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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iBu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

Rahatsızlığı nedeniyle Londra'ya giden ve 
21.6.1982 • 8.7.1982, 8.7.1982 - 11.7.1982 tarihleri ara
sında tedavi maksadıyla görevi başında bulunama
yacak olan Dışişleri Bakanı îlter Türkmen'e, Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in, 

20 Temmuz Barış Harekâtının 8 inci Yıldönü
münde Kıbrıs Türk Federe Devletinde yapılacak tö
renlere iştirak etmek ve KTFD yetkilileriyle, temas 
ve istişarelerde bulunmak üzere, 8 - 21 Temmuz 
1982 tarihleri arasında Kıbrıs'a gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'a, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Ali Bozer'ıin, vekillik etmelerinin, 

Maliye Bakanlığından istifa eden Kaya Erdem'in 
yerine Adnan Başer Katfaoğlu'nun, 

İmar ve İskân Bakanlığından istifa eden Şerif Tü-
ten'in yerine Danışma Meclisi Üyesi Ahmet Sam-
sunlu'nun, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından is
tifa eden Turgut Özal'ın yerine Sermet Refik Pa-
sin'in atanmalarının, 

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı sa
yısının bire indirilmesinin; 

Başbakanın teklifi üzerine uygun görüldüğüne 
dair Devlet Başkanlığı tezkereleri ile; 

İmar ve İskân Bakanı Ahmet Samsunlu'nun, Da
nışma Meclîsi Üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının tümü 

üzerinde görüşüldü. 
!5 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 9.30'da top

lanmak üzere Birleşime saat 18.3'5'te son verildi. 
M. Vefik KÎTAPÇIGÎL 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

^ • » » 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAIŞKAİN — Oainışma 'Meclisinin sayın üyeleri; 1)21 inci BM'eşiiımıi alçıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoikteıma yapılacaktır; 'buyurun oku
yunuz. BAŞKAN 

başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İzinli olarak 19 Temmuz - 9 Ağustos 1982 
tarihleri arasında yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Sermet Refik Pasin'e, Adnan Başer Kafa-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/408) 

BAŞKAN — Gündemiımizin Genel Kurula su
nuşları bölümünde ıSayın Devlet Başkanlığının 'hin 
tezkeresi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İzinli olarak 19 Temmuz- 9 Ağustos »19812 tarih

leri arasımda yurtdışına gidecek olan Devlet ©akanı 
Sermet Refik Pasıinlin dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına Maliye 'Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun 
vökiiıllÜk ötmesinin Başlbaikanım teklilfi üzenine uygun 
görülmüş .olduğunu hilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral) 
IDevleit Başkanı1 

İHAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Hilmi Sabuncu'nun, Bor, Kömür, Asfaltit, 
Fosfat, Demir Madenleriyle, Nükleer Enerji Ham
maddelerinin işletilmesini düzenleyen Geçici Ko
misyon sözcülüğünden çekildiğine dair önergesi. (4/38) 

BAŞKAN — Madenlerle ilgili Geçücıi Komisyon 
Sözcüsünün hir tezkeresi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bor, kömür, asfaltit, fosfat, demir mıadenleriyle, 

nükleer enerji hammaddelerinin .işletilmesini düzenle
yen Geçici Komisyon Sözcülüğünden Komisyona ge
rekçeli bir yazı takdim ederek istifa ettiğimi bilgileri
nize arz ©derim. 

Saygılarımla. 
Hilmli SABUNCU 

ıBAŞKAN —' Bilgilerinize sunarım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemimizin kanun tasarı ve tek-
l'Ükferiyle ilgili 'bölümüne geçiyorum. 

Anayasa Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edi
yoruz. 

Söz Sayın Ökte'nin, buyurun Sayın Ökte. Buyu-
ırunuz efendim, konuşma süreniz '60 dakikadır. (Al
kışlar) 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 

Sizleri bir büyük sınav 'gününün heyecanı içeri
sinde saygılarımla selamlıyor, Yüce Meclisimizin ve 
Anayasa Komisyonumuzun hu sınavı da kendisine 
yaraşır olgunluk, vatanseverlik, 'bilgi ve inanç dolu 
(basanlarla geçireceğine olan ıgüven duygularımı su
nuyorum. Allah bizi utandıırmasın. 

Aziz üyeler; 

Türkiyemizin geleceğini yeniden kurma gayret ve 
çalışmalarımızın en önemti noktasına geldik, Anaya
samızı görüşüyoruz. Bu gayret ve çalışmalarımızda 
yapmak istediklerimiz değil, yapabildiklerimiz önemli-

— i l _ i I , 1 İr—, | 1 I — ' 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek basmayazı 4.8.1982 tarihli 
120 nci Birleşime ait tutanağın sonuna eklidir. 

dıir. Tarih ve 'gelecek nesiller bizleri yaptıklarımızla 
yargılayacaklardır. Milletimizin 'huzuruna ortaya koy
mak istediklerimizle değil, ortaya koyduğumuz ve Mil
lî Güvenlik Konseyine sunacağımız Tasarı ile çıkaca
ğız. 

Milletimizin çalışmalarımızı değerlendirebilmesi 
için bizi anlamasına ne ihtiyacı vardır, ne de gereği 
vardır; ama bizler onu anlamaya, onun ihtiyaçlarını 
bilmeye, özlem ve bekleyişlerini çok iyi değerlendir
meye mecburuz; çünkü bu Büyük Millet için bura
dayız, bu Büyük Millete hizmet için gönülden görev
liyiz. 

Vereceğimiz her kararın, oylayacağımız her öner
genin, kabul edeceğimiz her teklifin gelecek nesille
rin ve doğmamışların kaderlerini ve mutluluklarını 
etkileyeceğini biliyoruz. Tarih ve Millet bize çok az 
faniye nasip olan bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmeye, kullanmaya mecburuz. 
Bütün medenî âlem ve Milletimizin şu anda gözleri 
Yüce Meclisimiz üzerinde toplanmıştır. 

insanlığın geleceğini etkileyecek, (Milletimizin hu
zurunu ve refahını sağlayacak imkânlar ellerimize 
verilmiştir. Bu imkânı doğru kullanırsak, tercihleri
mizi tam bir birlik ve bütünlük içerisinde, tarihin ve 
tecrübelerin ışığı altında, aklın ve faziletin, mantığın 
ve sağduyunun gösterdiği yönde yaparsak, bütün me-
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deniyet ve Milletimiz 'bundan yararlanacaktır. Aksi 
halde, medenî âlem ve Milletimiz çok şey kaybede
bilecektir. 

Bu Yüce Meclis ve bizler Türk Milletinin Anaya
sasını yapmaya çalışacağız. Kendilerini çok iyi tanı
dığımız özel şahısların, özel maksatların, özel kuru
luşların, belirli iç ve dış çevrelerin özlemlerini ve is
teklerini değil, Milletimizin gerçek ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini dikkate alacağız. Herkesin kendi ka
fasındaki anayasayı değil, binlerce yıllık tarihe sa
hip, her kıtada devletler kurmuş Büyük Türk Milleti
min manevî vicdanında toplanmış ve şuurlaşmış de
ğerlerin ortaya çıkaracağı anayasayı yapacağız ve bu
nu yaptığımız an, bu büyük ve çetin sınavı da başa
rılı geçirmiş sayılabileceğiz ve mesut olarak görevle
rimize döneceğiz. 

Aziz üyeler; 
Sınırlarımız ötesindeki dünyada huzursuzluk var

dır, savaş vardır, açlık vardır, kan vardır, mücadele 
vardır. Çevremizde hak ve özgürlüklerini yitirmiş 
milyonlarca insan zorbalığın, devlet terörünün, sapık 
inançların, dogmatizmin ve insanlık dışı hareketlerin 
kırbaçları altında inim inim inlemekte, muharebe 
meydanlarına sürüklenmektedir. Acı ve ıstırap dolu 
kaderlerini yaşamaktadırlar. Bunlar açtırlar, bunlar 
sefildirler, bunlar sahipsizdirler ve nihayet bunlar yö
netenler için ancak birer araçtırlar. 

En medeni memleketlerden başlıyarak demokra
sinin yatağı sayılanlara, ekonomik gelişmenin hemen 
her düzeyine erişmiş veya erişmemiş ülkelerde dev
letin varlığını teşkil eden amaç ve görevler ile bunla
rı gerçekleştirecek araçların karıştırılması sonucu si
yaset, bir iktidar mücadelesi, bir kavga ve savaş stra
tejilerinin uygulandığı saha olarak kabul edilmekte
dir. Devlet artık koruyan, düzeni sağlayan, refahı 
ve adaleti gerçeleştiren müessese olmaktan çıkarıl-, 
mış, iktidarı ve güç tekelini elinde bulunduran ve var
lığı ancak bunun ile açıklanan bir durum almış
tır. Sonuçta siyasî hayat bir mücadele alanı haline ge
tirilmiş ve yalnız ve yalnız iktidarı ele geçirmek, pay
laşmak veya etkilemek için yapılan bir mücadele tar
zı şeklini almıştır. Bu durumda politika eski erdem-
liğini yitirmiştir. Politika, amaç ile aracın karıştırıl
ması sonucu eski cazjbesinide yitirmiştir. Nihayet, in
sanların büyük çoğunluğu politikaya politika yolu ile 
hizmet etmeye, politikacıya 'İcarşı başka bir göz ile 
bakar olmuştur. 'Partiler, bu mücadele yolundan git
tikleri için gerçek anlamlarını yitirmişlerdir. Sistem

ler dahi, eski saf ve doğru görüşlerini değiştirmişler, 
bambaşka kılıklara girmişlerdir. 

İşte çağımızın ve çağımız insanlığının en büyük 
yanlışı ve yanılgısı bu noktada toplanmıştır. İnsanlık, 
bu noktada çok şey kaybetmiştir ve kaybetmektedir. 

Değerli üyeler; Cumhuriyet Anayasasını bu dün
yada ve bu çevre içerisinde yapmaya çalışacağız, Ül
kemizde huzur ve -sükunet vardır. Olağanüstü bir 
devir içinde olmamıza rağmen, bütün özgürlüklerin 
ve hakların rahatlıkla kullanıldığı bir dönemde Ana
yasa • yapacağız. Dün Millî Güvenlik Konseyimizin 
almış olduğu o önemli iki mühim karar; «Bu Meclis
te tartışma yapılmaz, bu Mecliste Anayasa tartışma
sı yapılmayacaktır» diyen zihniyetlere şamar gibi bir 
cevaptır. (Alkışlar). 

Bu çök az millete nasip olmuştur. Yaratılan bu 
ortamı küçümseyenleyiz, yaratılan bu imkânı hiçe 
sayamayız ve heba edemeyiz. Geçmişin haklılıkları 
veya haksızlıkları bizi ilgilendirmiyor. Görevimiz ile
riye dönüktür, geleceğe yöneliktir. Gözlerimizde ve 
kalplerimizde, doğmamış isanların yüzleri ve mutlu 
yaşama haklarının verdiği inanç vardır. Geçmiş bi
ze ancak tecrübe sağlıyor; ama yargılama hakkı ver
miyor. Onu tarihe bırakıyoruz. Bize düşen, bu sına
vı başarı ile sonuçlandırmaktır. 

Aziz üyeler; Tasarı üzerindeki görüş ve değerlen
dirmelere geçmeden önce bazı noktaları açıklamak 
gerekir; çünkü Tasarıyı değerlendirmenin bir kriteri 
olmalıdır. Nedir bu ölçü, nedir bu kriter?.. Bunlar 
belirlenmeden ve bunlar üzerinde ittifaka ulaşmadan 
Tasarı ancak şahsî mütalaa ve görüşler içerisinde bir 
değerlendirmeye tabi tutulabilir ki onun da hiçbir 
değeri yoktur ve anlamını yitirmiştir. 

İnsan topluluklarının sürekli bir amaca yönelme
leri sonunda ortaya çıkan ilk toplum ve ilk devletten 
günümüze kadar bütün siyasî sistemler, rejimler or
tak olarak dört soruya verdikleri cevaplarla veya 
açıklayacağımız dört soruya karşı aldıkları tutum ve 
davranışlar ve hukukî düzenlemelerle meşgul olmuş
lardır. Birbirlerinden de bu dört soruya verdikleri ce
vaplar ve tercihlerle ayrılmışlardır. Bunlar şunlardır: 

1. İktidarın kaynağı kimdir, halk mıdır, belirli 
bir zümre midir, bir sınıf mıdır, şahıs mıdır, Tanrı 
mıdır? 

2. Yurttaşlar kimdir, o ülke üzerinde yaşayanlar 
arasında eşitlik var mıdır yok mudur? O ülkede ya
şayanlar birbirlerinden ayrılmış mıdır, hakların kul-
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lanılmasında, hürriyetlerin kullanılmasında bir ayrı
calık mevcut mudur? 

3. Devletin görevleri nelerdir, -devlet tekçi bir 
devlet midir?.. (Anayasacıların deyişi ile munis bir 
devlet midir). Bütün görevler onun üstünde merke
ziyet üzerinde mi toplanmıştır; yoksa devlet bir ta
kım görevlerini mahallî eyaletlere, mahallî bölünme
lere mi terk etmiştir, plüralist midir? 

§unu da (hemen söyleyeyim; (bir devlet monist bir 
devletse, tekçi bir devlete, onun siyasî hayatı da tek
çidir. Devleti tekçi sayıp, siyasî hayatını plüralist 
yapamayız. Iştle, bumdan önceki en •büyük yanılgı bu
dur. 

4. İktidar nasıl örgütlendirilmiştir, kuvvetler na
sıl, hangi gözle ele alınmıştır, kuvvetler ayrı mıdır, 
kuvvetler bir midir, yoksa bir karma model mi çık
mıştır? 

Devletler ve devletlerin hukuk düzenlerini kuran 
anayasalar bu suallere verdikleri cevapları seçmeler
le bir anlam taşırlar ve devletin bağlı olduğu sisteme 
ad verirler. Sistemler, bu suallere göre cevap ve ter
cihlerin, seçmelerin sonucudur. 

Demokrasilerde iktidarın kaynağı halktır, millet
tir. Yurttaşlar arasımda bir ayırım yoktur. Eşitlik 
vardır, herkes siyasî hayata, yönetime katılma ve 
yönetimi denetleme imkânına sahiptir. Demokrasi
lerde temel, eşitlik ve hürriyettir. Devletin görevi, bu 
eşitlik ve hürriyet içinde toplumun huzurunu, refa
hını sağlamaktır. Adil bir hayat, demokrasilerde hem 
görevdir, hem amaçtır. 

Totaliter sistemlerde eşitlik yoktur, otorite esas
tır, iktidarın kaynağı yönetilenlerde değildir. Dev
let topluma egemendir. Devletin kendisi de azın
lığın egemenliği altındadır. Faşizm ve komünizm, her 
ikisinin de esası ve uygulaması totaliter bir sis
temi kurmak ve geliştirmektir. Pratikte otorite asıldır. 
Halk propaganda ve baskı karışımı bir yöntemle yö
netilir. Disiplinli bir tek parti diktatörlüğü, her iki 
sistemde ortak özelliğini teşkil eder. Nihayet bu par
ti de bir küçük azınlığın ve şahsın egemenliği altın
dadır. 

Saygıdeğer üyeler; tarihin ve engin tecrübelerine 
dayanan, ımilî mücadele ve müldalf aıaî hukuk ile geli
şen, Atatürk düşünce ve davranışlarla ortaya çıkarı
lan ve uygulanan Türkiye Cumhuriyeti sisteminin ve
ya baışka bir döyiim ile Türk Demokrasisinin üç 
önemli temeli vardır. 'Bunlar: 

1. Millî egemenlik; siyasî iktidarın kaynağı mil
lettir, 

'2. Tam eşitlik; yurttaşlar arasında hiçbir ayırım 
gözetilmeyişidir. 

Tasarıda hukuken eşitlik, çağdaş devleti de aşa
cak şekilde, belki de gelecek yüzyılın bir devlet te
lakkisine, idareye de «verilmiştir. Sağolsunlar. 

3. Hürriyetlerde, insan hak ve özgünlüklerinin 
varlığı esastır. 

Yine Türk demokrasisinin veya Cumhuriyetin 
kendine özgü özelliklerinden birisi, tekçi devlet ile 
millî birlik, vatan bütünlüğü gibi hususlardaki has
sasiyetidir. Çünkü, bu iki unsur devletin doğrudan 
doğruya varlığı ile ilgilidir. 0B(u özellikleri «Türk 
Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez, bir bütündür» 
şeklinde açıklıyoruz. 

Türkiye 'Cumhuriyetinin diğer temel özelliklerin
den ve vazgeçemeyeceği unısurlandan birisi de tam 
bağımsızlıktır. 

Aziz üyeler; işte Cumhuriyet Anayasa Tasarısını 
bu unsurlar ve özellikler içerisinde genel bir değer
lendirmeye tabi tutmamız gerekmektedir. Ayrıca, 
getirdiği sistemi yukarıda açıkladığımız unsurlar içe
risinde görüp görmememize bağlıdır: Sistemin tutar-
lığı ve ihtiyaçlara cevap verip vermeyeceği de Tasa
rının geneli üzerindeki tartışmaların en yoğun tara
fını teşkil etmektedir, edecektir. Çünkü, bir anayasa 
getirdiği sistemle tutarlılığı ile doğruluğu ile ihtiyaç
lara cevap verip vermeyeceğiyle geleceğe yönelebi
lir veya geriye gidebilir. 

Tasarının millî egemenliği konusunda dikkatimizi 
çeken ve kabul edilemez N mahiyette gördüğümüz bir 
fıkrası vardır: 5 inci maddenin son fıkrası veya son 
cümlesinde, esasen Türkçesi bozuk bu ifade şöyledir: 
«Milletlerarası yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği 
öngören andlaşmalar hükümlerinin saklı tutulmasfr 
meselesidir. 

Yüce Meclis; 
Bu cümle, esasen millî egemenliği kısıtlamış olan 

tasanda bir kere daha ve şedid şekilde, kabul edile
mez şekilde kısıtlamaktadır. Bu maddenin verileri ge
rekçesi de yeterli ölçüde açık değildir veya açıkça 
millî egemenliğe yapılan istisnanın mahiyeti anlaşı
lamamıştır. 

Milletlerarası topluluklara, kuruluşlara milletle
rin kendi iradeleriyle girmeleri, bunların alacakları 
kararların kendi hukuk düzenlerinde kabulleri baş
ka şeydir, bu kuruluşların aldığı kararların aynen mil
lî irade gibi kabulü başka şeydir. Buna ne gerek var
dır?.. Türkiye Cumhuriyetinin uluslararsı andlaşma
lar yapması yeni midir, uluslapar^sı topluluklara gir-



Danışma Meclisi B : 121 5 . 8 . 1982 O : 1 

mesi yeni midir?.. Bir NATO ittifakı üyesidir, İBirleş-
miş Milletler üyesidir, çeşitli iktisadî kuruluşların 
üyesidir; buna nıe lüzum vardır?.. Oraida alınacak 
bir karar Yüce Meclisin iradesi midir?.. Peki, bir gün 
gelir de Güvenlik Konseyinin veya Birleşmiş Millet
lerin aldığı kararı bu ülke çıkarları bakımından uy
gulamak istemezse ne yapacaktır? 

Sayın üyeler; 
Bu kısmı uzatmak istemiyorum; fakat bu hüküm, 

bu cümle tam bağımsızlığın tam ihlalidir. Bu Meclis 
herşeyden taviz verebilir, herşeyde uyum sağlayabilir, 
her mevzuda anlaşma mümkündür; fakat bu Meclis 
tiki noktada hiçbir taviz vermeyecektir, vermesi imkânı 
da yoktur. Bunlar millî egemenliktir ve tam bağımsız
lıktır. Tahmin ediyorum ki, tasarıya bu cümle tama
men yanlışlıkla girmiştir. 

Aziz üyeler; 

Hak ve özgürlüklerin, hürriyetlerimizin Anayasa 
Tasarısındaki düzenleme şekil ve esaslarına değinmek 
istiyorum. Herşeyden önce bilinmelidir ki, her top
lumda hürriyetler ve haklar insanların kendileri için 
kazandıkları ve korudukları değerlerdir. Eğer insan
lar haklarını korumaya ve kullanmaya yeter derece
de karardı iseler, o haklar korunur ve kullanılır. Hak
ların ve hürriyetlerin korunması için kurulan müesse
seler de ancak bu tip bir şuurlaşmamın, bilinçlenme
nin sonucunda yaşayabilir veya devam edebilir. Önem
li olan, bir milletin ve o milleti meydana getiren in
sanların haklarına ve hürriyetlerine sahip çıkma, on
ları'koruma şuurudur. Kısaca, millet hakkına sahip 
çıktığı, kendi hürriyetlerini koruduğu ölçüde hür
dür. 

Türk Milleti hak ve hürriyetlerine sahip olmayı 
büyük ve engin tarihindeki örneklerle göstermiştir. 
Haklarımız ve hürriyetlerimizi başka ülkeler gibi, baş
ka rejimler gibi ve başka devletler gibi birbirimizi yi
yerek, boğazlayarak, ateşlere, kan deryalarına atarak 
değil; bütün bir medenî alemin ve bütün bir devrin 
en güçlü devletlerinin taarruzlarına» saldırılarına ve 
işgallerine karşı sağlamışızdır, milyonlarca şehit ve
rerek muharebe meydanlarında elde etmişizdir. Türk 
Milleti hiçbir zaman hak ve hürriyetleri konusunda 
kendi içinde ve bünyesinde değil, daima dışarıdan ya
pılan etkilerle mücadele etmiştir. Bu tarihî gerçeği 
unutamayız. 

Hak ve hürriyetler konusunda değineceğim ikinci 
önemli ilke de şudur : Devleti ve siyasî iktidarı güç
süz, hiçbir şey yapamaz, amaç ve görevlerini yerine 
getiremez şekilde hürriyetler karşısında kısıtlayanlayız. 
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Hürriyetleri ve hakları başıboş bırakarak sırf siyasî 
iktidarı kısıtlamakla da bir yere varamayız. Önemli 
olan, ne devleti ve siyasî iktidarı güçsüz bırakmak 
pahasına hak ve hürriyetler1! başıboş, nereye gideceği 
belli olmayan şekilde düzenlemek, ne de devletleri 
sunî olarak güçlendirmek için hak ve özgürlükleri 
kısıtlamaktır. Amaç güvenli, huzurlu, refaha yönelmiş 
bir devlette insan ve hürriyetlerinin varlığı sağlıklı bir 
biçimde işlemesidir. Hürriyetleri boğan ve yok eden 
hürriyetlere tahammülümüz yoktur. Açıkladığımız 
amacı köstekleyen hak ve hürriyetlere ise hiçbir za
man müsaade etmeyeceğiz. 

Bu görüşler içerisinde tasarının hak ve özgürlük
lerimize ilişkin düzenlemesine değiniyorum. Tasarı 
hak ve özgürlükleri açısından teferruatlı ve karışık 
bir sistem getirmiştir. Genel kısıtlama halleri dışında, 
ayrıca her hürriyetin özel kısıtlamalarla bağlanması 
dikkati çekicidir. Özellikle seyahat, yerleşme, haber
leşme, din ve vicdan, düşünceyi yayma, basın - yayın, 
toplantı hak ve özgürlükleri konularındaki bu tefer
ruatlı kısıtlama yaklaşımı gereksiz tartışmalara sebe
biyet verdiği gibi, gelecekte de birçok 'ihtilafların se
bebini teşkil edecektir. Bunlara hiç gerek yoktu. 

Açıkladığımız hak ve hürriyetler konusunda açık, 
anlaşılır unsurlar, doğru yaklaşımlar hiçbir şekilde 
başka türlü anlaşılmasına gerek olmayan bir vuzuh 
esastır. Ancak şurası da iyi bilinmelidir ki, hiçbir 
yeniden düzenleme veya tashih devletin var olma, 
düzeni koruma, refah ve adalete yönelme görevlerini 
kısıtlayacak biçimde olmayacaktır. Çünkü, şunu da 
iyi biliyoruz ki, devlet olmazsa ne düzen kalır, ne 
hürriyet kalır, ne hak kalır, ne millet kalır, ne toplum 
kalır. Bunun ne olduğunu, devleti devre dışı bırakan 
siyasî hayatımızdaki ve siyasî uygulamalarımızdaki o 
sakil, o menfaatperestçi, o yenileri göremeyen devir
de biliyoruz. 

Çok aziz üyeler; 
Devletin görevleri konusunda tasarının büyük bir 

emekle ve dikkatle hazırlandığım görüyoruz. Hatırla
dığımız ve bildiğimiz hiçbir Anayasada devlet bu 
kadar önemli ve bu büyük görevlerle teçhiz edilmemiş, 
yükümlülük altına kavuşturudmamıştır. Bu konuda 
Komisyonu müsaade buyurursanız huzurunuzda teb
rik etmek istiyorum; cesur bir Anayasa. 

Eğer bütün millî varlığımızı gelecek nesillere dev-
redeceksek, topraklarnmızı, yeraltı ve yerüstü zen
ginliklerimizi, deniz ve havaalanlarımızın üstünde ve 
altındaki bize verdiği eşsiz kaynakları korumaya, ge
liştirmeye, bize yakışır şekilde doğmamışların fayda 
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ve hizmetine sunmaya mecburuz. İşte tasarı bunu ge
tirmektedir. 

Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak, güçlü bir mil
let arzusundaysak, yoksulu mutlu kılmaya, çaresizin 
yardımına koşmaya, talihsizleri korumaya, yaşlıları, 
gençleri, çocukları bütün yaşamları süresince sağlıkla
rını, sahip olmaları gereken eğitim, kültür ve diğer 
ekonomik koşullarından sorumluysak, bunu tasarı ge
tirmektedir. 

Eğer tüketicilerimizi istismarcıların, vicdansızların 
ve aldırmazların elinde bir vasıta olmaktan korumak 
istiyorsak, onların devletin gözetim ve denetimine ih
tiyaçları olduğuna inanıyorsak, bu hususta tasarıda 
devlete verilen görevler vardır ve doğrudur. 

Kısaca sayın üyeler, bu tasarıyla devlet, kişinin 
efendisi olmaktan çıkmış, hizmetkârı olmuştur ki, 
doğrudur. Devlet kişinin ve milletin hizmetkârıdır. 
Bu bizim gerek dinî, gerek millî terbiyemizin ve si
yasî karekterimizin sonucudur. Bu millete efendilik 
yoktur, hizmet vardır. İşte tasarı, bu espriyi mükem-
melen yerleştirmiştir; ama malî kaynaklar bakımın
dan birtakım kısıtlamalara gitmek tasarının diğer bir 
çelişki noktasıdır ki, onu arkadaşlarımız izah buyu
racaklardır. 

Değerli üyeler; 

Anayasanın en önemli gördüğümüz sistemine de
ğinmek istiyorum. Bu konuda, yukarıda açıkladığımız 
esaslar içerisinde temel ilkeler şunlardır : Önce bü
tün siyasî iktidarın kaynağı millet olmalıdır. İkincisi; 
Anayasa, getirdiği sistemle kuvvetleri birbirine rakip 
değil, kuvvetler, milletin korunması, düzenin sağlan
ması, refahının ve adaletin gerçekleşmesi için ortak 
duruma getirilmelidir ve kaynağını da yalnız millî 
iradeden almalıdır. Bu tasarıya göre, siyasî iktidar 
nerede toplanmıştır? Birinci sual budur. Bu iktidar 
nasıl meydana gelecektir? İkinci sual budur. Nihayet 
üç. Bu iktidar nasıl denetlenecektir? 

Aziz üyeler; 
Bu tasarıya göre, siyasî iktidar Cumhurbaşkanın

da toplanmıştır. Siyasî iktidarın tek sahibi Cumhur
başkanıdır. O halde, hiç tereddüte, şüpheye, birtakım 
labirentlere girmeye gerek yoktur. Açıkça, bu bir baş
kanlık rejimi için hazırlanan tasarıdır; fakat sonunu 
getirememiştir. İşin aslı, özelliği budur. Ne yapılacak
tır?... Ya Cumhurbaşkanını Meclisten seçersiniz ona 
göre bir sistem getirirsiniz. Ona diyeceğimiz yoktur. 
O zaman, Cumhurbaşkanının gerekli yetkileri düzen
lenir ve kısacası eski Anayasa teorilerini, eski Anaya
sa sistemimizi geliştiririz. Ona hiç bir şey demiyoruz; 
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fakat tasarıdaki gibi, Cumhurbaşkanına sırasında ya
sama görevi veriyorsak; sırasında Türk Silahlı Kuv
vetlerini kullanma yetkisi veriyorsak ve size sundu
ğum o küçücük, bir hizmet amacıyla sunduğum bro
şürde yahut dokümanda üç sayfayı dolduran görev
leri veriyorsak o zaman Cumhurbaşkanını millet ira
desinden çıkarmak zorundayız. Aksi halde kuvvetler 
birbiriyle rakip haline gelir. Bu kadar basittir. Hiç
bir tereddüt, hiçbir şüphe yoktur. Bu millete gidecek
siniz, bu millete güveneceksiniz. Her şey millette baş
layacak, orada devam edecek ve orada sonuçlanacak
tır. Niçin millete gitmiyoruz? (Alkışlar) Kimden, 
milletten mi şüphe ediyorsunuz? Niçin millete gitmi
yoruz? Sistemin ruhu buradadır. Bunu düzeltin tasa
rıyı olduğu gibi kabul edin. Tasarı güzeldir. Tasarı 
gerçekten medenî âlemin örnek alacağı bir tasarıdır; 
ama niçin gelip gelip de bir noktada kalıyoruz? Ni
çin beyazı siyah gösteriyoruz? Kırmızıyı yeşil göste
riyoruz? Beyaz beyazdır, kırmızı kırmızıdır. Yapıla
cak tek şey şudur : Eğer bu sistemi koruyacaksak, 
eğer Cumhurbaşkanını böyle yapacaksak; Cumhur
başkanını millete götüreceğiz, orada seçtireceğiz. Bu
nun yolu basittir. Bu şahıslarla ilgili değildir. Bugün 
devletimizin başı; bizi birçok badireden kurtaran o 
mühim insanlar, o, bence kutsal olan insanların bun
lara ihtiyacı yoktur, onu söyleyeyim size. Yani, bu
rada koyalım da, gidilecekmiş Cumhurbaşkanına. 
Ona hiç lüzum yok; açık. Eğer onlara o görevi verir
seniz, o göreve talip oldukları için değil, sizin irade
nizle o görevi onlara verdikleriniz için. O ödevle tek
rar yükümlendirmeniz içindir. Yoksa, şerefle, hay
siyetle bu vatan ve millete yaptıkları hizmetlerle za
ten yerlerini bulmuşlardır, öyle bir tereddütü varsa 
kimsenin, onu silsin kafasından. Anayasanın en bo
zuk yeri, bir tek noktasıdır. O da, sistemi kuramamış 
olmasıdır. 

Bu sebeple, yüksek huzurunuzda şunu arz etmek 
istiyoruz : Anayasanın siyasî iktidarını oluşturan 
•maddelerini yeniden gözden geçirmek, çok basit bir 
kaç maddeyi yeniden düzenlemek zorundayız ki, o 
zaman gelince yüksek huzurunuzda arz edeceğiz. 
Aslında, huzurunuzda değineceğim tek konu buydu 
yüksek üyeler. Tek konu da budur. Yargı, yürütme, 
özgürlükler, haklar, onlar hazırlanır, onlar düzenle
nir ve burada en iyisi çıkarılır; o duğrudur; ama işin 
ruhu, siyasî iktidarın kimde olacağıdır ve nereden ge
leceğidir. Bir Örnek vereyim. Düşünün, bir meclis 
rüşünelim. Cumhurbaşkanını, 80 tane de üye bulduk 
dışardan seçtik. Cumhurbaşkanı da başbakanı da 
dışardan atayabiliyor mu?.. Atıyor. O başbakan 
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da, dışardan bakanları atayabilir mi?.. Atar. Ne oldu 
peki?.. Nereye gitti millî irade? Nereye gitti millî hâ
kimiyet? Nerede?.. (Alkışlar) Lütfen dikkatli olalım; 
çünkü kaderi, Türkiye'nin kaderi, belki de bütün 
medenî âlemin kaderi şu bir noktadadır beyler. Onun 
için, zamanı gelince yüksek huzurunuza gerekli de
ğişiklik önergelerini arz edeceğiz. Bu mevzuda daha 
fazla durmuyorum. 

Dil Akademisi mevzuuna değinmek istiyorum. 
Türkiye'de, yalnız dil mi birtakım saldırılara uğra
mış bozulmuş, kültürümüzden parçalanmış ayrılmış; 
yalnız dilimiz mi?.. Hangisi düzgün?.. Tarihimiz mi?.. 
Sosyal bilimlerinizden hangi kültür noktasında doğ
ruyuz da dille uğraşıyoruz? Var mısınız, (Sağolsun-
lar iyi bir kapı açmışlar) îlimler Akademisini getire
lim. Tüm, Türk Kültür Akademisini getirelim. Dil 
zaten kültürümüzün bir parçasıdır. Siz Dil Akademisi 
kuracaksınız, 40 tane üyeyi de atayacaksınız. Ne ya
pacakmış? Dil politikasını tayin ve tespit edecekmiş. 

Beyler çok rica ederim; kültür politikanız yoksa, 
millî bir kültür politikanız yoksa hangi dilden bahse
diyorsunuz; hangi dilden?.. Oturalım, bu kapı açıldı; 
güzel bir Kültür Akademisi, tarihi 200 yıla yaklaşan 
ye dünyada da ilk defa kurulmuş olan, Fransızlar 
gibi değil. O Fransızları falan biliyoruz biz. Merak 
etmeyin bu işte uzmanızdır; onu da söyleyebilirim, 
tevazu falan yok bu mevzularda. Burada tevazu yok, 
buyurun kim ne istiyorsa tartışalım. Gelelim, Encü-
men-i daniş vardı; getirelim. Türk Millî Kültür Aka
demisini kuralım. Başüstüne, ama Dil Akademisiyle 
yetinmeydim. 

Anayasanın dili mevzuuna uzman arkadaşlarımız 
değinirler; fakat lütfen, bir Anayasa herşeyden önce 
diliyle cümleleriyle Türkçesiyle, Anayasadır. Hep o 
kaynaktır bizim hukuk o kaynaktan yararlanacaktır. 
Kelimeler başka başka anlamlarda. Bir yerde kanı, 
bir yerde kanaat. Herhalde aceleye geldiği için re
daksiyonda bazı hatalar olmuştur düzelecektir. 

Geçici maddeler konusunda fazla bir ısrarımız 
yoktur. Geçici maddeleri, Büyük Meclis mükemme-
len ortaya koyacak ve düzenleyecektir. Anlıyoruz ki, 
geçici maddeler koyabilmeniz için sisteminizi oturt
manız lazımdır. Sistemi oturtamadığınız için de ge
çici maddeleri koyamadınız. Haklıdırlar. Sağ olsun
lar. 

Yüce Meclisimizin ve herbirimizin hayatta kaldık
ça tek şerefimiz ve tek imtiyazımız Cumhuriyet Ana
yasasını hazırlamakla Büyük Türk Milletine ve Ata-
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türk'ün kurduğu bu Cumhuriyete hizmet etmek ola
caktır. 

Şuna da inanıyoruz ki, vatanımızda herkesin gü
ven içinde ve özgür olarak doğmasının ve yaşaması
nın tek şartı gelecek nesillere kendimizden bir şey
lerin katılmasıdır. 

Sayın üyeler; 
Anayasa bir şuurlaşma meselesidir. Anayasa yal

nız bir belge değildir. Anayasa, anayasal şuurlaşma
ya sahip olan halklar, milletler için bir değer taşır. 
Yoksa istediğiniz kadar, isterseniz her 10 yılda bir 
değil her yıl, her 6 ayda bir anayasa yapın, hiçbir şey 
ifade etmez. Anayasal şuurlaşma ise şudur : önce bu 
belge, sonra yönetenlerin anayasal şuura ermesi, yar
gının şuura ermesi, yargının, anayasal şuura ermiş 
bir yargı, nihayet bütün bir toplumun, bütün bir hal
kın anayasal şuura ermesidir, işte Yüce Meclisimiz 
çalışmalarıyla bu şuurlaşmanın ilk adımını, ilk sına
vını verecektir. Sağ olun, var olun. Allah bizi koru
sun ve utandırmasın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ökte. 
Söz Sayın Ender'in, buyurun efendim. Konuşma 

süreniz 30 dakikadır, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Şu anda hepimiz sonsuza dek yaşayacak Türki
ye Cumhuriyetine yeni bir anayasa hazırlamanın gu
rur ve heyecanını yaşıyoruz. Buraya gelişimizin te
mel nedenlerinden başlıcası olan bu kutsal görevi 
başarmanın şerefi aile hayatımızda torunlarımıza ka
dar bırakabileceğimiz en değerli mirastır, Bizleri bu 
şerefli göreve layık bulup bu kutsal çatının altında 
toplayan Sayın Devlet Başkanımıza ve Millî Gü
venlik Konseyinin değerli üyelerine hepimiz adına 
sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ederim. 

Değerli üyeler; 

1921 de dahil olmak üzere, bu Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin 4 üncü Arçayasasıdır. Sadece Tür
kiye'de değil dünyanın her tarafında anayasalar ye
ni bir düzenlemeye tabi tutulurken birtakım zıt gö
rüşler belirir ve hatta bazı haddini bilmezler tenki
din dozunu kaçırarak tartışmayı hakaret derecesine 
vardırırlar. Nitekim, yeni Anayasa Tasarısının tar
tışmaya açılmasını müteakip, sanki bu Tasarı Danış
ma Meclisinden ve Millî Güvenlik Konseyinden geç
miş, Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiş 
gibi basında çok sert ve insafsız eleştirilere hedef ol
muş, ne yazık ki, anayasal kuruluşlardan birinin ba
şında bulunan bir Danıştay Başkanının bile bir ta-
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sarıyı bir kanun gibi görüp tenkit etmesi bizleri üz- I 
müştür. Basına karşı saygımız sonsuzdur; ancak bu 
saygı Atatürk'ün bile her zaman kendinden üstün tut
tuğu Türkiye Büyük Millet Meclisine, bugün bunun 
bir kanadı olan Danışma Meclisinin manevi şahsi- I 
yetine küstahça saldırmak ve hakaret etmek yetkisi
ni kimseye tanımaz. Pembe Köşkün parselasyon tüc- I 
carı ve inönü sömürücüsü Damat Bey bilmelidir ki, 
tenkit başka şeydir, küstahlık başka şey. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu Mecliste herkes Damat Beyden 
çok daha fazla ülkesini ve milletini sevmekte ve dü
şünmektedir t 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısıyla ilgili olarak bugüne kadar 

basında çıkan çeşitli görüşleri okuduk ve fikir sahi- I 
bi olduk. Hiç şüphe yok ki, Danışma Meclisimiz I 
maddeleri görüşürken bu görüşlerden de yararlana- I 
cak ve Türk Milletinin ebediyete kadar sürüp gide- I 
cek hayatında toplumun her kesimini memnun ede
cek en iyi ve en uzun ömürlü anayasayı yaratmaya I 
çalışacaktır. I 

Bu Anayasanın ruhu ne olmalı, bu Anayasa na- I 
sil bir karaktere sahip olmalıdır?.. Sayın Devlet Baş- I 
kanımızın birçok konuşmalarında ısrarla belirttikleri I 
gibi, bu Anayasa millî ihtiyaçlardan, devletin varlı- I 
gına saygılı kişi hak ve özgürlüklerinden, millî gö- I 
revini müdrik bir parlamento kuruluşundan, ülke I 
yönetiminde birbirine düşman değil birbirini destek- I 
lemeye gönül veren yargı ve yürütme anlayışından, 
komünizmi, faşizmi ve her türlü fanatik düşünceyi I 
reddeden Atatürk'çü görüşten oluşacaktır; Çünkü, I 
Atatürk ilkelerinden sapmalar yapıldığı takdirde, I 
toplum hayatında ne kadar derin yaralar açılabile
ceğini, bu ülkenin nasıl uçuruma sürüklenebileceğim I 
daha iki yıl öncesine kadar yaşadığımız korkunç I 
olaylar bize çok acı bir şekilde göstermiştir. I 

Nedir bu olaylar, nasıl doğmuştur?.. 1961 Ana- I 
yasasının uygulamaya konmasıyla birlikte Türkiye I 
Cumhuriyeti Devletinin bünyesini sarsmaya, onu her I 
gün biraz daha aciz duruma düşürmeye başlayan I 
olaylar serisinin önemli bir kısmı 1961 Anayasası- I 
nın yabancı ideolojilere uygun olarak yorumlanma- I 
sından ve yanlış, daha doğrusu kasıtlı uygulamalar- I 
dan doğmuştur, öylesine yanlış ve kasıtlı bir uygu- I 
lama ki, en küçük memur, hatta müstahdem Baş- I 
bakana kafa tutacak kadar kendini haklı ve yetkili I 
görebilmiştir. İnsan hak ve hürriyetlerine bu derece 1 
hudutsuz imkânların bahsedildiği ikinci bir ülkeyi I 
dünyanın hiçbir tarafında gösteremezsiniz. | 

— 79! 

Her şeyden önce 1961 Anayasası milleti ve ülke
yi birleştirici, millî beraberliği ve bütünlüğü sağla
yıcı nitelikte değildi. Her ne kadar gerekçede ve baş
langıçta bunları gevelemişse de 11 Eylül 1980 akşa
mına kadar asıl hedefi olan iç harp ortamına erişmiş
tir. Bir tarafta «Sosyal devlet» sözü Batı'daki anla
mının tam tersine ve kasıtlı olarak «Sosyalist devlet» 
şeklinde yorumlanarak Doğu Bloku ülkeleriyle, Çin' 
le, Küba ile ideolojik akrabalıklar kurulmaya çalı
şılmış; bir taraftan din ve mezhep farkı gözetmeksi
zin Misakı Millî hudutları çerçevesinde uygulanan, 
bu hudutlar içinde yaşayan Anadolu Türklerinin re
fah ve bağımsızlığını amaç edinen milliyetçilik an
layışı 60 yıl önce filozofunun bile çoktan dönüş yap
tığı çağdışı yörüngesine yeniden oturtulmuş, diğer ta
raftan da halife olmak sevdasına kapılacak kadar 
kendini kaybeden din sömürücüsü parti liderleri tü
remiş, basit politikacıların koltuk hırsından doğan 
bu sakat anlayış ve uygulamalar Ülkeyi uçurumun 
kenarına getirmiş, bu güzelim Ülkede bir Kahraman
maraş, bir Çorum olayları yaşanmıştır. 

1961 Anayasası birleştirici ve kaynaştırıcı bir 
özellik taşıyacağı yerde, çok yanlış bir anlayışla bu 
Ülkede bir partiyi iktidara getirecek kadar kuvvetli 
bir vatandaş kitlesini daha başlangıçta karşısına al
mış, hiçbir ülkede benzeri görülmeyen ayrı siyasal 
görüşlere sahip toplumun iki kesimini karşı karşıya 
getiren, siyasî hayatımızda hâlâ kin derecesinde hü
küm süren çekişmeleri doğuran bir acayip 27 Ma
yıs Bayramını yumurtlamıştır. 

1961 Anayasası büyük mücadelelerden sonra ba
şımızdan attığımız bir sultanın yerine Meclis kürsü
lerinde hiç sıkılmadan millî iradeden bile bahsede-
bilen ömür boyu aylık gelir sahibi 40 tane sultan do
ğurmuştur, 

1961 Anayasası sendikal özgürlük ve grev hak
kını kötüye kullanmak isteyenlere ardına kadar ka
pılarını açmış, işçi ile işvereni, hatta işçi ile Devleti 
karşı karşıya, birbirine düşman hale getirmiş, işçi 
haklarını korumaktan ziyade saltanat ve mal varlığı 
bakımından değme kapitalistlere taş çıkartan sendika 
ağalarını yaratmış, işçilerimize meslek eğitim ve öğ
retimi alanında yardımcı olacağı, ülkede işçi ve iş
veren uyuşmazlığını gidereceği yerde, onları mark-
sist, leninist teorinin birer kızıl neferi haline getir
miş, ellerine tutuşturduğu orak - çekiçli bayraklarla 
Lenin, Marks, E.ngels ve Mao fotoğrafları ile Tak
sim Meydanında kızıl ihtilal provalarına sürükle
miştir. 
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1961 Anayasası eğitim ve öğretim özgürlüğünün 
sağ veya sol kolların havaya kaldırılması şeklinde 
yorumuna sebebiyet vermiş, ana kucağından ilk ay
rılışı okulun sıcak havasında unutmak için koşan 
yedi yaşındaki yavrularımıza bile yabancı ideoloji 
aşısı yapılmaya, s'ınıfta söz almak için kaldırdıkları 
minicik parmaklarına ideolojik yönler verilmeye kal
kışılmış; körpe dimağlar ya bugün birçok ülkenin 
kurtulmak için iç savaş verdiği sosyalizm veya artık 
filozofînin de artık çoktan terkettiği çağdışı bir mil
liyetçilik anlayışının bilinçsiz neferleri haline getiril
miştir. 

Aziz Atatürk'ün «Yeni nesli sizler yetiştireceksi
niz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» diye cumhu
riyet çocuklarına emanet ettiği öğretmenler, eğitim 
ve öğretimi meslektaşlarının sosyal haklarının savu
nulmasını bir tarafa bırakıp, işçi kuruluşlarının pro-
leterya marşlarına bir koro halinde katılmış, millî 
varlığımızın sembolü olan istiklal Marşı yerine En
ternasyonali öğretmeye kalkmış, Türkiye'nin başkenti 
Ankara'da bütün devlet erkânının gözleri önünde 
Çin veya Rus eğitim sistemlerinden hangisinin be
nimsenmesi gerektiğini tartışmış, bu değerli kitleye 
silinmesi zor bir kızıl leke sürmüştür 

1961 Anayasası devlet varlığını tanımayan, onu 
kapısından içeri sokmayan bir özerk üniversite yo
rumunu getirerek, kendilerinden büyük hizmetler 
beklenen birçok ilim adamını, üniversite profesör
lerini kendi yetiştirdikleri anarşist öğrencilerin elinde 
zavallı birer kukla haline düşürmüş; polisin, jandarma
nın özerkliği sebebiyle giremediği üniversitelerin ilim 
laboratuvarları ülkesine ihanet gafletine düşen cum
huriyet gençliğinin birer silah fabrikası 'haline geti
rilmiş, Büyük Atatürk burjuva addedilerek bugün 
hayatiyetlerini sağladığı piçler tarafından ölüme mah
kûm edilmiştir. 

1961 Anayasası Türkiye'yi bir dernekler devleti 
haline getirmiş, hükümetler ortadan kalkmış, devle
ti dernekler idare eder olmuş, bakanlar, hatta başba
kanlar dernek başkanlarının sözünden dışarı çıkamaz, 
onların görüşlerinin aksine tayin yapamaz hale düş
müşler, her sokakta kurulan sözde kültür dernekleri 
çeşitli etnik grupları harekete getirerek, ülkenin bir
lik ve bütünlüğünü parçalamayı hedef almış, bu yı
kıcı ve bölücü çalışmalarına Tl Eylül 1980 akşamı
na kadar devam etmişlerdir. 

Hatta dernekçilik ölçüsünün dozu o derece kaçı
rılmıştır ki, vatandaşın emniyetini sağlamakla gö
revli en önemli kuruluş olan emniyet teşkilatı bile 

hizmetinde bulunduğu, tarifinde baş unsur olarak 
yeraldığı devletine ihanet noktasına gelmiştir. 

1961 Anayasası ideolojik görüşlere göre hatta da
va dosyaları kendilerine resmen intikal etmeden, bir 
tarafta yıllarca hak, hukuk bekleyen dosyalar du
rurken; dost, ahpap ve parti hatırı için 48 saat için
de Türk Milleti adına karar veren Danıştaylar, da
va dosyalarının pazarlık konusu yapıldığı Yargıtay-
lar ve millî iradeyi hiçe sayan, amblemini kullanma
makla beraber belli bir partinin isteği doğrultusun
da karar veren Anayasa Mahkemeleri yaratmıştır. 

1961 Anayasası Türk parlamento hayatında na
sıl bir rolü olduğu hâlâ anlaşılamayan bir Senato, 
millet ve ülke sevgisinden uzak milletvekillerinin ha
raç - mezat satıldığı, koltuk b-irsı ve şahsî çıkarlar uğ
runa ülkeyi felakete sürükleyen olaylara göz yuma-
bilen, siyasî tartışmaları mahalle kavgasına çeviren 
ve siyasî hayatımızın sermayesini «Komünist», «fa
şist», «Batıl» gibi birkaç basit kelimeye oturtan ba
siretsiz liderlerin cirit attığı, Cumhurbaşkanının can
sız bir fotoğraftan İbaret kaldığı dünkü Türkiye Bü
yük Millet Meclisini doğurmuştur. 

1961 Anayasası 120 nci maddesinin son fıkrasın
da «Siyasî partilere üye olma yasağı üniversite öğ
retim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygulanmaz.» 
demek suretiyle üniversitelerde daha zamanında oluş
turulan ideolojik kadrolarla ülkeyi nasıl bir istikâ
mete sürüklemek istediğini daha kabul edildiği gün 
söylemiştir. 

iBütün bunları 1961 Anayasası madde madde mi 
söylemiştir?.. Şüphesiz ki, milletin büyük bir çoğun
luğunun kabul edemeyeceği ve büyük reaksiyon gös
tereceği toplumsal değişmeler 1'2 Eylül 1980 saba
hına kadar hepimizin gözleri önünde cereyan eden 
korkunç olaylar hiçbir anayasada açıktan açığa söy
lenemez; ama mademki bu ülkede şu saate kadar 
devlet idaresine 1961 Anayasası hâkimdir, madem
ki hiçbir yasa Anayasaya aykırı hüküm taşıyamaz ve 
mademki bütün bu suçlar kanunî bir mesnede otur
tularak işlenmiştir, o halde ister uygulamadan, ister 
tefsirinden doğsun bu ülkede bizi 11 Eylül 1980 ak
şamına, bir iç savaşın eşiğine getiren korkunç olay
ların başlıca suçlusu 1961 Anayasasıdır. 

1961 Anayasası tümüyle mi kusurludur?.. Bu da 
doğru değildir. Elbette bütün dünya anayasalarında 
yer verilen haklar ve hürriyetler konusunda her ana
yasa gibi beynelmilel görüşlere ve bu Anayasanın 
hazırlanışında bulunan, art düşüncesi olmayan bazı 
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değerli üyelerin fikirlerine de yer vermek zorunday
dı; ama gerçek olan şu ki, günahları çok ağır basan 
bu Anayasanın tertemiz Atatürk sevgisi içinde, bu 
ülkeye (hizmet etmek için koşan bizlere bir temel da
yanak kabul edilemeyeceğidir. 

Yeni Anayasadan ne beklenecektir?.. Kanaatimce 
1961 Anayasasının 20 yıl uygulanmasından edinilen 
tecrübelere göre, toplum düzeninde artık benimsen
miş olan hükümler kalmalı, Cumhuriyetimizi, ülke
mizi, milletimizi, Devletimizi, Atatürkümüzü, millî 
'birlik ve 'beraberliğimizi tehlikeye düşürmüş veya dü
şürmesi muhtemel maddeler hiçbir açık kapıya mey
dân vermeyecek şekilde temelden değiştirilmeli, top
lumdaki sosyal ve siyasal gelişmelere göre gerekirse 
yeni kuruluşlara yer verilmeli, ferdî hak ve hürriyet
ler* özüne sadık kalınarak; ama devlet otoritesine za
rar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

Nitekim, yeni Anayasanın Atatürk Milliyetçiliği 
temeline oturtularak bu anlayışla hazırlandığını 
memnuniyetle müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Burada duyulacak tek endişe, yeni Anayasada 
yeralacak bu görüş ve kuruluşların hak, yetki ve gö
revlerinin dozunu iyi tayin etmek, tepkiden doğan 
bir hırsla vururken öldürmemektir. 

Pek tafbildir ki, »toplum düzenine yenilikler geti
ren, onu yeniden organize eden bir Anayasa, her 
yeni hareketten daha çok eleştirilecektir. Çünkü, bu 
bir anayasadır ve bir milletin kaderine belki asırlarca 
hükmedecektir. Bu anayasa Tasarısı hakkında basın
da çıkan çeşitli eleştirileri, çeşitli kuruluşlardan ge
len görüşleri ihtiva eden, evrakı hepimiz aldık ve 
okuduk. Ancak, bunları değerlendirirken duygulardan 
uzaklaşıp, akıl ve mantık yolundan yürümemiz gere
kir. Hatta bu konuda o kadar açık konuşmak lüzu
munu duyuyorum ki, (Sayın Aldıkaçtı Hocamız bizi 
bağışlasınlar) Anayasaya yapılacak hücumların bü
yük bir kısmı Anayasa Taslağının maddelerine de
ğil, Komisyon Başkanı Sayın Orhan Aldıkaçtı'nın 
Meclise karşı bazı günler takındığı tavır ve basına 
akseden doğru veya yanlış beyanlarının yarattığı an
tipatik (havadan olacaktır. Bu noktada çok dikkatli 
davranmak, hedefimizin Sayın Aldıkaçtı'yı yaprat-
mak değil, Türk Milletine uzun ömürlü bir anayasa 
hazırlamak olduğunu unutmamalıyız. 

Şu ana kadar Tasarının dili, redaksiyon hataları, 
sistemi, ferdî, hürriyetler, basın hürriyeti, getirdiği 
yeni kuruluşlar, hükümet, siyasî haklar, Cumhurbaş
kanlığı, yürütme ve yargı münasebetleri, başlangıç bö

lümü konularında arkadaşlarımız gerekli eleştirileri 
yaptıkları ve bunların önemli bir kısmı maddelerin 
eleştirilmesi esnasında yeniden görüşülebileceğinden 
tekrara lüzum görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Buraya kadar yaptığım açıklamalardan, «Bu Ana
yasayı olduğu gi'bi kabul edelim.» anlamı çıkarıl
mamalıdır; ama Anayasaya hâkim olan espirinin doğ
ru ve yerinde olduğunu açıkça söylüyorum. 

Teşhis doğru, konur, bina sağlam temele, oturtu
lursa, döşeme ve pencereleri, iç bölmeleri mimarın 
zevkine göre örnek ve çatıdan endişe etmemek ge
rekir. İşte şimdi biz, 160 işçi ve mimar, Türk siya
set tarihine sağlam ve güzel bir abide dikmek için 
bütün dikkatimizle çalışıp bu şerefli görevi başara
cağız ve bizi buraya layık görenleri mahcup etme
yeceğiz. 

Hepinizi başarı dilekleri ve en derin saygılarımla 
selamlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Söz, Sayın Özer Gürbüz'ün, buyurun Sayın Gür

büzü 
Söz süreniz 60 dakikadır. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
afin önemli ıgönevıiımıiz Anayasa yapmıaik ve Dev

leti yeniden düzenlemek liçin Genel Kurul çalışma-
'lar.ı,nı sürldürmıekteyiz. Arkadaşlarımız, dünden beri 
süren açıklamaları ve eleştirileni ile hepimizin yarar-
lamdığı değerlü göriişleılinıi 'bfldirdlier. Ben fazla vakit 
alrnaimaik üçim tekrardan IkaÇınımaya çalışacağını. 

Duralda arkadiaşlarıımızlla ayrı düşen görüşlerimiz muı-
halkkak olacaktır. Bu, demolkrasinıin ve Anayasayı öz-' 
gürce tartişmanuzun 'gereği olacaktır. Burada İbirbi-
niırDİze talhammül edeceğiz, 'bürlbirıimizle zait da düş-
sıek dostça (konuşacağız, dostça tartışacağız, bundan 
sonraki parlamentolara güzel örnıeıkletr vereceğiz. Bu 
balkımdan, benden önce konuşan Sayın 'Einlder arka
daşıma' ters gilbtiı düşen görüşlerimi olabileceikttir. Ben 
arkadaşımmn 'görüşlerimi saygı ile karşılıyorum. 

Anayasayı, 'bütün arkadaşlarımın da bildirdiği ıgi-
ibi, biç ıhir etki altımda kalmadan, hiç bir önyargıya, 
şartlanmaya kapılmaidan özgürce ilim ve deneyleri
mizin ışığında inceleyerek Türk Hatana en uygu
nunu, en güzelini yapmaya çalışmaktayız. 

Genıel Kurul, basın ve kamuoyu olarak, Anaya
sa Komisyonumuzdan daha deri toplu, beğenilir ni
telikte bir Anayasa Taslağı 'bekliyor olmalıydik ki, 
Taslak, geniş bir tepki ve emdiiişe ile karşılandı. Bun-

81 — 
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da, Anayasa Komisyonu Sayın 'Balkanının çeşitli ve
silelerle «TürJc Halkımın bünyesine en uygun Ana-
yasayı yapacağız. 1961 Anayasasının genişinde ol
mayacaktır ve beğenilen bir Anayasa yapacağız.» 
demelerinin ve Komisyonun Sayın Başkan ve üye
lerine ayrı ayrı duyulan güvenin etkisi olsa gerektir. 

Komisyonun değerli üyelerinin, değerli rnulhale-
(fet şerhlerini, her ayrıntı üzerinde .titizlikle durmala
rını da demokratik anlamda, tartışma ve tarihî gö
revlerinin bilincinde olmalarının !bir gereği olıaralk 
görüyor ve memnun oluyoruz. 

Tasarıyı tümüyle idimize simdirememeSkle birlikte, 
Koımıisyoınun değerli üyelerine yorucu çalışmaların
dan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Yalnız, bu ça
lışmalarda Komisyonumuz çoğunlukla hocalarımız
dan oluşmakla birlikte, öğrencıilenimizin ahşjkanlıikla-
ırındam, kurtulamamışlar ve öncelerde dişi ağırdan 
alarak, ısımav yalktaştikça ve özellikle sınav gecesi sa
baha kadar çalışarak (Gerçekten taikdirle izledim; 
o gece O!3j30'da çalıışmayı bıraktılar yanlış bilmiyor
sam.) tasarıyı yetiştirmeye, hatta parça parça yetiş
tirmeye çalışmışlardır. 

çekleri, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri; bunların 
dışında hiçbir ön şartlanma altında olmadığımızdan 
kuşku yoktur. Yurt gerçeklerime, Cumhuriyet ve Ata-
tü/ıik ilkelerine şartlanmış durumdayız; bunlardan vaz
geçemeyiz. Yurt gerçeklerini de unutamayız. 

Bu duygu ve düşüncellerle Anayasa hakkındaki 
görüşlerimi ^açıklamak istiyorum. 

Önce, 1:2 Eylüle gelişte, Anayasadan doğan se
bepleri ve 19ı61 Anayasasının aksayan yanlarını iyi
ce tespit etmeliyiz. Sayın Komisyon Başkanımızun, 
demin ıkonuşan Eınder arkadaşıımızın ve birçok ar
kadaşımızın belirttiği ve söyledikleri gibi, tedavi için 
önce iyi bir teşhisin yapılması gerekir. Sayın doktor
larımız alınmasınlar, ıkonu tamamen örnektir; bazı 
dolktorlar vardır, hastalığı bir anda teşhis ederler 
ve 'bir-iki ikalem ilaçla tedaviyi başarırlar. Bazı do>k-
toriar, tedavi edemedikleri hastalığa gurup ilaçlar 
yazarlar. Bunu yapakken, ıbir bölümü 'tutmazsa nasıl 
olsa 'bir bölümünün tutacağını düşünürler ve teda
vide bu yöntemi uygularlar. Anayasa Komisyonumuz 
da teşhisi iyi yapamamış gibi geliyor hana. Grup te
davisi 'yöntemime gitmiştir. IBirlkaç gerek'li önlem ya
nında temel hak ve özgürlüklerin özünün- (tahrip edil
mesini doğuracak hiç de gereği olmayan kısıtlama, 
zorlamalarla, toplumu tedavi edecek yerde toplumda 
yeni yaralar açacak, yeni 'bunalımlar doğuracak zor
lamalarla çözüm aramaya gitmiştir, Felsefesinde top
luma güvensizlik yatmaktadır. Oysa çözüme varmak 
için önce birbirimize güvenmeliyiz. Hele toplumu
muza güvenmeliyiz. 

Konuyu daha iyi açabilmek için, 19(61 Anayasası 
nedir ve ne değildir? Bunu ortaya 'koymak getrefcir. 
Bazılarıma göre, bu Anayasa «Hukuk abidesi» olarak 
gösiteri'liıriken, bazılarına göre, Yİ Eylül'e gelişimizde 
tek neden olarak gösterilmektedir. Elbette ki, hu gö
rüşlerden tek başıma ne biri, ne de 'diğeri doğrudur. 
'19(61 Anayasasımn bazı elksik ve aksak yanları vardı 
'ki, buralara geddik: ve bugün yeni anayasa yapmaik 
zorunluğuyla 'karşı ikarşıya bulunmaktayız. 

'19ı6l Anayasası, birçok düşünür ve uygulayıcılar 
tarafından eleştiriye uğramıştır. Bunlardan bizim de 
Ikatddiğımız, «Atatürlk ve Hukuk» adlı, tüm Danışma 
Meclisli üyelerine gönderilen foiitabın 402 noi sayfasın
daki görüşlerden hareket etmek istiyorum. 

1964 Anayasası realist olamamıştır. Özünde tepki 
yatmaktadır. Tutuk bir icra yara'tmıştır. Devlet baş
kanına yeterince yetki tanımamıştır. Kuvvetler ve 
organlar arasında işleme ahengi kuramamıştır. Or
ganlarına kendi iç çalışmailarmda kolaylıklar sağlaya-

Tasarıyı teslim etme gününün, her gün değişen: 
tarihlere atılması, Komisyon üyeleriınin henüz Tasan 
Genel Kurulda görüşülmeye başlamadan kamuoyu 
önünde eleştiri'lerde bulunmaları, Tasarının ayrıca 
talihsizliği oknuşitur., 

Komisyon, Tasarıyı Yüce Genel Kurula sunmuş
tur. Simidi görev bizlerindir. Elbirliği ile Komisyon 
çalışması titizliği ile her maddesini ayrı ayrı incele
yip, tartışarak en güzelini bulmaya çalışacağız. Çün
kü, ıkonu beli, yapacağımız iş bellidir. 

112 Eylül öncesini hep 'birlikte yaşadık. Acı 'gün
leri birlikte geçirdik. Danışma Meclisine, tüm tarihî 
sorumluluğumuzu bilerek, Ibir daha Türk MliiHetini 
<l!2 Eylül öncesi koşullara getirmeyecek Anayasa dü
zeni, Devlet düzeni, isağlıklı toplum düzeni' kurmaya 
geldik. İç barış, toplumsal barış, millî birik ve be
raberlik ve kardeşlik düzenini kalıcı bir biçimde kur
maya 'geldik. Halikımıza yaraşır, bünyemize uygun, 
pratiği olan, demokrasi ve özgürlüğe alışmış Ulusu
muzu geriye götürmeyen, geçmiş tecrübelerden ya
rarlanmış özünde tepki yatmayan ve özgürlüklerim 
Ifcötüye kullanılmasına imkân vermeyen, çağına ters 
düşmeyen, Atatürkçü ilke ve düşüncelerle dopdolu 
bir Anayasa yapmaya geldik., 

Tüm yurttan özenle seçilmiş, türlü deneylerden 
geçmiş, yettkıi ve sorumluluk taşımış seçkin bir kadro, 
'bu iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yurt ger-
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mıamıştır. Hatta tıkanıklıklara yol açmıştır. Prensip
lerini uygulamaya indirecek yaptırımlara ve güven
celere bağlayamamıştır. Yetki, görev ve sorumluluk 
dengesini kurıamam'iştır. 

Aynı (boşluk ve eksiklikleri, incelemekte olduğu
muz Anayasa Taslağında da görmekteyiz. Maddele
re geçildiğinde gerekli açM'amalarda (bulunacağımız 
için fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Bazı nok
talara kısaca değinilmekle yetineceğim. Taslak realist 
olamamıştır. Hangi gerekten doğduğu bilinmeyen, 
toplumca benimsenmeyen ve yükseköğrenimdeki fırsıat 
eşitsizliğini ve üniversite mezunu işsizleri dalha da 
artıracak olan özel yüksekokullara yeniden hayati
yet kazandırılmak istenmiştir.. 'Bu özel yüksekokullar, 
'hepinizin yüksek: malumları olduğu gibi, dalha önce 
(denenmişti. Sonra Ibundan vazgeçildi. Üniversiteler 
yeni bir kuruluşa girdi, yeni »düzenlemelere geldi. 
IBiır 'de bumun ıkaldar 'önemlisi, üniversite mezunlarına 
artıik iş bulamaz İhale geldik toplumda. Eskiden köy
lerden geleniler, işsizler varidi ya da bunlar her türlü 
işte çalışabiliyorlardı. (Bugün toplumda is© mezunu 
ve üniversite mezunu işsizler çoğunlukta oldu, ' 

Bir die, ıbilemliyonum gereğini, her halde Sayın 
Komisyon 'Başkanımız 'açıiklayacaMardır, özel okul
larla yeni mezunlar 'verirsek; çünkü özel olkul biraz 
paraya dayanacaktır, açılabilir izin 'verilirse, okullar 
Ikuruılalbiliir. Çünlkü para .kazanılacaktır onu açmayla. 
Neticede çok mezun verilebilir. Bu bir plan ve prog
ram dahilinde değilse, endişe etmeikteyim İki, yarın 
'birçok yüksek 'tahsilli işsizlerimiz ide' yine çoğunlukta 
olacaktır. 

(Büyük 'sorun oluyor, değerli arkadaşlarını, işsiz-
lik. Konu belki taşıyor gibi; ama bu konuya değin
mek işitiyorum. Üniversiteyi 'bitiren bir gencin birçok 
umutları da Ibirlikte (geliyor bitirdiği zaman; ama iş
sizlikle karşı karşıya kalıyor, umutlarını yitiriyor. Ya
rın, 'toplumsal barışta, anarşiyi önlemede bu da önem
li 'bir faktördür. IBU balkımdan, özöl okullar yeni bir 
yara açacak gibi 'geldi bana. 

Yine, hiç gereği olmadığı ve gerektiğinde bir ya
sa ile kurulabileceği halde, Atatürk Itaraifindan kuru
lan ve Ata vasiyeti lile yaşatılan, dil devriminin bir 
devamı olan ve günümüze kadar Türk diline 'birçok 
hizmetlerde (bulunan Türk Dil Kurumuna tepki ola
rak Türk Dil Akademisi adı altında, kamu tüzelki
şiliğini sahip anayasal bir kuruluş kurmak... 

Yinei realist görmediğim, Danıştaydaki bir dava
nın iki ayda bitirileceğini düşünerek, Anayasaya bu
na ait süre koymak suretiyle gerçekçilikten uzaklaş-
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mak. Hepimiz istiyoruz davalar çok çafbük bitsin. 
Elbette ki iki ayda, bir ayda bitsin; ancak bazı zo
runlu süreler var. Danışitayın usulü malum; cevap, 
cevalba cevap gibi 'belli Süreler var. Bu süreleri iki 
ayda aşmaya maddeten imkân yok. Bir de bu dava 
çözülecektir. Çünlkü Ibu davanın 'bir önceki fıkrasın
da, hepimizin (hatırladığı gibi, icranın kararlarına 
karşı yürütmeyi durdurma kararı veremiyor belli 
hallerde artık Danıştay. Sırf bundan umutlanılmış pe
şinden. İki ayda esası çözülecek; «Nasıl olsa esası 
çözülüyor, yürütmeyi durdurma kararı vermesin» 
denmiş, (ki biz orasına 'da çok karşıyız. Bu, memur 
»teminatını, memur güvencesini ortadan kaldırmak
tadır. «İki tayin, 'bir yangın» derler, 'bilirsiniz. Bir
çoğumuz tayin olduk. Tayin nedir biliriz. O eşyayı 
topiamalk, bir yerden bir yere onu taşıyabilmek, Ihele 
'bugünkü ağır para şartlarında onu oraya götürmek, 
orada bir ev bulabilırmek, iki ay orada oturmak ya 
da oturmamak, sonradan dava iptal edişe 'bile me
mura verlelbilecek çok büyük bir cezadır. 

İdarenin tayinlerdeki takdir hakkını ka'bul ediyo
rum; ancak Ibir seviyedeki memurlarda olabilmelidir; 
bakana (bağlı müsteşar ve birlikte çalışacağı memur
lar. Bizdeki atamaları 'biliyorsunuz; bir iktidar deği
şiyor, odacısından müsteşarına kadar değişmeyen kal
mıyor. ©unların yine tek güvencesi, burada yer yer 
eleştirilen Danıştay oluyor. Hukuk devletimin temi
natlarından birisi ıbu idi. Birçoğumuz Danıştaydan 
karar almışızdır, Ben de laldım. Yüksek Sarvcıiar ve 
Hâkimler Kurulu 'bir terfiimde 'beklediğim terfii ba
na vermemişti. Danıştaydan gittim karar aldım. 'Bir 
yerde hepimizin Danıştay umuduydu. Hukuk devle-' 
tinin özel'iklerindendir. Bu umutlar kapanmamalıdır. 
Bu umutlar açılmalıdır. Toplum umutlar toplumu1 

olmalıdır. Umutları kapattığımız zaman direnen, gü
cenen, küskün toipkımlar yaratırız. (Bu yollan ^ma
lıyız. 

Yine, geçmiş bazı olaylara tepki olarak çalışma 
barışını tehlikeye sokacak, toplu sözleşmeyi, grevli, 
sendikaları etkisiz hale getirecek biçimde, çalışanlar 
aleyhine hükümler getirmiştir. (Ben demiyorum, işçi
lerimizden anarşiye karışanlar olmadı. Elbette oldu. 
Bütün 'bünyemizde, bütün toplumda yer yer bu alkı
ma katılanlar, 'bu modaya katılanlar, bu anarşiye ka
tılanlar oldu. 

IBen, «Hepimiz 'beli ısorumlululklar'dan geldik» de
miştim demin. Ben de beli soııııımMukilardan geldim. 
Anarşinin en yoğun olduğu yerde, ilki çarpışan gü
cün dengede olduğu yerde soırumllü görevde 'bulun-
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(dutm. Gece ve 'gündüz ıbunu yaşadım ve cezaevinde o I 
siyasî tutukluların dertlerini ayrınltılanna kadar dinle-
d'iım. 'Her cezaevine gidip dönüşümde ikd gün yemek I 
yiyemezdim. Bunları ıbu hale kimler getirdi? Bunlar 
bu Ihalle nasıl geldi. Hepsi (bizim çoeuklarırnızdı. Pı- I 
rıl ıpırıli çocuklardı. Hepsi zekâlarını 'biraz ileriye gö- I 
ıtürmüş, ıbiraz süpere kaçmış çocuklardı. Birşeyler 
arıyorlardı, toplumdan Ibirşeyler 'bekliyorlardı. Yanıl- I 
ıtılmışlardı, 'bir yere dökülmüşlerdi. 

'Bu 'bakımdan, hayalci olmak istemiyorum. Ancak, 
hayaldi olmayacağız ya da 'geçmişte 'birçok kötü de- I 
neyden geçtilk, diye iyice ıkaitı 'kalıplara girmek iste- I 
miyorum. 

İşçilerden gelmiştim söze, olayları Itümü İle hatır- I 
larsalk, işçilerden olaylara Ikatılanlar oldu, demiştim. 
Aşırı akımlara rağbet edenler oldu. Demin, arkada
şımızın 'belirttiği gibi, ıbu konularda davalar da açıldı. 
Ancak, sendikalı işçilerden Ibüyülk ibir kesimi, «Dev
let» dediler. Bunları da görmezlikten gelemeyiz. «Dev
let olmazsa biz de olmayız, işveren olmazsa 'biz de I 
olamayız» olgusundaydı ıbunlar; ıama grevler yer yer 
kötüye kullanılmadı mı? Yer yer tahriiklerle, siyasî 
amaçlarla olmadı mı?.. Oldu elbette, hiçbirini inkâr I 
etmiyorum. Yalnız 'belli olaylar oldu diye tepki ile I 
(tamamen geriye dönüşe 'halk venmiyorum. I 

Sendikaları durdurduk 'bir yerde, grevi durdur
duk ibir yerde, toplusözleşmeyi etkisiz ihale getirdik, 
Çü'kü, 'hepinizin malumları olduğu1 gibi blir madde 
koyduk oraya; toplusözleşme yasaları taşamaz. Top
lusözleşmenin özünde, yasalar 'dışında da, kabul edi- I 
lebilirse 'belli haklar isteme vardır. Çünkü, işçi hak
ları ^böyle oluşmuştur. Bir şeyler istemiştir işçi, top-
lusözleşmeisiine bunu koydurmuştur. Sonra yasa bu
nu mantıklı 'görmüş ve yasaya almıştır. Böyle geliş
miştir çalışma barışı, böyle gelişmiştir iş ibarışı. Bir
çok ülkede ideolojik akımlar, aşırı akımlar işçiyi ken- I 
dişline malzeme .yapimışlardiir; ama Türk: işçisi 'buna 
ısrarla malzeme olmamıştır, bütün direnmelere, bütün 
(isteklere rağmen 'buna 'boyun eğmemiştlir; 'büyük 'bir 
kesimiyle devletinin yanında olmuştur. Bunu gör- I 
mezlikten gelemeyiz. I 

(Basımımıza 'da hiç de layık olmadığı, ta yıllar 
önceki sansürleri hatırlatacak biçimde kısıtlamalar 
getirilmiştir. Henüz yayınlanmamış mevzuat dahi suç I 
konusu olabilmektedir. Teşebbüs oldu mu olmadı mı, I 
suç oluştu mu oluşmadı mı; 'bu da beli değildir 'he
nüz. Yine bazı halberlerin kaynağı, ekonomik haber- I 
ler gilbi ve yine devlet sırrı ıgilhi ne olup ne olmadığı 
belli olmayan' yuvarlak: kalvramlarla basının toplat- I 
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•tırılması ve yer yer önceden izin alınması gibi 'ku
rallarıyla sansüre ve 'basını kısıtlamaya giden yerler 
verdik. Oysa konuşan toplumlardan zarar gelmez, 
suskun toplumlardan zarar gelir, ©asının açık neş
riyatından zarar gelmez. Gizlice, el altından dağılı-
yorsa, «Fısıltı» gazetesi dediğimiz yazetelerden zarar 
gelir. 

Çok güvendiğimiz Millî Güvenlik Konseyimiz en 
doğru kararlarıyla Anayasayı 'basına ve 'halka açmış
tır, tartışmayı açık tutmuştur. Çün'kü, her şeyimiz 
açı'ktır ve son uygulamasıyla da 'bazı tedbirleri de 
kaldırmıştır. Bütün bunlar tartışma ortamı açalbümek 
içindir. Tartışılan 'filkirden korkulmaz, tar'tışıknıayan 
fikirden korkulur. Son zamanlarda gençlerimiz bu
num için 'birbirlerini kırıyorlardı. O 'hale gelmişlerdi 
ki 'birbirleriyle karşılıklı fikir tartışmasına tahammül 
edemiyorlaridı, şartlanmıştı her liikli kesimde. Çünkü, 
tek yanlı kültür verilmişti, teik yanlı eğitilmişlerdi. 
Bir tek pencere açılmıştı onlara. Gencimiz, «Bundan 
daha 'doğrusu yoktur» 'diyordu; iöteki kesimdeki de 
«Ondan doğrusu yoktur» diyordu. Bir'birlerinJi öldür
meye kadar varan çatışmalara gidebiliyorlardi. Bu
nun için diyorum, (basınımızı kısmayla, basınımızı 
susturmayla 'bir yere varamayız. Özellikle Ihukulk dev
leti, hukukun üstünlüğü, demokrasi kavramları gibi 
çağdaş bir 'devlet kurmak istediğimiz zaman basını 
sustamamalıyız, 

Yine yargının gücü ve ıbağımsızîığı zedelenmiştir. 
Daha sonra bu konuya geniş gireceğim için şimdilik 
geçiyorum. 

Iİ9I6İ1 Anayasa'sında görülen icradaki tutuklulklar 
yeni Tasla'kla giderilmek istenmiş; ancak bu kez ib
ranın görevlerini kötüye kullanabileceği endişesini ve-
reoeîk .'kadar yetkileri artırılmıştır. Hepimiz hatırla
yacağız, biz icranın yetkilerini nasıl kötüye kullan
dığı dönemleri de yasaldık, il 961 Anayasası bu tepki
den doğdu. «İcraya fazla yetki verilmiştir, özerk ku
ruluşlara yetki verelim» 'dendi ve bu yetki Anayasa 
MıaJhkemesiine, Danıştaya, bağımsız yargıya taşırıldt, 
'basın özgürlüğü genişletildi. Amaç, icranın yettoilerini 
kısalbilmek'ti. Çünlkü, yetkiyi genişlettiğiniz zaman, eli-
(rnizle kurduğumuz icra, yarın l(Bu 'güçlü yetkiler baş
ka İbir güçle önlenemiyor) hepimiz adına, devlet adı
na (kurulan icra tehlikeli ;bir yola dönüştü mü ıbunu 
durdurabilmenin yolu olmuyor. Bu yetkiler Ibiraz 
'fazlaca genişlemiştir ve hu yetkiler, açıklığı olma
yan, tamamen idarenin takdiri yetkisine dayanan, 
«iSiyaset yapmak, suç işlemeyi önlemek» gibi deyim
lerle (kısıtlanmıştır; açıldık; yok, 
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^Sendika siyaset yapamaz» deniyor, «Dernek sli-
ya^öt yapamaz» »deniyor. Ne'dir siyaset?.. Bunu açık-
latnailıyi'Z. Yapamayacağı siyaset nedir?.. Bir dernek, 
düşünün, emeklileri koruma 'dermeği; emekliler içim 
bir şeyler söylüyor. Bir siyasal parti de 'bir şeyler 
ısöylüyor belki veya herhangi birisi de 'bir şeyler söy
lüyor. Dernek bu konuda bir şey derse siyaset mıi 
yapmıştır?.. «Siyaset» ve «Politika» tabiri çok ge
niş 'bir tabirdik İki kişi konuşuyorlarsa politika ya
pıyorlardır. Bir demeğin, hele bir sendikanın yapı
sında politika vardır; işçi politikası vardır, işçi men
faati vardır, işçi yararı vardır. Bunlara dıaha açıklık 
getirebilmeliyiz. Biz, '«Her şey tamamen serbest ol
sun, bizi dernekler, sendikalar idare etsin» demiyo
ruz; yaşadık, bu deneyden de geçtik; ama demlin be
lirttiğim ıgilbi tepkiyle yeni zorlamalara gitmeyelim. 
Tepkiyle yeni zorlamalara gidersek yarın her zor ye
nli 'b/ir zora davetiye çıkaracaktır. 191611 Anayasası öy
le oldu. Beli bir kesime karşı, belli düşünceye karşı 
tepki olarak geldi. Geldiği gün 'bir muhalefetle, !bir 
karşı çıkışla karşılaştı ve gittiği günde aynı karşı 
çıkış yimıe onunla iberaiber 'geldi. Bu Anayasamızı da 
tüm keskileri karşısına alarak çıkartmayalım. 

Sıralamaya çalışmıştım; işçi kesimlini, eğer zorun
lu değilsek çok iyi tartışalım, çok iyi görüşelim, mad
de madde görüşelim. Eğer zorunlu değilsek kısıtla
maları belli bir ölçüde tultalım. Verilen iacın bile 
dozu vardır. Bu dozu fazla kaçırırsak zararlı olma
ya gider. Bu dozu dengesinde tutalım. Şeker 'bile o 
kadar yararlı 'bir maddedir; birine fazla verilirse za
rara dönüşür. Hele önlemler, Ihelıe tepkiler, hele top
lumun üzerine gitmeler; bir yerde bir derneği kur
duracaksınız, «Serbesttir» diyoruz, sendikayı kurdu
racaksınız, »«Belli şartlarla serbesttir» diyoruz, sonra 
idarî 'takdirde, eğer beğenmiyorsa o günün idaresi 
onu, «Sen siyaset yaptın, sen 'suç işlemeye başladın» 
gibi yuvarlak deyimlerle bunu kapattıracaksınız. Top
lumsal olayları doğurabilir değerli arkadaşlarım. Hiç 
kurdurmayalım bundan daha iyi olur, hiç olmasın 
daha iyi olabilir. Ancak, Türk 'halkı belli bir yere 
geldi,- halkımız 1960 yılından önceki halk değil. Hal-
kımıız özgürlükleri bir ölçüde yaşadı. Televizyoınuy-
la, gazetesiyle, her gün daha aza düşen okuma-yaz
ma oranıyla halkımız 'belli bir yere geldi. Halkımız 
düşünmeye 'başladı; özgüriıülklerin bir ölçüde tadını1 

aldı. Halkımız da işitemiyor özgürlükleri kötüye kul-
landıırılsın. Bizden gerekli önlemler alınsın diye hal
kımız da istiyor. Ancak, 'bunun dozunu tutabilmek 
ustalığı var, ustalık 'burasında. Sayın Komisyonu
muzca ve Sayın Genel Kurulumuzca zorluk, güçlük 

'burasında. Bu ustalığı iyi yapabilmeliyiz;, 'bu dozu 
iyi ayarlayabilmeliyiz 'ki, umudum ta başından beri 
vardır, Sayın Komisyonumuz da muhakkak öneri
lerden haklı 'bulduklarına katıiacalardır, çünkü söy
lemişlerdir her zaman, «Gelin güzel öneriyle, kabul 
ederiz» demişleıtdir; Sayın Genel Kurulumuz da ger
çekten komisyon titizliğiyle çalışmaya ta Tasarıyı al
dığı günden 'beri başlamıştır, görüyoruz, gerçekten 
geceli gündüzlü çakılmaktadır, büyük bir hassasi
yet içindedir her şeyiyle ve demin de belirttiğim gibi* 
daha önce arkadaşlarım da söylemişti, gerçekten dün
yada var mı bilemiyorum? Çok seçkin bir kadro bu 
amaçla bir araya geldik değerli arkadaşlarım; veba
limiz de 'bu kadar büyük'tür. Eğer biz de hata 
yaparsak, eğer bizde yanın . gerekli tedbirleri alama
mak, ya da benim deminden beri «vurgulamaya ça
lıştığım gibi dozunu fazla kaçırıp yenli patlamalarla 
bu Anayasayı da başarılı kılamazsak, 'tarih önünde 
ve gelecek önünde bu yetkili Kurul olarak bizim 'so
rumluluğumuz ve vebalimiz 'de çok büyük olacaktır.; 
Elbette, başarırsak onurumuz da çok çok büyük ola
caktır. 

İcraya verilen, tamamen Itakdire dayanarak her 
tarafa çekilebilecek yetkiler, yarın icrayı siyasalı par-1 

ti politikası lehine kullanımak is'teyen iktidarlar elin
de, toplumda patlamalar meydana getirebilir ve yeni 
olaylara sebep olabilir. Demlin de buna değinmiştim. 

IDevlet başkanının yetkilerini artırırken her za
man tarafsız bir 'devlet başkanı bulunabileceği ölçü 
olarak alınmış; yarın siyasal kadroların seçeceği dev
let başkanlarının 'bu 'geniş yetkilerle yeni sorunlar 
yaratabileceği düşünühTaernıiştir. 

Organlarının iç çalışmalarını düzenlemesi yönün
den yasama meclisi çalışmalarında divan seçimleri, 
toplantı ve karar yeter 'sayılarında olumlu değişik
likler 'getirilmiştir. Ancak, yasama meciislerinıin ça
lışmalarında önemli 'bir yeri olan komisyon kuruluşu 
ve çalışmaları için düzenlemeler getirilmemiştir. 19611 
Anayasasında olduğu gibi ayrıntılar içtüzüğe 'bıra
kılmıştır. Oysa, geçmiş dönemlerde komisyon baş
kanının seçiminin 'aylarca sürdürülmesi, meclis ça
lışmalarının önce komisyonlarında engellenmesi gibi 
olayları birlikte yaşamıştık. Bunu önleyici önlemler 
Anayasada belirtilmeli' ve komisyonlara devam zorun
luluğu gösterilmelidir. Yanlış görmedimse meclis ça
lışmalarına 45 gün katılmazsa müeyyide var, ancak 
komisyon ayrıntısını göremedim, bilmiyorum, yanlış 
görmemişsem. Bu da zorunlu ıkılınmalıdır, Komis
yonlar meclisin en çok çalışan ve en önemli uzuv-
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lamdır. Yasama organınınid'a, düzenlenirken 'buna dal 
aiıit hükümler de bulunsa 'daha liyi 'bir önlliem okiılk ka
naatinde olacağım. 

'Meclis soruşturma komisyonu oluşturulmuştur. 15 
Ikıişiden oluşacağı 'beMilırııiş, Ikuıra ıMe seçilir denmiş
tir; 15 üye de. (Bu yarın yanlışlıklar doğurabilir. Ku
rada, diyelim Ikli, soruştürulaaalk 'bir ilktidar kana
dından <hk milletvekili ya da temsilci olabilir, muha
lefet 'kanadından olabilir; kurada tamamen iktidar 
Ikanadı ağırlıkla soruşturma komisyonuna seçilmiş 
olaJbBir ya da muhalefet (kanaldı seçilmiş olabilir. Ya
pacağı '(Soruşturma öncelden yanlı gibi, önceden ta-
ralfiı gibi görülür. Bu ıbaikıımidan, muhalefete beli 'bir 
•kontenjan, üktidara ıbelli ıbir kontenjan, bağımsız 
gruplar varsa tanlara 'beli bir ıkontenjan verilip 'bu
nu 'daha dbjöktiıf düzenfleısek dalha iyi olur kanaatin
deyim. 

Yine prensiplerini uygulamaya in'direcek yaptırım-
lara ve 'güvencelere 'bağlamaması yönünden Tasan 
If azla 'bir şey getirmemiştir. 

Yine 'bağımsız yargı organında olduğu gilbi geri
ye giden hükümleri vaırdiır. 

Genelde hülkulk 'devleti yüke olanak kalbul edilmıiş; 
fakat hulku'k devletimin santiarı tehlikeye »düşürülmüş
tür. 'İdarî (kararlar yargı denetimlinden (kaçırılmıştır. 

Genıelde sosyal 'devlet denmiş, sosyal devlet pren
sibinden uzalklaşıllm'iştır, 

Basın hürdür denmiş, 'bu hürriyet zedelenmiştir. 
Hatta hakların özü tehlikeye 'düşürülmüş ve güven
ceye alınmamııştır. 

Hukuk devletinden bahsetmişken, Anayasa Tasla
ğında bulamadığım, ya da tamamiyle bulamadığım 
ve yemin ettiğimiz metinde bulunan hukukun üstün
lüğü, hukuk devleti, sosyal devlet hakkında kısaca 
düşüncelerimi sunmak istiyorum. 

Yeni bir şey söyleyeceğim kanısında değilim. Bir
likte düşünebilmek için konuya biraz daha ayrıntılı 
girmek istiyorum. 

Hukukun üstünlüğü ile bütünleşmiş hukuk devleti. 
kanun devletinden daha ileri bir anlayışı ifâde eder. 
İnsanoğlunun çırpma didine, bazen canı ve kanı pa
hasına ulaştığı bir hak ve adalet kavramı vardır. Bu, 
onun yaşadığı çağda vicdam ile uyum içerisinde bir 
dengesini ifade eder. Bir çağda hak kabul edilen 
başka bir çağda hak kabul edilmeyebilir. Çağın hak 
kabul etmediği, vicdanına ve ulaştığı seviyeye uygun 
düşmeyen bir düşünce veya geride bıraktığı bir de
ğer kanun haline getirilip uygulanabilir. Yapılan bu i$ 

kanunî iş olur, hukukî iş olmaz. Bu devlet kanun 
devleti olur, hukuk devleti olmaz. 

Bu, toplumlar için böyle olduğu gibi, bazen dün
ya için de böyledir. O zaman evrensel değerler söz 
konusu olur. Hıristiyanlığın karanlık çağlarında ve Av-
rupada engizisyon meşrudur. O çağın genel duygu 
ve vicdanına, hak şuuruna uygundur; ama aynı dö
nemde İslamiyet, Islamiyetin hak ve adalet anlayışı, 
üstün şuuru bunu reddetmektedir. 

Hukuk devleti, bütün faaliyeti hukuka uygun plan 
devlettir. Hukuk devletinin her türlü faaliyeti için
de yasama, yürütme ve yargı faaliyeti çok önemli yer 
işgal eder. Yasama gerçek b/r hukuk devletinin or
ganı olabilmek için yasalarının, biraz önce söyleme
ye çalıştığım gibi üstün hak kurallarına uygun ya
pılması gerekir. Bunun dışına çıktığında kendisini de
netletmesi ve kendisini denetleyecek güçlü, tarafsız 
bir organ kurması gerekir. İşte bu yasaların Anayasa
ya uygunluğunun denetimidir. Bunu yapacak organ 
Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesinin 
Millet Meclisinden, yasama gücünden daha üst, da
ha büyük olduğu meselesi değildir. Elbette ki, mil
let iradesi burada tecelli eder. Ancak, burada te
celli eden Anayasa kuralları dışına çıkılırsa, yine bu
rada, bunu kim güvenceye' alacak, bunu kim kontrol 
edecek? Bunu yine bu Yüce Meclisten yetki alan, 
bu Yüce Meclis yetkisiyle kurulmuş olan bağımsız 
Anayasa Mahkemesi halledecek ve yine hukuk devle-. 
tinde hakkı adaletle söyleyecek, bağımsız bir yargı 
bulunmalıdır. Yine yargı gücünde kendi tabiatı ve 
özelliğine uygun bir iç denetimle keyfîliğe kaçan ey
lemler elbette ki önlenmelidir. 

Sosyal devlet kişilere sadece hak ve özgürlükleri
ni sağlamakla yetinmeyip, onların sosyal hak ve sos
yal güvencelerini teminat altına alacaktır. İnsan gibi 
yaşamaları için zorunlu ihtiyaçlarını da karşılamayı 
kendine görev bilecektir. Bu devlet sosyal bir devlet
tir. Bunu Anayasa sağlar. Anayasanın büyüklüğü yal
nız devlet teşkilatını kurmasında değil, bu amaçları 
sağlamasındaki başarısındadır. 

Demin de belirttiğim gibi, bunları söylerken yeni 
bir şey söylemiyorum. Sayın hocalarımın yanında hele 
böyle laf etmekten çekinirim. Ancak, tam Anayasa
yı hazırladığımız bugünlerde bu konuları tekrar bir
likte düşünelim diye konuyu ortaya getiriyorum. Tür
kiye'nin gerçeklerini unutmuş değilim bunları söyler
ken. Bir zamanlar en kutsal yaşama özgürlüğünün 
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bulunmadığı günlerden geldik buraya, hemen dün 
çok çok yakın. 

En güzel hak ve özgürlük kullanılabilen özgür
lüktür. Kullanılamayan, kitapta yazılı kalan özgürlü
ğün hiç anlamı yoktur. 12 Eylül öncesinde bu tip öz
gürlüklerin birçoğu kitaplarda yazılıydı; ama hiç an
lamı yoktu. Ben sokağa çıkamıyordum; vatandaşım. 
Vatandaşım bir mahalleden bir mahalleye gidemiyor
du. Bu özgürlük vardı o zaman da, bunun anlamı 
yoktur. 

Ancak, ustalık, demin de belirttiğim gibi, ustalık 
uzmanlık, bizi yoracak olan konu, bizi yorması ge
reken konu, bu kadar tecrübeden geçmiş, bu kadar 
deneyli uzmanı ve deneyli Anayasa Komisyonumuzu 
ve Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızı ve be
nim Sayın Hocamı gerçekten en çok yorması gere
ken ustalık bu dengeyi çok iyi bulabilmekte. Hukuk 
devletini başlık olarak attık, hukuk devletiyiz dedik. 
Hukukun üstünlüğü yeminimizde var ve her zaman 
söylüyoruz; sosyal devlet Anayasa metnimizde var, 
Cumhuriyetin ilkeleri olarak gelmiş. Bütün bunları 
kurarken, bu nazik dengeleri o kadar güzel ayarla-
yabilmeliyiz ki, ne 12 Eylül öncesi özgürlüklerin kı
sıldığı, özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir ortama gi
relim; fakat ne de özgürlüklerimizi kendimiz kısa
rak, çağın dışına çıkmayalım. Yarınki kuşaklara «Ne
bicim Anayasa ile gelmişler» dedirtmeyelim. Daha 
doğrusu özünde tepki olmasın yeni Anayasamızın, 
olaylara tepki olmasın. Soğukkanlılıkla, sağduyu ile, 
demin de belirttiğim gibi tartışarak, en açık bir bi
çimde tartışarak, doğru yolu hep birlikte bulalım. 
Yoksa, hep birlikte varız doğrudan yana; çünkü doğ
runun yeri birdir, doğrunun yolu birdir. 

Tasarıda bu ustalığı göremedim maalesef ve de
mokratik hukuk devleti, sosyal devlet kavramlarının 
içlerinin boşalmış birer sözcük olarak kaldığını gör
düm. Oysa bunlara hayatiyet vermek zorundayız. 

Değerli üyeler; 

Vakitlerinizi çok almak istemiyorum. Hele birçok 
konular konuşuldu, ayrı ayrı değinildi, tekrar etmek
ten çekmiyorum. Tasarının tümü hakkında konuştu
ğumdan maddelere ayrı ayrı girmek de istemiyorum. 
Maddelere geçildiğinde önergelerimizi, önerilerimizi 
vermeye ve maddeleri açıklamaya çalışacağım. Ancak 
yine belirtmek istediğim bir iki nokta var : 

Kurumları ne kadar güzel kurarsak, kuralım, onu 
yürütecek insanlardır; onda önemli olan insan unsu
rudur. Bu insanları iyi seçebilmemiz lazım. İnsanlara 
kızarak, insanların hatalarından hareket ederek, ku-
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rumları suçlamayalım. Bir de yine biz yarın bu ana
yasal kurumlarla, bu vazgeçilmez kurumlarla hukuk 
devletini yürüteceğiz. Başka yolu yoktur bunun. Tra
fik kuralında öyle derler : «Her kural belli deneyler
den sonra yapılmıştır, bunlara uyun.» Bu hukuk ku
ralları da birçok acı deneylerden sonra gelmiş ve 
böylece kabul edilmiştir. Yine biz bu kurallarla yürü
yeceğiz. ' 

Danıştayımıza çatıyoruz yer yer, Anayasa Mah
kemesine çatıyoruz yer yer ve burada benim de alın
dığım, çok değerli Hocam, Sayın Komisyon Başkanı
mız, yargıyı sanki 12 Eylüle gelişte görevini yapma
dı, yargı görevini yapsaydı 12 Eylüle gelmezdik ya 
da geç gelirdik gibi genel bir kavramla suçladı. Son
ra değerli Başkanım dediler ki, «Ben tüm yargıyı 
kastetmedim, belli müesseseleri kastettim.» Ancak, 
bu da haklı bir davranış değil gibi geliyor bana. Çün
kü, bu müesseseleri yıpratırsak, toplumda bu mües
seselere saygı kalmazsa bir yere varamayız, yarın bu 
müesseselerle yürüyeceğiz birlikte, tyi seçilemiyorsa, 
gelin en iyisini seçelim. Ancak, bunu da belirtirken, 
Sayın Komisyonun, Anayasa Mahkemesinin seçimin
de 15 üyenin seçilmesini cumhurbaşkanına bırakır
ken, hiçbir nitelik göstermemesini de haklı bulma
dık. Bunların nitelikleri gösterilmelidir; hangi nitelik
lerde olacağı, hangi yaşta, ne nitelikte olacağı gös
terilmelidir; çünkü Danışma Meclisine seçilirken, 
Ekonomik Konseye seçilirken, Devlet Danışma Kon
seyine seçilirken belli nitelikler gösterilmiştir; Ana
yasa Mahkemesine nitelik gösterilmemiştir. Oysa en 
çok nitelik orada gerekir. < 

En iyisini kurmalıyız, en iyi şartlarla kurmalıyız, 
önce 'biz saygı duymalıyız, sıonra toplumdan ona 
saygı beklemeliyiz. Çünkü, toplumun bazı değerleri 
vardır, bu değerlerden vazgeçemeyiz, bu değerleri bir 
kenara atamayız. Batı demokrasileri bir yere vara-
biliyorlarsa, bu vazgeçilmez değerlerle bir yere. varı
yorlar. 

Yargı hata yapmamış mıdır?.. Elbette ki yer yer 
yapmıştır. Ben de içinden geldim ve halen kadrosu
nu muhafaza ediyorum, onur duyduğum mesleğimdir. 
Her meslekte oldu dedim, her bünyede oldu. Ancak, 
gözden kaçan bir nokta var : Yargı (Uygulamacı bir
çok arkadaşlarım da içinden geldiler, bilirler) 12 Ey
lül öncesi şartlan en ağır biçimde yaşadı. Hayatı her 
an tehlikedeydi yargı mensubunun; hiçbir güvencesi 
yoktu. Sonra radyoda, televizyonda gördünüz, dinle
dik, diyor ki : «Ben devlete karşıyım, devleti tanı
mam, önüme gelen engeli yıkarım.» gibi her şeyi 
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söyleyenleri bugün burada suçladığımız ya da gerekli 
değeri vermekte sakındığımız yargı mensupları bun
ları yargılamaya çalışıyorlardı ve birçok yargı men
subu şehit oldu, yaralandı. Evi bombalanmayan, ara
bası varsa şayet taşlanmayan yargı mensubu pek 
kalmadı değerli arkadaşlarım. 

Dün değerli Başkanım, yargı konusunda bunu der
ken, ben gözümün önüne gelen, yargı adına, bütün ti
tizliğiyle, bütün hayatını başka hiçbir şey beklemeden 
yargıya veren o isimsiz kahramanları düşünerek acı 
duydum, burkuldum gerçekten. 

Yargıda teminat yoktur dedim, geriye gitmiştir 
dedim. Neden dedim?.. Oysa değerli Komisyonumuz, 
halihazırda uygulanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna çok olumlu bir değişiklik getirmişlerdir, 
bunu belirtmek istiyorum. Yargıtaydan seçilecek iki 
üyeyi, dörde çıkartmışlardır ve yine bakana doğru
dan bağlı olan zat işleri genel müdürünü kuruldan 
çıkartmışlardır. Cumhuriyet Başsavcısını doğrudan 
kurula koymuşlardır. Çok olumlu, çok güzel davra
nışlar buldum. Ancak hukuk devletinde, bağımsız yar
gı olarak bunu yeterli bulmadım, dedim demin. Bun
da da tepki var endişesi geliyor bana. Bu tepkide de 
ne derece, haklıyız bilemiyorum. Arkadaşım Sayın Gü-
ray'da belirtti dün, müfettişlikten gelmiştir, yargıyı 
çok iyi tanır. Gerçekten Yüksek Hâkimler Kurulu, 
Yargıtay ve yargı politikanın tamamen dışında kal
maya özen göstermiştir. Eylemlere karışmış yargı 
mensupları vardır, yoktur demiyorum; ancak tümüy
le bünye nazara alınırsa, politikayla ve olaylarla içice 
olan yargı, en az bunun etkisinde kalmıştır. 

İcrada gönlümüz hiç istemez, İcra malum, olayları 
önlemede caydırıcı manî zalbita ıda çok görevlidir anar
şi ve asayiş karşısında. Ancak hiçbir icra mensubu, 
hiçbir idarî organ mensubu (Gönlümüz hiç arzu et
mez) zarar görmemiştir anarşi suçlularından ya da 
bozuk düzen temsilcilerinden. Hep yargı organı men
supları zarar görmüştür. Korumasızdır yargı organı 
mensupları. Lojmanı yoktur, bir evde oturur. Etra
fında ya komşusu, ya altındaki diğer tarafın adamı 
olabilir. Her türlü tehlikededir. Duruşmayı yaparken 
tehdit mektubu alır, tehdit edilir : «Bunu böyle yap
mazsan çocuğunu bil, nereye gideceğini bil.» gibi. Bu 
tehditler altında görevini yapmaya çalışmıştır. 

Yine, daha önceleri hatırlayalım, 1960'lardan ön
celeri hatırlayalım; Yargının Yüksek Hâkimler Ku
rulu kurulmadan, teminatı olmadan önceki durum
ları hatırlayalım : 

Her memur gibi, yargı mensupları da devrin hü
kümetine, devrin bakanına şikâyet edilirlerdi : «Iste-

I miyoruz, bunu alın» diye ve hiçbir güvencesi yoktu, 
I giderdi. Yüksek Hâkimler Kurulu bunu unutturdu. 
I Vatandaşımız «Hâkimi alın» diye gelmiyordu Anka-
I ra'ya düne kadar. Çünkü Yüksek Hâkimler Kurulu 

bunu da dışarıya bırakmıştı, vatandaşı da karıştırmı-
I yordu kendi tayinine. Kendi iç işiyle, iç değerlendir-
I meşini yapıyordu; ama hataları yok muydu, yanlış-
I lan yok muydu?.. Elbette olabilmiştir. Olmuştur ki, 

bugün Yüksek Hâkimler Kurulu yok, bunun aksini 
I de söylemiyorum; ama insan unsurunu müessese ile 
I karıştırmamalıyız. İnsanlara kızıp, müesseselerden vaz

geçmemeliyiz. Bunlar hukuk devletinin teminatlarıy-
I di. Yarın, demin Anayasa Komisyonumuzun biraz 

daha olsun güvenceye kavuşturduğu Yüksek Hâkim-
I 1er ve Savcılar Kurulu, hâkimleri ve savcıları tayin-
I de tam yetkili olacaktır. Bunun başında Adalet Ba-
I kanı vardır, müsteşar vardır ve bu kararnameler Ada-
I let Bakanlığında düzenlenir. Adalet Bakanlığı özlük 
I İşleri kararnamenin tamamını düzenler; kurula der 

ki, «Yarın toplantımız var.» Kurul gelir toplanır, in
celer. Ne kadar vakit bulabildiyse ayrı ayrı inceleme-

I ye çalışır dosyalar üzerinden tabiî. Bundan, şimdiki 
I Kurulumuzu ya da bu yönetimden hiçbir zarar gör-
I mediğimizi de belirtmek istiyorum yargı adına, ama, 

bu yönetim her zaman kalıcı değildir. Yarın siyasal 
I yönetimlere geçeceğiz, bir siyasal bakan gelecek ora

ya, bu siyasal bakana baskılar gelecek kendi seçim 
bölgesinden. Dün unutulan, «Hâkimi tayin et» lafları 
yarın yeniden başlayacak. Seçimleri, yüksek malum
larınız hâkimler yapıyor. Hâkimler, yarın seçimlerde 
bir muhalefet partisi ya da bir iktidar partisi, ya da 
mebus adaylarının husumetlerini zorunlu olarak üze
rine alacak. «Şu oyları iptal et» diyecek, «Ben kaybet
tim. Bir itirazım var, buna bak» diyecek. Bütün bun
lara oradaki hâkim bakacak. Bu hâkimin yarınki te
minatını Anayasada yazıyoruz; «Hâkimlere kimse emir 
veremez, telkin ve tavsiyede- bulunamaz.» Bunlar gü
zel laflar. Hâkimler teminatlıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de hâkimler vardır. Hâkimlik ya da yar

gı iki taraflı olduğu için pek dostu yoktur; çünkü bir 
taraf şikâyetçidir, bir taraf suçludur. Şikâyetçi mem
nun olmaz, dava uzamıştır, gecikmiştir, sanık az ceza 
almıştır. Suçlu, zaten memnun olmaz yargıdan. Onun 
için dostu azdır. Yargının hakkı hep çoğu zaman 
kaybolur. 

Şimdi, yarınki siyasal dönemde hâkimler tevkif 
yetkisi kullanacaklar. Kullandıkları tevkif yetkisinde 
siyasal bir partinin /başkanı, temsilcisi de olacak, ya 

— 88 — 



Danışma Meclisi B : 121 5 . 8 . 1982 O : 1 

da menfaatleri olacak verdiği kararda. Dün tama
men siyasal organın dışındaydı hâkim. Bunun için 
«Hâkim teminatı hukuk devletinin teminatı» diyor
duk. Bugün her ne kadar yeni bir Kurul oluşturmuş 
ise de başında siyasal bir organın temsilcisi var. Bu 
temsilci yapacak listelerini, bu temsilci getirecek. Dün, 
1950'lerden önce bu teminat yokken hepiniz daha iyi 
hatırlarsınız, bazı kararlarına kızıp mahkemeleri lağ
vedilen hâkimler vardı. Hâkim ikinci gün açıkta ka
lıyordu. O kararına o günün yürütmesi kızmıştı, icra
sı kızmıştı; kararına karışmıyor, ancak mahkemesini 
elinden alıyordu. 

Demin de onu diyordum. Türkiye'de hâkimler 
vardır. Emir de telkin de verilse hukuk nosyonu ye
tişmiştir. Dün de geçtik, sayın hocalarımız, onur duy
duğum sayın hocalarımız, bize bu nosyonu okullar
da vermişler ve uygulamada almışızdır. Hatalarımız 
olmuştur genelinde, bunu özeline indirmek istemiyo
rum; ancak geneliyle, büyük bir çoğunlukla Türkiye' 
de hâkimler vardır. Cesaretle karar vermektedirler. 
Onlara telkin de gelse, emir de gelse hâkim vicdanı
na göre kararını verecektir. Bunda fazla teminat da 
istemiyoruz; ancak esas aradığımız teminat, yargının, 
yürütmenin, o günkü siyasal organının işine gelme
yen bir kararı hâkim verdikten sonra, o hâkimin te
minatı var mıdır? O hâkim yerinde kalabilecek mi
dir? Esas teminat, aradığımız teminat işin burasında-
dır. 

Demin dediğim gibi, birçok siyasal menfaatler yar
gıdan geçecektir, çatışacaktır. Hal böyle olunca elde
ki mevzuatı inceliyoruz, o 'hâkimin teminatı yoktur. 
O Kurul, o hâkimi savcı yapabilmektedir. Alıp bir 
yerden bir yere atayabilmektedir; ama denecek ki, 
Kurul Yargıtaydan, Danıştaydan belli biçimde oluşu
yor. Demdn de dediğim gibi sekreteryası Bakanlıkta 
hazırlanıyor. Ayrı ayrı ayrıntılarına Kurulun girme 
olanağı yok. Hâkime ertesi gün yetki verilebiliyor, 
sonra Kurulun tasdikine geliyor elbette; ancak akıllı 
siyasal Bakanlar, Kurulundan da geçirmenin yollarını 
buluyorlar istedikleri kararları yer yer. Çünkü, Kurul
la sürekli temasta oluyorlar, ya Kurulun gözünden ka
çıyor ya da o olayların heyecanıyla Kurul tam bağım
sız bir karar veremez duruma geliyor. 

Bir de Kurulun kararlarına «Kesindir» diyoruz. 
Bir itiraz yok. Danıştaya ya da bir başka merciye git
me hakkı yok hâkimin veya savcının, orada bitiyor 
bu. Buna karşı diyoruz ki, o yargı değil mi?... O, yar
gının en üst mercii değil mi?... Onun verdiği kararı 

kim inceleyecek?... Ondan daha iyi bu konuyu kim bi
liyor?... 

Değerli arkadaşlarım; 

Her konu ayrı bir uzmanlık ister. Bu, idarî ka
zadır, idarî takdirdir orada yapılan; yargı işlemi de
ğildir, idarî bir işlemdir. Demin de belirtmiştim; ben 
de Yüksek Savcılar ve Hâkimler Kurulundan bir ter-
fiımi alamadım. Danıştaydan aldım. Belki bu haksız
lıklarda yine Danıştay bir teminat olarak ortada ka
lacaktır. Bu Kurul eğer kalacaksa, Danıştay yolunu aç
malıyız hâkim teminatı için. Bir nefes alıdırmaltyız. 
sıkmamalıyız. Bugün hâkimliklerde boşalmalar var. 
Bunun hepsi maaşla ilgili değil. Demlin belirttiğim gi
bi hâkimler belli bir nosyonla yetiştiler. Burada eski 
sayın adalet bakanları var, çok iyi bilirler. Belli bir 
nosyonla, bir hukuk nosyonuyla, bir hukuk havasıyla 
yetiştiler. Bugün bunları elinden aldığımızda hâkim 
boşlukta kalıyor. Bu kurallarla hâkim çalışamaz hale 
geliyor. Yarın hâkime karışılacaktır, hâkimin işine ka-
rışılacaktır. Hatırlarsınız, yıllar önce karikatürize edilir
di, ocak bucak başkanları malhıkeme kapılarını çalma
dan açar girerlerdi, emir verirler ya da bir şeyler söy
lerlerdi. Doğru veya yanlış; ben yetişmedim uygula
masına o dönemin; ancak son dönemlerde ben 
de gördüm k'i, savcılar, Yüksek Savcılar Kurulu 
eliyle atamaları yapılırken, siyasal iktidar ayı
rımı yapmıyorum, 'her siyasal iktidar zama
nında siyasal taraflarının ya da bakanın dost
larının ya da çevrenin etkisiyle bir yerden alınıp 
bir yere verilebildiler. Kurula rağmen verilebildiler. 
Vatandaş gidip, bu savcıyı alın diyebiliyordu. Bu, 
alışılmıştı artık ve her iki iktidarda da, son değişene-
dek iktidarda da ayrıntısız bu uygulamayı gördük. Ya
rın bu uygulamayı hâkimlerde de göreceğiz. Hâkimler
de gördüğümüz de toplum bir şeyler kaybedecektir. Hâ
kimler ne dereceye kadar direnebileceklerdir?.. Demin 
dediğim gibi, tayin çok büyük bir cezadır. Bir yerden 
bir yere bir memuru vermek, hâkim de olsa çok bü
yük cezadır. Çoluğumuz çocuğumuz var, birçok mas
rafınız var. Evet, hukuk, adalet kavramınız, nosyonu
nuz var; ama ne dereceye kadar direnebileceksiniz?.. 
Eğer, direnilmiyorsa, yargı çatlamışsa toplum bir şey
ler kaybetmiş demektir. Toplum belli bunalımlara 
hazır, beklesin, toplum belli bunalımların hazırlayı
cısı olmuş demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Konuyu uzatmak istemiyorum. Bu kadar uzun 
konuşmayacaktım esasında. 
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Tutuklamada 'bir değişiklik gelmiş yeni Tasarıda 
«Suç işlenmesi ihtimali» gibi bir deyim var. Tevkif se
beplerini sayarken, ağır cezalı suç, kaçma, şüphesi, de
lillerin yok olması gibi suç işlenmesi ihtimali, suç 
işleme tehlikesi kavramı, çok tehlikeli bir kavram. Di
yelim ki zabıta yakaladı bir tanesini, suç işlenme ih
timali var dedi, savcıya, savcı da hâkime gönderdi. Hâ
kim bunu nasıl takdir edecek?... Suç işleme ihtimali 
var mı yok mu?... Falcılık gibi bir şey bu. Bilemezsi
niz ki, belki var. Hâkim serbest bıraktı savcının suç 
işleme ihtimali var diye gönderdiğini. Adam gitti ya
rın suç işledi; hâkim ne duruma düşecek?... Bu sefer, 
böyle bir endişeyle hâkim her geleni tutuklayacak mı?.. 
Tutukladı, bunu ne zaman salacak?... Suç işleme ihti
mali ne zaman kalkıyor?... Ne zaman, bunu hâkim 
nasıl takdir edecek?.. İhtimal kalktı, hâkim saldı, adam. 
gitti bir daha suç işledi! Bunu kim bilecek?... Bu suç iş
leme ihtimalini koymak gereği neden duyuldu; eski
sinde yoktu. Herhalde Komisyonumuz açıklama geti
rirler sanıyorum. Ben mantığını, kendi aramalarıma 
göre bulamadım. 

Yine İktisadî ve Sosyal Konsey var. Bu da neden 
geldi; bulamadım. Ekonomi, iktisat konusunda belki 
uzmanlığım yok; ama bir Planlama vardı Türkiye'de. 
Bu Anayasada ben onu da bulamıyorum. Devlet Plan
lama Teşkilatı denirdi buna. Anayasanın ilgili madde
sinde «Planlama» deniliyor, «Planlama yapar» deni
yor; neredeyse Devlet Planlama Teşkilatının plan ya
pıcı görevi gitmiş. Halbuki, Devlet Planlama Teşkila
tı varsa, eğer bunu kabul ediyorsak, Planlama varsa 
Ekonomik ve Sosyal Konsey bir daha neden var?... 
Kararları bağlayıcı mı?... Değil, istişarî. Bir siyasal 
iktidar gelecek yarın, belli ekonomik programıyla ge
lecek ve bunu halka söyleyecek, tüzüğüyle, programıy
la ve halk buna oy verecek, iktidara gelecek; bir Eko
nomik Konsey tamamen ters görüşte olabilir bununla. 
Bir zıtlaşma daha doğuruyoruz kendimizden. Bir 
millî ekonomi oluşturmaysa amaç, düşünülebilir; ama 
yarar ve zararlan birlikte tartışılarak, bağlayıcı bir 
ekonomi düşünülüyorsa. Bağlayıcı değil, tamamen is
tişarî. O zaman siyasal iktidara yeni bir bunalım, ye
ni bir çatışma yeri daha olmayacak mı bu organ?... Ne
yi önleyecek, neyi kazanacağız bununla?... Bunu bu
lamadım. 

Yine Devlet Danışma Konseyi seçiliyor, bir yerde 
yararlı olacaktır muhakkak; ancak belli üyesi Cum
hurbaşkanı tarafından seçiliyor, belli üyesi tabiî üye 
oluyor sonra tabiî üyelerle seçilen üyeler birlikte on 
üye daha seçiyorlar. Burasını vurgulayamadım, çün
kü bunlar bağlayıcı karar vermiyorlar; Cumhurbaşka

nının istişarî organı olarak çalışıyorlar. O zaman bu
nun tümünün Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi da
ha uygun olur düşüncesindeyim, yirmi de yeterli bir 
rakam gibi geldi bana. 

Bu «Konsey» tabirini de tam karşılıklı bulamıyo
rum, bunlara «Kurul» destek daha uygun oluyor gi
bi geliyor bana. «Konsey» tabiri, Fransızca olması, 
dışarıdan gelmesi bir yana bir bağımsızlığı da vurgulu
yor, kendi içinde kendine özgü karar vermeyi de vur
guluyor. Oysa bunlar Millî Güvenlik Kurulu gibi ku
rullardır, Millî Güvenlik Kuruluna nasıl «Millî Güven
lik Kurulu» diyorsak bunlara da «Kurul» dememiz da
ha uygun olacaktır. 

Yine, dil ve sistem konusunda arkadaşlarım eleş
tirdiler, bunlara değinmiyorum, genel olarak dilini 
beğendim Anayasa Tasarısının. Gerçekten kullanılan, 
uygulanan dil kullanılmış, ancak bazen çok çarpık 
örnekler var : «Basın özgürlüğü» denmiş, altında «Ba
sın hürdür» gibi, yani birbirinin yanında çelişen de
yimler var. Sanıyorum bunlar Genel Kurulda düşü
nülecektir. 

Seçilme yeterliğine 8 yıllık öğrenim şartı konmasını 
ben de tüm Ulusun mecliste temsil edilebilmesini sağ
lamayı engellediği yönünden pek yararlı bulmadım. 8 
yıllık öğrenim şartı, neden kondu?... Ortaokul mu de
mek gerekli idi buna ya da yarın 8 yıllık öğrenim ge
liyor bunun için mi kondu?... Bilemiyorum, ancak 
burada tüm kesimler temsil edilebilmelidir, ilkokul 
mezunudur diye buraya gelmekten kısıtlanmış vatan
daşımız olmamalıdır. Zaten seçim yasaları değişecek
tir; seçim yasaları muhakkak yüksek takdirlerinizle 
eskiden olduğu gibi, öyle canı isteyenin, delege tem
silcilerinin delege hâkimiyetiyle buraya gelmesini ön
leyecektir, millî iradeyle gelmesini sağlayacaktır. Eğer 
Millî iradeyle ilkokul mezunu gelebiliyorsa (Ki, sayı
lan az olacaktır) varsın gelsin; bunu niye engelliyo
ruz?... Bunu çok haklı bulmadım. 

Bir de demin deyimlerden demiştim; milletvekili 
seçilmede «30 yaşında Türk» deniyor, Cumhurbaşka
nı seçilmede yaşı gösterilmiş «Türk vatandaşı» de
niyor. Acaba bu belli amaçları mı vermek içindir?.. 
Hani Türk olmak diye, yoksa Türk vatandaşı de
necekti de denmedi mi?... Bilemiyorum, bunlar da mu
hakkak düzeleceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sabırla dinlediniz, çok teşekkür ediyorum. En gü

zel anayasanın, halkımızın bünyesine en uygun ana
yasanın bu seçkin kadro elinden en güzel şekilde çı
kacağına inanıyorum, hepinize en- derin saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürbüz. 
Söz Sayın Hazer'in, Sayın Göktepe ile yer değiş

tiriyorlar. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Yeni Anayasanın hayırlı, uğurlu ve ömürlü olma

sı dileğiyle sözlerime başlayacağım. Sözlerime Âdem' 
ien değil Nuh'tan başlayacağım, yani Magna Carta' 
dan değil İttihat Terakki'den başlayacağım ve kısa 
tutmaya çalışacağım, elimden gelse iştah açıcı, aperitif 
bir konuşma yapmaya çalışacağım. Çünkü bu saat 
başka türlü bir konuşmayı dinlemeye müsait değil. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi Türkiye'de anayasa hareketleri çok 
geç ve çok güç başlamıştır. Çok partili siyasî hayat 
da aynı güçlüklerle karşılaşmış, zaman zaman da 
kesintiye uğramıştır. İttihat Terakki, Hürriyet, ihti
laf fırkaları mücadelesi bir İmparatorluğun parçalan
masıyla sonuçlanmış, çok partili hayat da daha ilk 
kademelerinde kopmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yani ilk döneminde ku
rulan Terakkiperver ve Serbest Fırkalar da bilinen se
beplerle doğmadan ölmüştür. 

Demokrat Parti, Halk Partisi çatışmaları da İt
tihatçılardan kalma balkan komiteciliği havasından 
yakasını kurtaramamıştı. Bu yüzden de kısa zamanda 
işler çığırından çıkmış, 1960 İhtilali olmuştu ve böy
lece de Anayasa işlerlikten kaldırılmış siyasî faali
yetler de kesilmişti. 

O günden bu yana geçen 20 yıl içinde, üç asker 
müdahalesi, birkaç ayaklanma girişimi olmuştur. Bu
na rağmen parti çekişmeleri hızından ve tahribatın
dan bir şey kaybetmeden sürüp gelmiştir. Bu zehirli 
atmosfer de sadece anarşi, terör ve bölücülüğe yara
mıştır. 

Can ve mal güvenliğinin de tehlikeye girdiği böy
le bir ortamda gözler yeniden ufuklarda kurtarıcı ara
maya başlamış, 12 Eylül 1980 Harekâtı bu sırada mü
dahale etmiştir. Bu kurtarıcı müdahale ağırlaşan ha
vayı dağıtmış, huzur ve sükûnu sağlamış, siyasî faa
liyetleri de durdurmuştur. Bu arada Anayasada esaslı 
değişikliklere uğramıştır. 

Bu kısa izahat da gösteriyor ki, bu çatışma ve 
kopmaların başta gelen nedeni sadece Anayasa me
tinleri ya da kuralları değil, parti mücadelelerinin de
mokrasi anlayışına aykırı bir zeminde yürütülmesi ve 
bazı siyasî partilerin de giderek birer gizli cemiyet ha
line dönüşmesi olmuştur. 

Bu mücadeleler giderek kamplaşmaları bir iç sa
vaş haline getirmiş, ülke bütünlüğünü sarsacak bir 
aşamaya varmıştır. 

Bütün bunlara rağmen hâlâ siyasî partiletfi de
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları olarak 
görmek ve göstermek kanaatimce abartılmış bir de-! 
mokrasi anlayışıdır, özgür basın, serbest seçim, bağım
sız yargı da demokrasinin vazgeçilmez unsurları de
ğil mi?... Kanaatimce her şey parti için, her şey se
çim için anlayışı bu vazgeçilmezlik abartmasının baş
ka bir ürünüdür. 

Bu eleştiri, hatta bu kınama partisiz bir rejim öz-. 
lemini asla ifade etmez; aksine partileri gerçek yerle
rine oturtmak, onların kuruluş maksatları ve program
ları içinde çalışmalarını sağlamak gereğini belirtir. Ye
ni Anayasa Tasarısında bu doğrultuda düzenlemeler 
ve tedbirler getirilmiştir, fakat yeterli açıklıkta değil
dirler. Çok partili demokrasinin sadece çekişme, tartış
ma rejimi olmayıp bir uzlaşma rejimi olduğu ciddî 
formüllere bağlanmalıdır. Bu sayede sendikalar da, 
dernekler de yozlaşma ve sapmalardan kurtarılabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi siyasî partilerin kapatıldığı, siyasî faaliyetle

rin durdurulduğu bir dönemde yeni bir Anayasa ha
zırlanıyor; bunun tarihî sorumluluğu ortadadır; ça
lışmalarımız kamuoyunun ve basının gözleri önünde 
cereyan etmektedir. Her türlü eleştiri ve öneriye açık 
bu çalışmalar da göstermektedir ki, partisiz bir zemin
de de fikir özgürlüğü, tartışma serbestisi mümkündür. 

Şurasını da ifade edeyim ki; önümüzdeki siyasî 
hayat da partilere açık olacak ve öyle devam edecek
tir. Dileğimiz; demokrasimizin yeniden bir kazaya uğ
ramaması, yeni tökezlenmelerin önlenmesi ve kesinti
lerle karşılaşılmamasıdır. Onun için geçmiş acı tecrü
belerden de yararlanarak, ideolojik sınıfsal yorumlara 
açık toplumcu tok anayasa değil, anayasacı, uygar, bö
lünmez bir toplum öngören yeni düzenlemelerin getiril
mesi gerekmektedir. 

Herkese göre başka anlamda kullanılan çoğulcu, 
pülüralist yönetim istekleri, kanuna bağlı, disiplinli 
bir yönetim aleyhine işletilmezse, 12 Eylül'Harekâtı
nın sağladığı huzur ve güven sürüp gidebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı boşluklarına rağmen 1961 Anayasası, temel 

hükümleriyle demojkratik prensiplere, insan haklarına 
bağlı bir yasa idi. Ne var ki, halkla idare arasına gi
ren partizan müdahaleler Anayasayı işletmemişti. Bu 
bakımdan, «Anayasa uygulanmadı ki suçlu olsun» 
diyenlere hak vermemek elden gelmiyor. 
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Daha 1961 Anayasasının mürekkebi bile kuruma- | 
dan, «Yeni düzen», «Bozuk düzen» propagandaları 
toplumun belli kesimlerinde yansımaya başlamış, gide- I 
rek yaygınlaşmış, siyasî partilerden de destek görmüş- I 
tü. Bu propagandalar, aslında başka bir devlöt mode- I 
li oluşturma girişimi idi. O sırada, malum olduğu üze
re Anayasa yürürlükte idi; fakat uygulanmıyordu, çok 
kere de yanlış yorumlanıyordu. Bunun açık delillerine, I 
unutulmaz örneklerine kısaca temas etmek isterim : 

12 Eylül öncesinde Cumhurbaşkanı seçiminde, ver
gi yasalarında, güvenlik teşkilatının güçlendirilmesi 
tedbirlerinde görülen tıkanmalar, kilitlenmeler hep I 
bu yüzden olmuştur. Yeni Anayasa hazırlanırken bun- I 
lan göz önünde tutrmak zorundayız. Bu bir tepki değil, 
bu, gerçek bir teşhistir. Atatürkçü ülkü ve ilkeler ışı- I 
ğmda hazırlanacak yeni Anayasa, bu teşhise göre ta- I 
mamlanmalıdır. I 

Yeni Anayasada belki herkes her aradığını bula
mayacak; fakat her insaf sahibi bu Anayasada de
mokrasinin özünü bulacaktır; çünkü bugünkü reji
min amacı ve inancı budur. Tasarı metninde eksikler, 
yanlışlar, hatta ifratlar olduğu söylenebilir, nitekim 
söyleniyor da; fakat Tasarı, Danışma Meclisinden ve 
Millî Güvenlik Konseyinden geçtikten sonra bu en
dişe ve eleştirilerin büyük ölçüde azalacağı inancında
yım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu vesile ile bir ciheti daha açıklamakta yarar gö
rüyorum : Bir kısım basında yer alan iddialar hilafına 
Danışma Meclisinde gruplaşmalar, bölünmeler yoktur. 
Bir parti düzeni içinde çalışmayan, grup kararma bağ
lı olmayan Danışma Meclisi üyeleri, fikir ve kanaat
lerini tek tek, açık ve serbestçe beyan etmektedirler; bu 
konuda herhangi bir tesir ve telkin de söz konusu de
ğildir. 

Böyle olunca da, görüşlerde, «üslupta farklılıklar 
olması tabiîdir. Bu farklılıkları, «Atatürkçü Liberal
ler,» «Sosyal Demokratlar» ya da «Radikallar» diye sı
nıflandırmak ise tamamiyle anlamsız ve isabetsizdir; 
çünkü Atatürk ne liberaldi, ne de sosyalist. 

Öte yandan, memleketimizde, «sosyal demokrasi» 
kavramı çok kere Batı'dakinden farklı bir anlamda' I 
yorumlanmış, bazı çevreler de onu, Marksist ideoloji
nin bir kamuflajı olarak kullanmışlardı. Ayrıca, Ata- ı 
türkçü felsefe, milliyetçilik ve laiklik esasına dayanan 
bir dünya görüşüdür; sosyalistlerde ise, milliyetçi ve 
laik olmak esas değildir. | 
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Son günlerde basında yer alan başka bir iddia ve 
yermelere de değinmek gereğini duyuyorum. Malum 
olduğu üzere 1961 Anayasasını hazırlayan Meclis üye
leri de genel oyla seçilmemişlerdi. O dönemde de ya
salar ikinci meclis durumunda olan Millî Birlik Ko
mitesinden geçtikten sonra tamamlanıyordu. Ayrıca, 
1961 Meclisi, korporatif nitelikli bir kuruluş halinde 
idi. Danışma Meclisi ise illerden ve merkezden genel 
olarak seçilen üyelerden kuruludur. 

Bu Meclisi yetersiz bulanlar vaktiyle 1961 Meclisi
ni de yeriyorlardı. Şimdi de o dönemin Anayasasına 
sarılmış görünüyorlar. Tarih hükmünü bir kere daha 
verecektir, buna inanıyorum. 

Bir gerçeği daha belirtmek isterim : Bu Anayasa
da da tepkinin yeri ve dzi olacaktır; çünkü tepki, bir 
anlamda yeni beliren bir ihtiyaçtır. Bu Anayasa da top
lumun ihtiyaçlarına cevap vermek için hazırlandığına 
göre, tepkiden arınmış olamaz, önemli olan tepkinin 
ifrada dönüştürülmemesidir, yani «Yağmurdan kaçar
ken doluya tutulmamak»tır. İfrattan uzak kalma uya
nıklığını gösterebilrsek çalışmalarımız amacına ulaş
mış olur, yeni tepkiler de doğmaz. 

Değerli arkadaşlarım; 

1961 Anayasası, uygun bir iklime elverişli bir 
ortam hazırlanmadan halkoyuna sunulmuştur. İş ace
leye gelmiş, hareket de hedefine ulaşmamıştır. Bu ye
ni Anayasanın da henüz suç dosyalarının tamamı ele 
alınmadan, mahkemeler bitirilmeden kamuoyuna su
nulmasını erken bulanlar olduğu gibi, geç kaldığını da 
söyleyenlerde vardır. Kanaatimce önemli olan oylama
nın er ya da geç olması değil, gelecekte bu Anayasa
nın temel espirisine ters düşmeyecek bir siyasî kadro 
eliyle yürütülmesidir. Bu, anayasaları ömürlü ve et
kili kılan başlıca nedenlerden biridir. 1961 Anayasası, 
böyle bir mazhariyete erişmemişti. O Yasanın kaderi 
zaman zaman ona olumsuz tavır takınan ellere geçmiş, 
yeni düzen sloganları din sömürüsü de siyasî havayı 
büsbütün bulandırmıştı., 

Hatırlanacağı üzere 1961 İhtilalini yapanlardan 
bir grup da Parlamentoda yer almıştı. Bunlar, başın
dan itibaren eski yönetim taraftarlarıyla anlaşamamış, 
yan yana gelememiş, karşı karşıya kalmışlardı. Bir de 
bu sebeple siyasî mücadeleler bir türlü rejim mihve
rinden uzaklaşmamıştı. Yeni Anayasada böyle bir 
kadro öngörülmemektedir. Bu, önemli bir aşamadır. 

Küskün, dargın büyük bir kitlenin hisleri, heyecan
ları da af vaatleriyle uzun müddet 1961 Anayasasının 
karşısında ayakta tutulmuştu. Sürüp gelen siyasî dar
gınlıklar da ancak iş işten geçtikten sonra rakip iki 
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eski liderin seremoniyal barışıyla sınırlı olarak gideri- I 
lebilmişti. 

Bugün için ne böyle bir küskün kitle var, ne de 
12 Eylül Harekâtına karşı bir direnme olmuştur. Bu 
da yeni anayasanın benimsenme şansını artırmış, ona 
temelde demokratik bir öz kazandırmıştır.-, 

Değerli arkadaşlarım; I 
Günümüzün konularından biri de güçlü hükümet - I 

disiplinli idaredir. Bu, otoriter, otokratik bir yönetim I 
isteği olarak yorumlanmamalıdır. İstenilen ve bekleni- I 
len, halkın idareye güveninin artması, bakış açısının de- I 
ğişmesi; idarenin de aynı doğrultuda halka bakması- I 
dır. 

İdarenin güçlendirilmesinin fert hürriyetlerinden I 
kesilerek sağlanamayacağı tarihî bir gerçek olduğu gi- I 
bi, tarihin akışı ve belirli hükmü içindedir. O itibarla, I 
fert hürriyetlerini keserek yönetimi güçlendirmek de- I 
ğil, fert hürriyetiyle yönetimin gücünü dengede tutmak I 
esastır. I 

Yönetimin halk nazarında itibarını kazanması, her I 
şeyden önce kamu kuruluşlarında rozete göre işlem I 
yapılmaması, sosyal adaletin, iç barışın, iş barışının I 
gerçekleştirilmesi, işçi haklarının teminata bağlanma- I 
sıyla sağlanabilir. Bu arada kolluk kuvvetlerinin güçlen- I 
dirilmesi, yeniden itibar kazandırılması da toplumun I 
ortak arzusu halindedir. Ancak bu arzu, hiçbir zaman I 
onun bir baskı unsuru olarak kullanılması anlamına I 
gelmez. Esasen kanuna bağlı, sorumluluk duygusuna I 
sahip bir yönetimde böyle bir endişeye yer olmaz; fa- I 
kat sütten ağzımız çok yanmıştır, yoğurdu üflemeye, I 
tedbirli olmaya mecburuz. Onun için anayasada, eziye-- I 
ti de işkence gibi yasaklamak durumundayız. Bu ba- I 
kımdan gelecekte partilere dayalı olarak kurulacak I 
hükümetlerin bu prensiplerden ayrılmamasını sağlaya- I 
cak tedbirleri de düşünmek durumundayız. I 

Hükümeti güçlendirme sorunu, yasalar kadar hü- I 
kümetlerin kuruluşuna, anlayışına ve kadrosunun uyu- I 
muna da bağlıdır. Yakın geçmişte, hükümetlerin ku- I 
ruluş biçiminden ve kadrosundaki uyumsuzluklardan I 
kaynaklanan çeşitli huzursuzluklar görülmüştür. Bu I 
tür hükümetler, genellikle prensiplerden verilen ta- I 
vizler üzerine kuruluyordu; bu yüzden de işlemiyor I 
ve ömürlü olamıyordu. I 

Böyle hükümetler zamanında yapılan seçimler de I 
birer meydan muharebesi haline getirilmişti. Seçim I 
çok yerde bir intikam alma, taraftar doyurma aracı I 
olarak kullanılıyordu. Her gelen hükümet o konuda, I 
sadece bir evvelkini suçlamakla yetiniyor, kendisi de I 
aynı metotları tekrarlıyordu. Bu da demokrasiyi yoz- | 
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laştırmaktan, devlet itibarını sarsmaktan başka bir so
nuç vermiyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın boşluklarından yararlanılarak, sendika
lar, dernekler, meslek kuruluşları da büyük ölçüde 
partilerin birer yan örgütü, uydu gücü olarak kullanıl
mıştı. Kanunlarda olmadığı halde, hükümetleri genel 
grev tehdidi altında tutan, devlet malı elektrik santra
lini kendi eliyle açıp kapayarak grev ilan eden sendi
kacılar da o dönemde görülmüştü. Halbuki bunlar ya
saktı, suçtu; fakat soran, soruşturan yoktu. Yönetim
de görülen çöküntü, sendikaları da dernekleri de sar
mıştı. Denilebilir ki, dünyada en kötü sendikalizm Tür
kiye'de görülmüştü. Kimisi manastır kapalılığı, kimisi 
kırk harami yuvası, kimisi de derviş tekkesi haline 
gelmişti. Bu havaya girmeyen sendikalar ise bugün de 
varlıklarını koruyabilmişlerdir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanının yetkileri de 

son yıllarda basında, kamuoyunda tartışmalara, eleş
tirilere konu olmuştu. Yeri gelince yumruğunu ma
saya vuracak bir Cumhurbaşkanı aranıyordu. Halkın 
bu özlemi zaman zaman yazıldı, söylendi. Ne yazık 
ki, 12 Eylüıl öncesinde bu özlem giderilemedi. 

Cumhurbaşkanının yetkileri az görülüyordu. Oy
sa, Anayasada sayılanlardan başka, başkanlık yemi
ninin derin anlamı, Cumhurbaşkanını büsbütün yet
kisiz bırakmamıştı. Filhakika meclisi fesih yetkisi, ya
ni seçimleri yenileme işlemez bir mecraya girmişti; 
ama eksantrik tertiplerle hükümetler kurulmasını ön
lemek, memlekette olup biten anormal gelişmeler kar
şısında hükümetin dikkatini çekmek yetkisi kolayca 
işleyebilirdi. Ne yazık ki, bu da işletilmemişti. 

«Şimdi yeni bir ihtiyaç belirmiştir. Yeni kuruluş
lar, yeni tedbirler gerektirmektedir. Yine meclise kar
şı sorumlu bir hükümet olsun, yani parlamenter sis
tem devam etsin, yürütmenin, yani hükümetin de başı 
olan Cumhurbaşkanı, yeni organlarla takviye edilsin, 
danışma ve denetleme alanı genişletilsin» deni
yor. Böylece partj ihtilaflarının uzağında kalacak 
Cumhurbaşkanı, sembolik olmaktan çıkacak; sem
bol bir Cumhurbaşkanı, olacaktır. Bu, bilinen an
lamıyla bir başkanlık sistemi de olmayacaktır. Meclisi 
feshetme yetkisi, kamu kuruluşlarının bazı üst ka
deme görevlilerinin doğrudan atanmaları Cumhurbaş
kanının yetkilerini artıracaktır. 

Her yetki bir sorumluluk gerektirir. Oysa Cum
hurbaşkanı, kural olarak tek başına sorumlu değildir. 
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Yeni anayasada bunlara uygun formüller bulunması 
gerekmektedir. 

Açıkça bilinmesi gerektir ki, aşırı temerküz Cum
hurbaşkanının yetkisini değil işini artırır. Bu da onun 
dünyadaki gelişmeleri izlemesini, genel iç politikayı 
yönlendirmesini zorlaştırır, 

Kurulması istenilen Danışma Konseyi, Cumhur
başkanlığına bağlı bir daire niteliğinde olmamalı; ba
ğımsız kimliğe sahip, etkili bir müşavere heyeti du
rumunda olmalıdır. Yani Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğine bağlı bir daire halinden çıkarılmalıdır 
ve öyle de düşünülmesi lazım gelmektedir. 

Bu heyetin yasama yetkisi söz konusu olmaya
caktır. Meclisin üstünde olacağı endişeleri bu sebep
le varit saylamaz. Yalnız Danışma Konseyi adını be
ğenmiyorum. «Konsey» danışmadır, «Danışma» da 
danışmadır; yani konsey bir anlamıyla danışma de
mektir. Danışma Konseyi.... Danışmanın danışması.... 
Cumhuriyet Konseyi diyelim başka bir ad verelim. 
Yani Danışma Konseyi değil, bu arz ettiğim nitelikte 
bir heyet; ama adı Danışma Konseyi değil, Cumhu
riyet Konseyi, Divanı; neyse bir münasip adla ifade 
etmek daha yerinde olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Çift meclisten dönülmesi bir talihsizlik olmuş
tur. Tek meclisten çift meclise geçen ülkeler görül
müştür, fakat çift meclisten tek meclise geçen he
men hemçn yoktur veya pek azdır. Ne var ki, Türki
ye'de böyle bir operasyon zorunlu hale gelmiştir; çün
kü Cumhuriyet Senatosu daha kurulurken sağlam 
kurulmamış, parti oligarjisinin etkisinden de kurtula
mamıştır. Buna rağmen Cumhuriyet Senatosu ikinci 
meclis olarak yine de kanunlarda önemli düzeltmeler 
ve değişiklikler yapmıştır, bu bir tarih gerçeğidir, 
bunu ifade etmeyi görev sayıyorum. 

Getirilen yeni müesseseler ve değiştirilen maddeler 
hakkında görüşlerimizi müzakereler sırasında ayrıca 
açıklama imkânını bulacağımızı ümit ediyoruz. 

Metodik bir çalışma programı uygulamadığı için 
aceleye gelen Anayasa Komisyonu Tasarısında baş
langıç gibi, geçiş maddeleri gibi önemli konular unu
tulmuştur veya başka sebeplerle yazılmamıştır. Böy
le olmakla beraber Tasarı, üzerinde durulmaya değer 
bir bütünlük göstermektedir. Her üyenin bir veya bir 
kaç konuda muhalefet şerhi vermesi de bu bütünlüğü 
bozmamıştır. Bu mütalaa Tasarının tümüyle kabulü 
anlamına gelmez, ama Tasarı bazı iddialar gibi çöpe 
atılacak, bir tarafa fırlatılacak cinsten de bir materyal 
değildir. 

I Bu Tasarıda beni çok duygulandıran, sevindiren 
yeni bazı maddeler getirilmiştir. Türk Bayrağına, 
Millî Marşımıza yer verilmiştir. Bu büyük bir eksik
liği doldurmuş, yeni bir heyecan, yeni bir şevk kayna
ğı olmuştur. Bu konu bizim öteden beri üzerinde dur
duğumuz bir konuydu. Orta Doğada kilit mevkiin
de bulunan, lider devlet rolünü oynayacak imkânla
ra sahip Türkiye Bayrağını ve Millî Marşını Anaya
sasında göstermeliydi. 

Bu arada Atatürkçü ilkelerin donmuş, kalıplaş
mış dogmalar olmadığı gerçeği de bu Anayasada 
dünyaya bir kere daha ispatlanmahdır. 

I Başlangıç maddesi hakkında ayrı bir önerge su
nacağız, onu zamanı gelince ayrıca Yüksek Heyetini-

I ze izah etme imkânı bulacağımı ümit ediyorum. 
Sözlerimi bitirirken >bir noktaya daha temas et-

I mek istiyorum: 
12 Eylül müdahalesinin tamamlanmış, hedefine. 

varmış bir son müdahale olarak bitmesi gönülden te
mennimizdir. Asker kışlasına çekilirken artık arka
sından kontrgerilla ithamları, işkence suçlamaları ol
mayacaktır. 

I Türk Ordusu yapısı itibarıyla demokratik esaslara 
I dayalı, demokrasiyi benimseyen bir Ordu olduğu-
I nu defatle göstermiştir. Hatta açık konuşayım sivil 

yönetimin bir kaç kere bozduğu demokrasiyi asker 
kurmuş, kurtarmıştır. Bu bakımdan, askerî demok-

I rasinin dışında bir güç olarak değil, askerî demokra-
I si içinde, Anayasa içinde önemli, anlamlı, kuvvetli 
I bir güç olarak görmek mecburiyetindeyiz. 

Askerin kışlasının kapısını politikaya kapamak 
lazımdır, fakat kışlanın penceresi asla politikaya ka-

I patılamaz, bu mümkün de değildir; çünkü asker dün
yanın gidişini, yurdun idaresini izlemek durumunda , 
öğrenmek mecburiyetindedir. 

I Ayrıca, artık eski anlayışlar değişmiş, asker rad-
I yo dinliyor, televizyon izliyor, gazete okuyor, hatta 
I asker yetiştiren okullarda Harbiyede politikanın, hu

kukun türlü dalları eksiksiz okutuluyor. O bakımdan, 
I, askerî politikaya sokmayalım endişeleri yerindedir, 
I fakat politikanın da askere bulaştırılmaması politi

kacının dikkat edeceği başlıca noktadır. Bu da basi-
I retli bir idare eliyle ancak mümkün olabilir. 
I Üniforma - ısilindir ilişkisini hassas bir dengede tu-
I tabilen yönetimler, iç ihtilallerden korkmayan başa-
I rıh yönetimler olmuştur. Türkiye bu son dönem tari-
I hinde uzun müddet böyle bir hayat yaşamış, böyle 
I bir hava içinde bulunmuştur. Yani, siyasî yönetim, 
} sivil yönetim görevini yaptığı, işini başardığı müddet-
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çe askere ihtiyaç duymamıştır, askerî siyasî hayatın
da asayiş, emniyet işlerinde kullanmak ihtiyacı duy
mamıştır. Ne zamanki denge bozulmuş, halkın gözle
ri ufukta kurtarıcı aramaya başlamış, o zaman asker 
Milletinin imdadına koşmak mecburiyetinde kalmış
tır. 

Aslında, asker karşısındakinin, yani kendisine 
karşı olan mevzi kazmaları, asker toplamaları, alman 
tedbirleri her zaman uyanıklıkla takip etmek duru
mundadır. 'Memleketi parçalanacak, yurdu bölüne
cek, sokaklarda yürünemeyecek bir ülkede, asker 
ben sadece bu yurdu dış tehlikelere kaışı korumakla 
görevliyim diye bir tarafa çekilip duramaz ve dur
maması da işin gereğidir. O bakımdan, askerî müta
laa ederken evvela onun demokrasiye olan bağlılığı
nı, inancını gönüllerimize yerleştirmek mecburiye
tindeyiz. 

Bu itibarla, 'Millî Güvenlik Kuruluna dair olan 
maddede, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyelerine 
uyulması lazım gelen kurallar niteliğinde göstermek, 
Ordunun siyasî yönetimin üstünde bir kılıç gibi sal
lanmasını ifade etmez. Böyle tereddütler varsa bunu 
doğru düzenlemeliyiz. Askerin, Ordunun maksadına 
uygun bir düzenleme yapmalıyız. Millî Güvenlik 
Kurulu Ordu ile sivil yönetim arasında açılmış bir 
geçit, bir penceredir. 

Binaenaleyh, bu iki yönetimi, bu iki müesseseyi 
bir anayasa anlayışı içinde beraber tutmak, beraber 
görmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de militarist bir 
devlet yönetimi askerî teşkilatta görülmemiştir, gö
rülmüyor, bazı dış kaynaklar bunu sureti mahsusa-
da, başka maksatlarla ihdas ediyorlar, devamlı da 
körüklemektedirler. Halbuki, Türkiye Orta Doğu
da etrafı bu kabil yönetimlerle çevrili olduğu halde 
bir demokrasi adası halinde kalmışsa, bunun başlıca 
nedeni Ordusunun demokrasiye olan bağlılığındandır. 
Bakalım etrafımıza; etrafımızda bütün devletler aşa
ğı yukarı otoriter sistem içindedir, askerî yönetim 
altındadır. Ama, Türkiye coğrafyasının rağmına, bir 
demokrasi adası halinde kalmıştır; çünkü her demok
rasinin tökezlenmesinde elinden tutan asker, onu yi
ne demokrasi mertebesine çıkarmış ve öyle bırakmış
tır. 

O bakımdan Türkiye'deki bugünkü yönetimi ve 
gelecekteki yönetimi, Cumhurbaşkanının yetkilerini 
veya Millî Güvenlik Kurulunun yetkilerini başka 
türlü yorumlamak, anlamak tarihî gelişmeye aykırı
dır, Türk Ordusunun temel inancına aykırıdır ve 
dünyanın bildiği gerçeklere aykırıdır. Ama, böyle 

söyleyenler, böyle konuşanlar, böyle yapanlar var
dır. ıBunlara fırsat vermemek için yasadaki düzenle
meyi daha açık, daha etkili hale getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerime son verirken bu 
Anayasa suskun ya da monoton bir toplumda her ka
fadan bir ses çıkan, çok sesli çılgınlıklar de öngör
müyor. Bu Anayasa, insan haklarına, sosyal adalete, 
uygar tartışmalara açık özgür bir 'toplum öngörüyor. 
Bu Anayasa, barışa, milletlerarası anlaşmalara bağlı 
Türkiye'yi uygarlık düzeyine hızla çıkaracak bir bel
ge olarak tarihteki yerini alacaktır. Buna inanıyorum. 
Bu Anayasa, Batıda hâlâ ortaçağ kalıntısı düşünce
lerle, Türkiye aleyhinde 'yürütülen sinsi kampanyaya 
da kesin bir cevap olacaktır. Millî Güvenlik Konse
yinden de geçerek tamamlanacak bu Anayasa, içte, 
dışta yapılagelen dedikodulara, önyargılara dayanan, 
maksatlı eleştirilerin ne kadar haksız ve isabetsiz ol
duğunu da gösterecektir. 

Bu inanç ve bu ümitle tekrar Yasanın hayırlı ol
ması dileğiyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKjAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; müsaade ederse
niz bulunduğum yerden kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAS/KAİN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — ÎSayın Başkan ve aziz arkadaşlar; 
Anayasanın başlangıç kısmı ile ek maddelerine iliş
kin sık sık tekrarlanan iki soruyu cevaplandırmak is
tiyorum. 

Anayasanın Ibir başlangıç kısmı bulunmadığı mey
danda. Bunu asıl metin ile beraber, Tasarı ile bir
likte vermeyi başlangıçta düşünmüştük, saklamaya 
da lüzum yok, biraz geç kaldık; fakat geç kalmamız 
sırasında da daha 'başka Ibir sonucun, diye
lim geç kalmanın Ibir bayın olduğunu gördük. 
O da, dedik ki, genel görüşme sıralarında ar
kadaşların açıklayacağı görüşleri de Anayasanın baş
langıç kısmına katabiliriz ve Anayasanın başlangıç 
kısmı, Meclisin, hazırlanması sırasında, tam bir sen
tezi olur. 

Şimdi ıSayın Hazer'den rica ediyorum, düşündü
ğü başlangıç ksımını yahut hazırladığı metni de ver
sin; çünkü bu hususta Komisyonumuz çalışmalarına 
başlamıştır ve kısa <bir sürede başlangıç kısmına ha
zırlayıp Meclisimize arz edecektir. Sadece Sayın Ha
zer değil, diğer arkadaşlarımızın da hazırladıkları 
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bir metin varsa veyahut başlangıç kısmına girmesini 
istedikleri düşünceleri varsa, onları da Komisyonu
muza vermeleri ve bunların sentezinin (Komisyonu
muzca yapılarak, metnin hazırlanacağını sayın arka
daşlarıma duyurmak isterim. 

Ek maddelere gelince; gerçekten geçiş maddeleri, 
bir Anayasa metni için lüzumludur, gereklidir. Hat
ta geçiş maddelerinden birtakım sonuçlar çıkarmak 
da mümkündür. Bu, tarafımdan kasten geciktirilmiş
tir. IBunu da açıklamak isterim. Sebebi de: Henüz 
daha birtakım sorunların çözümlenmemiş olması ve 
diğer taraftan da Anayasa müzakerelerinin 211 Eylül
de bitmesinin kararlaştırılmış olması ve Eylül başla-

• « ^ « ^ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 121 

Anayasa Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edi
yoruz. Söz Sayın Göktepe'nin. 

Buyurun efendim. Konuşma süreniz iki saattir. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
Anayasa Komisyonumuz uzun süren yorucu bir 

çalışmanın sonunda bir metin getirip önümüze ve 
incelememize sunmuş bulunuyor. Bu metnin noksan
ları olabilir, eksikleri olabilir, beğendiğimiz tarafları, 
beğenmediğimiz tarafları olabilir, bunlar gayet normal
dir. Herşeyi mükemmel yapmış olsalardı Genel Kuru
lumuz ne yapacaktı?.. Genel Kurulumuz metin üze
rinde çaılşacaktır, metni olgunlaştıracaktır ve milleti
mize yaraşır bir Anayasa hazırlığını Millî Güvenlik 
Konseyinin tetkik, ve takdirlerine sunacaktır. Ben, 
yorucu çalışmaları ve vücuda getirdikleri bu eser 
dolayısıyla Anayasa Komisyonumuzun başta değerli 
Başkanı olmak üzere bütün üyelerine huzurlarınızda 
teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
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rında sizlere bu hususta, yani geçici maddelerin hep
sini bir bütün halinde vermenin mümkün olacağıdır. 
Eğer şimdi geçici maddeleri verse idik; «Şu organ 
şu tarihte yürürlüğe girer,» diyerek sorunun özünü 
çözmüş olmayacaktık. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; Anayasa Tasarısı üzerindeki gö

rüşmelere devam etmek üzere Birleşime ara veriyo
rum. (Meclis, ikinci oturumunu saat 14.00'de yapa
caktır. 

Kapanma Saati : 12.25 

• ^ » • 

inci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

1921 İntikal Anayasasını saymazsak, Cumhuriye
timizin üçüncü Anayasasını hazırlamaktayız. Hepinizin 
bildiği gibi 1924 Anayasası, büyük ölçüde Meclis üs
tünlüğünü ve güçlü yürütmeyi esas alan bir Anayasa 
idi. Bu Anayasanın getirdiği ilkelerle ve bu Anayasa 
ile Türkiye'de asırların rejimine son verilmiştir. Tür
kiye yeni bir idare tarzına, cumhuriyete kavuşturul
muştur. Atatürk'ün yaptığı bütün inkılapların, gerçek
leştirdiği bütün inkilapların hukukî temeli bu Ana
yasa olmuştur. Bu Anayasa memlekette yeni rejimin 
yerleşmesini, istikrarın sağlanmasını, rejimin ve is
tikrarın korunmasiını temin etmiştir. 37 yıl yürürlükte 
kalan 1924 Anayasası Türkiye'de çok partili siyasî dö
neme geçişimizi de sağlamıştır. 37 yılın 15 yılı, 1945-60 
dönemi Türkiye'nin çok partili siyasî döneme geçiş 
dönemidir ye bu dönemde bu Anayasayla temin edil
miştir. Bunun yanında 1961 Anayasası fazlaca iddialı 
bir şekilde ortaya konmuştur; ama daha tecrübeli, 
demokraside daha tecrübeli bir dönemde yürürlüğe 
girmiş olmasına rağmen, rejimi ancak 10 yıl taşıyabil-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkamvdkii Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 
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mistir. Daha 1971'lere geldiğimiz zaman Türkiye 
buhrandadır. 1971 - 1972 değişiklikleriyle Anayasanın 
ömrü 19 yılla çıkarılabilmiştir. 

1924 Anayasası gayet tabî kendinden evvelki re
jime tepki hükümlerini ihtiva ediyordu. Memlekette 
yeni bir rejim kurmuştuk ve 1924 Anayasasının bir 
imparatorluk dönemine tepki olması, millî iradeyi 
egemen kılması gayet tabiî idi. 1961 Anayasasında da 
tepki hükümlerini bulabilirsiniz. 1961 Anayasasında 
1924 Anayasasının getirdiği sisteme büyük ölçüde 
tepkiler vardır. Bunu da normal karşılamak lazımdır. 

Şimdi Türkiye dengeyi bulmak durumundadır ve 
dengeyi sağlamak zorundadır. Karşımızda 1924 tec
rübesi vardır. Karşımızda 1961 tecrübesi vardır; her 
iki Anayasanın getirdiği sistemler vardır; her iki Ana
yasanın uzun uygulama dönemleri vardır ve şimdi bu 
uygulama dönemlerinin ışığında Türkiye dengeyi sağ
lamak durumundadır ve mecburiyetindedir. 

Şunu hemen arz ve ifade edeyim ki, 1961 Ana
yasasının en büyük talihsizliği başlangıç kısmındadır. 
Anayasalar bütün milleti kucaklamak, bütün milleti 
sarmak durumundadır; halbuki 27 Mayıs 1960 ha
reketine meşruiyet kazandırmak noktasından hareket 
eden 1961 Anayasası daha başlangıç kısmımda, o ha
reketin yıkmış olduğu iktidara rey veren ve gönül ve
ren milyonlarca insanı rencide eder bir ifade kullan
mıştır. Buna gerek yoktu. Bu konmasa da 1961 Ana
yasası gene Cumhuriyetin Anayasası olacaktı, gene 
devletin Anayasası olacaktı; ama büyük bir kitle ren
cide edilmemiş olacaktı. Bunu şunun için söylüyo
rum. Önümüzde Anayasanın başlangıç kısmı yoktur, 
komisyon bu kısmı kaleme alacaktır, Anayasanın bü
tün milleti, 45 milyonu kucaklamak durumunda ol
duğunu, sarmak durumunda olduğunu ve önümüze 
matuf, istikbale matuf yeni yaralar açmamak duru
munda olduğunu özellikle hatırlatmak ve rica etmek 
istiyorum. 

Yıllarca, 1961 Anayasası işletildi, işletilemedi tar
tışmaları yapılmıştır. Şimdi Türkiye bu tartışmaları 
geride bırakmaktadır ve tarihe havale etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birşeyi ifade etmeyi kadirşinaslık sayarım. 1961 

Anayasası bir sistem getirmiştir ve 1961 Anayasası 
kendi getirmiş olduğu sistem içerisinde tutarlı bir 
Anayasadır. Sistemi içerisinde tutarlı bir Anayasa
dır ve öbür taraftan 1961 Anayasası Türkiye'de plan
lı kalkınmayı başlatma ve İlerletme bakımından Tür
kiye'nin sosyal ve ekonomik ufuklarını açma ve bü
yütme bakımından Türkiye'ye sosyal haklan getir

me ve geliştirme bakımından inkârı mümkün olma
yan bir hizmet de ifa etmiştir; bunu yüksek huzur
larınızda ifade etmeyi de bir görev sayarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benim anlayışıma göre, Türkiye'nin önündeki en 
büyük mesele eğitim meselesidir. Cehaleti yenme 
Türkiye'nin baş meselesi olmuştur ve bundan sonra 
da baş meselesi olmaya devam edecektir. Cumhuri
yet Türkiyesinin eğitim alanında büyük hizmetler 
yaptığı ve büyük hamleler temin ettiği inkâr edile
mez. Geriye dönüp baktığımız zaman 1924 Anayasa
sını uygulamaya koyduğumuzda Türkiye'nin ilkokul
larda okuyan öğrenci sayısı 342 bindir. 1961 Anaya
sasını uygulamaya koyduğumuz yıllarda da bu sayı 
3,3 milyondur. (Bugün 6 milyon civarındadır. Türki
ye <60 seneye yakın bir dönemde 350 bin ilkokul öğ
rencisini 6 milyona çıkarabilmiştir. Bu 6 milyon, 6 
milyon ümittir ve 6 milyon istikbaldir. Türkiye bu 6 
milyon ümide yarın cevap • vermek durumundadır. 
1923 - 1924 ders yılına bakın Türkiye'nin lise öğren
ci sayısı 1 240Mır. Bugün bir kasabamızda bu sayıyı 
bulabilirsiniz. 1961 Anayasası bunu 100 bin civarın
da bulmuştur.. Bugün yarım milyon gencimiz liseler
de okumaktadır. Yarım milyona yakın gencimiz üni
versitelerde okumaktadır. Türkiye'nin 300 küsur bin 
civarında gencimiz meslek okullarında okumaktadır. 
Demek istiyorum ki, Türkiye'nin eğitim sahasındaki 
çalışmaları başarılıdır, bir mesafe alınmıştır; ama 
eğitim meselesi, cehaleti yenme meselesi önümüzde 
en büyük mesele olarak ağırlığını muhafaza etmek
tedir. Binaenaleyh, Cumhuriyetin temel niteliği ilk 
eğitimi devlet görevi olarak mecburî halde tutması-
dır, mecburî hale getirmiş olmasıdır. Komisyonun 
bu niteliği gayet tabi ve zorunlu olarak muhafaza et
miş olmasını memnunlukla karşılamamak mümkün 
değildir, öbür taraftan, tasarının 42 ncı maddesiyle 
bugünkü yönetimin girişmiş olduğu okuma - yazma 
seferberliğine de Anayasal bir temel 'kazandırılmaya 
çalışılmıştır. Bir toplumda okuma - yazma nisbeti ne 
kadar yüksek olursa olsun yüzde yüz olması müm
kün değildir; Yüzde yarımda olsa yüzde bir de olsa 
okuma-yazma bilmeyen insanlar en ileri toplumlarda 
dahi vardır ve bunların okur-yazar hale getirilmesi 
elbette bir meseledir. Binaenaleyh, bir taraftan temel 
eğitimi, ilik eğitimi mecburî tutuyoruz bir taraftan 
da niçin okuma-yazma seferberliğine gidiyoruz sö
zünde çelişki yoktur, 

Tasarıda, eğitim ve öğretimin Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına gö-
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re yapılması esas alınmıştır. Son yılların acı tecrübe
leri ortadadır. Bırakınız dışarısını, Türkiye Cumhuri
yetinin okullarında bile Atatürk'ü anlatamaz ve Ata
türk'ü öğretemez hale gelmiştik. Cumhuriyet Türki
ye'sinin okullarında Çin metodunu mu yoksa Rus 
metodunu mu uygulayalım tartışmaları Ankara'nın 
göbeğinde devletin gözüönünde yapılır hale gelmiş
ti. Acı bir hatıra olarak vicdanlarımızı sızlatacaktır. 

İşte, mesele ortaya konmuştur. Ne Çin metodu 
ne Rus metodu, işte Atatürk metodu ve işte Atatürk 
metodolojisi ve Komisyon sadece bu hükmü getir
diği için yürekten 'alkışlıyorum ve yetirdikleri bü
tün hükümlere katılmasam dahi bu hükmü koyduk
ları için bu Anayasaya evet demeye hazırım. 

Muhterem arkadaşlar; 

Arkadaşlarımızın itirazı olabilir; ama Komisyon 
bütün kaynaklarımızı, ister kamunun elinde olsun 
ister özel kesimin elinde olsun Türk eğitiminin, Türk 
millî Eğitiminin emrine vermektedir. Bunda gocuna
cak toir taraf yoktur. Bütün kaynakları millî eğitimin 
emrine vermek bir ülke için yapılabilecek en büyük 
fedarkârlıktır. Eğer özel sektör eğitim meselesini kö
tüye kullanırsa bunun tedbirleri vardır, çareleri var
dır. Okul bitirmiş insan enflasyonuna yol açar?.. Aç
maz efendim. Okul bitirmiş insanlarımızın işsizliğine 
yol açar?.. IE biz insanlarımızı sadece iş bulmak için 
eğitmiyoruz. İnsanlarımızı eğitilmeye muhtaç olduk
ları için, eğitilmeye müstahak oldukları için eğitiyo
ruz. Binaenaleyh, devletin bütün imkânları ister ka
munun elinde olsun ister özel kesimin elinde olsun 
eğitimin emrine vermesinde bir kötülük yoktur; üs
telik de eğitimin gelişmesine büyük hizmetlerde bu
lunacağı kanaatindeyim. 

Burada şunu ifade etmeden geçemeyeceğim: Üni
versiteler maddesinin günün şartlarına uygun bulmu
yorum. Türkiye'de bugün 18-20 üniversite vardır. 
Bu maddeye göre 18-20 üniversite arasında koordi
nasyon sağlayamazsınız. Son düzenlemeyle 27; ama 
27 üniversite arasında (bu maddeyle koordinasyonu 
nasıl sağlayacaksınız?.. Her üniversitenin organını 
seçmesi bir mesele değildir, seçer. Kaldı ki, Millî Gü
venlik Konseyi bir düzenleme getirmiştir. Yüksek 
öğretim Kurulunu teşekkül ettirmiştir. Herhalde bu
nun bir sebebi vardır. Komisyonumuzda 9 tane de
ğerli akadamisyen üyemiz olduğunu biliyorum. Üni
versiteyi düzenlerken keseri biraz kendilerine yont
muşlar. 

Meslekî eğitimin düzenlenmesiyle ilgili hüküm 
oldukça yerindedir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Üniversite ve gençlik olayları benim kanaatime 

göre Türkiye'de üzerinde en çok durulması gereken 
olaylardır. Tam bir asırdır Türkiye'nin üniversitele
rinde problem vardır. 1876 talebe-î ulûm isyanıyla 
başlamıştır bu hareket 187'6'ya dönerseniz Sultan 
A'bdölaziz tabJttaidır, devletin malî problemleri vardır, 
devletin iktisadî problemleri vardır, devletin dış borç 
problemleri vardır, devletin azınlıklar problemleri var
dır. Tam bu problemli ortamda talebe-î ulûm soka
ğa dökülmüştür. İstanbul sokakları günlerce hareket 
halindedir ve bu hareketin sonunda Sultan Aziz tah
tan indirilmiştir. Bir çok tarihçilerimiz yazar ki, Sul
tan Aziz'i tahtan indiren talebe-î ulûm hareketinin 
arkasında Şehzade ıMurat taraftarlarının maddî ve 
manevî desteği vardır. 

Geliyorsunuz 191!2'ye. 1912'de bakıyorsunuz tale
be-î ulûm, yani medrese talebesi, bugünkü anlamıy
la üniversite talebesi gene sokaktadır ve bu defaki 
sloganları «Harp isteriz» sloganıdır. Harp istemişler
dir, Devlet de harbe girmiştir; ama Osmanlı İmpa
ratorluğu, Türkiye Devleti 3 günde koskoca Rume
li'yi kaybetmiştir. Bunun bir benzerini 1964'de yarat
maya çalıştılar Türkiye'lde. Hepiniz hatırlayacaksınız, 
1964'de Kıbrıs'a havadan müdahale hakkımızı kul
landık. Ankara sokaklarına dökülen gençler merhum 
İsmet Paşa'ya, Başvekil İsmet Paşa'ya, «Paşam, çiz
meni giy» diye bağırıştılar; ama 1912 tecrübesini, 
1912'nin acı olaylarını genç bir kurmay subay ola
rak yaşamış olan İsmet Paşa bu oyunlara gelmedi ve 
«(Ben çizmemi değil aklımı kullanacağım» dedi. 1912' 
lerin yaptırdığı hataya 1964'tekiler İsmet Paşa'yı dü-
şüremediler. 

Muhterem arkadaşlar; 

Cumhuriyet dönemine bakıyorsunuz, Tan Mat
baası olayı vardır, Vagon Lee olayı vardır; ama bun
lar büyük ölçüde rejime ve devlet yönelik hareket
ler değildir. Binaenaleyh, devleti fazla meşgul etme
mişlerdir. 

1960 talebe hareketlerini huzurlarınızda ve bu
rada tartışmaya gerek görmüyorum. Herhalde tarih 
bu tartışmayı en iyi şekilde yapacaktır. 

1968'e geliyorsunuz, üniversiteler gene hareket 
halindedir. İşgaller başlamıştır, boykotlar başlamış
tır. Sade Türkiye'de değil dünyanın her tarafında, 
bütün Batı ülkelerinde, bütün demokratik ülkelerde 
talebe hareketleri, üniversite talebesi hareket halinde
dir; ama 1968 olayları Türkiye'de bir hayli şiddetli 
olmuştur. Başka demokratik ülkeler iktidarlarıyla 
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ve muhalefetiyle anlaşmışlar, meseleye doğru teşhis
ler koymuşlar ve meseleyi kısa zamanda halledebil-. 
mislerdir; ama Türkiye'de siyasî partiler ne Meclis 
dışında, ne Meclis içinde talebe olayları konusunda 
anlaşamamışlardır. Anlaşamadıkları için de mesele 
gittikçe müzminleşmiş, gittikçe Devleti ve milleti ra
hatsız eden noktalara gelmiş ve masum talebe hare
ketleri olmaktan çıkarak silahlı eyleme, silahlı teröre 
dönüşmüştür ve hepiniz hatırlayacaksınız, 12 Mart 
1971 öncesi Muhalefet Lideri olarak İsmet Paşa, 
Devleti kuran bir insan olarak vicdanı isyan etmiş 
ve 'televizyona çıkıp, '«Haytalar, ne yapıyorsunuz?». 
demek mecburiyetinde kalmıştır. 

Gerçi o devirde yürüyen, hareket eden sadece üni
versite öğrencileri de değildi. Üniversite hocaları da 
yürüyordu, Yüksek Hâkimler de yürüyordu, Devle
tin idarecileri, valileri de yürüyordu. Yani velhasıl 
yürümek adeta moda haline gelmişti ve tabiî bu ka
dar çok kesim Ankara, İstanbul sokaklarında yürür
se Devletin sokakları aşınmaz; ama Devletin gücü 
ve itibarı aşınır. İş buraya gelmiştir. 

IMuhterem arkadaşlar; 
(Kimseyi ilzam etemek için söylemiyorum. Hadi

seleri tespit etmekle yetiniyorum sadece. 

12 Mart 1971 ve 1973 dönemi bir olağanüstü dö
nemdir. <Bu dönemde 1961 Anayasasında görülen boş
luklar doldurulmaya çalışılmıştır. Anayasanın 55 
maddesi partilerarası anlaşmayla değiştirilmiştir. De
ğiştirilen 55 maddenin 35'i Devletin güvenliğiyle ilgi
li maddelerdir ve sadece Anyasanın ilgili maddeleri 
değiştirilmekle de kalınmamıştır, bu değişikliklere 
paralel kanunlar da çıkartılmıştır; ama ne olmuştur 
sonu?.. 1973 seçimleri yapılmıştır. 1973 seçimlerinden 
sonra Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bütün 
bu kanun değişiklikleri âdeta sistemli bir şekilde bi
rer birer iptal edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkeme
leri 'Kanunu iptal edilmiştir, Üniversiteler Kanunun
da yapılmış olan değişiklikler kısmen iptal edilmiştir, 
Dernekler Kanununda yapılan değişiklikler iptal edil
miştir, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili deği
şiklikler iptal edilmiştir, Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanununda yapılan değişiklikler iptal edilmiştir, Sı
kıyönetim Kanunundaki bazı hükümler iptal edilmiş
tir. TRT Kanunu aynı akibete uğramıştır. En sonun
da meşhur Af Kanunu bardağı taşıran damla olmuş
tur. Böylece bir yandan kanun yapma gücü zayıfla
mış, bir yandan da yürütmenin gücü zaafa uğratıl
mıştır. Tabiî bundan devlet ve rejim düşmanları 
cüret ve cesaret almışlardır. İSokak, cüretini iyice ar

tırmıştır. Sokaklarda silahlı eylemciler, beyni yıkan
mış, şartlanmış silahlı eylemciler adam kurşunlama
ya, adam boğazlamaya, kahvehaneleri basmaya, be
lediye otobüslerini kaçırıp kurşunlamaya başlamış
lardır. Bugünleri hep beraber yaşadık, geliyoruz. Ni
yazım, bu memleket bir daha o günlere düşmesin. 

Şimdi, bir şey çok calibi dikkattir. Bütün bu olay
lar olurken üniversitelerin tutumu nedir?.. İlk başta 
«üniversiteler muhtar kuruluşlardır, üniversitelere 
polis giremez» demişlerdir ve Devletin polisi üniver
sitelerdeki suçluyu ve suçu takip edemez hale gel
miştir, buna mani olunmaya çalışılmıştır. Olaylar yo
ğunlaşmıştır, bu defa da «Efendim, biz çağıralım, 
ıpolis ondan sonra gelsin. Öyle gelsin» denmiştir. Bfla-
hara, tedbirsizlikleri, gafletleri ve hatta üzülerek ifa
de ediyorum, bazılarının beraberlikleri sonucu olay
lar kendilerini de aşmıştır. iBu defa da «Aman polis 
yetişsin» demişlerdir. Daha da ileri gitmişler, yapı
lan çeşitli resmî Itoplantı'larda üniversitelerde karakol
lar açılmasını ister hale gelmişlerdir. 

Şimdi, üniversitelerde cereyan eden ve üniversi
telerden kaynaklanan bu olayların önüne geçilebilmek 
için, bir yeni düzenlemeye girişilmiştir. Daha yeni 
bir düzenleme üç aylık, beş aylık (bir düzenlem'e; ama 
Sayın Komisyon bu düzenlemeye her nedense itibar 
etmemiş ve 1971 değişikliklerinin dahi gerisinde bir 
hükümle karşımıza gelmiştir. Çünkü, 197)1 değişikli
ğinde üniversitelerde eğitim ve öğretim yapılamaz ha
le geldiği zaman hükümete, devlete üniversiteye el 
koyma hakkı verilmiştir. Getirilen metinde bu dahi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye'yi rahatsız eden sokak olaylarının her se
ferinde üniversitelerden kaynaklanmış olması fevka
lâde üzücüdür ve herhalde parmak basılması gere
ken bir durumdur. Aslında Türkiye'nin 27 üniversi-
tesiteye sahip olması bu milletin çocukları için kat
lanabileceği bir büyük fedakârlıktır ve Türkiye'nin 
20'nin üstünde üniversiteye sahip olması küçümsen
mesi mümkün olmayan bir güç, küçümsenmesi müm
kün olmayan bir potansiyeldir. Türkiye bu fedakâr
lığı, bu gücü, bu potansiyeli iyi kullanmak, iyi işlet
mek durumundadır. 

Vatandaş üniversite binalarında veya üniversite 
yurtlarında silahlı eşkiya barınsın istemiyor. Vatan
daş üniversiteden ilim ve irfan yayılsın istiyor, üni
versiteden teknoloji yayılsın istiyor. Eğer bilimsel 
özerklik bunu 'sağlayacaksa buna evet.'Bilimsel özerk
liğin inkârı da, kaldırılması da mümkün değildir; ama 
onun ötesi düzenlenmeye muhtaçtır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Devlet Başkanımız 23 Temmuz 1981 günü 

Erzurum'da halka şunları söylemiştir, Türk Milleti
ne şu vaatte bulunmuştur: «Çocuğunuzu Devletin 
okullarında okutunuz. Kız ve erkek çocuk ayrımı 
yapmadan okutunuz.» 

Artık yeni aldığımız bir kararla ilk ve ortaokul-, 
lara, liselere mecburî din dersi konacaktır. Okulla
rımıza mecburî din dersi koymakla laikliğe aykırı 
davranmış olmayız. Atatürk de «IDini cehlin elinden 
alıp, ehlin eline vermek gerekir» demiş ve Tevhid-i 
Tedrisat IKanunu çıkarmıştır, fakat okullarımızda din 
dersi ehil kimseler tarafından verilmediğinden çocuk
larımız ya hiç din terbiyesi alamamış veya cahillerin 
elinde kalmıştır. IBunun içindir ki, okullarımıza din 
dersi koyacağız; ama müsaadesiz Kur'an kursları 
ile de amansız mücadele edeceğiz. Sayın Devlet Baş
kanımızın söyledikleri bunlardır. 

Bu konuşma milletin büyük bir tasvibi ile karşı
lanmıştır. Meydanların da dili vardır. Meydanlar, Sa
yın Devlet Başkanı bunları söylerken tasviple, alkışla 
karşılamıştır; ama Sayın Komisyonumuzun getirdiği 
düzenleme buna yeterli değildir. Esasen getirilen din 
ve Vicdan hürriyeti maddesi maksada kâfi değildir 
ve laiklik yönünden de eksiktir. 

Deniyor ki, «Kimsenin ibadete, dinî ayine ve tö
renlere katılması zorlanamaz.» doğrudur, kimse zor
lanamaz. Dinin emri de budur; ama 1961 Anayasa
sında ilgili maddenin ikinci fıkrası vardır «Kamu dü
zenine ve genel ahlâka ve bu amaçlarla çıkarılan ka
nunlara aykırı olmamak şartı ile herkes ibadetinde, 
dinî ayinlerde ve törenlerde serbesttir.» 

Şimdi, Komisyon menfiye hürriyet getiriyor, men
fiye teminat getiriyor, yani zorlanamayacak, zorla 
kimse ibadet ettirilemeyecektir; doğrudur; ama müs-
bete, yani ibadet etmek isteyen vatandaşa yeterli 
teminat getirilmiyor. Böyle laiklik anlayışı olmaz. 
Laikliğin temeli devletin din işlerine müdahale etme
mesi, dinin devlet işlerine müdahale etmemesi, kar-
rışmaması kadar; vatandaşın ibadet hürriyetinin de 
teminat altında bulundurulmasıdır. 

Türkiye bu noktadan geri gidemez. 1914 Anaya
sası da bunu böyle getirmiştir, 19611 Anayasası da 
bunu böyle getirmiştir. Bu noktadan geriye gitmek 
Türkiye'de vicdanları rahatsız eder. 

Değerli arkadaşlar; 
Tasarı milletimizin sahip olduğu birçok sosyal 

hakları saklı tutmaktadır. !Bazı yeni sosyal haklar da 
getirmektedir. Aslında sosyal hakların getirilmesi de, 

sosyal hakların geliştirilmesi de ekonomik gelişmeye 
bağlıdır. Eğer bir memlekette geliri ve serveti arttı-
ramazsanız, dağıtabileceğiniz bir şey yoktur. 

Binaenaleyh, bir yandan geliri ve serveti artırma
ya çalışırken, bunları artırırken 'bir yandan da bun
ların adilane dağılımını ısağlamak esastır. Bunun bir 
tek yolu vardır. O da ekonomik kalkınmadır. 

Şunu ifade edeyim, gerek ekonomik kalkınma, 
gerek sosyal devlet anlayışı çağımızın birbiri ile çok 
yakım irtibatlı ifcİDİaydır. 

Anayasa Devletin temel nizamı olarak bu olaya 
uzak kalamaz. 

Taslağın 52 nci maddesinde yeralan «İşsizliği ön
lemeye matuf ekonomik ortamın yaratılması», 61 in
ci maddede yeralan «Türketicinin korunması», 22 nci 
maddede yeralan «Aylık ve ücretlerde muadeletin 
sağlanması», 67 ve 68 inci maddelerde yeralan «Yaş
lıların ve sakatların korunması», 65 inci maddede 
yeralan «Konut ihtiyacının sağlanması», 66 mcı mad
dede yeralan «Sosyal güvenlik», bunların hepsi gü
zel şeylerdir. Bunlara katılmamak mümkün değil; ama 
bunların hepsi sosyal devletin gereği olan ekonomik 
gelişmeye bağlıdır. 

O halde, önemli olan şudur. Bu Anayasanın de
ğeri ve başarısı ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek 
rasyonel bir sistemi getirmekte midir, ülke gerçekle
rine uygun bir sistemi getirmekte midir, ihtiyaçları
mıza uygun bir sistemi getirmekte midir?.. Önemli 
olan nokta budur. 

Değerli arkadaşlar; 

Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye küçücük bir 
ülke değil'dir. Yüzölçümü 'bakımından dünyada ba
ğımlı veya bağımsız 217 ülkenin içerisinde 36 inci 
yız. Nüfus bakımından da 15 inciyiz. 

Bir büyük imparatorluktan elimizde kalan küçü
cük bir vatan değildir. Aslında uçsuz, bucaksız bir 
vatana sahibiz. Bakın bu memleketin Palandöken'in
de kar vardır, Antalya'sında bahar vardır ve gene 
bakın bu memleketin Ağrı'sındaki çiftçi arpa eker, 
Çükurovasındaki çiftçi arpa yolar. Demek ki, Tür
kiye büyük bir ülkedir. 

O halde, dağlarının altı servet dolu olan, dağları
nın ve ovalarının üstü servet dolu olan Türkiye'ye 
bu Anayasa ekonomik gelişme ve kalkınma getirebi
lir mi?.. Jeopolitiğimiz buna uygundur, kıtalararası 
köprü durumundayız, uygun durumdayız. Su rezer
vimiz Avrupada birincidir, 19 milyon hektar orman 
varlığımızla Avrupanın üçüncüsüyüz, 70 milyonu 
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aşan hayvan varlığımızla Ortak Pazar ülkeleri ara
sında birinciyiz ve sadece bor tuzlarımızla 156 ülke 
arasında üçüncüyüz. Bunların her biri Türkiye için 
bir büyük kaynağın, bir büyük varlığın ifadesidir. 

26 milyon hektarlık tarım arazisinde Türkiye, 40 
milyon ton hububat, 40 milyon ton meyve, 40 mil
yon ton sebze üretebilecek potansiyele sahiptir. (Bun
ları birer misal 'olarak 'veriyorum. 

O halde Türkiye, bu potansiyeli, bu servetleri, bu 
kaynaklan değerlendirmek ve ekonomik kalkınmasını, 
ekonomik gelişmesini sağlamak zorundadır. (Bence 
Anayasanın birinci değeri, birinci önemi buradadır. 

Değerli arkadaşlarım, öbür taraftan, Türkiye ve 
Türk Halkı yapısı itibariyle demokratik bir ülkedir. 
Dünyadaki 150 civarındaki bağımsız ülkeden sadece 
23'ü hürriyetçi nizamı kendilerine hayat tarzı olarak 
seçmiştir. Türkiye, gelin, Japonya'dan Adriyatik'e 
kadar dört tane hürriyetçi nizamı seçmiş ülke var
dır; Japonya'dır, uzun bir mesafe atlayın Hindistan' 
dır, uzun bir mesafe atlayın Türkiye'dir ve yanıbaşı-
mızda Yunanistan'dır. (Binaenaleyh, buhranlarımı
zı aşmak zorundayız. Demokratik rejimin buhranla
rı olmuştur diye kendimizi ümitsizliğe kaptırmamızın 
manası yoktur. Türkiye'ye demokrasi gelecektir, de
mokrasi daha güçlü, daha sıhhatli şekilde gelecektir 
ve buhranlarımızı aşarak, hürriyetçi demokrasiyi 
kurabilmek, bu memlekette hepimiz için en mukad
des görevdir. Bu görevi başaracağımıza inanıyorum. 
Danışma Meclisimize bu görevi başarmanın tarihî 
sorumluluğu nasip olmuştur, bütün arkadaşlarım bu 
sorumluluğun idraki, şuuru ve kıvancı içindedir. 

Yapmakta olduğumuz Anayasanın ölçülerini dar 
tutamayız. Eğer ölçüleri dar tutarsak, gelişen Tür
kiye'yi kısa bir süre sonra iyice sıkmaya başlar. 

Bakın, 1924 Anayasasını '13,5 milyon nüfus ile 
yürürlüğe koyduk. 1961 Anayasasını 28 milyon nü
fus ile yürürlüğe koyduk. Bugün 45 milyonuz; ya
rın i80 milyon olacağız, 100 milyon olacağız. Anaya
sa bugünün meselesi değildir ve 1927'lerde ülkenin 
sadece % (20'si şehir nüfusudur. Bugün şehir ve köy 
nüfusu yarı yarıyadır. 1945 sayımında'* Türkiye'de 
nüfusu 100 bini aşan şehrimiz dört tanedir. 1960'da 
9, 1970'de '19 ve 1980 sayımında 28'dir. Şu halde, 
Türkiye'de şehirler büyüyor, kasabalar şehirleşiyor, 
köyler kasabalaşıyor. iŞehirleşme daha uzun süre 
devam edecektir. Çünkü şehirleşme sanayi toplumu
nun gereğidir. 1924'lerde Gayri Safi Millî Hâsıla içe
risinde % 10 olan sanayi oranı, bugün % 22-23'ler-
dedir ve gene o tarihlerde, 1927'lerde % 67 olan ta

rımın oranı % 23'lere inmiştir. Demek ki, Türkiye 
bir tarım ülkesi olduğu kadar, bir sanayi ülkesi ol
ma yolunda hızla ilerlemektedir. 

ISanayileşmenin tabiî sonucu şehirleşmedir. Tür
kiye şehirleşmeye karşı koyamaz. Şehirleşme çağın 
bir hadisesi, çağın bir olayıdır ve Türkiye'de şehir
leşme toplumun canlılığının, toplumun dinamizmi
nin ve toplumun, sanayi toplumu haline gelmesinin 
timsalidir. Ne var ki, şehirleşmenin doğurduğu önem
li problemler vardır. Ekonomik problemler vardır, 
sosyal ve kültürel problemler vardır hijyenik ve pla-
nikasyon problemleri vardır, çevre sorunu problemi 
vardır, emniyet ve asayiş problemi vardır, konut 
problemi vardır. Türkiye, bu problemlere eğilmek 
ve bunları halletmek zorundadır ve bunlar için de ge
rek Anayasada gerek kanunlarda rasyonel düzenle
meler yapmak zorundadır. 

Anayasa 'Komisyonunu bu noktada, şehirleşme 
konuşumda ciddî bir yaklaşımı içerisinde bulabiliyo
rum. îki meselede, iki konuda bulabiliyorum; birin
cisi, büyük yerkşim (merkezleri için özel idare sta
tüsü, özel yönetim statüsü getirmektedirler. Türkiye' 
nin ve şehirleşen nüfusun buna gerçekten ihtiyacı 
vardır. 1580 sayılı Belediye kanunu ile 2 000 nüfuslu 
kasaba belediyesini de 5 milyon nüfuslu İstanbul Be
lediyesini de idare edemezsiniz. Binaenaleyh, Anaya
sanın bu hükmü, oldukça gerçekçidir ve Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına uygundur. 

Öte taraftan, 63 üncü maddede yer alan çevre 
şartlarının ve sağlığın korunması şartı vs bunun İDev̂  
lete bir görev olarak verilmesi ileri bir adımdır. 

68 inci maddede Devlet, şehirlerin özelliklerini ve 
çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde 
konut ihtiyacını karşılayıcı önlemler alma görevi ve
rilmiştir. ıKonu esasen bugünkü yönetim tarafından 
Toplu IK!onut (Kanunu ile büyük ölçüde ele alınmış
tır. Uygulamanın daha rasyonel, daha hızlı hale ge
tirilmesi şarttır. 

Her Türk vatandaşının başını sokabileceği bir eve 
mutlaka ihtiyacı vardır ve iş, aş ve konut Türk va
tandaşından ne pahasına olursa olsun esirgenemez. 
Bunun maliyeti aranmaz. 

Ne var ki, konut meselesinde Komisyonun getir
diği hükmü eksik buluyorum. Çünkü konut sorunu, 
sadece şehirlerin sorunu değildir. Büyük ölçüde şehir
lerde göze çarpan bir sorundur; ama gidin Anadolu 
köylerine, büyük kısmında konut meselesi karşınıza 
çıkar. Binaenaleyh, Komisyon, Türkiye'nin konut me
selesini, bir, millî konut politikası anlayışı içerisinde 
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düzenleyebilirdi, öyle bir çerçeveyi Anayasaya otur- ' 
tabilirdi; bu yapılamamıştır. 

Türkiye bugün sabit fiyatlarla 210 milyar dola
yında olan Gayri ISafi Millî Hâsılasını en kısa zaman
da 1 trilyona, 2 trilyona çıkarmak zorundadır. Bu
nun için de Anayasanın hamleci olması gerekir. Ana
yasa Komisyonu, birçok maddelerinde ekonomik is
tikrardan bahsetmektedir. Ekonomik istikrardan bu 
kadar çok bahsedilmesi, öyle sanıyorum ki, Türkiye' 
nin çeşitli sebeplerle geldiği bir istikrarsız ortamın ve 
bu istikrarsız ortamdan çıkabilmek için uygulanan 
bir istikrar programının fazla etkisi altında kaldıkla
rını göstermektedir. Ama, bugünkü uygulanan istik
rar programı bir hedef değildir, Türkiye ekonomisi
ne yeni bir hız, yeni bir güç, yeni bir hamle verebil
meye yöneliktir. Asıl hedef budur ve bu hedefi ger
çekleştirebilirse başarılı olacaktır. Binaenaleyh, bir 
manada durgunluk olan ekonomik istikrar, Anayasa
da bu derece fazla bir bağlılık ve sadakat içerisinde 
yer almamalıdır görüşündeyim. Hedef olan, istikrar 
değil, hamleciliktir. 

Türkiye'nin önünde ve uygulayageldiği bir model 
vardır; bu model karma ekonomi modelidir. Ana
yasa, karma ekonomi modeline sadık kalmıştır. Tür
kiye'nin uyguladığı bu modelde, zaman içinde görü
len bazı arızalara rağmen, büyük ölçüde başarılı ol
duğu da bir gerçektir. Bu model, 1923'lerin 1924'le-
rin Türkiye'sini, 198'2'lerin Türkiye'si haline getire
bilmiştir. Bulunduğumuz noktayı küçümseyenleyiz. 
Aşağılık kompleksine millî vicdanda yer yoktur. Bi
zim vicdanlarımızda da yer olmaması gerekir. 

Bu model içerisinde teşebbüs hürriyeti büyük 
önem taşır. Hür teşebbüs veya özel teşebbüs demi
yorum, teşebbüs hürriyeti. Kişinin teşebbüs hürriyeti 
fevkalade büyük önem taşır. Çağımızın devleti, te
şebbüs hürriyetini tanır, teşebbüs hürriyetine güven 
verir teşebbüs hürriyetine istikrar ortamı sağlar. Te
şebbüs hürriyetini bir gün şöyle veya bif gün böyle 
muameleye maruz tutarsanız, bundan memleket za
rar görür; geçmişte bunun zararlarını da az çok ya
şadık. Bu yönde yolumuzu sıhhatli bir şekilde çiz
meye mecburuz. 

Anayasa Tasarısının, teşebbüs hürriyetini az çok 
bir istikrara ve yeterli bir teminata kavuşturabildi-
ği kanaatindeyim. Bu konudaki düzenlemelerini ol
dukça yerinde buluyorum. 

Değerli üyeler; 
IBir konuyu daha söylemek istiyorum. Orman ve 

orman köylüsü ile ilgili hükümleri oldukça müspet 
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bir yaklaşım olarak gördüm. İçimizdeki bu mesleğe 
mensup değerli arkadaşlarımla da meseleyi müzakere 
ettiğimde, onların da aynı kanaata sahip olduklarını 
sevinerek müşahade ettim. 

Türkiye, ormanla orman köylüsünü yıllardan be
ri barış içerisinde bulunduramamıştır. Türkiye, her
halde ilk defa bu Anayasa ile orman ile orman köy
lüsünü barışık halde bulundurmaya yönelmektedir. 
Bir taraftan ormanlarımız teminat altına alınmakta, 
bir taraftan da orman köylüsüne çalışma şevki, üre
tim gayreti ve üretim gücü verebilecek bir düzenle
meye yer verilmektedir. Ufak tefek ıslahı gereken 
yönleri olabilir. Arkadaşlarımızın da katkısıyla bun
ların 'burada daha da iyileştirilebileceği kanaatinde
yim, IBu hükümler dolayısıyla Komisyona özellikle 
tebriklerimi sunarım. 

Değerli arkadaşlar; 

Ekonomik kalkınmanın Türkiye çapında ikinci 
önemli tarafı, Devlet İktisadî Teşebbüsleridir. Çağı
mızın devleti birtakım iktisadî teşebbüslerde bulun
maya mecburdur. Bir yandan teşebbüs hürriyetini 
tanıyacaktır, teşebbüs hürriyetine güven verecektir, 
teşebbüs hürriyetine istikrar sağlayacaktır, b'ir taraf
tan da devletim kendisi birtakım ekonomik faaliyetlerde 
bulunacaktır. «Bulunmasın» diyenler yanlıştır. «Te

şebbüs hürriyeti kaldırılsın, teşebbüs hürriyeti olma
sın» diyenler ne derece yanlışsa, «Devlet İktisadî Te
şebbüsleri bulunmasın» diyenler de aynı derecede 
yanlıştır. 

Türkiye'de, devletin iktisadî faaliyetleri, İktisa
dî Devlet Teşekkülleri içerisinde organize edilmiştir 
ve büyük Atatürk'ün millete en güzel hediyelerinden 
birisi de İktisadî Devlet Teşekkülleridir. Zaman içe
risinde bunların yönetimi bozulmuş olabilir, zaman 
içerisinde bunların kaynakları yetersiz hale gelmiş 
olabilir, zaman içerisinde bunlar amaç dışı kullanıl
mış olabilir, zamanla bunlar politize edilmiş olabilir. 
kontrolları, denetimleri aksamış olabilir, ama te
meldeki yerleri, kuruluşları ve temeldeki tercihleri 
doğrudur. Türkiye bunlardan vazgeçemez. 

Şimdi temelde bu kuruluşlar Sayıştay denetimi 
dışında tutulmuşlardır. Ta 1936'lardan beri İktisadî 
Devlet Teşekkülleri, Sayıştay denetimin dışında tutul
muştur. Şimdi, Anayasa Komisyonunun hazırladığı 
metinde İktisadî Devlet Teşebbüsleri, yani KİT'ler 
Sayıştay denetimi içine alınmaktadır. Efendim, geç
mişte denetimsiz kalmış. Efendim, geçmişte denetim
siz kalmış olabilir, ama herhalde ta 1936'larda büyük 
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Atatürk'ün zamanında bunlar Sayıştay denetimi dı
şında tutulduklarına göre, bunun da bir sebebi var
dır. 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri müdebbir bir tüccar 
ve basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorunda
dırlar. Biz bir taraftan bunun gayreti içindeyiz, yö
netimlerini buna göre düzenlemenin gayreti içinde
yiz, daha birkaç ay evvel Hükümete yetki tasarısı 
verdik, «Düzenle» diye, ondan da hâlâ hiçbir haber 
yok, bakalım ne çıkacak altından, bunların denetim
leri, yönetimleri yeni usullere kavuşturulurken de
netimleri de ra'syon'el şekilde düzenlenmelidir. Sayış
tay'ın klasik muhakeme usulleriyle Devlet İktisadî 
Teşebbüslerini yürütemezsiniz. 

Tasarıda, Bakanlar Kuruluna, vergi ve resimlerin 
asgarî ve azamî sınırlarının kanun ölçüsü içerisinde 
tespit edilmesi yetkisinin verilmiş olmasını olumlu 
karşılıyoruz. Çağın gereklerine ve modern devletin 
icaplarına uygun bir düzenlemedir. Yalnız, Merkez 
Bankası ile ilgili hükümleri son derece katı ve insaf
sızdır. Arkadaşlarım temas etmediler; ben, konu üze
rinde özellikle durmak istiyorum. 

Bankanın başkanını Cumhurbaşkanı mı tayin et
sin, Bakanlar Kurulumu tayin etsin?.. Herhalde mese
le bu değildir. Mesele yetki meselesi değildir. Mesele 
insan meselesidir. Eğer Merkez Bankasının başına ko
yacağınız insan hakikaten bu işin erbabı ise, tayini 
nereden gelirse gelsin, problem değildir, ama Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilen para - kredi ilke
lerini kalkınma planları ve programları dahilinde uy
gulayacağına göre, Bakanlar Kurulunun kararı ve 
Cumhurbaşkanının onaylaması ile tayin edilmesi, her
halde işin icabına daha uygun düşer. 

Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesine gö
re, «Banka, miktarı cari yıl genel bütçe ödenekleri 
toplamının % 15'ini geçmemek üzere, Hazineye kısa 
vadeli avans hesabı açar.» Komisyon, bu hükmü, Ta
sarının 140 inci maddesine hemen hemen aynen al
mıştır, ama «açar» dememiş, «açabilir» demiş. Yani 
Merkez Bankası, Hazineye kısa vadeli avans hesa
bı açmayabilecektir. Bu hükmü Anayasaya almaya 
gerek var mıdır, yok mudur, o da ayrı meseledir. 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlarım, Hazineye kul
landırılan kısa vadeli avansın Merkez Bankası kredi
leri içerisindeki miktarlarına; 

1950 - 1959 döneminde, Merkez Bankası kredileri 
içerisinde Hazinenin kullandığı kısa vadeli avans mik
tarı % 5,8'dir ortalama. Dokuz yılın ortalaması. 

Enflasyonun en yüksek olduğu bir dönem olan 

1958'de Merkez Bankasından Hazinenin kullandığı kı
sa vadeli avans nispeti Merkez Bankası kredileri içe
risinde % 8'i geçmemiştir. 

Geliyorsunuz, 1963 - 1970 döneminde, yani planlı 
dönem dediğimiz dönemde % 21'dir. 

1971 - 1979 döneminde % 30'dur. 
Katılıyorum, yüksektir, fevkalade yükselmiştir. 

Merkez Bankasını kamu finansman bankası haline 
getirmiştir. 

1981'de bu oran % 28,5'a indirilebilmiştir yeni 
vergi kanunlarına rağmen. 

Şimdi Komisyon, ekonomik istikrarın büyük öl
çüde siyasî istikrara bağlı olduğunu unutmuş gözük
mektedir. Niçin, Hazine avansının banka kredileri 
içerisindeki oranı 1950 - 1959 döneminde % 5,8'lerde 
kalabilmiştir ve niçin 1971 - 1979 döneminde % 30' 
lara çıkmıştır?.. 1971 - 1979'lar Türkiye'nin siyasî is
tikrarsızlık dönemleridir. Hep söylüyorum; ekono
mik istikra^ siyasî istikrara bağlıdır. Siyasî istikrarı 
kuracak mekanizmaları getirmediğiniz müddetçe bu 
şekilde kısıtlamalarla bir yere varamayız. Bir yere 
varırız; devleti kilitleme noktasına varırız. Herhalde 
çare bu değildir. 

Merkez Bankası Kanununun 52 nci maddesine ba
kıyorsunuz; Banka devlet iç istikraz tahvillerini, ka
mu idare ve müesseselerinin tahvillerini de ödenmiş 
sermayesi asgarî 10 milyon olan anonim şirketlerin 
tahvillerini açık piyasa işlemi olarak alıp satabilmek
tedir. Tasarının 141 inci maddesi devlet tahvillerini, 
KtT tahvillerini, belediye ve özel idare tahvillerini 
Merkez Bankasının alıp satmasını yasaklamaktadır; 
ama Kanundaki ödenmiş sermayesi asgarî 10 mil
yon olan anonim şirket tahvillerini alıp satmaya de
vam edebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
bundan daha büyük bir haksızlık düşünemiyorum. 
Herhalde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarı, 
ödenmiş sermayesi 10 milyon lira civarında olan bir 
şirketin itibarından daha aşağıda olamaz. 

Peki, kendi Merkez Bankası kaynağından borç 
alamayan bir devlet, kendi Merkez Bankasına tahvil
lerini, KİT tahvillerini satamayan bir devlet, yarın 
uluslararası para - kredi piyasalarına açılacaktır; elin 
adamı ne der?.. «Sen evvela kendi bankandan kredi 
alabilir hale kendini bir getir» demez mi?.. «Senin 
Anayasana göre senin Merkez Bankan sana kredi ver
meyi layık görmemiş, ben niye vereyim?..» demez mi?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlete yapılabilecek bundan daha büyük bir büh

tan tasavvur edemiyorum. (Alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım; 
Fazla vaktinizi alıyorum; ama müsamahanıza sı

ğınarak bazı konulara 'daha temas etmek ihtiyacını 
hissediyorum J 

Sendikal haklar önemli bir tercih meselesidri. 
Eğer demokratik hürriyetçi rejimi tercih etmişseniz 
sendikal hakları da kabul etmek mecburiyetindesiniz. 
Bizim demokrasimiz de gayet isabetli bir şekilde 
sendikal hakları getirmiştir. 

Sendikal haklar hürriyetçi demokrasilerde var
dır. Sadece hürriyetçi demokrasilerde olduğu için de 
herhalde işçilerimiz ve Türk işçi hareketi demokra
tik rejime herkesten ve her müesseseden fazla sahip 
çıkmak durumundadırlar. Bir maliye teşkilatı her 
rejimde vardır, bir dahiliye teşkilatı her rejimde 
vardır; ama sendikacılık ve hür sendikacılık sadece 
demokrasilerde vardır. Türk işçi hareketinin demok
rasinin yaşatılmasında büyük vebali, büyük sorum
luluğu olduğunu söylemek istiyorum. 

Toplum bu hakları ve hürriyetleri sağlamışsa, bu 
hakların ve hürriyetlerin kullanılmasının doğuracağı 
birtakım sonuçlara da katlanmak zorundadır. Şimdi 
müsaade ederseniz bir misal vereyim : 

'Bir tarihte İngiltere'de posta grevi olmuştur. Pos
ta grevi 40 gün devam etmiştir. Bu 40 gün içerisin
de tngiliz vatandaşı mektuplaşamamıştır; yani ha
berleşme hürriyetini, mektuplaşma hürriyetini kulla-
namamıştır; ama posta grevinin 40 gün sürmesine de 
razı olmuştur. Öbür taraftan alın Sovyet Rusya'yı, 
posta grevi yoktur, grev yoktur; ama mektuplaşma 
hürriyeti de yoktur. Çünkü, adamın mektubunu açar
lar ve yazdıkları başına dert olur. O halde, bunların 
her ikisi de demokratik bir toplum içerisinde, hürri
yetçi bir nizam içerisinde düşünülebilir. Temel ter
cih buradadır. Eğer mektuplarımızın açılmamasını is
tiyorsak, eğer hür vatandaşlar olarak mektuplarımı
zın okunmamasını istiyorsak, o açılamayan, okuna
mayan mektupları yerine ulaştıran insanların da bir
takım hakları ve hukuku olduğunu kabul etmek ve 
toplumu yönetenler olarak, toplum fertleri olarak 
bunlara katlanmak durumundayız. Türkiye'de posta 
grevi olsun veya olmasın demiyorum, tartışma o de
ğildir; ama toplum olarak, fert olarak, ülkeyi yö
netenler olarak bir hakkı kabul etmişsek onun sonuç
larına da katlanmak durumundayız. Ne var ki, geri
ye dönüp baktığımızda işçi hareketleri konusunda 
da oldukça tatsız, oldukça memlekete zararlı, ol
dukça vicdanları rahatsız eden ve sızlatan hadise
lerle karşılaşıyoruz. 

I 15 - 16 Haziran 1970 olaylarını hiçbir şekilde 
izah edemezsiniz. Kadıköy Kaymakamlığının tahrip 
edilmesini, devletin polis arabalarının yakılmasını, 
askerin önüne barikatlar konulmasını, fabrikaların, 
mağazaların yağmalanmasını, dört vatandaşımızın öl
mesini ve 87 vatandaşımızın yaralanmasını sendikal 
özgürlükle bağdaştırmak mümkün değildir ve öbür 
taraftan gelin 1976 devlet güvenlik mahkemesi olay
larına bakın. Devlet güvenlik mahkemesi kanunları
nı bu meclisten geçirmemek için işçi sokağa dökül
müştür; genel grevler, genel direnişler yaptırılmıştır 
ve 18 Eylül 1976 tarihli gazetelere bakın, ÎPRAŞ da-

I hil, Aliağa dahil, -Ereğli Demir Çelik dahil Türki
ye'nin bellibaşlı 220 işyerinde genel grev ve direniş 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırmaz;.zaten kal
dırmadı ve 1 Mayıs mitinglerinin hangi işçi hare
ketiyle ilgisi vardır. Türkiye'de?.. Mart 1978 direni
şi, faşizme karşı direniş; sendikal haklarla, sendikal 
özgürlüklerle bağdaştırabilir misiniz?.. Mart 1978'de 
şu veya bu yoldan; ama parlamentonun güvenoyunu 
kazanmış bir Hükümet işbaşındadır. «Sen faşistsin» 
diyebilecekleri bir Hükümet de değildi üstelik; ama 
buna rağmen «Faşizme karşı direniş» adı altında 
Mart 1978'de saat sabahın 08.00'inden 11.00'lerine 
kadar Ankara'da, İstanbul'da genel direniş ve genel 
grev uygulanabilmiştir. Bunların kanunda yerini bu
lamayız, bunların Anayasada da yerini bulamayız. 

Onun için, ben şunu söylemek istiyorum; sendikal 
haklar düzenlenirken, dernek hakları düzenlenirken, 

I toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenirken (ki, bun
lar geçmiş dönemde Türkiye'nin sokaklarını, insan
larını, müesseselerini gerçekten rahatsız edici olaylara 
sahne olmuştur) Sayın Devlet Başkanımızın 12 Ey
lül 1980 tarihinden bu yana muhtelif vesilelerle iş
çi - işveren münasebetleri ve çalışma hürriyetiyle il
gili olarak söylemiş olduklarının herhalde bir kere 
daha okunmasında fayda vardır. 

Bir başka misâl arz edeyim : Türkiye'de 1963'ten 
1979'a kadar Çalışma 'Bakanlığı istatistiklerine göre 
659 grev olmuştur. 659 grevde 6 milyon 405 bin iş
günü kaybolmuştur; ama 19'80'in 8,5 ayındaki grev 
sayısı 220'dir. 1963'ten 1979'a, 17 senede 659'dur, 
1980 senesinin sadece 8,5 ayında 220'dir. 

17 senede grevde kaybolan işgünü sayısı 6 mil
yon 405 bindir, 1980 senesinin 8,5 ayında grevlerde 
kaybolan işgünü sayısı 7 milyon 708 bindir. 17 se-

I neden fazla ve bakın 1980 senesi içerisinde 11 Batı 

104 — 



Danışma Meclisi B ; 121 

Avrupa ülkesinde grevlerde kaybolan işgünü sayısı 
işçi başına, Avusturya Danimarka, Fransa, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, isviçre, İsveç, İn
giltere'de; yani bu 11 ülkede işçi başına grevde kay
bolan işgünü oortalaması toplam 85,4'tür. 11 ülkenin 
1980 senesinde 12 aylık toplamı. 

Türkiye'ye geliyorsunuz; 8,5 ayda grevde kaybo
lan işgünü sayısı, greve katılan işçi başına 91'dir. 11 
ülkenin toplamından 10 puan daha yüksektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum : Emek 

ve sermaye her ülkenin, özellikle iktisaden kalkınma 
halinde bulunan ülkelerin iki temel unsurudur. Bu iki 
temel unsur ve bunlar arasındaki münasebetler ciddî 
ve ahenkli bir şekilde düzenlenmeye muhtaçtır. De
mokratik bir rejim içerisinde bu düzenleme yapılır
ken 4 konu önem taşır : 

Birincisi; bu düzenleme millî üretime engel olma
malıdır, millî üretimi teşvik etmelidir. 

İkincisi; bu düzenleme yapılırken sosyal devlet 
anlayışı içerisinde, çalışan kitlelerin refahı mutlaka 
temin edilmelidir. 

Üçüncüsü; sermaye ile emek arasındaki ekonomik 
ilişkiler düzenlenirken, bu iki unsur arasındaki den
ge iyi kurulmalıdır. 

Dördüncüsü ise; bu alanda devletin adil bir dü
zenleyici ve gerektiğinde tarafsız, müşfik bir uzlaş
tırıcı olarak müdahale hakkının bulunduğu da bir ke-
nera atılamaz. 

Atatürk, «Yurtta sulh cihanda sulh» derken, ser
maye ve emek ilişkilerinde de barışı sağlayan bir 
büyük felsefeyi ortaya koymuştur. Yolumuz gene ge
lip oraya dayanmaktadır. Sermaye ve emek millî üre
timin iki ortağı durumundadır, menfaatleri birbiri
ne sıkı sıkıya bağlıdır, kavga içerisinde değil, barış 
içerisinde ve karşılıklı anlayış içerisinde bulunmak zo
rundadırlar. İki tarafın kavgası iki tarafa da zarar 
verir ve neticede ülkeye zarar verir. Binaenaleyh. 
«Yurtta sulh» ilkesi kavgayı değil, millî dayanış
mayı esas aldığına göre biz, sınıf kavgasına dayanan 
ideolojileri temel tutan sendikacılık anlayışından 
uzaklaşmak durumundayız. İdeolojik sendikacılık 
Türkiye'yi bir belli noktaya getirmede, Türkiye'nin 
bir belli noktaya gelmesinde sorumluluk payına sa
hiptir ve her zaman da ideolojik sendikacılık bu 
memlekete huzursuzluktan başka bir şey getirmeye
cektir, 
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Komisyonun sendika hürriyetini düzenlerken 
ideolojik anlayıştan oldukça, ama oldukça uzak dur
muş olmasından şahsen memnunum. 

Değerli arkadaşlar; 
Sosyal devlette herkes insan haysiyetine yara

şan bir hayat seviyesi İçerisinde bulundurulmak 
mecburiyetindedir. Kimseyi bu çizginin altında ya-
şatamazsınız. Sosyal devletin gereği budur. 

Bunlar doğrudur; ama demokratik bir düzende 
ekonomik ve sosyal hayat bir taraftan çalışma esa
sına, bir taraftan da verim artışına dayandırılmak 
mecburiyetindedir. İşletme verimliliğini' bozan aşırı 
ücret talepleri ne işçiye, ne işverene, ne ülkeye bir 
şey kazandırmaz. Verime dayanmayan aşırı ücret ta
lepleri ancak işyerlerinin tökezlemesine ve işsizliğin 
doğmasına yol açar. 

Binaenaleyh, sosyal devletin gereğidir veya Ana
yasa hükmüdür, diye verime dayanmayan aşırı üc
ret taleplerini mutlaka önlemek zorundayız. 

Kamu kesiminde verime dayanmayan veya üreti
me dayanmayan aşırı ücret zamları genellikle belli 
bir ekonomik veya sosyal kesime aktarılması gereken 
kaynakların bu kesime transfer edilmesine yol aç
maktadır.. Bunu sosyal adalet anlayışıyla veya den
geli kalkınmayla bağdaştırmak mümkün olmaz. Ya
hut da kamu kesiminde aşırı ücret taleplerini karşı
lamak için açık yollara müracaat edilmektedir. Bu
nun da sonu enflasyondur ve enflasyonun tahribatı 
her kesimi zarara uğratır. 

İşletmenin veya müteşebbisin kârı için de, işçi
nin ücreti için de en önemli ve en sağlam kaynağın 
bizatihi verim ve üretim artışı olduğunu bir kenara 
atamayız. Komisyonun 62 nci maddede ücret ve 
aylıkların çalışma sürelerine, iş verimine, iş değeri
ne uygun olması şeklinde getirmiş olduğu hükmü 
yerinde buluyorum. 

Komisyon, işçi - işveren münasebetlerinde işçi, iş
veren, devlet üçlüsü arasında bir sacayak getirmek
tedir. Çağdaş devlet anlayışına uygun bir görüştür 
ve bu görüşü tasvip etmemek de mümkün değildir. 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin bu konuda, bilhassa 
gerekli dokümanları hazırlama yolunda önemli hiz
metler vereceğine inanıyorum. (Yalnız bu Konseyin 
bir başkanını da bulmak lazım. Düzenlemede, mad
dede Konseyin başkanı yoktur.) Çünkü işçi - işveren 
ilişkilerinde eksikliği hissedilen bir husus, elde pa
zarlığa esas olacak objektif dokümanların bulunma-
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maşıdır, İşçi kendisine göre doküman hazırlamakta, 
işveren kendisine göre doküman hazırlamakta ve her 
iki taraf da kendi dokümanlarını esas aldıkları için 
pazarlık bir çıkmaz noktaya gidebilmektedir. Herhalde 
Ekonomik ve Sosyal 'Konseyin kurulmasında bu 
dokümanların 'sağlanması bakımından büyük fay
da vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Hürriyetçi nizamda emek de, sermaye de kendi 
teşkilatlarını kurmuşlardır ve bu teşkilatlar vasıta
sıyla karşılıklı pazarlık içerisinde bulunmaktadırlar. 
Binenaleyh, her iki taralın da, ister millî ekonomi 
çapında olsun, ister işkolu seviyesinde, isterse işyeri 
seviyesinde olsun hissi davranışlardan, peşin hüküm
lerden, siyasî anlayışlardan kaçınmaları gerekir. Sen
dikalar siyasî partilerin tesirlerine, arzularına, mü
dahalelerine göre hareket etmeye kalkarlarsa ülke de, 
sendikalar da bundan zarar görür. Çünkü siyasetin 
bulunduğu her yerde ister istemez bölünme vardır ve 
Türk işçi hareketi siyasete karışmakla bölünmüş-
tüı\ 

Anayasanın bir yaklaşımını eksik buldum. Bu
gün çağdaş devlet sadece iki taraf arasındaki, işçi ve 
işveren arasındaki, işçi ve emek arasındaki münase
betleri düzenleyen devlet değildir. Çağdaş devlet sı
nai mülkiyeti yaygınlaştırabilen devlettir ve sınai 
mülkiyeti ne kadar geniş kitlelere yayarsanız ülke
de o nispette huzur olur. Bu bir nevi halk kapitaliz
midir ve devlet kapitalizminden ayrı bir şeydir, dev
let tekelciliğinden ayrı bir şeydir. Üstelik de hürri
yetçidir, mülkiyetçidir ve bu bakımdan da huzur or
tamı sağlayıcıdır. 

İşçiye işletmenin kârına ortaklık imkânı verilme
si basiretli bir anlayışın da, basiretli bir işletmecili
ğin de gereği olur. Çünkü işçi işletmenin ayrılmaz bir 
parçasıdır, onun şerefli, haysiyetli ve ekmeğini alnı
nın teriyle kazanmaya çalışan bir parçasıdır ve işlet
menin kârından pay alacak olan işçi, kendisini bir 
patronun emrinde görmekten çok, işyerinin sahipli
ği ve işyerinin varlığı içerisinde görmüş olacaktır ve 
bu iş verimliliğine, verim artışına da büyük ölçüde 
tesir etmiş olacağı gibi sınaî mülkiyetin tabana yayıl
masında da büyük bir amil olacaktır. Bu zorla olacak 
bir konu da değildir, bir teşvik konusudur, gönüllü 
bir hareketin anayasayla teşvik edilmesinde büyük bir 
isabet olurdu, böyle bir anlayışa rastlayamadım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasa Tasarısının hazırlanması ülkede bir ten

kit patlamasına sebep oldu. Tenkitin lüzumuna, isa-
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betine ve faydasına inanıyorum. Tenkitten çekinme
mek lazım. Bakın ben bile, dakikalardan beri burada 
tenkitte bulunuyorum. Bunun kaçınılacak, çekinile-
cek bir tarafı da yoktur. 

Hazırlamaya çalıştığımız şey bir büyük Devletin, 
bir büyük milletin Anayasasıdır. Ne kadar tartışabi-
lirsek, kamuoyu ne kadar tartışabilirse, o derece isa
betli tercihlere varacağımız inancındayım. Ancak, 
tercihlerde aşırılıklara, şahsîliklere kaçılmasını da 
tasvip etmiyorum ve öyle görüyorum ki, bazıları 
Anayasa Tasarısı hakkındaki tenkitlerini daha 12 Ey
lül 1980 akşamı ceplerine koymuşlar, şimdi çıkarıp 
okuyorlar. 

Şimdi, çeşitli zamanlarda, çeşitli kesimlerde, çe
şitli insanlara sorduğum zaman aldığım cevaplarda 
bu milletin ne istediklerini şöylece sıraladım : 

Bizim milletimiz istiyor ki, varlığı cumhuriyetle 
kaimdir. Bu millet cumhuriyete yürekten inanmıştır, 
ondan başka bir rejim düşünür halde değildir. Var
lığı cumhuriyetle kaimdir. 'Binaenaleyh, cumhuriyeti 
korunsun istiyor. 

Cumhuriyeti Atatürk kurdu. Atatürk yaşatılsın ve 
unutturulmasın istiyor. Onun muasır medeniyet me
şalesi, deminden beri söylediğim gelişme ve kalkın
ma hamlesi, ruhu ihmal edilmesin istiyor. Bu meşa
le elden düşmesin istiyor. 

Onun resimleri yerine, elin resimleri konmamalı
dır, 

Rengini ecdat kanından alan bayrağın gölgesin
de hür olsun istiyor millet ve İstiklal Marşının yerine 
Enternasyonal söylenmesin diyor. Anayasa Komisyo
nuna bu iki millî müesseseyi Anayasaya koymuş ol
masından dolayı yürekten tebrik ederim. 

Çocuğunu okutabilsin istiyor. Okullarında çocuk
larına insanlığa karşı kin ve nefret kusan ideolojiler 
aşılanmasın istiyor. 

Kabiliyetli çocukları en ileri derecelere kadar 
okuyabilsin istivor. İşte bugünlerde de onun kavgası 
yapılıvor Türkiye'de; ÜSS sınavları. 

Üniversiteleri ilim ve irfan yaysın, teknoloji yay
sın istiyor. Üniversiteleri silahlı eşkiya yatağı olsun 
İstemiyor. 

Camilerinde Allah sevgisi, insan sevgisi dile gel
sin istiyor. 'İbadetinde hür olsun, ezanı susmasın is
tiyor. 

Okullarında, camilerinde siyaset olmasın istiyor. 
Dağları, ovaları, madenleri, kıyıları iş ve emek 

kapısı olsun istiyor. Çalışmak istediği zaman iş bu
labilsin, dilediği işi tutabilsin istiyor, işsiz kalmasın 
istiyor. 
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Gelirinden, servetinden, malından, mülkünden, j 
evladına bırakacağından emin olsun istiyor. 

Fabrikaları, işyerleri güvenlik içinde olsun isti
yor, 

Kimse kimseyi ezmesin ve sömürmesin istiyor. 
Kimse kimseden korkmasın, herkes kanundan 

korksun istiyor. 

Sokaklarında adam boğazlanmasın, sokaklarında 
adam kurşunlanmasın istiyor. 

Sokakları, caddeleri, meydanları, okulları yum
ruklan havada, şartlandırılmış silahlı serserilerden 
arındırılsiın istiyor. 

Ailesiyle başını sokabileceği bir evi, sıcak bir aşı 
bulunsun istiyor. 

Hastası doktor bulabilsin, hastası ilaç alabilsin 
istiyor. 

Sakatı, 'ihtiyarı, dulu, yetimi sokakta kalmasın is
tiyor. 

Şehrinde ve köyünde medeniyetin her türlü nimet
leri bulunsun istiyor. 

Devlet dairelerinden kovulmasın, azarlanmasın, 
terslenmesin istiyor. 

Her şey açıkta, aleni ve herkesin gözü önünde ol
sun istiyor ve bu millet hür meclisi, hür basını, hür 
yargısı olsun istiyor. Basını haber yerine yalan yazma- I 
sın; basını düşünce yerine, kavga üretmesin istiyor 
ve siyaset adamları gerçeklerden, doğrulardan ayrıl
masın, kavgayla vakit geçirmesin istiyor. 

İradesi alınsın, reyi alınsın, arzusu sorulsun isti
yor ve son söz kendisinde olsun istiyor. 

İşte Anayasa büyük ölçüde bu isteklere hitap ede
bilirse başarılı olacaktır; hitap edebildiği ölçüde ba
şarılı olacaktır. I 

(Türkiye'nin birinci meselesi daima Devletin gü
venliği meselesi olmuştur, ikinci meselesi Devletin I 
iyi işlemesi meselesi olmuştur ve üçüncü meselesi de 
istikrarın, özellikle siyasî istikrarın sağlanabilmesi me
selesi olmuştur. Her üçü de esasen birbiriyle sıkı sı
kıya irtibatlıdır. Eğer bunlar temin edilebilirse milletin 
huzuru vardır; bunlar varsa o geçimini az çok yoluna 
koyabilir; bunlar temin edilebilirse onun az çok hür- I 
riyeti vardır. 

Ben hürriyeti isterken, Türkiye'de şu veya bu ör
güt dilediği gibi meydanlarda, sokaklarda cirit oy
natsın diye istemiyorum. Hürriyeti, Türk Milleti için 
bulunsun istiyorum ve herkes yerini imllî irade içe
risinde alsın istiyorum. Millî irade dışında kimse ken
disine yer. aramamalıdır. ' | 

— 107 

Devlet güvenliği meselesinde Komisyon bir hayli 
başarılıdır. Üç müessese getirmiştir: Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini getiriyor, olağanüstü halleri getiriyor 
ve sıkıyönetimi getiriyor. Tabiî afetlerde olağanüstü 
hal ilan edilebilecektir; eski Anayasamızda da kısmen 
vardı, işlemedi. Temel hak ve özgürlükleri sarsacak 
terör olaylarının yaygınlaşması veya yaygınlaşma ih
timalinin belirmesi halinde, olağanüstü hali getiriyor. 

Devletin normal hukuk düzeni içerisinde kendi 
gücüyle, kendi mekanizmalarıyla ayakta kalabilmesi 
esastır ve idealdir; ama her zaman olmuyor. Her za
man olmayınca da bunun gibi munzam tedbirlere 
devlet her zaman ihtiyaç hissedebiliyor. 

Şimdi, bu konudaki temel düzenlemelere katılmak
la beraber, katılamadığım bir iki noktayı arz etmek 
istiyorum : 

1961 Anayasası kanun hükmünde kararnameleri 
Anayasa denetimi dışında bırakmıştır. Kanun hük
münde kararname konusu 1971'de Anayasamıza gir
miş olmakla beraber, yapılan düzenlemede Anayasa 
denetimi dışında bırakılmıştır ve bunda mantık var
dır. Çünkü, kanun hükmünde kararname henüz ka
nun değildir. O daha mecliste görüşülecektir, mec
liste tasdik edilecektir, mecliste müzakere edilecektir, 
tasdik edilecektir, belki de reddedilecektir; ama siz 
diyorsunuz ki, Komisyon olarak, «Meclisten evvel 
Anayasa Mahkemesi müzakere edebilsin. İtiraz edil
sin, Meclisten evvel Anayasa Mahkemesi müzakere 
etsin, Meclisten evvel Anayasa Mahkemesi karar ver
sin, Meclisten evvel o bu işi halletsin.» Bunda man
tık göremiyorum. 

137 nci madde, «Olağanüstü hallerde Cumhurbaş
kanı Bakanlar Kuruluyla birlikte kanun hükmünde 
kararname çıkarabilir.» diyor. Bu, gayet tabiîdir. Ge
rektiğinde, Cumhurbaşkanı olağanüstü hallin icabı olan 
kanun hükmünde kararnameyi Bakanlar Kuruluyla 
birlikte çıkarabilecektir. Halin icabıdır, halin zarureti
nin gereğidir. Yalnız, bu kânun hükmünde kararna
meler de; yani olağanüstü hallerde çıkarılacak kanun 
hükmünde kararnameler de Anayasa Mahkemesinin 
denetimine tabiidir. Ne 86 ncı maddede ne 183 üncü 
maddede bir istisna getirilmemiştir. E, şimdi, olağanüs
tü hal işlemez. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluyla 
birlikte olağanüstü halin gereği olan, icabı olan 
kararnameyi, kanun hükmünde kararnameyi çıkara
caktır, ilan edecektir, Meclise bildirecektir; ama iti
raz olacak, iki gün sonra kanun hükmünde karar
name Anayasa Mahkemesinde dönüp gelecektir. Ne 
olacak? Olağanüstü hal tedbirlerinin hepsi askıda kal-
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mış olacak. Türkiye bunları yaşadı değerli arkadaş
larım; Türkiye buna benzer hadiseleri yaşadı. Onun 
için söylüyorum. 

öbür taraftan, yapması gerekeni de yapmamıştır 
Komisyon. Yani normal hukuk düzeni içerisinde 
yapılması gerekeni de yapmamıştır. Niçin yapmamış
tır? Eski Anayasanın 64 üncü maddesi iki konuyu 
kanun hükmünde kararname dışında bırakıyordu : 
Birincisi temel hak ve hürriyetler, ikincisi; siyasî hak 
ve hürriyetler. Komisyon 14 üncü maddede temel 
hak ve hürriyetlerle ilgili kısmî bir düzenleme getir
miştir; ancak normal dönemlerde siyasî hak ve hürri
yetler kanun hükmünde kararname konusu olamaz. 
Türkiye bu tecrübeden geçmiştir. Ne zaman? Haklı 
veya haksız, yerli veya yersiz, onun hükmünü de ta
rihe bırakırım, 1960 Tahkikat Encümeni yardır kar
şımızda; Tahkikat Encümeni tecrübesi vardır. Sizin 
bu verdiğiniz yetkiye göre, o normal zamanlarda si
yasî hakları, siyasî faaliyetleri kanun hükmünde ka
rarname konusu yaparsanız, Türkiye ileride bir tah
kikat encümeninin daha getirebileceği huzursuzluğu 
her an yaşayabilir. 

Binaenaleyh, burada bir ayırım yapmak lazımdır. 
Olağanüstü hallerde getirilecek kanun hükmünde ka
rarnameler için her şeye varım. Cumhurbaşkanının 
Başkanlığında Bakanlar Kurulu dileğini konuda ka
nun hükmünde kararname çıkararak düzenlemeyi 
yapsın ve bu Anayasa Mahkemesinin denetimi dışın
da dahi bırakılsın. Bu, Devletin içinde bulunduğu ha
lin gereğidir; ama normal ahvalde, bilhassa siyasî 
haklar ve siyasî faaliyetleri, kanun hükmünde karar
namelerin kapsamına almayı da son derece mahzurlu 
bulurum ve ileride büyük huzursuzluk kapısı açabi
lecek bir düzenleme olarak görürüm. 

Değerli arkadaşlar; 
Devletin işlemesi, büyük ölçüde Devlet bürokrasi

sinin işlemesi ve Anayasa organlarının birbirleriyle 
hemahenk içerisinde çalışabilmeleridir. 

Şimdi, Devlet Danışma Konseyi meselesine arka
daşlarım temas ettiler. Ben, gerçekten o noktada en
dişeliyim. Kanunlar, Devlet Danışma Konseyine git
tiği zaman, Cumhurbaşkanı tarafından gönderildiği 
zaman Devlet Danışma Konseyi mütalaasını kaç gün 
içinde bildirecektir? Maddede hiçbir sarahat yoktur. 
Yalnız 119 uncu maddenin gerekçesinde, «On gün 
içerisinde bildirecek» deniyor. 

Efendim; 
Esas olan gerekçe değildir. Madde metnine, 119 

uncu madde metnine, bu mütalaayı on gün içinde bil
direcektir, demediğiniz sürece kanun askıda kalır. 

Binaenaleyh, Cumhurbaşkanıyla Meclis çoğunlu
ğu arasında, Cumhurbaşkanıyla siyasî iktidar arasın
da, Bakanlar Kurulu arasında, siyasî iktidarlar ve 
Bakanlar Kuruluyla Devlet Danışma Konseyi arasın
da bir huzursuzluk kaynağına yol açılmış olur ve 
bu huzursuzluk o siyasî iktidarın dayandığı tabana 
yayılır. Bu huzursuzluk kapısını aralayacak herhangi 
bir müeyyideniz de yoktur; çünkü referandumla ge-, 
tirmiyorsunuz. Böyle büyük bir huzursuzluğu neyle 
çözeceksiniz o zaman? Açık kapınız yok. 

Cumhuriyet Senatosu 1961 Anayasasının getirdiği 
bir önemli kuruluştur. İçerisindeki antidemokratik 
bazı unsurlar dışında, büyük çoğunluğuyla genel oy 
tabanına dayanmış olduğu için sistem içerisindeki 
yerini az çok bulabilmişti. Ağır işliyordu başka. 
Fonksiyonel değildi başka. Bunlar mümkün hale ge
tirilebilirdi; ama Anayasa hazırlanırken, Tasarı hazır
lanırken fikir yürütenler ve kamuoyu büyük ölçüde 
Cumhuriyet Senatosunun karşısına çıktı ve kalkması 
temayülünde oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 

30 yıllık çok partili dönemdeki parlamento haya
tımız bize şunu göstermiştir : Bizim Meclislerimizde 
bazı temel konularda, hatta hatta günlük konularda 
bile münakaşalar haddinden fazla hareretli olmakta
dır, tansiyon yükselmektedir. Bu yüksek tansiyon 
içerisinde tansiyonu daha da yükseltebileceğiniz ka
rarlar Millet Meclislerimizden çıkabilmektedir. Çık
mış olmakla da ok yaydan çıkmıştır; ama Cumhu
riyet Senatosunun varlığı, kanunların iki Meclis ara
sında gidip gelmesi süresi içerisinde bir sükûnet dev
resinin, daha bir sükûnetli düşünebilmenin zamanını 
ve imkânını veriyordu. Sistemi ve dayandığı temel ne 
olursa olsun, dünyanın başka memleketlerinde nasıl 
olursa, hangi gerekçeye dayanarak kurulursa kurul
sun, her memleketin kendi özelliği vardır; ama Tür
kiye'de Cumhuriyet Senatosunun asıl fonksiyonu, bu 
sükûnet dönemini sağlayabilmesidir. Bu bakımdan; 
kaldırılmıştır, bir şey diyemem. 

Devlet Danışma Konseyi ile Anayasa Mahkemesi
nin birleştirilmesi imkânı aranabilir mi aranamaz mı 
bilemiyorum?... Devlet Danışma Konseyini bir garip 
durumda bırakmıştır Tasarı. Nedir?... Teşriî midir, 
icraî midir, yargısal mıdır, istişarî midir?.. Belli de
ğil; ama aslında hepsinden de birer parça konmuş 
ve nevi şahsına münhasır bir Kurul ortaya çıkarıl
mıştır. 

Şimdi, bir manada yarı yarıya yasamadır, yarı ya
rıya da anayasal denetim yoludur; çünkü kanunlar 
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konusunda Cumhurbaşkanına mütalaa verecektir, 
Cumhurbaşkanına danışmanlık edecektir, Meclisin 
feshinde Başkanı söz sahibidir. Başkanı Millî Güven
lik Kurulunun üyesidir ve Devlet protokolünde Baş
bakandan öncedir. Sayın Güven Arkadaşımızın söy
lediği gibi, üyeleri yemin edecektir, üyelerinin doku
nulmazlığı vardır, üyelerinin aylık ödenekleri vardır, 
Başkanı var, Başkanlık Divanı vardır, içtüzüğü var
ıdır* toplantı ndsalbı vardır, gündemi vardır, 
devamsızlık müeyyidesi ' vardır. Bütün bunlara 
baktığınız zaman bu bir Meclis olarak karşınıza çıkı
yor. Ama nasıl bir Meclis?... Cumhuriyet Senatosunu 
bu Meclisin çatısı içerisinden almışsınız, yasama orga
nı dışına çıkarmışsınız. Yapılan budur. Bu daha mah
zurludur. Keşke Cumhuriyet Senatosu içerisindeki Kon
tenjan Grubu dışındaki antidemokratik grupları kaldır-
saydınız da Senatoyu yerinde bıraksaydınız. 

O halde, bilemiyorum, bir teknik meseledir. Be
nim teklifim; Devlet Danışma Konseyi ile Anayasa 
Mahkemesinin birleştirilmesi ve ismine ister Anayasa 
Konseyi, ister Cumhuriyet Konseyi, ister Devlet Diva
nı, ister Cumhuriyet Divanı, ne derseniz deyin bir
leştirilmesi mümkündür. Bunun içerisinde tabiî üyeler 
olabilir, bunun içerisinde hukukçu üyeler olabilir ve 
Anayasa Mahkemesi görevini de yapacağı için hukuk
çu üyelerin bulunması da gayet tabiîdir ve sizin getir
diğiniz şekilde, Komisyonun getirdiği şekilde Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin hangi menşeden olacağı, hu
kukçu mu olacağı, ne olacağı konusu hiç değilse bir 
sarahate kavuşturulmuş olur; tabiî üyeleri olur, hukuk
çu üyeleri olur ve herhalde daha da iyi olur. 

Devlet tecrübesi olan ve mutlaka oraya konulması 
gereken zevat oraya oturtulur, normal ve hukukî yol
lardan inhası yapılıp da Cumhurbaşkanı tarafından ta
yin edilen hukukçu üyeler oturtulur ve bir taraftan 
Cumhurbaşkanına danışmanlık yapar, bir taraftan da 
kanunların kazaî murakabesini yürütür ve bu şekilde 
anayasada organ bolluğuna da herhalde bir ölçüde son 
vermiş oluruz kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Geçen dönemin küitlenmelerine çözüm getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu kilitlenmelerden birisi Meclis Başkam 
seçimiydi, birisi Cumhurbaşkanı seçimiydi. 

Bu memlekette demokrasinin mutlaka anayasa hü
kümleriyle, kanun hükümleriyle yürüyebileceğini san
mıyorum. Demokrasinin bazı teamülleri vardır, bun
lar zaman içinde doğar ve gelişir ve demokrasi bir 
nevi teamüller rejimidir de diyebilirsiniz. 

1961'de Meclis Başkanlığı seçimi konusunda bir 
centilmenlik anlaşması yapılmıştı. Arkadaşlarım hatır
larlar, centilmenlik anlaşması yürüdüğü sürece Mec
lis Başkanını seçti, teamüle uyulduğu sürece Meclis 
Başkanını seçti. Ne zaman ki, teamülün dışına çıkıldı, 
centilmenlik anlaşmasına uyulmadı; Meclis Başkanlık 
seçimi de kilitlendi kaldı. Her şey kanunlarla düzenlen
mez ki... 

Şimdi Komisyon* Meclis Başkanlığı seçimine bir 
yeni düzenleme getiriyor; Meclis Başkanı dört durda 
seçilecektir ve en son turda mevcudun çoğunluğunu 
alan seçim kazanacaktır ve sanıyorum ki, 101 oy şar
tıyla da mukayyettir. Meclis Başkanlığı seçiminde bu 
mekanizmaya itirazım yoktur; ama Komisyon, Mec
lis Başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı seçimini aynı 
tutmuştur. 

Değerli arkadaşlar; 

Bir noktada Cumhurbaşkanının sıfat ve fonksiyo-
nuyla Meclis Başkanının sıfat ve fonksiyonu bir de
ğildir. İkisini aynı seçim usulüne tabi tutmaktan daha 
büyük bir hata göremiyorum. Bu Anayasa Tasarısına 
göre 101 reyle bu Meclis Cumhurbaşkanı seçebilecek
tir ve 'bu kadar geniş yetkileri olan bir Cumhurbaşkanı,. 
bu kadar geniş yetkiler verilen bir Cumhurbaşkanı 101 
oyla seçilebilecektir. Bunu verilen yetkilerin ağırlığıyla 
da, Cumhurbaşkanlığı makamının taşıması gereken ih
tiramla da bağdaştıramıyorum. 

Çankaya, bu milletin gözbebeğidir, Çankaya bu 
milletin her gün her bunalımda gözünü diktiği bir yer
dir. Çankaya'yı, 101 reyle oraya oturmuş Cumhurbaş
kanlarının karargâhı haline getiremezsiniz. Cumhur
başkanı en az meclisin salt çoğunluğu ile seçilmelidir. 
Cumhurbaşkanı seçimi meclisin salt çoğunluğunun altı
na indirilmemelidir eğer Meclis seçecekse, Meclis seç-
meyecekse başka yollar düşünülebilir, halk seçer. Va
tandaş Cumhurbaşkanını herhalde bu Meclislerdeki-
lerden daha iyi seçmesini de bilir. («Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Binaenaleyh, Cumhurbaşkanı seçiminin seçim nisa
bını bu derecelere düşürmeyi rejimin selameti bakı
mından, Cumhurbaşkanlığı sıfat ve makamının ihtira
mı bakımından, saygınlığı bakımından hiçbir zaman 
tasvip etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

Dışarıdan Cumhurbaşkanı seçilmesi fikrine de, 
eğer Meclis seçecekse, katılamıyorum. Dışarıdan Cum-
hurbaşkanı seçilmesi hükmü, siyasete karışmasını hiç
birimizin arzu etmediği milletimizin gözbebeği olan 
bazı millî müesseselerimizi, millî kuruluşlarımızı, bu-
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kuruluşların başında bulunan ve bulunması gereken 
değerli insanları her yedi yılda bir, bir kısım partile
rin veya milletvekillerinin bazen de siyasî maksatlarla 
vaat ve ümit vererek politika zeminlerine çekmelerine 
yol açar. Neticesiz kalabilecek bu teşebbüslerden, o 
müesseselerimiz de, o müesseselerin başında bulunan 
değerli insanlar da zarar görürler. Bu durum o millî 
müesseselerle ve o müesseselerin başında bulunan de
ğerli insanlarla meclis çoğunluğunu karşı karşıya ge
tirebilir, huzursuzluklara yol açabilir ve bazı değerli 
makamların Cumhurbaşkanlığından bir önceki makam 
olduğu kanaati yaygınlaşabilir. O zaman ne olur?... O 
millî müesseseler içinde Cumhurbaşkanlığından bir 
önceki makam olarak kabul edilen veya Cumhurbaş
kanlığına giden yol olarak kabul edilen o makam için 
bitmez tükenmez rekabetler," yarışmalar başlar. Bu re
kabetler o millî müesseselerimizi de, o millî müessese
lerimizin iç bünyesini de, memleketi de tedirgin eder. 

Demokratik parlamenter sistem bazı prensipler 
üzerinde durur. Unutulmamalıdır ki, bu prensipler in
sanlığın uzun tecrübeleriyle ortaya konmuştur. Bu tec
rübelerin dışına çıkıldığı zaman huzursuzluk kapısının 
açılabileceği de unutulmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bakanlar Kurulu ve Başbakanla ilgili görüşlerimi 
bilahara arz edeceğim. Yalnız şunu işaret etmek iste
rim ki, Başbakan Bakanlar Kurulunun başı değil, ge
nel koordinatörü haline getirilmiştir. 1924 Anayasamız
da da, 1961 Anayasamızda da gayet açık şekilde ya
zılmıştır; «Başbakan, Bakanlar Kurulunun başıdır.» 
Bu Anayasa Tasarısı bu hükmü koymaya her neden
se yanaşmamıştır. Efendim, «Başbakan, Bakanlar Ku
rulunun siyasetini belirler.» Bu genel koordinatörlük
tür. Bir müesesenin genel koordinatörü olmak başka 
şeydir, bir müessesenin başı olmak başka şeydir. Baş
bakanı genel koordinatörlük mevkiine düşüremeyiz. 

Hür parlamenter rejim içerisinde Başbakanlık ma
kamı fevkalade önemli bir makamdır. O makam, si
yasetle Devletin kesiştiği noktadır. Başbakanlık ma
kamı siyasetle Devletin odak noktasıdır. 

Binaenaleyh, fevkalâde önemli, fevkalâde hassas 
bir noktadır ve o önemli ve hassas noktada bulunan 
insanı herhalde rahat çalışır halde bulundurmaya da 
mecburuz. 

Şimdi bakın Anayasa Tasarısı Başbakana bakan 
azletme yetkisi veriyor ve Sayın Aldıkaçtı Hocamız, 
bu yetkiyle Başbakanın güçlendirildiği fikrindedir. 
Ben o fikirde değilim. Başbakanı, her gün başı derde 
giren adam durumuna getiriyor Tasarı; her gün başı 

I derttedir adamın. Niçin derttedir?... Hergün Millet 
Meclisinden üç - beş milletvekili Başbakanın kapısını 
çalacaktır, «Ya bizi bakan yaparsın yahut çeker gide
riz veya güvensizlik oyu verir düşürürüz.» diyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 

iktidar grupları içerisinde daima bakan olma re
kabeti vardır ve hükümet kurulmasına takaddüm eden 
günlerde (bu rekabet had safhadadır. Ne zamanki ba
kanlar kurulu listesi açıklanır, hükümet güvenoyu alır, 
ondan sonra iktidar grubu içindeki çalkantı yavaş 

J yavaş durulur ve hükümet normal çalışmalarına baş
lar; ama bu hüküm, iktidar grubunu her gün çalkantı 
içerisinde bırakmaktadır, iktidar grubunu her gün hu
zursuzluk içerisinde bırakmaktadır ve memlekete hu
zur getirmesi gereken, memleket huzurunun temelini 
teşkil etmesi gereken iktidar grubu sürekli huzursuz
luğa mahkûm edilirse, ne parlamento çalışır, ne ba
kanlar kurulu çalışır, ne de memlekette huzur kalır. 

Sonra meselenin bir başka yönü daha vardır ; Az
ledilmek, başbakan nezdinde kötülenmek, her gün 
kötülenmek durumunda olan bir bakan, milletvekil
lerinin hangi dediğine evet demeyebilir?.. Hani parti
zanlıktan şikâyetçi idik?., ©ananları başbakan nez
dinde, Meclis nezdinde kötü duruma düşürmemek için, 
kendilerini o duruma düşürmemek için milletvekilleri
nin her dediğine evet der duruma getirmişiz; Bunun 
sonucu budur ve bir şeyi daha getirmişiz : Kabine sis
temi içerisinde serbest tartışma zaten kısıtlıdır. Şimdi, 
azledilmekten korkan bir bakana başbakanın hoşuna 
gitmeyen bir şeyi söyletebilir misiniz?... Nasıl o kabi
nede hür tartışma olacaktır?... 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu başbakanı güçlendirmiş olmaz, bu başbakanı 
her gün grubuyla başı dertte hale getirir. 

| Bir noktaya daha temas etmeden geçemeyeceğim. 
Bu memlekete gerekçeniz ne olursa olsun Komisyon 
olarak, cumhurbaşkanlarına başbakanı azli yetkisini 
veremezsiniz. 

Efendim, Gerekçeden okuyorum : Ender de olsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 105 inci madde; ya
ni gensoru dolayısıyla, 128 inci madde; yani güven is
teyip de alamama halinde güvensizlik oyu alan baş
bakan, 132/1 maddeye göre seçimlerin yenilenmesini 
istemeyen bir başbakan, istifa da etmeyen bir başba
kan düşünülmüş ve bu hüküm konulmuş. Ama hü
küm öyle demiyor. Hüküm, «Usulüne göre» diyor. 
Gerekçe başka türlü, madde başka türlü; ikisi ara-

j sında tetabuk göremiyorum. 
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Bizim siyasî tarihimizde bu Meclislerden güvenoyu 
alamayıp da istifa etmeyen bir başbakan misâlini ben 
hatırlamıyorum; Sayın Aldıkaçtı Hocamız hatırlar mı 
bilemiyorum?... 

Başbakanlar daima Türkiye Büyük Millet Meclisin
den güvenoyu almıştır, daima Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden güvensizlik oyu almıştır; güvenoyu aldığı 
zaman çalışmaya devam etmiştir, güvensizlik oyu aldı
ğı zaman da başbakan şapkasını alıp gitmiştir. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Göktepe, niçin Orhan 
Aldıkaçtı'ya soruyorsunuz efendim?... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, lüt
fen müdahale etmeyiniz... 

İBRAHİM GÖKTEPE — Arkadaşlar, bu mem
lekette demokratik rejim bu kadar sahipsiz değildir. 
Herhalde Millet Meclislimden güvenoyu alamayan ve 
fistöiifa etmeyen bir, başbakanı bu Meclis, kapısından 
sokmaz ve bu millet onu evimden çıkarmaz. Rejimin 
teminatı millettir; millette arayalım rejiimıin temina
tını. ı(i«tBravo» sesleri, allkışlaır) 

IBiır zamanlar bu memlekette padişahlar vardı, pa
dişahların mührü hümayunları vardı. Mührü hüma
yunu sadrazamıma padişah verirdi, padişah alırdı. 
Atatürk bu memlekette, «Ver mührümü bre nâ-dân 
devri» nli İkapıaltsmışitır değerli arkadaşlarım. 

Çankaya başımızın tacıdır, bugünü idle, yarını da 
başımızın (tacı olmaya devam eder; asma Çankaya, 
Bâb-ı Hümayun değildir. Atatürk bu memlekette 
Bâ'b-ı Milleti açmışlar. 'Binaenaleyh, gereikçesıi ne 
olursa olsun, Cumhurbaşkanı tarafından başbakan az
lini demoıkratik sistemle, demokratik parlamenter re
jimle bağdaştırmam mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

(Bir noktaya 'daha temas etmek istiyorum. O da, 
Meclis seçimlerinin yenilenmesi (meselesidir. 

Komisyon diki mekanizma getıiırmiştir : «Bakanlar 
Kurulu gensoruyla düşerse ve Bakamlar Kurulu gü
vensizlik oyu alır da düşerse Başbakan, Meclis se
çimlerinin yenilenmesini Cumıhurbasjkanından isteye
bilecektir. 

Güvensıiziilk oyu alıp düşen 'Başbakan bunu iste
mezse ve yenli Başbakan 30 gün içerisinde 'hükümetli 
teşkil edemezse, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilen -
ımesiinıi isteyebilir.» 

Maddedeki ifadeyi ide 'biraz sakat buldum, «Cum
hurbaşkanı isteyebilir» demiyor. Cumhurbaşkanı her
halde listemeyecek, seçimlerin • yenilenmesine karar 
verecek sanıyorum, Y;ani, «isteyelbiliir» ne demek? 
Cumhurbaşkanı 'isteyebilir, Başbakan isteyebilir; ama 

ikinci fıkradaki, «Cumhurbaşkanı isteyebilir» mese
lesi, «Cumhurbaşkanı seçimleri yeniler veya yeni
leme kararı alır» olması gerekir Iherîhalde?.. 

Muhterem arkadaşlar; 

iBizim düzenlimizde gensotruiarla hükümetlerin gü
vensizlik oyu alması, hükümıetsdzliğe yol açmamıştır. 
Çünkü Meclislerde bir hükümet düşürüleceği zaman 
daima yemi hükümetlin kurulabileceği kombinezon ha-
zırlanıfnıştıır ve hükümet düşürüldüğü -günün ertesinde 
hükümet kurulmuştur. 19ı65'de îisımet Paşa düşürüldü
ğü zaman böyle olmuştur, 191717'de böyle olmuştur. 
Eğer bir hükümet güvensizlik oyuyla düşürülürse, o 
hükümeti güvensizlik oyuyla düşürenler yeni kombi
nezonlarını hazırlamışlardır. Bu noktada şimdiye kadar 
Türkiye'min bir büyük problemi olmamıştır. Problem 
nerede çıikmışttr? 19713 senesinde seçimler olmuştur. 
Mıeolis açılmıştır, seçimlerden sonra Sayın Talû Baş
bakan olarak istifasını vermiştir Cumhurbaşkanına; 
ama yeni Meclis, Ekim ayından Şubat ayına kadar ye
mi hükümeti kuramamıştır. Yani hükümeti kurama
mıştır. Hükümet düşürülme meselesi değil ortadaki 
mesele; seçimle gelmiş olan bir meclisin yenli hükü
meti teşkil edememesi meselesidir. 

IDerken, '1974 Şubatında yeni hükümet kurulmuş -
'tur, '10 ay devam etmiştir, Kıbrıs olaylarının akabin
de o koaLisyon hükümeti istifasını vermiştir. Bu defa 
tekrar hükümet kurulamamıştır; yani 1974 Ekiminde 
istifasını veren hükümeti de Meclis düşürmemiştir, is
tifa etmiştir; ama istifası üzerine hükümet boşluğu 
doğmuştur. Meclis, hükümet teşkil edememiş, Sayın Ir
mak Hocamız bir hükümet kurmuş. Sayın Irmak Ho
camızın kurduğu hükümet güvenoyu alamamış, 4,5 ay 
güvenoyu alamayan 'bir hükümet devam etmiştir. Mec
lis, güvenoyu alamayan ıbiir hükümet üzerine yeni hü
kümeti 4,5 ay teşkil edememiştir. Yani, Türkiye'deki 
mesele gensoruyla hükümet düşürülmesi ve onun üze
rine hükümetin kurulamaması değildir. 

Tekrar ediyorum : Hükümeti gensoruyla düşüren 
veya bir başka yolla düşüren M'eclis, yeni hükümetin 
kurulması için kombinezonumu genellikle önceden ha
zırlamıştır. Mesele, hükümetin hiç kurulamaması mese
lesidir. ıBu Tasarıdaki bu madde bu konuyu kapsa
mıyor. 19160 Öntasarıısında ve 1960 SBF Tasarısın
da bu konuyu kapsayan hükümler vardır. Yeni bir 
düzenlemeye gideceksek, sanırım ki o hükümlerden 
istifade edebiliriz, 

Burada da problem çıkıyor; yani bir mekanizmanın 
işletmesi tamamen başka bir konudur. Bir iktidar gru
bu düşünün; (Türkiye'de olabilecekleri söylemeye 
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gayret ediyorum) iktidar grubu içerisinde huzursuzluk 
çıkmıştır, iktidar grubu, grup içerisinde başbakanı, 
kendi başını düşürmüştür, grup içerisinde kendi baş
bakanına güvensizlik oyu vermiştir, ve Ibu güvensiz
lik Meclise yansımıştır, Meclis de Başbakana güven
sizlik oyu vermiştir, hükümet düşmüştür. O 
zaman, kendi grubu tarafından düşürülen baş
bakanın, seçimlerin yenilenmesini istemesi canına 
minnettir; çünkü kendisine isyan eden gruptaki muarız 
kişileri seçimlerdeki ilk fırsatta temizleyecektir. Peki, 
lider sultası dediğiniz şeye bundan daha çok yol açan 
bir şey var mı?.. Bu vaziyette o grup içerisindeki mil
letvekillerini böyle bir harekete nasıl götürebilecek
siniz? 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz etmek istediğim birkaç konu daha vardı; 

ama vaktimiz geçmiş değil, çok vaktinizi aldığım, 
müsamahanızı çok suistimal ettiğim bellidir; yalnız 
iki kısa konuya değinmek istiyorum. 

Anayasa Komisyonu, Namık Kemal'lerin ve Mus
tafa Kemal'lerin «Hürriyet»'ini «Özgürlük» yapmış
tır. Bazı mefhumları bu şekilde hafifletemezsiniz. 

IBen Türk dilinin normal gelişmesine her zaman 

Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Söz Sayın Paıûak'ın, buyurun ©fendim. Sayın Par
lak, konuşma süreniz bir saattir. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclsinin değerli üyeleri; 

Ülkemizin bir uçurum kenarından kurtarıldığı, 
dağılan birlik ve bütünlüğümüzün yeniden tesis edil
diği, yok edilmek istenilen anayasal demokratik dü
zenin korunduğu 12 Eylül 1980 Harekâtının ilk gün 

taraftarım, Türk dili gelişecektir. Türk dilini zoraki ge
lişmelerden koruyabildiğimiz kadar, Türk dilini ka
lıplaşmış katılıklardan da korumak ve kurtarmak 
mecburiyetindeyiz. Buna yürekten inanıyorum; ama 
bazı mefhumlar var ki, o mefhumların tarihî ve millî 
değeri vardır. O mefhumlar büyük mücadelelerle gel
miş, büyük mücadeleler sonucu yerleşmiş mefhumlar
ıdır ve hürriyet bunlardan birisidir. Siz alın Namık 
Kemal'in şiirlerindeki «Hürriyeti» özgürlük yapın.... 
Bazı şeylerin muhafaza edilmesi lazım. 

Ben Türk Dil Akademisine gerek var mı, yok 
mu diye bir hayli düşünmüştüm; ama bizim Anayasa 
Komisyonunun hazırladığı metni görünce bu aka
demiye gerek olduğu kanaatine vardım. 

Efendim, çok teşekkür ederim, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Değerli üyeler; * 
Anayasa (Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam 

etmek kaydıyla Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 

belirlenen hedefleri doğrultusunda yeniden normal 
demokratik anayasal düzene geçişimizi sağlayacak bu
lunan Anayasa Tasarısının görüşmelerine başlamış bu
lunmaktayız. 

Konuşmama başlarken hazırlayacağımız bu Ana
yasanın, ülkemizi biraz önce arz etmeye çalıştığım 12 
Eylül 1980 öncesindeki hazin duruma getirilemeyece
ği bir kurallar sentezi olmasını candan dilemek isti
yorum. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 16.30 
BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

'» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1'21 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
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Bu Tasarı 23 Kasım 19811 tarihinde Yüce Mec- I 
üsim'izde seçilen ve ço!k değerli üye arkadaşlarımız
dan oluşan 'tair Komisyonca hazırlanmıştır. Bu üye 
arkadaşlarımız 8 ayı aşan çok yorucu ve çok fazla 
emeği vermeyi gerektiren ıbir çalışıma yapmışlardır. 
Bu değeri çalışmalarından dolayı her birisine ayrı 
ayrı teşekkür etmeyi şahsen bir borç telakki ediyo
rum. 

Hazırlanan bu metin kamuoyuna sunuUduğu gün
den itibaren lehinde ve aleyhinde her kesim tarafın
dan çok şeyler söylenmiştir. Toplumun her kesimin
de bulunan vatandaşlarımızla, kurum ve kuruluşlar 
bu 'söylenenlere betorli ölçüde iştirak etmişlerdir. Özel-
'liiklle bu açıklama ve eleştirilere kamuoyunun sesini 
teşkil eden basınımız gereken ağırlığı ve önemi ve- I 
rerek görevini eksiksiz yapmışitır. IBü'tün bu söylenen- I 
lerden, yazılanlardan hepimiz elbette kendimize dü
şen payı almış bulunmaktayız. 

İBu sebeplerle, bütün bu tartışmalara katılan ve I 
(hangi yönden olursa olsun iştirak eden şahıslara, ku- I 
rumlara, kuruluşlara ve özelikle bu konudaki göre-
'Vİoi bence noksansız yapan basın mensuplarına şah
sım adına en içten saygı ve şükran duygularımı yüce 

'huzurunuzda arz etmek ispiyonum. 

Aslında ülikemizin geleceğini !tayin edecek bulu
nan bu eserin en iyi sekide düzenlenmesi için ana
yasa mevzuunda ©İd [kalem tutan, dili dönen her va
tandaşın ve özellikle basının. liikazda bulunması yal
nız hakları değil, aynı zamanda kaçınılmaz şerefli I 
birer görevleridir. iBu sebeplerle, günlerdir sürdürülen 
hu eleştirilerden rahatsız olmak yerine, bence mutlu 
olmamız gerekmektedir. Bunun böyle olması gerek
tiğini Yüce Millî Güvenlik Konseyimin dün akşam I 
kamuoyuna açıkladığı kararlarıyla da ifade ettikleri
ni hepimiz mutlulukla görmüş bulunmaktayız. I 

.Bütün bu açıklama ve eleştirilerden yararlanarak 
ülkemizin geçmişte içine düştüğü hazin halini de tek- I 
rar yaratmamak düşüncesi ve inancı içerisinde en iyi I 
bir metin halinde bu Anayasayı neticelendireceğimize I 
bulunan inancımı ifade etmek işitiyorum. I 

Elbette ki, genel ıbir değerlendirmeden sonra bu I 
Tasarı ne gerçekten her yönüyle mükemmel ve ne 
de atılmaya, bakılmamaya layık"görülmeyecek ıdere- 1 
cede kötü bir Tasarıdır. Maddeler 'içerisinde baktığı- I 
mızda 12 Eylül Harekâtının Türkiye'de sağladığı hu- I 
zuıru, barışı ve mutluluğu demokratik ortam içerisin- I 
de de koruyacak hükümler 'bulunduğu gibi; gelecek I 
te ıdemokratilk hak ve özgütfiüMerıin kullanılmasında I 
endiışe duyulacak veya yeni bunalımları yara'tabile- I 
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ock. hükümlerin de varlığı göze çarpmaktadır. Noksan 
hükümlerin yanında, anayasada hiç yer 'almaması ge
reken fazla hükümlerin bulunduğu görülmektedir. 

Hepimizin esas görevi ilk gün yaptığımız kutsal 
yemine bağlı 'olarak, olumlu bir düşünce içerisinde 
'bu metni en tiyi bir şekle getirmektir. (Bir komisyon 
tarafımdan hazırlanan ve hele Anayasa ismini taşı
yan bir Kanun Tasarlısının eksiksiz, deştirilmez (bir 
idurumda.'builıunm'asını beklemek bence hayalperes'tlik-
tir. Şayet bu böyle mümkün o'llsaydı Yüce Millî Gü
venlik Konseyi I1I6Cİ kişilik bir Meclis değil de, İl 5 ki
şilik bir komisyona ihtiyaç duyardı. 

Sayın iBaşlkan, değerli arkadaşlar; 
Çok kişi, kurum ve haltta çok ıdeğerli sayın üye 

arkadaşlarımızın bir kısmı metnin en büyük zafiye-
ıtinıin üye arkadaşlarımızın lı3 ünün ya söz hakkım 
sakindir veya muhalefet şerhim eklidir diye imza at
malarına bağlamıaktadırîar. 

ıBen Ibu görüşe de kesinlikle katılmıyorum. Aksi
ne bu durum Komisyonda çok 'geniş, demokratik 
anlamda tartışmaların yapıldığını ve metinlerin, de
mokrasinin temel- ölçüsü olan oy çokluğu ile Ikarara 
ibağlandığMiın bir simgesi olarak görmekteyim ve 
ıbu yönden dolayı da Tasarıya büyük 'bir 'güven duy
maktayım. Aksine 'bir durunı olsa lidi, dün Sayın Gü
ven 'arkadaşımızın ifade ettiği gibi akla çok değişik 
şeyler gelirdi. «Acaba dükte mi ettirildi, hazar ısmar-
ılama mı verildi?...» diye 'bir talkım güvensizlik duy
gularına bize sahip kıldıralbilıir ve neticede bugün duy
duğumuz 'güveni, aynı şekilde 'duymayabilirdik. 

Cereyan eden Ibu genel eleşitirilerden sonra, Tasa
rıyı tümü ile ele aldiğıımızda, bence çok fazla uzun 
ve ayrıntılara çok fazla yer veren ıbir metin olarak 
ortaya çıkmıştır,. Halbuki, Türk toplumu çok 'hızlı 
değişen Ibir toplum olduğu hepimizce bilinmektedir. 
Diğer birçok kanunlarda, tüzüklerde ve hatta yönet
meliklerde yeralması gereken birçok konu, bu Ana
yasa Tasarısının çerçevesi içine alınmıştır. Dolayısıy
la, değişen toplumun ihtiyaçlarına göre gelecekte sık 
sık tartışma konuları yapılacak buı maddeler, sık sık 
değiştirme yollarına başvurulacaktır. 

Bir 'anayasanın saygınlığı, değiştirilmediği müd
detçe, tartışmalara konu yapılmadığı müddetçe koru
nabilir. Ne kadar çok silk 'değiştirilen Ibir anayasa 
olursa, o kadar çok çabuk yıpranan, saygınlığını kay
beden bk anayasa yaratmış oluruz. Bu durumda, 'ben
ce Yüce Mıeclisimizin ana hedefî  bu Anayasa Tasa
rısının, bu olumsuz düzenlemesini gözönünde tutarak 
gerekli düzeltmeleri yapmak olmalıdır. 
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IBiır 'başlfca yönden değerlendirdiğimizde, Anayasa 
Komisyonumuz yenli Anayasa yapımalk yerime mevcut 
Anayasa temel hükümlerini muhafaza ederejk, bu 
Anayasanın boşluklarım doldurmak, uygulamada gö
rülen aksaklıkları gidermek ve bu amaçla da bazı 
özgürlüklerin suiistimalini önlemek yolunu seçmiştir. 
Ancak, bütün bu düzenlemeleri yaparken, bence Ko
misyon biraz ifrata kaçmıştır. Bir başka ifade ile 
Anayasa Komisyonumuzun hazırladığı bu Anayasa, 
1961 Anayasasını hareket noktası olarak almış ve 
onun sistematiğini korumuştur. Hatta, yaptığım bir 
karşılaştırmada 32 maddesinin aynı olduğu göze çar
pıyor. Bu da bunun bir kanıtıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bu genel değerlendirmelerden sonra, hazırlanan bu 

Tasarı ille ilgili benim kişisel düşüncelerime göre olum
lu, olumsuz, fazlalık veya noksan yönlerini yüksek 
bilginize arz etmeye çalışacağım. 

önce, Tasarının bence çok olumlu yönlerini kısa
ca özetlemem gerekiyor. Genel esaslar bölümünde; 
Cumhuriyetin temel ilkeleri içinde ilk defa Atatürk 
milliyetçiliği yer almıştır. Bence, bu Anayasa Tasa
rısının, kaynağını aldığı 12 Eylül Harekâtından ve 
felsefesinden doğduğunun bir kanıtıdır. Geçmişte 
anayasalarımızda böyle bir hüküm olmadığı için, 
içte ve dışta Cumhuriyeti yıkmak isteyen çevreler, 
Atatürk milliyetçiliği diye faşizm, diktatörizm amacı
nı taşıyan bazı milliyetçilik türlerini savunmuşlardır. 
Devrimciyim diyenler, Atatürk devrimciliğinin kisvesi 
altında Türklük ile bağdaşmayan komünist düzen
leri getirmeyi amaçlayan birtakım hareketlerin oluştu
ğunu gördük, yaşadık. 

Yüce Komisyona sunduğum kişisel görüşlerim 
içinde de vardı. Yüce Atatürk'ümüzün bütün temel 
görüş ve düşüncelerini ifade eden bütün 'ilkeleri 
aslında Anayasamızda yer almalıdır ve yeni yetişecek 
genç neslimiz, Atatürk anlayışına sahip, çağdaşlaşma
yı öngören Kemalizm ideolojisinden başka yabancı 
ideolojilerin peşine gidemesin. Bunun demokratik an
layış ile bağdaşmadığını söyleyen çevreler ise, bana 
göre 12 Eylül öncesi ortamı özleyen çevre veya ki
şilerdir. 12 Eylül öncesinde unutturulmaya çalışılan 
Atatürk milliyetçiliği, 12 Eylül Harekâtı ile yeniden 
yaşatılmış ve değerli Komisyonumuzun da bunu Ana
yasa teminatına almış olduğunu mutlulukla, sevinçle, 
iftiharla görmekteyiz. 

ikinci olumlu yanı; buna paralel olarak hazırla
nan öğrenim hakkı ve ödevi başlığı altındaki madde
de, gençlerin eğitim ve öğretimlerinin Atatürk ilke-
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leri doğrultusunda gerçekleştirilmesi görevi Devlete 
verilmiştir. 

Demin Atatürk milliyetçiilliğine değinirken * arz et
tiğim gibi geçmişte böyle bir eğitim öğretim siste
minde de ilke belirlenmediği için maalesef okulları
mızda ilkokuldan üniversiteye kadar değişik ideolojide 
gençlerin yetiştirilmesi çabası son haddine vardırılmış 
ve neticede 11 Eylül gerçeğine gelinmiştir. 

Bu maddedeki geliştirici ve yararlı özellik; 2 nci 
fıkradaki eğitim ve öğretim özgürlüğünü gerçekleşti
rirken, Anayasaya sadakat borcundan vazgeçilemeye
ceği ilkesidir. Yine aynı maddede «Devlet okur yazar
lığı yaygınlaştırmak için gerekli önlemleri alır» başlığı 
içerisinde fıkra eklenmiştir. Bu fıkra, ülkemizin bu
güne kadar geri kalmışlığının en büyük sebebi ola
rak görülen cehalet ile savaşta, Anayasa emri ola
rak gelecek iktidarlara kesin bir emir niteliğindedir. 
1928'de Başöğretmen Atatürk'ün başlattığı okuma 
yazma seferberliği, hepimizin şahit olduğu gibi 12 Ey
lül 1980'e kadar gerçekten ihmal edilmiş ve amacına 
ulaştırılamamıştır. Cumhuriyeti koruma ve kollama 
harekâtının önemli anahizmetlerinden birisi de bu 
seferberliği 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100 üncü 
yıldönümünde bir kez daha başlatmış olmasıdır. Ana
yasaya konulan bu fıkra, bu seferberliğin sürdürül
mesini de mümkün kılacaktır. Bu yönden de mut
luluk duymaktayım. 

Bu maddede bence iki noksanlık vardır. Birincisi 
gerekçede değinilmiş; ama madde içerisinde ben bu
lamadım. Sakatlar, yani özürlülerle ilgili eğitim öğ
retim görevinin Devlete yüklendiğine ait (Ki geç
mişteki 1961 Anayasamızda böyle bir fıkra vardır) 
bir fıkra yoktur, Komisyon ancak genel gerekçenin, 
madde gerekçesinin içerisinde değinmekle kalmıştır. 
Böyle bir fıkranın eklenmesi gerektiği kanısındayım. 

Yine, ülkemizde ilköğretim, artık çıkarılan Temel 
Eğitim Kanunu gereği, temel eğitim sıfatını kazan
mıştır. Buradaki «Zorunlu ilköğretim» ifadesi yerine 
«Temel eğitim olarak düzeltilmesi gerektiği kanısın
dayım. Bunu da yüksek bilginize arz etmek istiyo
rum. 

Anayasa Tasarımızın en olumlu yönlerinden birisi 
de çalışma ile ilgili bölümde «Devlet işsizliği önleme
ye elverişli ekonomik bir ortam yaratılması için ge
rekli önlemlere öncelik tanır» denmiş olmasıdır. 
Bugün toplumumuzun geçmişteki huzursuzluğunun 
ve gelecekteki oluşabilecek huzursuzluklarının bence 
anakaynağı işsizliktir. Bu fıkranın veya bu maddenin 
bu şekilde düzenlenmesiyle devletin gelecekte toplum 
huzurunu, barışını ve mutluluğunu sağlamak istemesi 
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konusunda alacağı en önemli tedbiri burada ifade et
tiğini görmüş oluyoruz. 

«Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni» bölümünde 
piyasaların denetimine, tüketicilerin korunmasına ait 
hükümler elbetteki hepimizi mutlu kılmıştır. Özellik
le «Ücret, aylık ve sosyal yardımlar» başlıklı mad
dede asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ko
şullarının, işkoUarının, bölgelerdeki sosyal ve ekono
mik özelliklerin dikkate alınması ve yine onu takip 
eden fıkrada, çalışanların yaşam düzeyini düzenlemek 
için fiyat istikrarsızlıkları konusunda önlemler alma
sı, yine geçmişte büyük huzursuzluklar kaynağı olan 
memur-işçi arasındaki ücret, aylık ve sosyal yar
dımlar. farkının giderilmesinin burada zikredilmesi ger
çekten takdire şayan fıkralardır. 

Sağlık hizmetleri bölümünde beni son derece mut
lu kılan genel sağlık sigortası kavramının yer aldığı
dır.. Günümüzde hâlâ milyonlarca vatandaşımızın 
sağlık hizmetinden yoksun kaldığı ülkemizde bunun 
bir kavram olarak Anayasamızda yer alması dahi 
son derece ümit verici, umut verici, mutluluk vericidir. 
Düşünen ve koyan arkadaşlarıma sonsuz şükranları
mı sunmayı bir borç telakki ediyorum. 

Çevrenin korunmas, konut sorununun madde ha
linde düzenlenmesi, yine Tasarımızın mutluluk verici 
taraflarıdır. 

Sosyal güvenlik hakları bölümünde «Herkes sos
yal güvenlik hakkına sahiptir» ifadesinin geçmiş ol-
rfiası, yine bizlere umut vermektedir. Milyonlarca 
insanımız işsizlik içerisinde kıvranırken, geleceğin
den! emin değilken böyle bir hükmün konulmuş ol
ması da elbette mutluluk vericidir. Ancak dileğim 
odur ki, 1961 Anayasasında da mevcut olan bu fık
ranın gelecek iktidarlar tarafından gerçekten işlerliğe 
kavuşturulmasıdır. 

Yine olumlu yanlarından «Sakatların, yaşlıların, 
yabancı ülkelerde yaşayan Türk atandaşlarının, genç
liğin korunması» gibi yeni hükümlerin yer alması 
gerçekten onur vericidir. Özellikle «Gençliğin ko
runması» başlıklı maddede Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda gençliğin yetiştirilmesi devlete yüklendiğinden 
dolayı sevinmemek mümkün değildir. Ben bu mad
deyi okurken 12 Eylül öncesi gençliğin geldiği nok
tayı hatırladım. Okullarımızın veya okulu bitiren 
gençlerimizin hangi ilkeler doğrultusunda yetiştirildik
leri aklıma geldi. Bu sebeplerle bu maddeyi de dü
şünen ve bu şekilde düzenleyen arkadaşlara şahsım 
adına en derin saygılarımı sunuyorum. 

«Sporun geliştirilmesi» başlığı altında yeni bir 
madde düzenlenmiştir. Devlet sporun geliştirilmesini 

artık bir görev olarak telakki edecek. Bence bu mad
de iki satırlık bir cümleden ibaret olmasına rağmen 
mutluluk vericidir. Bu madde daha geniş bir ifadeye 
kavuşturulmalı ve bundan bir önceki «Gençliğin ge
liştirilmesi» maddesiyle mutlaka bağlantı kurularak 
düzenlenmesinde yarar olduğunu arz etmek istiyorum. 

Yasama bölümüne geldiğimizde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bir meclise indirilmiş. Cumhuriyet Se
natosunun büyük tartışmaları yapılmış (Gerekçede 
ifadeleri bulunmaktadır) ve yeterli yarar sağlamadığı 
için kaldırılarak tek meclisli bir parlamento öngö
rülmüştür. Ancak, hızla çoğalan Türk toplumuna gö
re bu meclisin 400 üyeden oluşması bence çok eksik
tir. özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri 
gerçekleştirilememiş, buna karşılık nüfusları da oldukça 
az olan yöreler ve iller itibariyle temsillerinin müm
kün olamayacağı kuşkusu bende uyanmıştır. Her ne 
kadar milletvekili seçildiği bölgeyi değil, seçenleri de
ğil, milleti temsil eder diyorsak da, gerçek böyle ce
reyan etmemektedir, Türk toplumunun nüfus artışı da 
dikkate alınarak mutlaka bu sayının en azından her 
ile iki milletvekili düşecek bir şekilde yeniden dü
zenlenmesi gereklidir kanısındayım. 

Milletvekili seçilme şartları içerisinde, en az 8 
yıllık öğrenim şartı getirilmiştir. Şu ana kadar ko
nuşan bütün arkadaşlarım bunun aleyhinde konuş
tular. Ben bir eğitimci olmakla beraber ve Türkiye'nin 
gerçeklerini düşündüğümüzde, yaşadığımız için çok 
yerinde olduğu kanısında olduğumu ifade etmek isti
yorum. 

Arkadaşlar; 
Geçmişe baktığımızda 30 senelik parlamento ta

rihinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri sağ
lanmış illerden kaç tane okur - yazar milletvekili se
çilmiştir?. Asgarî lise mezunları gelmiştir, seslerini du-
yurabilmişlerdir, hizmetler götürülmüştür. Ama kim
ler gelmiştir?.. Bundan yararlananlar belirli köylere 
sahip, bir anlamda halk arasında «Ağa» diye nitelen
dirilen kişiler -ki, imza bile atmayı belki burada Öğ
renmişlerdir- veya manevî bir sıfatından yararlanarak 
-ki, halk arasında buna «Şeyh» denilir- gelmişlerdir. 
Kitle halinde o bölgenin insanı oy vermek zorunda 
kalmıştır. En azından 8 yıllık, öğrenim görmüşler, 
yani ortaokul mezunu gelseydi, zannedersem o ka
dar yıllarca geçen farklı, dengesiz uygulamalar bu
gün karşımıza çıkmazdı. Bunun için, Türkiye gerçek
lerine uygun olarak düşünüp, bunu getiren Komis
yonu kutlamak istiyorum. Yoksa bunun aksini sa
vunmak; efendim, geniş milyonlarca halktan bu yet
ki alındı.. İnceleyelim: Gelişen illerin kaçında bu-
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güne kadar ilkokul mezunu milletvekili olmuştur?.. 
Sömürü vasıtası yapılmıştır, belirli kimilerin nüfuzları
nı sürekli kullanarak bu parlamento çatısı altında şa
hit olduğumuz fıkra veya karikatürize edilmiş durum
ların yaratılmasına sebep olmuşlardır. Onun için bu
nun muhafaza edilmesi gerektiği inancındayım. 

Üyeliğin düşmesi bölümünde, partisinden istifa 
eden milletvekilinin bağımsız bırakılması, bakan oldu
ğu zaman üyelikten ayrılmış olması veya bir par
tiye geçtiğinde milletvekilliğinin düşmüş olması şart
larının getirilmesi, gerçekten getirilebilecek en iyi 
tedbirlerdir. Bence çok yerindedir. Yine bu konuda 
mutluluğumu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, Anayasa Tasarımızda bence olumsuz sa-
yılabiılen, düzeltilmesi gereken veya noksan bulunan 
kısımlarına geçmek istiyorum. 

Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen hüküm, 
laik cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda 1961 Anaya
sasının hemen aynısı alınmıştır, tik bakışta başka 
türlü düşünmenin mümkün olmadığı göze çarpar. 
Ama Türkiye gerçeği başka türlü düşünmemizi de 
gerektiriyor. 12 Eylül öncesinde yetiştirilen genç
liğin, yavrularımızın inanç noksanlığından büyük ço
ğunlukla terör olaylarına, anarşi mihraklarına, ana-
babasını öldürecek duruma getirildiğini de, unutma
mamız gerekir. 

Bu gerçekleri bilen Sayın Devlet Başkanımız ko
nuşmalarında değinmişlerdi, biraz önce 'konuşan-de
ğerli arkadaşım da burada ifade ettiler. 

Ben derim ki, okullarda öğrenci yazdırılırken, laik 
cumhuriyet ilkesi içerisinde okumak isteyen dilekçe 
veriyor, din dersini. Bunu tersine çevirelim. % 'de 99'u 
(Yüzde yüz diyemiyorum) Müslüman olan ülkede 
din dersi koyalım, öğrenci babası çocuğunu yazdırır
ken din dersi okutmak istemiyorsa dilekçe versin. Bu 
şekilde bir düzenleme getirmek ve bunun ötesinde 
devlete de bu görevi ciddiyetle ele almasını sağlamak 
için bir sekili düzenlemesi yapamaz mıyız diye dü
şünürüm ve Yüce Komisyonun bilgisine sunuyorum. 

«Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî var
lığı» başlıklı maddenin son. fıkrasında bir endişe du
yuyorum. Deniliyor ki, öldürme fiili sıralanıyor, «Ya
kalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi; 
bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi 
sebepleriyle de yerine getirilirse 1 inci fıkra hükmünün 
Malî sayılmayacaktır.» Yani, caiz görülüyor. Şimdi, 
bu normal şartlar içerisinde kırsal kesimdeki, doğru 
dürüst Türkçe okur - yazar olamayan, konuşamayan 
vatandaşımıza giden jandarmnaın, jandarma erinin, 

belki o da aynı kültüre sahip kişi olabilir veya kü
çük kasabalardaki polis memurlarının uygulamalar 
sırasında birtakım nahoş' veya bütün toplumu üze
cek olaylara neden olmayacak mıdır? Bunu gerekçe
de bulamadım; yeterli cevap bulamadım; Yüce Ko
misyonun bu konuda bilgi vermelerinden büyük mut
luluk duyacağım. 

Kişi özgürlüğünün kısıtlanması hallerinde, «serse
ri» terimini ben, şahsen pek yadırgadım. Gerekçede
ki anlamına baktım yine tutmuyor; sözlükdeki anla
mına baktım yine olmuyor. Mutlak surette bunun 
çıkarılması, eğer bu anlamda kişilerin tutuklanması 
gerekiyorsa doğrudan doğruya (karşılığını yazalım, 
daha uygun olur diye düşünürüm. 

Düşünce, açıklama ve yayma özgürlüğüne ilişkin 
26 ncı maddeyle basın özgürlüğüne ilişkin 28 inci 
madde değerli arkadaşlarım tarafından çok detaylı 
çok güzel izah edildi. Gerçekten okuduğumuz zaman, 
soyut, muğlak, sübjektif, istismarı mümkün olabile
cek birtakım ifadeler var. Başta da arz ettim; biz, bu
rada yaptığımız kutsal yemine bağlı kalınarak bir 
Anayasa yapacağız. 11 Eylüllere ülkeyi getirmeyecek 
bir Anayasa yapacağız; ama yaparken her türlü, sen 
şöyle düşündün veya şu haberi verdin bu zaman
sızdır diye basını susturursan herhalde uygun düşmez; 
demokratik hukuk devletini geri getirmiş olamayız. 
Benim acizane görüşüm şudur, fazla girmiyorum; 
çünkü arkadaşlarım izah ettiler, daha da açıklaya
caklar vardır. Komisyonumuz bu her iki maddeyi 
lütfen geri alsınlar. Açıklamalar doğrultusunda ve ül
kemizin geleceğine gölge düşürülmeyecek, basın öz
gürlüğünü gerçekten sağlayabilecek, düşünme özgür
lüğünü devlete zarar vermeyecek ölçüde düzenleye
bilecek bir metin getirsinler. Ben bu kadar söylemek
le yetiniyorum. 

Derneklerin kapatılması konusu ve oluşturulması, 
siyasetle iştigâl etmemeleri, uğraşmamaları düzenle
nen ve olumlu olan yanlarıdır; ancak dernek kapat
ma hâkim kararına bağlanmış, (Bir hukuk devleti 
olduğumuz için) arkasından da gecikmesinde sakınca 
olduğu hallerde kanunla yetkili kılınan merci yine 
kapatma yetkisine sahip. Bu da güzel, kabul. Sakınca 
var, hâkim kararı yok; ama kapatıp hâkime götüre
cektir. Bunun ötesinde bakıyoruz; İçişleri Bakanlığı 
kapatacak. E, bu demektir ki, iktidarlar, siyasî ik
tidar gelecek, o parti iktidarda olacak; kendine göre 
muhalefeti veya bir başka partinin yanlısı gibi dü-

•şünse dahi dernek genel merkezini kapatabilecek, 
dolayısıyla bütün şubeleri de kapatılmış olacak. Bu-
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na niye gerek duyuluyor? Bunda büyük sakıncalar 
doğmayacak mı? Yani, bu bir bakıma dernekleri ku
ruyoruz, şu şu şartlarda kurulacak, öyle bir hüküm 
getiriyoruz ki, hepsini birden silip götürüyor. Olumlu 
yanlarına kabul diyoruz; ama içişleri Bakanına niye 
yer veriyoruz. Bakanlığı deniliyor üstelik, İçişleri Ba
kanı da değil, Bakanlığı derken, ben şu anlamda an
lıyorum. Orada yetkili kılınan müsteşar da olabilir, ge
nel müdür de olabilir, genel müdür muavini de ola
bilir, vali de olabilir ki, kanunla yetkili kılınacak 
merciler zannedersem vali olacak, kaymakam olacak. 
E, bunları zaten İçişleri Bakanı tayin ediyor. Bir de 
İçişleri Balkanına 'bu yetkiyi vermenin 'bence yeri yok
tur, çıkarılması gerekir. 

Sendikal faaliyetlerle ilgili maddelere geldiğimiz
de. Sayın Göktepe arkadaşımla aynı fikirde değilim. 
Şu konuda aynı fikirde değilim: Sanki bütün Türkiye 
işçileri, geçmişte kapkaranlık ne kadar gayri meşru 
yollar varsa içine girmiş, sendikal faaliyetlere katıl
mış veya katılmak istermiş gibi, bir tablo çizdiler. 
Bunun karşısında getirilen kısıtlamalar tümüyle ye
rindedir, kalsın dediler. Bunu düzelteyim. 

Türk İşçi hareketi, elbetteki demokratik düzenin bir 
numaralı bekçisi durumundadır. E, şimdi böyle nite
lendirdiğimiz bir kitleye sendikal faaliyetlerini kö
künden yok edecek birtakım müeyyideler koymak de
mek söylediğimizi inkâr etmek anlamına geli
yor. Geçmişte kanlı pazar olaylarını, toplu ve
ya dayanışma grevlerini, siyasî amaçlı grevlerin 
kaldırılmasını, bir işçinin birden fazla sendika
ya üye olmasını ve buna benzer birtakım siyasî 
eylemlere katılamayacağına gönülden katılmamak 
mümkün değil; ama bir ide bakıyoruz ki, aidatlar 
üyelerce (Ki, kanunla düzenlenmesi gereken bir ko
nu) bizzat verilecek. Şimdi, ben şöyle bir düşünce 'içi
ne girdim. Yanlışsa özür dilerim. Üç beş bin, on bin 
işçi çalıştıran kurumlar var, fabrikalar var, işyerleri 
var. Bunlar aybaşında tek tek sendikaya gidip makbuz 
karşılığında aidat mı yatıracak Bunun zamanı veya 
mümkünatı var mı yok mu diye endişelerim. İkin
cisi; aidat yatırmadığı zaman sendika yazacak işve
rene; şu şu işçiler aidat yatırmamıştır, dolayısıyla sen
dikamız üyesi değildir ve dolayısıyla da şu tarihte 
imzaladığımız toplusözleşmeden yararlanmayacaktır. 
Ne olacak? İşveren tekrar, (daha önce onun alması 
gereken bir hak olacak, parasal yönden işverenin) 
yeniden bir bordro düzenlemesi yapacak, verdiği pa
rayı geri mi alacak ve dolayısıyla işçi yönünden de 
işveren yönünden de bir yarar.... Hele geçmişte kötü 

i örneklerini gördüğümüz sendikal eylemlerle hiç bağ
lantısı olmayan bir hüküm olarak görüyorum. Kanun
da yerini alabilir. Gerekiyorsa böyle bir düzenleme
ye gidilebilir. Anayasada yer alması bence fazlalıktır. 

t Yine kafama takılan diğer bir hüküm; sendikal 
faaliyette buluncaklara kesinlikle izin yerilmiyor. Yine, 
ben bildiğim kadarıyla arz edeceğim, yanlışım varsa 
affetmelerini, özellikle Komisyondan istirham edi
yorum. Sendika bir örgüttür. Kendi arasında sendi
kalı üyeler yöneticisini seçecektir; sendika hizmetleri
ni yürütecek kişileri seçecektir. Bu arkadaşlar profes
yonel anlamda değerlendirilipde yönetici oluyorsa ve 

I mutlaka belirli bir mesai harcaması gereken bir gö
rev üstlenmiştir; bu görevi üstlendiği zaman, seçildiği 
tarihten itibaren süresi boyunca işyerinden, (benim 

I bildiğim şimdiye kadar kanunda öyleydi), iş akdi, 
yani sözleşmeyi askıya alınır; herhalde ücretini de sen
dikadan alırdı. Seçimi kaybettiği zaman döner, işini 
kaybetmemiş olurdu. Şu durumda benim anladığım 

I kadarıyla seçilen kişi izin alamayacağına göre, işiin-
I I den ayrılmış olacak. O zaman kim bu riski göze alır. 
j Gerekçede okudum. Gerekçe der ki, efendim, çalış

madığı zaman ücret verilmemesi esastır. Benim anla
dığım kadarıyla iş akdini askıya almak demek, ücretin 
işveren tarafından verilmesi demek değildir. Sadece 
kadrosunun saklı tutulması demektir ve seçimden 
sonra kaybederse gelir, tekrar görevine başlar. Bu 
riske başka türlü kimse giremez. Dolayısıyla, işçi faali
yetlerini düzenleyen, haklarını koruyan, sendikal eylem
leri yürütecek bir örgüt bulmak mümkün olmayacak, 
dolayısıyla onu da bu şekilde yok etmeyi amaçlayan 
bir hüküm olarak aklıma geliyor. 

«Grevler ve lokavtların ertelenmesi veya yasak
lanması halinde Yüksek Hâkem Kuruluna gider» de
niliyor. 149 uncu maddede ise, uzlaşma olmadığı za
man 60 inci gün yine Yüksek Hakem Kuruluna ta
raflardan biri veya Çalışma Bakanı isterse götürür, 
konu orada çözümlenir ki, haklı olan esaslara dayalı 
olan grevlere izin veriyoruz, diğerlerini kanunla, hat
ta Anayasa hükmü olarak yasaklamışız. Haklı bir grev 
60 gün her zaman sürebilir. İşveren bir noktada ya
naşmaz, bence çoğu kez yanaşmaz; çünkü lokavtı ilan 
edemez. Kanunen de verseniz çok nadir insanın uy
gulayabileceği bir hükümdür. Onun için 60 inci gün 
gider Yüksek Hakem Kurulunun önüne dosyayı koyar. 
Bence bu gerek var ise, 60 inci gün eğer iki taraf 
isterse gitsin. İki taraf, işveren ve işçi tarafı belirli 
bir süre, bu 60 gün olur veya daha fazla bir süre 

I sonra uzlaşamazlarsa alsınlar iki tarafın kendi gö-
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rüs/lerini kapsayan dosyayı birlikte Yüksek Hakem Ku
rulunun önüne götürsünler. Buna «Evet» derim; ama 
bu şekliyle «Evet» demek mümkün değildir. 

Yine insanî ölçüler içerisinde değerlendirdiğimiz
de Anayasada grev ve lokavt aynı terazide, aynı kefe 
içerisinde, yani böyle eşit ele alınmış. Bütün tekrar
lamalar. Lokavt hakkı da bir haktır, geçmişte ka
nunda yer. almıştır, Anayasada yer alsın; ama verdi
ği sonuçlar birbirinden çok ayrı şeylerdir. Grev hak
kını kullanan işçi kesimiyle lokavt hakkını kullanan 
işveren kesiminin şartları eşit değil, sonuçları da ay
nı değil. Hiç olmazsa bu farklılığı dikkate alarak 
bir düzenleme yapmamızda büyük yarar olduğu ka
nısındayım, 

Yine aynı hükümler içerisinde beni çok tedirgin 
eden, düşündüren bir fıkra var veya madde var. En 
az 10 işçi çalıştırmayan yerde toplu iş sözleşmesi ol
mayacak, grev ve lokavt hakkı söz konusu olma
yacak. Türkiye'de 1 milyonu aşan işçi bu durumda 
çalışıyor. Sorduğum arkadaşların çoğu bu bilgiyi 
verdiler. Bir yerde, bu şuna benzer : Kamu kuru
munda çalışan memurla işçi arasında aynı işi yapı
yor. Sümerbank'ta biri memur biri işçi. Biri toplu iş 
sözleşmesiyle çok farklı ücret alıyor, biri memur ol
duğu için onun yarısını alıyor ve huzursuzluk var 
dır orada. Burada şu olacaktır bir yerde : 11 işçi 
çalıştıran yerde toplu iş sözleşmesi vardır, grev var
dır, lokavt vardır ve normal hir seviyede hak elde 
etmiştir, öbür tarafta memur statüsü gibi bir statü
ye bağlı, toplu iş sözleşmesi olmayan, grev hakkı ol
mayan, lokavt hakkı olmayan, ismen sendikalı olan 
(Hadi bu ne anlam taşıyor, bilemiyorum) bir kitle 
olacak. Bu şimdi, işçi - memur arasındaki çatışma
nın bir nevi işçiler arasındaki bir çatışmaya yönelik 
bir hükümdür ki, daha önce olumlu gördüğümüz bir 
maddede memur - işçi arasındaki fark giderilmeye ça
lışılıyor. Eğer işçi statüsündeki kitleye toplu iş söz
leşme hakkı grev hakkı tanıyorsak tümüne tanıyaca
ğız. Tanımıyorsak bence hiçbirine tanımayalım. Bu
nun da kesinlikle çıkarılmasından yana olduğumu arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Anayasa Tasarımızın çok olumlu yönlerini arz 

ederken, topluma umut, huzur, mutluluk verecek sos
yal ve ekonomik içerikli birçok bölümlerin, madde
lerin, yer aldığını gördük; fakat geliyoruz 74 üncü 
maddeye bakıyoruz ki, «Sosyal ve Ekonomik Hakla
rın Sınırı» başlığı altındaki maddede devlet bu görev
leri yapmak durumunda kaldığı zaman mutlaka eko

nomik durum, memleketin durumu, malî durumu bir
takım şartlara bağlamış. Bu 19âl Anayasasında da 
53 üncü madde olarak değişik bir tarzda vardı. Ben
ce buna gerek yok. Devlete «'Devlet Baba» diyoruz, 
«Sakatları koru» diyoruz. «Yaşlıları koru» Sosyal gü
venlikten herkes yararlansın, bölgeler arasındaki den
gesizliği giderici diğer birçok sosyal ve ekonomik içe
rikli tedbir almak durumundasın; fakat getiriyoruz 
arkasından «Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı» baş
lığı altında devletin ki, o zaman iktidarlar buna sığı
nıyor. Ben oraya getireceğim. Bu 1961 Anayasasında 
bu hakların çoğu yer almıştı; ama iktidarlar gelmiş, 
işine geldiği hükmü uygulamış işine gelmediği hüküm
de de «Efendim, ekonomik durum buna müsait değil» 
diye bu Anayasa hükmünün arkasına sığınmak iste
mişlerdir. Biz, bir babayı babalık görevleri yaparken 
zorluyor muyuz, «İllaki sen çocuğunu en iyi okulda 
götürüp, özel okulda para verip okutacaksın, elbise
sini illaki şu mağazadan alacaksın» diye?.. Her baba 
ister; ama alabildiği kadar alıyor. Hiçbir zaman da 
«Baba, bu görevlen yapması için şu gelire sahip ol
malıdır» diye 'bir hüküm yoktur. Devlete de «Baba» 
diyoruz. 'O halde, Devletin yapması gereken hüküm
leri sıraladık. Bırakalım, gücü zaten varsa yapacak, 
gücü yoksa mutlaka bir plan içerisinde ele alacak; 
ama iktidarların birer kurtarma maddesini buraya 
koydurmayalım. Geçmişte 53 üncü madde bu şekilde 
kullanılmıştır. 

Özellikle Anayasa Tasarımızın bence en olumsuz 
yönü şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın değinmediği 
seçmen yaşıdır. Bu konu bilmiyorum, daha önce Ana
yasanın halkoyuna sunulmasıyla ilgili Kanun görü
şülürken konu yapılıp o şekilde karara bağlandığı için 
midir, ben mi yanlış düşünüyorum, bilemiyorum. Yal
nız ben görüşlerimi yüce huzurunuzda arz etmek is
tiyorum. 

'Biz, «Dernekler siyasetle uğraşmasın» diyoruz ve 
buna benzer bütün sendikal kuruluşlar, öğrenci kitle
lerini zaten belirtiyoruz 'bunlar Atatürk ilkeleri doğ
rultusunda yetiştirilecek. Peki, kanunla kanunî rüşt 
tanıdığımız 18 yaşını dolduran, evlenebilen, meslek 
sahibi olabilen, suç işlediği zaman da normal kanun
larla cezalandırıla'bilen gençlik ve özellikle asgarî kül
tür seviyesi veya öğrenim düzeyi ilkokul, ortaokul, 
lise mezunu durumunda olan bu kitle bu eğilimini 
nasıl giderecektir?.. Ben anlayamıyorum, niçin bunun 
karşısındayız. Arkadaşlarımız, daha önceki Kanun 
görüşmesinde ben dinledim devamlı. Niye kalınıyor?.. 
«Siyasî olgunluk kazanmamıştır» deniliyor. Yine Tür-
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kiye gerçeğinde şu var ki, geçmişteki seçimlerde de
lege oyunları- bir yana, ülkemizin çoğu" kesiminde 
.gerçek olan bir şey var. Okuma yazma hiç bilmeyen 
vatandaş, ne için kime oy verdiğinin farkında olma
yan vatandaş «Siyasî olgunluğa erişmiş» diyoruz, 
ona py hakkı veriyoruz; ama asgarî lise mezunu olan 
gence «Siyasî olgunluğa erişmemiş» diyoruz; ama ce
za önüne geldiği zaman «Erişmiş» diyoruz, öğret
men olup çocuklarımızı yetiştiriyor. Ben bunu anla
yamıyorum. Geçmiş iktidarlar veya partiler şu düşün
ceyle bunun karşısına çıkmış olabilirler : «Efendim, 
gençlik bölünmüştür. Belirli bir ideolojiyle veya be
lirli böyle kafaları yıkanmıştır. Bu görüşlerle hare
ket ettiği zaman demokrasiye zarar verecektir. Par
timize en azından zarar verecektir» düşüncesiyle ha
reket etmiş olabHrler. Yüce Meclisimizin böyle bir 
endişesi yoktur. Bilakis deminden beri arz ettiğim 
gibi, Anayasamızı 12 Eylül felsefesi doğrultusunda 
hazırlayan Yüce Komisyon, gençliğin Atatürk ilkele
ri doğrultusunda yetiştirilmesini Anayasa teminatı al
tına almıştır, 

O halde böyle bir gençliğe biz oy hakkını da esir
gersek bu gençlik gelecekte patlayacak yahutta ille
gal örgütlerin elinde, derneklerin içinde yine siyaset 
yapmaya kalkışacaktır,. Bunun mutlaka düzeltilmesi
ni yüksek takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Yürütme bölümüne baktığımızda, Cumhurbaşka
nının görevlerini ben sıraladım, yeni verilen yetkile
ri 11'i buluyor ve Sayın Dal hocamızın karşı oy ya
zısında ifade ettiği gibi, bu kadar yetkiden sonra bir 
eksik göze çarpıyor. «Halk seçsin» diyor. 

'Başbakan ve bakanlar bence bu yetkiler tanın
dığı zaman Cumhurbaşkanının emrinde bir memur 
durumuna düşüyor. Memurlar tayine tabi, başbakan 
azle tabi; değişen bir şey kalmıyor. Bunun için 
Cumhurbaşkanının bu yetkilerinde mutlak surette 
maddeler görüşülürken belirli düzeltme yapmak zo
rundayız. 

İkinci konu, yine benden önce konuşan arkadaş
larım değindiler, Cumhurbaşkanının seçilmesinde 
dördüncü turda çoğunluk oyuyla en çok iki aday ara
sında yapılan oylama, Cumhurbaşkanlığı makamını 
yıpratıcı, saygınlığını yokedici bir nitelik sağlar. Bu
nun mutlaka salt çoğunluğa, yani bugünkü tespit edi
len sayıya göre 201 milletvekiline bağlanması şart
tır kanısındayım. 

Yine bir başka maddede Cumhurbaşkanları için 
şöyle bir hüküm var : «Görevi biten Cumhurbaş
kanlarının sonraki yaşama şartlan ve imkânları ka

nunla düzenlenir.» Bir de altına bakıyorum, «Dev
let Danışma Konseyinin tabiî üyesidir.» 

Şimdi madem kî, tahiî üye yani ölünceye kadar 
Devlet Danışma Konseyinin üyesi, dokunulmazlığı 
var, diğer özlük haklan aynen devam ediyor, bir de 
ayrıca «Cumhurbaşkanlarının sonraki yaşama şart
ları ve imkânları kanunla düzenlenir» derken hane
danlığı mı. geri getiriyoruz, padişahlığı mı geri geti
riyoruz diye bir şeyler aklıma geliyor. Bunun da ben
ce yeri olmadığı görüşü hâkimdir; arz etmek istiyo
rum, 

Devlet Danışma Konseyinin varlığı, getirilen hü
kümlere göre Cumhurbaşkanına verilen yetkiler kar
şısında gerekli. Çünkü, Cumhurbaşkanına sonsuz yet
kiler vermişiz, e bu kadar yetki verdiğimiz bir Cum
hurbaşkanı kalacaksa, elbetteki Devlet Danışma Kon
seyi (Senato da kalktığına göre) oluşturulmalıdır; 
ama bu Devlet Danışma Konseyi (Sayın Göktepe ar
kadaşımız tarafından çok güzel izah edildi) yasama 
organı mıdır, yargısal bir organ mıdır, yürütme mi
dir ben de şahsen çıkaramadım. Özlük hakları ile 
yasama dokunulmazlığı yönü ile bize, daha doğrusu 
Danışma Meclisine benziyor. Bazı yönleri ile de isti-
şarî karar veriyor, ben de çıkaramadım. Bu nedenle, 
buna kesin, açık görevleri ile, yetkileri ile bir açıklık 
getirmek zorundayız. 

Yine, 109 uncu maddede değinilen Devlet Danış
ma Konseyinin kanunları inceleme süresi belli de
ğil. Şimdi, gelecekte bu Anayasa ömürlü olsun diye 
çaba sarfederek hazırlanıyoruz; dileğimiz bu, dua
mız bu. Çok değişik tarihler geçer, Cumhurbaşkan
ları değişir. Hele seçim tarzı çok az milletvekili ile 
olabilecek bir Cumhurbaşkanı döneminde, iktidara 
ters düşen bir Cumhurbaşkanı, Meclisin çıkardığı bir 
kanunu uygulamaya koymak istemiyorsa bu hüküm 
ışığında Devlet Danışma Konseyinde bekletir. Bu 
dolayısıyle millî egemenliği temsil eden Meclisin üze
rinde bir organın oluşturulması demekten başka ne 
olabilir?., 

Onun için mutlaka buna belli bir süre getirmek 
zorundayız, 

Başbakanların Meclis içinden veya dışından tayin 
edilmeleri, atanmaları ve hele usulüne uygun şekilde 
azli söz konusu oluyor. Ben hangi usule uygun oldu
ğunu gerekçeden okudum, yine Sayın Göktepe ifade 
ettiği için girmiyorum; bana yine ters geldi ve bir 
bakıma da şu aklıma geldi. Bir Cumhurbaşkanının, 
gelecekte ne kadar istifa etse de tabanda bir partili 
olduğunu unutmamamız gerekir. Bir iktidarın ikti-
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dar yapmasını, devam etmesini istemiyorsa Meclisi 
bir an önce seçime götürmek için bunu sık sık kul
lanacağı düşüncesi aklıma takılıyor. Bunun bir kez 
daha gözden geçirilmesinde büyük yarar vardır. 

Yine Başbakanın Meclis içinden veya dışından 
atanmasının, özellikle dışından atanmasının belirli 
şarta bağlanması lazım. Aksi halde Cumhurbaşkanı 
yine Meclis çoğunluğuna ters düşüncede birisi olur
sa (Biz bunları düşünmek zorundayız, geçmişte olan 
olaylardır; varsayım olarak ele almak zorundayız ve 
düzenlemeyi ona göre yapmak zorundayız.) ve Mec
lisin sahip olduğu çoğunluğun bir an önce dağılma
sını istiyorsa; istemediği, Meclisin hiçbir şekilde tas
vip etmediği bir kişiyi başbakan tayin ederse; güven
oyu veren veya Meclis içinden de olabilir, bir belirli 
şarta bağlamadık mı az bir milletvekili sayısına daya
nan bir kişiyi başbakan atayacak. Başbakan güveno
yu alamadığı takdirde seçime gitmeyi Cumhurbaş
kanından isteyecek. O zaman acaba mevcut milletve
killeri : «Aman seçime gitmeyelim,, gidersem ben 
bir daha seçilemem, ben yeni geldim» düşüncesi ile 
bir nevî güvenoyu verme zorunda bırakılmayacak 
mıdır?.. Bu konuyu da mutlaka düşünmek zorunda
yız, 

'Merkez Bankası ile hükümet arasındaki diyaloga 
veya bağlantıya baktığımda birinci fıkra şöyle diyor : 
«Bakanlar 'Kurulu tarafından tespit edilen para ve 
kredi ilkelerini, kalkınma planları ve yıllık planlara 
uygun tarzda yürütmek Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının görevidir.» ve arkasındaki fıkrada 
«Bunun başkanını Cumhurbaşkanı tayin eder». 

Hükümetin uygulayacağı ekonomik politikanın lo
komotifi olan Merkez Bankası Başkanı, gerektiğinde 
hükümetin tersine bir durum içine girebilecek de
mektir. Ekonomik politikasının uygulanma kaynağı 
olan Merkez Bankasına hâkim olmayan bir hüküme
tin, hükümet etmesi nasıl olacaktır ben bunda da 
tereddüt ediyorum. 

«Memur güvencesi» başlıklı maddenin birinci fık
rasında, özellikle soruşturma sırasında, savunmanın 
alınması ile ilgili bölüm bence yetersizdir. Gelecekte 
memurların aleyhine kullanılabilecek bir ifadeye sa
hiptir. Bunun da mutlaka 1961 Anayasasının 118 inci 
maddesinde bulunan bir ifade ile bitirilmesi, yani 
mutlaka (Yeri geldiği zaman önerge vereceğim) bu 
şekilde düzeltilmesi gerektiği kanısındayım. 

«Planlama» başlıklı maddenin birinci paragrafını 
okuduğumda, «Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
mayı ve ekonominin tüm sektörleri ile ülkenin bütü-

J nünde dengeli ve uyumlu biçimde gelişmesini, ülke 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak 
bilinçli ve verimli şekilde kullanılmasını planlamak 
Devletin görevidir» deniliyor. Bu fıkra da kalkınma
nın bütün ülke düzeyinde dengeli yapılmasını az da 
olsa ifade ettiği için, bana büyük bir mutluluk ver
miştir. Ancak, yeterli değildir bence. 

Ben, Yüce Komisyona yine arz etmiştim. Türki
ye'nin bir gerçeği vardır. Bölgelerarasında halen de
vam eden ekonomik, sosyal ve kültürel dengesizlik
tir. Bu gerçek geçmişte iç ve dış düşmanlar tarafın
dan en büyük savunma, en büyük istismar konusu 
yapılmıştır. Bakıyoruz Planlama programlarımıza 
«Kalkınmada öncelikli yöreler» deniliyor, «Mahru
miyet yöreleri» deniliyor, hatta seçim arifesi geliyor, 
bir başbakan veya bir partinin genel başkanı bir yer
de nutukta «Efendim şu şu illeri pilot bölge ilan et
tim» diyor. Bakıyoruz bütçede bir değişik para yok, 
programda değişiklik yok, planlarda gerçekten bilim
sel veya süreye bağlı bir açıklama yok. 

I Bu hüküm, belki gelecekte takip edilecek politi
kanın birazcık olsun dengeli olmasını sağlayabilecek
tir; ama bence yetersizdir. Gerçekleri bilmek zorun
dayız ve parmağı basmak zorundayız. Türkiye'nin 
bir gerçeği vardır, bölgeler arasındaki ekonomik, 
sosyal ve kültürel dengesizlik Anayasanın emirleri 

j içerisinde çözümlenmesi belirli programa ve plana 
bağlanmadıkça, gelecek iktidarların işine gelirse ya
parlar, işine gelmezse yapmazlar (ki, bazı iktidarların 

I da işine gelmez. Çünkü, politikası o dengesizliği is
tismarla başlamıştır, istismarla devam edecektir.) 

I Bunu da gidermek için Yüce Komisyonun daha 
açık bir hüküm getirmesini candan diliyorum. 

Üniversiteler bölümüne geldiğimizde, Sayın Gök-
tepe arkadaşımız gerçekten güzel değindiler. Ben de 
aynı şeyi söyleyeceğim. Anayasanın bütün düzenle
melerine bakıyoruz, 'bir uyum içinde, yani 12 Eylüle 
geliş noktamızı göz önüne almışlar. 12 Eylül 1980 
Harekatının ana düşüncesini temel olarak almışlar. 

I Millî Güvenlik Konseyimizin bugüne kadar yaptığı 
icraatları ye yasama görevi yapan emirleri, bildirileri, 
kanunları dikkate alınmış; ama iş üniversiteye geldi
ği zaman tam tersi. 

Geçmişten, dernekler sorumlu tutulmuş, düzenle
me getirilmiş. Sendikalar, meslek kuruluşları, hatta 
vakıflar sorumlu tutulmuş kısıtlamalar getirilmiş. 
Yargı organları suçlu görülmüş, düzenlemeler geti
rilmiş ve hatta basın suçlu görülmüş-kısıtlamalar ge-

I tirilmiş; ama sanki üniversiteler 12 Eylül öncesinde 
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meydana gelen olaylardan veya ortamdan hiç sorum
lu değildir... «Başarı ile sınav vermiştir ve geçmişte, 
1971'de. yapılan değişikliği de fazla kısıtlamayı da kal
dıralım 1961'deki durumuna gelsin» deniliyor.. (Bra
vo sesleri). 

Bakıyoruz maddeye; ikinci fıkra bilimsel özerkliği 
öngörüyor, kabul. Üçüncü ve dördüncü fıkraları 
okuduğumuz zaman, gizli, idarî özerklik geri getiri
liyor. Üçüncü ve dördüncü fıkralar, gizli de olsa, 
açık söylememiş; idarî yönden özerktir demiyor; 
ama üçüncü ve dördüncü fıkralar uygulandığı za
man, üniversitelere idarî özerkliği de tekrar getirmiş 
oluyor. 

Çok özür dilerim hocalarımızdan, Sayın Gökte-
pe'nin de buyurduğu gibi, ben de düşündüm, bu olsa 
olsa Komisyonun çoğunluk sayısını teşkil eden hoca
larımızın herhalde keseri kendi yönlerine yontmaları 
gibi bir düşünce bende hâsıl oldu. Hiç olmazsa üçün
cü ve dördüncü fıkra çıkarılmalı. YÖK Kanunu
nun, hele bu Kanun açıklandıktan sonra, Devlet 
Başkanımız 27 üniversiteye 5 yıl için rektör atadı. Bu 
demektir ki, aynı uygulama, diğer uygulamalar gibi, 
gerekli düzenlemenin Anayasa yönünden yapılması 
lazım. Ben, üçüncü ve dördüncü fıkra kaldırılarak, 
«Bu organların seçilmesi, yönetimi, öğretim üyelerinin 
görevlendirilmesi konusu kanunla düzenlenir» dense 
idi yeterli olurdu kanısındayım. Bunu inşallah, mad
deler görüşülürken bu şekilde düzeltiriz. 

Yine, Yüce Komisyonumuz, geçmişte toplumda 
bir yara olarak görülen, uzun yıllar kamuoyunda tar
tışılan ve zamanın yöneticileri tarafından kesinlikle 
kapatılması öngörülen özel yüksekokulları, bir bakı
ma özel okulları yeniden gündeme getirmiştir. Ni
çin, neden bilemiyorum. Çünkü, geçmişte denenme
miş olsa idi, bir eğitimci olarak ben şahsen mutlu
luk duyardım, üniversiteye giremeyen gençlerimize 
belki yararlı bir kapı açarız diye; fakat bir gerçek 
var; özel yüksekokul açıldığı zaman kimler girebile
cek?.. Parası olmayan alınabilecek mi, bir üniversir 
telerarası sınav yapıp da öğrenciyi alabilecek midir, 
parasız alacak mıdır?.. Mümkün değil. O halde, eği
timde mevcut fırsat eşitsizliği yanında, zengin - fa
kir farklılığı da yaratılmak istenmiş. «Parayı veren 
düdüğü çalar» misali, «Parayı veren diploma alır» 
anlamı çıkıyor. Bu hükmün de mutlaka Anayasadan 
çıkarılması gerektiği kanısındayım. 

TRT ile ilgili maddede Cumhurbaşkanı yetkileri 
arasına TRT Genel Müdürünün atanması alınmıştır. 
Bence bu, Cumhurbaşkanlığına fayda sağlamaz, bi
lakis yıpranmasına sebebiyet verebilecek bir yetkidir. 

TRT'yi Türk kamuoyundan, siyasal çabalardan, 
iktidarlardan, partilerden soyutlamak mümkün değil
dir. Sürekli gelişme gösteren' Türk toplumunda dai
ma tartışma konusu yapılacaktır. Dolayısıyla sürek
li Genel Müdürü ve Genel Müdürün şahsında da 
herhalde tarafsız olması, saygınlığına özen gösteril
mesi gereken yüce makam yıpranacaktır. Bunun için 
bunun düzeltilmesinde yarar olduğu görüşündeyim.. 

Yine, sabahleyin konuşan değerli Ökte arkadaşı
mızın değindiği gibi, Türk dil akademisinin buraya 
alınmasının bence hiç gereği yoktu. Eğer bir akademi 
kurulacaksa, gerçek anlamda Türk, Kültür akade
misi olmalı idi. Hedef, yozlaştığı ileri sürülen, göre
vinde aksayarak hizmet ettiği ifade edilen veya za
rarlı olduğu, bazı çevrelerce söylenen Türk Dil Ku
rumunun değiştirilmesi veya düzeltilmesi ise, bu ka
nunla da olur ki Meclisimize bu yönde zanneder
sem teklifler de gelmiştir. 

Anayasaya Türk Dil Akademisini almak dernek, 
(bundan sonra tespit edeceği 'dil üzerindeki kurallara 
uymadık mı, Anayasaya aykırı hareket ediyoruz de
rnektir ve 'hatta özür 'dilerim Sayın Hocamızdan, biır 
gazetede verdiği beyanatta örneğini vermiş; soru so
ruyorlar, kendileri keşlin cevap vermemiş. Yani «TRT 
Genel Müdürü veya bir başka daire, Türk Dil Aka-
demi'siniin tespit ettiği kelimeyi kuianmaz ise, Anaya
saya aykırı hareket etmiş olur mu olmaz mı?..» diye 
'bir tartışma zemini açılmıştır. Onun içlin, ya bunun 
tümden çıkartiması veya dana ıgeniş anlamda aka
demik hizmet göreceik Türk kültür akademisi haline 
dönüştürülmesinde yarar vardır. 

'BAŞKAN — Sayın Parlak, talep ettiğiniz' süre 
dolmuştur. Toparlamanızı rica ediyorum. 

EVLİYA PARLAK — Bitirmeye çalışacağım Sa
yım Başkan. • 

(Diyanet İşleri Başkanlığı (ile düğü hüküm, 196(1 
Anayasasından aynen alınmıştır. Sayın Beyzioğlu 
Hocamızın karşı oy yazısında da ifade ettiği gibi, 
bence Ibu büküm yeterli değil. Toplumumuzda bü
yük tartışma konusu olan bu müessesenin, görevleri
nin lalik Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda' dana açık 
ıbir sekilide ifade edilmesinde ıbüyük yarar olduğu ve 
haltta Diyanet İşleri Başkanının polemiklerden uzak 
tutulabilmesi liçdn, gelecekte siyasal çıkarlar konu
sunda baskıdan kurtarabilmek için, yüzlerde genel mü
dür ıgibi bir terazide tartılımaması gerektiğini de bu
rada vurgulamıak istiyorum. 

Anayasa 'Mahkemesinin görev ve yetkileri yeni
den düzenlenmiştir. Bundan büyük mutluluk duyduk. 
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Ancak, 115 üyesinin de Cumhurbaşkanı tarafından se
çilmesi, şartlarının 'bellrlenmıemesi eksikliktir. Gö
mül arzu ©dendi iki, bunlarım 4'ü eskiden olduğu gibi, 
Yangı tay Genel Kurulu, 3'ü de Danıştay Genel Ku
mulu kendi anasından ıseçmiş olsun, !8 tanesini de 
Cumhurbaşkanı seçsin. Bu yönde de Ibir teklifim ola
caktır. 

Sayım iBaşikam, değerli üyeler;' 
IBu açılklamalaından sotıra ibence eksik olan Ibir iki 

maktayı daha vurgulamak istiyorum. 
Binincisi, Tasanda göremedim, şimdiye kadar 

Adalet Balkanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişi eri Bakam 
bağımsı^ kişilerden tayin edilirdi seçime girildiği 
zamıan. Bu düşünülmemiştir, miçıin?.. Gereikçede de 
'bir açıklama ıbulamadım. 

Yıinıe, siyasî partilere geçmişte öngörülen Devlet
çe yardım, öngörülmemişitir. Sayın Komisyon üye
miz değerli Alpaslan Paşamızın bu konuda karşı oy 
yazısında 'bir 'teklifi vardır, aynen getirilmesinde ya
rar olduğu kanısındayım. 

Partilerin, kurulduktan sonra, geçmişte olduğu 
gibi, gelecekte 'büyük !bir sayıda oluşup, Meclis ço
ğunluğunu birtakım pazarlıklara dönüştürecek ıbir 
düzeye gelmemesi, kamuoyunun genel eğilimidir 
ıbenoe. Hiç olmazsa, Meclislere üye gönderebilecek 
partilerin belirli !bir oy alma oranına bağlanması ve
ya ibuna 'benzer 'bir ön koşul getirilmesi, acaba Ko
misyonda hiç tartışıldı mı? Bunu arz etmek işitiyo
rum; açıiklama yaparlarsa mutlu olurum. 

Yine, Anayasa Tasarısında gördüğüm 'bir eksik
lik, gelecekte Partiler Kanununda veya Seçim Kanu-
mıunda olursa, Anayasaya aykırı olur mu olmaz mı? 
diye tereddüt elttiğim için arz etmek istiyorum. 

IHI Eylül 11980 gününe Ikadar mevcut olan partiler 
veya partililer hakkımda em ulfak ihir hüküm, açıkla-
ma yoktur. Bu, geçici maddeler içerisinde düşünü
lüyor mu, düşünülmüyor mu, Partiler Kanununda bir 
düzenleme getirirsek, ıaca!ba hu, «Anayasaya aykırı» 
diye ileni sürülmez mi? Çünlkü Sayın Hocamıiın, 
yine !bir gazetede 'bu soruya verdiği cevap şu olmuş
tur : «Efendim; Anayasada mahkeme kararıyla kapa
tılan partiler bir daha kurulamaz.» «Bunlar için mah
keme kararı yok.» deniyor. «O zaman» diyor, muğ
lak bir cevap veriyor. Onun, için bu konuda da bir 
açiklama getirirlerse mutlu olurum. 

Değerli arkadaşlar; 
/Sabrınızı taşırırcasınıa uzattığım konuşmamı bura

da 'bitirirken, Ibu Tasarının, ıbaşta arz ettiğim gihi, 
ettiğimiz yemine sadık olarak en olumlu düşünceler 
ttiçerisıkıde, gerçekten mdksanl'anıını, Yüce Komisyonu

muz 'başta kalbulı etmek suretiyle, oybirliğiyle, ıbirliik-
lüe, çoğunlukla, Ikınılmadan düzeltip, Yüce Ulusumuza 
yaraşır ıbir metim haline getirileceğine olan inancımı 
tekrarlamak istiyorum. 

Yüce Meclisinize en 'derin saygılarımı sun/arım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Parlak. 
Söz, Sayım Kantarcıoğlu'nun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; Anayasa Komisyonu 
adına iki ufak açıklama yapmak iistiyoruz. 

IBAŞKIAN — Sayım Kantarcıoğlu; bir dakika mü
saademizi ınica ediyorum., 

(Buyurun Sayım Gölcüklü. 

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

Şimdiye ıkadar konuşan arkadaşlarımızın çoğunun 
temas ettiği ıbir kavram üzerimde kısa bir açıklama 
yapmak 'isitiyacımı duydum. Belki (bundan sonra ko
nuşacak arkadaşlarımız içim yararlı olalbilir. diye. 

Tasarınım 18 imci maddesimim (d) fıkrasında «ser
seri» tabiri geçiyor. Arkadaşlarımız, «serseri» tabiri
nim argo 'bir terim olduğumu söylediler. 'Bir diğer ar
kadaşımız, serseriliğim suç olmadığı, cezalandırılama-
yacağını söylediler. Biraz önce konuşan arkadaşımız 
da aynı şekilde ifadede 'bulundular., 

Buradaki «serseri» kavramınım anlamı şudur : Bir 
kere, «serseri» kavramı argo bir kelime değildir. Es
ki lügatlarımızda da, yeni lügatlarımızda da kulla
nılan bir terim olarak, argo olduğu işaret edilmeksi
zin yer almaktadır. Lügatlarımızda ifade ediliş şek
li, «İşi gücü olmayan, boşta dolaşan, şüpheli kimse.» 

Ne olacak serseriler hakkımda Tasarıda öngörü
len hükümle? 

Malumunuz, suç bilimi (kriminoloji), «.tehlikeli 
hal» kavramını fcalbul etmektedir. Tehlikeli halde bu
lunan kişi, suç işleme çizgisine fevkalâde yaklaşan 
bir kişidir. Suç öncesi, «tehlikeli 'halde» bulunan 
kişiler hakkımda tedbir alınmadığı takdirde, bu ki
şilerim suç işlemesi, Ibüyük bir ihtimal olarak görül
mektedir. 

Suçla savaşta amaç, suçum lişlenmedem önce öm-
lenmesıiıdir. 'Bu isebeple, pek çok hatı ülkesinde, top
lumsal savunma kanunu olarak adlandırılan kanun
lara suç öncesi tehlikeli halde ıbulunan kişiler için 
tedbirler öngörülmektedir. Bunlar için suç işlemeden 
çare aranmaktadır. Bu kişiler, 'biraz önce helirtti-
ğim fıkrada da gösterildiği gibi, akıl hastaları, uyuş-
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turueu madde müptelaları ve serserilerdir. Serseriler, 
bugün suç biliminde teknik 'bir taıbir olarak Ikulla-
nılmaktadır. Geçim imkânlarından mahrum ve ika
metgâhı, oturduğu yeri buluınmayan İkisidir. <Kıabuî 
©dersliniz iki, 'böyle. bir ikisi suç işlemeye fevkalâde 
yaıklaşmış hir kişidir, ©unlar için alınan tedbirler 
(kompozisyonunun ıbir unsuru, (bunların şahıs (hürri
yetlerinin kısıtlanmasını gerektiriyor ise, işte. Ana
yasa Tasarısına koyduğumuz bu hüküm gereğince, 
yanıi, şahıs hürriyetinin hangi haillerde sınırlanabile
ceği, Anayasa, kanun koyucunun, şahıs hürriyetini 
sınırlama yetkisini Ibu hallere inhisar ettirmektedir. 
Bunun dışında, kanun koyucu, şahıs hürriyetini sınır
layıcı tedbirler getiremeyecektir. 

IBü sebepledir iki, serserileri, suç işlemeye (fevka
lade yakın (bulunan kişiler olaraik, suç öncesi tehlikeli 
halde 'bulunan kişiler olaraik, hakilarınıda, gereğinde, 
tabiî, Anayasanın 'bu hükmüne dayanarak idarî bir 
makamı veyahut bir hâkimin, serserinin tutuklanma
sına karar vermesi mümkün değildir. (Bu hükümle
rin talfchiki, yani akıl hastaları, uyuşturucu madde 
müptelaları ve serseriler için alınacak tedbirlerin dü
zenleyicisi bir uygulama kanunu olacaktır. Şayet Ana
yasada serserilerin, suç işleme tehlikesi yüksek ölçü
de mevcut (bulunan kişilerin eğitilmesi, tehlikeli hai
llerinin izalesi amacıyla bir müessesede kendilerine 
meslek 'öğretilmesi mecburî, zorunlu, şahıs hürriyetti 
kısıtlanıyor kişinin, mümkün Olmaz ise, bu tehlikeli 
Ihalde ıbulunan kişiler hakkında 'tedbir ailimak, onları 
eğitmek, suç işlemez hale getirmek mümkün olma-
yaoa'ktiTi 

ıBiızde, ibilirsiniz, yürürlükten kalkmıştır, «Serseri 
ve 'Mazenne-i Su' Eşhas Hakkında Kanun» diye 'bir 
kanun vardı. O Kanunun ruhu, anlamı daha başkay
dı, serseriliği bir kötü hal kalbul ederek cezalandırma 
yoluna gidiyordu M, doğru değildi. Serserinin şahıs 
hürriyetinin sınırlanması, sırf kendisıinin eğitimi için
dir, suç işler halden çıkarılmasını 'amaçlamaktadır. 
Bugün, hemen hemen 'bütün 'batı ülkelerinde suç ön
cesi mücadelede dayanılacak müesseseler olarak top
lumsal savunma tedbirlerini içeren kanunlar yapıl
mıştır, (bunların hepsiınde her grup tehlikeli hailde bu
lunan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, bu arada 
'gereğince Ibunların bir müesseseye kapatılması, çalış
mayı alışkanlık haline getirmelerinin, kendileri ça
lıştırılarak sağlanması yoluna gidilmektedir. 

İşte, bizim, getirdiğimiz 18 inci maddemin <d) fık
rası ile ıgüdülen amaç budur. Yani, (bir akıl hastası 
nasıl toplum için tehlikeli olabiliyorsa, ibir uyuşturu-
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cu madde tutkunu nasıl 'tehlkelii olabiliyorsa, normal 
geçim vasıtalarına sahip 'bulunmayan, yaşadığı bir 
meskeni bulunmayan kişi de aynı tehlikeli hali gös
termektedir. Toplumu suçtan korumak için 'bunlar 
konusunda katiyen ceza değil, 'bir suç değildir, 'bir 
önleyici tedbirdir. Müessesede tedavi tedbirine baş-
vıırulialhilecektık., Orada geçen, «serseri» kelimesini 
ve müessesenin ruhunu bu şekilde izah etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Kan'tarcıoğlu, huyunun efendim; süreniz elli 

dakikadır., 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Devletin şekli
ni, yasama, yürütme ve yargı güçlerini tarif, fertle
rin devletle olan ilişkilerindeki temel hak ve hürri
yetlerini tespit edecek Kanunu hazırlamak üzere teş
kil edilen Danışma Meclisinin Sayın Başkan ve üye
leri; hepinizi bu tarihî günde saygılarımla selamlıyo
rum. 

Türk Devleti Türk Milletinin teşkilatıdır. Yasa
ma, yürütme ve yargı, Türk Milletinin bekasını te
min eden ve bu amaçla bu teşkilata, yani devlete ve
rilmiş kuvvetlerdir. Rejim için Türk Milleti değil 
Türk Milleti için rejim, Anayasa için Türk Milleti 
değil Türk Milleti için Anayasa, demokrasi, hürriyet, 
hukuk için Türk Milleti değil Türk Milleti için de
mokrasi, hürriyet ve hukuk. Bütün bunları düzenle
yecek bu Taslak üzerindeki görüşlerim, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın temas ettikleri temel hak ve 
ödevler, Cumhuriyetin temel organlarından yasama 
ve yargı dışında şu hususlara ait olacaktır : 

Nasıl bir Anayasa, eğitim, kültür, dil meselemiz, 
üniversite ve yüksekokullar, kamu görevlileriyle ilgili 
hususlardır. 

Bu Anayasa Taslağında eksiklikler varsa bunlara 
birlikte çözüm bulmak zorundayız. Bu Anayasa Tas
lağı hem ilmîdir, hem de millîdir. 

Bu Anayasa Taslağı ilmîdir. Çünkü, değişik kay
naklardan, yetkili kurum ve kuruluşlardan bilgiler 
toplanarak 1961 Anayasasının bir değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Başka memleket anayasaları iilmî bir şe
kilde incelenmiştir. Bir anayasada bulunması gereken 
muhteva gözönünde bulundurulmuştur. Sistemi mey
dana getiren alt sistemlerin memleketimizin ihtiyaçla
rına göre ağırlıkları tespit edilmiştir. Raporda görül
düğü gibi, bu çalışmalarda Anayasa felsefe ve politi
kasının gerçekleştirilmesini sağlayacak bir stratejiye 
yer verilmiştir. Anayasanın zaman içinde geliştiği 
kültür gibi öze dokunmadan kendini yenilemesi göz-
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önünde bulundurulmuştur. Başlangıçta bir model tes
pit edilerek mevcut sistemi bu modele uydurmanın 
başarısızlıklara ve aksaklıklara sebep olacağının şuu
ru içinde, alt sistemlerin uyumlu ve dengeli çalışma
sı, statik bir durum yaratılmadan, gelişmeye müsait, 
memleketimizin ekonomik ve sosyal şartlarına uy
gun, kamu idaresi ve malî sistemi bozmayacak, mev
cut modelin eksikliklerinin tamamlanması yoluna 
başvurulduğu görüldüğünden «Bu Anayasa Taslağı 
ilmîdir» hükmüne varabiliriz. 

Bu Anayasa Taslağı millîdir. Çünkü, Anayasamı
zın değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edile
meyen devletimizin şekliyle ilgili 1 inci maddesindeki 
temel ilkelerini 2 nci madde ile değiştirirken çok dik
katli olmamız gerekmektedir. 1924 Anayasasında yer 
alan temel ilkelerden inkılapçılık ilkesi 4695 sayılı 
Kanunla 1945 yılında mana ve kavramda bir deği
şiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş, «inkılap» yeri
ne dil tasfiyeciliği olarak «devrim» getirilmiştir. Dev
rim, bir kurumu ve bir sistemi kökünden değiştirmek, 
yerine yenisini koymak demektir. Fransız'cada revo-
lution karşılığındadır. İnkılap gelişerek dönüşme, ya
ni tekâmül revolutiondur. Cumhuriyetimizin temeli
ne yerleştirilen bu tarifi yapılmamış, kelime yanlış an
laşılarak kültürümüzde de devrim sloganına dönüştü
rülmüş ve bugünkü hazin durum yaratılmıştır. Tas
lakta belli yerlerde inkılap kelimesine doğru olarak 
yer verilmesi memnuniyet vericidir. Bu alanda araş
tırma yapan bir ilim adamı, değerli bir eserinde ko
nuya şöyle temas etmektedir : 

«Toplumsal yapıda insan malzemesini hakkıyla 
hesaba katmayan ve ona dönük olmayan devrimci 
tutumla nesiller bocalayıp dururken, nasıl 1940'ların 
milliyetçiliği şovenizme, 1950'lerin demokrasisi dema
gojiye dönüştürülüvermişse, 1960'ların sosyal devlet 
ideali de en kısa zamanda anarşiye yenik düşmüş, 
şartlar bizi bir rejim bunalımına kadar götürüp bir 
dikta tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.» 

Daha sonra yazılacak başlangıçtaki hükümler ile
riye ışık tutacağı, yanlış anlaşılan milliyetçilik ve sos
yal kavramlarına açıklık getireceği için Anayasa Ko
misyonumuza teşekkür borçluyuz. Bütün millî hare
ketlerimiz zedelenmemiş, el sürülmemiş millî varlığı
mızın eseridir. 12 Eylül'den önce yaşadığımız gibi, 
zaman zaman geçirdiğimiz sarsıntılar ve darbeler 
milliyetçiliğimiz sayesinde tesirsiz kalmıştır. Bu Ana
yasamızın da aldığı ruh milliyetçiliğimizin özü ve ken
disi olacaktır. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin, 
1961 Anayasasının başlangıç kısmının kaldırıldıktan 

sonra, Cumhuriyetimizin niteliklerine ait 2 nci mad
desinin aynen korunması, ı«miHî» 'ile «demokratik» 
kelimeleri arasındaki virgülü dahi kaldırarak, madde
nin bir sıfat kullanılarak «Millî demokratik» şekline 
sokulmasına katılmak mümkün değildir. 

Temel ilkeler Anayasanın karakterini ifade eder. 
Başlangıçta milliyetçiliğin tarifi yapıldığına, milliyet
çilik mevhumu diğer maddelere serpişltirildiğine göre 
bu Anayasa millîdir. 

Bir millet ruh ve gönül anlaşmasından meydana 
gelmiştir. Ailede aile sevgisi, hukukta ferdi devletine 
bağlayan vatandaşlık bağı, sosyolojide aynı bir top
luma mensup olma duygusu, gönülleri birbirine çeken 
milliyet duygusudur. 

ön Asyayı elimizde tuttuğumuz 1070 tarihinden 
Aziz Atatürk'e kadar sıra ile İslamcı, Osmanlıcı, 
Garpçı, Irkçı, Turancı, Türkçü anlayışla ele alınan bu 
fikriyat ancak Atatürk tarafından yeni Türkiye'nin 
temel ilkeleri arasına alınmıştır. 

Atatürk milliyetçiliğinin başlıca karakteri, vatan 
Türk vatanı, millet Türk Milleti, devlet Türk Devle
tidir. «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. 
Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Tür
kiye Cumhuriyetinin temel direği olarak temin ede
ceğiz» diyen Atatürk, Türk kültürüne dayanan bir 
milliyetçiliği savunmuş, bu memleketi, «Ne mutlu 
Türküm» diyenlerin memleketi haline getirmek iste
miştir. Bu ideoloji Türkçülük değil Atatürk milliyet
çiliğidir. Yapılan inkılapların sırrı, Atatürk milliyetçi
liğinin sembolü olan, «Millî kültürümüzü muasır me
deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız» diye ifade 
buyurdukları kültürün amacında saklıdır. Atatürk 
milliyetçiliği değişmeden, gücünü kaybetmeden, ben
liğimizi kemiren komünizm, faşizm, Siyonizm ve üm
metçiliğin karşısındadır. 

Maddedeki «sosyal devlet» kavramına başlangıç 
bölümünde yer verilmesi yanlış anlamaları önleyece
ğinden, Anayasa Komisyonunun bu görüşüne de ay
nen katılmak mecburiyetindeyiz. 

Kamu gücünün her kullanımı devleti sosyal bir 
temel tutum ile mükellef kılar. Sosyal bir devletin 
gayesi, her birimizde insan haysiyetine yakışır bir ha
yat tarzını mümkün kılmaktadır. «Sosyal» tabiri, 
devletin sosyal adalet gereklerine göre kurulduğunu 
veya hukuken sosyal bir temayülü haiz olduğunu 
ifade eder. Sosyal adalet ise, toplumun her tabaka ve 
her zümresinin iktisadî ve kültür imkânlarından his
sesine düşene sahip olması gerektiği yolundaki tevzii 
ve taksim prensibinin ifadesi olduğuna göre, böyle 
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bir devletin sosyalist devlet olmadığı açıkça ortada
dır. 

«Laiklik» kelimesini dört ana hürriyete yer ver
meden maddeye koymanın hiçbir değeri olmayaca
ğından, diğer maddelere serpiştirilen itikat (inanç) 
hürriyeti, ibadet hürriyeti, teşkilatlanma hürriyeti, 
öğrenme ve yayma hürriyetiyle konunun ilmî bir şe
kilde ele alındığı görülmektedir. Ancak, bu hususu 
açıklayan 24 ve 25 inci maddelerdeki iki hususu he
pimizin bilmesinde fayda görmekteyim : 

Halen din eğitim ve öğretimi devlet tarafından ve 
devletin denetim ve gözetimi altında yaptırıldığına 
göre, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasının «Din eği
tim ve öğ.retimi devlet tarafından, devletin denetim 
ve gözetimi altında yapılır» şeklinde olması uygula
maya paralellik sağlayacaktır. 1961 Anayasasının 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının bu Anayasada 
da yer alması din ve vicdan hürriyeti bakımından da
ha uygun olacaktır. 

Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî 
marşı ve başkenti hakkındaki 3 üncü madde ile geti
rilen açıklık ve yenilik, eski maddeye bayrağımızın 
şeklinin, millî marşımıza ait hükümlerin eklenmesin
den ibarettir. Geçmişin acı tecrübeleri, yani ihtiyaç 
bu hükümlere yer verilmesini kaçınılmaz hale sok
muştur. Avrupa memleketlerinin bazılarının anaya
sasında var diye bayrağımızın al renginin Anayasaya 
konulduğu farzetmek yerine, yeşil bayrakla dolaşan
lara, Taksim Meydanına kızıl bayrak çekenlere, istik
lal marşına saygı duymayan bir gençlik yetiştirece
ğim diyenlere atılmış ve atılması gerekmiş bir şamar 
olduğunu düşünmek daha yerinde olacaktır. (Alkış
lar) 

Maddenin birinci fıkrasında, «Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür» hükmü
nün Türkçe dilimiz içinde geçerliliğini kesin sınırlar
la tespit etme zamanı artık gelmiştir. Gecikmeden 
ikinci fıkraya, ikinci bir fıkra olarak «Türkçeyi bü
tün vatandaşların bilme ödevi ve kullanma hakkı var
dır» cümlesi eklenmek suretiyle drtak bir dil kullan
ma ve bilme mecburiyetinde olduğumuza da yer ve
rilmelidir. 

«öğrenim hakkı ve ödevi : Madde 42» Bu mad
denin başlığında sadece öğrenim hakkından söz edil
miş, madde metninde eğitim ve öğretim birlikte ele 
alınmıştır. Eğitim pedagoji; yani terbiye olduğuna, 
öğretim talim, tedrisat, öğrenim tedris karşılığı kul
lanıldığına göre başlık, madde metnini kapsamamak
tadır. Maddenin 3, 4, 5, 7 ve 9 uncu fıkraları yeniden 
düzenlenmiştir. 

1961 Anayasasının 50 nci maddesinde yer alan 
hükümler getirilen düzenlemenin 1 ve 2 nci fıkrala
rında değiştirilerek 6 ve 8 inci fıkralarında aynen mu
hafaza edilmiş, «Devlet, durumları sebebiyle özel eği
time ihtiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbir
leri alır.» hükmü maddeden çıkarılmış, öğrenimle il
gili olmadığı için «Devlet, tarih ve kültür değeri olan 
eser ve anıtların korunmasını sağlar.» hükmünü ifade 
eden son fıkra metinden çıkarılarak 72 nci maddede 
bağımsız olarak ele alınmıştır. 

2600 yıl önce Çin şairi Kuantzu şöyle diyor : 
«Bir yıl sonrası ile düşündüğün, tohum ek, 
Ağaç dik on yıl sonrasıyla tasarladığın, 
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o 

zaman. 
Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın, 
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın, 
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.» 
Ayrıca, eğitimin rolünü şöyle açıklıyor : 
«Birisine bir balık versen doyar bir defa, 
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca.» 

Eğitim, genç insanları yetiştirme sürecidir. Balık 
vermeyi değil, balık tutmayı öğretmektir. Daha geniş 
manada eğitim, kendilerine hayatta yapacakları işlen 
hazırlamak için gençlerin ve hatta yetişkinlerin sistem
li bir eğitim ve öğretimden geçirilmeleridir. Eğitim ay
nı zamanda gizli güçlerin işlenerek geliştirilmesi, ka
rakterin şekillendirilmesidir. Başka bir anlatımla eği-
İtim, toplumun içindeki 'fertlere hayatın kapılarını açan, 
onları toplum içindeki yerlerini almaya muktedir kı
lan bir süreçtir. Eğitim bu fertlere toplumun kültürü
nü ve yaşama standartlarını iletir. 

Kültür, kültürün mutlak bir değer olduğu komü
nist ülkelerde genç dimağlara empoze edilir. Kültürün 
gelişmede bir safha olarak değerlendirildiği demokra
tik ülkelerde ise genç dimağlar onu hem öğrenmek ve 
hem eleştirmek, hem de geliştirmek üzere eğitilirler. 

Kültürün çeşitli unsurları vardır. Bu unsurlar te
mel hüner ve bilgilerden başlayıp toplumu yaşayan 
kainat ve insan tefsirine kadar pek çok şeyi içine 
alır. Bu görüşe göre eğitimin amacı, kültürü iletmek
tir. 

Bu durumda kültür, eğitimle iletilebilen şeylerle 
sınırlanmıştır. Kültür, genel kültür veren temel eği
tim bir ve ikinci kademeleriyle ortaöğretim okulla
rının öğrettiklerinden meydana gelmiştir dersek, bir 
organı bütün bir organizmanın yerine koymuş olu
ruz. Çünkü okullar, kültürün sadece bir bölümünü et
kili bir şekilde genç nesillere geçirebilirler ve bu işi 
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aile ve çevrenin dışında kalan iş, oyun, basın, sine
ma, eğlence ve spor gibi dış etkilerle uyum halinde 
başarabilirler. 

Millî eğitim devletin en önemli görevlerinden bi
risidir. Devlet milletin hizmetinde olduğuna göre, 
millî eğitimle Türk Milletine hizmet etmek zorunda
dır. Türk Millî Eğitimi, Türk Milletinin bekasını te
minat altına alan bir felsefenin taşıyıcısı, koruyucu
su, savunucusu olmaya mecburdur. Bu bakımdan mil
lî eğitim tarafsız olamaz. Türk Millî Eğitimi, Türk 
Milletinden yana, Türk millî menfaatlerinin emrinde, 
onun koruyucusu, savunucusu ve bu çizgideki bir 
felsefenin taşıyıcısı ve öğreticisi olmak zorundadır. 

Bizi 12 Eylüle getiren olayların hepsinde millî eği
tim baş roldedir. Beyazıt, Tandoğan, Kars, Diyarba
kır, Ortadoğu Teknik Üniversitesi olayları, Atatürk' 
ün, Fatih'in resmini indirip kızıl liderlerin resimlerini 
asanlar, kanunların boşluklarından bulup adam ka-
yıranlar, 12 Eylül sabahı dinlediğimiz beyanatlar, doğ
ru bildikleri yanlış yolda yürüyenler hep millî eğiti
mimizin eseri değil mi?.. 

«Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.» 
diyen ve önceleri övünerek tekrarladığımız bu ger
çek, millî eğitimin bozuk düzeninin ve yetkisiz kim
selerin elinde hakarete dönüştüğünü görmek, millî eği
timin başarısızlığının en büyük ve en açık örneği
dir. 

Evet, 12 Eylül Türk Millî Eğitiminin sınıfta kal
dığının ilan edildiği gündür. 

Eğitim, millî kültürü korumalı, geliştirmeli, sos
yal hayatın problemlerini çözmeye yardım etmeli, 
millî devlet politikasına destek olmalı, millî ekonomi
ye ve kalkınmaya yardım etmelidir. 

Madde metninde kültüre ve kültürleşmeye yer 
verilmediğine göre, sadece 5 inci fıkrada konulan 
okur - yazarlığın yaygınlaştırılmasıyla konuya çözüm 
aranıyorsa, daha ileride, 165 inci maddede üniversi
telerle, 166 ncı yüksekokullarla ilgili maddelerde ko
nuya yer verilmemesi büyük bir eksiklik olarak gö
rülmektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasında yer alan okur - yazar-
lığın yaygınlaştırılması hükmü temel eğitimin birinci 
ve ikinci kademelerinin zorunlu ve parasız oluşu hük
müyle çelişkilidir. 

1924 Anayasasının 87 nci maddesinde, «iptidaî tah
sil bütün Türkler için mecburî ve Devlet mekteple
rinde meccanidir» hükmüyle anılan ve millet mek-
tepleriyle çözümlenmeye çalışılan okuma - yazma se
ferberliği zamanında başarıya ulaşmıştır. Çünkü, yeni 

Türk harfleriyle devrim yapılmıştır. 56 yıldan beri 
mecburî öğrenimin gerçekleştirilmesine çalışılmakta
dır. Mecburî öğrenimde okuma - yazma öğretmek, 
eksik eğitimlerini tamamlamak için sürekli eğitim im
kânları hazırlamak hükmü de varken ve memleketi
mizde bu konuda bir hayli mesafe alınmışken, o za
man dahi Anayasada yer alması uygun görülmemiş 
bir hükme bugün yer verilmesi eğitim açısından hata
lı bir tutumdur. 

Halen uygulanmakta olan fonksiyonel okuma - yaz
ma, yapılan teklifi bir hayli geçmiş, vatandaşın eko
nomik, sosyal ve kültür yönünden kalkınmasını sağ
lamak, evinde ve çeşitli işlerde kullandığı eşya ve 
araçları onarma ve gerektiğinde yeniden yapabilme be
cerisini kazandırmak; köylünün boş zamanlarını de
ğerlendirerek gelir artırımını sağlamak, ucuz, sıhhî, da
yanıklı yapı tarzlarını köye maletmek; ormanı koru
mak ve yapı işlerinde çalışacak kimselere teknik bilgi 
vermek ve beceri kazandırmak amacıyla sanat eğitim 
ve öğretimi yanında okuma - yazma eğitimi, vatan
daşlık bilgileri, basit tarım bilgileri, sağlık bilgileri, 
aritmetik işlemleri ve ayrıca köyün meselelerini hal
letmek için toplum kalkınması metodunun uygulan
ması ileri bir şekilde yaygın eğitim programlarıyla 
ele alınmaktadır. 

Maddede yer alan bu fıkranın 1982 yılında ge
çerliği yoktur. Yapılan masrafların okulsuz köylere 
okul yapımı için kullanılması ve birkaç kişiye değil, 
sürekli bir şekilde bütün halkın temel eğitimden ge
çirilmesi ve daha yüksek bir seviyede eğitimden yarar
landırılmaları millî eğitimimizin amaçlarına daha uy
gun olacaktır. 

Yetişkinlerin özel eğitime tabi tutulması gerekir. 
Bunun için adına halk eğitimi, kitle eğitimi, toplum 
eğitimi, yaygın eğitüm, ne denirse densin, yetişkin
lerin fizyolojik özelliklerine, öğrenme yeteneği, öğ
renme güdüsü, ilgisi, davranışı, toplumsal özellikleri 
gözönünde bulundurularak kitle haberleşme araçların
dan da yararlandırılarak televizyon okulundaki gibi 
gülünç, yapmacık, âdeta okur - yazar olmayanlarla 
alay edercesine değil, daha küçük yaşta öğrenim ça-
ğındayken ele alınması memleketimiz için daha hayır
lı olacağı inancındayım. 

1981 yılı sonu itibariyle yaş grupları, nüfus, oku
tulan çocuk sayısı ve okullaşma oranı ile durumu 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Yaş grubu 4 ile 6 : Mevcut 3 milyon 535 bin okul
öncesi eğitimi çağında. Okula devam eden 42 300, 

I okullaşma oranı % 1. Biz okuma - yazma öğretiyo
ruz. 
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Yaş grubu 7 - 12 : 5 633 840 mevcut temel eği
tim birinci kademesi. 4 milyon 847 bin okula devam 
eden çocuk sayısı. Okullaşma oranı % 86,2. Gönül 
ister ki, bunu % 100'e çıkaralım. 

Yaş grubu 13 - 15 : Mevcut 3 milyon 20 bin. 
Temel eğitim ikinci kademe, yani ortaokul 1 mil
yon 424 bin. Okullaşma oranı % 47,1. Bir hafta önce 
yayınlanan 29 Temmuz 1982 tarihli Resmî Gazete
nin 307 ve 308 inci sayfalarındaki bu rakamlar, 1982 
programındaki rakamlar görüşümü desteklemektedir. 

Taslağın bu maddesinin altında, 6 ncı fıkrasında 
zorunlu öğrenim çağında her şey verildiği açıkça gö
rülmektedir. Bu fıkradaki ilköğretim yerine Türk mil
lî eğitim sistemimizin genel yapısına uygun olarak ve 
halen kullanılan temel eğitimin birinci ve ikinci ka
demeleri ifadesi kullanılmalıdır. 

Taslağın 42 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yer 
alan «Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çık
malarını sağlama amacıyla burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar.» hükmü 1961 Anayasasın
da da hatalı bir şekilde eğitimin amacına yer verilme
den istisnaî durumu belirleyen bir fıkra durumunda
dır. Devlet, öğrenim çağına gelen bütün vatandaşları
nı beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından den
geli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve ka
raktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişi
lik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumlu
luk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirmek, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek 
gerekli bilgi, beceri ve davranışlar ve birlikte iş gör
me alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırla
mak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi ol
malarını sağlamak hükmünün korunmak suretiyle her 
şeyden önce Türk insanının tipini Anayasada belirt
mek, bundan sonra da istisnalara yer vermek gelece
ğimiz için daha faydalı olacaktır. 

1961 Anayasasında yer alan, durumları sebebiyle 
özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kıla
cak tedbirlerin alınması, hükmünün sade madde met
ninden çıkarılması özel eğitimle özel eğitimin birbiri
ne karıştırıldığını açıkça göstermektedir, özel eğitime 
muhtaç vatandaşlar, gerekçede de belirtildiği gibi sa
ğırlar, dilsizler, körler değil, üstün zekâlılar, arızalı 
planlar, ağır öğrenenler ile ayrı bir maddeye alınan 
ve bu maddeden çıkarılan 67 nci maddeye konan sa
katlardır. 

i Fertler beden, zihin, sosyal ve duygusal özellik-
[ leri bakımından farklılıklar göstermektedirler. Genel 

nüfusumuzun % 14'ü beden, zihin, duygu ve sosyal 
özellikler bakımından normalden çok farklı oldukla
rından, normal eğitimden gereği gibi faydalanama
maktadırlar. 1980 genel nüfus sayımına göre, 0 - 1 8 
yaş arasında bulunan 21,4 milyon kişiden % 14'ü olan 
3 milyon kişi özel eğitime muhtaçtır. Eğitimin sevi
yesinde önemli bir yeri olan özel eğitim gerçekleşme 
oranı ise, genel nüfusumuzun binde 5'i olup, 25 000 
kişidir. Daha ileri bir görüşle hazırlamakta olduğu
muz bu Anayasada konunun ihmal edilmesi düşünül
meyeceğinden, 1961 Anayasasında yer alan hükmün 
aynen bu madde metninde yer alması gerekmekte
dir. 

Bu açıklamaların ışığı altında maddenin yeni şek
li, Yüce Meclisinizce de uygun görülürse, maddele
rin incelenmesinde Başkanlık Divanına sunulacaktır. 

1961 Anayasasında «öğrenimin sağlanması» baş
lıklı 50 nci maddenin son fıkrasındaki «tarih ve kül
tür varlıklarının korunması» biraz önce açıkladığım 
gibi, ilgisi ve önemi gözönünde bulundurularak yeni 
bir maddeye alınmıştır. 

Atatürk 1 Kasım 1932 günü Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Dördüncü Dönem toplantısını açarken, 

[ «Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Tür< 
kiye CumhuriyetMn temel direği olarak temin ede
ceğiz.» demekte, 1936 yılında ise, «Türkiye Cumhu

riyetinin temeli kültürdür» diyerek, kurulmahıa olan 
Cumhuriyetimizin yapısında temel unsurun kültür ol
duğunu ve bunun millî kültüre dayalı olarak yükse
lip, gelişeceğini ifade etmişlerdir. 

Yine Atatürk, Cumhuriyet döneminin ilk kültür 
tanımını şöyle yapmıştır : «Kültür, okumak, anlamak', 

I görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah 
almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.» 

Bu direktifin ve 25 Nisan 1920 tarihinde kurulan 
Muvakkat İcra Encümeninden, 27 Eylül 1980 tari
hinde kurulan 41 inci hükümet olan Bülend Ulusu 
Hükümetinin programına kadar, kültürün millî eği
tim programıyla ele alındığı görülmektedir. 

Şurasını açıkça ifade etmek gerekir ki, şimdi arz 
edeceğim 16 hükümet programında konuya açık bir 

I şekilde yer verildiği, diğerlerinde ise temas edilmediği 
(Üzüntüyle belirtmek isterim ki) görülmektedir. 

1923 - 1950 dönemlerinde : 
1923 yılında Fethi Okyar Hükümeti, 1937 yılında 

Celâl Bayar Hükümeti, 1942 yılında Birinci Saraçoğ
lu Hükümeti, 1946 yılında Recep Peker Hükümeti. 
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1950 - 1960 döneminde : 
1950 yılında- Birinci Menderes Hükümeti. 
1960 - 1970 döneminde : 
1961 yılında Sekizinci İnönü Hükümeti, 1963 yı

lında Onuncu İnönü Hükümeti (Üçüncü koalisyon), 
1969 yılında İkinci Demirel Hükümeti, 1970 yılında 
Üçüncü Demirel Hükümeti. 

1971-1980 döneminde : 
1971 yılında İkinci Erim Hükümeti, 1972 yılında 

Ferit Melen Hükümeti, 1975 yılında Dördüncü De
mirel Hükümeti, 1977 yılında Beşinci Demirel Hükü
meti, 1978 yılında Üçüncü Ecevit Hükümeti, 1979 yı
lında Altıncı Demirel Hükümeti, 1980 yılında Ulusu 
Hükümeti. 

Anayasa Komisyonumuzun konuyu, öğrenimin sağ
lanması maddesinden çıkararak, bağımsız bir madde 
haline getirmesi memnuniyet vericidir. Ancak mad
deye biraz daha açıklık getirilmesi gerektiği inancın
dayım. 

Kültür bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, örf ve adet
leri, ferdin mensup olduğu toplumun bir organı ol
ması itibariyle kazandığı itiyatlarını ve bütün diğer 
maharetlerini ihtiva eden girift bir bütündür. Kültür, 
bir halkın yaşama tarzıdır. 

Biyolojik, toplumsal ve ruhî ihtiyaçları, bunların 
nevi, şekli, tarzı, biçimi hakkındaki ölçüleri ve kai
deleri; yani normları maddî ve manevî olarak iki 
grupta toplamak mümkündür. Kültür bir toplumun 
sahip olduğu maddî ve manevî kıymetlerden teşekkül 
etmiş öyle bir bütündür ki, toplum içinde mevcut her 
nevi bilgiyi, ilgileri, itiyatları, kıymet ölçülerini, genel 
attitüt, görüş ve zihniyetiyle her nevi davranış şek
lini içine almaktadır. Bütün bunlarla, o cemiyet men
suplarının ekserisinde müşterek olan ve onun diğer 
toplumlardan ayırt eden özel bir hayat tarzı temin 
eder. 

Millet tarifi içinde kültür önemli bir unsurdur. 
Millet, din, kültür ve ülkü birliğiyle birbirine bağlı 
vatandaşların teşkil ettiği siyasî bir birliktir. Millî 
kültürümüzün temel ilkeleri arasında vazgeçilmez ta
banını oluşturmakta, böylece genç nesillerde temel 
eğitimden, yükseköğretimin sonuna kadar millî kültü
re karşı ilgi, sevgi ve saygı uyandırmak, gençliğin ru
hundaki boşluğu millî ülküler ve duygularla doldur
mak ve şuurla doyurmak mecburiyetindeyiz. Atatürk' 
ün önderliğinde gerçekleştirilen askerî zaferler, bir 
milletin kendi önderinde yine kendi vicdanının sesi
ni duyurmasıyla mümkün olmuştur. Kültür devrim-
leriyse Cumhuriyet aydınının kendisinden beklenen 

sentezleri yapmakta gösterdiği acz neticesinde halka 
maledilememiştir. Çoğunlukla bugünün aydınları ne 
kendi kültürlerini, ne de Batı medeniyetinin ruhunu 
iyi bilmediklerinden, önce kendileri gereken şuura va
ramamışlar, sonra da halkı aydınlatamamışlardır. 
önemli olan ferdin belli bir kültür ortamı içinde ge
reken birikimi yaparak, onda şahsiyetini bulmasıdır. 

Kültürü millet meydana getirdiğine ve kültür de 
milleti yaptığına göre, yaşamak için millî kültürün 
yaşatılması mecburiyeti vardır. Bunun için önce kül
türümüzün geçmişini, kültür hazinelerimizi iyice haz
metmiş nesiller yetiştirmekle işe başlamalıyız. Çağdaş 
Batı medeniyet dairesine girdiğimize göre, kültürümü
zün özünde büyük bir değişiklik yapmadan; yani 
muhafaza edilmesi gereken, millî şahsiyetimizi oluş
turan, karakteristik özelliklerimizi bozmadan, tecrü
be ve müspet bilime dayanarak şekli değişiklikleri 
şuurla yapmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul et
meliyiz. Bizi 4000 yıldır ayakta tutan kültürümüzü, 
zamanın şuuruyla yoğurup, onu yalnızca bilmek ye
rine, bizi yöneten bir iç ses haline getirmeliyiz. Ta
rihte olduğu gibi, geçmişi bilmek, onun hatalarını tek
rarlamamak, onun olumlu tecrübelerinden yararlana
rak yaratıcı bir gelecek hazırlayabilmek için, bağım
sız hale getirilen bu maddenin daha genişletilmesi ve 
açıkladığım hususların da madde metnine alınması
nın yerinde olacağı kanaatini taşımaktayım. 

Tasarının 165 ve 166 ncı maddelerinde yer alan 
üniversiteler ve yüksekokullar, bir buçuk yıldan beri 
yapılmış düzenlemelerden farklı bir şekilde ele alın
mıştır. Eski 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile üni
versiteler yüksekokullardan ayrı düşünülmüş, karşıla
şılan zorluklar gözönünde bulundurularak, önce 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu çıkarılmış, millî 
eğitimimizin amacı tespit edildikten sonra, yükseköğ
retim kurumları üniversiteler, akademiler ve yüksek
okullar Türk millî eğitim sistemi içerisinde yerlerine 
oturtulmuş, bu kurumların amaçları, açılış, kuruluş, 
işleyiş, öğretim üye ve yardımcılarıyla ilgili esasları 
Üniversiteler, Akademiler ve Yüksekokullar kanunla
rında düzenlenir hükmüne yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Temel Kanunundaki genel esaslar 
gözönünde bulundurularak, 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanunu çıkarılmış, bu Kanunun 1 inci maddesinde 
«Yükseköğretim bir bütündür, üniversiteler bu ka
nunun hükümlerine tabidir.» hükmüne yer verilmiş
tir. 

Bizleri 12 Eylüle getiren çeşitli sebepler arasında 
rolü görülen üniversite ve yükseköğretim kurumları
nın yeniden teşkilatlanması yoluna başvurulmuş, uzun 
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bir çalışma sonucu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nu çıkarılmış ve yepyeni bir düzenlemeye geçilmiştir. 

Hafızalarımızı yenilemek için sizleri Eylül 1977' 
ye götürmek istiyorum : (7 Eylül 1977, Tercüman 
Gazetesi, Düşünce Alanı) 

«Yönetmeliklerde öğrenciler aleyhine işlenen mad
delerin kaldırılması, ilave imtihan haklarının tanın
ması, özel okulların devletleştirilmesi, öğrenci harç
larının dondurulması, kitaplarının ucuzlatılması, yurt
ların yetersizliği, burs - kredi miktarının ve sayıları
nın artırılması, beslenme ve sağlık konuları gibi sos-
yo - ekonomik meseleler, öğretim üyelerinin tamgün 
çalışması, Üniversiteler Kanununun değiştirilmesi ve 
eğitimde reformun gerçekleştirilmesi, özerklik, yöne
time katılma gibi teklifler artık çok geride kalmış, Sor-
bon Üniversitesinde kızıl bayrak çeken Chon Ben-
dit'in dediği gibi, «rejimin devrilmesi» amaç olarak 
alınmıştır.» (Ben bir pasaj olarak arz etmek istiyo
rum sizlere) 

Esasen öğrenci hareketlerinin eğitim açısından teo
risi olmadığı gibi, organizasyonuna da rastlanmamış, 
«Önce bir kımıldayalım, hareketin teorisini sonra 
yaparız» görüşü, her memlekette olduğu gibi, mem
leketimizde de uygulanarak makul yönünden saptı
rılmıştır. 

1968 yılında tespit olunmuş bu hususlar, 1972 yı
lında bütün çıplaklığı ile memleketimizde de su üs
tüne çıkmış, kesin çözüme bağlanmışken, Af Kanunu 
ve Anayasa Mahkemesi kararı, suçluları suçsuz ilan 
edince, konu teorisi ve organizasyonu ile belli grup
lar tarafından yeniden ele alınmıştır. 

Üniversitelerde öğrencilerin belli gruplar tarafın
dan tahrik edildikleri, çatışmalar sonucunda adliyeye 
intikal eden evraktan, üniversitelerin bünyelerinde 
yapılan toplantılardaki öğretim üye ve yardımcıları
nın beyanlarından anlaşılmaktadır. «Üniversite özerk
tir, her şeyini kendisi çözümler» diyerek, asayiş kuv
vetlerini üniversiteye sokmayan, üniversite öğretim 
üye ve yardımcıları, yöneticiler ve öğrenciler, daha 
sonra «üniversitelerde can ve mal güvenliği yoktur» 
diyerek derslere girmedikleri gibi, asayiş kuvvetlerinin 
de yanlarında olmadıklarından şikâyetçidirler. 

daki kararları çoğaldıkça bunlar gibi daha birtakım 
bir üniversitenin işlemesini engelleyen meselelere göz 
yumarak yönetimi işlemez hale getirdikçe, konunun 
kolay kolay çözülemeyeceğini unutmamak gerekmek
tedir. 

Hele, «Bu üniversitede çoğunluk sol temayüllü öğ
rencilerdedir, diğerlerinin devamına gerek yoktur» gi
bi mutlu çoğunluk sloganını bütün üniversite men
suplarının önünde rahatça konuşabilen, öğrencilerin 
saygı duyarak girdikleri odasına çekinmeden kızıl 
liderlerin resimlerini aşabilen, sayısı pek az bile ol
sa öğretim üye ve yardımcıları bulunduğu ve yan
sız öğrencileri politik yönden etkileyen, üniversite 
tazminatının ne için verildiğini bildiği halde bilmemez-
likten gelen, Devletin otobüslerinde kızıl marşlar söy
leyerek bütün öğrencileri ve otobüs şoförlerini ra
hatsız edenlere engel olmayan yönetim işlerliğini de
vam ettirdiği sürece, bu işin kolay kolay çözümlene
meyeceği gerçeğini kabul etmek zorundayız. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Kantarcıoğlu, bi
raz yavaş konuşursanız çok daha iyi anlayabilece
ğiz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? Lüt
fen Riyasetten söz alınız efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Teşekkür ede
rim. 

İşte bu hatıra gösteriyor ki, getirilen düzenleme
nin yine eski durumu yaşatacak nitelikte olduğu gö
rülmektedir. Madde bu haliyle çıkarsa, her türlü 
düzenleme işlerliğini kaybedecek, «Uyumuyoruz, din
leniyoruz» diyen üniversitelere yuvalanmış grup yine 
üniversiteleri işlemez hale getirecektir. Taslağın, bü
tünlük arz eden üniversite ve yüksekokulların, san
ki ayrı amaçlı kuruluşlarmış gibi farklı şekilde ele 
alınmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
3 üncü maddesinin (c), (d), (g) fıkralarına ve 20 nci 
maddesine ve uygulamaya ters düşmektedir. 

Adlan değişik iki ilim müessesesinden, yüksek
okulların Türk kültürü ve ülkenin ihtiyaçları ve is
tihdam planlaması çerçevesi içinde adam yetiştiril
mesi istenirken, üniversitelerin Türk kültürü ve ül
kenin ihtiyaçları ve ' istihdam planlaması dışında 
adam yetiştirileceğini hükme bağlamak hatalı tutu
mun açık bir ifadesidir. 

1961 Anayasası hazırlanırken ilk Tasarıda «Üni
versite öğretim üye ve yardımcıları bilimsel araştır
ma ve yayınlarında serbesttirler» hükmü, o zamanın 
tutanaklarının incelendiğinde görüleceği gibi, iki üye
nin teklifi üzerine «Bilimsel» kelimesi, çıkartılmış, bel-

Ayrı görüşlü öğrenciler değişik şekilde tahrik edil- I 
dikçe, sınıf geçmeye taviz verildikçe, devamsız öğ- I 

rencilere her sömestrede yeni imtihan düzenlemesiyle I 
yeni yeni haklar vererek haksız kişileri haklı duru
ma getirerek öğretim üye ve yardımcılarının meslekî I 
otoritelerini zedeleyip öğretim özgürlüklerini elleriy
le öğrencilerine devredip, yetkili kurulların bu yol- x| 
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li bir zümreye imtiyaz tanınmış, her türlü araştır
ma ve yayın serbest olmuş, bazı şartlanmış kişiler 
bu yolla toplumumuza ve gençlerimize zehirlerini 
akıtmışlardır. 

Tasarıda tekrar sınırlandırılarak bilimsel araştırma 
ve yayınların serbest olması görüşü takdirle karşı
lanacak bir husustur. >• 

Komisyon üyelerinden Sayın Dal ve Sayın Me
ric'in endişelerini taşıdığımdan maddelerin görüşül
mesi sırasında değişiklik önergesi sunmak arzusun
dayım. 

Madde 168'le yeni bir kuruluşa yer verilmiştir; 
Türk Dil Akademisi. Bu yerinde ve en önemli mad
deye ne kadar ihtiyacımız olduğunu birkaç örnekle 
açıklamak ve bu yönde de Tasarıyı eleştirmek isti
yorum. 

16 Haziran 1982 tarihinde Danışma Meclisimiz 
ve Anayasa Komisyonumuzla ilgili Danışma Mec
lisi Başkanlık Divanının kamuoyuna sunduğu duyu
runun ikinci paragrafının son cümlesi aynen şöyle
dir : 

«Millî şuur, sorumluluk bilinci ve dayanışma için
de görevini başarıyla tamamlamaktadır.» 

Bu cümlede geçen «Şuur» kelimesiyle «Bilinç» 
kelimeleri ayrı şeyler midir? Aynı şekilde üçüncü pa
ragrafta; «Millî çıkar ve yararlar istikametinde» de
mek neyi ifade etmektedir? 

Dördüncü ve beşinci fıkralarda, «Hür», altıncı 
paragrafta «özgür» kelimeleri, tekrar son paragraf
ta kullanılan «Bilinç» kelimeleri bir küçük duyuru
da bile tutarsızlığımızı ve içine düştüğümüz durumu 
açıkça göstermektedir. 

Bülend Ulusu Hükümetinin hazırladığı, «Kanun
ların Hazırlanmasında Uygulanacak Esaslar» da 1961 
Anayasasının en güzel yanı ve övünülecek tarafı olan 
dilinin örnek alınması prensip olarak kabul edilmiştir. 
Birlik, beraberlik ve bütünlük esasına uyarak bütün 
düzenlemelerimizin buna göre olması gerektiği inan
cındayım. Bu konuda da Dil Kurumunun hazırladı
ğı bir sözlük vardır. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fakülte 
Kurulunun tespitine göre de Anayasada, en sade va
tandaşın rahatlıkla okuyup anlayabileceği bir dilin 
kullanılması, eskimiş veya tutulmamış; ancak belli 
kişilerce bilinen, kavram kargaşasına da yol açan ke
limelere Anayasada yer verilmemesi, 20 yıldan beri 
uygulanan, kullanılan, ortaöğretimde bile öğretim 
konusu yapılan 1961 Anayasası dilinin aynen alınma
sı önerilmektedir. 

Fikirlerini birkaç cümleyle ifade edemeyen vatan
daş, ortaokul kitaplarında okutulan «Isı» ile «Sıcak
lık»! birbirine karıştıran Sağlık Müdürü, Hakkâri 
İlimizin adına «Hakkari» diyen eğitimci,, ısının biri
minin derece olduğunu manşet yapan yüksek trajlı 
günlük gazete, «Aşama» kelimesini her yerde gelişi
güzel «Hamle, mertebe, safha, kademe, derece» ke
limelerinin yerine kullanan ilim adamı, isim olan 
«Vali» kelimesine «Beyim» diyen, ödevle görevi bir
birine karıştıran bakan, bu bozuk ve noksan eğitim 
sisteminin ve kültür politikasının eseri değil mi ve 
bu suçsuz insanlar ve hepimiz onun silik damgasını 
taşımıyor muyuz? 

Konuyu biraz daha genişletip Tasarımızı hem bu 
yönden eleştirecek, hem de gerekli maddelerine sıray
la temas ederek sizlerin ve Anayasa Komisyonumu
zun sayın üyelerinin dikkatine bazı hususları sergile
mek istiyorum. 

İlk olarak Türk Dil Akademisinin kurulmasına 
karşı çıkan ve karşı oy yazılarıyla durumu açıklayan 
çok sevdiğim ve görüşlerine saygı duyduğum üç Ana
yasa. Komisyonu üyesi profesörümüzün karşı oy ya
zılarına kısaca dokunmak istiyorum: 

il. Taslağın 65 ve 68 inci sayfalarında muhale
fet şerhi veren arkadaşımız; 4, 13, 33 üncü madde
lerde «Neden», 19, 20, 26, 40, 50 inci sayfalarda 
«Sebep» kelimelerini kullanmışlardır, bit metinde. 

2. 69, 77 nci sayfalarda, 7,113, 58, 76, 78, 86, 141, 
153, 155, 161, 162, 179, 191 inci maddelerde «Ne
den»; 26, 33, 84, 8ı6 inci maddelerde «Sebep»; 87 nci 
ve 90 inci sayfalarda muhalefet şerhi veren arkada
şımız 2 ile 13 üncü maddelerde «Neden» 177'de 
«Sebep», 7 nci maddede «Yasa», 84 üncü maddede 
«IKanun» kelimelerini kullanmışlardır. 

Tasarının 6 inci maddesinde «Siyasî düşünce», 
76 inci maddesinin iki yerinde, «Siyasî faaliyet, siya
sî parti», 33, 46, 77, 78, 129, 95, 56, 100, 101, 159 ve 
183 üncü maddelerde «Siyasî» kelimesi kullanıldığı 
halde, 24, 58 ve daha birçok maddelerde «Siyasal» 
kelimesinin kullanılması bütünlüğü bozmaktadır. 

Tasarının 93 üncü andiçme maddesinde «Şerefim 
üzerine yemin ederim», 112 nci maddesinde, iki de
fa «Şerefim üzerine andiçerim» ifadesi kullanılmıştır. 
Andiçmekle yemin etmenin farklarını anlayamadı
ğım için ilgililerden öğrenmek istiyor, bu yeminler
de «Şeref» kelimesi kullanıldığı halde, 16 inci mad
dede «Onur» kelimesinin kullanılmasının sebebini so
ruyor, esasen «Onur» kelimesinin Fransızca karşılı-
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ğının dışında bizde gurur, vakar, kibir karşılığı kul
lanıldığını beyan etmek istiyorum. 

Tasarının 176 inci maddesinde, 1961 Anayasa
sında yer alan «Hür demokratik düzeni» ifadesinde 
«Hür» kelimesi yerine 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 
daha birçok maddelerde «özgür» kelimesi vardır. 
«Hürriyet» yerine «özgürlük» denildiği görülmekte
dir. Hangisi doğru ise onun kullanılması zorunludur. 

«Önlem» kelimesi Türk Dil Kurumunun sözlü
ğünde yoktur. «Tedbir» kelimesinin bazı olumlu 
karşılığı olarak vardır, «Önlem» kullanıldığı görül
mektedir. Kişiler tarafından uydurulmuş bu kelime
nin Anayasamızda yer alması büyük karışıklıklara 
sebep olacaktır, «önlemek» olabilecek bir durumu 
durdurmak, bir durumun önüne geçmektir. «Tedbir» 
karşılığı kullanılmışsa da yerinde kullanılmadığı gö
rülmektedir. 

Anarşiyi yok etmek, pahalılığı durdurmak, konu
şanları susturmak için yapılan davranışlar önlemdir, 
engellenmektedir; ama 71 inci maddede görüldüğü 
gibi «Ruh sağlığını geliştirecek önlem alınır», 72 nci 
maddede olduğu gibi «Destekleyici ve teşvik edici 
önlem alınır» hükümlerinde «Önlem» kullanma ha
talıdır, «Tedbir» kelimesinin kullanılması gerekmek
tedir. 

Tasarıda bazı yerlerde «Neden», bazı yerlerde 
«Sebep» kullanılmıştır. Demin de arz ettiğim gibi, 
31 inci maddedeki «Genel sınırlama nedenleri dışın
da bir sebebe dayanarak» ifadesi var. «Genel sınır
lama nedenleri dışında bir sebebi dayanarak...» «Ne-
den»e «Sebep» dayanarak ifadesi bu karışıklığı açık
ça göstermektedir. «Neden» kelimesi dilimizde var
dır; ama manası «Sebep» değildir. Tıpkı Fransızca-
da «En quoi» veya «A cause» gibi, «Neden» bir şe
yin sebebini öğrenmek için kullanılan bir soru zar
fıdır. «Niçin, niye» manasına gelir. Bu bakımdan Ta
sarının 6, 12, 25, 28, 31, 137 nci maddelerindeki ne
denlerin, 19, 3/1, 33 ve diğer maddelerde görüldüğü 
gibi «Sebep» olarak değiştirilmesi yerinde ve Türk-
çemize uygun olacaktır. 

Tasarının 172 nci maddesinde hâkümilik temina
tına yer vemimüş ve bu ifade 178, 188, 191, 192, 193, 
194, 196 nci maddelerde kullanılmıştır. 1961 Anaya
sasında da memur teminatı yer almışken, getirilen 
düzenlemenin 14 üncü maddesinde «Güvence»' 158 
inci maddesinde «Memur güvencesi», ifadesinin kul
lanılması dikkat çekici görülmektedir. Yoksa Komis
yonumuz 'hâkimlere teminatı kabul ederken, memur
larımıza farMı olarak güvenceyi mi layık görmek-
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tedirler? Temennim, «güvence»/ kelimesinin yenine 
diğer kanunlarımızda da olduğu gibi yer alan «temi
nat» kaimesinin konmasıdır. 

Tasarının bazı yerlerinde kamu iktisadî teşebbüs
lerine «îktisadî kamu teşebbüsleri^ denilmiştir, 141 
ve 145 inci maddelerde durum böyledir, doğrusunun 
yazılması gerekmektedir. 

Aynı sekide 148 inci madde başlığında «Ekono
mik»! metinde «İktisat»), 160, 161, 163 üncü madde-
ılerde «Ekonomik» 192 ncü maddede de «İktisadîlik» 
kelimeleri tutarsızlıklar göstermektedir. 

Güzel Türkçemiz uzun yıllardan beri bir başıboş
luğun sunî ve ilim dışı zorlamaların içline terk edil
miştir. Artık dilimizi daha fazla bu durumda bırak
mak doğru değffidir. Çağdaş medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkmak karar ve gayreti içlinde .bulunan mem
leketimizde Türk Dilinin, yüksek bir ilmî kuruluşun 
sorumluluğu ve koruyuculuğu altında gelişmesi zaru
rî görülmektedir. 

Türk Dili, millî 'kültürümüzün esası, millet haya
tımızın anaunsuru, millî birlik ve 'bütünlüğümüzün 
temel dayanağıdır. Devlet ve Millet olarak ibu büyük 
sosyal müesseseye gerekli I'gi ve ihtimamı göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Kültürün temel unsurlarından en önemlisi bütün 
kültür alanlarıyla ilişkisi bulunan dildir. Dilsiz bir 
düşünce ne ise kokmuş bir kültür de odur. Milletler 
dile kendi millî damgalarını vururllar. 

Dil meselesinde dikkat edilecek en önemli nokta, 
dilimizi yabancı 'kelimelerin 'hâkimiyetinden kurtarıp 
özleştirmek ve çağdaş medeniyetin bütün alanlarda
ki kavramlarını anlatabilecek bir duruma getirmek; 
yani dili millileştirmek ve bir ilim ve kültür dili ha
line getirmektir. 

Atatürk Türk Dili Tetkik Cemiyetini dilimizin 
geniş bir şekilde incdenmesi ve sadeleştirilmesi için 
kurmuşsa da bugün, biraz önce örnekleriyle açıkla
dığım gibi, konuşma diliyle yazı dili arasında yeni
den bir ayrılık yaratılmak istenmektedir. Bu çok teh
likeli bir y^Muır. Yazı dili milletin ort&ık dillidir, halk 
dilinden, konuşulan dilden, canlı dilden uzaik ve ayrı 
olmaması gereklir. 

Bir sınıf ve zümrenin kendi arasında ikullandığı 
dil ilîimı dili ise, hususî dillerdir; terimlere dayanır, 
ortak dil. olan yazı ile bu hususî diller birbirlerine 
loarışitırılımamalıdır. Yazı ve konuşma dili arasındaki 
bu ilgiyi dilbilim, lenkustik incelemektedir. 

Dil davasını çözüme çalışırken sadeleştirme ve 
özleştirmenin manası ve sınırı açık bir şekilde belir
tilmediği için 'bugün bir dil buhranı içerisindeyiz. 
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Türk Dil Akademisi veya Atatürk Enstitüsü, Türk 
Dili Enstitüsü, Türk Tarihî Enstitüsü, Tabiî ve Müs
pet Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gü
zel Sanatlar Enstitülerini içine alto fok Türk Bilim
ler Akademisi Kurulmasıyla, ilmî inceleme ve araş
tırmalar ilim1 adamları tarafından yapılmalı; hir ta
raftan Devlet memurluğu yapıp diğer taraftan pos
tunu sağlamlaştırmak için dil konusuna sarılanlardan, 
tarih, coğrafya, fizik öğrenip dilcilik taslayanlardan, 
ortaokul Türkçe öğretmenliğinden ileri gidememiş
lerden ve bunların istismarlarından güzel Türkçemiz 
kurtarılmalıdır. 

Milletvekili seçilme yeteriliğiyle ilgili 84 üncü mad
denin ikinci fıkrasında «En az 8 yıllık öğrenim gör
müş olma»; ifadesi öğrenim sevıiyesimi belirtmediği 
İçin, en az 8 yıllık temeleğitim ikinci kademe eğiti
mini tamamlayanlar şeklinde olmalıdır. 8 yıl olunca, 
3 sene sınıfta kalan 5 inci sınıf talebesi de 8 senelik 
öğrenim yapmış olur. 

Tasarımın, kanunların Cumhurbaşkanlığınca ya-
yımılanmasıyla ilgili 109 uncu maddesinin 2 nci fık
rasındaki, kanunun tekrar Meclise gidip geri gelme
sinin:, fıkrada açıklık olmadığı için kötüye kullanıl
ması ihtimali gözönünde bulundurularak açıklığa ka
vuşturulması ve kesin hükme bağlanması daha ye
rinde olacaktır. İtiraz gidiyor, tekrar dönüyor, bir 
virgül hatası değiştiriliyor, tekrar değiştiriliyor o, bir 
daha gidiyor, bir daha geliyor; bunun sonu yok. 

Tasarının 50 nci maddesimde «Herkesin dilediği 
mesleği seçme hürriyetine sahip olduğu», belirtilmek
te, 166 nci maddede «Türk kültürü ve ülkenin ihti
yaçları ve istihdam planlaması çerçevesinde belirli 
'bir mesleğe yönelik alanda çalışabileceği» hükme bağ
lanmakta, 42 nci maddede ise ferdim öğrenim hakkı 
ve ödevleri arasında, ferdin ilgi, istidat ve kabiliye
tine yer verilmediği görülmektedir. Bu üç maddenin 
birilikte ele alınması ve bir bütün hainde yerlerime 
oturtulması gerekmektedir. 

Tasanda önemli bir şekilde ele alınmış, pek az 
noksanı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlile
riyle ilgili hükümlere gelince : 

Memurlarla ilgili mevzuatı şöyle sıralayabiliriz; 
788 sayılı Kanun, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu. 

1926 yılında çıkarılmış 788 sayılı Memurin Ka
nununun 1 inci maddesinde «iMemur, kendisine Dev
let hizmeti tevdi olunan ve sicilli masunda mukayyet 
olarak umumî ve hususî bütçelerden maaş alan kim
seleridir.» 

20.7,1961 gün ve 334 sayılı Anayasanın 117 nci 
maddesinde «Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin 
genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü ol
dukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sü
rekli görevler, memurlar eliyle gördürülür»), hükmü 
yer almaktadır, 

1936/3038 sayılı Kanunla değiştirilen ve halen yü
rürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 279 
uncu maddesinde Ceza Kanununun uygulanması yö
nünden memur tarifi daha güzel yapılmış ve şöyle 
denmiştir: «Devamlı veya muvakkat surette bir am
me hizmeti gören Devlet veya diğer amme müessese
lerinim memur ve (müstahdemleri, devamlı veya mu
vakkat ücretli veya ücretsiz ihtiyarî veya mecburî 
surette bir amme hizmeti gören diğer kimseler.»! 

Anayasanın 117 nci maddesinde yazılı 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü mad
desinde «Kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli per
sonel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür» 
sekilinde belirlenmiş, yine bu maddede memur tarifi 
şöyle yapılmıştır: «Mevcut kuruluş biçimine bakıl
maksızın Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerince genel 
idare esaslarına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler bu Kanunun 
uygulanmasında memur sayılır.» 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 üncü 
maddesinde «Kadrosuz memur çalıştırılamaz»: kesin 
hükmü karşısında, yukarıda tariflerde belirtildıiği gi
bi şu üç esas unsura dayanmaktadır memur tarifi. 

Hizmeti Devlet ve diğer kamu tüzelkişiiiklerince 
ifa eden, genel idare esaslarına göre yürüten, aslî ve 
sürekli olan, teşkilat içimde bir kadro işgal eden kişi 
memurdur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki me
mur tarifi, Devlet Memurları Kanununun uygulan
ması yönündendir. «Genel idare esaslarına göre yü
rütmekle»! ifadesine doktrinde açık ve tataıinkâr bir 
cevap bulunamamaktadır, (bulunamamıştır da, Uz
man idare hukukçuları bunu «Kamu erkini kullan
mayı gerektiren kamu hizmetleri»! olarak kabul et
mektedirler. Genel idare esaslarını kamu erkini kul
lanmakla aynı paralelde düşünürsek, memur kavra
mının son derece sınırlı bir nitelik taşıdığını görürüz. 
Anayasanın bu maddesinde memur tarifine giren kim
seler nasıl çalışırsa çalışsınlar, ister bedenen çalışsın
lar, ister fikren çalışsınliar kamu hukuku statüsüne 
tabidirler ve buna göre işlem görürler. 

1961 Anayasasının 47 nci maddesinde «İşçiler» 
ifadesi memur kavramının dışında, sosyolojik açıdan 
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işçi sayılanları kapsamaktadır. Sosyolojik açıdan iş
çi kavramının da tarifi güç olup memur kavramının 
dışında kalanlarım, hepsini işçi saymak gerekmektedir. 
Böyle olanlarda işçi statüsüne tabi olup işçi sayıl
makta, toplu sözleşme ve grev haklarına sahip bu
lunmaktadırlar. Eğer 47 nci madde statüsüne göre 
çalıştırılanlar bu statünün dışına çıkarlarsa; yani ka
mu hukuku statüsüne tabi tutulurlarsa bu kanun Ana
yasaya aykırıdır, 

Anayasanın 117 nci maddesindeki memur tarifi
nin dışımda, sosyolojik açıdan işçi sayılmayan avu
kat, doktor ve öğretmenler kamu erkini kullanma
dıklarına göre hukukî statüleri ne olacaktır? Bunların 
hukukî statüleri kesin olarak belli değildir. Kanun 
koyucunun 117 nci madde gereğince bunları hem 
memur, hem de işçi statüsüne dahil etmesi mümkün
dür. Ayrıca her ibirimiizde işçi imajı ise başka başka
dır. Konuyu bütün kanunlarımız Anayasadaki bu 
hükme göre ters olarak ele almışlardır. Bu anlaşmaz
lıklar Ibazı yargı kararlarıylia da ortadadır. (Onları 
şimdi arz etmek istemiyorum sizlere). 

Bu bakımdan kamu görevlileri veya kamu hiz
meti görevlileri içine genel 'bir düzenlemeye yer ve
rilmesi disiplinli 'bir çalışma hayatına imkân vere
cektir. Bu husus Komisyonun takdir edilecek bir ta
rafıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, talep ettiğiniz 
süre dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam efen
dim, bir sayfam var, bitiriyorum. 

Getirilen düzenlemede 156 nci maddenin başlığı, 
memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili hüküm
ler şeklinde değiştirilerek ele alınmış, 'biraz evvel be
lirttiğimi dört unsurdan üçüne açıklık 'getirilmiş, sa
dece statüye göre kadro ve ücret durumuna temas 
edilmemiştir. 

84 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki «Kamu 
hizmeti görevlileri») deyimi kullanılması ve madde
nin görüşülmesi sırasında 'bu hususa açıklık getirtil
mesi yerinde olacaktır. 

Memurlarla diğer kamu görevlilerinin görev ve 
sorumluluklarıyla ilgili getirilen 157 nci madde, 1961 
Anayasasının boşluğunu dolduracak ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun son değişikDiğİnin da
yanağı olacak niteliktedir. 

TaSlağm memur temıinatıyla ilgili 158 inci mad
desine gelince: 

Memur teminatı Memleketimizde yanlış anlaşıl
maktadır. Taslağın bu maddesinde bu yanlışlığı açık
ça görmek mümkündür. Metin incelendiğinde memu
run korunduğu anlaşılacaktır, halbuki memur temi
natının amacı, hizmetin daha iyi görülebilmesidir; 
yani hizmeti korumadır. Hizmet, mükemmıei olarak 
memur tarafından yerine getiriliyorsa; o memur ko
runmalıdır. Memur, yürütmenin en aktif bir parçası
dır. Memurun yasama, yürütme ve yargı ile ilgili ola
rak teminat altına alınması gerekmektedir. 

1961 Anayasasının 58 inci maddesinde, hizmete 
alınmada eşitlik, 117 nci maddesinde sürekli ve ka
nuni statüye göre tabi olma, 114 ve 118 inci mad
delerinde ise yasama karşı memur teminattyla ilgili
dir. Taslakta 79, 153, 156 ve 158 inci maddelerle bu 
husus ele alınmıştır. Ancak bizi 12 Eylüle getiren, 
daha önce 12 Martta «dıır>x denilen; fakat önlene
meyen anarşinin kaynağında 1961 Anayasasının bu 
118 inci, yani Taslağın 158 inci maddesi yatmakta
dır. 

Öyle bir duruma gdinmiştir İki, bu hüküm kar
şısında lidare işlemez hale gelmiştir. 1968 yılı boykot 
yaıpan yüzlerce öğretmene, dşi yavaşlatan memurlara, 
öğrencilerini Deniz Gezmişin mezarına tavaf için gö
türenlere, 'bayrak çekmeyenlere ceza verilememiştir. 

Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, Türlk Milleti 
için anayasa yapıyoruz. Çektiğimiz sıkıntıları henüz 
unutmadık. Yülce Meclisin son Devlet Memudiarı Ka
nunu ile düzenlenmıiış Ii3'5 iinci maddesinin birinci 

. fıkrasına saygılı olmamız gerekmektedir. 'Bu madde 
aynen şöyledir : 

«Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve 
kınama cezalarına karşı itiraz varsa ibir üst dlisdpiin 
amirine, yoksa disiplin kurullarına yaplalbdlir.» 

İkinci fıkra Taslağın birinci fıkrasına paraleldir; 
yani aylıktan kesmek, kademe lerleme'sindn durdurul
ması ve Devlet memurluğıından cılkarma cezalarına 
karşı idarî yargı yolluna başvurulalbiılindr. Bu ıbalkım-
dan, Taslağın, «Bu esaslara uyulmadıkça dıistiplün ce
zası verilemez, disiplin kararları yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz» hükmü adalet getir
mez, eskiye dönüşü sağlar. 
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Yangıya karşı teminat, yürütmeyle yangı arasın
daki yeni düzenlemede kanaatimce olumludur ve da
ha disiplinli ihir durum yaratmıştır,. 

Yürütmeye karşı teminat, amir - memur »ilişiklileri, 
memur halkları, politika kararlarına katılma, atama, 
nakil ve ıdiğer hususlar memnuniyet vericidir. 

Taslağın en önemli ve eksik 'gördüğüm yönü, »512, 
58 ve 1149 uncu maddelerde toplanmıştır. 

1612 nci maddenin 'beşinci fıkrasında; «Devlet, 'bü
tün çalışanlar arasındaki, özelikle kamu kurum ve 
kuruluşlarında, memur ve 'işçi statüsünde çalışanla
rın aldıkları ücret, aylık ve sosyali yardlrnlardalki den
gesizlikleri, hakkaniyete uygun hiçimde gidermek 
aımaıcıyla gerekli önlemleri alır.» denilmektedir. Ye
rimde; fakat in oksan 'bir hüküm olmasına rağmen, 5(8 
inci maddede adı geçen 149 uncu maddede kuruluş 
ve çalışma usulleri Ikanunla düzenlenen Yüksek Ha
kem (Kuruluna verilen yetki, 114175 saydı iş Kanunu
num 33 üncü maddesi, lı60 sayılı 'Devlet 'Personel Dai
resi Kurulması Hakkında Kanunun, Bu 'dairenin gö
revleriyle ilgili 5/A, 5/OE fıkralarıyla çelişki halinde 
olup, iBaşibakamlığa 'bağlı Devlet Personel Dairesini 
ve halklarını koruduğu ve i'şlernleriıni yürüttüğü taraf
sız ıbir heyeti bulunan, 1,5 milyon memurun' işlerine 
balkan dairenin, sayısı 5160 Ibirii hulan Ikamu işçisi 
ile ilgili işlere bakan Yüksek (Hakem Kuruluna dev
redilmesi, üzerinde önemle durulacak husustur. Bu 
durumda Devlet memurlarına teminat yerine teminat-
sızlık getirilmiştir. 

Anayasa kuruluşu olarak 1İ3'8 ikici madde 'ile ku
rulan Ekonomik Konseyin 'Başkanı beli olmadığı gi
bi, sorumlu Devlet Personel Dairesinin de bu Kon
seyde Ibulunmaması en büyük haksızlık olarak gö
rülmektedir. 

'612 nci maddenin 'beşinci fıkrasında, kamu görev
lileri, işçi, emekli, dul ve yetimlerim de yer ataıatsı 
personel arasında denge sağlayacaktır. 

Bütün (bu elksilklıiklerin yanıında, 'bu ilmî've millî 
ve Türlk Milletine layık Anayasayı hazırlayanlara 
minnet ve şükranlar sunar, Yüce Meclisinize saygılar 
sunarım, (Alkışlar) 

İBAŞK'AN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

(Komisyon adına Sayın Aldıkaçtı buyurunuz efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Yapıdan müzakerelerde bizi aydınlatan arkadaşla-
rımızım üzerinde ısrarla durdukları btir konu hakkın
da açıklamada 'bulunmak işitiyorum. Bu da; Devlet 
'Başkanının Başbakanı usulüne uygun olarak azlede-
bilm'esi yahut .görevine son verebilmesi hususudur. 

ıSöz alan arkadaşlarımızın hemen hepsi hu ko
nuda, Türkiye 'Büyük Millet Meclisinim güvenini haiz 
olan 'bir 'Başbakanın Cumlhurlbaşikamı tarafından gö
revine son verilemeyeceğini, bunun hiç olmazsa şa
şırtıcı bir hüküm olduğunu ileri sürmüşlerdir. Biz de 
'kendileriyle aynı fikirdeyiz, 

Yüksek Meclisin gerekçelere verdiği önem, (Ki, 
gerekçeler ellerine zamanında gelmediği içim müza
kereler ilki gün ertelenmiştir) gerekçemizin 11216 mcı 
maddesinde durum şöylie açılklanrmaktadiır : 

«... Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı parlamenter 
rejim gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinin güve
nlini haiz bir Başbakanı azledemez...» 

'Bunun da 'bilimsel gerekçesi anlatılmaktadır : 
/«.. o zaman çoğunlukla ihtilafa düşmüş olur, ta

rafsızlık niteliğini yitirir.» 

O halde ine zaman hu durumla karşılaşırız, ne 
zaman bu durum gerçekleşebilir? Onum da izahım 
Sayın Goktepe yaptılar. «Hüküm ender ide olsa, Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisinde 105 ve 1(28 inci mad
deler uyarınca güvensizlik oyu alan ve 132 maddesi
nin 1 imdi fıkrasının uygulanmasını istemeyen ve islifa 
etmeyen bir Başbakan düşünülerek konulmuştur.» 

Yani hükümetlin kendisi 'güvenoyu isteyecek veya
hut gensoru yapılacak, hu iki durumda hükümet gü
vensizlik oyu alacak; hükümetin istifa etmesi gere
kir veyahutta Anayasa gereğince, seçimlerin yenilen
mesini isteyebilir. Burada hem seçimlerim yenilenme
sini istemiyor, hem de istifa etmiyor, işte gerekçe
den okuyorum; «Bu anda krizim tek çözüm yolu. 
Cumhıurbaşikanınım 'Başbakanım görevime son verme
sidir.» 

İBu hüküm, Batı Almanya Anayasasında ti!a >bu-
llummaktadır, hakin üzerinde ısrarla duruyorum., par
lamenter rejimi uygulayan diğer devletlerin anayasa
sında da vardır ve hukuk literaltüründe de vardır. 
'Parlamenter rejimin en 'büyük teorisyeni Esmein'in, 
Barthelemy'min kitaplarımda da vardır. Biz 'burada 
kendimiz bir keşifte bulunmadık, sadece öğrendikle
rimizi naklettik. 

Asıl. 'belirtmek istediğim husus, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimin güvenimi haiz olan hiır Başbakanım 
Devlet Başkamı tarafımdan azleditemeyeceğidir, bu 
hususta hiçbir endişeye kapılımmıasım; fakat madde 
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yazılış şe'kliiyJe yeterli görülmezse, Yülkseik Kuru! '.ka
rar verirse, maddeyi yeniden Yüksek Kurulun istediği 
istikamette; fakat hu espriyi muhafaza etmek koşu
luyla kaleme alabiliriz. 

(Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

iBAŞİKiAN — Teşekkür ederim, 

Değerli üyeler; 
|Söz sırası gelen Sayım Tuğ'un konuşma süresıi 90 

dakikadır, Bu durumdia, valktin geçmiş olduğunu da 
dikkate lalaraik, 16 Ağustos 1918(2 Cuma günü saat 
9.3ö'da toıplanmaik üzere Birleşimi Ikapatıyonum. 

Teşelkikür ederim. 
Kapanma Saati : 18.501 

»e*« 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

,2. — SECİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

İL, — Türtciye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Rapora. 1(1/4163) (S. Sayısı : 166, 
il«56'ya 1 toncti Eık) (Dağıtma tarihi : 18 . 7 , 1982, 
31 . 7 , '1982) 


