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BAŞKAN — 133 üncü Birleşlimi açıyorum.
III. — YOKLAMA
(BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım;
Çoğunluğumuzu tespit ötmek dçin yoklama yapılacaiktır.

{Yordama yapıldı)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çahşlamalaırimıza başlıyoruz.,

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Danışma Meclisi Başkanının, 8 Ağustos 1982
günü Esenboğa havaalanında bir cinayet şebekesinin
yaptığı saldırıyı telin eden konuşması.
BAŞKAN — 'Aziz arlkadaşlarım;
Dün "Milletimiz, şuıuriarı, vicdanları, dimağları
uyutulmuş ve giderilmiş 'bir eşlkiya çetesinin saldırı
sına uğramıştır ve bu saldırı neticesinde kıyme'tlli 'ba
zı vatandaşlarımızın Ihayaltı fcayboıknuştur,
IBu cinayet şebekelerıiniin dünyanın bazı yerlierinde yerleşerek memleketimiz aleyhine çalışmalklta ol
duklarımı biliyoruz. Ancak, bu cinayet şebekeleri ne
derece alçakça çalışıyorlarsa, hele dünya hukuk sis
temleri içerisinde en insanîsinJi benimsemiş olan bir

mlillete karşı; çünkü biz Anayasamızda, hukuk sistemimıizde din, dil, ırk gibi insanları ayıran ifarkiarı
bertaraf etmişiz, onların üstüne çılkmışız. Böyle bir
insanî rejime sahip olan memlekete ıtoarşı yapılan cinayet!İeri ne kadar tellin ediyorsalk, bu cinayet şebeIkeieriini yurtlarında barındıran ve bür Ikısmı bize dost
olan ıhafcta ıkader beraberliği ettiğimiz memleketlerin
dirijanlarına da hitap etmek istiyorum :
!Bu saldırılar bugün Türkliyeye yöneliyorsa bilsin
ler İki, yarın bizzat yetiştikleri topralkların sahiplerine
yönelecektir. Bu itibarla, kendilerinden hiç olmazsa
bundan böyle 'bu cinayet şebekelerine karşı daha bü
yük bir dlilklkat 'bekleriz.

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

rinde arkadaşlarımızın söz halklkı elbette mahfuzdur
ve elbette o mevzularda, o çerçeve içinde daha geniş
konuşma imkânı verilecektir.

(BAŞKAN — Arkadaşlar, 'bu arada bir kısım arka
daşlarımız konuşma süreleri halkkında takrirler ver
diler; ancak bunlar soın daMIkada elime geçtiği için
BaşkanMc Divanınca tezekkür edilip öğleden sonra
oyunuza arz edilmesini rica edeceğim.
Ben, şahıs olarak ve kıdemli bir hoca ve politi
kacı olaralk eğer lizin verirlerse değerli arkadaşlarıma
bir tavsiyede bulunacağım. Arîkadaşlar, Gündemimiz
Anayasa Tasarısının tümü üzerindedir, maddeler üze-

Acizane düşünceme göre ıtümü üzerindeki konuş
malar, Tasarının getirmekte olduğu yeni sistemin he
yeti mecmuası üzerinde bir (fiilkür edinmemize yönelik
olmalıdır. Bu 'küçük mülahazama alaka göstermenizi
bilhassa istirham ederek sırasıyla arkadaşlarıma söz
veriyorum^

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı 4
Ağustos \1982 tarihli 120 ne i Birleşim tuta
nağına ek\lidir.

İlk 'söz Sayın (Fiikrti Devrimsel'indir. kürsüye rica
ediyorum; kendileri birbuçulk saatlik zaman talep et
mişlerdir,
Buyurun Sayın Devrimsel.
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çoik de
ğerli üyeler;
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