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DANIŞMA MECLİSİNİN AÇILIŞI 

BAŞKAN — Birinci Birleşîimıi •açıyorum. 
Danışma Meclîsinin sayın üyeleri; 
Meclisimizin kurulması ile ilgili 2485 sayılı Ka

nunun 18 nci maddesi gereğince bu ilüc Birleşimi yö
netime görevi en yaşlı 'üye olarak bana teveccüh et
miş bulunuyor, talihlimin bu mazhariyetin© mlinnıetta-
rım. Aynı suretle en genç iki üye arfealdaşımıız, Ça
nakkale Üyesi Sayın Pamak ile Milli Güvenlik Kon
seyince Seçilen Üye Sayın Oiner de Sekreterlik vaızi-
fösSini ü'stlenecdklerdir. 

Bu suretle Geçidi Başkanlık Divanı teşekkül etmiş 
bulunuyor. Bu sıfatımııztla Yüce Heyetinize en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

Yüksek Heyetiniziin ifa buyuracağı tarihi hizmetin 
mahiyeti dümlenizce, Mİlldtimıizce ve bütün dünya
ca bilinımdktedir. Bu hizmeti en güzel bir surette ifa 
'buyuracağınızın en sağlam bir garantisi varıdır; o da, 
hepimizin oçinii dolduran hudutsuz Atatürk sevgisi ve 
inancıdır. (Alkışlar) 

Bugünkü gündeminizin başlıda iki maddesinden 
birindisini Sayın Devlet Başkanımızın Sayın Meclisli
nizi açış konuşması teşkil edecdkltir, ondan sonra d& 
Kanunun emrettiği şekilde alfabetik sırayla teker te
ker andımızı yerine getireceğiz. 

Bundan sonraki toplantımız 27 Ek'im Sallı günlü 
Saat H.OO t̂'e olacaktır ve bu 'toplantıda siürdfcli Baş
kanımızı, Başlkanvdkillerimizi seçeceğiz. 

Şimdiden şu noktayı hatırlatmak isterim ki, pren
sip itibariyle oylarımızı ancak adaylığı belirmiş olan 
arkadaşlarımıza verdbileceğiz, bunların dışında veril
miş olan oylar geçerli olmayacaktır. Adaylığı her 

/. — Devlet Başkanının Danışma Meclisim Açış 
Nutku. 

BAŞKAN — tik sözlü almak üzere Sayın Devlet 
Başkanımızın kürsüye teşriflerini rica dtaekteyioı. 
Kendilerinin bu açış konuşmasında, Kurulunuzun te
şekkülüne yol açmış olan olayları en yetkili bir ağız» 

aricadaşıımız şahsen kendisi koyabileceği gibi, başka 
bir arkadaş tarafından da teklif edilebilecektir. Bu 
seçimleri Salı günkü toplantımızda saat 14.00'te ya
pacağız. 

And içme merasimimiz, arz ettiğim gibi alfabetik 
sırayla olacaktır. Arkadaşlarımız Riyaset kürsüsünün 
sol tarafından gelip, anldlarını hatip kürsüsünden oku
duktan sonra sağ tarafından inerek yerlerini almış ola
caklardır. 

Bu çalışmamızı da bittirdikten sonra bizi iki azfe ve 
sevimli görev böklemektedİr. Birisi, Mecliste kurulmuş 
olan Atatürk anıtına Heydtihizin çelengini koymak ve 
daha 'Sonra da hep birlikte Anıt Kabirli ziyaret dde-
rdk o aiziz vazifeyi de yerine getirmek olacaktır. Bu 
suretle bunu da yaptıktan Sonra ıbuıgünlkü çalışma gün-
dem'Imıiz tamamlanmış olacaktır. Yalnız, her arka
daşımız bulgun şu saaftten itibaren arzu etftiği şekilde 
Önergeler vermekte hürdür. Bu önergeler Başkanlık 
Divanı tarafından okunup, oylarınıza sunulacaktır ve 
kabul edilenlerin gerekleri de şimdiki Geçici Divan 
Üyeleri tarafından yerime getirilecektir. 

Sayın Devlet Başkanımızın hitabelerini irad etmek 
üzere teşriflerinde ve hitabelerinden evvel de Istlifc-
lall Marşımızı dinlemek mutluluğuna hep beraber eri
şeceğiz. 

Arz ettiğim gibi, öneriler gerek Başkanlık Diba
nı hususunda, gerdkse bütün diğer memleket mesele
leri hususunda bugünden itibaren verildblir ve Ri
yaset Divanında bu önergeler toplanıp birer birer oku
tulduktan sonra sırasıyla reyinize arz ed'ilecdktlir ve 
kabul edilenlerin gerekleri derhal Geçici Başkanhk ta
raf mdan icra edileedktıir. 

dan dinlemdk mutluluğuna Ve şerefine nail olacağız. 
(Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren salona 

teşrif ettiler.) 
(İstiklal Marşı çalındı.) 
DEVLET BAŞKANI ORGENERAL KENAN 

EVREN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 

I. — 'BAŞKANLIK DİVANININ 'GENEL KURULA 'SUNUŞLARI 
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Türkiye Cumhuriyetli Devletinin vardığını ve ba
ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bütünlük ve bölün
mezliğini ve toplumun huzur, refah ve güvenliğini sağ
lamayı amaçlayan demokratik, laik hir hukuk dev-
lettiirtin yeniden kurulması gibi milli bir göreve kendi 
isteğinizle talip olmak suretiyle gösterdiğiniz yurda 
bağlılık ye asil Milletimize hizmet coşkunuz 'dola
yısıyla sizleri yürekten takdir ve tebrik ediyor ve he
pimizi sevgi ile selamlıyorum, (Alkışlar) 

Bilindiği üzere; 12 'Eylül 1980 öncesinde Ulu Ön
der Atatürklün en büyük eserim dediği Türkiye Bü
yük Millet Meclisi işlemez hale gelmiş, Yüce Türk 
Milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti; iç ve dış düşmanların tahrikiyle rejimine, var
lığıma ve 'bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki saldı
rılar ile sarsılmış, Devlet başlıca organları ile İşlemez 
duruma getirilmiş ildi. 

'Yılkıcı ve bölücü mihraklar faaMydtlerM fütur
suzca yüriütmiüş; Atatürk ve O'nun ilkeleri giderek unu
tulmuş ve haltta bazı çevrelerce inkâr ddilmiş, planlı 
<bir şekilde üretilen irticai ve diğer sapık ideolojik fikir-
'ler ile eğitim kurumları, idare rrtdkanizması, yargı or
ganları ve güvenlik kuvvetleri başata olmak üzere tüm 
Devlet yapısı bölünmeye ve tahribe tabi tutulmuş ve 
ülke bir iç savaşın eşiğine getiriWişjt!i. 

Nie yazık ki çok partili siyasi rejim içinde millet 
kaderi üzerimde rol oynayan başlıca siyasi kuruluşla
rımızın yöneticileri Devlete sahip çıkacakları yerde 
kısır çekişmeleri ve uzlaşmaz tutanları ile umursa
nmaz bir görünüm içinde Devlet gemisinin her geçen 
gün biraz daha batmaya 'başladığını görememiş, bu 
duruma âdeta seyirdi kalmışlardır. 

. (tgte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri; ül
ke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beralberlıği 
•sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve karides kavgasını 
örJlemek, Devlet otorite ve varlığım yeniden tesis et
mek ve gerçek parlamenlter demokrasinin sağlıklı bir 
'biçimde işlemesine mani olan tüm engelleri, ülkeyi bir 
daha böyle .bir durum ite karşı karşıya getirmeyecek 
sekilide ortadan kaldırtmak azim ve kararlılığı ite 12 
Eylül Harekâtını gerçeMeştirmişitiir. 

Geçen bir yıllık sürede, Harekâtın temel amaçları 
olan miîl'i birlik ve beraberliği kanılmak, Devlet oto
ritesini hâkte kılmak, anarşi ve terörü önleyerek can 
ve mal güvenliğini temin etmek, ısösyal barışı ve ada-
ileti ve: ekonomik dengeyi sağlamak ve Atatürk inkı
lap ve ilkelerini yeniden kalplerimize sindirmek yolun
da çok Önemlli ve başarılı sonuçlar elde edilmiş ve ül
kemiz «Yurtlta Sulh» ilkesine uygun gerçek bir hu

zur ve sükûna kavuşmuş, vatandaşlarımız «Türküm» 
diyebilmenin şuur ve gururunu yürekten hisseder ol
muşlardır. (Alkışlar) 

Şimdi çalışma sırası; 12 Eylül günü Milletlmliz 
önünde verdiğimiz sözün gereği olan Türk toplumuna 
yaraşır bir Anayasa ve Partiler Kanunu ite Seçim Ka
nununu hazırlamayı ve bunlara paralel hukuki düzen
lemeler yapmayı müteakip, ihsan hak ve hürriyetlerine 
saygılı, milli dayanışma içinde sosyal adaleti gerçek
leştirecek, ferdin ve toplumun huzur, güven ve re
fahını (ön planda tutan, demokratik, laik ve sosyal hu
kuk kurallarına dayalı sağlam bir Devlet yapısını oluş-
'turmaya gelmiş bdlünımaktadır. 

Bu temel amaç için teşkiline karar verilen Kuru*. 
cu Meclisin bir 'bölümünü oluşturan Danışıma Mecli
sinin üyeleri olarak şu anda tarih ve dünya önünde, 
Türk Milletine karşı fevkalade önemli ve o nispette 
şerefli bir görevin sorumluluğunu yüklenımliş bulunu
yorsunuz. Bu çok müstesna ve yüce görev için haşarı 
dileklerim daima s'Mnte beraber olacaktır. 

Danışma Meclisine üye olabilmek için belirtilmiş 
kanuni süre içinde illere ve doğruca Konsey Genel Sek
reterliğine toplam İli '640 kişi başvuruda bulunmuş
tur. 

Eşsiz bir yurt hizmeti istek ve heyecanı içinde çe 
ş'itli meslek mensubu, fazilet ve irfan sahibi değerli 
kişiliğe sahip bu adayların tamamının kendi iradele
ri ile göreve coşku ile koşmaları her türlü övgüye la
yık büyük bir değer ve anlam taşımaktadır. Bu asÜ 
davranışı şükran ile karşılıyorum. 

Danışma Meclisinin üye sayışırım 1'60 olarak ka-
nurtilaşmış olması pek çok değerin bu Mecliste yer afr 
masına imkân vermemiştir. Ancak biraz önce nftelk-
lerîni açıkladığım Devlet yapısını oluşturma çalışmala
rının sadece Kurucu Meclis üyelerine inhisar ettiril-
meyeceğini, bilgi, görgü ve ihtisasından yararlanalbile-
ceğim'iz vatandaşlarımız ile ilgili kurum ve kuruluşları
mızın Danışma Meclisinin Komisyonlarında çalışma
lara katkıda bulunmaya davet edilebiecekleriınîi özel
likle belirtmek isterim. 

Diğer taraftan, Danışma Meclisinin ilke olarak 
açık cereyan edecek Genel Kurul müzakereleri sı
rasında özellikle temel kanunlar üzerindeki çahşmalar-
da geniş ve kamuoyu ilişkisi sağlanacağı şüphesizdir. 

Danışma MıeclisMn değerli üyeleri; 
2485 sayılı Kurucu Meclîs Hakkındaki Kanunun 

hükümlerine göre; Milli Güvenlik Konseyi ile Danış
ma Meclisinden oluşan Kurucu Meclîsin ileriye dönük 
yasama soramluluğunu merhale merhale şöylece özet
lemek mümkündür. , . 
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1 hclkönü Anayksâhiîn haKİfflaninııasî ır. 

Yeni Anayasa; Danışma Meclisimin bugünden ilti-
bareft eh5 geçs bir ay î JÎndre kendi üyeleri arasından 
•seçeceği* 15 kişiden oluşan Anayasa Ksomlîsyoııu tara
fından tam bir bağımsıdik içimde mili ihtiyaç ve 
gerçekler ışığında yapacağı araştırmalar sonunda mey
dana: getirilecektir. Bugüne kadar Anayasadan kaynak-
ılaıian sı'klntifliarı siteler de gördünüz ve bizzat içimde 
yaşadınız; Bu Anayaisayı evvelce hazırlayanlar veya 
bunda çılkarı ol'ahl'af onu hâlâ dana savunaMIMler. 
Ancak, ortada bütün çıpla'klığıyle duran bir hakikat 
var ki, bu hakikat, Türkiye'nin geMiği 12 ByM ön
cesi durumdur. «Kişi hak' ve özgülüklerini hudut
suz; olarak getoişîeitiip köruya'lumı» derkten, Devletim de 
bekârı lî in birtakım'hak ve yükürMÜflükleri olduğu
nu* kişii özgürlüğüuğruna Devletli güçsüz, bîr şey 
yapamaz duruma getirmeye de hakkımız olmadiğtoı, 
Devletin demekler vasıltasiyfe idare edilen zavallı bir 
kuruluş haline •ıgeîiMîem«y'eceğtoi; Devletlio başı olan 
makamın bir profüolkol makatmı göıftnümlünde bırakıla
mayacağını, kararnameleri imza ile mlükelîef bir ma
kam olamayacağını, Devletün 6 ay gÜlbi bir süre cum-
hurbaşkansız bırakılamayaoağılnı, Parlamentonun ay
lar ye aylarca hiç bjr yaşama ve murakabe göre-
vM yapamaz duruma getMlemeyeceğinli, yargının yö-
netikni, yönetimim yargıyı köstekler durumda. olama
yacağını, ülkemin sokaklarında her gün miting ve gös
teri yapılmak suretiyle vatandaşların, iş ve güçlerine 
mani olunamayacğını, memllefcetimıtede komünizme ve-' 
ya dinıi esaslara dayak partti kurulamayacağına göre, 
bazı gün ye bayratoları Mİsmıar ederek bu rejimlerde 
otöduğu ğilbi gösteri • ve mffltinıglier düzenlenemeyeceğini; 
kısaca kişi hak ye özgürlüklerinim hudutsuz olamaya
cağını da hatırdan çıkarmamamız gerektiğini vurgula
mak isterim. Bu konuda Yüce Atatürk'ün 17 Şubat 
1931 tarihinde Adama Turkocağımda irat ettikleri nu>-
ıtuktan şu pasajı huzurunuzda okumak Meriinr, aynen 
ışlöyje diyor " . ' 

«Vatandaşlar bilmelidir ki, vicdani 've'fikri hürçıi-
yeTVardırV Fak1^" niMâ^ '̂̂ büriîaf namaltikiiit delildir. 
Fefdi ıhüV^^ ferİferin heyetli 'umvisâ^&-, 
sinîn kuımi&u''" ve dayandığı bir de ̂ Devlet vardır. O 
Dövîel'h^de:M#esT"'ve %â :imiryetli\vai<dir. P^erSrİ'hüıv 
niyetini mahfuz tutoaÖa rnltKellef oîam İnsanların dfii-
ğe^Jİiara'ftan, Devîei^h'de irâde wM1qtm5«inih mef-
lu£,vibir hale ^ İm^e lu ie çöl; dMafötmeferi laizairrV 
dır!' FeMerîn "hürrŞelî, Devtffe&n hakİımiydt ve' irade-
s'imn: m a İ ^ Öe^etİ' İraldesf mefluç 
olursa, fentlerin hürriyetini muhafaza edecek" hiç bir 

kuvvet' ve'' vasıta kalmaz' BinaeriâfeyhV hürriyeti yal-
nız bir taraflı değil, her ılfcı taraftan duşjıinmek la-' 

' t a b U ' . i ^ t ^ i l ! . , U . ' l /Ui.t li W i . lA'l\V' Ö,V! V'Uİ'v, v-'J 

: zıirhdır. Vatandaş olan fertler kendi hürriyetılerınin bir 
j kısmini seve'seve, lüzümİü glorerek Devteîezâfcen "dev-
• » A » - ^ . ^ t ; i » ; . ' ; ; v , v.;. ' .-»'yıi.; # » « . , w . ^ 5 ^ , y'•!'••••<&• *• Devlet kendine has olan arade ile ferdi) hürrryeflö-
Irin'bir kısmına, gene'o' hürriiydtlîm temimi jçün saÖp 
• olur. Yelter ki, DevM hakimiyeti, mılııetın refah ve saa
deti umurniyesine ve vatandaş hüVriyetfertınui tıeminî-

\ ne niasruî olsun. 
Vatandaşlarda bu emntilyef" hİsıl olduBEan aonfa," 

! fertlerin kurdukları Devlet kuvvet ve oitö îteslni"' ma
sun bulündürmalk içiSn valtanıdaşfliarâ terdddüp eden 

\ vazifeler' vardır. Bu" meyanda memurlara ve bilhassa 
'hâkimlere teveccüh öden vazife büyüktür; Hâkimler* 
* vatandaşların hürriyetıini mürhtaz tûtaayi 'dü^rtürkeâ", 
İ DevM otörftesiiriin halkikaten masüh kaMkısina diikkat 
ve riayeif ötaeladlirler. Aksii takdirde, kemdiilerîne tev
di edlilrtiış olari yüksek vazifeyi ifâda kusur etmiş olur
lar.» 

• Sayıiri1 Üyeler; 
Yenli hazırlanacak Anayasa konuşunda hazırlan-

muş hiç bir ön tasarı mevcult olmadığı gibi, bu yönde 
\ herhangi bir kişi veya. kurumun Danışma Mecffisine 
:bir (telkinde ve baskıda bulunması da söz konusu de-
iğfim l'i'Ey1^ ^Külden evvel mevcut olup, her türlü.si-
yası faaliyetten mıeinedılen partilerin feshediılme sebep-
derlîndĞn birici de* Meclisin' her türlü baskıdan uzak 

yûrtiltSııeye çânştıkîan eraİİerne manevralarını, , bu 
'Meclis çaltlsı içerisine de soklma çabası içer<iisinde ol-
dulklarî tespit edilmişttr. Sizlerin, diĝ ür ülktelbfk ana-
yaâatarfoı kopya 'etmeden;' aricalk ohîardatf ve geçir-
diğimliz acı tecrülbe^erderi faydatanârak Türk MiHieîi-
ntîtl bünyesine en uygun AnayaSayi yapâbalfnıza ina
nıyor ve güceniyorum. (Allkışîaf) 

u..;^ 21 «di oHarak Anayasainın halkoyuııa $urıuluşudur; 
Buna ^öre,' Anaİyasa Komisyonu^ tarafındar* hazırla

nan ve Öanışrnâ M^&rPeneİ Kurulunca kalbul1 edi-, 
len Anayasa mdbmf Mılîi Güwnw .Konlseyİndıe nlil̂ aii 
şe'kiirii'alacak ve hazırianacaik <<>Halk<)yun!a,Shınuş Ka-; 

•-. , ı ı . ' « . j ,.- ':...•• : ' . v ı . . „ - . V u s - ' , r '•' < ( ' • ? > ^*'«*' '•••"•'>*'•: '.;•••' 

nununa> göre halkoyuna sunulacalkftır. ıBöylece, tnH-
îeitjçe kalbul edilen yeni Anayasa, k^hlesmiş olacak 
ve geç'toı .bükümlerine şöre yürüflüğe ^ırecekltir. 

i3 ncü husus yeni AnayaBariin ikejerine, tıyîguo bir 
şekilde Siyasî Partiller Kanununun hazıdanmasıdır. 

iSiyaslı Paıltiler Kanunumuzun pâ fci İderlefi dlkltâ  
ıtöryasına yol açtığı, partiyli bir defa ele geçiren ve I-
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der olan'kişinin artıîk o makamdan düşürülmesinin 
hemen' hemen 'mümkün olmadığını; zira fasa bir daire 
sekindev İMerin il teşfeilâjtmın' seçiminde büyük yet-
klye'sa'hüp bulürAğpnu; böyle öİünca ilk temsilcileri- > 
nin de ke^d'Mni seçen lidere oy verdiklerini gördük. ; 
Buna benzer dalhâ ıbirçbk aîkSaJk tarafları da en iyi bir i 
şökildç, gidereceğiniz ve yine ıgeçmîş tecrübelbrdeın de 
yararlanarak en uygun şdk'li bulacağınız muhakkaktır. ; 

4 ncü alarak, yenii Anayasanın ve Siyasi Partiler 
Kanununun hükümleri gözönühde tutularak yeni bür 
Seçim Kanununun hazrrianmaisıdir. 

,.. Anayasa kadar önemli olan bir kanun da Seçlilm 
Kanunu. olacaktır. Küçük küçük partilerin koalisyon 
döneminde, ne müşküller çıkardığı, iktidarda kala-
bimek uğruna bu küçük,paMere ne tavizler veril-
diğjini hep'beraber gördük ve yaşadık. Ayrıca, önse
çim rezaletini de Milyonsunuz. Parayla satın alman 
kişilerin önseçimde neler yaptığı da hâlâ hafızaları
mızda yaşıyor. Vatandaşın bir robot olmadığı bilinci 
içerisinde, bu aksaklıkları ve parti enflasyonunu ön
leyecek bir seçim sistemini (bütün millet sizlerden bek-
lemdktedir. 

5 ndi konu olarak da, normal yasama faalİyetle-
rinıin .y r̂ütiülme ı̂Tdir. 

Danışma Meclisi, analkjonülardalkji ç^ışmalaıdan 
başjka gendi seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurutup .fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun koy-
ma, değiştirme ve kaldırma suretiyle genel yasama gö-
revlerinli yerine getirecektir. 

Bu arada, Kurucu Meclfe Kanunu hükümleri dı
şında kalan hususlarda Milli Güvenlik Konseyi, 2324 
sayılı Anayasa Düzenlemesi Halkjkmdaki Kanun uya
rınca, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet 
Senatosuna alt görevleri yerine getirmeye ve yetkile
rini kullanmaya devam edecekttir. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
•12 Eylül, içte ve dışta bazı kı'şii ve çevrelerin gös-

termek istediği gara, demokrasiden sapmayı veya ayrıl
mayı değil; aksine Türk 'Mfflİet!inW içtenlikle özlemini 
çdktiği, gerçekten O'na en layık olan demokratik bir 
rejimi, gerekli müesseseleriyle sağlıiklı ve sağlam bir 
tarzda tesis etmek harekelinin başlangıcını teşkil eder. 
(Alkışlar) 

Demokrasiye ye. hukuk devletli ilkelerine bağlılık, 
iç yönetimde olduğu İcaJdar, Türk dış politikasına yön 
Veren temel unsurlardan birini oluşturmaktadır. 

j " » - v t . ' - 'TA " v„' . . - •-'-•• ,' 

Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
Avrupa Parlamentosu gîbı kumluşlarla ilişkilerimizi t 
hep bu yaklaşım içinde efe almaya çalıştık. I 

23.10.198İ Ö Y l 

Türkiye'nin bu kuruluşlarla ilişiklerini korumak 
ve sürdürmek için gösterdiğimiz çabaların, demokra
siye dönüş konusundaki samimi kararlılığımızın bir 
işareti olarak dost ülkelerce değerlendirilmesini dile

riz. 
AçıkÇa ifade ötmek isterim ki, Türkiye baskı ve 

yersiz itham ve içişlerine müdahale niteliği taşıyan 
davranışlarla karşılaşmadıkça, Avrupa kuruluşlarıy
la mevcut ilişkilerini sürdürmeye ve güçlendirmeye 
devam etlmek arzusundadır. (Alkışlar) 

Türkiye aleyhinde yürütülen maksatlı propagan
danın Türkiyeryi Batıdan koparmak isteyen ideolojik 
saplantılı çevrelerce düzenlendiği hususunda Batılı 
dostlarımızın ve Batılı kuruluşların dikkatlerini bir 
kere daha çekmek isterim. Dostlarımızın Türkiye' 
nin Batıdan kopmasının kim© yarar sağlayacağı ko
nusuna doğru cevalbı Vicdanlarında bulacaklarına 
inanıyorum. 

Her vesile ile ifade etmeye çalıştığım gibi; Silah
lı Kuvvelerimiz diğer birçok ülkelerin silahlı kuv
vetlerinden ayrı bir yapı ve geleneğe sahiptir. O'.her 
zaman daima Türk Milletimin istek ve hayrına oltam 
yapmış, Cumhuriyetten sonra da Atatürk'ün koydu
ğu inkılap ve ilkelerinin devamlı takipçisi ve koru
yucusu olmuştur. (Alkışlar) Bunu bildiği içindir ki, 
Atatürk Cumhuriyetin korunması ve koİlanması gö
revini kanuna koyduğu bir madde ile Silahlı Kuvvet
lere vermiştir, işte Silahlı Kuvvetlerin 12 Eylül 1980' 
de yaptığı da bu olmuştur. 

Danışma Meclislinin açıldığı bugün 12 Eylül,,1980' 
den beri Milli Güvendik Konseyi yetkisinde bulunan 
yasa faaliyetlerinin Yüce Meclisinizle..birlikte yürü
tülmeye başlanması suretiyle demokratik düzen yo
lunda önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. 

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahh Kuvvetleri, 
adına aziz Türk Milletine vaat ettiğimiz yolda sap
madan ve sarsılmadan hedefe doğru ilerlediğimiz haİ-
de bazı art niyetli veya Türkiye'nin gerçeklerinden 

- „ • ! ; • . . V t: .- ı . . i . T- ı . - , . ! ( . . , . , : . , ' • 

habersiz çevrelerin saldırılarına hedef olmamız müot-
kündür. Ancak; , bizi bu gibi eleştiriler .değil sadece 
büyük Türk Milletinin aydınlık geleceğinin teminat 
aİtına alınması ilgilendirir. (Alkışlar). 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda Devletimize de-
moikratık bir işlerlıik kazandırmak için Milletçe, sarf. 
edilen gayretler bizi bu mutlu açılış gününe Şaştır
mış bulunmaktadır. Bugünden itibaren, Kurucu Mec
lis çatısı altında Milli Güvenlik Konseyi ve, Danışma 
Meclisinin işbirliği ve gönül bağlılığıyla tam bir uyum 
içimde .sürdüreceği çalışmalar, milli hedeflere ulaş-
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mamızı mutlaka sağlayacaktır. Bu inançla hepimize 
başarılar diler, sevgiler ve saygılar sunarım. (Sürek
li alkışlar). 

ıtfDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Devlet 
Başkanlığı Loeasındaki yerini aldı.) 

(BAŞKAN — Yüce Meclisin duygu ve düşünce
lerine tercümanolduğum kanaati içinde Sayın Devlet 
Başkanımıza yürekten teşekkürlerimi! sunuyorum. 
Kendileri, Kahraman Ordumuzun Millet kaderine el-
koymasını intaç eden olayları en büyük bir objek
tiflik içinde anlatmış bulundular., Aynı zamanda 
memleketin bugün içinde bulunduğu durum ve çı
kar yollar hakkında da objektif, faydalı telkinlerde 
bulundular. 

©endenizin anlayışıma göre, bu konuşmanın esa
sını ve milli hedefimizi iki ana noktada toplamak 
mümkündür. Birincisi, Kemalizme yeni bir hayatiyet 
vermek gerekiyor. İkincisi; 'Memleketin1 sağlıklı bir 
demokrasiye ulaşması için bütün engelleri ayıklamak 
gerekiyor. Bu ika şerefli görevde vazife almanın mut
luluğu içindeyiz. Hepinize bu tarihi görevlerde ba
şarılar dilerim. 

Sayın Devlet Başkanımızın temas buyurdukları ve 
eskiden içtüzüğümüzde de sarahaten yer almış olan 
bir noktaya da değinmek ihtiyacını duyuyorum. Se
çeceğiniz komisyonlarımız elbette her türlü düşün
ce, tartışma ve kararlarımda özgürdürler, bundan hiç 
şüphe yok. Ancak; daima olduğu gibi lüzum görür
lerse ve gördükçe memleketin herhangi bir fikir ada
mını, tecrübe adamını çağırıp dinlemek yetkesine dai
ma haiz olacaklardır. 

Simidi, bugünden itibaren Milli Güvenlik Kon
seyince hazırlanmış olan Metisimizin çalışmalarıyla 

ilgili geçici bir içtüzük yürürlüğe girmiş bulunuyor. 
Ancak, definetif içtüzüğü bizzat Meclisimizin kendi
si yapacaktır ve üçüncü toplantımızda seçeceğimiz 
15 arkadaşımızın hazırlayacağı Meclisin İçtüzüğü 
tasvibimize arz edildikten ve tasvip edildikten sonra, 
şimdiki geçici İçtüzüğün yerine kaim olacaktır. 

2., — Danışma Meclisi Üyelerinin Andiçmesi. 

BAŞKAN — Bugünkü (gündemimizin birinci 
maddesi bu şekilde sona erdikten sonra ikinci mad
deye geçiyoruz. ıBu da üyelerimizin and içmeleridir. 
And içme, alfabetik islimlere göre davet edilecek üye
nin sol taraftan gelip addım içip, sağ taraftan yerine 
dönmesi şeklinde olacaktır. Ancak, bu andlara mu
hatap olacak olan Başkanlık Divanının bizzat and 
içmiş insanlardan kurulu olması da zannediyoıruım 
yüksek tasvibinize uygun olacağı için, ilk olarak ben
deniz andımı içiyorum, sonra Divan Üyesi arkadaş
larımız amdlarını .içecekler. Bu suretle andını içmiş 
olan bir Başkanlık Divanına muhatap olarak değerli 
arkadaşlarım andlarım içeceklerdir. Bu sebeple mü
saadenizle ilk olarak bendeniz andımı içiyorum. 

Ant Metni : 

«Danışma ıMeclisi üyesi olarak çalışmalaranda 
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin 
bütünlüğü ve bölünmezliğini koruyacağıma, toplu
mun huzuru, mili dayanışma ve sosyal adalet anla
yışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hür
riyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağı
ma; hukukun üstünlüğünü sağlayacak demokratik ve 
laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma namu
sum ve şerefim üzerine andiçerim.» 

Andıçen Üyeler : 

Başkan Sadi IRMAK 
Divan Üyesi Mehmet PAMAîK 
Divan Üyesi Ender CİNER 
Hamdi AÇAN 
Halil AKAYDIN 
Mehmet AKDEMİR 
Eşref AKINCI 
Mahmut AKKILIÇ 
Alaeddin AKlSOY 
Semer AKYOL 
Ertuğrul ALATLI 
Orhan ALDIKAÇTI 
Tevfik Fikret ALPASLAN 

Ali Nejat ALPAT 
/Mustafa ALPDÜNDAR 
Yavuz ALTOP 
/Hikmet ALTUĞ 
İsmail ARAR 
Aydemir AŞKIN 
/E. Yıldırım AVCI 
Ethıem AYAN 
/Nurettin AYANOĞLU 
(Mehmet AYDAR 
İmren AYKUT 
-Mustafa A. AYSAN 
/Fuat AZGUR 

/Remzi ,BANAZ 
İbrahim BARANGİL 
-Şükrü BAŞBUĞ 
Rıfat BAYAZIT 
Muhsin Zekai BAYEıR 
Erdoğan BAYEK 
Orhan BAYSAL 
Necip BılLGE 
M. Nedim BİLGİÇ 
'Mahir CANOVA . 
Abdülbaki CEBECİ 
Orhan CİVELEK 
A. Güngör ÇAKİMAKÇI 
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Zeki ÇAKMAKÇI 
Cemil ÇAKMAKLI 
Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 
Bekir Sami DAÇE 
Kemal DAL 
İsmail Hakkı DBMlREL 
Fikri DEVRİMSEL 
Ali DİKMEN 
Recai DlNÇBR 
Ahmet Senevar DOĞU 
Muzaffer ENDER 
A. Nedim ERAY 
Sadi ERDEM 
Abdülikadir ERENER 
Feridun ERGİN 
Akif ERGİNAY 
Hamza EROĞLU 
Siyami ERSEK 
Adnan BRSÖZ 
Hailil ERTEM 
Azmi ER YILMAZ 
Halil EVLİYA 
Mehmet Feyzi REYZİOĞLU 
Ayhan FIRAT 
Necdet GEBÖLOĞLU 
Halil GELENDOST 
Kamer GENÇ 
Abdurrahman Ali GİRMEN 
Abbas GÖKÇE 
thsan GÖKSEL 
fbrahim GÖKTEPE 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
S. Feridun GÜRAY 
t. Doğan GÜRBÜZ 
Özer GÜRBÜZ 
Halil Erdoğan GÜREL 
Hayati GÜRTAN 
Turhan GÜVEN 
Vahap GÜVENÇ 

Beşir HAMİTOÖULLARi 
Mehmet HAZER 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

. Rafet İBRAHÎMOĞLU 
A, Asım İĞNECİLER 
Salih İNAL 
Fenni tSLİMYELt 
Mehmet KANAT 
Selçuk KANTARCIOĞLU 
M. Rahmi KARAHASANÖĞLU 
Halil İbrahim KARAL 
Doğan KARAN 
Kemal KARHAN 
Cevdet KARJSLI 
A, Mümin KAVALALI 
Süleyman Sırrı KIRCALI 
M. Vefik KJİTAPÇIGİL 
M. Ufckan KOCATÜRK 
Mehmet Velit KORAN 
Nihat KOBİLAY 
Turgut KUNTER 
Serda KURTOĞLU 
A. Fehmi KUZUOĞLU 
Recep MERÎÇ 
Enis MURATOĞLU 
AVni MÜFTÜOĞLU 
Necmettin NARLIOĞLU 
R. Adli ONMUŞ 
Turgut ORAL 
Feridun Şa'kir ÖĞÜNÇ 
Ertuğrul Zefcai ÖKTE 
Nazmi ÖNDER 
Tülay ÖNEY 
Teoman ÖZALP 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Hamdi ÖZER 
Nuri ÖZGÖKER 
Zeki ÖZKAYA 
M. Yılmaz ÖZMAN 
Nermin ÖZTUŞ 

Fahırd ÖZTÜRIK 
Kâzım ÖZTÜRK 
Evliya PARLAK 
Atal'ay POKÖZ 
Hilmi SABUNCU 
Muzaffer SAĞIŞMAN 
Ahmet SAMSUNLU 
M. Talât SARAÇOĞLU 
Paşa SARIOĞLU 
Ahmet SARP 
Hayrullah SEÇKİN 
Dündar SOYER 
A. Lâmi SÜNGÜ 
A. Avdi ŞAHİN 
İsmail ŞENGÜN 
İbrahim ŞENOCAK 
Turgut TAN 
Ragıp TARTAN 
M: Ali Öztürk TEKELİ 
Cavidan TERCAN 
Tandoğan TOKGÖZ 
Lütfullah TOSYALI 
Aydın TUĞ 
Türe TUNÇBIAY 
Cahit TUTUM 
Şadan TUZCU 
Bekir TÜNAY' 
Hidayet UĞUR 
M. Fevzi UYGUNER 
Bahtiyar UZUNOĞLU 
İsa VARDAL 
Şerafettin Y ARKIN 
Osman YAVUZ 
Muammer YAZAR 
Turgut YEĞENAĞA 
Zeki YILDIRIM 
Aibdurrahman YILMAZ 
Fuat YILMAZ 
Namık Kemal YOLGA 
Mustafa YÜCEL 
Halat ZARBUN 

(Her üye andiçaneden siomra Genel Kurul tarafımdan atoşjlaındı) 
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BAŞKAN — Bu suretle ve bütün üyelerimizin 
tam tamına iştirakiyle yemin faslımız sona ermiş bu
lunuyor. Yeminleriniz mübarek ve kutlu olsun, size « 
ve milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 

3. — Danışma Meclisinin; Yüce Ulusumuza şük- i 
ran; Devlet Başkanı, Milli Güvenlik Konseyi Üye
leri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ve takdir; 
duygularının iletilmesine dair önergeler. (411, 2, 3, 4) » 

BAŞKAN — Şimdi verilmiş olan öneriler var, 
onları okutacağım. * > 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Yüce Ulusumuza ve Şanlı Türk Silalhlı Kuvvetle

rine şükranlarımızın arz edilmesini, görüşlere say
gılarımla sunarım. 

Hilmi Sabuncu 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyeleri olarak, Atatürk ilkele- , 

rin: özetle ihtiva eden andımızı içtiğimiz şu anda, . 
Ulu önder Atatürk'ün Anıtına çelenk koymaya gi- . 
derken, milletin bağrından çıkan ve daima en zor ve , 
müşkül anlarda milletiyle elele vererek kurtuluş yolu 
açan Türk Silahlı Kuvvetlerine, Danışma Meclisinin 
inançla, güvenle ve" içtenlikle şükran ve takdir duy
gularının iletilmesinin karara bağlanmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat Azgur Azmi Eryılmaz 

Abbas Gökçe Süleyman Sırrı Kırcalı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde güvenlik ortamının sağlanması ve de- , 
mokrasiye ilk adımın atılması için imkân sağlayan, 
başta Sayın Devlet Başkanı olmak üzere, Milli Gü
venlik Konseyi Üyeleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 
güven ve şükranlarımızın Başkanlık Divanınca iletil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tuğ 
Tandoğan Tofcgöz 

M. Ali Öztürk Tekel 
ibrahim Şenocak 
HayruUah Seçkin 

Ragıp Tartan 
A. Lâmi Süngü 

Lütfullah Tosyalı 
Cavidan Tercan 

Turgut Tan 
İsmail Şengün 
Paşa Sarıoğlu 

A. Âvni Şahin 
Dündar Soyer 

Ahmet Sarp 

Danışma Meclisi Başfcanü$ına 
Sayın Devlet Başkanımıza ve Sayın Milli (güven

lik Konseyi Üyelerine Genel durulumuzun şükran 
duygularının arzının karar altına alınmasını arz ve 
teklif ederim. Turgut ,Kunter 

BAŞKAN — Efendim Yüce Ulusumuza ve Şan
lı Ordumuza şükran ifade eden bu mealdeki teklif
leri, umumi vicdanda ve milletin vicdanında yattığı 
için bir görüşme açılmasına lüzum görmeden, yük
sek tasvibinize- arz ediyorum. yKabul edenler... .Etme
yenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Yüce Heyetinizin bu kararı muvakkat Başkanlık 
Divanınca derhal yerine getirilecektir efendim. 

4. — Milli Güvenlik Konseyince S. Ü. İhsan Gök-
sel'in, üyelerin biyografilerinin her üyeye sağlanma
sını ve Başkanlık Divanı Seçimlerinin bu biyogra
filerin ışığı altında yapdmasına dair önergesi. (4/5) 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Danışma Meclisi Yurdun çeşitli yerlerinden tem-

silci olarak gelmiş ve siyasi particilikle ilişkisi olma
yan üyelerden kurulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle 
üyelerin büyük çoğunluğu, sayın Meclis üyelerinin 
çok büyük bir kısmını bilememekte ve tanımamâıkta-
dır. önümüzde yapılacak Başkan ve Başkanlık Di-
vanı seçimlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için : 

1. Danışma Meclisi üyelerinin kısa birer biyog
rafilerinin her üyeye sağlanmasını, 

2. Seçimlerin bu biyograMerin ışığı altında ya-
pi'lmasının sağlanmasını, arz ve teklif ederim. 

thsan Göksel 

BAŞKAN — Sayın ihsan Göksel'in talebi de ay
nı şekilde haklı bir taleptir, yerine getirilecektir. 

Efendim bu suretle bugünkü gündemimiz tamam
lanmış oluyor. Gelecek toplantımız 27 Ekim 1981 Şa
lı günü saat 14.00'te yapılacaktır ve bildiğiniz gibi 
gündemimiz, sadece seçimlerin yapılmasıdır. 

Şimdi 15 dakika aradan sonra çelenk koymak 
üzere bütün arkadaşlarımızı Meclisin önündeki mer
divenlerde yerlerini almalarını rica ediyorum, 

Sayın Devlet Başkanımız salondan ayrılıyorlar 
efendim. 

(Alkışlar) 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.25 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
1 NCt BİRLEŞİM 

23 Ekim 1981 Cuma 

Saat : 10.00 

1. — Devlet Başkanının Danışma Meclisini Açış 
Nutku. 

2. — Danışma Meclisi üyelerinin andiçmesi. 




