Terak
ki Derneği yer altı faaliyetleriyle özgürlük mücadelesini yaptı ki, bu da 
özgürlük düşüncesini geliştiremeyecek bir ortamın doğmasına yol açtı. 

Ayrıntıyı bir tarafa bırakarak kısa kesiyorum, birtakım önemli iç ve 
dış olaylardan sonra, ittihat ve Terakki Derneği 23 Temmuz 1908'de Ab
dulhamit'i tekrar seçimlerin yapılıp Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına ka
rar vermesini sağladı. Böylece ikinci Meşrutiyet dönemi başlıyor. Bu dö
nemde yapılan seçimlerle oluşan parlamentomuz, yani Heyet-i .Ayan ve 
Meclis-i Mebusan, bir süre çalıştıktan sonra, tarihimizde daha henüz ma-
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hiyeti kesin olarak aniaşılamayan büyük bir ayaklanma patlak verdi in
giliozlerin de parmağının olduğu bir ayaklanma; 31 Mart Ayaklanması. 
Bu ayaklanma şonunda, kimseyi suçlaınıyorum ama, o zamanın koşulları 
içinde, o zamanın şartları içinde Abdulhamit suçlu görüldü, belkide suç
suzdu, belki de gerçekten suçsuz; ama o günün koşulları bu padişah hak
kında parlamentonun bu şekilde düşünmesini gerektiriyordu. Hareket Or
dusu gelip ayaklanmayı bastırdıktan sonra, 26 Nisan 1909 tarihinde Mec
lis-i Umumi adını verdiğimiz Osmanlı Parlamentosu Yeşilköy'de toplan
dı. Çok dikkate değ·er bir olayla karşı karşıyayl'z şimdi, bu Meclis-i Umu
mi, adının sonuna bir de «Milli» sözcüğünü ekledi. «Meclis-i Uroilmiyi Mil
li» çok önemli bir olay bu. Bence bu olay, Fransız ihtilali arifesinde top
lanan Etat Generaux'daki burjuva kanadı temsilcilerinin kendilerini Ku
rucu Meclis ilan etmesi kadar önemli bir, olay; ama Fransa'daki olay de
vamlı oldu, bizdeki olay 1 gün sürdü, şimdi onu da kısaca anlatıp sözle
rimi bitireceğim. 

Meclis-i Umumiyi Milli, kendisine Anayasada verilmeyen bir hak 
kullandı ve padişahı tahttan indirdi. Halbuki Osmanlı Anayasasını ya
pan tek güç, millet değil, doğrudan doğruya padişahın iradesiydi ve Ana
yasayı değiştirme, doğrudan doğruya padişaha mahsus bir haktı. Ancak 
Meclis-i Umumiyi Milli, Abdulhamit'i hallederek, yani padişahı tahttan 
indirerek Anayasada olmayan bir yetkiyi kullanmış oldu ve bu bence 
önemli bir adım; milli egemenlik ilkesine gidişin önemli bir adımı. Ben 
bir hukukçu olarak konuşuyorum, iş çeşitli noktalardan eleştirilebilir, o 
ayrı mesele. Gerçi Osmanlı tarihinde şeyhülislam fetvası ve askeT ve si
vil bürokratların, yeniçerilerin ve ulemanın işbirliğiyle padişahlann taht
tan indirildikleri görülmüştü; ama bu kez padişahı tahttan indiren, mil
letin seçtiği teınsilciler tarafından yapılıyordu. Bu bakımdan, milli ege
menlik bir kıvılcım gibi parlamış, ancak padişah değiştirHip yerine Be
şinci I\fe1ımet Reşat getirildİkten sonra, gene sönmüştür. Meclis-i Urou
miyi Milli sözcüğü artık yaşaınamış, gene Meclis-i Umumi adıyla anıl
maya devam etmiştir Osmanlı Parlamentosu. Ancak bu Parlamento, 1909 
yılında Osmanlı Anayasasında onemli değişiklikler yaptı ki, bu da milli 
egemenliğe doğru gidişin bazı belirtilerini içinde taşıyabilir. Herşeyden 

o nce padişahın Parlamento üzerindeki yetkileri sınırıandı; ama bunu kim 
yapıyor -dikkatinizi çekerim- gene padişah yapıyor. Kimin baskısıyla 

yapıyor? ittihat ve Terakki Partisinin, ya da Derneğinin - biraz sonra 
parti olacak- baskısıyla yapıyor. Yani Anayasayı değiştiren gene padi
şah; padişah ne yapıyor? Anayasayı değiştiriyor. Parlamento üzerindeki 
haklarını sınırlıyor, Hiıkün1etin, mesela kendisine karşı sorumlu olması 
esasını getirip, parlamenter rejime geçiyor, kendisinde sadece dağıtma 
hakkı var. Ayrıca, Parlamento önünde Anayasaya, yani Kanun-i Esasi
yeye sadık kalacağına yemin ediyor. Şimdi düşününüz, İkinci Mahmut' 
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tan beri padişahlar egemenlik haklarından hiçbir ödün vermezlerken, 
şimdi padişah kalkıyor millet temsilcilerinin önünde «Ben bu Kanun-i 
Esasiyeye sadık kalacağım» diye yemin ediyor. Aynca gene Anayasaya 
göre bir yasa parlamento tarafından kabul edildikten sonra padişah onu 
ister kabul ederdi, ister etmezdi; ancak 1909' değişikliğiyle padişahın bir 
yasayı bir kere reddetmesinden sonra, Meclis-i Umumi bunun üzerinde 
üçte iki çoğunlukla ısrar ederse, o taslağın yasalaşacağı hükmü konulu
yor. Böylece dikkat edilirse, yavaş yavaş millet padişahın egemenlik hak
Iuna katılma yoluna giriyor ama, ne yazık ki, bu bir iki seneden fazla 
sürmedi. Büyük dış felaketler, Balkan Savaşı, daha önce Trablusgarp Sa
vaşı, ittihat ve Terakki Partisinin hep yeraltında çalışması nedeniyle bir 
türlü demokratik hayata intibak edememesi sonucu bir baskınla hükü
meti kurup -Bab-ı Ali baskınıyla- iktidara gelmesi, bu gelişmeyi gene 
körletti. Bu kez ittihat ve Terakki Derneği, padi§ahın yetkilerini yeni
den artırmaya başladı. Yani gene kendi kendisini, padişahın kendisini ar
tırtmaya başladı ve böylece Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına gir
di ve sona erdi. Milli egemenlik ilkesine gidiş durmuştu ve eski ilkeye ye
niden geri dönülmüştü. Nitekim Sultan Vahdettin -son Osmanlı Sulta
nı- Mondros Mütarekesinden sonra dağıttığı Meclis-i Mebusanı Anaya
sadaki açık hükme rağmen, toplamamış, böylece egemenliğin kendisinde 
olduğunu bizzat göstermek istemiştir o bunalımlı anlarda dahi. Ancak, 
bunun sonu ne oldu? Söylediklerimi toparlamak istiyoruın. Bunun sonu 
şu oldu : Meclis-i Mebusan yeniden toplandı ve padişahı Anadolu hare
ketinin baskısı üzerine ve bu sefer toplanan Meclis-i Mebusan milleti bü
yük ölçüde temsil ediyordu ve Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının ha
zırladığı Misak-ı Milliyi kabul etti. Yani son Osmanlı Parlamentosu Türk 
Milletinin kurtuluş esaslarını kabul etti ve ardından hepimizin bildiği gi
bi, İstanbul işgal edildi ingilizler tarafından. 

Böylece Osmanlı Parlamentosunun sona erişi sırasında ölen bir in
sanın, son anda şöyle bir iki saniye, diriln1esi gibi, milli egemenlik ilkesi
ne kesin bir gidiş vardır; ancak bu bitmiştir istanbul'un işgaliyle. Bu ki
min işine yaramıştır? Hiç şüphesiz en olumlu bir şekilde Mustafa Kemal 
Paşanın işine yaraınıştır, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lanmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisi artık kesin olarak milli egemen
liğe~ dayanan ilk Parlamentomuzdur, ama emin olun sayın dinleyenle
rim, bu söylediğim gelişme süreci olmasaydı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin millet egemenliğinin temsilcisi olduğunu bir iki yıl içinde, bilinç· 
li bir şekilde idrak edebilmesi bence mümkün olmazdı. Tarihi birikimle
rin küçük ya da büyük daha sonraki olaylara büyük etkisi oluyor. Nite
kim, son Osmanlı Parlamentosunun kabul ettiği Misak-ı Milliyi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de benimsedi. 
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Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisinin millet egemenliğinin gerçek
leşmesine geçmesinde hiç şüphesiz özellikle ikinci Meşrutiyet döneminin 
çok büyük olmasa dahi, bir katkısı, etkisi olmuştur. Bundan sonraki esas 
gelişmeyi değerli meslekdaşım Sayın Aybars anlatacak. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Bu değerli açıklamaları için Sayın Mumcu'ya ben de 
teşekkür ediyorum. 

Şimdi ikinci konuşmacımız, Profesör Doktor Ergün Aybars; Dokuz 
Eylül üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü
dür. 

Konuşmasının başlığı : «Milli Egemenlik Kavramımn Türkiye'deki 
Tarihsel Gelişimi». 

Buyurun Sayın Aybars. 

Prof. Dr. ERGüN AYBARS (Dokuz Eylül üniversitesi Atatürk il
keleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü) - Sayın Ahmet Mumcu ko
nunun daha çok pratik yönlerine değindiler. Ben biraz milli egemenlik 
fikrinin altında, derinlemesine ne yatıyor, hang·i fikri k~ynaklar, hangi 
fe1sefi görüş yatıyor ve Atatürk'ün bu felsefi görüşü nasıl aniayıp da 
milli mücadelede pratik hayata nasıl geçirdiğini vurgulamaya çalışaca
ğım. Tabii vakti gözönüne alarak çok ana hatlarıyla vurgulamak isti
yorum. 

Avrupa'da rönesans hümanizm döneminin öncesi kiliselerinin büyük 
üstün despotizmi karşısında, bütün uluslar - zaten ulus yoktu, halklar 
vardı - ve her şeyin mutl{tka kilisenin kontrolunda olması gerekiyordu.· 
Herhangi bir şeyin hayata, uygulanabilmesi, kabul edilebilmesi için, bu 
herhangi bir şey derken bunun hukuk olabilir, ekonomi olabilir, sanat 
olabilir, siyaset olabilir, ilim olabilir, bu şeyin hayata uygulanabilmesi 
için, onaylanması için kilise onayı şarttı. Eğer kilise bir şeyi onaylamı
yorsa, onun hayata geçmesi ve uygulanması mümkün değildi. işte ilim
de, sanatta, siyasette bütün alanlarda, ki bunun en somut örneğini Ga
lile olayında görürüz, Galile «Dünya yuvarlak» demiştir, ilmi metotla ~r
taya atmıştır, ama kilise buna izin vermemiştir. Dolayısıyla kilise ilme 
müdahale etmiştir, kilise siyasete müdahale etmiştir .. Demiştir ki : Ege
menlik, benim adıma, benim tarafıından veyahut da benim onayladığım 
krallar tarafından kullanılır. Bu sistem Avrupa'da hümanizmin ve röne
sansın ıgetirdiği değerlerle yıkılmıştır. Hümaniızm Avrupa'da insan de
miştir, insan, bizzatihi kendisi değerdir ve bunun uzarrtılan 200- 300 yıl 
sonra vicdan özgürlüğüne, siyasi özgürlüğe ulaşacaktır. Ve Avrupa'daki 
milli kültürlerin doğuşuna, milli dillerin doğuşunun kaynağı hümanizm 
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ve rönesans olmuştur. Avrupa'da bu kilise despotizminin, kral despotiz
minin, çünkü kral ve papalar arasında zımni bir anlaşma vardır, bunun 
yıkılınası 200- 300 yıllık bir süreç almıştır. Bir Descartes'in, bir Spino
za'nın daha sonraki 18 inci yüzyıl aydınlanma felsefesinin ortaya çıkma
sı, kapitalizm, antik Yunan- Roma kültürünün etkileri vesaire, çok ge
niş bir tabanın oluşmasını gerektirmiş tir. Bu 1 789'da ilk meyvelerini Ba
tıda verecek ve biraz önce belirttiğim siyasi özgürlükler, siyasi egemen
lik hakları fikri Fransrz Devrimi ile ortaya konacaktır. 

Şimdi bize döndüğümüzde, Osmanlı Türk Toplumunda hu sistem na
sıldır? Sistem, görünüşte biçimsel olarak farklı gibi görünürse de esasta 
aynıdır. Çünkü Batıdaki din devleti kavramının başka bir şekilde, ken
disinden önceki aynı dini kaynaktan geldiği için aynı teokratik sistemin 
benzer biçiminde olmasa bile pratikte, kaynak bakımından aynılığını gö
rürsünüz. Osmanlı Devletinde padişahın egemenlik haklarını kullanması
nın iki kaynağı vardır. Birisi, hanedana dayanan geleneksel haklar, ikin
cisi dine dayanan dini haklar. Ve padişah bu h~kları kullanırken bir ve
ziriazam tayin eder, bir şeyhülislam tayin eder ve kendi tayin ettiği bu 
insanlar aracılığı ile kullanır. Bunu kullanırken, toplumun «Bu niçin böy
ledir?» demeye hakkı yoktur. Ve doğuda, yani bizde de, tab1i bu bizim 
dışımızda bütün doğu dünyasında da böyledir aına, ben burada özellikle 
kendinlizi ele alıyorum, bizde de bir şeyin, hukuk, siyaset, sanat, kültür 
ilim 1 vesaire, hayata uygulanabilmesi için mutlaka şeriata uygun olması 
gerekirdi. Eğer şeriata uygun değilse, o şey, aynı Batıda nasıl Galile en
gizisyona gittiyse, bizde de şeriat mahkemeleri tarafından bu hayatı pa
hasına da olsa, cezalandırılır ve engellenirdi. Tabii ben daha çok son 
birkaç yüzyılı kastediyorum. 

Batının bu deminki bahsettiğim fikirlerinin bize ilk girişinin siyasi 
belgesi Tanzimat Fermanı olmuştur. Tanzimat Fermanı, ilk defa Batının 
insan hakları kavramının tabanın namus, cana, ırz güvenliği konusunu 
bir siyasi metne dönüştürmesi olmuştur. Bu kapıyı açmıştır; bu birden 
bire başarılmamıştır; ama biraz önce Sayın Mumcu'nun da belirttiği gi
bi, Birinci Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyette kapı iyice aralanmaya başla
mıştır. Ama bir şeyi halledememişlerdir. Ne 1876 Anayasası, ne 1909' 
daki köklü değişikliklere rağmen,\ egemenlik kavramı üzerinde, egemen
liğin kaynağı üzerinde bir tanıma ve bir köklü değişime gidememişler
dir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyememişlerdir. ittihat 
Terakki en güçlü döneminde bile buna cesaret edememiştir. 

1919'un tablosuna baktığımızda; bir Mustafa Kemal Atatürk var. 
Bu, genç yaşından itibaren Harp Okulunda iken, lise öğrencisi iken, gizli 
gizli bu kaynakları incelemeye başlamış. Bir yandan kendi Türk kültür 
kaynaklarını inceliyor, diğer yandan Batının kaynaklarını ince'liyor. Mus-
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tafa Kemal Atatürk'ün bu kaynakları çok iyi bildiğini, onun daha son
raki yapmış olduğu konuşmalarda ve kurduğu sistemde görüyoruz. «Ha
yatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir» diyor. Bu çok yü•zeysel gibi gö
züken sözün arkasında çok derin bir felsefenin yattığını görüyoruz. Bu
nun, bu sözün altından Atatürk'ün Descartes'i okuduğunu görüyoruz, 
Spinoza'yı anlamış olduğunu görüyoruz, Voltaire'i, Montesqieu'yu, Rus
so'yu anlamı~ olduğunu göı~üyoruz, Fransız Devrimini çok iyi anlamış ol
duğunu görüyoruz. 

Şimdi Atatürk 19 Mayısta Samsun'a çıktığı gün iki problemle karşı 

karşıya idi. 

1. Memleketini düşman işgalinden kurtaracak. Çünkü bir memle
ketin egemenliği, ancak onun bağımsızlığı ile vardır. Bağımsızlık yoksa, 
zaten egemenliğin halk tarafından bilinçli olarak kavranması bile bir şe
yi çözmeız. Başka bir ülkenin güdümünde yaşayan bir topluluk ulusal ege
menlik haklarını kullanamaz. Bunu yaparken Atatürk, Amasya Genel
gesinde çok ustaca, çok zekice tezini ortaya koyar. Birincisi, «Bu mem
leketin kurtuluşunu ulusun kendisi halledecektir». Bu tezi bir süre sonra 
somutlaşmaya başlar; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesine 
ve· fikri akımına dönüşür. Atatürk'ün, gerek Erzurum, gerekse Sivas 
J{ongresinde bu milli egemenlik fikirlerini işlerken ve en sonunda Bü
yük Millet Meclisinin açılışından sonra egemenliğin kayıtsız şartsız mil
letindir fikrini, daha sonraki 1921 Anayasasına yerleştirirken, ·karşısında 
düşmanından çok o günkü istanbul'daki iktidarı bulJ!luştur. Padişahın 

düşmanla işbirliği yapan ve Damat Ferit'in düşmanla işbirliği yapan ha
reketi Atatürk'ü en çok etkileyen ve milli mücadelenin gecikmesine en 
çok sebep olan bir faktör olmuştur. Atatürk bu ıstırabı o kadar ağır his
setmiştir ki, Nutukta, Gençliğe Hitabında bunu açıkça dile getirmiştir; 
«iktidarda bulunanlar, gaflet, delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler» 
sözünü söylerken Atatürk, yaşamış olduğu bu ıstırabın gelecek Türkiye' 
sinde bir daha yaşanmaması için de bir uyarı atmıştır ortaya. 

Milli egemenlik hareketinin Türkiye'deki en somut kurumunun yıkı
lışı, yani milli egemenliğin engeli olan bir kurum olarak yıkılışı milli mü
cadelenin sonuna ertelenmiştir. Atatürk, milli mücadele içerisinde salta
nat ve hilafet konusuna fazla dokunmamıştır. Ancak bir defasında, 1920' 
de Mecliste tartışmalarda gizli oturumda kendini tutamamış, «padişah
tan bahsediyorsanız o vatan hainidir» demek durumunda kalmış, ama bu 
taktik olarak da onu çok ·zor duru~a sokmuştur. 

1 Kasım 1922'de Atatürk'ün saltanatı kaldırırken kullandığı metodu 
biliyoruz. Diyor ki : «Egemenlik millet tarafından zorla - artık - alınmış

tır. Padişah veya onun adına bunu kullanacak olanlar ve herkes bunu iyi 
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bilse iyi olur». Hatta Atatürk orada Meclise bile kafa tutar; çünkü «Mec
lis ve herkes bunu iyi bilsin. ihtimal bazı kafalar kesilecektir» diyor. Ata~ 
türk'ün milli egemenlik konusundaki kararlılığı o kadar kesindir ki, bu 
konuda asla taviz vermez. 1923 yılının Ocak ayında istanbul'da basın 

mensuplarıyla bir toplantı yapar. Bu toplantı gizlidir, yeminlidir, bunun 
metinleri ancak 1929 yılında açıklandı. Burada Hüseyin Cahit Yalçın Ata
türk'e bir soru sorar, der ki : -Atatürk onlara neler yapmak istediğini 
anlatır - bu bahsettiğiniz şeyleri nasıl yapacaksınız, hangi kanunlara da
yanacaksınız? Atatürk : inkılabın kanunu bütün, her şeyin fevkindedir. 
Bizi öldürmedikçe, kafamızdaki boğmadıkça hiç kimse bizi bu 
yolda ilerlemekte engel olamaz» diyor. Kesin bir inkılapçının tavrı ile 
karşı karşıyayız. 

Bu sıralarda annesi vefat etmiştir. Annesinin mezarı başında «Milli 
egeınenlik konusunda alınmış olan bütün başarılardan bir adım geri git
meyeceğim. Bu konuda gerekirse annemin yanına gitmekte asla tered
düt etmem» diyor. Bundan birkaç ay sonra, Mart 1923'te Konya'da yap
tığı bir kenuşması var. Bu arada bazı tarihi gelişmeler olmuştur. Refet 
Paşa, Rauf Bey, Karabakir paşalar yavaş yavaş saltanatla beraber Ata
türk'ten ayrılmaya başlamışlardır, istanbul'da Abdülmecit Efendiyi zi
yaret ve hilafet konusunqa onu saltanata karşı tahrik edici bir gelişme 
göstermiştir. Atatür~ Konya'da meşhur bir konu~ma yapar, der ki : «Ben 
yalnız kalsam, Meclis çekilse, herkes çekilse, tek başıma kalsam, - bura
da kastettiği milli egemenliği yıkmak isteyen irticai faaliyettir, tekrar 
saltanatı geri getirmek isteyen faaliyettir - yine tepeler, yine öldürü
rüm». Bu kadar kesin bir hassasiyet ,ve tavır göstermiştir Atatürk milli 
egemenliğin kurulması husunda. 

Türkiye'de batının, demin bahsettiğim rönesans reform dönemleri 
yaşanmamıştır. Türkiye'de bir kapitalizm yaşanmamıştır. Türkiye'de bir 
burjuva sınıfı oluşmamıştı. Batıda -biraz önce Sayın Mumcu Hocanın 
bahsettiği - demokrasinin 400 küsur yıllık bir ekonomik temeli vardı, sos
yal temeli vardı ve bir uluslaşma süreci geçirmişti. Bugün demokrasiyi 
tanımlarken, çünkü milli egemenlik demokrasisiz bir anlam ifade etmi
yor. Milli egemenliğin faşizme kadar uzanan boyutları da vardır. Hitler, 
Milli egemenliği, «Milli iradenin temsilcisiyim» demiştir. O da milli ege
menliği kullandığını iddia etmiştir. Dolayısıyla Atatürk milli egemenlik 
derken, bunu bir ilke ile somutlaştırmıştır; cumhuriyet demiştir ve de
mokrasi, insan hakları demiştir. 

1927 yılında Atatürk Nutku'nu okurken, milli egemenliğe dayanan 
bu yeni Türkiye'nin kuruluşunda 1919'dan 1927'ye kadar geçen dönem 
içerisinde bu metodu niçin kullandığını, nasıl kullandığını bir tarih he
sabı, milletine ve tarihe karşı hesap vererek açıklamıştır. Çünkü bu dö-
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nemde Atatürk'e, özellikle istiklal Mahkemelerinin çok yoğun çalıştığı dö
nemlerdir bunlar, takrir-i sükfin dönemleri yaşanmıştır ve Türkiye'de 
Türk milletinin egemenliği bunlarla gelmiştir. Bu metot kullanılmadan 
mill! egemenliğin gelebileceği mümkün gözükmüyordu. Atatürk'ün bü
tün bunlan yaparken mille~ine hesap verişi 1927'de bunun için oluyor
du. 

1930 yılında Atatürk bir parti kurdurdu arkadaşına, Fethi Beye Ser
best Cumhuriyet Fırkasını kurdurdu. Ondan istediği şuydu, diyordu ki : 

'\ 

«Meclis içinde bir muhalefet olmadan, iktidar eleştirilmeden bir yere va-
ramayız. Çok partili bir sisteme geçmemiz gerekli». Ama Türkiye buna 
hazır mıydı? Henüz cumhuriyet 7 yaşında. Toplumumuz, demin bahset
tiğim esas fikri l<:aynağın farkında değil. Padişahlığın geleneksel ve din
sel alışkanlığından kurtulabiimiş mi? Hazır değildi toplum. Toplum bir 
de 1929 dünya ekonomik buhranı gelince İzmir Bölgesinin yarattığı bü
yük bir ekonomik darboğaz, sıkıntı büyük bir reaksiyona dönüştü ve laik 
devlete karşı bir tepki doğunca Atatürk Fethi Beyden bu işten vazgeç
mesini isteyecek ve Fethi Bey de memleketin selameti uğruna bundan 
vazgeçecektir. Ama Atatürk demokrasiden vazgeçmemiştir. Bu yıl 1930 
yılının sonunda biliyorsunuz Menemen'de Kubilay'ın şehit edilmesi olayı 
vardır. Bu doğrudan doğruya rejime karşı bir tavır olmuş, Atatürk de 
buna karşı çok sert bir tavır koyarak bir inkılaptan vazgeçmeyeceğini ve 
taviz vermeyeceğini en sert biçimde göstermiştir. Ve aynı yıl Atatürk, 
Ocak 1931 yılında milletvekilierine bir bildiri yayınlamıştır. O balıarda 
seçim vardır, bu seçimler öncesinde milletvekilierine yayımladığı ·bir ifa
de, ki bu metnin içerisinde yurtta sulh cihanda sulh ifadesi de geçer; 
ama aşağısında da der Id : Biz milletvekilleri aday adaylarından bekle
diğimiz, milli, laik, cumhuriyete samirniyetle sadakat. Çok kesin bir vur
gulamadır bu. ı Yani Atatürk üç şeyi çok önemsemiştir, bir sacayak gibi. 
Milliy~t - cumhuriyet ve laiklik. 

Şimdi, biraz önceki konuşmaını gö·zönüne alırsak, laiklik olmadan 
milli egemenlik olmaz. Çünkü, din otoritesinin yıkılışı laik sistemde ol
muştur; ancak o şekilde bu sağlanacaktır ve 1931 yılında Atatürk, daha 
önce yazmaya başladığı kitabını, Türkiye'de, cumhuriyette Türk çocuk
laı·ına okutınaya başlattırır. Bu «Medeni Bilgiler Kitahı»dır. Bu Medeni 
Bilgiler Kitabında Atatürk, demokrasiyi, insan haklarını öğretir, hürri
yetleri öğretir. Hürriyetlerin nasıl kullanılabileceğini öğretir; çünkü, 
hürriyetleri kullanabilmek için, onu kullanacak olan mekanizmalar yok
sa, yani bir parlamento yoksa, bir parlamentoya dayalı yönetim biçimi 
yoksa hürriyetler boş bir anlam ifade eder. Merhum Turhan Feyzioğlu 
Hoca, bana yıllar önce şunu söylemişti : «Demokrasi, kağıt üzerinde bir 
rejim değildir. Anayasada demokratik haklar ne kadar çok olursa olsun, 
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verilirse verilsin, eğer pratikte, hayatta onu kollayacak, koruyacak v~ 
yerleştirecek kanunlar yoksa ve uygulama yoksa, o, kağıt üzerinde kal
maya mahkuındur» demişti. işte, Atatürk bunu bildiği içindir ki, bu Me
deni Bilgiler Kitabında hürriyetleri sıralarken vicdan özgürlüğü diyor, 
basın özgürlüğü diyor, toplantı özgürlüğü diyor, eğitim özgürlüğü diyor. 
Tüm bu özgürlüklerin açıklamalarını yapıyor ve hürriyetlerin başında 

vicdan özgürlüğünü tanırolarken açıkça şunu söylüyor : inanmak veya 
inanmamak özgürlüğü diyor. Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkın
tıların başında, en önemlisinin bunu tanımlamaya ters düşüldüğünün ol
duğuna da hepimioz tanık oluyoruz. öyleyse, milli egemenliğin yaşayabil-

, mesi, onun korunabilmesi için batının demokrasi fikirlerinin 400 yılda 

getirdiği bir şeyi birey olmayı kul olmaktan, ümmet olmaktan çağdaş 
modern vatandaş, insan olmayı, insan olma onuruna yakışır bir sistemin 
sahibi olmayı mutlaka becermeliyiz, başarmalıyız. 

Kolay değil, Sayın Ahmet Mumcu bunu belirttiler, kolay değil. Mil
li geliri düşük olan ve tarihi süreç içerisinde demokratik tecrübesini he
nüz tamamlayamamış olan ülkemiz için bu kolay değil; ama umutsuz de
ğiliz; çünkü, geçirdiğimiz şu son 70 yıl, bana, demokraside Atatürkçü 
rejimin tuttuğunu kesin olarak gösteriyor, Yani, Atatürkçülük çok kuv
vetli olarak tutmuş ve yerleşmiştir; ama sanıcılan yaşanmıştır ve yaşa
nacaktır; ama mutlaka da başaracağımıza inanıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Aybars, çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi, üçüncü konuşmacımız, Profesör Doktor Sayın Hüsnü Erkan, 
Dokuz Eylül üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim 
üyesidir. Konusu <<Milli Egemenlik, demokrasi ve ekonomik gelişmeler» 
dir. 

Buyurun Sayın Erkan. 

Prof. Dr. HüSNü ERKAN (Dokuz Eylül üniversitesi) - Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli konuklar, 
sayın basın ve TRT'nin değerli mensupları; benden önce konuşan değerli 
konuşmacılar, daha çok konuyu tarihi açıdan ele alıp, çok değerli bilgiler 
verdiler. Bense, konunun birazcık nedenleriyle ilgili yönüne değinmek is
tiyorum. 

Milli egemenlik, ya da egemenlik dediğimizde ilk çağnşım güç ve ik
tidar oluyor. Tanınmış bir iktisatçı Schum Peter der ki, insanlar güç ve 
iktidar peşinde koşar. Peki, toplumda madem ki insanlar güç ve iktidar 
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peşinde koşuyor, o zaman toplumun yönlendirilmesi nasıl olacaktır? O da 
güç ve iktidarla olmaktadır. Dolayısıyla, insanların bir arada yaşaması, 
güç ve iktidarın toplumda birileri tarafından kullanılmasıyla gerçekleş
mektedir ya da belli kurumlar tarafından. 

Güç ve iktidarın tabii ki çeşitleri var. Bireysel güç var, ya da orga
ni·zasyon gücü var, ya da ekonomik güç var. Hatta, uygulandığı alanlar 
açısından ele aldığımızda politik güç, ekonomik güç ayırımı gibi ayınm
lar yapmaktayız. 

işte, toplumdaki gücü, toplumu kim yönlendirecektir? Dolayısıyla, 
bu gücün bir kururnlaşması gerekli olmaktadır ve toplumdaki bu yönlen
dirİcİ -gücün gerçekten yönlendirici olabilmesi için toplum tarafından meş
ru görülmesi 'gerekmektedir. işte, bu gücü toplumda kullanma yetkisini 
meşru olarak verdiğimiz kurum devlettir. Biz, devlete diyoruz ki, top
lumda gücü sen kullanacaksın ve toplumda bireylerin çıkarlarını, herke
sin çıkarlarını gözeterek kullanacaksın ve bunun da kullanımı yine meş
ruiyet kurallarına göre olacak. 

İşte, bu şekilde güç yetkisi verdiğimiz devlet, en üst kurumdur, en 
üst otoritedir. Onun üzerinde başka bir otorite yoktur bir milli devlette. 
Ya da, milli devlet olmadan söz konusu olan en üst otorite bir kralsa, yi
ne onun üzerinde başka bir otorite güç olmuyor. işte bu yüzden, milli ege
menlik dediğimizde, kendisine güç yetkisi verdiğimiz en üst otorite kar
şımıza çıkmaktadır ve bu nedenle de milli egemenlikle meşruiyet arasın
da çok yakın bir ilişki vardır ve ancak meşru olan güç iktidar olmakta
dır. Eğer güç meşru değilse kaba kuvvet olur. O yüzden, devletin gücü 
meşru olmak durumundadır. Bu nedenle de yasalara, kurallara dayanıp 
kurumlaşmak durumundadır. 

işte bu nedenle, gücün toplumda kullanımı me·şruiyetle çok yakın
dan ilgili ve meşruiyet, kilit bir kavram olarak karşımıza çıkarken, ta
nınmış araştırınacıl ardan, bilim adamlarından Max W eber'in bir ayırımı 
var, toplumdaki otorite ve güç kullanımını üçe ayırır : Geleneksel otori
te, yasal - Ussal, akli otorite ve karizmatik otorite. 

Bunlara şöyle çok kısaca değinmek istiyorum. Geleneksel otoritede, 
yüzyıllardan beri kurumlaşan bir otorite kullanımı vardır. Gelenekler bir 
yerde burada otoritenin toplumda meşrulaşmasını :5ağlamaktadır. örne
ğin, iktidar sahibine burada itaat edilirken, genellikle iktidar sahibi bir 
kişi olur; taç, kılıç, kalkan gibi birtakım göstergeleri söz konusudur. Ge
nellikle bu tür yönetimler, otorite kullanımı kişisel yönetimler olarak kar
şımıza çıkar. Ancak, bu kişisel yönetim olsa bile, bir kurumlaşma boyutu, 
az da olsa vardır. Dolayısıyla, burada geleneksel otorite, uzun dönemde 
kişinin egemenliği şekline dönüştüğünde, kişi iradesi ve otoriteyi kişinin 
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kullanması söz konusudur ve bu, çoğu kez ınutlak ve keyfi otorite dedi
ğimiz eski krallıklarda gördüğümüz, ya da padişahlık dönemlerinde gör
düğümüz otorite kullanımı olarak karşımıza çıkar. Bugün de az gelişmiş 
ülkelerde yoğun olarak var olduğunu görüyoruz, geleneksel otoritenin top
lumda kullanımını. 

Buna karşılık, Max Weber'in yasal- ussal, akli otorite dediği güç ve 
iktidar kullanımı ise, toplumdaki gücü kullanırken, bu güç kullanımını 
akll ve mantıki temellere .dayalı hukuk kuralları 0larak koymak duru
mundayız. Dolayısıyla, ancak, otorite kullanımı yasal ise, mantıklı ise, o 
zaman. o toplumda yasal-ussal akli otoriteler geçerli olmaktadır ve an
cak bu durumda kişi egemenliği yerine yasa egemenliği, hukuk devleti 
üstünlüğü gündeme gelmektedir ve işte Max 'W eber'in deyimiyle, bu şe
kilde otoritenin kullanımı, milli devlet dediğimiz örgütlenmenin, organi
zasyonun ve kurumlaşmanın gerçekleşmesinden sonra oluştuğunu görü
yoruz. 

Bir diğer tip karizmatik otorite. Bu karizmatik otoritede liderin çe
kiciliği ve etkinliği de devreye girdiğinde, onun cazibesiyle iktidarı kişi
leştirdiğini görüyoruz. Burada tabii özellikle diktatörlüklerde karşımıza 
çıkabiliyor, bu tür bir karizmatik otorite. Burada liderin üstünlüğü, li
der, birçok şeyin üstüne çıkabiliyor. 

Ayrıntılarına girmiyorum; ama bu üç otorite tipi saf olarak bulun
maz. Bunu vurgulamak gerekir. Bir toplumda üçü de bir arada bulunur; 
ancak, toplumda otorite kullanımında, bunlardan bir tanesi egemen du
rumdadır, dominant durumdadır, ana unsurdur; diğerleri ise, bununla 
birlikte var olan unsurlar olarak karşımıza çıkar ve hatta bu otorite kul
lanımı, örneğin devlet yönetimi düzeyinde olabildiği gibi, daha alt düzey
lerde, sosyal gurup düzeyinde, hatta diyelim ki organizasyon, işletme dü
zeyinde ve hatta aile düzeyinde bile bu tür otorite kullanımların belli bi
çimlerde karşımıza çıkabilir ve hatta iktidarın bireyselleştirilmesi, kişi

selleştirilmesi dediğimiz olay, toplumun her düzeyinde yine karşımıza çı
kabilen bir duruındur. özellikle de günümüzün iletişim toplumunda bu ki
şisel otoriteleri yo,ratmak çok daha kolay bir özellik haline· gelmiştir. 

işte, madem ki bu otorite tipinin hepsi belli ölçülerde var olabiliyor, 
ancak, milli egemenliğin esas alındığı ya da milli egemenliğin geçerli kı
lındığı otorite tipi yasal - ussal otoritenin egemen olduğu, dominant ol
duğu durumdur. Toplumların evrimleşme süreci, batının, özellikle Fran
sız devriminden sonra gelişme süreci milli devlet ile yasal - ussal iktidar 
kullanımımn birlikte gelişmesini sağlamıştır ve burada milli devletle bir
likte liberal düşüncelerin ortaya çıkması, özgür, bağımsrz, eşit insan fik-
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rinin ortaya çıkması milli egemenliği gündeme getirirken, onun bir baş
ka boyutunun da ortaya çıkmasına yol açmıştır ki, bu da demokrasidir. 

, Dolayısıyla milli egemenlik, günümüzde ancak demo~asiyle birlik
te, asıl milli egemenlik mantığının toplumda, kişiden, toplumun egemen
liğine, milli iradeye geçişi sağlayan unsur olarak demokrasi karşımıza 

çıkmaktadır. Başka bir deyimle, demokrasi, milli egem~mlik fikrinin top
lumda yaygınlaşmasını sağlayan yöntemdir. özellikle yöntem olarak ben 
bunu görmek ve vurgulamak istiyorum. Ancak, toplumda milli egemen
lik bir demokrasi için yeterli değil. Milli egemenliğin olduğu birçok ül
kede, örneğin Doğu Bloku ülkelerinde çoğulcu demokrasi olamamıştır. 

Sadece milli egemenliğin var olması, yasal-ussal otoritenin var olması, 
çoğulcu parlamenter demokrasi için yeterli olmamaktadır. Çoğulcu parla
menter demokrasinin var olabilmesi için, etkin işleyebilmesi için, etkin 
olabilmesi için, belirttiğimiz gibi, demokrasi ile birlikte yasal - ussal oto
ritenin milli egemenliğin birlikte var olması gerekiyor. Çünkü, ancak bu 
durumda toplumda güç ve iktidar kullanımının mümkün olabildiğince bi
reylere ve topluma yaygınlaşn1ası, toplumun her kesimine yaygınlaşma
sı ve her kesiminin katılması, yani katılımcı, çoğulcu demokrasi dediği
miz biçimde, herkesin buna katılması ancak bu sayede mümkün olabil
mektedir. 

işte, milli egemenliği cumhuriyet şekHnde yansitırken mutlak otori
teyi kırmak, demokrasi ve milli egemenliğin birleşmesiyle karşımıza çı
kabiliyor ki, bunun kullanımı modern toplumda millet meclisleri, milleti 
ten1sil eden meclislerle olmaktadır. Milli devlette dolayısıyla toplum yö
netiminin esası olan yasal-ussal otoriteyi gerçekleştirme ve kullanma 
yetkisine sahip kurum Millet Meclisidir. Dolayısıyla, bu, yetkinin kulla
nılması, böylesi bir kururolaşmayı zorunlu kılıyor. 

Başka kurumlaşmaları da peşinden getiriyor tabii bu gelişme. ör
neğin seçme seçilme; çünkü, seçmek için, seçilmek için birden çok seçe
nek sunmak gerekiyor. Demokraside seçenek bir tane olmaz, mutlaka en 
azından iki tane seçeneğin olması gerekir. Birden çok seçeneğin olmama
sı durumunda demokrasiden söz edemeyiz ve seçmek için madem ki po
litik güç ve iktidar kullanımı söz konusudur, o zaman, partilerin günde
me geldiğini görüyoruz; güç ve iktidarı kullanmaya, iktidarı, yönetimi 
ele geçirmeye aday kurumlaşmaların olması gerekiyor. Bu da dolayısıyla 
yasal-ussal otoriteyle demokrasinin bütünleşmesinde karşımıza çıkan bir 
diğer kurumlaşma olarak karşımıza çıkıyor. 

işte bu şekilde milli egemenliğin kullanış yöntemi olarak demokra
si, çağdaş demokrasilerin gerçekleşmesini sağlıyor ve çağdaş parlamen
ter, çoğulcu demokrasiyi, yerleşen kesin şekliyle mantığının yerleşmesini 
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sağlayabiliyor ve ancak bu durumda, demokrasinin yaygınlaşması du
rumunda milli egemenlik ve demokrasi sentezi çoğulcu demokrasiniıi bir 
yaşam felsefesi olarak toplumda kabullenilmesini sağlamaktadır. Demok
rasi o yüzden bana göre bir yöntemdir. Bu yöntemi ailede, sokakta, yö
netimde, parti içinde, parti dışında yani her yerde ve her an kullanmak 
durumundayız. Çünkü, bir davranış kalıbıdır, bir yaşam biçimidir. Bunu 
bu şekilde kullanmadığımiz takdirde, demokrasinin yeterli bir biçimde iş
lerliğe ulaşmadığını görüyoruz. 

işte, demokrasi ve milli egemenlik fikri ve mantığının, demokrasi 
mantığının toplumda yaygınlaştırılması sadece yasalarla da olmuyor. Ya
ni, yasal-ussal otorite ile gerçekleşmiy,or. Siz yasalar getirebilirsiniz; 
ama bu yetmez. Biz buna şekli özgürlük diyoruz. Şeklen var olabilir. Oy
sa maddeten var olabilmesi için, ayrıca ekonomik gücün buna katılması 
gerekir. Yani, nasılki siz otoriteyi toplumda yaygınlaştırıyorsunuz; ya
sama, yürütme, yargıyı dağıtıyorsunuz, birbirini karşılıklı kontrol ettiri
YQrsunuz, katılım söz konusu oluyor, dengeler kuruluyor; aynı olayın eko
nomik açıdan da gerçekleşmesi gerekir. Yani, kişilere tanınan hak ve öz
gürlüklerin ekonomik açıdan desteklenmesi, maddi içeriğinin fiilen kul
lanılabilme Şansının yaratılması gerekir. Bu da bir yerde özgürlüğün, 

eşitliğin, adaletin, güvenliğin ve refahın kitlelere ve topluma, bireylere 
ulaştırılması ve yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu müm
kün olabildiğinde, kitlelerin, bireylerin, kişilik ve niteliğinin arttığını, ge
liştiğini ve dolayısıyla kalkınmaya daha çok katkıların sağlandığını, eko
nomik gelişmeye .daha çok katkısının olduğunu görmekteyiz. Hele günü
müz bir iletişim toplumudur. iletişim toplumunun bilgi temeli söz konu
sudur, bilgi toplumudur. Enerji toplumu yerine sanayi toplumunun bilgi 
toplumu gündeme gelmektedir. Bilgi, insanla ilgi!~ bir olaydır. Bu ne
denle, günümüzde iletişim toplumu, bilgi toplumunda giderek insan unsu
ru ön plana çıkmaktadır. Gerek insan unsurunun ön plana çıktığı bir or
tamda demokrasi, insanın kişiliğinin gelişmesini sağlayan bir unsur olur
ken, aynı zamanda milli egemenliğin mantığının tüm kitlelere ve toplu
ma yayılmasım sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böyle olurken, toplumda güç ve iktidar kullanın1ının kitlelere yay
gınlaşması politik alanda olurken ekonomik alanda da olması gerekir. Eko
nomik alanda bunun olabilmesi, ancak ve ancak yine o alanda da çoğul
culuğun getirilmesiyle mümkündür. Peki, ekonomik alanda çoğulculuk na
sıl getirilebilir? Ekonomik alanda çoğulculuk ise ancak ve ancak piyasa 
sistemiyle gerçekleştirilebilir. Çünkü, piyasa sisteminin özünde var olan 
özel mülkiyet nüvesi bir yerde kişilere özel mülkiyetle birlikte mülkiye
tine sahip olduğu mallar konusunda karar yetkisini verir. Yani, mülki
yetİn toplumda yaygınlığı, karar yetkisinin toplumda yaygınlığı demek-
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tir. Bu nedenledir ki, çoğulcu düşünce, insanın bağımsız birey olarak ka
rar verebilme yeteneğinin gelişmesi ancak ekonomik açıdan da çoğulcu
luğun, yani piyasa sisteminin var olmasıyla mümkündür. örneğin Doğu 
Blokundaki geli~meler bunu çok açık bir biçimde kanıtlamıştır ve batıda
ki gelişmeyle doğudaki gelişme karşılaştırıldığında, bu açıkça ortaya çık
mıştır. Bu nedenle modern çağdaş toplum, barış, özgürlük, eşitlik, ada
let, güvenlik ve refah amaçlarını izlemektedir. 

işte bu açıdan baktığımızda, toplumda madem ki barışı, özgürlüğü, 
eşitliği, refahı kitlelere ulaştırmak istiyoruz, ki bu sayede milli egemen
lik fikri gerçekten toplumda yerieşebilsin ve mantığı gerçekleşmiş olsun; 
bunun olabilmesi için biz, demokrasi bir yöntemdir dedik; ama demok
rasi, politik alanda geçerli olan yöntemdir. Oysa, sosyal ilişkilerde ge
çerli olan yöntem ise uzlaşmadır. Bunun yanında, kültürel alanda geçerli 
yöntem ise hoş görüdür ve ekonomik alandaki geçerli yöntem ise kıt kay
nakları en akılcı biçimde kullanmaktır. Bu yüzden, toplumsal bütünü oluş
turan sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanın birlikteliği demokrasi, 
uzlaşma, hoşgörü ve akılcılığın bir arada uygulanmasını gerektirir. 

Şimdi, bu şekildeki ilişkilerin gerekli olması, acaba bizim toplumu
muzda nasıl gerçekleşmiştir, buna değinmek istiyorum. Benim karuma 
göre, Sayın Aybars'ın da belirttiği gibi, Atatürk, batı toplumundaki ge
lişmeyi ve olayın mantığını, felsefesini çok iyi kavramış ve attığı adım
ların hiçbirisi tesadüf değildi. Son derece düşünü,lerek atılmış ve birhi
rini taınamlayan, bütünleyen adımiardı ve Atatürk, bu olayı en ince ay
rıntısına kadar görebilmiş, hissedebilmiş, anlayabilmiş bir kimseydi. 

Ancak, tabii bunu anladığı içindir ki, bir seri _yasal- ussal otoriteleri 
getirmiştir. Batının Anayasadan tutun da, ki bizim 1924 Anayasamrz 
önemli ölçüde N orveç'ten alınmıştır ve hiçbir değişiklik yapılmadan da 
çoğulcu sisteme bu yasayla geçilmiştir; yani, tekrar t4r yeni Anayasa 
yapmaya gerek kalmamıştır. Bunun yanında, diğer bütün yasalar yine 
batıdan alınmıştır; ama şeklen alınan yasalar fiilen ve maddeten bizim 
ona uygun davranışımızı sağlamamıştır; çtinkü, toplumumuz bir gelenek
sel toplumdur. Toplumuınuz hala sanayi toplumuna, ve yeni gelişmeyle 
birlikte bilgi ve iletişim toplumuna geçiş aşamas1nda bir toplumdur. Bu 
geçiş aşamasında hala geleneksel davranışların ve düşünce kalıplarının 
var olduğunu görüyoruz. Çünkü, toplumda en hızlı değişen teknolojidir. 
Oysa en yavaş değişen kültürdür. Bu kültür gecikmesinden dolayı, olay
lara bakış açımız ve dünya görüş ve değerlendirmemizde bilimi ve aklı 
ön planda tutmak yerine, ki Atatürk'ün dediği gibi, Sayın Aybars çok 
iyi belirtti, gerçekten en hakiki mürşit ilimdir sözü rasgele söylenmiş 

bir söz değildir, slogan değildir; onun arkasında çok büyük bir felsefe 
yatmaktadır, buna aynen katılıyorum; işte Atatürk bunu çok iyi görmüş-
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tür. Yani, bizim olaylara toplumumuzda genellikle geleneksel davranış 
kahplannın ortaya çıkardığı, olaylara duygusal, tepkisel, zıtlaşmacı, bağ
naz, tek boyutlu yaklaşma yönünde geleneksel kalıplardan dolayı bir yat
l{]nlığımız var ve bu yüzden de otoritenin kişiselleşmesi aile içinde, işlet
mede, yönetirnde ya da daha üst düzeylerde her an partilerde karşımıza 
çıkabilmektedir. Oysa, bunun yerine, ki insanın en büyük niteliği, özel
liği akıldır, insan, akıl, akılcılık, bilimsel düşüncenin toplumda daha 
yaygın duruma getirilmesi gerekir. Bunun olabilmesi için de bir yerde 
eğitim, biraz sonraki arkadaşımız belirtecek, bu yönde daha aile için
den başlayan, insanı, olaylan düşünürken, olaylara iyi ya da kötü şekil
de tepki şeklinde değil, ki biz bir tepki toplumuyuz; bütün değişiklikle
rimiz, bütün anayasalarımız tepki anayasasıdır ne yazık ki; oysa neden
lerine yönelik, olayların nedenlerini açıklayan yasal kurumsal düzenle
meler gerekmektedir toplumda. Bu da işte, bağımsız düşünebilen, bağım
sız karar verebilen, özgür insan düşüncesiyle mümkün olabilmektedir. 
Dolayısıyla, bu yöndeki politikalar bence gereklidir. Bu bir açık toplum 
politikası gerektirir. Yani, eleştiri yeteneğini serbest bırakan toplum po
litikası gerektirir, yeni bir kültür politikası gerektirir, bir demokrasi po
litikası gerektirir ve bunun yanında, çağdaş bir ekonomik sistem politi
kası gerektirir; çünkü, çoğulculuğu piyasa ekonomisi sağlıyor dedik. Bu
nun için serbest piyasa ekonomisi zorunlu, fakat bana göre yetersizdir. 
Onun için sosyal piyasa ekonomisi diyorum ben çahşmalarımda. Piyasa 
ekonomisi, fakat sosyal boyutu olan bir piyasa ekonomisiyle çoğulculuk, 
refah, özgürlük, barış, güvenlik, uzlaşma, hoşgörü daha yaygın hale ge
lebilecektir. Bunların olmasJ durumunda işte milli egemenlik, demokrasi 
ve bizim özlediğimiz, Atatürk'ün de belirttiği bilime dayalı toplQm ku
nılabilecektir bana göre. 

Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Erkan, çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi, son konuşmacımız Profesör Doktor Saym Galip Karagözoğ
lu, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanıdır. Sayın 
Karagözoğlu'nun konusu, milli egemenlik ve çağdaş eğitim ismini taşı
maktadır. 

Buyurun Sayın Karagozoğlu. 

Prof. Dr. GALiP KARAGöZQG.LU (Dokuz Eylül üniversitesi Buca 
Eğitiın Fakültesi Dekanı) - Tlırkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Mecli
sinin Değerli Başkanı ve değerli konuk1arımız; şunu samirniyetle itiraf 
etmek isterim ki, bu sıcak İzmir, gününde, Sayın Meclis Başkanımızın 
konuşmalarında vurgulamış oldukları bazı noktalar bizi serinletmiştir, 

yüreğimize su serpn1işiir. Kendilerine teşekkür ederim. özellikle Cumhu-
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riyetimizin -korunmasında, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunulmasın
da ve yürürlüğe konulmasında büyük ıbir inanç içerisinde bu mücadeleyi 
verdiğine inandığımız Sayın Meclis Başkanımızın bu noktaları bir Mec
lis Başkanı olarak önemli vurgulaması ve buradakilere duyurması da bi
zim açımızdan anlamlıdır. Çünkü bu ülkenin geleceğinin ıbüyük önder, 
Ulu önder Atatürk'ün ilke ve inkılapları çerçevesinde gerçekleştirilebi
leceğine inananların sayısı çoğunluktadır. Bu bakımdaf da, Sayın Mec
lis Başkanımızın belirttikleri gibi, demokrasi eğitiminin anaokulundan 
üniversiteye kadar her kademede, Türk gençliğine ve Türk toplumuna 
benimsetilmesi gerekmektedir ve bunda da eğitime çok büyük görevler 
düşmektedir. Çünkü, eğitim sistemimiz yeni bir toplum yaratma, kişi
lere yeni bir kişilik kazandırma ve bunu yaparken de belli hedeflere ulaş
mak zorundadır. Bu hedefler ortaya Anayasamızda açık ve seçik olarak 
konulmuştur. O halde, Türk Milli Eğitim sisteminin ve çağdaş eğitimi
mizin yapacağı en önemli işlerden birisi, Anayasamızcia belirtilmiş olan 
vatandaşlık hak ve hürriyetlerinin ve diğer taraftan demokrasinin gele
ceğiyle ilgili temel ilkelerin savunulmasını daha küçük yaşlardan çocuk
larımıza öğretmek ve henimsetmektir. 

öğretmenlik görevi, sadece okulda okuma yazma öğretmekle bitme
mektedir. öğretmen, çocuğa bilgi, beceri ve davranış kazandıran bir ki
şidir. Bilgi ve beceriyi verebilirsiniz; ama önemli olan, onun davranış
larını değiştirebilmelisiniz. Bunu yapabilmek için de eğitim sistemimi
zin, Atatürk ilke ve inkılaplarından saptırılmadan, bu ilkelere sadık ola
rak düzenlenmesi, yürütülmesi ve önümüzdeki yıllarda da bunlardan en 
ufak şekilde taviz verilmemesi ülkemizin geleceği açısından büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Ulu önder Atatürk'ün bir fani kişi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu
rada vurgulamak istediğimiz, Atatürk'ün şahsiyeti değildir. Atatürk, or
taya koymuş olduğu temel ilkelerle cumruriyetimizin ve toplumumuzun 
nasıl bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur ve bütün Anayasala
rımııda da bu ilkelerin korunmas1na sadakat gösterilmiştir. 

Şimdi, burada bir nçktayı biraz açmak istiyorum : Bundan yarım 
asra yakın bir süre önce köy öğretmeni olarak göreve başlamış bir eği
timci kişi olarak, bizim göreve başladığımız yıllarla bugünküler arasın
da, gerek öğretmenierin yetiştirilmesinde, gerekse eğitim sistemimizde, 
Anayasamızın korunması ve milli egemenliğimizin savunulması konusun
da, çizgimizde biraz değişiklik olduğunu görmekten de üzüntü duyduğu
mu belirtmek isterim. Burada öğretmenierimize çok büyük görev düş
mektedir. O halde, toplumun mayası olan öğretmenleri çok iyi yetiştir
mek bir milli görevimizdir. Böyle bir kuruluştabana görev verildiği için 
de, bir eğitimci olarak hayatıının en mutlu anlarını yaşıyorum. Çünkü, 

32 



öğretmenini iyi yetiştirmeyen bir toplumda milli egemenliğin de var ol
ması söz konusu değildir: Ne olabilir? Eğer toplum totaliter bir rejimle 
yönetiliyorsa, milli eğitim sis'temi o tataliter rejime, eğer teokratik bir 
sistemle yönetiliyorsa, eğitim sistemi o teokratik düzene mutlak saygı 
gösteren onun ilkelerinden hiç ayrılmayan, eleştirici düşünce gücüne sa
hip olmayan, her şeyi olduğu gibi, kalıplar içerisinde kabul eden kişiler 
yetiştirir. Ama demokrasi eğitimi vermek istiyorsak, çocuklarımıza eleş
tirici düşünce gücünü vermek mecburiyetindeyiz. Biraz evvel bir konuş
macı arkadaşı~ızın belirttiği gibi, bu bir tepki gücü olmayacaktır. Ya-' 
salar çerçevesinde, Anayasaca kendisine verilmiş olan hak ve hürriyet
leri savunmasını ve kullanmasını bilen vatandaşlar yetiştirmek, eğitimci 
olarak hepimizin görevidir. 

Şimdi, burada bir açmazia karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isti
yorum. Anayasamızın, kişinin hakları ve ödevlerini belirttiği maddeleri
ni başlıklar halinde okumak istiyorum : Kişinin dokunulmazlığı, maddi 
ve manevi varlığı; kişi hürriyeti ve güvenliği; özel hayatın gizliliği, ko
nut dokunulmazlığı; haberleşme hürriyeti; yerleşme ve seyahat hürriye
ti; din ve vicdan hürriyeti; düşünce ve kanaat hürriyeti; bilim ve sanat 
hürriyeti; basın hürriyeti; dernek kurma hürriyeti; genel mülkiyet hak
kı; kanuni hakim güvencesi gibi birçok hak ve güvencelerdir. 

Anayasayı vatandaşa kim öğretecektir noktasında mesele gelip dü
ğümlenmektedir. Kin1 öğretecektir? Eğitim sistemimizde ilkokuldan üni
versiteye kadar hizmet vermekte olan değerli öğretim üyelerimiz bu hiz
meti yükümlülüğü altındadır. Ancak~ bu zannedildiği kadar kolay bir gö
rev değildir. Düşününüzki, Anayasada verilmiş hak ve hürriyetleri sını
fınızda siz, tartışıyorsunuz öğrencilerinizle. N e yapacaksınız? Gerçekle
ri dile getirmek mecburiyetindesiniz. Görmüş olduğunuz usulsüzlükleri 
dile getirmek mecburiyetindesiniz, görmüş olduğunuz uygulamaları de
ğerlendirmek mecburiyetindesiniz, öğrencinize bu haklarını öğretirken. 
Siz söylemeseniz bile öğrenciniz size soru ile bunları soracaktır. N e ce
vap vereceksiniz? işte öğretmenlik ~esleğinin kilit noktası da burada. 
Topluma ve rejime saygısını yitirmeden bu bilgileri çocuklarımız1n ala
bilmesi için büyük bir ustalık göstermek zorundayız. Yoksa, etki tepki 
ilkesi çerçevesinde sizin sınıfta bu söyledikleriniz dışarıda başka türlü 
yorumlanabilir ve siz rejim düşmanı öğretmen bile olabilirsiniz. Bu ne
denle değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; öğretmen, toplumun her 
kesiminde Anayasanın bekçisi ve milli egemenliğin koruyucusu olmak 
mecburiyetindedir ve devlet teşkilatımızı inceleyecek olursanız bakanlık
lar içerisinde sadece iki bakanlığa «Millilik» sıfatı verilmiştir; Milli Eği
tim ve Milli Savunma. Bunun bir özel anlamının olduğunun takdir buyu
rursunuz. Niçin milli sağlık denilmemiştir? Tabiatıyla bu ikisi verilir-
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ken Türkiye Devletinin egemenliğini korumaktan f:ıorumlu iki ana ba
kanlığa görev doğrudan tercih edilmiştir. Birincil göreviniz budur; Milli 
Eğitim ve Milli Savunma. Bu iki kurum elinden geldiğince çabalarını 

göstermektedir. Biraz da konuyu mizalı yönü ile ele almak istiyorum. 
Milli eğitim demokrasiyi yerleştirmeye ve demokratik inançlara saygılı 
vatandaşlar yetiştirme çalışınalarına bütün gücü ile devam ederken, pek 
başarılı olamadığı için herhalde yetiştirdiği kuşaklar demokrasiye sahip 
çıkamadığı için her on yılda bir diğer milli savunmamızia görevli olan 
dostlarımız ister istemez demokrasiyi rayına oturtturabilmek için reji
me n1üdahale etmek zorunda kalmaktadırlar. Bunların her iki kuruluşu
nu da temel görevi ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını gerçekleştir
mek olduğuna göre birincinin yapamadığını tam olarak gerçekleştirerne
diğini ikinci başka yollarla gerçekleştirmek istemektedir. Bu bakımdan 
da önümüzdeki yıllarda alınacak büyük dersler, geçmiş olaylarda açık ve 
seçik olarak bulunmaktadır. 

önümüzdeki yıllarda eğer milli eğitim sistemimizi Atatürk ile ve in
kılapları doğrultusunda demokratik inanışiara saygılı, vatandaşlar yetiş
tirme yönünde düzenlemezsek, gerekli tedbirleri almazsak bu sancıların 
daha uzun yıllar devam edeceğini düşünebiliriz. 

Halihazırdaki Milli Eğitim Bakanımız ve Türkiy~ Büyük Millet Mec
lisinde Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapan Sayın Profesör Doktor Ke
mal Karhan'da aramızda bulunuyorlar. Güçleri yettiğince Türk Milli 
Eğitim sisterninj Atatürk ilke ve inkılaplarının çizgisine de faaliyetlerini 
yürütebilmek için çaba gösterdiklerini biliyoruz, izliyoruz. Temennimiz 
bu çabalara Meclisimizdeki tüm milletvekillerimizin aynı inançla, aynı 
düşünce ile yardımcı olması ve en kısa sürede o Atatürk'ün ilk yılların
daki gibi bir eğitim sistemini gerçekleştirme yolunda gerekli adımları 
atmamızdır. 

Bir eğitimci olarak samirniyetle belirtmek gerekirse, kendimizi de 
eleştirrnek zorundaayız. Bugünkü eğitim sistemimizde öğretmen maya
dır demişiz; fakat, öğretmen yetiştiren kurumların eğitim programlarını 
incelediğimizde, ve Milli Eğitim Bakanlığımn öğretim programlarını in
celediğimizde bizim çocukluğumuzda ve birçoklarımızın öğretim kademe
lerinde görmüş oldukları bir ders vardır. Yurttaşlık Bilgisi, bunun ismi 
sonradan « Vatandaşhk Bilgish oldu. Size samimi bir itirafta bulunmak 
istiyorum. Bugün Türk eğitim sisteıninde vatandaşlık bilgisini, yani es
ki yurttaşlık bilgisini okutacak bir öğretmen yetiştirmemekteyiz, yoktur 
böyle bir öğretmen. 

ikincisi, vatandaşlık 'bilgisi derslerinin muhtevasını dikkate aldığı

nızda, incelediğinizde görürsünüz ki, burada vatandaşa anayasal hak ve 
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Özgürlükleri verilmektedir, seçime nasıl katılacağ·ı, hangi haklara sahip 
olduğu ve memleketin deınokratik temellerinin neler olduğu öğretilmek
tedir. Bugün için bunları öğret€cek bir öğretim programlarımızın da yük
seköğretim kesimimizde öğretmen yetiştiren kurumlar da bulunmadığını 
belirtmekte yarar var. O halde kim öğretecektir bunlara? O zaman bu 
konuya inanmış, daha doğrusu amatör olarak bu konuya gönül vermiş 
olan öğretmenlerimiz sınıfta bu konulara el attıkları zaman da konunun 
dışına çıktığı için okul müdürü tarafından da, haklı olarak, veya öğren
ci velileri tarafından da konunun dışına çıktığı için muaheze edildikleri 
de bir gerçektir. Bu bakımdan gerek eğitim sistemimizde, gerekse öğret
men yetiştiren yükseköğretim kurumlarımızda Anayasamızda belirtilen 
hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak, onları koruyacak bir eğitim siste
mini düşünmek ve bir uygulamayı getirmek mecburiyetindeyiz. Bu ko
nuda Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ve Sa
yın Milli Eğitim Komisyonu Başkanımızın gerekli direktifleri verecekle
rini ve eğitimcilere yardımcı olacakları inancı ile hepinize saygılar sunu
yorum efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Karagözoğlu'na bu değerli konuşması için ben 
de teşekkür etmek istiyorum. 

Panelimizin ilk bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Şayet katılım
cılardan arzu eden varsa soruları almak istiyorum. Ancak bu soruları 
mümkün olduğu k::ı.dar yazılı verirseniz, burada zaman tasarrufu bakı
mından uygun olacağını düşünüyoruın. Bu soruları sizler hazırlarken, 

ben, kısaca panele çeşitli kişilerin göndermiş olduğu kutlama mesajları 
var. Bunları sadece isınen belirtmek istiyorum. 

Sayın Meclis Başkanımıza kutlama mesajı gönderen; Başbakan Sa
yın Yıldırım Akbulut, Sayın Büsarnettin Örüç, Sayın Güneş Taner, Sa
yın Mustafa Taşer, Sayın Kemal Akkaya, Sayın Hüsnü Doğan, Sayın 
Vehbi Dinçerler, Sayın Mehmet Keçeciler, Sayın Ali Bozer, Sayın Ad
nan Kahveci, Say~n Avni Ah.-yol, Sayın Fahrettin Kurt, Sayın Cengiz 
Altınkaya, Sayın Şükrü Yürür, Sayın N arnı k Kemal Zeybek, Sayın Ra
şit Daldal, Sayın Kamil Tuğrul Coşkunoğlu ve Muğla Valisi bulunmak
tadır. 

BiR DiNLEYiCi - Sayın Başkanım, bazı sorular varki, açıklama
larda bulunmadan sorulamıyor. Eğer izin verirseniz, bu açıklamalardan 
sonra sizlere sorularımızı soracağız. Böyle mutlu bir günde, böyle seçkin 
bir toplumda bu soruların yararı vardır. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi vakit oldukça ilerledi; çünkü, bu konu
da herkesin çok söyleyeceği hususlar vardır. 
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BiR DiNLEYiCi - Müsaade ederseniz, çok kısa bir açıklamadan 
sonra sorularımı soracağım. 

BAŞKAN - Peki efendim, sadece size mahsus olmak üzere çok kı
sa olarak lütfen. 

BiR DiNLEYiCi - Teşekkür ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, Sayın panelciler ve 
sayın dinleyiciler; birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ge
reksinme olan bir dönemden geçmekteyiz. El ele, omuz omuza, gönül gö
nüle, olgunluk, yine birbirimize hoşgörü ile baktığımız sürece her türlü 
engeli aşıp sorunlara çözüm getireceğimiz gerçek ortada. işte bu neden
le bir iki dakikalık katkı konuşman1 birleştirici, bütünleştirici, ulusal 
coşkuyu besleyci ve okşayıcı nitelik ve içerikte olacaktır. 

Büyük Atatürk'ten söz edilirken, o günkü özdeyişi ile konuşmaını bi
tirip, sorumu yönelteceğim. 8 Temmuzu 9 Temmuza bağlayan gece saat 
12.50'de Büyük Asker Mustafa Kemal Paşa, askeri elbiselerini çıkartıp 
halkın arasına sivil olarak katılıp, ulusal kurtuluş savaşı ve genel kur
tuluş kongresi hazırlıklarını sürdürdü. Erzurum Kongresinden sonra Si
vas Kongresi ve bu kongrelerden sonra 27 Aralık 1919 günü kendisine 
eşlik edenlerle birlikte Ankara Dikmen sırtlarını aşağıya indiklerinde o 
günkü gazeteler şunları yazıyordu : «Zulmün topu var, güllesi var, ka
lası varsa, hakkın da bükülmez · » diye yazıyordu. «Ben ezelden 
beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılğın bana zincir vuracakmış 
şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım» diyordu. 

BAŞKAN - Lütfen sorunuzu alayım efendim. 

BiR DiNLEYiCi - Bütün dünya şunu bilmelidir di, bu ulusun ve 
bu devletin üzerinde herhangi bir güç yoktur, herhangi bir makam yok
tur. Tek bir güç vardır, o da ulusal egemenliktir. işte sorum bununla il
gili. Çok partili demokratik parlamenter sisteme geçtiğimiz günden bu 
yana çeşitli aşamalardan geçerek bugünlere geldik. Gerek Sayın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı olsun, gerek siz sayın panalistler olsunlar 
hepiniz konuşmalarınızda kapalı ve açık olarak bu konulara değindiniz. 
Son konuşmacı bunu daha açarak daha iyi vurguladılar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Sayın Başkanı da aramızda, birliğimizi, iberaberliğimizi, 

zaman kaybetmeden niye çözüm getirmiyoruz? Ulusal egemenlik kavra
mının en iyi şekilde sizler açıkladınız, ben de konuşmamda değindim ve 
herkes ulusal egemenlik konusuna değindi, hem fikirler, o halde buna 
gereken önemi verip, en kısa sürede sorunlara çözüm getirmiyoruz? (Al
kışlar). 
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BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz. 

Yaz ılı olarak başka soru bildirmek isteyen var mı?. 

Soruları almış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlarımız kendilerine yönel
tilen sorulara kısaca cevap verecekler. 

Buyurun Sayın Karagözoğlu. 

Prof. Dr. GALiP KARAGöZOG:LU - Sayın Dinleyicilerimizden 
Cengiz özdemir, bendenize bir soru yöneltiyor. «Öğretmen saygınlığının 
kazandırılması, çalışma koşullarının değiştirilmesi, mesleki ve özlük, sos
yal haklannın nasıl gerçekleştirilecektir? Kendisi düşündüğü gibi, öğren
cilerin de düşünmesini isteyen öğretmen olmak istediğimizi söylemek is
tiyoruz» diyorlar. 

öğretmen saygınlığının kazandırılması konusu gerçekten çok önem
li bir husus. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki illerde protokol listesi ince
lendiği zaman görüleceği üzere, birinci dereceye gelmiş olan tüm öğret
menler daire müdürlerinden daha önce protokolde yer alırlardı. Bu ta
biatıyla- Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, olan törenlerde bir öğretmenin 
orada oturtulması, ona belki bir şey sağlamıyordu, ama toplumda öğret
mene ne kadar saygın ne kadar özel bir yer verildiğini vurgulayan önem
li hususlardan birisiydi. 

ikinci bir husus; Atatürk döneminde, özellikle Cumhuriyetin ilk yıl
larında Atatürk, hemen hemen her gittiği yerde yapmış olduğu her ko
nuşmada öğretmenierin toplumdaki saygınlığını artırıcı hususlara yer 
vermiş ve belirtmiştir. Daha Cumhuriyet kurulmadan evvel, daha doğ
rusu istiklal Savaşı devam ederken 1921'lerde Ankara'da bir eğitim şu
rası, şimdiki ismi ile o zamanki bir eğitim kongresinin toplanması da 
Atatürk'ün öğretmeniere ve eğitime ne kadar önem verdiğinin güzel bir 
göstergesidir. Samirniyetle belirtmek gerekirse, öğretmenlik mesleği bu
günlerde o eski saygınlığını devam ettirememektedir. Ancak, şunu da 
memnuniyetle belirtmekte yarar var : Şimdiki Eğitim Bakanımız, özel
likle öğretmenierin toplumdaki saygınlığını artırıcı bazı faaliyetleri ger
çekleştirmeye çalışmaktadır. Bu da bir eğitimci olarak bizleri memnun 
etmektedir. 

İzmir'de olduğumuz için açıkça söylememde hiçbir sakınca yok. İz

mir ve civarında bütün Türkiye'deki öğretmeniere hitap edecek 4 öğret-
. men eğitinı merkezinin her türlü çalışn1aları bitmiş durumdadır. Bun
lardan birisi Foça'da Uluslararası düzeyde bilimsel toplantıların yapıla
cağı öğretmenlerimizin yaz aylarında dinlenip, kış aylarında da hizmet 
içinde akademik faaliyetlere katılacakları bir merkez olacaktır. 
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İkincisi, Çeşme;de bugünlerde alınmış olan ve her türlü mefruşatı 
içerisinde yine öğretmen eğitim merkezi ve dinlenme tesisi olarak hiz
mete ayın 21, 22'sinde girecek olan ıbir otel, hemen postanenin yanında 
Yürna oteli, satın alınmış ve bitmiştir. 

Datça' da 600 üniteli bir tatil köyü, öğretmenierin dinlenmesi için, 
yine Datça'da büyük bir otel, özel idarenin yaptırmakta olduğu 170 ya
taklı bir otel, yine satın alınmış ve öğretmenierin hizmetine önümüzdeki 
ders yıhndan itibaren sunulacaktır. BunlD,r sadece İzmir ve çevresinde 
benim bilebildiğ·in1, görebildiğim faaliyetlerdir. 

Tabiatıyla öğretmen de dinlenıneye layıktır. öğretmen de diğer ka
mu kuruluşları personeli gibi çoluğu çocuğu ile gidip bir tatil yapma 
hakkından mahrum bırakılınamalıdır. 1\'Iilli Eğitim Bakanlığındaki faa
liyetler çerçevesinde yürütülen ibir diğer önemli husus da, öğretmenleri
mizle ilgili, öğretmenlerimizin akademik karİyerlerini hizmet içinde yü
rütebilmeleri için bir Milli Eğitim Akademisinin kurulmasının yasal ola
rak gerçekleştirilmiş bulunmasıdır. Kanun hükmünde kararname olarak 
çıktı, ama kuruluş teşkilatı daha tam ibi tirilemedi. 

Burada öğretmenlerimiz, istedikleri takdirde kredi bazı üzerinde bu 
akademiye devam ederek almış olduklan kredileri değerlendirerek yük
sek lisans ve doktora yapma imkanına sahip olacaklar ve bu faaliyetler 
de o çevredeki üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülecektir. 

Ayrıca alınmış olan bu öğretmen eğitim merkezlerinde arzu eden öğ
retmenlerimize yabancı dil progran1ları teksif olarak uygulanacak ve yurt 
dışına gidecek olan öğretmenlerimizin öncelikle bu eğitim merkezlerinde 
dil eğitirılerinden geçmeleri gerçekleştirilecektir. Böylelikle dil öğrenmek 
sadece bir grubun değil, geniş öğretmen zümresinin de hakkı olarak uy
gulamaya konulacaktır. Tabiatıyla bütün bunlar 470 bin öğretmene sa
hip - yükseköğretim kesimini bunun içine dahil etmek istemiyorum- 56 
bin eğiiinı kurumuna sahip ve diğer çalışanlarıyla beraber 600 bin per
soneli olan büyük bir kuruluşun problemlerinin tümünün bir gecede çö
zülmesi beklenemez. Ancak, planlı, programlı bir devlet politikası çerçe
vesinde bunların kısa sürede çözümleneceğine ve öğretmenlerimizin eski 
saygııılığını, topluındaki eski saygınlığını kazanacaklan bir duruma ge
tirileceğ·ine de inanmaktayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karagözoğlu. 

Buyurun Sayın Aybars. 

Prof. Dr. ERGüN AYBARS- Ben de bu konuya bir iki cümle ile 
değinip, bana yöneltilen soruya geçmek istiyorum. 
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Sayın Karagözoğlu, konuşmasında espiri yönü ile olan, ama çok dü
şünmemiz gereken bir şeyi de vurguladılar. «Milli Eğitim görevini yapa
madığı için 1\Iilli Savunma rejimi koruınak durumunda kalmaktadır» dedi
ler. Burada, bu espirinİn içerisinde bir hakikat payı var. Biz, Milli Eğ·iti
mi - öğretmenin saygınlığının artırılması bir maaş meselesi, bir maddi 
mesel e değil, benim §ahsi kanım, bir haysiyet meselesidir. Biz, bir defa 
öğretınenimizi, IY.iilli Eğitin1 Bakanlığımızı partizancılıktan kurtarmalı

yız. Biz, Türk tarihinin en acı günlerini partizancılıktan dolayı çektik. 
Balkan Savaşında bu yüzden perişan olduk, istiklal Savaşında memleket 
ikiye bölündü, kolay kazanınadık jstiklal Savaşını. Sayın arkadaşım şai
rane konuştular, aına ilmi konuşmadılar. istiklal savaşında bir ihanet Cep
hesi vardı ki, bu ihanet Cephesini Atatürk'ün yenmesi ve savaşın iç gü
venlik cephesini ka:zanabilmesi çok uzun zaman almıştır. 1930 yılı· aynı 
ızdırab1 yaşadık, 1950'li yıllar aynı ızdırapları yaşadık, 12 Eylül öncesi 
aynı ızdırapları yaşadık, maalesef bugün de yaşıyoruz. Eğer biz, bütün 
olan bu ülkemizi bu partizancıhktan kurtaramazsak, gelecekte ·de aynı 
ızdırapları yaşayabiliriz. Birinci reçetesi bu olmalıdır. Yoksa otel açarsı
nız, misafirhaneler açarsınız, maaşını artırırsınız, maaş artırma ekono
mik bir meseledir; imkanlar olur artırılır. Milli Eğitimimiz bugün öğren
ci sayısı ll milyon, bir Avrupa devletine yakın, Belçika'dan, Hollanda' 
dan fa:zla, maddi bakımdan büyük sorunları var. Ama, bu mesele, parti
zancılık meselesi çözülmedikçe bir şeyi çözemeyiz. Eğer bir öğretmenin 
kafasında, bir lise müdürünün kafasında komünizm varsa, çocuğu öyle 
yetiştirmek istiyorsa, şeriat varsa, öyle yetiştirmek istiyorsa, işte esas 
büyük mesele budur, bunu çözmek zorundayız. (A~kışlar). 

Sayın Cengiz özdemir, «Kilisenin GaUlle'yi afaroz ettiğini biliyoruz. 
Burada, bizde de Şeyhül islam fetvalarının aynı biçimde matbaanın iki
yüz yıl Türkiye'ye gelmesini engellediğini söz» ediyor. Atatürk bunu çok 
iyi bildiği fçin saltanatı kaldırmak zorundaydı diyor. «İrtica egemenliğin 
gelişmesine engel olmuş mudur ve bugün ülkemizde de miili egemenliğin 
millette olduğu, desperasyon yaşandığı ve bugün geriye dönüş anlayışı 
tehlikesi var mıdır?» şeklinde bir soru soruyorlar. 

Tabii Türkiye bir teokratik devleti yıkıp bir laik devleti kurarken 
ümmetten ulus olmaya geçerken, onun sancılarını yaşadı ve hala yaşa
yacak. Bu ilmi bakımdan da bir realitedir. Yani bir rejimin birden ku
rulup, eskisini, eski düşünceyi, eski sistemi birdenbire kökten tasfiye 
etmesi mümkün değildi. 1938'de Atatürk öldüğü gün, biz meselelerimizi 
çözmüş değildik, ama istikbale güvenle ve umutla ilerliyorduk. önemli 
olan bu idi. Sistem kurulmuştu ve sistemin insanları Atatürk'ün kurdu
ğu mekanizma içerisinde inançla yetişiyorlardı. Atatürk'ün meşhur bir 
sözü vardır. 1937'de herkes umutsuzdur, hastalanması tekrar sancıları, 
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ikinci Dünya Savaşı ve ağzından kaçırır birisi, «Ya sizden sonra ne ola
cak?» Mustafa Kemaller <<20 yaşındadır, artık korkmayın» diyor. Şimdi 
bu bir eğitim meselesiydi. :Matbaanın bize geç gelmesi konusunda Ata
türk'ün çok güzel bir tanımı vardır. Derki «Biz 1453'te istanbul'u fet
hettik Bir çağı kapadık, bir yeni çağ açtık. Bu kudret, bu ikbal aynı 
günlerde keşf€dilmiş olan, icat edilmiş olan matbaayı Türkiye'ye taşıma
ya gücü yetmemiştir». Niçin yetmemiştir? Atatürk diyor ki, «İrtica» di
yor. Her türlü akılcı, ilmi gelişmeye karşı çıkan kudrete, kuvvete Atatürk 
«İrtica» diyor ve tanımını çok kesin koymuştur. 

Bugün için tehlikesi var mıdır? Bugün için tehlikesi her ·zaman var
dır. önemli olan bu tehlikeye karşı ne yapılabileceğidir. Tehlike bitmez. 
Bunu eski Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren, aynimarlan evvel çok 
kesin vurgulamıştı. Türkiye'nin meseleleri, tehlikeleri bitmeyecektir, ama 
önemli olan ne yapacağımızdır. N e yapacağımızı akıl ve ilim bize yol gös
teriyor, yeterki oradan ayrılmayalım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Sayın Mumcu, buyurun. 

Prof. Dr. AHMET MUMCU - Teşekkür ederim. 

Bana da iki soru sorulmuş. Sayın Hadi Güzel'in, sorularını cevap
landırmak ayrı ayn uzun bildirilerin konusu olabilir, ama ben, kısa da 
olsa bilgi vermek istiyorum. 

1. - Tanzimat Fermanında yer alan maddelerin bir kısmı ile kendi
mizi zor durumda bırakmadık mı? Hayır, Tanzimat Fermanında getirilen 
ilkeler zaten bugün için artık demokrasinin en basit, en temel ilkeleri, 
kanunsuz suç ve ceza olmaz, yargılanmadan kimseye ceza verilemez, hep
si bu kadar ki, bugünkü Anayasamızın da baş hükümleri bunlar. Huku
kun temel ilkeleridir bunlar. Bizi müşkül durumda bırakan Isiahat Fer
manıdır. Arkadaşımız karıştırmış. Isiahat Fermanı 1856'da bir tek olum
lu yanı var. Müslüm ve gayri müslüm vatandaşları hukuki bakımdan bir
birine denk tutmuştur, ama dış baskılar nedeniyle kabul edildiği için bu 
ferman, özellikle kapitülasyon sahibi devletlere daha geniş haklar tanı
ması adli istiklalimizi yitirecek nitelikteki hükümler taşıması bizi ger
çekten zor durumda bırakmıştır. İkisi arasında fark var, Isiahat ve Tan
zimat Fermanlarının. 

2. - Tanzimattan önce vatandaşın canı, malı güvenlik altında değil 
miydi? diye soruyor. Gayet tabii değildi. Canı malı güvenlik altında ol
saydı zaten Tanzimat Fermanına gerek kalmazdı. Gerçi Osmanlı Devle
tinin parlak ·zamanlarında padi~ahlar bile dava edilebilmiştir. Osmanlı 

Devletinin gelişkin çağında Divan-ı hümayuna en küçük bir şikayeti olan 
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müslüman, gayri müslüm, yabancı seyyah herkes gidip şikayet edip ada
let arama hakkına sahipti. Bu, Batılı gözlemciler tarafından büyük bir 
hayranlıkla ifade edilmiştir seyahatnamelerinde, sefaretnamelerinde, ama 
bu dediğim büyük güven ortamı ıYe yazık ki, 16 ncı yüzyılın sonlarına 

doğru yok olmuştur. Hükümdarlar, islam hukukuna aykırı olarak kendi
lerine tanıdıkları siyaseten katil yetkisini özellikle devlet memurları kö
leleri olarak kabul ettikleri, devlet memurları üzerinde acımasızca kul
lanmışlardır ve devlet memuru padişahın kölesi sayıldığından öldüğü va
kit köle mal sahibi olamayacağından, öldüğü vakit bırakınız katledilme
sini, normal eceli ile öldüğü vakit çoğu kez malı mülkü devlete geri ge
lirdi. işte Tanzimattan önce ilk önce 3 üncü Selim, sonrada ikinci Mah
mut «müsaadere» dediğimiz bu yöntemi kaldırıp vatandaşın ilk önce ma
lı üzerinde emin olmasını istemişler, ardından da tanzimat fermanı ile bu 
güvensizlik can üzerindeki güvensi·zlik de kaldırılmıştır. 

3. Bu arkadaşımız herhalde emniyet mensubu. izmir Emniyet 
Müdürlüğünün kapısında «Hizmetli ,.145 yıla» levhası asılıdır. 145 yıl önce 
bu görevi yapacak bir emniyet te~kilatımız yok muydu? 

Şüphesiz Osmanlı Devleti gibi, yine söyleyeyim, klasik çağında bü
tün dünyaya idari bakımdan örnek olmuş bir devlette emniyet teşkilatı 
da vardı. Fakat, zamanını tamamlamıştı, merkezi nitelikte değildi. Em
niyet görevi bugünün yargıçları olan kadılara verilmişti. Kadı efendiler 
maiyetlerinde bulunan' ases başıları, su başıları aracılığı ile beldelerinin 
emniyet hizmetini görmeye çalışırlardı. 

Bir de Yeniçeriler kaldırılmadan önce büyük kentlerde emniyet hiz
metlerini yerine getirmeye gayret ederlerdi, ama dikkatinizi çekerim, 
daha doğrusu bu arkadaşın dikkatini çekmek istiyorum, bir içişleri ba
kanı, ya da bir Emniyet Nazırı yoktu. Yani emniyet hizmetleri merke
zileştirilmemişti ·ve hassaten emniyet işi ile uğra~an bir örgüt yoktu. Ar
kadaşımız herhalde bu nokta üzerinde pek fazla fikir sahibi değil. 145 yıl 
öhce bütün ülkeyi kapsayan tek elden yönetilen bugünkü muntazam, uy
gar polis örgütümüzün çekirdeği atılmıştır. 

ikinci Soru, Sayın Cengiz özdenıir, ya da özbudak'ın. «Bugün ül
kemizde demokrasinin üç ana unsuru var mıdır? Var olduğunu söyleye
_bilir miyiz?». 

Demokrasi, Türkiye'de son 70- 80 yıldan beri gelişmeye başladı. Bu
gün. imrendiğimiz Fransız demokrasisini gözönüne gitiriniz, 1789'da bü
yük bir ihtilalle başlamıştır, onbinlerce ve onbinlerce kişinin kanı lüzum
suz yere akınıştır hatta Fransızlar devrimin 200 üncü yılını kutlarken, 
«acaba bu kadar kan akıttık, bu doğru muydu?» diye kendi kendilerine 
soru soruyor lar, kendilerini sorguluyorlar. Ardından N apoiyon'un dik-
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tatörlüğü gelmiştir, ardından restorasyon dönemi gelmiştir 1815'te, yani 
eski krallık yeniden ihya edilmiştir. 1830'da krallık restore edilmiştir, 
1848 de yeni bir ihtilal çıkmıştır, üçüncü Napolyon'un diktatörlüğü gel
miştir. Fransa gerçek demokrasiye kendi ortaya attığı ve bütün insan
lığa benimsettiği ilkelerini kendi ülkesinde ancak 3 üncü N apolyon'un, 
o da bir dış savaş sonunda devrilmesi akabinde 1871'lerden sonra ku
rabilmişti~. Aradaki muazzam zamana bakınız. Bugün imrendiğimiz Al
man demokrasisi çok gençtir, 1933'te Alman demokrasisi kesilmiş ve 
tarihin en kanlı diktatörlüğü ile yönetilen bu millet, hem insanlığın ba
şına ikinci Dünya Savaşı felaketini açmış, hem de kendisi tamir edilmez 
yaralar 'almıştır. Bugünkü birleşme Almanya'nın harpten önceki duru
munu iade edemiyor, birleşiyor, ama daha küçük bir şekilde birleşiyor. 

ingiliz demokrasisi, pek fazla kanlı ve gürültülü bir gelişme göster
memiş, ama 500 yılda ancak bugünkü seviyesine gelmiştir. Bizim, özel
likle Cumhuriyetten beri geçirdiğimiz 70 yılı düşünürseniz bu kadar acı, 
bu kadar eziyet ve bu kadar zahmetin söz konusu olmadığını görüyoruz. 
Bu da özellikle devletimizi kuran büyük kişiliklerin insan hayatına ve 
Türk Milletine gösterdikleri özenin sonucudur bana kalırsa ve Türk de
mokrasisi bu üç büyük demokı:asinin geçirdiği kazaların hiçbirini geçir
memiş, kendi içinde ufak tefek tökezlernelere uğramış, ama bu, bizim için 
önemli. Demokrasinin geniş perspektifi içinde bu kazalar o kadar önem
li değil. Bugün o üç ögeyi de yerleştirmeye çalışıyoruz Sayın Aybars'ın 
dediği gibi, bütün mühim olan nokta, her şeyi bilim esaslarına göre ob
jektif bir kafa ile ve Atatürk'ün gösterdiği demokrasi yolunda ve insan 
hakları yolunda çözüme, üzerinde bir konsansüse varırsak, bu 70 yıl ile
ride daha da kısalacak, belki beş on yıl sonra Türk demokrasisi özlediği
miz düzeye gelecektir.. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Değerli konuklar1mız, panelimiz bu görüşmelerle bit
mek durumundadır. 

Ben biriki cümle ile tamamlamak istiyorum. Milli egemenlik ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu görmekteyiz. 
Bu bütünün meşru bir zemin içerisinde ve özellikle de demokratik bir 
ortamda yürütülme zorunluluğunu görmekteyiz ve nihayet demokrasinin 
de eğitimle topluma kazandırılarak, geliştirilerek bu bütünün sağlanma
sını görmekteyiz. Ben, tekrar tüm katılanlara teşekkür eder, hepinizi say
gılarımla selamlarım. ( Alkış1ar). 
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