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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iBu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 tarihli 
2595 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
daki Kanun Tasarılarının, içtüzüğün 73 üncü madde
si uyarınca geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

9 Ağustos 1982 Pazartesi günü saat 09.30'da top
lanmak üzere Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Mehmet PAMAK . Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — '2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu

nun 27 nci Maddesine Bir Bend Eklenmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı. (l/'467) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.8.1982) (Bütçe - Plan Komisyonuna : 6.8.1982) 

2. — Ankara Üniversitesi 1979 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanun Tasarısı. (1/468) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.8.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonuna .: 6.8.1982) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriye
ti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/469) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1982) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 6.8.1982) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardım
laşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/470) (Başkan
lığa geliş tarihi : 5.8.1982) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonuna : 6.8.1982) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriye
ti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve 
Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/471) '(Başkanlığa geliş tarihi : 5.8.1982) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 6.8.1982) 

6. — ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine tlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/472) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.8.1982) (Malî İşler Komisyonuna : 
9.8.1982) 

7. — 1076 Sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat As
kerî Memurları Kanununun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
'Personel Kanununun 107 nci Maddesine Bir Fıkra 
'Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1 /473) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6.8.1982) (Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonuna : 9.8.1982) 

— 196 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTÎP ÜYELER : înıren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BIASKAN — 133 üncü BMeşlimi açıyorum. 

HI. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım; 
Çoğunluğumuzu tespit ötmek için yoklama yapıla-

caktır, 

{Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çahşlamalaırı-

mıza başlıyoruz., 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Danışma Meclisi Başkanının, 8 Ağustos 1982 
günü Esenboğa havaalanında bir cinayet şebekesinin 
yaptığı saldırıyı telin eden konuşması. 

BAŞKAN — 'Aziz arlkadaşlarım; 
Dün "Milletimiz, şuurları, vicdanları, dimağları 

uyutulmuş ve giderilmiş 'bir eşkiya çetesinin saldırı
sına uğramıştır ve bu saldırı neticesinde kıyme'tlli 'ba
zı vatandaşlarımızın hayatı kaybolmuştur, 

IBu cinayet şebekelerinin dünyanın bazı yerlierin-
de yerleşerek memleketimiz aleyhine çalışmalkita ol
duklarımı biliyoruz. Ancak, bu cinayet şebekeleri ne 
derece alçakça çalışıyorlarsa, hele dünya hukuk sis
temleri içerisinde en insanîsini benimsemiş olan bir 

mlillete karşı; çünkü biz Anayasamızda, hukuk siste-
mimıizde din, dil, ırk gibi insanları ayıran farkları 
bertaraf etmişiz, onların üstüne çılkmışız. Böyle bir 
insanî rejime sahip olan memlekete itoarşı yapılan ci
nayetleri ne kadar telin ediyorsak, bu cinayet şebe-
Ikebriini yurtlarında barındıran ve bir Ikısmı bize dost 
olan ıhafcta İcader beraberliği ettiğimiz memleketlerin 
dirijanlarına da hitap etmek istiyorum : 

IBu saldırılar bugün Türkliyeye yöneliyorsa bilsin
ler İki, yarın bizzat yetiştikleri topralkların sahiplerine 
yönelecektir. Bu itibarla, kendilerinden hiç olmazsa 
bundan böyle 'bu cinayet şebekelerine karşı daha bü
yük 'bir dlilklkat 'bekleriz. 

•V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

(BAŞKAN — Arkadaşlar, 'bu arada bir kısım arka
daşlarımız konuşma süreleri halkıkında takrirler ver
diler; ancak bunlar soın dakikada elime geçtiği için 
BaşkanMc Divanınca tezekkür edilip öğleden sonra 
oyunuza arz edilmesini rica edeceğim. 

Ben, şahıs olarak ve kıdemli tok hoca ve politi
kacı olanalk eğer lizin verirlerse değerli arkadaşlarıma 
bir tavsiyede bulunacağım. Arîkadaşlar, Gündemimiz 
Anayasa Tasarı-sışın tümü üzerindedir, maddeler üze-

. 1 1 , , 
I 

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

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

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

İlk 'söz Sayın Fikri Devrimsel'indir. kürsüye rica 
ediyorum; kendileri birbuçulk saatlik zaman talep et
mişlerdir, 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çoik de
ğerli üyeler; 

— 197 — 
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Anayasa Tasarısıyla (ilgili sözlerime başlamadan 
önoe Türlk Milletinin varlığıyla ilgili bir konuya mü
saademizle iıkıi cümleyle dokunmak işitiyorum. 

Tarihteki 'bazı olayları gerçeğe aykırı olarak sap
tırıp 'bunları 'bahane ederek, Başjkenttaıiizde mıasum 
insanlara dün yapılan 'haince «aldırı herhalde sadece 
tellin ledilimeıkle yetiinıilecek 'bir olay değildir. 

IHalkımızın kanını emerek bağrımızda yaşayıp bu 
hainlere maddî ve manevî yardımı esirgemeyenlere 
karşı, ıtaniıhte misli görülmemiş 'bir operasyonun der
hal başlatılmasını iMıifctimiz sabırsızlıMa Hükümeti-
mlizden 'beklemektedir, sonucundan dünya utansın. 

ISayın arkadaşlarım; Anayasa ile 'ilgili olarak şu 
anlda, şahsen çocuklarımıza, torunlarımıza ve tarihe 
karşı 'büyük 'bir sorumluluk taşıyarak Türkiye Cum-
IhuıriyöCi'nin Üçüncü Anayasasını görüşmek üzere top-
lanmış (bulunuyoruz. Gelecek nesillerin övgüsü veya 
yergisi başarımızın ölçüsü olacaktır.; 

Tasarıya ilk bakışta genel gerekçeden yoksun ol
duğunu 'görüyoruz. Genel gerekçe önemlidir; çünkü 
'burada tarihçesi, yeni bir Anayasanın yapımını ge-
reikîtiren nedenler ve yeni Anayasanın hazırlanışını, 
genel esaslarının 'izahını, egemenlik ve siyasî iktida
rın kullanımını, rejdmıin şekli ve sistemin niteliğini; 
iktidarın yapısı, yasama, yürütme, yargı ve özgürlük
lerin rejimdeki yeri ve teminatını en genliş şekilde bu 
'genel gerekçe gösitermelii idi. Bu nedenle, Tasarlının 
bu yoksunluk nedeniyle genel karakteri belirsizdir. 

İkinci husus; Tasarının başlangıç bölümü yoktur. 
Bu (bölüm, Tasarıda yazıldığı gibi metne dahil oldu
ğu için önlemidir. Temel ilkeleri belirtmesi 'bakımın
dan önemlidir. 

Başlangıç, Ü2 Eylül' Harekatınım meşruiyetini gös
teren ve açıklayan tek yasal1 'belge olacaktır. Bilindi
ği gibi 1(2 Eylül, bir askerî harekattır; seçimle işba
şına gelmiş olan ıbir iktidarı uzaklaştırmışıtır, seçim
le gelmiş olan Parlamıenltoyu dağıtmıştır, tüm siyasî 
partilileri siyasî bayattan tasfiye etmiştir, tüm mal var
lıklarına el koymuştur, ayrıntılarına girmiyorum, so
nuçta ülke ve millet bütünlüğü kurtarılmıştır. îşte, 
Türk Silahlı Kuwetiertfnlin bu asil davranışının hu
kukî meşruiyet temeli, bu metinde belirtilecektir. 

Türk Silahlı Kuvvetlileri, tarihî boyunca hiçbir za
man gayrimeşru bir siyasal eylem içinde bulunma
mıştır. Bulunduğunu bu kürsüden üma şeklinde dahÜ 
söylemek bühtandır. 

12 Eylül 1980 Harekâtının Liderimin 'beyanların
da, bu Harekâtın nedenleri açıkça 'beirtilmiştdr. 1 Nu
maralı Bildiride, «Büyük Atatürk'ün bize emanet et

tiği ülkesi ve miletiylie bütün olan Türkiye Cumhu
riyeti Devleti, son yıllarda işediğimiz gibi dış ve iç 
düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve bağım
sızlığına yönelik fikrî ve fizikî haince saldırılar için
dedir. 

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma gel
miştir. 

Siyasî partiler, kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tu
tumlarıyla Devleti kurtaracak birilik ve beraberliği 
sağlayamamışlardır ve lüzumlu tedbirleri alamamış
lardır. 

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolo
jiler üretilerek, sistemli 'bir şekilde ve haince ilko
kullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları ve 
idarî sistemi, yargı organları iç harbin eşiğine getiril
miş, kısaca Devlet güçsüz bırakılmış, acze düşürül
müştür. 

tşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, tç 
Hizmet Kanunun verdiği Türkiye Cumhuriyetini ko
ruma ve kollama görevini Yüce Türk Milleti adına 
emir ve Ikomuıta zinciri içinde yerine getirme kararı 
almış ve ülke yönetimine el koymuştur. Harekâtın 
atmacı: ülke 'bütünlüğünü korumak, millî birlik ve 
beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kar
deş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini ve varlığı
nı yeniden tesis etmek. 

Parlamento ve hükümet feshedilmiştir.» 
işte, Türk (Silahlı Kuvvetlerinin bu gerekçeyle ül

ke yönetimine el koyduktan sonra, bu gerekçe bizde
ki Anayasa Tasarısının başlangıç bölümünün içeriği 
olmalı ve meşruiyet temeılil olarak beliirtillme'Kdir. 

Geçici hükümler bölümüne temas etmek işitiyo
rum : Tasarıda geçici hükümler de yoktur. Gerçi Sa
yın Komisyon Başkanı bir süre sonra bunların hazır
lanacağım berttiler. Bunlar, Millî Güvenlik Konse
yinin şimdiye kadar çıkardığı kanun, karar, bildiri
ler dikkate alınarak ayrıca Saym Devlet Başkanımı
zın açıkladığı Konsey görüşleri incelenerek geçici hü
kümler tanzim edilmeliydi. Bilahare Konsey azaltır, 
çoğaltır o ayrı bir konu. Yalnız burada geçidi hü
kümleri© ilgili bölüme temas ederken, bir noktaya 
değinmek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım; 12 Eylül Harekâtıyla Dev
letimiz ameliyat masasına yatırılmıştır; bunu, bir ekip 
yapmıştır. Demokrasiye geçmek için Anayasa, Se
çim Kanunu, Partiler Kanunu ve. Devletin Eğitim 
kanunlarının iktisadî yapısını ilgilenıdiıren tüm ka
nunlara kadar hepsi yeniden elie 'alınıp köklü biçinı-
de değiştirilirken, tıpkı ağır bir hastanın kurtarılma
sı için yapılan büyük bir ameliyat örneğine benze-

« 
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inektedir. Yüksek malumlarınızdır 'ki, ameliyat son
rası 'bakını, ameliyattan daha önemidir. İşte bu ne
denle, nekabat devresinde Anayasaya işlerlik kazan
dırması, rejimin yerleşmesi için ameliyat ekibinin se
çimle gelen ekiple birlikte, el öle gönül beraberliği 
içinde, bu yoğun bakımı kısa bir süre için (birlikte 
yapmaları kanımca 'büyük yarar sağlayacaktır. Bu 
nedenle geçici hükümlerde bu hususların tanzim edil
mesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarını; üç günlük görüşmeleri dik
katle izledim. Tasarıyı benimseyenler de, benimse
meyenler de eleştirmektedirler. Aralarındaki farkın 
çok fazla olmadığını gördüm; bu çok sevindirici bir 
durumdur, yeter ki tümümüzde iyi niyet hâkim ol
sun. Bu kürsüden yapılan beyanları, maiksatüı, amaçlı 
ve kötü niyetli olarak nitelendirmeyelim. Böyle bir 
tutum, bizim buradaki varlık nedenimize de ters dü
şer, 

Değerli arkadaşlarım; bir Anayasa yapılırken, 
şüphesiz çok çeşitli faktörler gözönüne alınmalıdır. 
İncelenir, fakat bu faktörlerden bir tanesi bizim için 
önemlidir. Uzun zamanınızı almamaya dikkat ede
rek bu faktörün, bizim Millî Tarihimiz olduğunu be
lirterek kısaca temas etmek 'istiyorum: 

Maalesef Değerli Komisyonumuz Tasarının ge
rekçesinde yani sunuş yazılarında sorunlanıınızı ve 
Anayasayı Millî Tarihimiz açısından inceleyen ve 
açıklayan bir 'bölüme yer vermemişlerdir; bu, 'büyük 
'hir noksanlıktıır. Tarihlimizi bilmeden doğru teşhis
ler koyup sağlıklı sonuca ulaşamayız. Tarihimizi in
celerken hangi ilkelerle karşılaşacağız, 'bunların özü 
nedir, önemli olan nokta budur. Her milletin tarihin
de olduğu gibi, Ulusumuzun tarihinde de önemli dö
nemeç noktaları vardır. Satıırbaşlarıyla temas etmek 
istiyorum: 

Senedi ittifaka kadar uzanan bu dönemeçler : 1839 
Gülhane Hattı Hümayunu ve Tanzimat, 1876 Birin
ci Meşrutiyet, 1908 İkinci Meşrutiyet, 1919 Atatürk'
ün Samsun'a çıkışı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kong
resi, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, 23 Nisan 1920 An
kara'da Büyük Millet Meclisinin toplanması, 20 Ocak 
1921 Anayasa ve 'ilk defa millî egemenlik ilkesinin 
kabulü, 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması, arka-
ısından Hilafetin kaldırılması, 23 Temmuz 1923 Lo
zan Andlaşması ulusal bağımsızlığın sağlanması, 29 
Ekim 1923 Cumhuriyettin (ilanı, 1924 ilk Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının kabulü, 14 Mayıs 1950 ilk 
genel seçimler ve iktidar değişikliği ve partiler de
mokrasisine geçiş ve ondan sonra 27 Mayıs 1960 çok 

partili hayata askerî müdahale ve bir geçiş dönemi 
ve 9 Temamız 1961 Yeni Anayasanın kabulü. 

işte, bu 1961 Anayasasından sonra, o Anayasayı 
yapanlar, şimdi aynen bizim gibi, bizim Anayasa 
Komisyonumuz gibi, onun milliyetçi, halkçı, sosyal 
ve devrimci niteliği üzerinde 'ittifak etmişlerdir. Tan-
ziimattan beri devam eden siyasal ve sosyal değişik
liklerin en olgun meyvesi olduğunu söylemişlerdir, 
hatta o Anayasanın, «Bu Anayasa, doğrudan doğru
ya Türk Milletinin eseridir. Anayasa Komisyonu, 
onun sadece kâtipliğini yapmıştır. Anayasa Komis
yonumuz, yılardan 'beri Türk Milletinin yükselen 
sesleri, bu milletlin ihtiyaçlarım tespit etmiştir, not et
miştir; o kadar, ama bazen 'bu sesleri iyi duyama
mış, eksik duymuş olabilir. Binaenaleyh, milletin ses
lerini 'bazı yerlerde eksik, bazı yerlerde yanlış not et
tiysek, Yüksek Heyetiniz 'ikaz eder, 'bunları gayet ta
biî olarak düzeltiriz» diyorlar. 

O anayasa yapımcılarından ve sözcülerinden bir 
diğer üye; «Bu Anayasanın maddelerinin altında fi
lan Avrupa Anayasasının filan maddesi değil, kendi 
çektiklerimlizin, bu toprağın çocuklarının acılarını 
görmek mümkündür. Hülasa, bu Anayasada nazarî 
bir taklitçilik ve özenti dep , kendi toplumumuzun 
gerçeklerinden, burada bulunan üyelerin her birinin 
kendi canından, kendi yakınından, kendi yüreğinden, 
kendi kafasından çektiklerinin,, duygularının hissesi 
vardır. Tarih tekerrür etmesi diye tarihten alinan 
dersler vardır»! diyor; ama 1980'de tarih tekerrür 
etti. 

1961 Anayasası uygulanmaya başlandıktan sonra 
Türkiye'de «22 Şubat»,, «21 Mayıs» denilen, anılan 
girişimler oldu; fakat rejime son vermek amacına 
yönelik bulunan bu gıMşimler, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin malumunuz olduğu üzere, demokratik rejimi 
korumada gösterdiği duyarlık: sonucu başarılı ola
madılar. 

Nihayet 12 Mart 1971 Muhtırası ve sınırlı müda
halesi oldu. 12 Mart Muhtırasına iyice dikkat eder
sek göreceğiz ki, 12 Eylül Harekâtı, 12 Mart Muh
tırasının üçüncü maddesinin yerine getirilmesidir. 

Bu muhtırada; «Parlamento ve Hükümet, sürege
len tutum, görev ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kar
deş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içi
ne sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uy
garlık seviyesine ulaşma ümidini kamuoyunda yitir
miş ve Anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk 
ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini 
ağır bir tehlike içine düşürmüştür. 
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2. Türk miietiniin ve sinesinden çıkan Silahlı 
Kuvvelerinin 'bu vahini' ortam hakkında duyduğu 
üzüntü ve ümitsizliği giderecek çaMerinin partiler-. 
üstü 'bir anlayışla MeaMerimizce değerlendinilecek 
ve mevcut anarşik durumu giderecek ve Anaya
sanın öngördüğü 'reformları Atatürkçü bir görüşle 
ele alacak ve İnkılap kanunlarını uygulayacak kuv
vetli ve inandırıcı ıbir hükümetin demokratik kurallar 
içinde teşkili zarurî görülmektedir. 

3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği tak
dirde, Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine 
vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak ve 
kollaimıak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan 
doğruya üzerine lalmaya kararlıdır.»ı denilmekteydi. 

İşte o Muhtıranın altında da aynen 12 Eylül 1980 
Harekâtı gibi, ©mir ve komuta zinciri içinde Genel
kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının imzaları 
var. Dağıtım Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Sena

tosu Başkanına ve MHet Meclisi Başkanına... 
Anarşi ve kardeş kavgasıyla partiler ve hükümet 

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini giderek artan ıbir 
şekilde dokuz sene sonra ağır bir tehlike içine düşür
düklerinden, 12 Mart Muhtırasının üçüncü madde
sinde belirtilen bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri 
12 Eylül Harekâtıyla yönetimi üstlenımiştiır. 

Bu arada, devam eden terör olayları sıkıyönetim 
ve zabıta kuvvetleri tarafından önlenmeye çalışılır
ken, 1961 Anayasasında da bazı değişiklikler yapıl
mıştır; tekrar siyasî partiler demokrasisine 'geçilmiş
tir. Ancak zaman içinde, 12 Mart 1971 tarihli Türk 
Silahlı Kuvvetleri Muhtırası gerekçesine aykırı ola
rak ve buna göre Anayasanın öngördüğü reformları 
ve Atatürk Devrim Kanunlarını uygulamamakta ıs
rar ve inat gösteren partiler, hatta Atatürk Devrim 
Kanunlarını hiçe 'sayarak, ortadan kalkmasını teşvik 
ve tahrik etmekte adeta birbirleriyle yarışmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasî hayatın bu şekilde yozlaşmasından yararla

nan çeşitli topluluklar, değişik amaçlarla harekete 
geçmiş ve-silahlı olarak etnik bahanelerle ülkeyi böl
mekten tutunuz da sınıf esasına dayalı toitalıiter bir 
yönetim kurmak veya çok partili demokrasiye son 
verip ırk esasına dayanan tek parti diktatörlüğü ya
hut dimi esasa dayanan (bir yönetim kurmak istemiş
lerdir. 

Bu gruplar hem devletle hem kendi aralarında 
büyük hir silahlı mücadeleye girişmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
îşte 12 Eylüle gelen yolun haslarında bu olaylara 

rastlamaktayız. 12 Eylül öncesi ülkemiz ne haldeydi 

hep biliyoruz. Nasıl adım adım geldik o da yüksek 
malumlarınızdır. Bu hususlarda müttefikiz., Ancak, 
12 Eylüle niçin geldik, kim getirdi, suçlu kimdir bun^ 
da anlaşmak lazım; doğru yolu bulmamız için anlaş
mak lazım. 

Sayın Komisyonumuzun Başkanı «12 Eylüle sü: 

ratle gelişimlimin başlıca suçlusunun yargı organı ol
duğunu»/ söylüyorlar, daha ilk günkü açıklamaların
da bunu söylediler; ama tarihe mal olan bu sözlerin 
söylenmesinde çok dikkatli davranmak gerektiği ka
nısındayım. 

12 Eylül öncesi Atatürk'ü ve laik Türkiye Cum
huriyetini batıl ilan edip, yerine dini esaslara daya
nan bir devlet kurmak isteyen partinin yurt düzeyin
de yaptığı çeşitli çalı sımaları, yargı organları mensup
larınca bir bir tespit edilip Yargıtay Cumhuriyet Bas
sa vcihğına bldlirildiğıinde, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı Anayasa Mahkemesine bu partinin kapatıl
ması için dava açtığında, maalesef ve de maalesef, 
Atatürk'ün kurduğu ve ilk Genel Başkanlığını yap
tığı bir parti ile bu dinüi parti birleşerek, bu yargı 
organının, bu partinin faaliyetine son verme çabası
nı boşa çıkaran kanunu yürürlüğe koymuşlardır. 

İşte bir organ, devletin temel bir organı suçlanır
ken dikkatli olmak lazımdır. Hayatlarını görevleri 
için memleket uğruna veren meslektaşlarımızı, yargı 
organı mensuplarını hatırlarken bu sözleri söylemek
te biraz insafsız olunduğu kanısındayım. 

Şimdi, 12 Eylül bir vakıadır, bir föi durumdur; 
buna gelişimizde acaba yönetilen insanlar mı suçlu
dur, yönetenler mi suçludur, yoksa yasalar mı suçlu
dur? Bunda sağlam bir sonuca varamazsak, sağlıklı 
bir tedavi yöntemi bulamayacağız arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bana göre, yönetilen halkımızın, ülkenin 12 Ey- ' 

lüle gelmesinde zerre kadar suçu ve katkısı yoktur. 
Halkımız ülkeyi 12 Eylüle getirenlerden şikâyetçidir. 

Tabiî başta 1961 Anayasası olmak üzere gelelim 
yasalarımıza. Hep biliyoruz, en kötü yasalar dahi 
iyi uygulayıcıların elinde topluma hizmet eden araç 
olurlar; fakat en iyi yasaları kötü uygulayıcıların 
eline verirseniz zulüm ve anarşi vasıtası haline geti
rirler. Bana göre, yasalar bu yönden bakılınca suçlu 
görülmüyorlar. O halde suçlu kimdir?.. Geriye sade
ce 12 Eylül öncesi ülkeyi yönetenler kalıyor arkadaş
lar. 

Bunlardan iyi niyet, vatanseverlik duygusu, so
rumluluk anlayışı beklemek bu milletin hakkı değil 
miydi? Ülkede 'günde iki düzine insan terörden can 
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verirken, 45 milyon insan sokağa çıkamayıp evlerin- l 
de cezaevi hayatı yaşarlarken, Atatürk'ten 'bize mi
ras kalan Devlet Başkanlığı makamı altı ay boş ka
lırken ve bir parti liderine «Gösterdiğiniz Cumhur
başkanı adayı ciddi adayınız mıdır?») diye soruldu
ğunda, «Assolistler sonra çıkar») cevabıyla, Türkiye' 
yi bilmem kimin gazinosundan faılklı görmediğini 
belirtebiliyorsa, o ortamda 'bu kürsüdeki oy kutula
rına siyasî liderlerin eşlerine ve sahne sanatkârlarına 
oy verilehüyorsa, ülkeyi yönetenlerin ciddiyetini ve 
sorumluluk derecelerimi her halde iyice anlamak la
zımdır. 

Onlar da insandı; simidi Tasarıda sınırsız ve so
rumsuz yetkiler verilmek istenilen Cumhurbaşkanı 
da insan olacaktır. Bu yetkiler.! kötüye kullanırsa 
Anayasayı mı suçlayacağız?.. Bana göre hayır. Gö
rev ve yetkileri kötüye kullanan veya ihmal eden in
sandır arkadaşlar. Yani yönetendir. Yasa veya mü
essese suç işleyemez; suçu insan' işler. Bu nedenle 
Masifle demokratiik müesseseleri tahrip ve hakları kı
sıtlamakla sağlıklı bir sonuca ulaşabileceğimizi zan
netmiyorum. 

Değerli arkadaşlarımı; 
Yazılı anayasallar nihayet bir belgedir. Bunun uy

gulanması lise anayasa gerçeğidir. Anayasa belgesi ile 
anayasa gerçeği tam uyum içinde değilse, ortada ana
yasa sahtekârlığı var demektir. îşte bizi 12 Eylüle 
getiren, 1961 Anayasasını ve o zamanki diğer yasala
rı uygulamayan, benimsemeyenlerdir. 

1961 Anayasasının özgürlükçü niteliğinden kay
naklanan devlet otoritesinde meydana gelen boşluk 
iddiaları doğrudur; fakat bununla birlikte, asıl olan 
bu Anayasanın öngördüğü reformları içine slndire-
memiş, Atatürk'ün Devrim Kanunlarına inanmamış, 
oy hesabıyla onları fedaya hazır ve gerekirse iktidar-
da kalmak için demokratik düzene inanmayan parti
lerle dahi liktıidar ortaklığı yapmayı göze alan, dev
letin laiklik niteliğini baltalamayı anlayışla karşıla
yan, demokrasi! 'inancından yoksun {kısanların elin
de uygulama bahtsızlığına uğraması, bugün geldiği
miz noktanın temel nedenidir. 

Bir anayasanın başarıyla uygulanması ve sürek
liliği, ülkenin siyasi yapısına ve toplumun ihtiyaçla
rını! karşılama derecesine ve ayrıca genel temel esas
larının yasal, siyasal güçlerce benimsenmesine bağlı
dır. 1961 Anayasası işte bu noktada belirli bir siyasî 
güç tarafından hiç bir zaman benimsenemedi ve si
yasi hayat bu nedenle devamlı toplumu-huzursuzlu
ğa ve rejimi tehlikeye sokan siyasi çalkantılar için
de gdtiti geldi. 

ı Bu kargaşadan yararlanan ve yasal olmayan ide
olojiler kısmen parti olarak yasallaştıiar, hatta koa
lisyonlar marifetliyle iktidar sandalyesine kadar ulaş
tılar. Bu şekildeki yönetim Devlette otorite yönün
den ciddi çöküntü ve tutarsızlık meydana getirdi. 
Bundan da yararlanan yasa dışı (illegal örgütler top
lumun yerinden birer mantar gibi çıkmaya ve de si-
lalhlı çatışmaya, Devleti ortadan kaldırmaya yönelen 
boyutlara ulaştılar. 

îşte bu nedenle, yapacağımız, görüştüğümüz Ana
yasamız bundan sonra kurulacak siyasî partilerin or
tak anlayışını yansıtabildiği ve bu partilerce içtenlik-
le benimsendiği ölçüde başarıyla sürekliliği söz ko
nusu olabilir. Geçmişin uygulamalı deneylimi bunu 
en açık biçiımde kanıtlamaktadır arkadaşlar. 

Netlice olarak diyebiliriz ki, siyasî hayatı oluştu
ran ve yönlendiren anayasa metinleri değildir. Bun
dan daha etkin olarak siyasî örgütleri yöneten siya
set adamlarının genel eğilim ve davranış biçimleri ol
maktadır. Ünlü bir anayasacınm sözüdür; «Partiler 
olmadan demokrasi olmaz; fakat demokrasi partiler 
yüzünden batabilir de», demiştir, işte 12 Eylüle geli-
şiımizdeki temel espri budur arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, ülkemizde anayasal değişiklikler 

hep Silahlı Kuvvetlerin gözetim ve denetimi altında 
yapılmaktadır. Temenni ediyorum ki, bundan sonra
ki değişiklikler partiler demokrasisinin etkili ve yet
kili parlamentolarında yapılsın. Sevindirici olan şu
dur ki, Türk Silahlı Kuvvetleri denetimi altındaki her 
yenli anayasa yapımında daha demokratik, daha in
san halklarına saygılı, daha özgürlükçü, hukukun üs
tünlüğünü egemen kılan, daha da ileriye dönük, dev
rimci niteliği ağır basan anayasallara hep öncülük et
miştir Silahlı Kuvvetlerimiz. 1982 Anayasasının da 
geçmişin bu akıcı ve uyumlu özelliklerini daha da 
lileri götürerek devam ettirmesini dilerim. 

Sayın arkadaşlarım!; 
Sağtuklı teşhis bizi sağlıklı sonuca ulaştırır demiş

tim. Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kuracak 
siağlıikk bir anayasa yapabilmemiz için önce halkın 
kendi seçtikleri 'ile kendisini yönetebileceğine içten
likle inanmak lazımdır. Yani, demokrasiye inanmak 
gerekir. Ondan sonra ülkemizin özel koşularım dik
kate almalıyız. 

Teşhisimizde gördük ve tespit ettik ki, 12 Eylüle 
gdişiiimiziin birinci nedeni, yasalara ve yasaların te
mel ilkelerine inanmayan partiler ve aralarındaki 
amansız kavgalar, ülkenin içinde bulunduğu durumu 
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görmeyecek kadar bağlanan basiretler ve kişisel ih
tiraslar neden olmuştur. O halde ise, önce partilerden 
işe başlamak Hazımdır. Partilerin örgütlenme şeklin
den bahsetmiyorum tabiî, onun yerli burası değil, ben 
partilerin fikir «temellinden bahsetmek istiyorum: 

Türkiye'nin özel şartlara temelde partilerin fikir 
beraberliğini zorunlu kılmaktadır. Arkadaşlar tekrar 
ediyorum, Türkiye'nin, özel şartları temelde partile
rin -fikir beraberliğini zorunlu kılmaktadır. Bu zaru
ret en belirgin ve acı biçimde 12 Eylül öncesi durum 
ile anlaşılmıştır ve 12 Eylül Harekâtının Lideri çe
şitli beyanlarında çok açık biçimde 'belirtmişlerdir. 
Sayın Devlet Başkanımıızın bir konuşmalarından: 
«Türk demokrasisi Anayasanun dibacesinde belirtil
diği gibi, Ataıtürk 'inkılapları bazına oturtulmuştur. 
Sanki Atatürk inkılaplarının bazı yoifcmuş gibi dav-
ranıılmıiştır. Her rejim kendini fikren savunacak sağ
lam muhafızlar liıster. Rejimi topsuz, (tüfeksiz koru
manın yolu budur. Atatürk inkılâpları tabanına otur-
tultauş Türk demokrasisi rejimi maalesef kendi ken* 
dini savunacak Atatürkçü görüşle teçhiz edilmiş yeni 
nesiller yetiştirilmesinde zaafa bilerek veya bilmeye
rek düşürülmüştür. Üçüncü neden budur. İlkokullar
dan üniversitelere kadar Atatürkçülük, diğer bir de
yimiyle Kemalist öğretim yapılacağına ve böyle bir 
fildir üretileceğine, tam aksine «ağ ve sol irticai' fikir
ler ürdtilmiştir.^ 

Bu Harekâtın amaçlarını özetlerken: «Bu amaç
lara ulaşmak için bize yöl gösterecek olan ışılk her 
zaman olduğu ıgibi Atatürkçülük ve ilkeleridir.» Sa
yın Devlet Başkanımız Harp Okulundaki hitabında: 
«Arkadaşlar, bu çağlarda sizlere çok kimseler yana
şır, «izmirli ideolojileri aşılamak ister, bunları biz 
çok yakınen biliyoruz, eğer «izmı»ıli bir ideoloji,aşı
lamak lazım gelirse işte Ulu Önder Atatürk'ün1 Ke
malizm ideolojisi vardır, onu benimseyiniz. Kemaliz-
min koyduğu esaslar bizi aydınlığa götürmüştür, on
dan ayrılmaya başladığımız andan itibaren karanlı
ğa gömülmeye başladık, ne zaman ki, ayrıldık dai
ma felaketle karşı karşıya geldik. Biz dünyaya örnek 
olmuşuz, geri kalmış ülkelerin örnek aldığı Büyük 
Atatürk'ü bırakmış, kendimizin Lideri Atatürk'ü bı
rakmışız, 'başka milletlerin liderleriyle uğraşıyoruz.» 

İşte arkadaşlar, partilerin uymaları gereken temel 
fikir ve felsefe derken ben, Sayın Devlet Başkanımı
zın da çeşitli beyanlarıyla, Konsey görüşü, Silahlı 
Kuvvetlerimizin görüşü olarak açıkladıkları Atatürk 
ilkelerinden oluşan Kemalizm felsefesi olmalıdır. 
1982 Anayasasının temel felsefesi bu olmalıdır. Bu 

Anayasanın şekillendireceği Türkiye Cumhuriyetinin 
temel ilkeleri Kemalizm felsefesini oluşturan Atatürk 
ilkelerinden başka hiç biri olmamalı ve yer verilme
melidir. 

Değerli Komisyonumuz sanıyorum ki, bunu yap
mak istemiştir, fakat bu konuda ben Komisyonumu
zun başarılı olabildiğini söyleyemeyeceğim; çünkü 
gerçekten araştırdım, Atatürk ilkelerini noksansız 
Jbir şekilde, Kemalizm felsefesinin özünü oluşturacak 
tarzda bir arada bulamadım. Bir kısmı kelime ola
rak, bir kısmı belki anlam olarak Tasarının içine 
serpiştirilmiştir, bir kısmı da yoktur. Onun için, Ata
türk ilkeleri Sayın Devlet Başkanımızın Konseyi gö
rüşü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin inanı olarak 
söyledikleri gibi, demokrasinin bazını, siyasî partile
rin temel fikir kaynaklarını ve varlık nedenlerini 
oluşturacak şekilde belirtilmelidir. 

Nerede ve nasıl belirtilmelidir sorusuna cevap 
vermek kolaydır. Büyük Atatürk'ün kendi Anayasa
sında belirttiği yerde arkadaşlar. Cumhuriyetin nite
liklerini belirten 2 nci maddede belirtmek lazımdır. 
Bu madde şöyle olabilir : «Türkiye Devleti cumhuri
yetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılapçıdır. 
Bu cumhuriyet insan haklarına ve başlangıçta belir
tilen temel ilkelere dayanan demokratik, millî ve sos
yal bir hukuk devletidir.» denebilir. 

Anayasanın fikir temeli ve bu Anayasa ile oluşa
cak siyasî rejimin temel niteliği bu olmalıdır. Bu il
kelerin yorumu Anayasa maddeleri oluşturulurken 
meydana çıkacaktır, halkımızın onayı ile de Atatürk 
ilkeleri üzerinde tartışma artık bitecektir. Böylece 
bu ilkeler bir partinin inhisarından da çıkmış ve tüm 
partilerin ve toplumun fikir temelini oluşturan ortak 
ilkeler halinde egemen kılınacaktır. İşte biz Atatürk' 
ün bizzat yaptığı Anayasasında, bizzat koyduğu ilke
leri doğrultusunda bir anayasa yapmak zorundayız. 

Bu ilkelerin özü kısaca şudur arkadaşlar : Türk 
Milletinin asgarî ve yegâne şartı olan Atatürk ilkeleri
ni bir daha hiç kimsenin el ve dil uzatamayacağı bir 
şekilde ülkemizde yerleştirmeliyiz. Atatürk düşman
larını Türk siyasî hayatından kesin olarak tasfiye et
meliyiz. Bunlar çok çeşitlidirler,'maskelidirler, dinci
dirler, ırkçı temele dayanır, beynelmilelci temele daya
nırlar, kaldı ki daha bir kaç gün önce Sayın Devlet 
Başkanımız Erdek'de yaptıkları konuşmada : «Ata
türk ilkeleri bir ideoloji halinde gelecek nesillere in
tikal ettirilecektir.» demiştir. Yâni, Anayasanın te
mel fikir felsefesini oluşturması gerekliliği üzerinde 
durmanın önemi, içinde bulunduğumuz özel koşullar 
ve Türkiye'nin geleceği açısındandır. 
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Burada hem Atatürkçülüğe bağlılık, hem de de
mokrasi nasıl bağdaşır diye bir soru sorulabilir tabiî. 
«Hem çok parti olacak, hem tek fikir olacak, bu na
sıl olur» denebilir. 

Şimdi .muhterem arkadaşlarım; Yüksek Heyetiniz
ce de bilinmektedir ki, Atatürk devrimleri içinde De
mokrasi bizatihi vardır. Atatürk devrimleri demok 
rasinin kendisidir. Türkiye'de bir an Atatürk devrim
lerini yok farzedelim, tran gibi. O zaman demokrasi
yi ne düşünmeye, ne de gerçekleştirmeye imkân var
dır. Atatürk devrimleri İstiklâl Savaşı ile başlar. Bu 
devrimler başlarken demokrasiyi de birlikte getirmiş
tir. 21 - 22 Haziran 1919 Amasya Tamiminde daha 
«Milletin istiklâl ve istikbalini, yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır» dedikten sonra, Erzurum Kong
resinde, millî iradeye müstenit bir şûra tesisini ve 
kuvvetini iradei milliyeden alacak bir hükümet teşki
lini önermişlerdir. 

Millete güvenmek, millî iradeye saygılı olmak„ on
dan güç almak demokrasinin temel koşuludur. As
ker Atatürk, daha baştan bu ilkeleri imal etmiştir. 
İnanç bu olunca, elbette tercih de siyasî rejim Batı 
demokrasisi modeli olacaktır, önce vatandaşları so
yut olarak ele alıp kanun önünde şeklî bir eşitlik, 
şeklî bir hak ve hürriyetler tanıyan klasik demokrasi, 
zaman içinde çeşitli tesirlerle vatandaşın maddî ve 
manevî varlığını dahi geliştirmek zaruretini duydu ve 
bundan sonra sosyal demokrasiye geçildi. 

Atatürk ilkeleri, işte bu sosyal demokrasinin te
mel taşlarıdır. Türk Devletinin, toplumunun yeni dü
zen ve karakterini, bu ilkeler şekillendirecektir. Dev
letin şekli Cumhuriyettir, tam bağımsızlığa dayanı
yor. Toplumun amacı, çağdaş uygarlık düzeyine çık
maktır. Bu nedenle siyasî hayatın amacı demokrasi
dir. Demokratik devlet, ister istemez halkçı olmak 
zorundadır. Bu nedenle düşünce ve fikir yönünden 
birliği ve bütünlüğü korumanın yegane şartı, Ata
türk'ün birleştirici milliyetçilik anlayışından ayrıl
mamak ve kıskançlıkla buna bağlı olmaktır. 

Bütün bu ilkelerin temelinde laiklik vardır. Laik 
olmayan devlet, halkçı olmaz, milliyetçi olmaz, ya
pısı itibariyle demokratik olmaz. Devrimcilik, siste
min sürekliliğinin temel koşuludur. İnsan, bağnaz 
değil, faydacı olmalıdır. Bunun önemli şartı devrim
ci olmasıdır. Toplum, bu niteliği ile çağının gerek
tirdiği siyasal ve sosyal sistemini kendisi kurar. Ak
lı ve ilmî esas almayan toplumlar, Atatürk'ün hedef 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıka
mazlar. Temel koşul laikliktir. 
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Bu ilkeler, Kemalizm felsefesinin temel taşları
dır. Türk demokrasisinin sağlam dayanakları, doğru
su bu ilkelerdir. Onun için Atatürkçülük ile demok
rasinin çeliştiğini söyleyenler, hiç şüphesiz çarpık bir 
düşüncenin, sapık bir ideolojinin ve de milliyetsiz 
bir düşüncenin temsilcileridir. Atatürk ilke ve dev
rimleri, İstiklâl Savaşının ve demokrasinin ayrılmaz 
parçalarıdırlar. 600 yıllık imparatorluktan sonra Ata
türk devrimleriyle ilk defa medeni dünyaya açıldık. 
Çok partili demokrasiye geçmekle, milletler ailesi 
içinde şerefli yerimizi aldık. Cumhuriyeti kuran ve 
ülkemizi demokratik düzene geçiren büyük önder 
ve büyük devlet adamlarımızı huzurunuzda rahmet 
ve minnet ile anmayı tarihî ve vicdanî bir borç ka
bul ediyorum. 

12 EylüFe gelişimizdeki esas nedeni bu şekilde 
tespit ettikten sonra, Anayasada, yönetilenleri baskı 
altına alıp temel hak, ve özgürlüklerden yoksun kıl
mak yerine, yönetenlerin yetkilerini kötüye kullan
malarını önleyici hükümler getirmek gerekirdi. Bu 
Tasarıda, Devletin güçlü kılınması için çalışıldığı 
söylenmektedir. Ancak, görülen odur ki, Tasarı 
Devleti yığınlara karşı güçlü kılmaya özen gösterir
ken, özel kişilere karşı güçsüz, pasif, hatta bu kişi
lerin hizmetinde olmayı Devlete ödev olarak vermek
tedir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şu anda ülkemizde Anayasa sorunu ve Anayasa 

arayışı içinde bulunduğumuz siyasî ortamda, siyasî 
elitler arasında çekişme konusu olmaktadır; fakat 
önemli olan, tartışmaya yığınların ne ölçüde katıl
dığım görebilmektir. Bugün görülen odurki bürok
ratik kadrolar, yığınları anayasal arayışta siyasal ka
tılım dışında bırakmaya çalışıyorlar. 

İşte, ortaya çıkan sonuç : Halkın en geniş biçim
de yönetime katıldığı ve kendi kendisini yönettiği bir 
rejim olan demokrasiye geçişteki anayasal düzenle
mede, halk yığınlarının siyasî katılım dışında bıra
kılması, bu Anayasa Tasarısını hazırlayanların, halk-
sız bir demokrasiyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. 

Partiler demokrasisinin amacı, Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda yığınları özgürleştirerek siyasal haya
ta katılımını sağlamaktır. Yoksa, kuru ilkeleri göste
rişli terimlerle ilan etmenin anlamı yoktur. Özgürlük 
sorunun çözümü için, ekonomik ve sosyal yapının 
halk yararına değiştirilmesi gerekir. Oysa, bu Tasarı, 
bu yönden de yığınların özgürleştirilmesinden ziyade, 
kişilerin özgürleştirifcnesini amaçlamaktadır. Bunun 
belirgin örneği; Atatürk ilkelerinden, sosyal içerikli 
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olan halkçılık ile karma ekonomiyi öngören Devlet
çilik ve Türk toplumunu daha iyiye, daha güzele, 
mutluluğa ulaştıracak İnkilapçılık ilkelerine yer ve-
rilmeyişi ve ayrıca yaptığımız andda özenle belirti
len sosyal adalet anlayışına, bu Tasarıda kelime ola
rak bile yer verilmeyişi de eklenirse, bu Anayasanın 
bu hali ile halkın Anayasası olmayacağını göster
mektedir arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının yemin metninden başka herhangi bir 

yerinde sosyal adalete rastlamak mümkün değildir, 
hem 1982 Türkiyesinde bu. Bu kürsüden açıkça be
lirtmek zorundayım ki, sosyal adaletsiz çalışma ol
maz, fedakarlık olmaz, herkes çalışmasına göre 
Devletin nimetlerinden yararlanmalıdır veya çalıştı
ğı yerden hakkını almalıdır. Kalkınmadan önce ça
lışma ve fedakarlık bölüşülmeli, kalkındıktan sonra 
da refah bölüşülmelidir, herkesin emeğine göre ta
biî. Toplumun bir kesimi fedakarlığa zorlanırken, 
diğer bir kesimi özel yaşamında para harcama özgür
lüğünden en geniş şekilde yararlanıyorsa, o ülkede 
çalışma verimi ve hevesi kalmaz arkadaşlar. O ülke
de sosyal gruplar arasında iş barışı yerine kavga 
başlar ve de üretim hiçbir zaman artmaz. Alınteri 
ve emeğin yüceliğine dayanan, aynı zamanda Ata
türk'ün Halkçılık ilkesinin içeriği olan sosyal ada
let ilkesinin, kavram olarak dahi bu Anayasaya gir
memiş olmasının üzüntüsü içindeyim. Çünkü, sosyal 
adaleti reddetmek, sosyal devleti reddetmektir. Bu 
müsaadenizle ilkel bir anlayıştır. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, eleştiriler 
karşısında bir gazeteye yaptıkları açıklamada, «Yu
varlak laf etmesinler, gerekçeli gelsinler karşıma. Biz 
olağanüstü hallerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin dev
reye girmesine siyasal bir statü kazandırdık» diyor
lar. Tekzip etmediler. Düşününüz, olağanüstü hal
ler; afette, yangında, sel basmasında, depremde, eko
nomik 'bunalımda ordu otomatik olarak yönetime 
devreye girecek. Tasarı bunu öngörüyor. Demokra
tik yönetimlerde ordu ile, millî irade ile gelen yöne
timler arasındaki görevler kesin olarak ayrılması la
zım. Hiçbir karışıklığa meydan verilmeyecek tarzda 
anayasal düzenlemeler yapılması lazım. Olağanüstü 
halde dahi millî irade ile işbaşına gelmiş yönetim, 
olağanüstü hal ilanına neden olan koşulları ortadan 
kaldıracak etkin güce sahip olması lazımdır. Devle
ti güçlü kılmak bu demektir. Bunu Türk Silahlı Kuv
vetleri devreye girmeden yapabilmek lazım. Nitekim, 
Sayın Devletbaşkanımız bir beyanatlarında «Bir da

ha Türk Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesine gerek 
kalmayacak bir Devlet yapısı oluşturacağız» demiş
lerdir. Devletbaşkanımızın bu kadar açık olan be
yanlarıyla, Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımızın 
beyanları, Tasarıya verdikleri şekil, hiçbir surette 
bağdaşmamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kişi dokunulmazlığı konusunda Tasarıda ilginç 

hükümler vardır. Nitekim Sayın Komisyon Başkanı 
endişe etmişlerdir. Bir gaztedeki beyanlarında şöyle 
diyorlar : 

«Polis kapıma geldi, Orhan Aldıkaçtı seni ka
rakola götüreceğim, dedi, «Gitmiyorum cevabı ve
rince beni vurdu; böyle şey olmaz» diyorlar; fakat 
maalesef 16 ncı maddede böyle şeyin olacağını belirti
yoruz. Tabiî hîç arzu etmeyiz. Şayet polisin geliş ne
deni, elinde bir yakalama ve tutuklama kararına da
yanıyorsa Sayın Aldıkaçtı'nın «Gelmiyorum» cevabı 
üzerine ateş edip öldüren polis, Sayın Başkanın yaşa
ma hakkını ihlal ettiğini söyleyemeyiz bu maddeye 
göre. Bu polisin cezaî sorumluluğu olmayacak mıdır, 
vatanî bir görev yaptığını kabul edebileceğiz. Bu
nu nasıl kabul edebiliriz, bu nasıl yasalaşabilir arka
daşlar?.. Olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim halle
rinde yetkili merciin emri ile adam öldürmeyi na
sıl yasallaştırabiliyoruz? Hem de demokratik oldu
ğunu iddia ettiğimiz bir Anayasa ile. Kaldıki yetkili 
merci kimdir, sıkıyönetim komutanı mıdır, alt birlik ko
mutanı mıdır, sıkıyönetim garnizon komutanı mıdır, 
yoksa göreve giden tim komutanı mıdır? Sebep göster
meden emir verecek, adam öldürecek, bunun cezaî 
sorumluluğu olmayacak?.. Nerede kaldı can güvenliği, 
yaşama hakkı?.. Bu Anayasa Devlet terörünü yasal
laştırmaktadır, ferdî terörü önlemek bahanesi ile. 

Ayrıca, kişi özgürlüğü ile ilgili maddede; özgür
lüğünden yoksun bırakılabilecekler arasında «Serse
ri» denen kişiler sayılıyor. Sayın Gölcüklü geçen 
gün kürsüden açıkladılar; fakat orada Ceza Yargı
lama Usulü Kanununda «Serseri» tabiri vardır, ar
go değildir tabir, bugün Türk Ceza Yasalarında ya
sal tabirdir; fakat bir suç işlemiş olup da serseri ta
kımından olanın tutuklanması öngörülüyor orada, 
peşinen bir suç işlemiş olacak ve de serseri takımın
dan, yani ikametgâhı belirsiz, şüpheli kişilerden ola
cak; fakat öncelikle bir suç işlemiş olması koşulu 
vardır, orada. Şimdi burada böyle birşey aranmıyor. 
Lügata bakıyoruz, bu kişi : İşi gücü olmayıp, şurada 
burada dolaşan başıboş kimse, belli bir amacı ol
mayan, işsiz güçsüz kimse anlamına geliyor. Bu ni-
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ıteliği ile bir kişi özgürlüğünden yoksun bırakılabile
cektir. Sebep olarak da, «Sen niçin işsizsin, amacın 
yok» diye hiçbir suç işlemediği halde kimlerin bu ta
nımlama kapsamına girdiği nasıl anlaşılacaktır. Kişi 
özgürlüğü belirsiz bir kavramı yorumlayacak kişi
nin takdirine bırakılamaz. Bu maddeye dayanarak ül
kedeki tüm işsiz insanlar kişi özgürlüğünden yok
sun bırakılabilirler arkadaşlar. Ayrıca, kişi güvenli
ğiyle ilgili maddedeki tutuklama nedenleri arasında 
bir suç işlemesi tehlikesinin sayılması, kişi güvenliğini 
tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu hüküm ile ha
len suç işlememiş bir kişinin ileride suç işleyecek
tir, böyle bir ihtimal vardır diye tutuklanması ba
his konusu olacaktır. Hele, gerçekten tam bağımsız 
olmayan bir yargı mensubu tarafından böyle bir yet
kinin kullanılması toplum için çok vahim bir tehli
ke teşkil edecektir. Bilhassa partiler demokrasisinde 
muhalefet partileri mensuplarının üzerinde bu, bü
yük bir baskı aracı olarak kullanılabilir. Bunlar yeni 
bunalımların doğmasına neden olabilirler. Mutlaka 
tasarıdan, içeriği belirsiz kavramların çıkarılması ge
rekir arkadaşlar. 

Bir sanığın hâkim önüne çıkma süresi olağanüs
tü ve sıkıyönetim hallerinde belirsiz olması, kişi gü
venliğini tehlikeye düşürmektedir. Tasarı, işçi aidat
larının sendikaya ne şekilde ödeneceğini dahi be
lirtirken, kaç işçi çalışan yerde grev olamayacağını 
dahi tanzim ederken, olağanüstü ve sıkıyönetim hal
lerinde gözaltına alınan kişilerin en geç şu kadar sü
rede hâkim önüne çıkarılacağını belirtmekten kaçın
ması, 16 ncı maddedeki insan öldürme yetkisiyle 
birlikte değerlendirildiğinde arkadaşlarım, bu Ana
yasada insanın ikinci plana itildiği açıkça görülmek
tedir. Emeği ve insanı toplumun temel değerleri ka
bul etmeyen bir Anayasa yeni bunalımların zeminini 
hazırlar ve tohumlarını daha baştan ekmiş olur. 

Kişi haklarıyla ilgili bölümdeki zorla çalıştırma 
yasağında, tutukluluk süresi tiçinde bir şahsın isteği 
olmadan fikrî ve bedenî çalışmaya yasayla zorlanabi
leceği hükmü, tasarının 14 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki, suçu yargılama ile kesinleşinceya kadar 
sanıkların suçlu sayılamayacağı kuralıyla bağdaşma
maktadır (Tutuklu 'insan hakkında isnat edilen suç 
yargılamayla kesinleşinceye kadar masum sayılır. Bu, 
ceza hukukunun temel kuralıdır. Tutuklu ile hüküm
lüyü eşit koşullar içinde görüp değerlendirmek insan 
haklarına ve temel hukuk kurallarına aykırdır. 

i Değerli arkadaşlarım; 
Düşünce ve basın özgürlüğüyle ilgili bölümüne 

baktığımız zaman, bu özgürlüğün de önemli ölçüde 
kısıtlandığını görmekteyiz. Bir yerde hakkın özü dahi 
ortadan kaldırılmıştır basımevi ve makinelerin müsa-
deresiyle arkadaşlar. Sınırları, içeriği belirsiz kavram
lar ölçü gösterilerek önemli kısıtlamalar getiriliyor. 
Tasarıda âdeta kalide bir hak ve özgürlüğün sınırlan
ması olmuş ve istisna olarak da kullanımı kabul edil
miştir. Hatta 30 uncu maddenin başlığı «Basın araç
larının zapt ve müsaderesi» olmalıydı aslında. Çünkü 
madde, basımevi ve makinelerin nasıl zapt ve mü
sadere edileceğini göstermektedir. 

Ekonomik hayatı etkileyecek zamansız veya ger
çek dışı haber nedir arkadaşlar?.. Böyle haber önle
necektir. Düşününüz; örneğin, «Önümüzdeki yıl ha-

| vaların kurak gideceği ve Anadoluda buğday olma
yacağı tahmin ediliyor» şeklinde gazete bir haber 
yayınlayacak; çünkü ekonomik hayatı etkileyecek bu 
haber, zamansız haber kabul edilecek, bu haber üze
rine un ve buğday stoku yapabilir denecek, yoruma 
açık çünkü. Bu düşüncenin «Gökte bulut var» deyin
ce padişaha hakaret anlamı çıkaran düşünceden ne 
farkı var arkadaşlar?.. 

Ayrıca, zararlı akım ve davranışlardan gençliği ko
rumak amacıyla basına sınırlama konabilecek. Kon
sun; fakat kavramlar belirsiz. Bunlar, iktidara basın 
özgürlüğünü büyük ölçüde yok edebilecek keyfî tak
dir imkânları veriyor. 

Keza, devlete ait gizli bilgi nedir?. Kapsamı belir
sizdir. Bu maddeyle siyasî ve bürokratik kademeler
deki kanunsuz işler, yolsuzluklar artık bundan sonra 
yazılamayacaktır. Ayrıca haber ve düşünceleri yayma 
araçlarının kullanü'masına ilişkin düzenlemeler öngörü
lüyor. Bunlar sınırlama sayılmıyor. Keza, başkalarının 
şöhret ve haklarıyla ilgili özel ve aile hayatlarının gizlili
ğinin korunması için, acele hallerde hâkim kararı dahi 

ı olmadan idare yayım toplatacaktır. Bu maddeyle, dev-
I lete yön verecek etkili ve yetkili kişilerin basın yo-
j luyla kamuoyu denetimi dışına çıkarılıyorlar artık. 

Radyo, televizyon haberlerine liktidar her zaman san
sür koyabilecek duruma geliyor, sinema yolluyla film-

I 1er yasaklanacak hale "geliyor. Özetle tasarı, basın 
J özgürlüğünün özünü boşaltmıştır. Millî mücadeleden 
I günümüze kadar Türk basınının yaptığı hizmetler unu-
; tulmamalıdır. Kanaatimce 1961 Anayasasının bu ko

nudaki maddesi korunmalıdır. 
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Din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili bölüme göz atar- I 
sak, 1961 Anayasasındaki fıkra aynen alınmalıdır ar
kadaşlar. ibadet özgürlüğü, maddenin menfî yönün
den yorumla çıkarılacağına, müspet şekli açıkça be
lirtilmelidir, bunda yarar vardır. Halkımız, politika
cıların cüce siyasî menfaatleri için Yüce Dinimizin alet I 
edilmesinden şikâyetçidirler, halkımız bundan mus
tariptir. 

Ayrıca, din eğitimi ve öğretimi devletin denetim 
ve gözetimi altında olduğu yazılmış; fakat bu eğitim 
ve öğretimin ancak bu amaçlarla kurulan okullarda 
yapılacağı şeklinde düzeltilmesi lazımdır. Tersinden 
neyi kastetmek istediğimi anlıyorsunuz. Ayrıca, laik 
okullarda dıin eğitiminin yapılması Millî Eğitim Ba
kanlığının yetkisine bırakılmalıdır, ders olarak kon
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım; I 
Tasarının önemli bir bölümü olan çalışanlarla ilgi

li bölümüne geliyorum; sendika, grev ve toplusözleş- I 
melerle ilgili bölüm. Bu bölümde de sendikalarla ilgili 
olarak getirilen kısıtlamalardan sonra, artık bundan 
sonra Türkiye'de sendika (Bu tasan şayet yasalaşırsa) 
devletin işçi kayıt bürolarına dönüştürülmüş olacak
tır. Getirilen yeni aidat sistemiyle işveren karşısında 
güçlü ve bağımsız sendikacılık artık bundan sonra 
son bulacaktır. Sayın Komisyon Başkanı «Galatasaray 
Kulübüne ben aidatımı severek ödüyorum, işçi de se
viyorsa , sendikasına ödesin» diyor. Ülkede işçi sendi
kalarının fonksiyonu ile Galatasaray Kulübünün fonk-1 

siyonunu eşdeğerde görmek ne kadar doğru bilemi
yorum. Emekli Sandığına da memurlar böyle ödese 
olur mu acaba?.. Bu Anayasa Tasarısının hazırlan
masındaki temel felsefe bu ise, endişelerimiz çok da
ha artacaktır. 

«Sendika siyasî faaliyette bulunamaz» demek, sen
dikacının herhangi bir partiye girememesi ve millet
vekili olamaması demektir arkadaşlar. Bu tasarıya gö- I 
re, Türk - îş Başkanı bir siyasî partiye giremez ar
tık, milletvekilliğine adaylığını koyamaz. Yaparsa 
Türk - iş kapanır. Özgürlükçü ve çoğulcu demokra
siye bakınız arkadaşlar?. 

Tasarı, grev ve lokavt lile ilgili bölümünde, grevin 
sadece toplu iş sözleşmesi yapılırken uyuşmazlık ha
linde kullanılan bir hak olduğunu tanımakla toplu iş 
sözleşmesi yapıldıktan sonra bu sözleşmeye uyma- I 
yan işverene karşı işçi ne yapacaktır?. Tabiî bu sefer 
hak grevi yapacaktır, işin normal mantığı budur; fa
kat tasarı bu hak grevini kanunsuz grev kabul etmiş, 
Anayasa dışına bırakmış ve toplusözleşme hükümle- | 
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rinin uygulanmasını isteyen işçiye karşı işverene lo
kavt silahını vermiştir. Bu mantığı sokaktaki yurtse
ver aklı selim sahibi hiçbir vatandaşa kabul ettire
mezsiniz arkadaşlar. Tasarı, işçi ile işveren arasında
ki toplu pazarlık sistemi yerine, kimlerden kurulaca
ğı dahi bilinmeyen Yüksek Hakem Kurulu tek yet
kili merci haline getirmiştir. 

Özetle işçi hakları yönünden grev hakkı önemli 
ölçüde kısıtlanmış, zorunlu tahkim sistemi getirilmiş
tir. Hak grevi tamamen ortadan kaldırılmış, toplu 
pazarlığın değeri yok edilmiştir. Sendikaların malî 
kaynaklan kurutulmuş, bununla güçlü sendikacılık 
çökertilmiş, mevcut sendikaların dahi dağıtılması ön
görülmüştür bu tasarıyla. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün birçok tahkikatlarla, birçok soruşturmalar

la Türkiye'de önemli bir merhale aldığımız bu hassas 
ortamda, çalışanları büyük ölçüde ve dışında kalan
ların da ümidi haline geldiği bir ortamda Türk - Iş'in 
sesini Anayasa Komisyonu ve Yüce Meclisimiz daha 
fazla dinleyecektir. Ayrıca bu tasarıda ücretli hafta 
ve bayram tatili, ücretli yıllık izin Anayasal hak ol
maktan artık çıkarılmaktadır. Bu hususlarda, bu son 
hususta 1961 Anayasası hükmü korunmalıdır. 

Tasarıdaki siyasî haklar bölümü de pek iç açıcı 
değildir arkadaşlar. Seçmen yaşı olarak erginlik ya
şının kabul edilmemesini olumlu bulmuyorum. Er
ginlik yaşı kişinin medenî ehliyet, cezaî ehliyet, parti 
kurma ehliyeti, memur olma ehliyetini de kapsadığı 
halde, sırf bir siyasî düşüncesini bir kâğıda yazıp da 
sandığa atmaya yetmediğini söylemek yanlıştır. Ya 
tüm ehliyetleri 21 yaşına götürürüz ya bu sandığa 
düşünceyi atma yaşını da 18'e getiririz. 

Bu tasarıyla sendikalar yoluyla işçiler siyasetten 
menedilmişlerdir, kooperatifler yoluyla köylüler si
yasetten menedilmişlerdir, memurlar, dernekler, va
kıflar siyaset dışı kalınca, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, barolar, serbest mimar, mühendis
ler, doktorlar, eczacılar siyaset dışı .kalınca, dolayısıy
la itilince kala kala siyasetle uğraşabilecek bir oda
larla bir de emekliler kalmaktadır Türkiye'de arka
daşlar. 

Şayet bu siyasal katılımlar demokrasinin özü olan 
siyasal dengeleri sağlayacağı zannediliyorsa, bunun 
mümkün olmayacağını belirtmek isterim. Bu, daha 
baştan anayasal arayış içinde iken bir toplumda bu
nalım tohumları ekmektir. Niçin Türk toplumunda 
10 uncu yıllar hep bunalım yılları oluyor?.. Neden? 
Demokrasinin sadece halkla birlikte yapılabileceğine 
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içtenlikle inanamayışımızdan kaynaklanmaktadır sa
nıyorum. 

Bu Anayasa işçiye, köylüye, memura, yargıya, 
basına sırt çevirmiştir. Tasarı bu haliyle yasalaşma-
malıdır. Yasalaşırsa da yaşamaz kanaatindeyim. Bü
tün bunlar bu Anayasanın Atatürk ilkeleri bazına, 
yani Kemalizm felsefesine içtenlikle oturtulmamış 
olmasından kaynaklanmaktadır. Tarih içinde Yüce 
Meclislerimizin sorumluluğu büyüktür arkadaşlar. 
Birinci Büyük Millet Meclisi gibi, başaracağımızı 
ümit ediyorum; iyiniyet hareket noktamız olduktan 
sonra. 

Tasarıda üniversiteler bölümüne bakınca; sanki 
12 Eylülden önce bir üniversite sorunu olmamış gibi, 
üniversitelerle ilgili diğer arkadaşlarım da dokundu
lar ben temas etmeyeceğim. Hakikaten keseri kendi
lerine doğru yontmuşlar, YÖK'ü yok farzetmişlerdir. 
özel yüksekokulların açılmasına ben şahsen karşıyım. 
Bundan başka; Atatürk'ün kurduğu kurumlara içten
likle saygılı olmamız lazım arkadaşlar. Atatürkçülük 
sözünü laf olarak dilimizde dolayıp çok kişinin yap
tığı gibi, özünü ortadan kaldıracak davranışlardan 
şiddetle kaçınmalıyız. Atatürk'ün kurduğu kurumla
ra öncelikle saygılı olmalıyız. Bunlar çeşitlidir, tasarı 
nedeniyle söylüyorum; Türk Dil Kurumu. Kurumun 
bugün kötü yönetildiği, başarısız olduğu söylenebi
lir. Bu, Kurumu ortadan kaldırmayı gerektirmez, ıs
lah etmeyi gerektirir. Bu memlekette başbakanlar 
suç işledi diye başbakanlık makamı kalkmadı arka
daşlar. Kişiler suç işler, müesseseler suç işlemez baş
tan söyledim. 

Sayın Devlet Başkanımızın; «Devlet Başkanlığı 
tamanen sorumsuz ve yetkisiz bir makam olarak dü
şünülemez» demelerine rağmen, tüm yetki ve görev
leriyle ilgili işlerden dolayı Cumhurbaşkanı tamamen 
tasarıda sorumsuz tutulmuştur. Malum yetkilerden 
sonra vatan ihaneti gibi, her Anayasada usulen bulu
nan soyut bir (kavram ile suçlamak tabiî ki sorumluluk 
anlamına gelmez. Bir Cumhurbaşkanı düşününüz ki, 
Meclis içinde ve dışından başbakan atama, kanun 
hükmünde kararname çıkarma, silahlı kuvvetlerin si
lah kullanmasına karar vermek, Meclisi 'feshetmek, 
(Meclisin çıkardığı kanunu Danışma Konseyine gön
dermek, veto etmek, bütün Anayasa mahkemesi üye
lerini seçmek, Merkez Bankası Başkanından tutunuz 
da TRT Genel 'Müdürüne kadar atama yapmak, Mil
lî Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek, gündem tes
pit etmek; Ekonomik ve Sosyal Konseye üye seç
mek, keza Devlet Danışma (Konseyine üye seçmek, 

Devlet Denetleme Kurudu üyelerini seçmek; tabiî, 
Türk Dil Akademisinin de tamamını seçmek. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; 
Ondan sonra da tüm bu eylemler yargı denetimi 

dışı kalacak. Bu görevleriyle ilgili işlerden sorumlu 
^bulunmayacak, bulunmayacağı belirtilmiştir. Yani, 

sorumsuzluğu kabul edilmiştir. Bakınız, (Muhterem 
Devlet Başkanımız 'Erdek konuşmasında ne diyorlar. 
«Elbette, Cumhurbaşkanı seçilen, devletin başına ge
çen şahsa hudutsuz salahiyetler verilmesi doğru de
ğildir; ama bundan evvel olduğu gibi, yalnız önüne 
gelen kararnameleri imza ile mükellefiyetleri kısıl
mış, sorumlulukları yok, yükümlülükleri de yok, 
mesuliyeti 'de yok; 'böyle 'bir makam düşünülemez.» 
Bakın ne diyor : «Mesuliyeti de yok.» Yani, mesu-
liyetsiz, sorumluluğu olmayan, yetkiler verilecek; 
fakat sorumluluğu, mesuliyeti de olan bir devlet baş
kanlığı makamı öngörülüyor. Verilen demeçlerin ta
mamını okursak açık açık bunu söylemektedirler. 

1876 Anayasasının 5 inci maddesinde; '(Şimdi, Sa
yın /Komisyon Başkanımız cehaletle itham edecekler 
ama; çünkü 1876 Anayasasıyla mukayese edenlere 
böyle diyorlar, mecburi hatırlatıyorum). «Zât-ı haz-
rete-f padişahının nefs-î hümâyûnu mukaddes ve gay
rı mesuldür» diyor. (Bu padişah dahi (ki bu madde
nin kapsamında bulunan padişah dahi) hiçbir yük
sek mahkemenin, bîr yüce divan üyelerini tayin yet
kisi yoktur arkadaşlar. IBu tasarıyı bu haliyle de, sırf 
bu yönden ondan da geridir. Herhalde demokrasiy
le Türk (Milletinin yönetilemeyeceği kesin inancıyla 
ismen demokrasi demokrasi muhafaza edilmekle bir
likte, demokrasinin ortadan kaldırılmasını bu tasan 
amaçlamaktadır. Dikkat edilirse 1876 Anayasasıyla 
mukayese zorunda kalıyoruz. Atatürk dönemine ait 
1924 Anayasasını artık unuttuk. O, kendinden önce
ki döneme göre, Cumhuriyetin devrimci karekterini 
yansıtıyordu. 

Sayın üyeler; 
Bu tasarıda, Cumhuriyet başsavcısı tarafından tüm 

faaliyetleri sürekli izlenen göstermelik partiler, halk 
yığınlarını dışarda bırakan; bilhassa işçilerle köylü
lere siyasal katılım hakkı tanımayan bir seçimle ku
rulan meclisler. IBir partinin çoğunlukla iktidara gel
mesine rağmen, Meclis dışından dahi atanabilen bir 
başbakan, gensoru ve görev sırasında isteyeceği gü
ven oylamasında düşerse, yeni bir başbakan atanma
sına gerek duyulmadan millî iradenin teeeiî-i olan 
Meclisin hemen feshi. Arkadaşlarım; bir dernek top
lantısı, bir kahve toplantısı bu kadar kolay dağıtıl-
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maz. Milletin iradesini temsil eden yüce Meclis her
halde daha fazla ilgiye ve saygıya değerdir. Daha 
sonra, Cumhurbaşkanınca herzaman görevden alınan 
bir başbakan devletin hiçbir ekonomik ve siyasal, 
sosyal sorununa hâkim zaten değil, 'Millî Güvenlik 
Kurulu, Ekonomik Sosyal Konsey, Devlet Denetle
me IKurulu gibi, Türkiye IBüyük Millet Meclisinden 
güvenoyu alan bir hükümetin iradesi dışındaki or
ganlar, zaten yönetimi bunlar üslenmişlerdir. 

Kolayca feshedilebilen yasama organının birinci 
görevi olan kanun yapma fonksiyonu büyük ölçüde 
kısıtlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden çı
kan bir kanunun, Cumhurbaşkanı isterse Devlet Da
nışma (Konseyine havale eder süresiz orada beklete
bilir ve bu şekilde çıkmasını engelleyebilir veya Da
nışma Konseyi aldığı tasarıyı istediği kadar bekle
tir, Cumhurbaşkanına da vermez. Sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden yetki almadan, Cumhurbaş
kanıyla bakanlar kurulu kanun hükmünde kararna
meler çıkarabilecekler. Herhalde tasarı, bugünkü Da
nışma Meclisinden biraz daha .yetkili bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi düşünmektedir. Böyle bir rejimin 
adı demokrasi' olsa daihıi, kendisinin demokrasi oldu
ğuna kimseyi inandıramayız arkadaşlar. 

Devlet Danışma Konseyinin yeri, üyelerinin nite
likleri ayrı; kendilerine tanınan haklar tamamen bir 
yasama organında görev alan milletvekillerinin hak
larına maliktirler. Bu, 1876 Anayasasında da «Mec
lisi Ayan» diye geleneğimizde bulunan ikinci mecli
sin kurulması zaruretini ortaya çıkarmaktadır. 

Nihayet sonuçta; yaşamasıyla yürütmesiyle ve 
yargısıyla tümünü etkisi altında bulunduran bir Cum
hurbaşkanı ve de onun seçim şekli Meclisin içinden 
ve dışından dördüncü turda en çok oy alan iki aday 
arasından seçilecektir. Diyelim ki, 400 milletvekilin
den dördüncü turda iki adaydan biri 55 oy, diğeri 45 
oy aldı 300 oy çekimser kaldı; şimdi, 55 oy alan Cum
hurbaşkanı olacak ve 30'a yakın, tek imzayla dev
let ve millet için hayati önemi haiz işleri kullanacak. 
Ordunun silah kullanmasına karar verecek. IBunu ka
bul, edebilir miyiz? Bu kadar yetkileri kullanacak bir 
Cumhurbaşkanını mutlaka halk seçmelidir. Bu olma
dığı takdirde, behema'hal Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üçte iki çoğunluğuna dayanmalıdır bu insan. 
Bu da olmazsa,-hele salt çoğunluğu aramamamız doğ
ru değildir. IBunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. On
dan sonra, parti genel başkanları iktidara geldikten 
sonra artık başbakanlığı değil, Cumhurbaşkanlığını 
amaçlayacaklardır; fakat bunun fiilen imkânsızlığı 

I vardır arkadaşlar. Bu Anayasa fiilen işlemez. Çünkü, 
iktidara gelen partinin genel başkanı bu yetkilerden 
sonra akılsız olması lazımdır başbakanlığı kabul et
mesi için. Mutlaka Cumhurbaşkanlığını talep etme
si lazım. Düşününüz, birinci seçimde «A» partisi ik
tidara geldi genel başkanı Cumhurbaşkanı oldu; 4 se
ne, 5 sene sonra, tasarıya göre yeni bir seçim yapıl
dı «B» partisi büyük çoğunlukla iktidara geldi; ama 
önceki iktidardan düşen partinin genel başkanı da
ha iki sene devam edecek Cumhurbaşkanlığında, ye
ni gelen partinin genel başkanı ne yapacak arkadaş
lar?.. Böyle başbakanlık olur mu, bunu kabul eder
ler mi? Sisitem fiilen işlemez durumdadır. Bu tasarı
daki sistem işlemez Türkiye'de. 

Seçim sürelerinin farkllılığı mekanizmayı imkân
sız kılıyor. (Başbakanın teklifiyle bir bakanın görev-

I den alınmasını ben doğru buluyorum. Geçinemediği 
bir bakanın ısrarıyla başbakanı istifa zorunda bırak
mamak lazım. Ancak, Cumhurbaşkanının başbakanı 
görevden alma yetkisi partiler demokrasisinin özünü 
ortadan kaldırıyor. Bu tip hükümler ancak totaliter 
veya otoriter yönetimlerde olur. Bu hükmün, hükü
meti kuramayan veya güvensizlik oyuyla düşdükten 

L sonra istifa etmeyen başbakanlarla ilgili olduğunu 
Sayın IKomisyonumuz (Başkanı açıkladılar; ancak, 

| oysaki bu kadar önemli bir konu yoruma açık bıra
kılmaması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarıdaki mülkiyetle ilgili diğer bölümler ince

lendiğinde, vatan toprağında, deniz, göl ve nehir kı
yılarında, yeraltı servetlerinde hudutsuz özel mülki-

I yetçilik anlayışının yer aldığını görüyoruz. Anaya-
I sayla mülkiyet ve miras haklarının güvence altına 
j alınması çok doğrudur; ancak belirttiğim hususlar

da, mutlaka ulusal yarar önde gelmelidir. Çünkü; 
bunlar dağıtılınca, bunlar çıkarılıp kullanılınca tü
keniyor arkadaşlar. Bunlar, üretilerek çoğaltılmıyor. 
Vatan toprağını çoğaltamayız; Kıyıları uzatamayız, 
gölleri çoğaltamayız. İBu nedenle vatan toprakları, 
deniz, göl ve nehir kıyıları ve yeraltı servetlerinin 
özde millet malı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı; 
ancak belirli ölçülerde ve kamu yararına aykırı ol
mamak temel koşuluyla özet kişileri yararlandırma 
söz konusu olmalıdır. Tasanda, ben işin özüne bu 
şekilde yaklaşıldığını da müşahede edemedim. 

İSayın arkadaşlarım; 
Yargı bölümüne geliyorum. Burada da iç açıcı 

değil. Birinci cümleler genellikle hep olumlu; fakat 
hemen arkasından gelen cümleler, birinci cümlelerin 
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veya fıkraların ifade etmek istediği anlaımı tama
men ortadan kaldırıyor. 

Bir 'Anayasa Mahkemesinin Tasarıda bulunması 
hukuk devleti için çok sevindirici bir olaydır. Ko
misyonumuzu bu yönden tebrik ediyorum. (Bu Mah
kemeye verilen yetkiler çok isabetlidir. Hatta, Ana
yasa Mahkemesinin kendisini yaratan anayasal ira
denin hiyerarşi bakımından altında bulunduğundan 
bu nedenle anayasa değişikliklerinin Anayasaya öz 
bakımından uygun olup olamayacağını değil, sadece 
şekil bakımından uygunluğunu kontrol etmesi yetki
sinin verilmesi çok isabetlidir. Ancak, bu yüksek 
mahkemenin bütün üyelerinin Cumhurbaşkanınca se
çilmesi partiler demokrasisinde mahkeme bağımsız
lığı, hâkim teminatı ve tarafsızlığıyla hiç bağdaşma
maktadır, !Bu şekilde kurulan bir yüksek mahkeme 
adeta bir siyasî partinin emrine verilecektir. Tabiî ki 
bu parti, Cumhurbaşkanının içinden çıktığı parti ola
caktır. «Cumhurbaşkanı geçmişte hiçbir siyasî parti
ye kayıtlı olmayan tarafsız kişi olur» diye hüküm 
koysaydık buna itirazım olmayacaktı. Bu yerdeki hâ
kimler her ne kadar millet adına karar verseler bile 
parti adına ve yararına karar verdikleri şaibesinden 
kurtulmayacaklardır. Şayet Cumhurbaşkanının mazi
si tabiî bir siyasî partiye dayanıyorsa. 

Ayrıca, bu yüksek mahkemenin üyelerinin nite
likleri de belirtilmemiştir. Cumhurbaşkanı kimleri 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçecektir?.. Tasarıda
ki ilgili, maddede sadece üniversiteden seçme yetkisi 
olduğu anlaşılıyor. Üniversiteden gelen bu üyenin 
üniversitede ders vermeye devam edebileceğini de 
Tasarıdan anlıyoruz. Hem hâkim, hem üniversitede 
ders vercek! Ayrıca üniversitedeki haklarının da 
saklı kalacağı belirtiliyor Tasarıda. Yani oradan da 
maaş alacak, öteden de üniversiteden alacak. Yani 
hem üniversiteden, hem mahkeme üyeliği nedeniyle 
iki görevi birden yapacak; fakat üniversiteden bir 
asistan veya bir doçent Anayasa Mahkemesine üye 
olabilecek mi acaba?.. Diğer üyelerin nitelikleri ne
dir?.. Hiçbiri belirsizdir. Ziraat odalarından bir kişiyi 
Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine seçebilecek 
midir acaba?.. Seçerse bunun müeyyidesi nedir?.. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilinin gös
terilecek beşer aday içinden Cumhurbaşkanınca se
çilmesi, gerektiğinde Cumhurbaşkanını yargılayacak 
Yüce Divanın İBaşsavcılığını da Yargıtay Başsavcısı
nın yapması tarafsız yargı ilkesiyle bağdaşmamakta
dır. iBir insanın seçtiği kişi kendisini yargılayacak. 
Bu olmaz. 

Bu Tasarıyla yargı önemli ölçüde bağımsızlığını 
yitiriyor, yürümenin emrine veriliyor. 

Adliye müfettişlerini Adalet Bakanının bizzat ta-
, yin etmesi Tasarının bir maddesine göre (ki, müsaa
denizle önemli olduğu için onu açıklayacağım) mü
fettiş arzu ettiği hâkim veya cumhuriyet savcısını 
mutlaka başka yere nakil ve görevine son verebile
cektir. Bu şekildeki bir tasarıda «Hâkim teminatı var» 

- denemez, işin önemine binaen ilgili maddeyi oku
mak istiyorum: 

«173/3 — Hâkimler görevlerinde ve özel hayat -
rında tarafsızlıkları hakkında çevrenin inancını sar
sacak davranışlardan ıkaçınma'k ve davalar en az gider
le en kısa sürede karara bağlamak zorunddırlar» de
mektedir. 

Şimdi, «Görevlerinde ve özel hayatlarında taraf
sızlıkları hakkında çevrenin inancını sarsacak davra
nışlardan kaçınmak..» Bu nedir?.. Bu o kadar elasti
ki bir söz ki, bundan sonra hiçbir hâkim hiçbir avu
katla oturup sohbet edemeyecek, bir kahve içemeye
cek. IBundan sonra hiçbir hâkim bulunduğu yerde 
bir işadamıyla bir işçi temsilcisiyle, bir işverenle otu
rup sohbet edemeyecek; çünkü bunun işverenle otu
rursa işçi temsilcisi «Onun tarafını tuttuğu kanaatin
deyim. Tarafsızlığına gölge düştü bana göre» diye
cek, avukatla oturursa bir başkası diyecek «Gölge 
düştü.» Böyle kavramların Anayasaya girmesi yar-
gıntn bağımsızlığını kökünden ortadan kaldırmakta
dır. ıBu fıkra yasalaşırsa, bundan sonra Türkiye'de 
ki hâkimler artık evlerinden daireye gidip gelen' bi
rer robotlar haline getirileceklerdir. Sosyal münase
beti olmayan bir kişi haline düşürüleceklerdir. 

IBAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız kaldığını ha
tırlatırım. 

FİKRÎ (DEVRİMSEL — Devlet Güvenlik Mah
kemesinin kuruluş şekli isabetlidir. Yargı organıyla 
ilgili yeni düzenlemeler yapılmalıdır. İki kurul oluş
turulmalıdır: Yüksek yargı kurulu, hâkimler - savcı
lar kurulu gibi. Yüksek yargı kurulunun doğal baş
kanı Cumhurbaşkanı olmalıdır ve bu yargıya onur 
kazandıracaktır. Madde gelince önergemizi verece
ğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna geliyorum. 
Çok acı deneyimler geçirdik. Köprülerin altın

dan çok sular aktı. Şimdi ortada 1950 - 1960'ların va
tandaşı yok artık, ıBu IMillet, 200 yıla yaklaşıyorki 
demokrasi mücadelesi veriyor. Şimdi ulaştığı temel 
hak ve özgürlükler ile iktisadî ve sosyal haklardan 
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geriye 'gidişi kabul etmeyecektir. Bu özgürlüklerin 
kısıtlanmasını değil, korunmasının güvencesini isti
yor bizden. Türk insanı hudutsuz iktidar gücünü 
elinde bulunduran yönetimlerden tarih boyunca çok 
çekmiştir. Ancak, İBüyük Atatürk sayesinde millet 
egemenliğini gasp edenlerin elinden kurtarabilmiş
tir. O nedenle millete ait iktidar yetkisinin denetim
siz, sınırsız olarak bir şahsa verilmesine razı olma
yacaktır. IKendi özgür İradesiyle iktidar yetkisi ver
diği siyasî hayatın yasama fonksiyonunun önemli öl
çüde azaltılmasını kabul etmeyecektir. Yürütme 
kurulunun başı olan başbakanı bir genel müdür dü
zeyinde görmek istemeyecektir. Çoğunlukla bir kişi-

"nin seçimi ve tayiniyle oluşan bir yangııda hâkim ve 
mahkeme bağımsızlığının güvencesini görmeyecek
tir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Demokrasi müesseseler rejimidir. Müesseselere 

güvensizlik, anarşi anlayışıyla demokrasi bağdaşmaz. 
Bu Tasarının demokratik düzen dışı rejimleri yasak
lamasını, hürriyetleri yok etme hürriyetini tanıma
masını ben şahsen Türkiye koşullan açısından isa
betin' görüyorum. Demokrasi oyunu Batıda oynandığı 
kurallar ile Türkiye'de oynanması mümkün değildir. 
Türkiye'de demokratik rejimi ortadan kaldıracak sı
nıf diktatörlüğünü öngören düşüncenin propagan
dasına ve örgütlenmesine müsaade edilemez. Keza 
dinî veya ırk esasına dayanan düşüncelerin propa
ganda ve örgütlenmesine göz yumulamaz. 

Tasarıda işçi diktatörlüğü olan komünizmi yasak
larken işveren diktatörlüğü olan faşizmi de yasakla
ması isabetli olmuştur. Ancak, din esasına dayanan 
teokrasiyi yasaklarken ırk esasına dayanan nazizmin 
de bu Tasarıda yasaklanması gerekirdi. Bunu nok
sanlık olarak kabul ediyorum. 

Demokrasinin ancak vatanın ve milletin bütünlü
ğü ve bölünmezliği esasına dayanarak cumhuriyetçi
liğe ve Atatürk milliyetçiliğine ve laiklik ilkelerine 
tam bağlı, siyasî hayatta serbest seçim, çok partili 
sistemi öngören, iktisadî ve sosyal hayatta hür sen
dika, toplu sözleşmeli, grevli bir düzenden sapma
mak ve bu temellere amaçta da ters düşmemek ko
şuluyla siyasî hayatı ve siyaseti bazı özel sınırlama
lar dışında serbest bırakmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokrasilerde müesseseler belli şahısların hep 

hayatta ve görevde kalacakları düşünceleriyle kurula
maz ve yetkilendirimez. Bir de demokrasiye ve 
muhalefete saygısı ve tahammülü olmayan, partizan 

bir insanın bu yetkilerle donatılmış makama geldiği
ni düşününüz. Ortaya nasıl bir zorba devlet çıkaca
ğını düşünmek dahi korkunçtur. 

iBu Tasarı, tepkiden de öte korkuya ve kızgınlığa 
dayandığı kanısındayım. Olağanüstü hal rejimine de-
vamlılhk sağladığı kanaatindeyim. Top sesinden kor
kan, ateşten ürken insan nasılki asker olamaz arka
daşlarım, konuşan toplumdan korkan rejimde tabiî 
ki demokrasi olamaz. 

Sayın «Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken altını çizerek tekrarlıyorum. 
Ataltürk ilkelleri içi boş bir kavram olarak değil,. 

1924 Anayasasının 2 nci maddesinde olduğu gibi, de
mokrasinin bazını, devletin niteliğini, Anayasanın 
felsefesini oluşturacak tarzda açık seçik belirtilmeli
dir. Bundan sonra başta siyasî partiler olmak üzere 
sendikalar, dernekler, meslek ıkuruluşlkrı, kooperatif
ler, vakıflar ve de eğitim ve öğretimde ilkokuldan üni
versiteye kadar tüm kuruluşların sahip oldukları 
tüm hak ve özgürlükler «Bu temel ilkelere sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz» diye açık seçik belirt
mez isek, Türkiye'nin geleceği için önemli bir şey 
yapmış alacağımızı ben sanmıyorum. 

12 Eylül'ün amacı bunu gerçekleştirmektir. Mil
lî Güvenlik Konseyinin görüşlerini açıklayan Sayın 
Devlet Başkanımızın beyanları bu doğrultudadır. 
Bir ihtilal amacını gerçekleştiremez ise, ülkeyi da
ha büyük felaketlerin beklemesi doğaldır. Tasarıya 
bu açıdan bakarsak hep birlikte, ben şahsen doğru 
yolu bulacağımıza içtenlikle inanıyorum. Aksi halde 
çok büyük endişelerim vardır. 

Değerli üyeler; 
1982 Anayasası Tasarısı üzerinde genel görüşle

rimi Yüksek Heyetinize arz etmeye çalıştım. Yakla
şan takvim nedeniyle süratle maddelere geçilip olum
lu bir yön vermemiz gerekir kanaatindeyim. Samh-
mi inancım budur. (Maddelere geçildiği takdirde ay
rıntılı düşüncelerimi sırası geldikçe söylemeye çalı
şacağım. 

Şahsen ben Yüksek Heyetinizin büyük çabasıyla 
halkımızın beklentilerine uygun bir anayasa yapıla
cağına olan samimi inancımı belirtir, sabırla dinle
diğiniz için şükranlarımı sunar, derin saygılarımla 
hepinizi selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, söz sırası devam edecek, yalnız bu 

arada (Komisyon adına Sayın Gölcüklü söz istemiş
tir. Müsaade ederseniz onu takdim edelim. 

Buyurun Sayın Gölcüklü. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞIKANVEKİLÎ 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — ıSayın Başkanım, değer
li arkadaşlar; 

Anayasa Komisyonu adına gerekçedeki bir mad
dî hatayı düzeltmek için söz aldım. 

Bu maddî hata bir kelime hatası ve müsvetteler-
den makineye çekme sırasında kelimenin yanlış okun
ması sonucu ortaya çıkmıştır. Basında da bu hata
ya değindiler. 

Gerekçenin dokuzuncu sayfasının, üçüncü satı
rının, üçüncü kelimesi, «Korumak» olarak yazılmış. 
Halbuki, «Korumak» değil, «Bozmak» kelimesi ola
cak onun yerine. 

Bu suretle, cümle şöyle oluyor: «Kişinin sahip 
bulunduğu haklar ve özgürlükler devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Cumhu
riyeti ve Türk Devletini yıkmak ve 13 üncü madde
de sayılan diğer amaçlarla, yani belirtilen cinsten bir 
kötü kasıtla kullanılamayacaktır.» 

Arz ederim, saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Aynı suretle Komisyon Başkanı da 
söz istemiştir. Onu da rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ADDIKAÇTI — (Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızın bir kıs
mı yargı hakkında çok sert bir değerlendirme yaptı
ğımızı açıklamışlardır. Demişlerdir ki, «12 Eylül'e 
gelinmesinde Anayasa Komisyonu yargı kuvvetini 
suçlamaktadır.» 

Şimdi size, doğrudan doğruya zabıttan söyledik
lerimi okuyorum. «Yargının yürütmeyi denetlemesi 
memleketimizde eskiden beri vardır; fakat buna ila
ve olarak bu sefer Yasama Meclisinin yapacağı ka
nunların Anayasa 'Mahkemesi yoluyla Anyasaya uy
gunluğunun denetlenmesi bir ilke olarak benimsen
miş ve Anayasaya konmuştur. 

Hiç abartmadan diyebilirim ki, eğer yargı kuvveti 
görevini kusursuz olarak yapabilseydi, memleketimiz 
12 Eylül öncesine belki bu kadar kolay gelmezdi. 
Maalesef yargı kuvveti, daha doğrusu söylediğim 
müesseseler zaman zaman kendilerini politik eğilim
lere kaptırmışlardır ve Anayasa hukukunun yafaut-
ta 1961 Anayasasının temelleri ile çelişen kararlar 
vermişlerdir.» 

Bu açıklamalarımdan da anlaşılmaktadır ki, ben 
tüm yargı kuvvetini suçlamadığım gibi, Anayasa 
Mahkemesini ve Danıştay'ı da tüm kararlarından 
dolayı suçlamadım. Zaman zaman politik eğilimler-
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le kararlar verdiklerini ve bu kararlarından dolayı 
yerilmeleri gerektiğini ileri sürdüm. Yoksa yargı kuv
vetine saygım tümdür ve yargı kuvvetinin Devletin 
«Adalet mülkün temeli olduğu» inancına tamamen 
inanmış bir kişiyim. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz Sayın Fuat Azgur'undur, buyurun efendim. 
Kendileri 30 dakika süre istemişlerdir. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarını; 

Yemi 'bir Anayasanın hazırlığı içinde ilken; ırk, 
din, mezhep bakımından herhangi bir ayrım gözet
meden, bütün insanlara mahsus olan temel hak ve 
hürriyetleri hukukî balkımdan teminat altına almak 
'için Yüfcsdk Meclisinizde en 'halisane temenniler ileri 
sürülürken, Başkentimizde, yani canevimizde hakla
rın en (başında yeralan yaşama Ihalkkına belli terör 
örgütlerince 'bir kere daha kastedilmiştir. 

Hiçbir günahı olmayan, altısı vatandaşımız, biri
si Amerikalı, birisi de Alman olmak üzere, sekiz kişi 
öldürülmüştür. Terör ve arkasındaki güçler her yıl 
yurtdışında görevli Türkler arasından aldığı canlarla 
yetinmemiş, ülkemizin coğrafî durumunun dünya po
litikası ve asikerî strateji bakımından yarattığı önem
den ve yegâne müstakil Türk Devletti oluşumuzdan 
duyduğu büyük rahatsızlıkla, elini 'harememize ıkadar 
uzatmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir gerçeğe kesinlikle inanıyorum. Türk Milletine 

haksizlik edenler, ona acı çektirenler yaptıklarının he
sabını er-geç vermişlerdik-. Hele Hürik Milletinden 
gördüğü iyiliği, yediği ekmeği inikâr edip, nankörce 
davrananların cezaları katmerli olmuştur. 

Tür!k Milletinin 1915'd© Doğu Anadoluda Rus' 
larla işbirliği yapan Ermenilerin Türk köylerinde gi
riştikleri büyük 'katliama aynı yıl verdiği cevap; İs
tiklal Harbinde Rum vahşetine karşı 'gösterdiği teplki, 
sonra Anadoludaki nankörlerin dahilî isyanları ve 
gördükleri karşılık, nihayet Kılbrıs'da masum Türk
lere karşı girişilen katliam vie 1974 Türk Kıbrıs Ha
rekâtı; bunların çoğu Cumhuriyet döneminde hak
sızlardan sorduğumuz hesaplardır. 

Ermenilerin ve kışkırtıcılarının yaptıkları zulümle
rin, çektirdikleri acıların hesabının görüleceği günle
rin mutlaka geleceğine, Devlet Başkanımızın veciz 
ifadesi 'ile «Akıtılan kanların hesabının tarihe bırakıl
mayacağına!» yürekten inandığımı huzurunuzda belir-
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tirken, şdhiitleriın ve masum ölülerin laiklerine ve bü
tün Türk Milletine başsağlığı dıiliiyor Ve izninizle 
Gündemlimizin konusuna geçiyorum. 

(Değerli arkadaşlarım; 
Yeni Anayasamızla birilikte açılacak olan yenli yö

netim döneminin yurdumuza ve milletimize hayırlı ol
masını dilerken, temenni ©dilen süre içerisinde Ana
yasa Tasarısını huzurunuza getiren bunun için çok 
yorucu bir mesai sarfettiği hepimizce malum bulu-
nan Anayasa Komisyonumuzla şükranlarımı sunmak 
•istiyorum. 

Anayasanın hazırianmasınlda ıMlk bakışta anlaşıla
cağı gibi, parlamenter sistem esas alınmak suretiyle, 
Atatürkçülük ilkeleri, Türkiye'yi 112 EylüFe getiren 
sebepler, Millî Güvenlik Konseyinin ve onun (Sayın 
Başkanının 'belli konularda <ve Anayasal nitelikteki gö
rüşleri titizlikle ıgözönünde tutulmuştur. 

Bu hali ile Tasarının parlameflter sistem bakı-
mından eleştiriye elverişli yönlerinin bulunduğu ileni 
sürülse 'bile, gözönünde tuttuğu prensipler bakıımm-
Idan ülkemizin ve 'toplumumuzun gerçeklerine 've lih-
liyaçlanna uygun, 'başarılı ıbir Tasarı olduğunu kabul 
e'tmıek gerekir. 

Şu halde, Tasarıyı iki ana başlık altında inceleme-
ye ve eleştirmeye tabi tultmanın yararlı olacağı ka
naatindeyim. 'Birincisi; parlamenter sistem bakımın
dan, ikincisii; 'birtakım temel ıhalk ve hürriyetleri dü
zenlerken gözönünde tuttuğu prensipler bakımından. 

Değerli arkadaşlarım; 
Silindiği ıgibi, çok partili demokrasiler başkanlik 

sistemi ve parlamenter sistem 'diye lilkiye ayrılırlar. 
Bir de '195*8 yılından beni 'beşinci cumhııriye'tin ana
yasası olarak Fransalda uygulanmaya başlanan yarı 
'başkanlık sistemi 'denilen bir sistem vardır ki, tat
bikat onu da zamanla başkanlık sistemi haline getir
miştir. 

Anayasa Komisyonumuz parlamenter sıistemi esas 
kabul etmekle (birlikte, Cumhurbaşkanına verdiği yet
kilerle denebilirki (başkanlık sistemine doğru bir te
mayül göstermiştir. Tercihin tam. ve kemaliyle yapıl
mamış olmasını ileride CiMnhurbaşkanı ile parlamen
to arasında çıkacak çatışmalar bakımından endi
şe ile karşılayanlar vardır. Anayasa Komisyonu
muza; Anayasa hakkındaki düşüncelerimi sunarken; 
«'Nasıl bir Anayasa sorusundan önce, nasıl bir ülke 
ve nasıl bir toplum için anayasa» 'Sorusunu sormak 
gerektiğini belirtmiş, tarihimizin ve kaderimizin bizi 
üzerinde yaşamaya mecbur ettiği ülkemizin stratejik 
önemini, doğudan batıya, kuzeyden güneye (bütün 
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komşularımızın topraklarımız üzerindeki açız - gizli 
emellerini hatırlatmış, milletimizi meydana getiren et
nik toplulukların ve mezhep gruplarının nasıl tah
rik edildiğini, nasıl silahlandırıldığını, ideolojik mü
cadele sonucu toplum kesimlerinin nasıl birihirine 
düşman hale getirildiğini açıklayarak 'böyle (bir ülke 
ve toplum için herşeyden evvel güçlü bir iler anın var
lığının şart olduğunu söylemiştim. 

(Parçalanma alametleri gösteren, iç savaşın eşiğin
de olduğu intibaını uyandıran, siyasî taviz, çekişme 
veya istikrarsızlık yüzünden yönetimi zaaf içinde veya 
mefluç hal'de 'bulunan her ülke paylaşılmaya namzet 
hale gelir. Diğer güçlü ülkelerin iştahını kabartır ve 
siyasî pazarlıklara mevzu olur. 

Tarih bunun delilleri ile doludur. Türkiyeye son 
yılarda (komşularından yüzbinlerce silah sokulabil-
mişsıe, ülke içinde bazı hainler türetilebilmiş, toplum 
düşman kamplara ayriabilmiş ise, bunun sebebini 
güçlü, istikrarlı 'bir yönetim kuramamış olmaımızda; 
böyle bir yönetimin kurulmasına 19I6İ1 Anayasasının 
müsait bulunmayışın'da aramak gerekir. 

Devlet Başkanımızım ifadesiyle; ferdi hak ve öz
gürlükleri milletin huzurundan ve Devletin birliğin
den üstün tutan, derneklerin bayraktarlığını yaptığı 
ideolojik mücadelelerle sadece toplumu değil, toplum
da düzeni ve asayişi sağlamakla görevli olan güçle
rin dahi parçalanmasına yol açan, sendikal halk per
desi arkasında ideolojik grevlerle fabrikaların ve üre
tim (kuruluşlarının felce uğramasına sebep olan, bü
tün bu çöküntü alametleri karşısında Devletin en üst 
organı olan Parlamentosunda oy avcılığı ve koalisyon 
pazarlıkları yüzünden siyasî, idarî ve ahlakî zaafın 
yaygınlaşmasına zemin hazırlayan, mebus pazarları 
kurulmasına imkân veren bir Anayasa, ellbettefci ülke
nin 112 Eylüle gelmesinde en önemli müsebbip sa
yılmak gerekir. 

Öyle bir Anayasa iki., yine Devlet Başkanımızın 
ifadesiyle, kuvvetler ayrılığını kuvvetler çatışması ha
line getirecek, icranın ve Yasama Organının üzerin
de, bunların yerine geçebilen birer yüksek mahkeme 
kurabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı basın mensupları, özellikle 1961 Anayasası

nın hazırlanmasında görev almış olan eski politika
cılar, 1(2 Eylüle gelinmesinde 1961 Anayasasının rolü 
olmadığı görüşünü ısrarla ileri sürmekte, hatta daha 
ileri giderek, bu Anayasanın birkaç maddesinin dü-
zeltilmesiiyle tekrar yürürlüğe konulmasını l&temek-
tediirler.. , 
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Bu görüş temelinden yanlıştır. Eğer 'bir ülkede, 
düzenin kökten bozulmasında, iç kargaşamın ve eko
nomik çöküntünün başlamasımda, üç savaşın eştiğine 
gelmesinde, lanayasalarım, 'başka 'bir deyişle hukukun 
rolü yok 'ise, o zaman 'hukuk devleti kurmak için uğ
raşmanın, hukukun üstünlüğünden bahsetmenin de 
anlamı yok demektir. (Alkışlar) 

Bu düşüncelerle, güçlü, listikrarlı ve 'güvenli biir 
yürütme organı kurmanın, ancak başkanlık sistemi 
lile mümkün otebileceğine, kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
en dengeli bir şekilde ancak bu sistem içinde yaşa
yabildiğime, Türk Milletinim karakterine, tarihî dev
let geleneğine, bu sistemin uygum olduğuma inanmış 
ve Komisyonumuza bu sistemi önermiştim. 

ıDeğerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibıi, ibaşlkanlık sistemlinde, cumhurbaş

kanı 'hailik tarafından seçilmekte, başkan, hükümet 
üyelerini parlamiemtonuın dışımdan, milyonlarca değer 
arasından seçmekte, ıhüıkümet, parlamentonun güve-
noyuma muhtaç olmadığı ve parlamento tarafından 
düşürülıemedliği için, birtakım sıiyasî occasiomılarla ve
ya oy avcılığı ile düşürülme korkusundan masum bu
lunduğu için taviz politikası gütmemekte, istikrarlı, 
uyuınlü, disiplinli bir düzen içinde programım ve ic
raatını uzun süre Ikes'inıtisiz yürütebilmektedir. 

Komisyonumuz, sisteme tümüyle iltifat etmemiş, 
Fransız Anayasasından esinlenerek parlamento siste
mi içimde Cumhurbaşkanını 'bazı yetkilerle donatma
yı yeterli görmüştür. Halbuki, uzun yıllardan beri sa-
dalkatia uygulandığı ülkelerde 'bile, terör ve 'bölücü
lükten, isitiiıkrarsız hükümetlerden Ibaşka bir şey ge
tirmemiş; ülkemizde üç defa askerî müdahaleye se
bebiyet vermiş olan bur sistem üzerimde ısrar etmek
tense, I20O yıl içinde Amerikanım, dünyamn en güçlü 
devleti halime gelmesinde önemli 'bir faktör olan, bu
güne Ikadar bu ülkede hükümet buhranına bir defa 
olsum zemim 'hazırlamamış 'bulunan, çok değişlik ırk
lara ve mezheplere mensup topluluğu bir arada tut
mayı başaran başkanlık sistemini, ülkemizin şartları
nı da gözönünde tutmak suretiyle açık ıkalplilikle be
nimsemek çok daha tutarlı ve isabeti ıbir davranış 
olurdu. 

Değerli arkadaşlarımı; 
IBaşkanlıfc sis'temi hakkında gerek Amerikada, ge-

relkse Fransada uygulanan tatbikatlardan örnekler 
vererek zamanınızı almak [istemiyorum-. Bunları geçi
yor, amcafc sumu ıbelirtmeyi gerekli sayıyorum ':. 

Komisyonumuz, ibaşkanlık sistemini kabul etme
miş olmakla 'birli'kteı 'bugünkü ülke şartlarını da göz

önünde tutarak, bu siisteme doğru temayül etmiştir. 
Belki, birdenlbire tümüyle sistem değiştirmenin bazı 
bakımlardan iyi olmayacağı düşüncesiyle davranmış, 
havacılıktaki tabir 'ile şimdilik 'bu alana doğru yumu
şak imlisi tercih etmiiş, sistemim gelişip yerleşmesini za
mana bırakmıştır. 

Sosyal olaylarım gelişmelerimdelkii yavaşlık, inanç 
ve alışma ihtiyacı gözönünde tutulunca, Komisyo
numuza 'hak verilebilir; ancak Cumhurbaşkanlığıma 
'bağlanması gereken kuruluşlarda eksiklikler olduğu 
kanaatindeyim. Millet hayatında son 'derece ömemii 
rol oynayan, rejimin rahatça dostu veya düşmanı ha
line -getirilebilen TRT, mutlaka Cumhurbaşkanlığınım 
gözetim ve denetimi altında 'bulundurulmalıdır. Cum
hurbaşkanı; 'bütün yüksek mahkemelerim, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleriyle 'Devlet Güven
lik Mahkemesi üyelerimin atanmasında yetkili olma
lı ve bu kurulları gerektiğimde yine yüksek dereceli 
hâkümler vasıtasıyla denetlemeye tabi tutabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
ıCumlhıurbaşJkanımın, tekrar görüşülmek üzere Mec

lise gönderdiği kanunlar hakkında Meclis ısrar ettiği 
takdirde veya 'hükümetten gelen, millî menfaat 'ile 
kamu yararı ile çok yakımdan ilgili herhangi bir ta
sarıyı Meclis reddettiği takdirde, Cumhurbaşkanının 
'belirli şartlar altında 'halkoyuna başvurma hakkı ta
nınmalıdır. Millî egemenliğin gerçek sahibi olan mil
lete 'başvurmak, 'birçok önemli ülke meselesinin hal
limde en kestirme ve en etkili yoldur. Fransamm ha
len yürürlükte bulunan Anayasası da cumhurbaşka-
nına fbu yetkiyfi 'tanımıştır. Anayasamızda, Cumhur
başkanına refaranduma başvurma yetkisinin tanın
masını; 'buhranlarım, doğmadan önlenmesinde çok te
sirli Ibir yol olarak görmekteyim., 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonuna yeni Anayasamız hakkım

da önerilerimi arz ederken, Cumhuriyet Konseyi ve
ya Devlet Divanı adı alfamda 'bir kuruluşu naçizane 
önermiştim. Komisyon, Devlet Danışma Konseyi isim
li, mana bakımından çelişkili bir kuruluşa Tasarıda 
yer vermiştir. Adının, Yüksek Meclisimize uygun bir 
şekilde düzeltilmesini temenni ediyorum. 4 

Bazı arkadaşlarımız, Senatonun yeniden kurulma
sının daha uygun olacağı jgerekçesiyle, kuruluşa karşı 
çıktılar, Bildiğiniz gibi, senatolar daha çok federasyon 
tipi devletlerde söz konuşu olmakta ve her federe dev
letin federasyonda eşit sayıda üye ile temsil edilmesi 
amacım gütmektedir. Yahut da ingiltere'de olduğu 
gibi, asalet sahibi kimselere iş bulmak ihtiyacına ce-
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vap vermektedir. Ülkemiz için bu sebeplerden hiç
birisi söz konusu olmadığı gibi, ülkemizde ilk Sena
to denemesi de kanaatimce başarılı sonuç vermemiş
tir. Senato, ne denge unsuru olabilmiş, ne de buhran
ların giderilmesine yardım edebilmiştir. Denenmişi, 
tekrar denemeye gerek yoktur. 

Devlet Konseyine ise, bugünkü ülke şartlarında 
mutlaka lüzum vardır. Büyük yetkilerle donatılmış olan 
Cumhurbaşkanının yanında, ona yardımcı olacak bir 
kuruluş elzemdir. Buna, Cumhurbaşkanı bizzat ih
tiyaç duyacaktır. Kuruluşun terekkübü isabetle tespit 
edilir, görevleri ülke ihtiyacına göre Anayasamızda 
yer alırsa, Devletimizin, hatta bizzat yasama organı-, 
mızın bundan büyük yararlar sağlayacağı şimdiden 
söylenebilir. İlgili madde görüşülürken bu konuda el
bette gerekli tekliflerimizi arz edeceğiz. Yalnız, şu 
kadarını hemen belirtelim ki, Anayasa Mahkemesi 
Başkanlarının, konseye tabiî üye olmalarını kabul et
mek ileride birtakım sakıncalar doğuracaktır. Bilin
diği gibi, gerek 1961 Anayasasında, gerek Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu hakkındaki 44 sayılı Kanun
da, gerekse yeni Tasarıda Anayasa Mahkemesi baş
kanlarının 4 yıl için seçileceği öngörülmüştür. Seçil
dikten sonra emekliliğini istemek veya istifa etmek 
yolu da açık olduğuna göre, belli bir süre içerisinde 
üyelerin büyük bir kısmı başkanlık sıfatını kazanmış 
olabilirler. Bunların konseye otomatikman üye olma
sı, zamanla tabiî üyelerin sayısını, seçimle gelenlerin 
sayısının üstüne çıkarabilir. O itibarla, bu konuda da
ha değişik bir hüküm getirmenin yararlı olacağı inan
cındayım. 

Yüksek mahkemelerle ilgili hükümler, aşağı yukarı 
1961 Anayasasından alınmış hükümlerdir. Bu konu
lardaki görüşlerimizi maddeler görüşülürken belirtmek 
kaydı ile Yüce Divan görevinin Yargıtay ceza daire
leri başkanlarından oluşan bir kurula bırakılmasını 
isabetli görüyorum. Sayıştaya, yüksek mahkemeler 
arasında yer verilmiş olması, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulun terekküp tarzı, Danıştayın 2 ay için
de bazı davaları sonuçlandırmak zorunda bırakılması 
gibi konularda elbette söyleyeceklerimiz ve değişik 
önergelerimiz olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeni Anayasa Tasarısında yukarıda belirtilen Dev

let Danışma Konseyinden başka, Ekonomik ve Sos
yal Konsey, Yüksek Hâkem Kurulu, Devlet Denetle
me Kurulu ve Dil Akademisi gibi, önemli kuruluş
ların teşkili öngörülmüştür. Hepsi de kanaatimce, mil
lî ihtiyaçlara ve ge.reklere uygun olarak düşünülmüş, 

tecrübelerin kurulmasını zarurî gördüğü faaliyet dalla
rıyla ilgili gördüğü organlardır, özellikle, kurulması 
öngörülen Dil Akademisi hakkında bazı çevrelerden 
gelen itirazların tasvip edilmesi mümkün değildir. Mil
let bütünlüğü ile millî kültür ve tarihle o kadar ya
kından ilgili olan bir kuruluşa Anayasada yer veril
mesini yadırgayanlar, böyle bir kuruluşun temel ana
yasa organlarından olmadığı gerekçesini ileri sürmek
tedirler. Aslında bunlar, şekli bakımdan anayasa ile 
maddî bakımdan anayasayı birbirinden ayırmak ge
rektiğini kabul etmeyen kimselerdir. Şeklî bakımın
dan anayasa, bilindiği gibi, hazırlanması, kabulü ve 
değiştirilmesi özel usule tabi olan bir kanun demektir. 
Maddî bakımdan anayasa ise, devletin siyasî yapısını 
tespit eden ve temel organlarını gösteren kanun, diye 
tarif edilir, tki anayasa çoğu zaman tetabuk etmez. 
Birçok ülke anayasasında, devletin temel düzeni ile il
gili olamayan alelade hükümlere rastlamak mümkün
dür. Meselâ Amerikan Anayasasında 1919'da yapı
lan bir değişiklikle, sarhoş edici içkilerin, Birleşik 
Devletlerde imali, satışı, nakli yasaklanmıştır. Bu hü
küm. 1935 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. 

Halen yürürlükte olan Anayasamızda, amirin ka
nuna aykırı emrini ifa eden memurun sorumluluk
tan kurtulamayacağına dair hüküm vardır. Şüphesiz 
bu konular maddî bakımdan anayasalarda yer ala
cak konular değildir; fakat anayasa koyucu önem ver
diği konuları şeklî bakımından anayasa içine alarak on
lara anayasal nitelik kazandırabilir. 

O itibarla, Türk dili gibi, millet hayatı bakımın
dan son derece önemli olan, yıllardan beri toplum 
içinde büyük tartışmalara sebebiyet veren bir konu
nun derneklerin elinden alınarak anayasal bir kuru
luşa tevdi olunmasını ve ilmî hüviyetli bir akademi
ye teslim edilmesini çok gerekli yerinde ve yararlı bir 
düzenleme saymak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasal kuruluşlarla ilgili maruzatıma son ver

meden evvel, sıkıyönetim konusundaki görüşlerimi de 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Hatırlanacağı gibi, ülkemizde sıkıyönetim uygula
maları 12 Eylülcİen önceki dönemlerde büyük tartış
malara yol açmıştır, tcat edilen «Eşgüdüm» sıkıyöne
timi sulandırmış, güvenlik kuvvetlerini zaafa uğrat
mış, bundan cesaret bularak azgınlaşan anarşi, «önle
nemez» intibaını uyandırmış. Neticede, «Kontrgerilla» 
yaveleriyle günah, Silahlı Kuvvetlere yüklenmek isten
miş ve bütün bu siyasî oyunbazlık esnasında devlet 
ve düzen büyük yaralar almıştır. 
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Onun için derim ki, sıkıyönetim ilan edilip, dev
letin ve'düzenin korunması Silahlı Kuvvetlere tevdi 
edilince, sıkıyönetim komutanları, emirleri doğrudan 
doğruya Silahlı Kuvvetlerin başı olan Genelkurmay 
Başkanından almalı ve bu husus uygun bir şekilde 
Anayasaya hüküm halinde getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine bazı çevrelerin yaylım ateşine tuttuğu Tasa

rının, Temel Haklar ve Hürriyetler ile ilgili kısım
ları hakkında da, izninizle, kısaca görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. " • 

Herkesin kabul edebileceği gibi, temel haklar ba
kımından sınırsız hürriyet hali bugün hiçbir ülkede 
söz konusu değildir, tarihte de hiçbir uygar devlet
te söz konusu olmamıştır. Bütün ülkeler, kişi veya ku
ruluşlara ait hak ve hürriyetlere, hukuk alanında be
lirli sınırlar çizmeyi, hem diğer kişilerin hak ve hür
riyetlerini korumak, hem de toplum düzenini sağla
yabilmek ve devletin varoluş sebebini tahakkuk etti
rebilmek için zarurî saymaktadırlar, önemli olan, bu 
sınırlamanın sınırını tespit edebilmektir. Bunun için 
başka ülkeleri taklit veya kopya etmeye kalkışmak 
gerçekçi bir davranış olamaz. Bu konudaki sınırlama 
her ülkenin kendi şartlarına göre tespit edilmek gere
kir. Ne Fransa, ne de Afganistan, bu sınırlamanın ta
yin ve tespitinde Türkiye tarafından örnek alınamaz
lar. Türkiye'nin toplum yapısı, sosyal ve kültürel du
rumu, hatta jeopolitiği bu sınırlamanın tespitinde bi
rer faktör olarak gözönünde tutulmalıdır. Sınırlama
nın hudut taşlarını elbette ki Atatürk ilkeleri teşkil 
edecektir. Bu ilkelerden taviz vermek, bu hudut taş
larının yerlerinden oynanmasına müsaade etmek, genç 
Cumhuriyetimizi temellerinden yıkmak anlamına gelir. 
Temel hak ve hürriyetlerin hududu bakımından Batı 
Avrupa ülkelerini örnek gösterenlere bir soru sor
mak istiyorum : Hangi Batı Avrupa ülkesine, kom
şularından birkaç yıl içinde 800 000 adet kaçak silah 
sokulmuştur? 1961 Anayasası ile temel hak ve hür
riyetler bakımından Batı ülkelerinden aldığımız ör
nekler, bize siyasî amaçlarla kanun dışı bir şekilde 
yurda sokulan 800 000 silahla birlikte 5 000 ölü, 
10 000'den fazla sakat ve yaralı, 30 000 tutukluya mal-
olmuştur. Bunca ıstıraptan, kan ve gözyaşından son
ra, hâlâ aklımız başımıza gelmedi ise, Tanrı koru
sun, daha büyük felaketler bizi bekliyor demektir. 

Yine, Devlet Başkanımızın ifadesiyle bugün nük
leer silahların caydırıcı gücü dolayısıyla başlatılama
yan sıcak savaş yerine, ülkeler arasında ideolojik sa
vaşlar sürdürülmektedir. Son yıllarda yurdumuz, böy

le bir savaşın açık alanı olmuştur. 1961 Anayasası ile 
getirilen çok geniş bir sınırlı hak ve hürriyetler bu 
savaşın önlenmesinde değil, giderek hızlanmasına, 
tahribatını artırmasına yol açmıştır. Yüksek Meclisi
nizin bu tecrübeyi vatansever d/uygularla değerlen
direceğinden, ibu tecrübeden gerekli dersleri çıkaraca
ğından bütün samimiyetiımle emin bulunduğumu arz 
ötmek isterim. • 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımızda büyük teknolojik gelişme sonucu çe

şitli propaganda araçlarıyla yapılan ideolojik müca
delelerin ulaştığı korkunç seviye, nasıl, ülkeleri hak 
ve hürriyetlerle ilgili olarak bazı tedbirler almak zo
runda bırakıyorsa, insan haysiyetine en yaraşır re
jim olduğunda hiçbirimizin şüphe edemeyeceği de
mokratik rejimin niteliğinden kaynaklanan bazı mah
zurlar da yine temel hak ve özgürlükler bakımından 
bu rejimle yönetilen ülkeleri birtakım tedbirler alma
ya âdeta mecbur etmektedir. Demokrasinin bünye
sinden doğan bu mahzurları, izninizle, büyük Fran
sız hukukçusu Maurice Duverger'den özet olarak arz 
edeceğim. Bu idare hukuku profesörüne göre, demok
rasinin en önemli niteliği, sürekli olarak bir müca
dele rejimi olmasıdır, önce fikir alanında başlayan 
mücadele, daha sonra bölünmelere ve teşkilatlanma
lara yol açar. Organize hale gelen değişik görüş sa
hipleri, iktidar için mücadele alanına atılırlar. Bunlar 
ya doğrudan doğruya iktidar mücadelesi yapan siyasî 
partiler haline dönüşür ya da iktidarı etkilemek ama
cıyla sendikala!1, dernekler, basın gibi baskı grupla
rını oluştururlar. En önemli husus, bu siyasî müca
delenin kolayca, demokrasinin kuralları dışına taşa-
bilmesi hususudur. Duverger, rejimin dışına kolayca 
taşabilen bu mücadeleyi kastederek şöyle sormakta
dır : «Hürriyet düşmanlarına hürriyet verilerek, on
ların, hürriyetleri yok etmesine göz yumulacak mı
dır? Demokrasi, bizatihi kendi ilkeleri dolayısıyla 
kendisini yok etmek isteyenlere karşı kendini savun-
mamaya mahkûm mudur? 

Değerli arkadaşlarım; 

Demokratik rejimi yeniden kurarken, bu sorunun 
cevabı, Türkiye için nasıl bir anayasa? Sorusu ile 
birlikte ele alınmalı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, top
lumumuzun sosyal ve kültürel yapısı, ülkemizin jeo
politiği dikkatle gözönünde tutulmalıdır. Çok yakın 
bir geçmişte demokrasinin bünyesinden kaynaklanan 
bu parçalanma ve bölünmelerin, Anayasanın, zama
nında etkin tedbirler almaya yeterli olmayışı yüzün
den ülkemizi nasıl bir kargaşalar içine attığı hatırdan 
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çıkarılmamalıdır. Önce satıhta başlayan' fikir tartış
malarının, sınıf mücadelelerini de aşarak mezhep ve 
etnik parçalanmalara doğru nasıl bir gelişme göster
diği, meydana gelen düşmanlığın ne korkunç boyut
lara ulaştığı ibretle hatırlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsüden konuşan ve temel hak ve özgürlük

lerin gereğinden fazla kısıtlandığını, kişilere ve kuru
luşlara bu hak ve hürriyetlerin çok daha geniş bir şe
kilde verilmesini isteyen arkadaşlarımın iyiniyetlerin-
den ve samimiyetlerinden kesinlikle eminim. Demok
rasinin insanlık tarihi içinde ulaşılabilmiş en mütekâ
mil yönetim şekli olduğuna içtenlikle inanmış, hiç
bir arkaniyet gütmeyen bu arkadaşlarımı tenzih ede
rek bir görüşü ifade etmek istiyorum. 

Demokratik rejimlerde basın gibi, işçi sendikaları 
gibi bazı büyük kuvvet ve kudret sahibi olan güçle
rin menfaatleri aleyhine konuşmak, özellikle siyasî 
menfaat peşinde koşanlar için son derece zor hatta 
imkânsızdır. Pek çok siyasî oportünist, ikballerini, 
bu kesimlerin menfaatini okşayarak temine çalışmış
tır. Yakın geçmişte bazı politikacıların, iktidar hırsıy
la, işçilerimize, «İsteyebildiğiniz kadar isteyin» dedik
leri, ancak bu tarz tahrik ve vaatlerin kısa sürede 
haşarı sağlasa bile, sonuçta topluma da, bunu söyleye
ne de büyük zararlar verdiği tarihî bir gerçektir. 
(«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bu sebeple Anayasa Komisyonumuzu, her türlü 
siyasî menfaat endişesinden uzak, kişisel siyasî çıkar 
kaygısının üstüne çıkarak, büyük hücumlara, tariz
lere ve yıpranmaya maruz kalma pahasına Türk top
lumunun ve Türk Devletinin huzurunu, birliğini ve 
bütünlüğünü koruma konusunda gösterdiği cesaretli 
gayretten ötürü yürekten kutluyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu açıklamaların ışığı altında Anayasa Tasarısı

nın «Temel hak ve özgürlükler» ile ilgili maddelerini 
değerlendirmek gerektiği inancındayım. Bu inancım bi
raz da 1961 Anayasasının 1971 tarihinde gördüğü ye
tersiz tadilata rağmen ülkeyi getirdiği kargaşadan 
kaynaklanmaktadır. Bu sözlerimle Anayasa Tasarısı
nın bir tepki tasarısı olduğunu söylemek istemiyorum. 
Ben Komisyonun genellikle yerinde gördüğüm sınır
lamalarını geçirdiğimiz tecrübelerin bir gereği sayıyo
rum. Aslında toplumun bazı konularda gösterdiği 
tepkiyi yasama organı zamanla kanun konusu yapmak 
mecburiyetindedir. Bunu parlamentonun görevinin ta
biî icabı saymak gerekir. Bu manasıyla cumhuriyet 
padişahlığa, milliyetçilik ümmetçiliğe, laiklik şeriatçı-
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lığa bir tepkidir. Devlet Başkanımız 14 Ekim 1980 
tarihinde Diyarbakır nutkunda, 1961 Anayasasına kar
şı tepkisini belirterek, «Bu Anayasanın vücudumuza 
uymadığını» ifadeden sonra aynen şöyle söylemiştir : 
«Anayasada birçok açık kapılar vardı. O açık kapı
lar kapatılamadığı için 12 Marta gelindi. 12 Martta 
düzeltilmeye çalışıldı; ama maalesef yine kapılar layıkı 
veçhile kapatılmadı, gene açık kaldı.» İşte biz onun 
için diyoruz ki, aynı hatalara düşersek bu milletin 
bir daha böyle müdahalelere tahammülü kalmaz. O 
zaman gelecek idare artık cumhuriyeti kenara iter, 
diktatörlük olur. Onun için her türlü kapıyı kapataca
ğız ve öyle ayrılacağız. Komisyon milletin duyguları
na ve görüşlerine tercüman olan Devlet Başkanımı
zın gösterdiği bu tepkiyi gözönünde tutmuş, yeni 12 
Eylüllere tekrar gelinmemesi için açık kapıları ka
patmaya gayret göstermiş ise bunu da onun elbette 
görevinin tabiî icabı saymak gerekecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu sözlerimden Tasarının «Temel hak ve hürri

yetlerle» ilgili veya diğer konulardaki hükümlerinin 
tamamını olduğu gibi benimsediğim anlamını lütfen 
çıkarmayınız. Şüphesiz ilgili maddelerin görüşülme
sine geçildiği zaman bazı eleştirilerimiz, düzeltilme
sini veya değiştirilmesini isteyeceğimiz hükümler ola
caktır. Mesela, 5 inci maddedeki «Egemenliğin kayıt
sız şartsız Türk Milletine ait olduğu» yolundaki hük
me bir istisna fıkrası eklenmesini doğru bulmamakta
yız. 

12 nci maddede hak ve hürriyetlerin sınırlandırıl
masına getirilen sınırı da muğlak bulmaktayım. 1961 
Anayasasında sınırlandırmanın sınırı hakkın özüyle 
çizilmişti. Yeni Tasarı «Demokratik toplum düzeninin 
gerekleri» deyimiyle çizmek istemiştir. «Hakkın özü» 
deyimi ne kadar muğlak ise kanaatimce «Demokratik 
toplum düzeninin gerekleri» deyimi ondan daha muğ
laktır. 

20 nci madde ile öngörülen seyahat ve yerleşme 
hürriyetinin sınırlandırılmasının sebepleri de 1961 Ana
yasasına göre yetersiz kalmaktadır. Sınırlandırma 
sebepleri arasına, «Millî güvenliği sağlamak» ve 
«Salgın hastalıkları önlemek» gibi faktörlerin de ek
lenmesi uygun 'olur. 

24 üncü maddedeki «Din ve vicdan özgürlüğü» 
ile ilgili hükmün din eğitimini güçleştirici şekilde dü
zenlendiği inancındayım. Bunu Millî Güvenlik Kon
seyinin din derslerini ortaöğretimde mecburi dersler 
arasına alma konusundaki kararıyla bağdaştıramıyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sendikal haklar ve grev konusunda, kurulduğun

dan bu yana her türlü ideolojik mücadelenin dışın
da kalmış olan, hatta Anayasa dışı akımlara karşı 
açıkça cephe alan Türk - Iş'e elbette kulak verilecek
tir. Halen Türk - iş Genel Başkanlığı yapan zatı, ül
kenin birliğini ve milletin bütünlüğünü her türlü men
faatin üstünde tutacağına, hiçbir sendikal hakla bun
ları pazarlık mevzuu yapmayacağına inanacak kadar 
tanıyorum. Zannederim üzerinde durulan, en önemli hu
sus «Check-off» meselesi olacaktır. Buna Yüksek Mec
lisinizin bir çare bulacağı inancındayım. Grevin, uy
gulamaya konmadan önce o iş kolundaki işçiler ara
sında oylamaya gidilmesinin demokratik bir yol ola
cağı kanaatindeyim. 

Kamulaştırmada rayiç bedelin esas alınmasını, kal
kınmakta olan ülkemizin şartlarına uygun görmemek
teyim. Kanaatimce o yer sahibinin beyan ettiği vergi 
değeri kamulaştırmada esas olmalıdır. 49 uncu mad
dede, «Devletleştirme bedeli için kabul edilen rayiç be
del» deyimini de aynı sebeplerle kabul edemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Basınla ilgili maddelerde de noksanlıklar veya ge
reksiz kısıtlamalar dikkati çekmektedir. Kanaatimce 
okullarımızda öğretim konusu olan diller dışında ga
zete, dergi veya kitap basımı veya ithali yasak olma
lıdır. Kitap ve broşür çıkarma hakkı ayrı bir hüküm
le düzenlenmelidir. 

Basın Ahlak Kurulu ülkemizde uzun btir uygula
ma sonucu Basın Hukuku içinde geleneksel bir nite
lik kazanmıştır. Kurulun anayasal mahiyet almasının 
zamanının geldiği inancındayım. Keza «Basın özgür
lüğü» ile ilgili 28 inci madde, basın ve yayım konu
sunda teşebbüs suçunu ihdas etmekte ve bu halde 
matbaa sahibinin dahi suçlanabileceğim hükme bağ
lamaktadır ki, bunun da cezalann şahsiliği ilkesiyle 
bağdaştırılması mümkün görülmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer maddeler hakkında sırası geldikçe elbette 

görüşlerimizi arz edeceğiz. 
Sözlerimin sonunda, gerek Sayın Gölcüklü, gerekse 

Sayın Tan, Tasarının «Temel hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılmaması» başlığım taşıyan 13 üncü 
maddesiyle parti kurma hakkını düzenleyen 77 nci 
maddesine, bu maddelerde sözü edilen «Komünizm» 
ve «Faşizm» kelimelerinin değişik yorumlara konu 
edilebileceği, bu sebeple bu kavramların tarif edilmele

rinin daha uygun olacağı yolunda muhalefet şerhi 
koymuşlardır. Bu görüşe aşağıdaki sebeplerle büyük 
oranda katılmamak mümkün değildir. 

Bilindiği gibi, «Faşizm» adı verilen siyasî afet 
İkinci Cihan Harbinden sonra bütün insanlık aleminin 
lanetini üstünde toplayarak tarihin karanlıklarına gö
mülüp gitmiştir. Bugün için faşizm, komünistlerin ya
rattığı menfur bir tehMkeden, komünizm hareketini 
gizleyebilmek için uydurulan bir yalandan ibarettir. 
Bir komüniste göre komünizmi tehlike sayan herkes 
faşisttir. Hatta hatırlanacağına göre 12 Eylül'den ön
ce Mao'cular Lenin'cileri «Sosyal faşist» diye itham 
etmişlerdir. Türk Ceza Kanununun 1937 yılında Ata
türk'ün vediası olarak yürürlüğe giren 141 ve 142 nci 
maddeleri komünizmi de faşizmi de yasaklamıştır; 
ancak calibi dikkat olan husus şudur : 45 yıldan bu 
yana bu maddeler mucibince komünizm propagandası 
yapmak suçundan mahkûm olan pek çok kişi mevcut 
olduğu halde, faşizm propagandasından ötürü hüküm 
giymiş tek bir kişiye rastlanamamaktadır. O itibarla, 
açıkça bellidir ki, tatbikat komünizmin ne olduğunu 
aydınlığa çıkarmıştır. Esasen Marksistler mahkemeler
de kendilerinin Türk olmadıklarını, devrimci Mark
sist olduklarını söylemek suretiyle herhangi bir kav
ram kargaşasına da meydan vermemektedirler; fa
kat buna rağmen ben komünizm kavramının da yine 
Anayasamızda açıkça tarif edilmesi gerektiği görüşüne 
katılıyorum; fakat kanaatimce asıl aydınlığa çıkarıl
ması gereken faşizm konusudur. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül'den sonra çeşitli batı ülke
lerinde yerleşen ve bugünkü yönetimimiz hakkında 
binbir türlü yalan ve iftiraya başvuran Marksist va
tan kaçkınları çıkardıkları dergi ve gazetelerle, ül
kemizi uçurumun kenarından kurtaran bugünkü yö
netimimize «Faşist yönetim» diye çamur atmaktadır
lar. Şu halde, belli çevrelerin ileride kimleri «Faşist» 
diye itham edeceği bugünden belli olmuştur. Ko
misyonumuz faşizmi tarif ederek maddelere açıklık 
getirmek suretiyle gerçek rejim düşmanı komünistlerin 
elinden yalan yere itham imkânını, tehlikeyi saptırma 
olanağını almalıdır. Böyle bir açıklamaya, vatanını, 
milletini, bayrağını, rejimini korumak isteyen bütün 
milliyetçilerin huzur ve güvenliği bakımından büyük 
ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Anayasa ile kavram kargaşası sona ermiş, va

tan, rejim, Atatürk ve istiklalimizin düşmanlarıyla 
bu değerleri korumak isteyenler kesin bir ayrıma tabi 
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tutulmuş, aydınlık bir Türkiye kurmak zorundayız. 
Olgun bir sükunet içinde bizleri seyreden çilekeş mil: 
letimizin tamamına yakını bizden huzurlu bir ülke, 
12 Eylül'den önceki kanlı ortamın bir daha geri gel
memesini, vatanın birlik ve düzenliğinin mutlaka ko
runmasını istemektedir. 

Anayasa Tasarısının geneli üzerindeki maruzatım 
bundan ibarettir. Maddelerde tespit edilecek eksiklik
leri Yüksek Meclisinizin ülke ve millet yararına en 
uygun bir şekilde gidereceğinden eminim. Tasarıyı bu 
inançla olumlu karşılıyor, maddelere geçilmesi lehin
de oy kullanacağımı belirtirken, hepinize saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zeki Çakmakçı'yı rica ediyorum; süreleri 

30 dakikadır, 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sözlerime başlarken, Ermemi canilerin insanlık dışı 

cinayetlerini nefretle kınıyor, şehitlerimize Allahtan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu vahşetin 
artık son bulmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; 
Gün geldi çattı; Meclisimiz birkaç günden beri 

kendisine kanunla verilmiş olan en büyük, en önemli 
ve çok büyük sorumluluk ve o kadar da şeref yük
lü görevini yerine getirmek için çalışıyor. İnancım 
odur ki, Anayasa Komisyonunun aylar süren emeği
nin ürünü olan Tasarı buradan çıktığında insan hak
larına daha saygılı ve ülke gerçeklerine daha uygun 
ve milletimizin beklentilerine, özlemlerine daha yakın 
bir görünüm alacaktır. 

Başlangıçta içte ve dışta çok şüpheyle karşılanan 
Millî Güvenlik Konseyinin, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları olarak bilinen siyasî partilerden daha çok 
demokratik yönetiminde bugün ulaşılan merhale Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin devlet anlayışını, millet ve ülke 
sevgisini ve Türk insanının ordusuyla bütünleştiğin
de neler yapabileceğini göstermektedir. O Türk insanı 
ki, hudutlarını çok iyi bildiği hak ve özgürlükleri ge
tirecek, topluma mutluluk ve huzur sağlayacak, Ata
türk ilkelerine bağlı, adil, demokratik, laik ve sos
yal, güçlü bir devlete temel olacak bir anayasa bek
lemektedir. 

Anayasa Komisyonunun getirdiği Tasarıda da bü
tün bu kelimeler cumhuriyetin temel ilkeleri olarak 
2 nci maddede sıralanmış; ama bunları Tasarının 
içinde tam olarak bulmak mümkün olmuyor. 

«Tasarının hiç mi olumlu yanları yok?» diye
ceksiniz. Var tabiî, olmaz olur mu?.. 

Anayasa Komisyonunu teşkil eden üyelerin kişilik
leri, bilgileri ve memleketseverlikleri kendi görüşlerine 
göre muhakkak ki bu ülkenin ihtiyacı olan anayasayı 
ortaya çıkarmıştır. Çeşitli görüş ve düşünceleri tümüy
le içerecek, onları tamamiyle tatmin edecek Mealli bul
manın da zorluklarını kabul ediyoruz. Ancak, ideale 
en çok yaklaşmanın yolunun da karşılıklı tartışmalar
dan, saygıdan ve hoşgörüden geçtiğini de ifade etmek 
isterim ve şu inancımı da tekrar etmek istiyorum ki, 
bu Meclis ve Millî Güvenlik Konseyi Türk insanının 
özlemlerini tatmin edecek, bu ülkenin gerçeklerine uy
gun, . ideale en yakın anayasayı yapacaktır. Bundan h'ç 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1980 öncesi yılların milleti ve ülkeyi nasıl bir 

çıkmaza getirdiğini hep birlikte gördük ve milleti 
ve ülkesiyle bütünlüğün neredeyse parça parça edil
mesine ramak kaldığı günleri bütün acıları ve vah-
şetiyle hep birlikte yaşadık. Daha doğrusu yaşamak 
zorunda bırakıldık. Bu acıları ve vahşeti zaman zaman 
hatırlamakta ve yansız olarak hatırlatmakta, geleceği 
hazırlamak ve onu korumak içlin büyük yarar var
dır. 

Bu tehlikeli gidişe «dur» diyen, gücünü Türk'ün 
insan sevgisinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, emk 
ve komuta zinciri içinde idareye 12 Eylül 1980 gü
nü el koymak zorunda kalmıştı. Bu Içhizmet Ka
nununun ona yüklediği en önemli görevlerden bi
riydi. Üstlenilen görev başarı ile yerine getirildi ve 
halen sürdürülmektedir. Ancak, idareye el koyarken 
ona devamlı sahip olmak niyeti de yoktu. Görev 
geçici bir süre için üstlenilmiş, sağlıklı bir demokratik 
düzeni yeniden kurmak gayret ve çalışmaları içine 
girilmiştir ve bu amaç doğrultusunda zamanı gel
dikçe yeni yeni adımlar atılmış ve bu adımların en 
önemlisi de Danışma Meclisinin kurulmasıyla göste
rilmişti. 

23 Ekim 1981 günü bu kutsal çatı altında topla
nan, sizlerden oluşan Danışma Meclisi özgürlükçü 
demokratik düzene geçiş hazırlıklarında, daha doğ
rusu bu düzeni yeniden kurma aşamasında Millî Gü
venlik Konseyinin en büyük yardımcısı olmuş ve ol
maya devam edecektir. Tüm üyelerin bu çalışmaları, 
bu görevin sorumluluklarını bilerek Büyük Atatürk'ün 
tarif ettiği «Akü hür, vicdanı hür kişiler» olarak 
sürdürmekte olduğundan hiç kimsenin şüphesi olma
ması gerekir. 
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Sayın üyeler; 
Bu Meclise verilmiş olan görevlerin en başında ve 

en önemlisi yeni bir anayasa hazırlamaktı. Öyle bir 
anayasa ki, artık milleti ve ülkeyi bir daha 12 Eylül 
1980 öncesi ortamına götürmesin ve uzun ömürlü ol
sun. Daha ilk günlerin heyecanı ve hemen hemen hiç 
kimsenin birbirini tanımadığı dönemde bu büyük gö
revin ilik aşamasında çalışacak olan Anayasa Komis
yonunun üyelerimi seçmiştik. Şimdi onların aylarca 
süren emek ve çalışmalarının saygıdeğer ürünü olan 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısını görüşüyo
ruz. 

Bilindiği gibi anayasalar bir devletin temel kuru
luşunu, örgütlenmesini ve bunların işleyişini belirle
yen kurallar bütünüdür. Bunun yanında, diğer kanun
ların anayasaya aykırı olmaması ilkesi de onda ifa
desini bulur. Bu özellikleri nedeniyle de üzerinde ti
tizlikle durulması gereken çok önemli bir vesikadır. 

Devletin temeli ve milletin toplumsal düzeni za
manla sınırlı olmayan, olmaması gereken düzenleme
ler ister. Bu nedenle de anayasaların ömrünün müm
kün olduğu kadar uzun olmasının çareleri aranır ve 
onların değiştirilmeleri diğer kanunlara göre daha zor 
şartlara bağlanır. Ancak, bunu yaparken gözönünde 
tutulması gereken şey milleti teşkil eden kişinin hak 
ve özgürlükleri ve görevleriyle sürekli bir değişim 
içinde olan toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını iyi gö
rüp onları bilimsel kurallar içinde, objektif olarak 
iyi değerlendirmektir. Kısa görüşler ve sadece hissî, 
tepkisel değerlendirmelerle yapılacak anayasaların 
uzun ömürlü olamayacaklarının örneğini ülkemizde 
de gördük. 

Kısıtlanmış özgürlükleri ve yargı denetimi dışın
da kalmış yürütme organını 1960 İhtilali ve dolayı
sıyla 1961 Anayasasıyla getirilmiş olan genişlik ve ka
yıtlar uzun sürede etkili ve verimli olamamış ve gü
nün birinde de milleti ve ülkeyi bölecek ve parçalaya
cak duruma getirmiştir. Ancak, burada şunu da ifade 
etmek isterim ki, 12 Eylül 1980'e gelişimizde sâdece 
bu Anayasayı suçlamak çok büyük haksızlık olur. 
Anayasa Komisyonu raporunda da belirtildiği gibi, 
onu tatbikte görevli olanların; yani idare edenlerin 
anlayış ve uygulayış tarzlarının da çok büyük rolü 
ve dolayısıyla suçluluğu vardır. Hatta bu, bizatihi 
Anayasanın suçundan da çok daha ağırdır. 

Hep bir ağızdan tepki Anayasası yapmayalım, 
toplum ihtiyaçları ve bilim neyi gerektiriyorsa onu 
yapalım, diyoruz; ama bunda başarılı olduğumuzu 
söylemekte zorluk çekmekteyiz. 1961 Anayasasında 
bu özellik vardı. Bu sefer de yine 1982 Anayasası 

Tasarısına baktığımızda bir tepki anayasası karşısın
da olduğumuz kanaatine varılmaktadır. Bu tepki re
aksiyonunun nedenini insanın tabiatında aramak ge
rekir herhalde. Sizi seveni sever, çanınızı yakanın 
canını yakmak istersiniz, insan yapısı; her zaman bi
limsel, objektif davranış, düşünüş ve fiil sınırları için
de kalmaya müsait değil herhalde. Bu yapıyı değiştir
mek ise bugünkü bilimsel koşullarda mümkün değil 
ve hiç olmazsa çok zor. O zaman yapılacak tek şey 
kalıyor, o da bü tepkiyi çok sınırlı, makul, bilimsel, 
objektif ölçüler İçinde tutmak oluyor. Bunu yapabi
leceğimiz ölçüler içinde değerlendirileceğimizin idraki 
içinde, tasarıyı şekillendirmenizi diliyorum. 

Bilindiği gibi, anayasalar çeşitli şekillerde yapıl
maktadır. Ya monarşik bir idareyi elinde tutan kişi 
bazı yetkilerini ortaya çıkan koşullar nedeniyle dev
retmek ister; o zaman tespit ettiği bir kurul iktidarı 
elinde tutan kişinin müsâadesi nispetinde haklar, öz
gürlükler veren bir anayasa yapar veya kurucu mec
lisler tarafından yapılır. Bu kurucu meclisler de ya 
seçimle gelmişitr veya bir güç bu meclisi oluştur
muştur. 

Demokratik anayasa, herhalde seçimle gelmiş bir 
meclisin yapacağı ve halkoyuna sunulup kabul edilen 
anayasadır, 1961 Anayasasını yapan Temsilciler Mec
lisinin oldukça geniş tabanlı bir seçimle teşekkül et
miş bir meclis olması ve anayasanın halkoylaması so
nucunda kabul edilip yürürlüğe girmiş olması 1961 
Anayasasını demokratik bir anayasa olarak niteler. 

Kurucu meclislerin kendilerini oluşturan güçlere 
bağımlılığı oranında verecekleri ödünlerin anayasala
rında en az düzeyde tutulması arzu edilen bir kural
dır. İçinde bulunduğumuz şartlarda bu ödünler en 
asgarî ölçüde tutulabilir düşüncesindeyim. Çünkü bi
liyorum ve inanıyorum ki, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Millî Güvenlik Konseyinin sayın üyeleri, millet ve 
memleket sevgisiyle dopdolu, Atatürk ilkelerine inan
mış ve onları millî sınırlar içinde bir bayrak gibi dal
galandırmak azminde ve milleti çok iyi tanıyan, onun 
özlemlerini çok iyi. değerlendiren özelliklere sahiptir
ler. 

Danışma Meclisinden çıkıp, Millî Güvenlik Kon
seyinde son şeklini alacak olan Anayasa, halkoyla
ması sonunda yürürlüğe gireceğine göre, demokratik, 
bir Anayasa- olacaktır. O halde, buradan çıkarken, 
bu özelliği kazanmayı hak etmiş olmalıdır. 

Bunalımlı dönemlerden çıkılırken, hep güçlü devlet 
aranmış ve onu yaratacak kurallar getirilmek isten
miştir ve belki de haklı olarak çoğu zaman da ifratla, 
tefrit arasında dolaşılıp, durulmuştur. 
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1961 Anayasası kısıtlanan özgürlükler ve haklara 
duyulan büyük açlık nedeniyle onları kişiye bolca 
sunmuştur; ama ne yazık ki, aradan geçen yıllarda bu 
hak ve özgürlükler yönetenlerin büyük hataları ve 
inatları yüzünden, onları getirenlerin düşündüklerinin 
tam tersine kullanılmış ve yine vatan millet sevgisin
den nasibini almamış yönetenlerin vurdumduymazlı
ğı, kışkırtmaları,"yol göstermeleri ve hatta hıyanetleri 
sonucu kargaşanın, kardeş kavgasının nedeni olmuş
lardır. 

Ben 1961 Anayasa metninden çok, onu uygula
makla yükümlü, 12 Eylül 1980 öncesi yöneticileri suç
luyorum ve bu suçun ağırlığı altında ezilip, yerin di-, 
bine geçmesi gerekenlerin hâlâ ülkenin kaderinde 
söz sahibi olabilmek çabası içinde olmalarını millet 
adına nefretle kınıyorum. Bu Anayasa Tasarısında bu 
yöneticilerin bazı haklarını sınırlayan bir maddenin 
olmamasını da büyük eksiklik sayıyorum. 

Sayım ©aşikan, değerli arkadaşlarımı; 
Fırsat buldukça çalışmalarına zevkle (izlediğini Ana

yasa Komisyomunun bilimsel Ibiir toplamtıdaymış gilbü, 
ıkonuları emine boyuna tartışmalarımdam büyük zevk 
alıyor ve yararlanıyordum. Ancak, en somumda orta
ya İkonan 'eserden, onları dinlediğim sırada 'aldığım 
zevki alamadım. İçimde 'biraz 'buruklu, (biraz bayal 
İkircikliği ile karışık duygular, düşünceler oluştu. 

Tasarı ile güçlü bir devlet getirilmek 'istemiyor
du, Bumdan yana olmamak akıl sahibi olmamalk 'gibi 
ibir.şey; lama 'bu güçlü devleti hemen yakın gelecek 
için değil de, uzak gelecek için düşündüğünüzde çe
lişik fikirlere Ikapıliyorsunuz, arzu edilen güçlü dev
letim otoriter devlet şeklime geçebileceği kapıları çok 
iyi kontrol altına almak gerekiyor. Tasarıda bu teh
likeyi görür gibiyim. 

Doğan çocuk prematüre, yani vaktinden evvel doğ
muştur. Onu toplumla tanıştanken, tam olgumlaşma-
dığını, telk başıma yaşama gücüme sahip olmadığını 
gördük. Daha 'takdim sırasında basım mensuplarınım 
ıhak'lı fceritoitlerime uğramıştı. Zira, gerekçesi yoktu, ra
poru yoikitu, muhalefet şerhleri yazılmamıştı, geçici 
maddeleri yoktu ve maddeler arasımda yapılan yolla
malar nokta nokita geçiştıMlmişti. Neden?.. (Kısaca 
cevap vermek gerekirse, aceleye getirilmişti. • 'Bir ge
cede 3(1 maddemin şekffiemdirilmesi ve son gece ça
lışmalarımın saat Ö3,00'de sonuçlandırılması,, acele 
edildiğinin em aşikâr deliliydi. Başlangıç bölümü 
yoktu; ama maddelerde 'bumdan 'bahsediliyordu. Nasıl 
olurdu 'ban?.. İkinci maddede, Cumhuriyetim temel il-
Ikelerinıim dayandırıldığı (başlangıçtan eser yoktu. Bu 

(başlangıç bölümünün meler içerebileceği 'herkes ta
rafımdan tahmin edilebilirdi; ama yazılı olmaması bü
yük 'bir eksiklik. 

(Komisyon üyesi Sayın 'Feyzioğlu'num da karşı oy 
yazısı da calibi dikkattir. İmla 'hataları, dil hataları, 
maddelerde 'birçok tekrarlar, hakikaten bir yoırgumlu-
ğun, aceleciliğim ifadeseydi. 

Kamıma göre, Tasarıda düzeltilmesi, iyileştirilme
si gereken çok madde var. Tasarının tümü üzerimdeki 
görüşmeleri çok uzatmamak içim sadece birkaç örmek 
vermek istiyorum. (Amcaik bu arada sumu da ifade et-
melk istiyorum ki, çok önemli saydığımız bir konuyu 
dikkatlerinize sunmak işitiyorum 'bu arada : 

İKomisyonum 'aceleciliğini itemkiilt ederken, korka
rım Meclislimiz de eğer bu tempoyla güderse, .somun
da aynı acelecilikle tenkit edilecektir. Maddeler üze
rimdeki çok önemli görüşmeler yeterimce yapılmadan 
geçilecektir, Bu ise Danışma Meclisimi ve omum üye
lerimi büyük <bir vebal altıma sokacaıktır. Bunum ted-
ıbirlerimi şimdiden almak zorundayız.) 

Temel halk ve özgürlükler sanki uzaktan gösteri
lip, geri çekiliyor, neredeyse yaşamanın bile garantisi 
yoik. 

Basıma getirilen kayıtlar çeşitli yorumlara neden 
olabilecek niteliktedir ve bu yorumlar basının ba
şında «Demoıklesin Kılıcı» gibi sallanıp duracaktır. 

Kamu kurumu niteliğimdelki meslek kuruluşları
nın faaliyet alanı meslekî sınırlar içine alınmasına 
rağmen, kamu kurumlarında görevli olan meslek sa
hiplerinin bu kuruluşlara üyelik 'bafckı kaldırılıyor. 
Neden?.. Maddemin gerekçesinde «Kamu kurum ve 
kuruluşlarında devamlı çalışanların serbest mesleik 
icra etmediklerimden, meslek kuruluşlarıma girmeleri 
örüenmişitir.» deniyor. Bu gerekçe yeterli olmamalkla 
(birlikte, (Komisyon, üyelerinim ülkemizde /hekimlerin1 

aynı zamanda serbest çalıştıklarını unuttuğumu da gös-
termek'tedir. , 

Çalışma bayatını düzenleyen maddeler, sendikal 
'faaliyetleri sınırlamak ve neredeyse sendikaları sade
ce 'birer levha halime dönüştürmelkite, (hoşgörü ortamı 
içinde huzur sağlaması gerekirken, âdeta 'kargaşayı 
davet eder görünmektedir. Bir kısım sendikamın geç
mişteki suçlarının yeniden tekrarlanmamasını (temin 
edecek başika .tedbirler ıgetirileibıiliırdiv 

'Mıeelis dışından cumhurbaşkanı ve başbakan seçi
mi veya tayinimi getirem maddeler, demokratik par
lamenter düzenim seçimle ikaralkterize olan özelliği
mle ters düşmüyor mu? Yakım 'geleceği düzenlemek 
için geçici maddelerle Ibazı kurallar getirilebilirdi. 
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Getirdlten Tasarı ile tilki 'başlı bık yönetim ortaya 
çıkacaktır. ©ir tarafa verilen ve diğerinden alınan yet
kiler, ibu iki başı günün birimde çatışmaya kadar va
racak sürtüşmelere, huzursuzluklara götürmeyecek 
midir?., Şimdiden dengeyi sağlayacak şartları getir
mek gerekmektedir. 

iLaıiıkliği kısaca, «Din ile devlet dşler-ini ayırma» dü-
ye kabul edip, Diyanet İşleri Başkanlığı 'ile digild mad
deyi çok kısa ve bence mahzurlu bir şekilde düzen
lemek yerinde değildir, Gedecek iktidarlara 'bu mües
seseyi istedikleri şekilde kullanabilme kapılarını iyi
ce kapamak, gerekmektedir. 

Örneklerli şimdilik burada 'kesiyorum. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; . 
196|1 Anayasasındaki boşlukların doldurulduğu 

söyleniyor; :amıa toprakla doldurulacak yerler, beton-
la dondurulmuştur. Toprakla doldurulduğunda supap 
görevi yapacak olan kısımların, 'betonla örülmesindn, 
barajın üsitten taşıp, daha çolk zarara neden olacağı 
düşünülmemişti. Boşluklar öyle silki doldurulmuştu 
iki, 'içindekiler yaşamlarını devam ettirecek oksijeni 
bulamayacaklardı. Bu durum ise uzun zaman taham
mül edilemeyecek bir ortamdan çıkış yollarını, zor
lamalarla da olsa, arayıp bulmaya sevk edecektir için
de (kalanları. Kısaca söylemek gerekirse, toplum hu
zursuz olacak, yani yeni toplumsal sorunlar ortaya 
çıkacaktır., 

Bütün bunlar yakın gelecekte düşünülemezdi; ama 
ya uzun vadede neler olablirdi, bunu iyi hesap et
mek, değerlendirmek gerekirdi. 

'Kısaca biraz önce de söylediğim gibi, prematüre 
doğmuştu bebek. Prematürelerin yaşatılması normal 
doğanlardan daha çok ilgi, daha çolk bilgi,, emek ve 
titizlik ister ve bu Tasarı, Danışma Meclisinin «aklı 
hür, vicdanı hür» tüm üyelerinin ihtimamli bakımını 
beklemektedir. 

Komisyon üyeleri bile veryansın ediyorlardı, hat
ta eleştirmeye değmeyecek: bir Tasarı» diyecek: Ikadar 
ileri gidiyorlardı. Çeşitli yönlerden, hakli, (haksız ate
şe tutuluyordu Tasarı. Bütün bunlar haklı mıydı?.. 
Tabiî İki hayır. Tasarının olumlu yönleri de vardı 
muhakkak; 'ama onları burada sıralamaya ihtiyacı 
yok Tasarının. 

Burada. size bu kürsülerin büyük hatibi, büyük 
Devlet Adamı Mierhum Faik Ahmet Barutçu'dan 
naklen bir fıkra anlatmama müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

Karadenizlinin bini giderken, uzakta çamurun 
içinde hirisimin bir şeyle uğraştığını fafkeder, ona 
yaklaşır ve sorar : «Hemşerum ne yapaysun?» «De

ve çamura battı da, çıkarmaya çalışıyorum.» der öte
ki; «Bana yardım eder misin?» Bizimki şöyle bir ba-
Ikar, deveye benzer bir şey göremez; 'ama («Olur 
Ihemşerum» der. Ceketi çıkarır, kollarımı 'sıvar, gör
düğü acayip şeyin çevresinde dolaşmaya başlar. De
ve öyle yayılmıştır ki, her bacağı bir tarafta, üzerin-
.deki yükün altında ezilmektedir ve sorar : «Ha bu 
pacak, bu tevenin midur?» «Evet» der deveci. «Ha 
bu pacak da bu tevenin midur?» Yine «Evet» ceva
bını alır. • 

Karadenizli bacağa benzetip sorduğu her dört çı
kıntı liçin aynı cevabı 'alınca, döner ceketini giyer, gi
derken deveciye : 

K<Hemşerum, bu teve kalkmaz» der. 
Ama ben bu ıkadar kötümser değilim. Anayasa 

Komisyonunun olağanüsitü çalışmalarını saygıyla karşı
lıyor ve üyeleriıni kutluyorum ve inanıyorum iki, ge
tirdikleri Tasarıda önerdikleri ve arzu ettikleri ve on
larla 'birilikte tüm milletin arzu ettiği, beklediği güç
lü Devlet, kişi halk ve özgürlüklerine, basına, sendi
kalara büyük zarar vermeyecek şekilde yapılacak dü
zeltme va düzenlemelerle Danışma Meclislinde ken
dilerini de tatmin edecek şekilde gerçekleştirilecektir. 

(Son düzeltme ve değişiklikleri yapacak olan Millî 
Güvenlik Konseyinin sayın üyelerimin, bu milleti ve 
ülkeyi berkeslten daha iyi tanıdıklarını, onun ihtiyaç
larını çok iyi billip değerlendireceklerimi biliyor ve 
geleceğe, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı geleceğe 
ümitle, inançla ve özlem dolu olarak bakıyoruz. 

Askerî yönetimin sürmesine rağmen özgürlükçü 
demokratik parlamenter düzene her zamankinden da
da çok yaklaştığımız bu dönemde, 'geçmişi, bugünü 
ve geleceği iyi değerlendirip, Atatürk ilkelerini bay
rak yapacak, özgürlükçü demokratik parlamenter dü
zeni yeniden kuracak Anayasamız, çok yakında, dos
tu, düşmanı gıptayla baktıracak olgunluk ve dolgun
lukta, ülke içinde barışı, huzuru, mutluluğu ve eko
nomik kalkınmayı sağlayacaik şekilde kamuoyuna su-
nulacaktıır. 

ıSayın Başkan, değerli üyeler; 
Konuşmamı, maddelerle ilgili ayrıntılara 'girme

den burada bitirirken, sırası geldiğinde düşünceleri
mizi, filkirlerimizi açıklayacağımızı bildirir, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim; 
ıSöz sırası Sayın IHamza Eroğlu'nundur.Yalınız kendi

lerinim istedikleri süre bir saat olduğu içlin, bu geride 
kalan yarım saati değerlendirme bakımından, kendi-
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teri konuşmalarını daha sonraya 'almalarına muvafa
kat buyurdular. 

Sözü iSayıın Avnıi Müftüoğlu'mıa veriyorumı. 
AVNİ MÜFTÜOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
/Anayasa konusundaki görüşlerimi arz etmeye baş

lamadan önce, 7 Ağustos Cumartesi giinü katil Erme
ni örgütüne mensup teröristlerin Etsenfeoğa'da giriştik
leri canavarca 'hareketi 'dünya önünde huzurumuzda 
tein eder, görevleri ibaşında şehit olan ve eski bir 
mensubu olmakla şeref duyduğum Emniyet mensup
larına, havaalanı görevlisine ve masum vatandaşları-
mızla yabancılara ıtanrıdan rahmet kiler, ailelerine sa
bırlar ve yaralılara 'da acil şifalar temenni ederim. 

Ayrıca, şunu da belirtmek isterim ki, bu örgüt
lerin girişmiş olduğu İbu (hareketler karşısında Dev
letimizin artık kesin ve müessir tedbirler almasının 
zamanı getaıliş ve hatta geçmektedir. Bunu güçlü Dev
letimizden 'beklemekteyim. Tabirim ederim iki, Sayın 
Devlet Başkanımız da konuşmalarında bunu işaret et
mişlerdir. 

Şimdi konuşmamın Anayasa konusunu teşkil eden 
bölümüne geçiyorum. 

Değeri arkadaşlar; 
Aziz ve yüce milletimize karşı tarihî sorumluluğu

nu yüklenmiş 'bulunduğumuz bir görevi, Türkiye Cum-
ihııriyefci Anayasasını yapma safihasına girmiş buıluınu-
yoruz .'Hepimizce malum olduğu üzere yapacağımız 
çalışmalar sonunda ortaya konulacak olan eser, mü
kemmelliğe, gerçeğe uygunluğu ve tutarlığı ölçüsün
de, birer ferdi olduğumuz Devletimizi, milletimizi gü
venliğe, barış ve mutluluğa ve refaha kavuşturması; 
dünya devletleri arasında layık olduğu yere ulaşıl
ması içim temel unsur olacaktır. Bu itibarla Yüse (Mec
lis olarak ne derece Ihassa ve dikkatli olmamız ve 
olanca gücümüzle çalışmamız gerektiğinim bilinci için
deyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu önemli görevin ilası zımnında Yüce Mecli

simize ıbir tasarı 'hazırlamak üzere, kendilerini 'bu 
sahada yetenekli ve yeteri görerek seçtiğimiz Ana
yasa Komisyonunun değerli üyeleri, bu görevi üstle
nerek, 123 Kasım İ1981 tarihinde çalışmaya başla
mışlar ve sıeıkiz ay gibi uzun 'bir süre sonunda, Genel 
Kurul görüşmelerine ancak 1İ2, 13 gün önce suna-
bilıniş'lerdir. 

Kendilerine, yorucu çalışmalarından 'dolayı teşek
kür ederim. Ancak, sekiz aylık çalışmanın mahsulü 
bu elimizdeki Tasarı olmaması gerekirdi Bu Tasarı 

dört beş aylık bir süre içerisinde önümüze getirilmiş 
olsaydı daha hoşgörüyle karşılamak mümkün ola
caktı. Ne yazık ki, Komisyonun 'bir değerli üyesinin 
muhalefet şerhindende öğrendiğimize göre '10 Ha
ziran 19ı8!2 tarihlime kadar planlı ve programlı bir ça
lışma 'içerisine girememiş; ancak bu (tarihten sömra 
yine de plansız, yoğun bir çalışmayla bu Tasarıyı ge-
ıtirebilmişıtir. Şayet gerçek, bu Sayın Komisyon üye
sinin ifade ettiği gibiyse, o zaman Komlisyon yöne
timinin ne derece tutarlı ve başarılı olduğunu anla
mak hiç de zor olmayacaktır. 

İBu 'tarizlerimle Tasarımın 'tamamıyla aleyhinde 
olduğumu söylemek istemli yorum; fakat bu kadar 
uzun süreyi kullanan Komisyon zamanı iyi değerlen-
dkımıiş olsaydı, 'bizlere ıgerek içeriği yönünden, ge
rekse tertip, düzen, ifade ve kanun tekniği yönünden 
daha doyurucu, daiha olgun ıbir tasarı sunmasının 
mümkün olduğunu belirtmek için ifade ediyorum. 
Değerli Komisyonumuzun, süreyi bu kadar rahatça 
kulll'anarak bizlerin Tasarı üzerindeki müzakere sü
remizi kısıtladığı gibi, Tasarıya daha iyi nüfuz et
memize imkân sağlayacak gerekçeyi de zamanında 
sunmamış, hatta 'bildiğiniz gibi Genel Kurul görüş
meleri de bu sebeple ertelenmiş, batta başlangıç met
nimi de yine summamıştır. İşte, üzerinde hassasiyet 
ve önemle durduğumuz Anayasa Tasarısını bu şart
lar ve maalesef kısıtlı zaman süresi içerisinde incele
me zorunda kalışımız hepimiz için büyük bir talih-
s'izlik olmuştur. 

Sayın üyeler; 
Benden önce konuşan çok değeri 126 larkadaşım 

Tasarı üzerindeki düşüncelerini ve kıymetli görüşle
rini çok geniş bir şekilde ve büyük, bıir maharetle ifa
de ettiler. Omları dikkatle ve büyük (bir zevkle diimle-
Idim. Yaptıkları 'eleştirilerle ileri sürdükleri görüşle
rim bazı isltismalaria, genellikle aynı noktalar üze
rinde toplandığını ve aynı paralelde olduğumu müşa
hede ettim. Bu 'durum bana, 'hazırlanmış olan' Tasa
rının aksak yönlerimin Yüce Kurulda giderilebilece
ği hususunda büyük ümitler verdi. 

Değerdi arikalaşlarım; 
Tasarı üzerindeki görüşlerimi arz ederken, za

mandan kazanmak ve tekrardan kısmen kaçınmak. 
için zorunlu gördüğüm hususlara başlıklar halinde 
temasla yetinerek fazla açıklamalara girmeyeceğim. 

Elimizdeki Tasarıyı tetkik ettiğimizde ilk göze 
çarpan husus, tertip, düzendeki hatalar, İfade noksan
lıkları, maddeler, maddeler içindeki fıkralar arasında
ki uyumsuzluklardır. Öyle ki, insan bazılarını okur-
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iken boğazının tıkandığı duygusuna kapılmaktadır. 
Maddelere geçildiğinde 'bunlar üzerinde durulacaktır. 

Tasarıda, gerekli olmayan konularda Ida teferru
ata fazlasıyla indirmiştir. Anayasa gibi temel bir ka
nunda yer almaması gereken hususlara yer venimiş-

v tir, 'Bazı Ikonuların teferruatla düzenlenmesinde, fay
da görülmekle beraber bu ihtiyacın kesinlikle zorun
lu kılmadığı hususlarda teferruata inilmemesi yerinde 
olurdu kanaatindeyim. Zira tadadı ' düzenlemelerle 
ıbazı 'konuların 'açıkta kalması 'tehlikesini gözden uzak 
tutmamak; gerekir. 

Tasarı hazırlanırken haklı olarak en çok gözönün-
de tutulan husus, lı2 Eylül öncesi durumun bir daha 
rmeydana gelmiemesi düşüncesidir. Dileğim; Allah'ını 
o günleri bir dalha milletimizle göstermemeğidir. 1'2 
Eylül öncesi 'durumuna gelinmemesi için gerekli «hü
kümlere yer verilmiş bulunması .memnundyet verici
dir. Yalnız ülkeyi 1112 Eylüle getiren nedenler üze
ninde durulurken, yine lüllkemizde 1960 'Hareketine ve
sile olan hususlar üzeninde 'de durulması ve dengeli 
bir çözüm yolunun bulunması da yararlı olurdu ka
naati ndeyim. 

Tasarının Temel Halk ve Özgürlükler 'Bölümü dü
zenlenirken, ıtemd hak ve özgürlüklerin özüne doku-
nulamayacağı 'kuralına yer veriltmıemesd ve bazı mad
delerin de buna muvazi olaralk düzenlenmemiş olma
sı bence 'bir dksikliıktir. 

Yine Tasarının Temel Hak ve Özgürlükler (Bölü
mlünde yer alan maddelerinde (ki, genellikle 121, 2(2, 
213) gedıkmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili kı
lınan mıeroiin emriyle (bu özgünlüklerin nazara alı
namayacağı görünmektedir. Kanımca, gecikmesinde 
sakınca bulunan hailenin 'bir genel kurala bağlanma
sı, mesela «Millî güvenlik ve kamu düzeni» gibi bir 
deyimle siniri artmasında yarar olacaktır. Yoksa, mev
cut halle, özel hayatın gizliliğinim ıkamu dokunulmaz
lığının, haberleşme gizliliğinin gelişigüzel ihlal edil
mesi mümkün olacaktır. 

Yinıe 16 ncı maddenin 'son (fıkrasının tehlikeli 
yorumlara ve uygulamalara imkân verecek tarzda 
düzenlenmiş olduğunu belirtmekte yarar görmelkte-
yim. IBenden önce kionuşan arkadaşlar misalleriyle 
arz ettiler. 

Tasarıdialkd mevcut düzenlemeye göre temel halk 
ve Özgürlüklere taalluk elden 'hususlarda kanun gü
cünde kararname çıkartılmasına ye'tiki verilmesi müm
kün olacaktır ki, ibuna da 'katılmamız söz konusu de
ğildir. 

Seyahat ve yerleşme özgürlüğü ile ilgili maddeye 
19İ61 Anayasasında, mevcut olan «Salgın hastalıkları 

önleme .amacıyla ıbu özgürlüğün sınırlanabileceği» 
'hükmüne yer verilmemiştir. Yer verilmesinde yarar 
olduğu kanısındayım. (Keza ekonomik koşular nede
niyle yurt dışına cılkısın sınırlanabileceğine dair bir 
hükmün de elfclenmesinde fayda mütalaa etmekteyim. 

;Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili' maddenin (kap
sam yönünden yeterli olmadığı, 1961 Anayasasının 
19 uncu maddesinin sadece 4 üncü fiknasının ilik ve 
ortaokullarda din eğitimi yapılmasını öngörecek şe
kilde düzenlenerek maddenin tümünün aynen alın
masını uygun görmekleyim., 

Düşünceyi açıklama, yayma ve basın özgürlüğüne 
'getirilen sınıriamaiların yorumlara ve subjelktif uygu
lamalara imkân verecek tarzda düzenlendiği görül
mektedir. Örneğin, arkadaş/larım da arz ettiler; eko
nomik hayatı etkileyecek zamansız haberler vesaire 
gibi... Bu durumlara imlkân vermeyeüek şekilde dü-
zenlem'e yapılmasının zarurî olduğu kanısındayım. 

Tasarının toprak müMyeflinıin düzenleyen madde
sinin de-«Çok geniş miktarda dahi oka verimli işle
tilen toprağın kamulaşttrılamaması» hükmü eşitsiz
liğe ve yine sübjektif uygulamalara mahal vermesi 
yönünden iyj bir düzenleme olmadığı kanısındayım. 

Sendikal faaliyetlerle ilgili olarak da yine yorum
lara imkân verecek düzenlemeler yapıldığı görülmek
tedir. Ayrıca küçük işyerlerinde toplu sözleşme ve 
grev yasağı getiren maddenin kapsamının geniş tutul
ması, sendika üyelerinin aidatlarını kendilerinin öde
mesinin öngörülmesi düşüncesine katılmamaktayım. 
Bu konularda yetkili arkadaşlarımın verecekleri iza
hat ve öneriler ışığında iyileştirici düzenlemeler ya
pılacağına inanmaktayım. 

Hafta tatili, bayram tatili ve yıllık izinlerin ücret
li olması gerektiği düşüncesindeyim. 

Tasarının yasamayla ilgili bölümünde Cumhuriyet 
Senatosunun kaldırılmış olması ve Türkiye'nin de
vamlı artan nüfus faktörü nazara alınarak meclis üye 
adedinin 400 değil de 450 olarak tespit edilmesinde 
yarar görmekteyim. 

Milletvekili seçilebilmek için getiriîen «8 yıllık öğ
renim görme» şartının, «ortaokul mezunu olmak» şek
linde düzenlenerek kabulünde fayda mütalaa etmekte
yim. 

84 üncü maddenin son fıkrasına yatırımcı kuruluş
ların müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdü^ ge
nel müdür yardımcısıyla valilerin de görevlerinden 
çekilmedikçe aday olamayacaklarının eklenmesinde yi
ne fayda mütalaa etmekteyim. 

Milletvekillerinin görevlerini layıkıyla yapmalarını 
sağlamak ve bazı mahzurları ortadan kaldırmak için, 
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«nilletvekilliği dışında resmî ve özel herhangi bir iş 
yapamayacaklarına dair bir hüküm konulmasından 
yanayım. Hepimiz bu Mecliste çalışma sürelerimizin 
bizlere yetmediğini dahi görmüş bulunuyoruz. 

Seçimlerin eskiden olduğu gibi 4 yılda bir yapıl
masından yanayım. 

Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden yetki almadan Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah 
kullanmasına karar verebilmesini öngören 88 inci mad
denin son fıkrası hükmünün yerinde olmadığı kanı
sındayım. 

Seçimlerde geçici bakanlar kurulu teşkiline dair 
1961 Anayasasının 109 uncu maddesine benzer bir 
hükme yer verilmemiş olmasını uygun görmekteyim. 

Milletvekilleri ödenek ve yolluklarının 1961 Ana
yasasında olduğu gibi düzenlenmesinde fayda müta
laa etmekteyim. 

Cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen maddede 
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için son turda dahi olsa 
belli oranda oy alma şartı öngörülmeli ve bu oyla
madan da bir sonuç alınmaması halinde, seçimlerin 
yenilenmesini gerektiren bir düzenleme yapılmalıdır. 

Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin dozunun iyi 
tespit edilmediği düşüncesindeyim; çünkü Cumhurbaş
kanına tanınacak olan aşırı yetkiler onu tartışma or
tamına çekebilecektir. Ülkemizde yüce bir mevki olan 
bu mevkiin buna tahammülü olmayacaktır. 

Cumhurbaşkanına tanıyacağımız yetki ve görevler 
oranında sorumluluk da öngörülmeli veya hiç değil
se Cumhurbaşkanının belli şartlarda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin oyuna başvurması gibi bir sistem ge
liştirilmelidir. 

Cumhurbaşkanının, başbakanın görevine son ver
mesini öngören hükme katılmıyorum. Bunun büyük 
sakıncalar doğuracağına inanıyorum. 

Başbakanın belli koşullarda seçimlerin yenilenme
sini öngören hükmü, yerinde bulmakla beraber, mec
lis dışından atanmış bir başbakana bu yetkinin tanın
maması gerekeceğine inanıyorum. Esasında meclis dı
şından başbakan ve bakan atanması da sınırlayıcı hal
lere inhisar ettirilmelidir. 

Tasarıda sadece istişarî görev yapmak üzere, Dev
let Danışma Konseyi kurulmasının ne derece yarar
lı ve gerekli olduğu hususunda da önemli tereddütle
rim bulunmaktadır. Çünkü, Cumhurbaşkanının istişa
re ihtiyacı başka kurullarla veya usullerle gönderilebi
lir veyahut bu ihtiyacı karşılayacak kişilerin Cumhur
başkanlığı sekreteryasmda istihdam edilmesi her za

man için ve anayasa ile ilgilendirilmeden mümkün bu
lunmaktadır. Komisyonun yapacağı açıklamalar ve Ge« 
nel Kuruldaki tartışmalar sonunda konunun vuzuha 
kavuşabileceğini ümit etmekteyim. 

Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili 134 üncü madde
nin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde anamuhalefet 
partisi liderinin de çağrılması yetkisinin Cumhurbaş
kanına tanınmasında da yarar olacağı inancındayım. 

Üniversitelerle ilgili hükmün idarî özerkliğe yer ver
meyecek şekilde ve Yüksek öğretim Kurulu Kanunu 
nazara alınarak düzenlenmesi gereğine inanmaktayım. 

Türk Dil Akademisinin anayasa ile düzenlenmesi
nin yararına inanamıyor, bunun bir kanun konusu ola
bileceğini düşünüyorum; Genel Kurulda yapılacak tar
tışmalarla vuzuha kavuşulacağına inanıyorum. 

Anayasa Mahkemesine seçilebileceklerin nitelikle
riyle öğrenim. durumlarının belirtilmesinde kesin za
ruret görüyorum. Ayrıca üyelerin Cumhurbaşkanı ta
rafından seçilmesini uygun bulmakla beraber, bunun 
belli kuruluşlarca seçilip gösterilecek adaylar arasın
dan yapılmasında büyük faydalar görmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarıya, değinmediğim kısımlarında bazı istis

nalar saklı kalmak üzere genel olarak olumlu bul
maktayım. İnancım odur ki, Yüce Meclisimizde yapı
lacak tartışmalar, ileri sürülecek değerli fikirler ve öne
riler ışığında Komisyonun da katkıları ve yardımcı 
olmasıyla Ulu önderimiz Atatürk'ün düşünceleri is
tikâmetinde, Devletimiz, milletimiz için günümüzün 
ve özellikle geleceğin şartlarına en uygun bir anayasa 
yapılarak, Kurucu Meclisimizin bir kanadı olan Mil
lî Güvenlik Konseyimize sunulabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek

kür eder ayrıca yine Komisyonumuza huzurunuzda 
teşekkür eder, sonsuz saygı ve şükranlarımı arz ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, bu suretle öğleden evvelki programı

mızı tamamlamış oluyoruz; çünkü kalan 5 - 1 0 da
kika zarfında bir arkadaşın sözünü bitirmesi müm
kün değil. 

öğleden sonra ilk söz Sayın Hamza Eroğlu'nun ol
mak kaydıyla oturumu, saat 14.00'te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.20 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELt 

KÂTtP ÜYELER : tmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
123 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkanım, usul hak

kında bir şey arz edebilir miyim?... 
BAŞKAN — Hangi usul?... 
MUSTAFA YÜCEL — Mevcut çalışmalarla il

gili usul hakkında. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

2. — Ölüm cezasına hükümlü Mehmet Onur Mi
mari a ait dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilmek üzere iadesine, dair Başbakanlık tezke
resi. (3/400) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var, oku
tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarlayarak adam öldürmek suçundan Konya 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince ve
rilen Ölüm cezası, Askerî Yargıtay Beşinci Dairesinin 
21.6.1982 gün ve 1982/302-386 sayılı ilamı ile onanan 
Mustafa Salim oğlu 1957 doğumlu îzmir Mecidiye 
Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Onur Miman hak
kında düzenlenen dava dosyası ilgi (a) yazımız ile 
gereği yapılmak üzere gönderilmişti. 

Millî Savunma Bakanlığının ilgi (b) yazısında, 
hükümlü Vekili Avukat Hilmi Barlas'ın «Karar dü
zeltilmesi» isteminde bulunduğundan bahisle hüküm
lü hakkındaki dava dosyasının Askerî Yargıtay Baş
savcılığına iletilmek üzere iadesi istenilmektedir. 

Adı geçene a)it dava dosyasının Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmek üzere Başbakanlığa tevdi 
edilmesi için gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Efendim, o konuda bir müddet son
ra birtakım açıklamalar da yapacağız. Meclisin ça
lışmalarına müteallik hususta birtakım önergeler mev
cuttur, onları okutacağım ve oylarınıza sunacağım. 
Bu vesileyle sizin de fikrinizi açıklamanız imkân da
hiline girecektir. 

MUSTAFA YÜCEL — Teşekkür ederim. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda açık bulunan 
sözcülüğe Aydemir Aşkırim seçildiğine dair Geçici 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/413) 

BAŞKAN — Maden Geçici Komisyonu Başkanı 
Sayın özman'ın bir tezkeresi var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile 

Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini Düzen
leyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyonumuzun Sözcüsü Sayın Hil
mi Sabuncu, 8.7.1982 tarihinde Komisyon Sözcülüğün
den istifa ettiğinden, 9.7.1982 tarihinde yapılan seçim
de Sayın Aydemir Aşkın sözcü seçilmişlerdir. 

Gereği için bilgilerinizi saygıyla arz ederim. 
Yılmaz ÖZMAN 

Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

4. — Başkanitk Divanının Artayasanın Genel Ku
rulda görüşülmesiyle Ugili kararı. 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerindeki görüş
melerin zamanlamasıyla ilgili olarak iki önerge veril
miş bulunuyor. 

— 225 — 



Danışma Meclisi B : 123 9 . 8 . 1982 0 : 2 

Aynı şekilde, biraz evvel ıttılalarınıza sunulmuş 
bulunan Danışma Meclisi Başkanlığının da bir kararı 
mevcut bulunmaktadır. 

Bu 'itibarla, önergeleri ve onu takiben kararı, okut
mak suretiyle oylarınıza sunmak istiyorum. 

Sayın Gökçe, Sayın Kuzuoğlu, Sayın Karahasan-
oğlu'nun önergesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasa Tasarısı tümü üzerindeki görüşlerini bil

dirmek için 90'dan fazla üyemizin söz aldıkları bilin
mektedir. Görüşmeler başlayalı beri bir hafta çalışıl
mış olmasına rağmen, ancak 21 üye konuşabilmiştir. 
Söz alıp da iki saat süre ile konuşan üyelerimiz mev
cuttur. 

Görüşmeler bu tempo ile sürdüğü takdirde, Tasa
rının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanabilme
si için bundan sonra üç haftaya daha ihtiyaç vardır, 
Böyle olunca, bü süre, Eylül'ün ilk haftasına kadar gi
decek, Anayasa Tasarısı görüşmelerinin tamamlanma
sı için planlanan 21 Eylül tarihinde çalışmalar bitirile
memiş olacaktır. 

Her ne kadar üyelerin konuşma süreleri konusun
da bir sınırlama getirilmemiş ise de, Anayasa Tasarı
sının 200 maddeden ibaret olduğu, maddelere geçince 
çarşamba günlerinin kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine ayrılması için karar verildiği, Tüzüğe göre 
Tasarının iki kez görüşülme zorunluğunun bulundu
ğu ve birinci görüşmenin bitiminden itibaren 72 saat 
geçmeden ikinoi görüşmeye başlanamayacağı husus
ları gözönünde bulundurulursa, Tasarının tümü üzerin
deki görüşme süresinin kısaltılması kaçınılmaz bir 
gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumu gayet iyi takdir edeceğine inandığımız 
Genel Kurulumuzun, konuşmaların yarım saati aş
maması konusunda bir karar alması için gereğini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Abbas GÖKÇE Fehmi KUZUOĞLU 
Rahmi KARAHASANOĞLU 

BAŞKAN — Yine aynı şekilde, çalışmalarımızı 
düzenlemek amacıyla Sayın Akdemir, Sayın Çak
makçı ve Sayın Vardal bir önerge vermiş bulunmakta
dırlar, okutuyorum. 

Damşma Meclisi Başkanlığına 
Tümü üzerinde görüşmeler yapılan Anayasa Tasa

rısının Danışma Meclisinde öngörülen süre içerisin
de tamamlanabilmesi için, tümü üzerindeki görüşme
ler bitinceye kadar saat 20.00 - 23.00 arasında ve 
gerekirse Cumartesi - Pazar günleri dahil çalışmaların 

sürekli yapılabilmesi hususunu Genel Kurula sunma
yı emir ve müsaadelerinize derin saygılarımla arz 
ederim. 

Mehmet AKDEMİR Isa VARDAL 
Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Usule taalluk eden bir diğer önerge 
Sayın Aydar'a ait, onu da takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının süresi içinde Yüce Mecliste 

görüşülmesini sağlamak üzere genel konuşmaların kı
sıtlanma isteği makul sayılabilir; ancak tarihî, sorum
luluk yüklenmiş her üyenin düşüncelerini açıkça ve 
dilediği ölçüde konuşması en tabiî hakkıdır. 

Hızlı görüşme ve zaman kazanma usulü ihdas 
edilebilmesi için konuşmaların bu aşamasında aşağı
daki önerimin dikkate alınması gereğine inanmakta
yım. 

Konuşma yapacak üyelerin yazılı hale getirilmiş 
konuşma metinlerinin aynen zapta geçirilmesi ve bu 
konuşma metinlerinin konulan süre içinde özetlen
mişinin en uygun ve hakkaniyet taşıyan usul olacağını 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

BAŞKAN — Danışma Meclisi Başkanlığının tez
keresini okutuyorum. 

. Genel Kurula 
Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 9 Ağustos 

1982 tarihli ve 41 sayılı kararı ilişikte sunulmuştur. 
Arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

Başkanlık Divanınca alınan ve Genel Kurulun 1 
Temmuz 1982 tarihli 114 üncü Birleşiminde görüşü
lerek kabul edilen karara göre; 

Anayasanın tümü üzerindeki görüşmelerin tamam
lanmasından sonra maddeler üzerindeki görüşmelerin 
Çarşamba günleri hariç günde iki oturumda 8 saatlik 
bir mesai yapmak suretiyle 21 Eylül 1982 tarihine ka
dar tamamlanması kararlaştırılmıştı. 

Ancak, bilinen sebeplerle genel görüşmeler iki gün 
ertelenmiş, sonraki üç günde ancak 21 üyemiz, 21 
saatte konuşmalarını tamamlayabilmişlerdir. 

9 Ağustos 1982 tarihi itibarı ile söz talebinde bu
lunan üye sayısı 75'tir. Bu üyelerin görüşlerini açık
lamaları için 46 saatlik bir süreye ihtiyaç vardır. Uy-

i 
gulanan programla 8 saatlik oturumlarda günde orta
lama 7 saat görüşme yapılmaktadır. Bu tempoyla 
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tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanabilmesi, 6 
günden fazla bir mesaiyi gerektirmektedir. 

Bu durumda Anayasa tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler 17 Ağustos 1982 Salı günü bitebilecektir. 

Anayasa tasarısının maddelerine geçildiğinde Çar
şamba günlerinin de Anayasa görüşmelerine tahsisi 
halinde dahi toplam 24 iş günü kalacaktır. 24 iş gü
nünden üç gününün içtüzük gereği ikinci görüşmelere 
geçmeden verilecek ara için, asgarî dört gününün ikinci 
görüşmelere aynlması gerekeceğinden, maddeler üze
rindeki görüşmelere sadece 17 gün kalacaktır. 

17 gün, 7 saatlik çalışma temposuyla toplam 119 
saat demektir. Anayasa tasarısının 200 maddeden oluş
tuğu dikkate alındığında bir maddenin görüşülmesi 
için sadece 36 dakikalık bir zaman kalmaktadır. Bir 
maddenin görüşülmesi için 36 dakika gibi kısa bir 
sürenin yeterli olamayacağı aşikârdır. 

Bu durumda sağlıklı bir görüşmenin yapılabilmesi 
için 9 Ağustos 1982 tarihinden itibaren Cumartesi gü
nünü de çalışma günlerine katarak, haftalık iş gününü 
6 güne çıkarmak ve 30 Ağustos 1982 günü de çalış
mak suretiyle maddeler üzerindeki görüşmelere 24 gün 
ayırmak zorunlu görülmektedir. Bu takdirde, çalışma 
gün ve saatlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi ge
rekecektir : 

9 Ağustos 1982 Pazartesi gününden başlayarak 21 
Eylül 1982 Salı akşamına kadar; 

1. Anayasa tasarısı görüşmelerinin şimdilik haf
tanın Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 
ve Cumartesi, günlerinde yapılması, 

2. a) Tümü üzerindeki görüşmelerin : 
Birinci Oturum : 9.30 - 12.30 
İkinci Oturum : 14.00 - 19.00 
Üçüncü Oturum : 20.30 - 23.00 saatleri arasında 

yapılması, 
b) Maddeler üzerindeki görüşmelerin : 
Birinci Oturum : 9.30 - 12.30 
İkinci Oturum : 14.00 - 19.00 
Üçüncü Oturum : 20.30'da başlayarak şimdilik 

günde en az 8 maddenin görüşülmesi tamamlanıncaya 
kadar devam etmesi, 

Normal 2 oturumda en az 8 madde üzerindeki gö
rüşmelerin tamamlanması halinde gece mesaisi ya
pılmaması. 

3. 30 Ağustos 1982 Pazartesi günü de çalışmaya 
devam edilmesi, 

4. Yukarıda arz olunan sebeplerle karar tarihin
den itibaren komisyon adına yapılacak görüşmeler 
hariç, tümü üzerinde söz kaydı yapılmaması, 
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5. Maddeler üzerindeki değişiklik önergelerinin, 
gerekli tetkiklere fırsat vermek üzere önceden verilme
sinin temenni olunması, 

6. Bu süre zarfında çok önemli ve acele haller 
dışında diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme
mesi, 

Hususlarının Genel Kurulun tasviplerine sunulma
sına karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
' Başkanlık Divanının kararıyla Sayın Akdemir, Sa

yın Çakmakçı ve Sayın Vardal tarafından yapılan 
teklif kısmen de olsa birbirini tamamlamaktadır. 

Bu itibarla müsaade ederseniz Sayın Akdemir, Baş
kanlık Divanının tezkeresi istikametinde karar alın
ması hususunda bana yardımcı olmanızı rica ediyo
rum. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, benim 
gayem tümü üzerindeki çalışmaların bir an önce bi
tirilip maddelere geçilmesine matuftur. Bu nedenle 
Genel Kurulun tasvibine... 

BAŞKAN — Bizim hazırladığımız esaslar da esas 
itibariyle sizin kararınıza yakındır; pazar günü hariç 
olmak üzere. Bu itibarla müsaade ederseniz aynı isti-, 
kamette bir görüşü getirmiş oluyoruz katılırsanız... 

MEHMET AKDEMİR — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Karaha-

sanoğlu, tümü üzerinde yapılacak görüşmelerin ya
rım saatle sınırlandırılmasını talep etmektedirler. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan müsaade bu-
yurulursa çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Büyük bir tarihî sorumluluğu yüklenerek burada 

ulu Devletimize, ulu Milletimize kutsî bir görevi yap
mak üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Elde belirli bir takvim var. Bu takvime göre, ay
rıntılara girmeyeceğim, Başkanlık Divanı kararında 
ve benim önergemde belirttiğim gibi, bu takvimin uy
gulanması için, tamamen yerine getirilebilmesi için 
bazı özverilerde, bazı feragatlarda bulunmamız gerek
lidir. 

Bugüne kadar söz alan arkadaşlar için herhangi 
bir sınırlama yapılmadı ve bu sınırlama yapılmama 
keyfiyeti de gayet uygun idi Anayasanın serbestçe tar
tışılıp iyi bir şekilde çıkması açısından. Bugünden son
ra böyle bir sınırlamanın yapılması ilk bakışta eşitlik 
prensibini bozar gibi bir düşünceyi hatıra getirebilir; 
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fakat akıl için yol birdir. Aşağı yukarı buradaki gö
rüşmelerde hepimizin vardığı asgarî müşterekler var. 
O müştereklerde birleşiyoruz. öyle ki, bendenizin ka
naatine göre söz ilaç gibidir; azı müessirdir, azı te
sirlidir. Esas satırbaşlarına ve anafikirlerine dokun
mak suretiyle yarım saat içerisinde her şey ifade edi
lebilir. Kaldı ki, Anayasanın maddeleri üzerindeki gö
rüşmelere geçtiğimizde, her madde üzerinde enine 
boyuna, derinliğine görüşlerimizi bildireceğiz ve öner
gelerimizi takdim edeceğiz. 

Bu yönden, ben de dahil bugüne kadar söz alıp 
da henüz konuşamamış arkadaşlardan istirham ediyo
rum, tabirimi mazur görün yalvarıyorum, bu yarım 
saatlik süreyi uygun görelim ve büyük Milletimize 
yaraşır biçimde buradan güzel bir anayasa çıkara
lım. Takdir Yüce Kurulunuzundur, saygıyla selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde, aleyhinde?.. 
MEHMET AYDAR — Üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, bir lehte, bir aleyhte söz 

vereceğim Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Efendim geneli aleyhte 

olacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
1 Temmuz 1982 tarihli 114 üncü Birleşimimizde 

Anayasa görüşmelerine ilişkin ve Anayasanın süresi 
içerisinde tamamlanmasına dair olan tedbirler Başkan
lık Divanınca tespit edilmiş, Yüce Kurula arz edil
miş ve Yüce Kurulun kararıyla da kesinleşmişti. 

114 üncü Birleşimde Anayasa görüşmeleri tamam
lanıncaya kadar Genel Kurulun resmî tatil günleri 
dışında haftanın, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 
ve cuma günleri toplanmasına, ancak görüşmelerin 
belirlenen tarihi aşması ihtimali karşısında Genel Ku
rul kararıyla tatil günlerinde de toplantı yapılmasına 
ki, Sayın Genel Kurul böyle bir kararın alınması için 
Başkanlık Divanını tedbir almaya sevketmiştir. Şimdi 
karşımıza çıkmış olan bu karar bu tedbirin uygulan
ması safhasına geçilmesi hususunda yine Yüce Ku
rulun tasvibine sunulmasından gayri bir anlam taşı
mamaktadır. 

Bu itibarla, daha önce almış olduğumuz bu ka
rar içerisinde yer alan bu kararı da gönlümce des
tekliyorum; fakat süre tahdidine gelince, konuşmuş 
bir üye arkadaşınız olarak ve uzunca konuşmuş bir 
üye arkadaşınız olarak süre tahdidini şahsen içime 

l sindiremiyorum. Bütün arkadaşlarımız dilediğince ko-
J nuşsunlar. Demin usule müteallik verdiğim önergede 
I bunu ifade etmek istedim. Eğer arkadaşlarımız ken

di iradeleriyle kendi konuşmalarını özetlemek, ancak 
metinlerini tarihî bir belge olarak şu Yüce Meclisin 
zabıtlarına intikal ettirmek istiyorlarsa o yolun Yü-

I ce Kurulca tasvip görmesini temenni etmekteyim. 
I Bu itibarla, alınan karara sürenin kısıtlanmaması 
I kaydıyla katılıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın konuşması Sayın Gökçe ve arka-

I daşlarının önergesinin aleyhinde olmuştur. Konuşul-
I makta olan önergede Sayın Gökçe'nin önergesidir. 
I Bu itibarla, Sayın Gökçe'nin önergesinin lehinde ko-
I nuşmak isteyen bir arkadaşımız varsa ona söz verdik -
I ten sonra oylarınıza sunacağım. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, söz istemiş-
I tim, yapılan her iki teklifi dengeleyen bir teklifte bu-
I lunmak istiyorum müsaade ederseniz arz edeyim. 
I BAŞKAN — Efendim, şimdi müsaade ederseniz 
I Sayın Sanoğlu, önce yarım saat konusunu oylamaya 
I sunmak istiyorum, bunun lehinde iseniz size söz ve-
I receğim. Bilahara Başkanlık Divanının kararı ile ala-
I kah olarak bir görüşünüz varsa, onu da takdirlerini-
I ze sunacağım. 

AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde Sayın 
I Başkan, 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Senvar Doğu, lehin

de. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de-

I ğerli arkadaşlarım; 
I Sayın arkadaşım Gökçe'nlin verdiği önergenin le-
I hinde konuşmak üzere huzurunuza geldim. Hakika-
I ten bugün dördüncü gün arkadaşlarımızın Anayasa-
I ma tümü üzerinde ve zaman zaman maddeleri üzerin-
I de detaylı görüşlerini aldık. Gördük ki, söylenenler 
I büyük ölçüde tekrarlanıyor, yani demin bir arka-
I daşıma da ifade ettim, Amerika'yı yeni baştan keş-
I fetme durumu söz konusu değil. Çok orijinal görü-
I şü olan arkadaşlarımız için sanırım birbuçuk saatlik 
I bir devrede bunları anlatmak biraz zaman israfını ge-
I rektirecektir. 
I Bu nedenle, yarım saate sığmak, ehemmi mühime 
I tercih ederek sığmak kanımca en akılcı yoldur. Ümit 
I ederim ki, Genel Kurul bu önerge üzerinde ittifak 
I eder ve bundan sonraki görüşmelerimiz bu minval 
I üzere devam eder. 
I Bunda ayrıca büyük bir fayda var değerli ar-
I kadaşlarım. Bundan sonra Başkanlığın getireceği tek-
I lifleri de kısmen bu önergeye evet dersek daha akılcı 
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biçimde redaksiyona tabi tutma imkânımız olacak
tır. Bence esas mühim olanı budur, bu hususun göz
den kaçırılmamasından çok büyük fayda görmekte
yim. 

Söz almışken Sayın Başkanım biraz usule müteallik 
olmakla birlikte müsaade ederseniz btir görüşümü arz 
etmek isterim : 

Efendim, Anayasa görüşmelerine geçmeden önce 
bazı ilke kararlarında mutlak surette mutabık olmak 
zorunluluğu vardır. Bunlardan bir tanesini Sayın Kan-
tarcıoğlu dile getirdiler, lisan meselesidir. Lisan yö
nünden Anayasa metninin lisanı, kelimeleri yönünden 
bir ilke kararı almakta sonsuz fayda görmekteyim. Bu 
konuda önerge vermek isteyen arkadaşlarıma (imzam
la katılmam mümkündür; çünkü bu bize büyük fayda 
temin edecektir, bir «veya» veyahut «ya da» kelimesi
nin, her maddede defaatle üstünde söz alıp konuş
maktansa, başlangıçta karar verip bunu ilk planda 
çıkarmakta çok büyük faydalar vardır. 

Onun dışında ikinci bir ilke kararı kanımca şöyle 
olması lazımdır; başkanlık sistemlini burada tartıştık, 
yarı başkanlık, ben ona melez başkanlık sistemi di
yorum, tartışıyoruz peki buna ilke kararında acaba.... 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen önergeyle alakalı 
olarak toparlayın. 

AHMET SENVAR DOĞU — Müsaade edin Baş
kanım tamamlayacağım efendim. Yani bu konuda, 
başkanlık sistemi konusunda, çift meclis konusunda 
ilke kararlarıyla bdrleşirsek sanırım bundan sonraki 
görüşmelerimiz hem süratlenecektir, hem de daha 
akılcı yönde bitirmiş olacağız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Yüce Meclisi 
saygılarla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Tunçbay, bir arzunuz mu var efendim? 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, Sayın San-
ver'i dinledik, önergeyle çok uzak ilişkili bir konuş
ma yaptılar. Direkt olarak önerge ile ilgili lehinde 
konuşma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, müsaade ederseniz 
bir lehte, bir aleyhte konuşma yapılmıştır, bundan 
sonra oylarımızla kanaatlerimizi belirtelim, bana yar
dımcı olunuz lütfen. Teşekkür ederim. 

Sayın Gökçe'nin, tümü üzerinde yapdacak ko
nuşmaların yarım saatle sınırlandırılmasını öngören 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı teklifleri üzerinde yine bir lehte, 
bir aleyhte arkadaşımıza söz vermek istiyorum, Sa
yın Tunçbay aleyhinde buyurun efendim. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

Şimdi kabul edilen önerge konuşmaları kısıtlıyor, 
yani 30 dakikaya indiriyor. Gerçekten bilimsel olarak 
bir dikkat ancak 30 dakika toplu bir halde tutulabilir, 
30 dakikayı geçen sürelerde kişi dikkatini dağıtır ve 
konuyu izleyemez. Biz bu kadar olumlu bir karar 
aldıktan sonra Sayın Divanın getirdiği bildiride gör
düğüm kadarıyla geceleri belki saat 23.00'e kadar sü
recek olan konuşmalar önermektedir, süreyi oraya 
kadar uzatmaktadır. 

Kanımca, sağlıklı olarak bu Anayasayı tartışmak 
istiyorsak, bu kadar gün, bir hafta liçinde 5 veya 6 
gün gece uzun saatlere kadar oturup konuşmamız 
sağlıklı bir tartışmadan bizi uzaklaştıracaktır, yorgun
luktan ilgimiz azalacaktır, çünkü biz birer maki
ne gibi çalışamayız. Düşünerek, sağlam biir biçimde 
eleştirici yaparak, olumlu olumsuz yönlerini görerek, 
aklıselimimizi kullanarak yine sağlıklı bir biçimde bu 
konuyu ele almamız gerekir. 

O bakımdan, bizim hepimizi sarsacak olan uzun 
bir süre bence sakıncalı görülmektedir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
MUSTAFA YÜCEL — Aleyhinde söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde konuşuldu efendim. 
MUSTAFA YÜCEL — Efendim, arz etmek iste

diğim başka bir husus var. 
BAŞKAN — Başka bir husus yok efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Lehinde konuşmak is

tiyorum Sayın Başkan, müsade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Biraz önce Sayın Gökçe arkadaşımız tarihî bir 

sorumluluk yüklendiğimizi ve bu görevin gereklerini 
yerine getirme gayreti içinde olduğumuzu belirttiler. 
Hali ile bu ifadeye katılmamak mümkün değildir. Sa
yın Gökçe'nin kabul edilen dilekleri, önerileri, teklif
leri üzerine artık durma hakkına sahip değilim. Yarım 
saat ile konuşmalar sınırlandırılmıştır. Ancak, bu sı
nırlandırmalar dahi Anayasa Tasarısının yeterli zaman 
ölçüsü içerisinde görüşülmesine imkân vermeyebile
cektir, 
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Bu itibarla, konunun genelde görüşülmesine baş- ] 
lanmasının iki gün zarurî sebeplerle ertelenmesi ve I 
üzerinde hassasiyetle durulması zarureti karşısında, 
arkadaşlarımızın gerekli ferakârlığı gösterecekleri her 
halde tereddütten azade bir husustur. Biz gece çalış
malarını, Cumartesi ve Pazar çalışmalarını hiç ol
mazsa bir süre için mesaimizin içerisine katmadığı
mız takdirde, sanıyorum ki Sayın Tunçbay'm ifade
lerinin aksine sağlıklı bir sonuca zaman itibariyle 
varmakta büyük zorluklarla karşılaşacağız. 

Bunun için yine Sayın Gökçe'nin tabirine gelerek 
söylüyorum, «Akıl için yol birdir» dediler, Başkanlık 
Divanımız akıl için bir olan bu yolu göstermiştir. Ça
lışmalarımızı teksif etmek bakımından, Başkanlık Di
vanının kararına üyelerin iştirak etmesinin uygun 
olacağını düşünür ve takdirlerinizi bu istikamette 
kullanacağınız düşüncesi içerisinde en derin saygıla
rımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Usul hakkında 

Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Harriit-

oğulları, bir lehte bir aleyhte söz verilmiştir... 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Efendim ben 

usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim?.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Görüştüğümüz 

konunun bizi nedenli yanılgılara götüreceğini izin ve
rirseniz izah edeyim... 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu lehte ve 
aleyhte olur. Usul hatamız... 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Arz edeyim efen
dim... 

BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Hamitoğulları 
ya siz konuşacaksınız, ya ben konuşacağım, lütfen, 
ikimiz beraber konuşursak anlaşmak imkânını bula
mayız. Bu itibarla, usul hatası olmalı ki, usulde Divan 
bir hata yapmalı ki (Riyaset) siz usul bakımından gö
rüşme imkânını bulaşınız. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Efendim, hata 
yapıldığı kanısındayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, şu 
anda böyle bir hata içinde olduğumuzu da kabul et
miyorum. Ben önerge üzerinde bir lehte, bir aleyhte 
görüşme isteyenlere söz vermiş bulunmaktayım.. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Israr ediyorum 
Sayın Başkan, hata yapılmaktadır efendim, izin ve
rirseniz... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, hatamızı lüt
fen ifade ediniz. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — İzin verirseniz 
oradan arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bulunduğunuz 
yerden usul hatamızın ne olduğunu ifade edin ki si
ze söz imkânı vereyim. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkamm, 
Divanın görüşmemize sunduğu bu metinde, sadece 
bir madde söz konusu değildir. Birbirinden çok farklı 
altı maddenin görüşülmesi söz konusudur. Sanki bir 
madde imiş gibi, çok isabetli görmeme uygun olma
yan bir tarzda, aleyhinde ve lehinde görüşmeler baş
latılmıştır. Oysa, birinci madde çok isabetli olabilir, 
onun lehinde, aleyhinde konuşmak mümkün. İkinci 
çok farklı olabilir, izlenen yöntem bu bakımdan doğ
ru değildir. Madde madde görüşülmesinde daha çok 
isabet olduğu kanısındayım. 

Bu noktada hata vardır efendim. Söz verdiğiniz 
için çok teşekkür ediyorum. . 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, herhangi bir 
maddenin bölümler ve fıkralar halinde görüşülmesi 
için yanlış hatırlamıyor isem, beş üyemizin fıkralar 
halinde görüşülmesini teklif etmeleri lazımdır. Bu iti-

" barla, Başkanlık Divanınız, şu anda riyasette bulu
nan ben, bir hata içinde değilim. O teklifi yapar ise
niz, şüphesiz takdiriniz istikametinde fıkralar halin
de meselenin görüşülmesi imkân dahilinde olacaktır. 
Lütfen içtüzük hükümlerine uygun mütalaada bulu
nunuz. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Bir önerge hazır
lıyorum efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, bir cümle 
ile sizin o teklif ettiğiniz karara yardımcı olmak isti
yorum, çok önemlidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Çarşamba günlerini lüt

fen çıkaralım, onu arz etmek istiyordum. 
BAŞKAN — Efendim, esas itibariyle; zannediyo

rum maddeler halinde görüşülmesini arkadaşlarımız 
arzu edecekler. O esnada siz lütfen görüşünüzü be
yan ediniz. Müsaade ederseniz, bu konuda Başkanlık 
Divanının da biraz açıklamada bulunması faydalı 
olacaktır. 

Şunu hemen ifade etmek istiyorum : Haftada beş 
gün, yani şimdi mevcut program içinde çalışılması 
halinde 21 Eylül'e kadar; ancak 24 işgünü bulunmak
tadır. 24 işgününden İçtüzük gereğince birinci ve 
ikinci görüşmeler arasında bir üçgün ve aynı zaman
da ikinci tümü üzerinde yapılacak görüşmeler için 
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dört günün ayrılmasına ihtiyaç vardır. Bu itibarla [ 
17 işgünü elimizde kalmaktadır. Bu 17 işgünü içinde 
maddelerin görüşülmesi halinde her maddenin 35 I 
dakika içinde bitirilmesi gibi fiilen ve maddeten I 
mümkün olmayan bir hatanın içine düşülmesi bahis 
konusudur. Bu itibarla Başkanlık Divanınız mese
leyi tekrar tetkik etmek suretiyle zamanın kısıtlan- I 
ması istikametinde değil, zamanın genişletilmesi için I 
bir öneri getirmiştir. Bu öneri kabul edildiği takdir- I 
de, maddelerin daha geniş şekilde genişliğine ve de- I 
rinliğine görüşülmesi imkân dahiline gelecektir. I 

Bu itibarla, lütfen Başkanlık Divanının aldığı ve I 
sizlere dağıtılmış olan bu öneriyi tekrar bir daha tet- I 
kik etmenizi ve oylarınızı ona göre kullanmanızı has- I 
saten rica ediyorum. Esas itibariyle getirilmiş olan I 
önerilerin bir fedakârlığı tazammun ettiğini de bil- I 
mekteyim. Yalnız, hemen şunu ifade edeyim ki, Da- I 
nışma^ Meclisi üyelerinin her zaman için sağduyusu
na, çalışma azimlerine ve fedakârlığına Başkanlık I 
Divanı olarak güvenerek bu öneriyi takdirlerinize sun- I 
mak istiyorum. I 

Bu itibarla maddeler halinde tekrar okutuyorum: I 
«Madde 1. — Anayasa Tasarısı görüşmelerinin I 

şimdilik haftanın Pazartesi Salı, Çarşamba, Perşembe, I 
Cuma ve Cumartesi günlerinde yapılması.» I 

M, TALÂT SARAÇOĞLU — Önergem var. I 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Söz 

istiyorum efendim. I 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim, lüt- I 

fen önergeleri tetkik edeyim ki zatıalinize ondan son- I 
ra söz vermek imkânına sahip olayım. I 

Programa cumartesi günlerini de ithal etmek is- I 
tiyoruz; lehinde, aleyhinde lütfen Gözübüyük işaret I 
buyurunuz. I 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Aley- I 
hinde Sayın Başkan. I 

BAŞKAN -r- Buyurun efendim. I 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan $ pek değerli arkadaşlar; I 

Bu Meclis tarihî bir hadiseyle kurulmuştur, bizle- I 
rin de tarihî vazifelerimiz vardır. Bu tasarı üzerinde I 
ciddî çalışmalar zaruridir. Makine gibi teklif yapa- I 
mayız. Her madde üzerinde ilmî, tecrübî kaynaklara I 
dayanarak, yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ol- I 
maya yakışır bir eser meydana getirmek bizim na- I 
mus borcumuz, şeref borcumuz ve bu Meclisin ma- I 
nevî itiban borcudur. Bu itibarla, gelişigüzel çalış- I 
maları asla tasvip etmem. | 
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Tarih huzurunda, sizlerin huzurunda bu hususu 
açıklamak için söz almış bulunuyorum. Hangi gün 
biz ciddî çalışmaları yapacağız? Cumartesi günü, pa
zar günü bütün maddeler üzerinde namütenahi de
ğişiklik çalışmaları ben şahsen hazırladım. Ama bun
lar istişare edilmeden Genel Kurula sunulamaz. 

Bu sebeplerle cumartesi, pazar çalışmalara mutla
ka ayrılmalı, biz de şerefimizle, namusumuzla bu va
zifeyi gereği gibi yapabilmeliyiz. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde görüşmek isteyen?.. 
SERDA KURTOĞLU — Bir sorum var efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kurtoğlu. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim, karar met

ninde, Anayasaya muvakkat madde ilave edilebilece
ği dikkate alındı mı acaba?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Aşağı yukarı 20 - 21 

madde daha ilave olacağı tahmin ediliyor... 
BAŞKAN — Yani 200 maddeye munzam olarak 

bir 21 muvakkat maddenin de gelmesi bahis konusu
dur diyorsunuz?.. 

SERDA KURTOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, bu 21 maddenin, çalış
maları biraz daha zorlaştıracağını hep beraber böy
lece tespit etmiş bulunuyoruz. 

Çalışma günleriyle alakalı olarak' Sayın Saraçoğ
lu'nun bir önergesi var. 

Sayın Saraçoğlu, zamanın bu noktada ne kadar 
değerli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bununla be
raber ısrar ediyorsanız önergenizi okutarak oya su
nacağım?.. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Okutalım efendim. 
BAŞKAN — Şunu ifade edeyim ki, yeni bir za

man bulunamadığı takdirde, maddeler üzerinde ya
rım saatlik bir görüşmenin ihtiyaca kâfi gelmeyece
ğini ve özellikle görüşmelerin sonuna doğru, yani 
eylül ayında fevkalade sıkışık bir duruma geleceğimi
zi takdirlerinize bilhassa sunmak istiyorum. Böyle bir 
zor durumda şüphesiz kalmamıza cevaz vermeyece
ğinizi de bu sözlerimle ümit etmek istiyorum. 

önergeyi okutuyorum. 
Başkanlığa 
Başkanlık Divanınca hazırlanan karardaki cumar

tesi günleri çalışmalarının bir hafta yapılıp, diğer haf
ta yapılmamasını arz ve teklif ederim. 

T M. Talât Saraçoğlu 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararına aykırı 
olan teklif, cumartesi günleri bir hafta yapılıp, bir 
hafta yapılmaması hususudur. Önergenin lehinde, 
aleyhinde konuşmak isteyen?.. 

M. VELÎD KORAN — Aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Koran, buyurunuz. 
MEHMET HAZER — Her şeyin lehinde, aley

hinde olur mu Sayın Başkan?.. Neyin aleyhinde?.. 
BAŞKAN — Önergenin efendim, sözün değil. 

Önerge verilmiştir, onun lehinde, aleyhinde söz ver
mek durumundayım. 

Buyurun efendim. 
M. VELÎD KORAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Tarihî bir hizmet yapmak için kurulmuş nevi 
şâhsına münhasır, millî iradenin tecelli ettiği bir top
luluğuz. Bunun esas gayesi üç kanunu yapmaktı : 
1. Anayasa, 2. Siyasî Partiler Kanunu, 3. Seçim Ka
nunu. Elbette ki, en mühim, en değerlisi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bekasının temelini teşkil ede
cek, belirleyecek Anayasa Kanununu yapmaktır. 

Böyle mühim bir kanunun tasarı halinde Yüce 
Heyetinizde görüşülürken, zamanında yapılmış olu
nan bir yanlış zamanlama bakımından değerli görüş
lerin ve fikirlerin Yüce Heyete intikaline mani ol
mak gibi bir zaman kısıtlamasına gitmek, bizi haki
ki manada tevdi edilmiş bulunan görevden büyük 
ölçüde mahrum bırakır. 

lînsan, Cenabı Hakkın yaratmış olduğu «Eşrefî 
mahlûkat» diye tavsif edilen bir varlıktır. Bunun bir 
dayanma ve direnme gücü vardır. Bunun üzerine çık
tığınız zaman arzu edilen neticeyi almanız mümkün 
değildir. Yazık olur. Bu çatının altında toplanmış ol
manın gayesinden uzaklaşmış oluruz. Bir insanın ta
hammül gücü mahduttur. Muhterem hocalarımın bu
rada bulunduğu bir Mecliste sağlık yönünden kon
ferans verecek değilim. Ama yaş ortalaması % olan 
bir Mecliste haftanın altı gününü çalışmaya has
retmek demek, o Meclisten ilim olarak, bilim ola
rak, değer olarak hiç bir şeyin çıkmasını istememiş 
olmamız: demektir. 

Benim temennim ve arzum Yüce Meclisin takdir
lerine tasvip olursa cumartesi ye pazar günleri mü
saade buyurulsun da, hiç olmazsa kendi evimizde 
veya çalışma imkânı bulacağımız yerde bu ana ça-. 
tının çatılması için özel çalışmalarımızı yapalım, tcap 
ederse gece de burada yatarız, ben onun aleyhinde 
de değilim; ama matlup olan bu milletin, bu devletin 

•bir daha 12 Eylül'lere gelmemesi için gereken kanu
nu ciddî bir şekilde çıkartmaktır. Bunu fazla çalış
makla, bunu günün her saatine uygulamakla, bunu 
gece yarılarına kadar uzatmakla elde etmek müm
kün değildir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, 
cuma ciddî bir çalışma verildiği zaman, daha önce de 
kabul edilen bir önerge neticesi (ki, esasında kabul 
edilmemesi gerekirdi) 30 dakika içerisinde yapılacak 
olan görüşmeler ne de olsa bu topluma, bu Devlete 
ve bu vazifeyle vazifelendirilmiş Yüce Heyetinize la
yık neticelere götürmeye kafi gelecektir. Cumartesi 
ve pazarı, hele 30 Ağustos gibi resmî, Türkün kur
tuluşunun ana çizgilerinin cihana tanıtıldığı bir gü
nü dahi kapsayan bir çalışmayı ben şahsen tasvip 
etmiyorum; ^ 

Kendi fikirlerimi rahatlıkla sizlere arz ettim, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Saraçoğlu'nun önergesini tekrar okutup oyu

nuza sunacağım. Başkanlık Divanı, mevcut progra
ma, görülen lüzum üzerine cumartesi günlerinin de 
ilavesini önermekteydi. Bu önerge, cumartesi günle
rinin bir hafta programa ilave edilmesini, bir hafta 
ilave edilmemesini önermektedir. Okutuyorum. 

(M. Talât Saraçoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Usul hakkında söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sağışman, usul bakımın
dan. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Divanın kararı bü
tün cumartesileri kapsıyor. En aykırı olan teklif 
odur. Önce onun oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — En aykırı olarak divanınkisi buyu
ruyorsunuz. Evet bu itibarla, cumartesi günlerinin de 
programa konması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Cumartesi gün
leri çalışılması kabul edilmiştir. 

M. TALÂT SARAÇOĞLU — Sayın Başkanım 
benim önergemi oya sunmadınız. 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, aykırısı kabul edi
lince Sayın Sağışman'ın teklifi istikâmetinde, sizin 
önergenizin oylanmasına fiilen imkân kalmamış bu
lunmaktadır. 

Madde ikiyi okutuyorum. 
«2. a) Tümü üzerindeki görüşmelerin birinci otu

rum 9.30 - 12.30, ikinci oturum 14.00 - 19.00, üçün
cü oturum 20.30 - 23.00 saatleri arasında yapılması» 
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Müsaade ederseniz bunu fıkralar halinde oyunu
za sunuyorum. Tümü üzerinde üç oturum yapılması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

PAŞA SAR'IÖĞLU — Efendim, bununla ilgili 
bir önergem var. 

IBAŞKAN — Müsaade ederseniz, yarım saatlik 
bir husus; Sayın Sanoğlu, daha evvel esas itibariyle 
birinci ve ikinci oturumlar Genel Kurulca kararlaş
tırılmıştı. Şimdi onların değiştirilmesine bir ihtiyaç 
da yoktur. Müsaade ederseniz bir üçüncü oturum 
için yeni saat ihdas ediyoruz. Bu saatleri tekrar mü
zakereye açmayalım çok rica ediyorum. 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, sizinkiyle aşağı 
yukarı aynı. Yalnız, 'ben oturum aralarını yarımşar 
saat azaltmak suretiyle 1.5 saatlik tasarruf sağlamış 
oluyorum. Gece mesaimiz böylece erken bitmiş ola
caktır, 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu'nun önergesi gene 
üç oturum yapılması istikametindedir, okutuyorum 
efendim, 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının başkanlıkça teklif edilen gün

lerde, ancak saatlarının aşağıdaki saatlarda yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Paşa SARIOĞLU 
Birinci oturum : 9.00 - 12.30 
ikinci oturum : 13.30 - 18.30 
Üçüncü oturum : 19.30 - 21.30 

BAŞKAN — Mevcut mesai saatlerini Sayın Sa
rıoğlu'nun önergesi tamamen değiştirmektedir. Bu iti
barla, öncelikle bu önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Başkanlık Divanının önergesini oyunuza sunuyo
rum. 

Üçüncü oturum 20.30 ile 23.00 arasındadır. 
MUHSİN ZEKAt BAYER — Benim bir önerim 

var efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Önergem olacak. 
BAŞKAN — Sayın Güngör Çakmakçı, esas itiba

rıyla biraz evvel sizin verdiğiniz önerge ilk saatleri 
itibariyle reddedilmiştir. Aynı konuda ısrar mümkün 
değildir. 

Sayın Bayer, görüşmeler 30 dakikayla kısıtlan
dığına göre, öğleden sonraki oturumların 20.00'ye ka
dar uzatılmasıyla sayın üyelerin konuşmaları için ye
terli zaman bizim hesaplarımıza göre kalmayacaktır. 
Biz, fevkalâde dakik bir şekilde hesaplamışızdır. 

MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayın Başkanım. 
lütfen benim önergemi okutun efendim. Üçüncü 

oturum yapılmasına lüzum olmayacaktır. İkinci otu
rum 19'dan 20'ye kadar uzatıldığı takdirde, yapılan 
hesaplara göre 80 kişinin konuşabileceğini tespit et
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın 'Bayer'in bir saat daha uzatıl
masını öngören bir önergesi var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul müzakerelerinde görüşmeler 30 da

kikayla kısıtlandığına göre, öğleden sonraki otu
rumların 20.00'ye kadar uzatılmasıyla, konuşma için 
yazılan sayın üyeler için yeterli zaman kalacağı hu
susunun dikkate alınmasına müsaadelerinizi arz ede
riz t 

Muhsin Zekai BAYER Orhan BAYSAL 
BAŞKAN — Sayın 'Bilge, 'bir teklifiniz mi var

dı? 
NECİP BİLGE — Bu önergeye katılıyorum efen

dim, 
BAŞKAN — Bu önergeye katılıyorsunuz. 
Bir önerge daha var okutuyorum. 

Başkanlık makamına 
Anayasa için tümü üzerindeki görüşmelerin 

9.00 - 13.00, 14.00 - 20.00 saatleri arasında yapılma
sını arz ederiz. 

Utkan KOCATÜRK Nihat KUBİLAY 
BAŞKAN — Efendim, üç öneri var; bunlardan 

bir tanesi 9 ile 13.00 arasında birinci oturumun, ikin
ci oturumun da 14.00 ile 20.00 arasında yapılması
nı önermektedir. Kocatürk'ün ve Nihat Kubilay'ın 
önergeleri 10 saatlik bir mesaiyi önermektedir. Sayın 
Bayer'in önergesi 9 saatlik bir mesaiyi önermektedir. 
Başkanlık Divanının önergesi gene aynı şekilde 10,5 
saatlik bir mesaiyi önermektedir. Diğer bir önerge 
Sayın Yılmaz tarafından verilmiştir, 9 - 12.30, 13.30 
- 20.00. Sayın Yılmaz, Sayın Kocatürk veya Kubilay 
arkadaşlarımızdan rica ediyorum; yarım saatlerin 
üzerinde lütfen mutabakata varın ve ben ona göre 
bir oylama yapayım. Fevkalâde, yani yarım saat Öne 
veya arkaya alınmak zannediyorum çok büyük bir 
mahzur veya çok büyük bir fayda sağlamıyor. 

Sayın Utkan Kocatürk'ün önergesini tekrar okutu
yorum , 

(M. Utkan Kocatürk ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — 'Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
9 - 13.00, 14.00 - 20.00. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, yarından itibaren 09.00 - 13.00, 14.00 
ve 20.00 saatleri arasında mesai yapılacaktır. 

— 233 — 



Danışma Meclisi B : 123 9 . 8 . 1982 O : 2 

(B) fıkrasını okutuyorum. 
«b) Maddeler üzerindeki görüşmelerin, 
1 inci oturum : 09.30 - 12.30 
2 nci oturum : 14.00 - 19.00 
3üncü oturum : 20.30'dan başlayarak şimdilik gün

de en az 8 maddenin görüşülmesi tamamlanıncaya 
kadar devam etmesi. 

Normal iki oturumda en az 8 madde üzerindeki 
görüşmelerin tamamlanması halinde gece mesaisi ya
pılmaması.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Divanın teklifinde birinci oturum şimdiye kadar 

yaptığımız usul içinde 09.30 - 12.30, ikinci oturum 
14.00 - 19.00 idi. Bu itibarla, bunları biraz evvel ka
bul ettiğiniz şartlar içinde 09.00 - 13.00, 14.00 -
20.00 olarak tespit etmiş vaziyetteyiz. Bu durumda 
üçüncü oturuma başlayabilmek için asgarî 21.00 ol
ması lazım gelecektir. 21.00'den başlamak suretiyle 
her gün mutlaka 8 maddenin görüşülmesi, en az mut
laka iki oturum yapılacaktır ve en az 8 madde görü
şülecektir. 8 madde görüşülmemesi halinde gece ça
lışması yapılacaktır. Bunun için de mesainin 21.00'de 
başlaması önerilmektedir. 

Sayın üyeler; 
Maddelere geçilmesinde tmıuıayyen, asgarî olarak 

'bir maddenin görüşülmesi zarureti vardır. Bu madde
lerin görüşülmemesii hailinde, özelikle sonla doğru 
'büyük sıkışıklıklar içinde kail'acağımız mutlaktır. Bu 
'itibarla lütfen meselenin üzerinde hassasiyetle durul
masını ve biraz evvel ifade ettiğim 'gibi, fedakârlık 
gösterilmesini, özelikle 'sizlerden rica ediyorum:. 

A. ASIM İĞNECİLER — Lehte aleyhte konuşa
maz mıyız Sayın Başkan 

BAŞKAN — Müsaade ©din efendim. Lütfen, çok 
konuşuldu. Oylarınızlla meseleyi taikdlirlerinize sunu
yorum^ 

09.00-13.00, 14.00-20.00 ve 21.00'de başlayıp 8 
maddemin görüşülmesine kadar devam edecek (bir me
sai. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil-
ımiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir tereddütü ortadan kaldırmak (için şunu ifade 

etmek istiyorum: 
25 mesai günü elde edilmektedir. 25 mesai günü

nü 8'le çarptığınızda 200 madde eder ve 200 madde 
biraz evvel söylediğim muvakkat maddelerin dışında 
mütalaa edilmektedir, Bu itibada 8 maddenin, as
garî 8 veya 9 maddenin görüşülmesi zarureti biraz 
evvel ifade ettiğim gibi maddelere tahsis ettiğimiz 
günlerin kısıtlı olması bakımından zarurîdir. 

Teşekkür ederim. 
3 üncü maddeyi okuıtuyorum. 
«3, 30 Ağustos 1982 Pazartesi günü de çalış

maya devam edilmesi.»! 
BAŞKAN — 30 Ağustos günü çalışiması husu

sunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 30 Ağustos 
günü çalışılması kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
«4. Yukarıda arz olunan sebeplerle karar "tari

hinden itibaren Komisyon adına yapılacak görüşme
ler hariç tümü üzerinde söz kaydı yapıılmamaısı.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 indi maddeyi okutuyorum. 
«5. Maddeler üzerindeki değişiklik önergelerinin 

gerekli tetkiklere fırsat vermek üzere önceden veril
mesinin temenni olunması.»! 

BAŞKAN — Bu "bir karar değildir. Temenni ma
hiyetindedir. Lütfen dikkate alınmasını. Takdirinize 
bağlı. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
«6. Bu süre zarfında çok önemli ve acele hal

ler dışında diğer kanun tasarlı ve tekliflerinin görü-
şüllmemesii.»! 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Kabul edinmiştir, 

Sayın üyeler; 
Böylece, Anayasa Tasarısının görüşülmesine mü

teallik usulün tespitiyle ilgili görüşmeler sone ermiş-
Hir, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

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

(1) 166, 166'ya 1 inci ek S. Sayılı basmayazı 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerinde görüş
melere devaımı ediyoruz. 

Sırada bulunan Sayın Eroğlu'na söz veriyorum. 
Görüşmeler karar tarihinden itibaren' yarım saat

le sımrlandırıümıştır. Bu süre içinde değerli üyelerin 
konuşmalarını yapacaklarından emin bulunmakta
yım, 
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Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayım Eroğlu. 
HAİMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer aziz arkadaşlarım; 
Alınan karar 'ilk defa bana uygulanıyor. Zaman 

bakımlından belki yanılgılara düşebilirim. Sayın Di
van Kâtibi arkadaşlarımdan rica ediyorum, yarım 
saatlik sürenin bitimine 5 dakika kala beni ikaz et
melerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Aziz arkadaşlar; 
Anayasa Tasarısı hakkındaki görüşlerimi sizlere 

saygıyla arz etmenin mutluluğunu duymaktayım. Ön
ce bir meseleyi açıklayayım: 

Anayasa Tasarlısının görüşülmesi usulüyle ilgili 
İçtüzük değişikliği vesilesiyle başkanlar toplantısın
da Tasarının tümü hakkında söz alan üyelerin sayı 
oilarak sınııırilanmasını ve söz alanların da zaman ba
kımından sımırianırriasını istemiştim. Bu görüşüm o 
gün başkanlar toplantısında kabul edilmedi, daha 
ısonra Genel Kurulda da tasvip görmedi. 

Benden önce 25 arkadaşım konuştu. 25 arkadaşı
mın konuşmasından sonra vardığım sonuç şu oldu : 
Yapılan konuşmalardan büyük ölçüde istifade ettim, 
Şahsen çok yaradandım. Bundan sonraki konuşma
ları da aynı dikkatle izfeyeceğinı. Anayasa görüşme
lileri Danışma Meclisinin gücünü ortaya koymada, 
meselelere ne derece vukufla bakıldığını göstermek
tedir. Danışma Meclisi en iyi çözüm yolları araya-
arak Türk Milletimi gelecekte mutlu kılacak, huzur ve 
güvenlik içinde yaşatacak metnin ortaya çıkmasında 
büyük çabanın hazırlanmasına imkân verecektir. 
Amaç, toplumsal eğiimiieri, çağın gereklerini, ihti
yaçlarını doğru tespit edip hukuk tekniğinin gücüy
le Anayasayı hazırlamaktır. Geleceğin barış ve sev
gi tohumlarının serpildiği, önyargılardan arınmış, 
adaletli ve dengeli bir uzlaşma sağlanması bu Ana
yasadan beklenmektedir. 

Anayasanın her şeyden önce, burada genellikle 
birçok arkadaşlarımın da ifade ettiği üzere, inandırı
cı, uzlaştırıcı, barışçı, birleştirici ve toplayıcı olması 
gerekir. Anayasa her şeyden önce Türk insanına ge
lecek için güvence vermeli, onu huzur içinde yaşat
manın şartlarımı oluşturmalıdır. Anayasa, bir daha 
12 Eylül öncesine dönmeye asla imkân vermeyecek 
tedbirleri öngörmedi, çareleri de bulmalıdır. 

Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerden fay
dalı sonuçların alınması içki, ortak bir zemin üze
rimde anlaşmak gerekir, önce Komisyonun kendi için-
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de, kendi arasında anlaşması lazım. Sonra Komis
yon Genel Kurulla anlaşmalı, Genel Kurula ters düş
memelidir. Burada ortak bir görüşe varmak için ha
reket noktamız şu olmalıdır: 

Bu Mecliste hazırlanan ve sonuç olarak kabul 
edilen metim yalnız Komisyonun değil, Genel Kuru
lun ortak görüşümü belirtmektedir. Genel Kurulun 
malı olacaktır. Oybirliği ile çıkmış Genel Kurulun 
malı olan bir Anayasanın ibüyük kıymeti ve değeri 
olacaktır. Genel Kuruldan oybirliği ile çıkacak bir 
metin üzerinde lütfen anlaşmalıyız. Her maddenin 
Türk MiUetMn yararına olduğu konusunda tam bir 
kanaate varmamız gerekir, ikna edi'di metotlarla ça
lışma gücünü artırmamız sonuca varmak için zorun-
dudur sayın arkadaşlar. 

Bizim üzerinde durduğumuz asıl sorun Danışma 
Meclisinden oybirliği ile bir metnin çıkmasıdır. Bu 
yol, Danışma Meclislimi güçlendirdiği gibi, Tasarının 
kamuoyunda da başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu 
yol, karşılıklı fikirlere hürmet duygusunu telkin et
tiği gibi, daha çok araştırmaya, en iyiyi bulmaya da 
yöneltmiş olacaktır. 

Benim burada ele alacağım konular açıklam'a ni
teliğinde olacak, benden farklı ve ayrı düşünenleri 
ikna etmeye yönelik bulunacaktır. 

Çok uzun ve sabırlı bir çalışmayı, büyük feda-
kârlıklarla yerine getiren Komisyona teşekkür ede
rim; 

Tasarının elimize geç geçmiş Olması, Gerekçenin 
daha sonra verilmiş bulunması güç şartlar içinde ça
lışan Komisyonun mesaisini gölgelemeyeceği kanı
sındayım. Tasarı Toplumda huzur ve güvenin sağlan
ması şartını geçirilen tecrübelerin ışığı altında güçlü 
devlette bulmuş, 12 Eylül esprisinin sağladığı güven 
ortamı içinde çalışmalarımı ortaya koymuştur. 

Komisyon, 12 Eylül öncesinde milletçe çekilen 
ıstırabın, milletçe çektiğimiz ıstıraplı olayların tek
rarına imkân vermeyecek bir Anayasa hazırlama gö
revinin bilimci içirişimde olmuş, hareket noktası ba
kımından isabeti bir teşhiste bulunmuştur. 

Ancak Komisyon, Raporunda Genel Gerekçe ola
rak 12 Eylül 1980'im bir değerlendirmesini yapmak, 
12 Eylül 1980Un dayandığı felsefî görüşü ayrıntılı 
bir şekilde izah etmeliydi. Bizi 12 Eylül 1980'e (geti
ren nedenlere Gerekçede açıkça yer vermeliydi. 

Bizim anlayışımıza göre, 12 Eylül 1980 Türkiye' 
de devleti' yıkmaya ve insan haklarını yoketmeye yö
nelik zorba rejimini önlemeye çalışan askerî bir ha
rekettir. 12 Eylül 198Q*de Türk Ordusu, Türk M*lie-
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ti adıma zorbaya, teröriste, anarşiste ifcarşı şahlanmış, 
demokrasi ve insan haklarını savunarak Türk Top
lumunda huzur ve güvenliği temin etmiştir. 

ıBu olayda Türk Ordusu, Atatürk'ün emanet etti
ği Cumhuriyeti korumak ve kolamak yükümlülüğü
nü üstlenerek görev yapmıştır. Tarihî görevini büyük 
sorumluluk içerisinde yerine getirmiştir. Dünyanın 
en krMk, en bunalımlı, ekonomik, sosyal ve politik 
sanoıüar geçiren bir bölgesinde insanı yaşamak hak
kından mahrum eden ve baskı rejimini kurmaya yö-. 
neîenll'ere karşı Türk Ordusu 12 Eylül 1980 hareketi
mi yerime getirmekle, gerçekleştirm'elde insan hakla
rımın ve demokrasimin zaferimi de ortaya koymuş
tur. 

12 Eylül 1980, insan haklarını savunduğu, baskı 
rejimime karşı demokrasiyi baş tacı ettiği içim, yal
nız Türkiye'de değil, ortadoğuda ve bütün dünyada 
etkileri olan büyük bir olaydır. 12 Eylül 1980'de va
zife başında olamHar devletim birliğini ve bütünlüğünü 
sağlamak, demokratik rejime işlerlik kazandırmak 
ve Türk taşanıma korkusuzca yaşama hakkı tanımak 
için bir temel fikre, Atatürkçülüğe dayanmışlardır. 

Atatürkçülük, 12 Eylül 1980'de bir defa daha za
fere ve başarıya ulaşmıştır. 12 Eylül 1980'in bir di
ğer özelliği de, iç ve dış tehlikelere karşı, bölücü ve 
parçalayıcı hareketlere karşı gerçekleştirilmiş ve top
lumda derim etkileri olan bir harekettir. 

Kısaca, 12 Eylül 1980 harekâtınım atmacı, Kuru
cu Meclis hakkımdaki 2480 sayılı Kamumun gerekçe
sinde de açıklandığı üzere, Türk halkımın istediği ve 
gerçekten, layık olduğu sağlıklı Ve sağlamı bir demok
ratik düzen kurmadır. Bu atmaca yönelik olarak Da
nışına Meclisi Millî Güvenlik Konseyimin yasama gö
revlini yerime getirişime katkıda bulunmıalk ve açık 
müzakerelerle daha geniş bir kamuoyu ilişkisi sağ
lamak amacı de Damışma Meclisini kurmuştur. 

İşte hazırlamam Tasarı, 12 Eylül 'esprisine; daha 
şümullü anlamı ile felsefesine uygum olarak hazırlan
mıştır. Böyle bir açıklamamım yararı, Anayasanın 
hangi şartlar altımda ve hangi amaca yönelik olarak 
hazırlanmış 'olduğudur. 

Anayasada söz konusu edilen, ve işaret etmiş ol
duğum amaca uygun olarak Tasarı güçlü devlete yö
nelmiştir. Güçlü devlet; içeride ve dışarıda kendime 
düşen devlet fonksiyonlarını yerine getiren devlet de
lmektir. Güçlü devlet; kamu 'hizmetlerimi, devlet hiz
metlerimi vatandaşa karşı vazife ve sorumluluklarını 
hukuk çerçevesi içerisinde tam anlamı ile yerine ge
tiren devlet demektir. Güçlü devlet; Türk Tarihimin 

bir geleneğidir, bir sonucudur. Tarihte bütün Türk 
devletleri güçlü devlet esprisine dayanmışlardır. Güç
lü devletim bizde olduğu gibi, her yerde em basit, em 
belirli tezahürü yürütme organımda, yürütme fonksi
yonumda görülür. Yürütme, kuvvetlerim üçe 'ayrılma
sında aslan, payımı alam ve en güçlü olanıdır. Kamu 
kudretini doğrudan doğruya elinde bulundurur. Dev
let hayatımda her güm binlerce karar alan ve uygula
yan güçtür yürütme. Yürütme, kamu ihtiyaçlarını 
tatmin amacı ile kamu kudretlinden faydalanarak 
faaliyetter yapar. Güçlü devlet en etkin şekilde ken
dini güçlü yürütmede gösterir. Yürütmemin güçlen-
ımesü ise çağımızın bir gereği ve icabıdır. Yürütme
nin güçlendirilmesi hakkında burada söyleyecekleri
mi 1978 yılında yayınladığım İdare Hukuku kita
bımdan bir pasaj okuyarak ifade etmeye çalışaca
ğım: 

«tfdlasik idare hukuku, otonom bir hukuktur. İda
rî yargıdan doğmuştur, yargısal niteliği galiptir. İda
re, bütün faaliyetlerimde hâkimim denetimine tabidir. 
Hâfciimı, idarenin faaliyetlerinde kanuniliğe uyup uy
madığını araştırmaktadır. Klasik idare hukuku, kuv
vetler ayırımı ve parlamenter rejimim mirasına kon
muş, özgürlükçü demokrasimim üzerime oturmuştur. 

Yeni idare hukuku anlayışı, çeşitli gelişmelerim 
sonucu ortaya çıkmıştır. Önce devletim karakterinde 
değişiklik olmuştur. Bu, kamu kudretimin teşk'i'laıtian-
masında görülmüştür. İdarenin, kamu hizmet ve faa-
liyetlerimim yerime getirilmesinde, teknikle ve süratle 
harekete geçmesi, pariamıemtomun kontrolümün za-
yıflamasıma, gelişememesline neden o'knuştur. 

Bugürı her tarafta (üzerimde parmak basarak du
ruyorum.) yürütmeyi güçlendirme eğilimi vardır. Ka
mu işleriniın çok süratli artışı, diplomasi ve savunma 
gerekleri, ekomoımî politikasında işbirliği, yürütmemin 
lehine yetki toplamımasımı gerekli kılmıştır. Yürütme, 
süra'tie ve düzenli bir şekilde toplum yararına, top
lum ihtiyaçllarını karşılarken yetki bakımından da 
güçîenmek zorundadır.» 

Bu pasajı bilhassa okudum, yürütmemin güçflemdi-
riUmesinin zorunluğumu ifade etmek içim ortaya koy
dum. 1961 Anayasası ile bazı noktalarda ters düş
memize rağmen, yeni Tasarıda hâkim Olan görüş, 
yürütmenin güçlemdiriillmesli yönümdendir. Bu bakım
dan Tasarımın, yürütmenin güçlendirilmesi yönünden 
esprisini, dayandığı temel fikri uygum bulmak ilcin bu 
konuya değimdim. 

Tasarımım hazmianıması 1982 yılında bulunduğuna 
göre, bumdan çok daha önceki yılarda tarafımdan 
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savunulduğunu da bilhassa açıklamak (isterim. Tabiî, 
benim gibi, 'bu görüşü savunan birçok hukukçular 
vardır. Yani, frenim burada, yürütmenin güçlemdiril-
imıesti gereğini ifade etmem, Tasarı ite bağlı değildir; 
Tasarıdan çok daha öncedir. 

Şimdıi yürütmenin güçlendirilmesi ne şekilde ger
çekleşecektir?.. Devlet başkanının, yürütmenin 'başı 
olduğu dikkate alınacak olursa, 'bu ya devlet 'başka
nında toplanacaktır veyahut da başbakan ve bakan
lar kumulunda toplanacaktır. Tasarıda, devlet başka
nında daha çok yetkilerin toplandığı görülmüştür. 
Anoalk şunu ifade edeyim: Bizde anayasa hukuku 
ve idare hukuku geleneklerine de uygun olarak, dai
ma, devlet başkanı geniş yetkilerle donatılmıştır. 
1924 Anayasasında da olduğu gibi, 1961 Anayasasın
da da olduğu gibi, devlet başkanının, yürütmemin bü
tün kararlarının, bakanlar kurulunun bütün icraî ni
telik taşıyan kararlarının ve müşterek kararnameleri
nin altında imzası vardır. 

Öyle İse, kısaca, bakanlar 'kurulunun icraî nitelik 
taşıyan bütün kararlarında cumhurbaşkanının imza
sının bulunması, devlet başkanının ne derece güçlü, 
ne derece yetkili olduğunu gösterir. Bu, 1924 Ana
yasasından beri gelen, uygulanan bir husustur. Ay
rıca, 1961 Anayasası, devlet başkanına bu söyledik
lerimin dışında, birçok yetkiler de tanımıştur. Bazı 
arkadaşlarım bu yetkilere temas ettiler; anoalk devlet 
baişik'anınısn tamamen 1961 Anayasasında bazı müsta
kil yetkileri vardır. Omlardan bir tanesi, milletlerara
sı andlaşmaların onaylanması. Onaylanma, .1961 Ana
yasasında münhasıran devlet başkanına aittir. An
cak, 244 sayılı Kanunla bu, balkanlar (kurulunun bir 
Ikararı şeklinde, balkanlar kurulundan geçilerek ha
zırlanmış ve sonunda devlet başkanının imzasına su
nulmuştur. 

Şunu anlatmak istiyorum: 

Devlet başkanına müstalMlen verilen yetkiler da
hi, 1961 Anayasasının uygulanması döneminde, ba
lkanlar kurulu 'tarafından yerine getirilmiştir. Tasarı
da, devlet başkanına müstalkilen verilen yetkiler, ay
ın bir kararname ile uygulama imkânını bulacaktır. 

Öyle ise, devlet başkanının güçlendirilmesi, yet
kilerimin artırılması ile ilgili olmak üzere, kamuo
yunda yapılan münakaşalar ve görüşler birçok ba
kımdan, insaflı bir şekilde ele alınmasını gerekli kı
lar. 

Konuya şöyle bakacağız: 
Bir tarafta yürütmenin güçlmdirilmesi bütün 

dünyada, biraz önce sebeplerini izah ettiğim ve açık
ladığım nedenlerle, bu günün uyulması gereken bir 
prensibi, temel ilkesidir. Onun ışığı altında, devlet 
başkanına yetki tanınması da bizdeki anayasa geliş
melerinin bir sonucudur. Bu yetki bu Tasarı ile ge
nişlemiştir, 

1921 ve 1924 Anayasalarının uygulandığı dönem
de, parti mekanizması güoü ile Meclis hükümetleri 
sistemi uygulandığı halde 1921'de 1924'de de yumu
şak bir kuvvetler ayırımı! bulunmasına rağmen, ge
nellikle Meclis hükümeti Sisteminin uygulandığı dö
nemde, biz de parti mekanlizması dolayısıyla yürüt
me, daima hâkim duruma geçmiştir. 1921 .ve 1924 
Anayasalarının uygulandığı dönemde, belki, yürüt
memin güçlendirilmesine 'bugünkü kadar ihtiyaç bu
lunmamakta idi. Ancak, 1961 Anayasasının boşluk
ları dolllayıısıyla şu anda yürütmemin güçlendirilmesi
ne şiddetle lihtiyaç vardır. 

Bu arada, çOk sık münakaşa konusu olan bir iki 
yetki üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi, 
Merkez Bankasının Genel Başkanının seçilmesi ko
nusu. 

Çok muhterem arkadaşlar, bu yetki, hükümete 
verilse, hükümet bür balkanlar kurulu kararı ile Mer
kez Bankası Başkanımı tayin etse, bunun sonuç ola
rak devlet başkanının imzasına sunulacağı dikkate 
alınırsa ve devlet başkanının da her defasında (Bir 
noter hüviyeti taşımadığıma göre) bu hazırlanan ka
rarı uygun bulmadığı halde, kabul etmemesi müm
kün olacağından, bu yetki yine devlet başkanının 
kendisinde toplanmış bulunmaktadır. 

Ancak, biz, yüksek takdirlerinize tabi olarak, 
maddesi ve yeri geldiği zaman, bu yetkiyi bakanlar 
kuruluna da bırakmakta hiçbir sakınca görmemek
teyiz. 

Buna göre, bir hareket serbestisi vardır. Bu yetki, 
devlet 'başkanına da bırakılırsa, devlet başkanı yeri
ne getirecektir, bakanlar kurulunla da bırakılsa bu, 
bakanlar kurulunun bütün (icraî kararlarının sonuç 
olarak devlet başkanına bağlanması 'ile bu yetki yine 
devlet başkanı tarafından yerine getirilecektir. 

TRT'ye gelince: TRT bağımsız bir kuruluştur. 
TRT'nin genel müdürünün devlet başkanı tarafından 
seçilmesinde, bağımsızlığın sağlanması bakımından 
yarar vardır. 
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Çök muhterem ark'adaşlar. Maddesi ve yeri gelin
ce bu 'konuları konuşacağız. Sadece bir kuşbakışı 
meseleyi ele almalk istiyorum. 

Efendim, bir diğer konu, devlet başkanının halk
oyu ile seçilmesi veyahut parlamenter sustam© uygun 
olarak parlamento .tarafından seçilmesi. 

Size bir şey arz edeyim : "Bizde 1921, 1924 ve 1961 
Anayasallarının uygulandığı dönemlerde, devlet baş
kanı meclisler tarafından seçilmiştir. Çoık kıymetli 
bir arkadaşım, devlet başkanının halkoyu ile seçilme
sini, presidentiel sistemin Amerika'da başarı sağla
dığını söyledi; ancak aynı presidentiel sistemi Güney 
Amerika'da da başarısızlığa uğramıştır, Devlet baş
kanının hallikoyu tarafından seçilmesinde, (istisnaî 
durumlar hariç, onu maddeler görüşülürken ifade 
edeceğim.) kural olarak seçilmesinde, parlamento ta
raf ından seçiilmıeslinde fayda vardıır. Bu faıydla şura
dan geliyor: 

Bir 'kere, halkoyu 'ile seçildiği zaıman, bölge ihti
lafları ve bölgeseli birtakım adayların ortaya çıkma
sı tehlikesi vardır. Belirli şahıslar arasında büyük zıt
laşmaların ortaya çıkması imkânı vardır. Devlet Baş
kanının, bunların tamamen dışında tarafsız bir hüvi
yet taşıyabilmesi için parlamento tarafından seçil
mesinin büyük yararlar sağlayacağı kanısındayım. 

Simidi efendinr, en önemli konulardan bir tanesi 
burada müzakere konusu olmuş çift meclis meselesi
dir, buna Devlet Danışma Konseyi dolayısıyla temas 
etmek istiyorum. 

Daha önce söz alan kıymetli arkadaşlarımın be
lirttiği üzere, Tasarıda kullanılan «erim yanlıştır; 
Devlet Konseyi veya Cumhuriyet Konseyi olması 
gerekir. Devlet konseyi, Fransızca Conseii d'etat, biz
de eski dilde Şurayı Devlet veya Devlet Şurasının 
karşılığıdır, 'bugün bu müesseseye Danıştay demek
teyiz, Devlet Konseyi deyimi, bize, Danıştayı hatır
latacağından, (birbirinden farklı (fonksiyonları bakı
mından farklı bir müesseseye Devlet Konseyi demek 
!te doğru değildir. Tasanda - Madde 134 - Cumhuri
yet Konseyi de denildiğine göre, bu terimi kullan
mak daha geçerli Idalha uygun olacaktır. 

Tasanda Cumhuriyet Konseyinin görevleri kısa
ca belirtilmiştir. Çok sınırlı birtakım görevleri içer
mektedir. Esas itibariyle Cumhurbaşkanına yardım
cı olmaktır. Ancak, kuruttan Konseyin görevleri çok 
sınırlıdır. Tasanda Cumhuriyet Konseyinin yeri, 
«Yürütme» başlığı altında, ikinci (bölümde, «Cum
hurbaşkanı» alt başlığı içerisindedir. Konsey üyele
rinin and içme ve dokunulmazlıkları milletvekilleriy

le aynı olması ve tıpkı bir Yasama Meclisi gibi, iç
tüzükle çalışmalarını düzenlemiş olması, Konseye, 
ikinci bir meclis gibi değerlendirmeyi gerekli kıl
maktadır. Bu durumda Konseyin yeri, Anayasada, 
Yürütme içinde değil, Yasama ile ilgili bölümde 
olması gerekir. Yasama içinde yer aldığı takdirde 
hem yetkilerinin artması, hem de yerine getireceği 
fonksiyonun değişmesi gerekir. Yasama içinde yer 
alan Konsey, bu hüviyetiyle l'87'ö Anayasasının ön
gördüğü Ayan Meclisi hüviyetine bürünmüş olur. 
Ayan Meclisi ise, bizde millî irade, millî egemenlik 
ilkesine ters düştüğünden, kamuoyu tarafından da 
benimsenmeyeceği gibi Cumhuriyetin temel kurumla
rıyla da bağdaşmaz. 

Öyle ise, çözüm yolu: Ya 1961 Anayasasında ol
duğu gibi, Cumhuriyet Senatosuna yer vermek veya 
Cumhuriyet Konseyinin istişarî, danışma hüviyetini 
dikkatte alarak, Konseye yetkiler tanımak, Devlet 
Başkanına daha çok yardımcı olacak bir şekilde Dev
let Konseyini güçllemdirmek. 

ıBu durumda Konsey Başkanına, Tasarının 132 
ve 134 üncü maddelerindeki yetkilerden sarfı nazar 
etmek lazım. 

'Sayın Danışma 'Meclisinin çok muhterem üyeleri; 
Cumhuriyet Senatosunu içimizde ısrarla savunan

lar oldu. Lehte ve aleyhte deliller 'ileriye sürdüler. 
IBu durumda bu meseleyi öncelikle çözümlemek ge
rekir. Meselenin çözümü, sistemin oluşmasını sağla
yacaktır. Senatonun kurulmasıyla Tasarıda da önem
li değişiklik yapılmış olacaktır. 

Efendim; zaman kısi'tlama'sı dolayısıyla belki bir, 
belki iki konuya daha temas 'edeceğim : 

Önce, kamuoyunda çok yer alan bir konuyu de
ğerlendirmeye çalışacağım': O da işçi hakları. Türk 
Iş'in, 30 uncu yıldönümünde, [Başbakan Bülent Ulu
su, toplantıya gönderdiği mesajda şöyle demektedir. 

«Türk - Iş'in, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da çalışma barışı ve toplumun huzurunu ön 
planda tutarak millet yararına çalışmalar yapacağı
ma inancım tamdır. 12 Eylül 1980'den ibu yana mil
letçe karşılaşian ekonomik meselelerin çözümlen
mesine yardımcı olmak üzere, Türk işçisinin yöneti
me gösterdiği destek ve anlayış her tüflü takdirin 
üstündedir, işçilerin halk ve çıkarlarımın korunması, 
onların huzur ve güven içinde daha iyi hayat şart
larına kavuşturulmaları, yönetimin hedefidir.» 

Türk işçilerinin, Anayasa Tasarısında yer alan 
sosyal ve haklarla ülgilli görüşlerini, Sayın Başhakan 
Bülent Ulusu'nun mesajı çerçevesinde değerlendir
mek isterim. 

— 238 — 



Danışma Meclisi B : 123 9 . 8 . 1982 O : 2 

Atatürkçü ve milliyetçi bir kuruluş olan Türk 
îş'in, ekonomik ve sosyal haklarla ilgili isteklerini 
anlayışla 'karşılayıp gerçekçi bir görüşle ve akılcı 
yollarla sonuçlandırmanın büyük yararlar sağlaya
cağı kanısındayım. 

©il Akademisine gelince: 'Kanunla kurulması ge
reken bir kurum, Anayasada yer almaktadır. Aka
deminin 'kuruluşu, Türk Dil Kurumunun bilimsel 
dayanaklardan yoksun metotlarla ürettiği dilcik ve 
sözcüklerin devlet aracılığıyla zorla, milletimize 
benimsetilmesindfân şikâyet esaslına, o espriye, o ge
rekçeye dayanmaktadır. 

Arkadaşlar; 

Her şeyden önce belirtmek gerekirse, gerekçe 
tatminkâr değildir. Yanlış ve haksız değerlendirme
lere dayanmaktadır. IBir münakaşa konusu yapma
mak için gerekçenin başlığını okumuyorum. Ancak 
şunu ifade edeyim: Türk D İ Kurumu özel hukuk 
kurallarına göre kurulmuş bir kurumdur. Kurumun 
ürettiği kelimeleri, devlet aracıyla zorla milletimize 
benimsetmeye yetkisi yoktur. Kurumun özel huku
ka dayanarak kurulmuş olması, devlet hizmetini ye
rinle getirmeye, Kuruma bu imkânı vermez. Devlet 
politikasını izleme oflanağını da devlete vermez. Öy
le ise, devlet ve devleti kültür ve eğitim alanında 
temsil eden bakanlıklar, Türk Dil Kurumunun üret
tiği kelimelerle bağlı değildir. Mutlaka, dilin arz et
miş oılduğu önıem dolayısıyla bunun devletçe ele 
alınması söz konusudur. 

Atatürk, ©il Kurumunu Kurmakla beraber, onun 
çok kıymetli ve önemli bir ilim kurumu mahiyeti al
masını dilemiş, '1937'de Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisinde yapmış olduğu bir konuşmada, «Türk Tarih 
ve Dil Kuramlarının Türk millî varlığını aydınla
tan çok kıymetli ve önemli birer ilim kurumu ma
hiyeti aldığını görmek, hepimizi sevindirici bir hadi
sedir.» demiştir. Atatürk'ün söz konusu ettiği ilim 
kurumu, Türk Dil Kurumu mu, yoksa daha çok, 
iiimî nitelik taşıyan bir akademi mi? Takdir ve de
ğerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. 

Atatürk'ün,, Türk diline verdiği önem, dilin, mil
letin yapıcı unsuru olmasındandır. Atatürk'e göre, 
«Türk dili, Türk Milletinin kalbidir, zihnidir.» Ata
türk, bîr diğer açıklamasında, «Öyle istiyorum ki, 
Türk 'dilli, bilim yöntemleriyle kuralılarını ortaya 
koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriy
le çoğunluğun anlayabileceği, güzel ahenkli dillimizi 
kullansınlar.» 

Asıl olan, önemli otlan, Türk dilinin bilimsel yol
larla gelişmesini sağlaınatotıır. Bu amaçla, yetkisini 
Anayasadan alan Anayasanın öngördüğü bir kuru
mun, resmî bir kurumun, kurulmasını istemek bir 
takdir, bir değerlendirme meselesidir. 

Anayasalda mutlaka bu müesseseye yer verilecek
se, dalha kapsamlı, daha geçerli olan Türk Bilimler 
Akademisinin kurulması sağlanmalı, kurulması dü
şünülen Türk Dil Akademisi de bunun içinde yer 
almalıdır. 

Çok saygı değer arkadaşlar; 
Konuları daha açık ve ayrıntılı bir şekilde anlat

ma imkânını bulamadım, bir kuş bakışı olarak mese
leleri dile getirmeye çalıştım. 

Son sözüm şu olacaktır: Bu Anayasa ile, Türk 
insanı, özgürlüğüne kavuşacaktır. Bu Anayasa, bi
zim hepimizin malı olacaktır. Anayasa üzerinde mut
laka anlaşmamız, Anayasayı sevmemiz lazımdır. Bu 
bakımdan, bu Anayasanın hükümlerine, bu Anaya
sanın koymuş olduğu müesseselere göre, Anayasayı, 
Türk Milletinin mutlu geleceğini güvence altına alan 
bir metin olarak karşılamamız lazım. Kusurları var, 
eksikleri var; lütfen burada düzeltelim. Daha başka 
kuruluşlara, Anayasayı düzeltme fırsatını tanımaya
lım. Bu şerefi, siz, Yüce Meclis, sizler paylaşın lüt
fen. 

Son Sözüm şu olacaktır: (Hürriyetleri yok etme 
hürriyetine bu Anayasada yer verilmeyecektir. Bu 
Anayasa Türk insanını mutlu kılacak, insanca yaşa
masını sağlayacaktır. Bu Anayasa Türk Devletini iç 
ve dış tehlikelere karşı koruyacak, tarihi gelenekle
rimize uygun olarak güçlü devlet esprisini savuna
cak, Türk Milletinin yüksek menfaatlerine hizmet 
edecektir. 

Çok Muhterem ve Saygıdeğer Başkanım, saygı
değer arkadaşlarım; 

Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlarım (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu; 

özellikle zamanlama konusunda gösterdiğiniz hassasi
yeti takdirle karşılıyorum 

Sayın Tokgöz, buyurun efendim. 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan; 
Huzurunuza getirilen Anayasa Tasarısı ve Anaya

sa Komisyonu Raporu, demokratik düzenimizin ve re
jimimizin hukukî temelini oluşturması nedeniyle biz
ler için büyük önem taşımaktadır. Bu önemi nede
niyledir ki, Yüksek Heyetinizde büyük bir dikkat ve 
heyecan içinde görüşülmektedir. 
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Hepimiz tarihî bir görev yapmanın mesuliyeti ve 
gururu içindeyiz. Benden önce konuşan 26 sayın üye
nin birçoğunun görüşünde asgarî müştereklerde bir
leşme olduğunu gözledim. Belki aynı konuları dile 
getireceğim; ancak tekrarında fayda gördüğüm için
dir ki, tarihî bir görevi yapmanın onuruyla görüş
lerimi özet olarak sizlere sunmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan; 
Günlerden beri kamuoyunda, basınımızca ve ni

hayet Danışma Meclisinde her yönüyle tartışılan ve 
tartışılacak olan bu Tasarı gördüğü ilgi nedeniyle ben
ce hedefine vasıl olmuştur. Bu vesileyle kamuoyun
da lehte ve aleyhte ileri sürülen görüşleri, toplumu
muzun dinamizmi ve demokrasimizin geleceği için 
iyi ve sağlıklı bir işaret olarak gördüğümü ifade et
mek isterim. 

Bizler, hissî olmaktan uzak, objektif davranabilir-
sek Komisyon ve Genel Kurul olarak asgarî müşte
reklerde birleşebiliriz. Bu suretle doğruyu, en güze
li, en faydalı olan Anayasanın yapılmasına katkıda 
bulunmuş oluruz düşüncesindeyim. 

Geçmişte Anayasa Komisyonumuzun çalışmaları
nı tenkit etmeme rağmen, Taslağı geç de olsa yetiş
tirmelerinden ötürü Sayın Komisyon Başkanının şah
sında bütün Komisyon üyelerine teşekkür ediyor ve 
tebriklerimi sunuyorum. Ayrıca, Tasarının basım ve 
dağıtımını sağlayan ilgililere de teşekkür etmek iste
rim. 

Bu Tasarıyı genellikle olumlu bulduğumu ifade et
mekle Tasarıyla ilgili görüşlerime geçmek istiyorum. 
Yüksek takdirlerinizle Yüce Meclisimizde olumsuz 
yönlerinin düzeltilme şansı vardır. 

Anayasa Tasarısını şekil ve muhteva yönünden 
incelediğimizde olumlu yönlerinin yanında olumsuz 
yönlerini de en çarpıcı örnekleriyle kolayca görme
miz mümkün olmaktadır. 

Örneğin 2 nci maddede başlangıç hükümlerine atıf 
yapılmasına karşın, bir başlangıç veya eski deyimiyle 
dibacenin olmayışını şekil yönünden büyük bir ek
siklik olarak görmekteyim. 

Elimizdeki Tasarının temelinde yatan mantığı be 
nimsemek mümkün değildir. Tasarı 1961 Anayasası
na tepkiler manzumesi şeklinde düzenlenmiştir. Te 
meldeki bu mantıkla bir ve beraber olmak en azın
dan bizim misyonumuzla bağdaşmaz. 

1961 Anayasasının toplumumuzun bedenine bol 
geldiği söylenmektedir. Bu görüşe kısmen ben de ka
tılmaktayım. Ancak Komisyon 1961 Anayasasının sağ

ladığı hakları güçlü devlet uğruna öylesine tanınmaz 
hale getirmiş ki, bu sefer de bu Tasarı bedene dar 
gelmektedir. 

Anayasa Taslağının felsefesi güçlü devlet esprisi
ne dayandırılmış. Devleti güçlü kılan faktörler ne
lerdir?.. Bunlar, güçlü reisicumhur, güçlü hükümet, 
güçlü yasama organı, güçlü siyasî organlar, bağım
sız yargı organı, hür basındır. Tasarıya baktığım za
man güçlü devleti, güçlü icrayı sadece kuvvetli reisi
cumhurun şahsında görmek mümkün oluyor. Eğer 
devleti güçlü kılan faktörlerden sadece birini alır, 
diğer faktörlerin aleyhine onu kuvvetlendirirsek, «Dev
leti güçlendiriyor» derken devleti güçsüz kılarız. 

Cumhurbaşkanına verilen yetkiler açısından Tasarı 
çok eleştirilmiştir. Yapılan eleştirilerin bir kısmına ka
tılmamak mümkün değil. Sistemimiz ne, modelimiz 
nedir?.. Ben bu Anayasa Taslağı karşısında rejimin 
adını koymakta şahsen güçlük çekmekteyim. 

Reisicumhur seçimiyle ilgili maddenin son fıkrası 
bence sakıncalıdır. Zaman içinde reisicumhuru kü
çük bir grubun veya kliğin temsilcisi durumuna düşü
rebilir. Geniş yetkilerle donatılmış bir reisicumhu
run böyle bir durumda neler yapabileceğini düşünmek 
bile istemiyorum. 

Devlet Danışma Konseyinin kuruluşu, görev ve 
yetkileri yeniden düzenlenmelidir kanaatindeyim. Dev
let Danışma Konseyi üyelerinin hiç olmazsa yarısı
nın atama dışı seçimle gelmeleri sağlanmalıdır. Bu 
1961 Kurucu Meclis esprisinde olduğu gibi düzenle
nebilir. Tabiî en normali, bu kadar geniş haklar ver
diğimiz Danışma Konseyi yerine Senatonun yerinde 
bırakılmasıdır. Yine Devlet Danışma Konseyinin yaş 
üst sınırının yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabiî 
üyeler arasına eski başbakanlar, eski meclis başkan
ları da dahil edilmelidir. 

96 ncı madde yeniden düzenlenmelidir. Milletve
kili lider kadrosuyla, partisiyle uygulamadan, parti 
programından sapmalarından dolayı fikir ayrılığına 
düşemez mi?., ikinci fıkrasıyla üçüncü fıkra uygu
lamaları şahsen bana çok ters geldi. Bir parti düşü
nün, partiyi yönetenler Anayasaya aykırı düşünce ve 
eylem içindedirler, milletvekili bu tutum ve davranı
şından dolayı partisinden istifa edip başka partiye gir
diğinde üyeliği sona erecek veya Anayasa Mahkemesi 
partiyi kapattığında yine üyeliği düşecek... Rahmetli 
İsmet İnönü bile yıllarca başkanlığını yaptığı parti
sinden istifa etmedi mi?.. Anayasa Tasarısına baktığı-
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mız zaman daima en kötü örneklerden hareket edil- ı 
miş olduğu görülmektedir. I 

126 ncı maddede, başbakanın önerisiyle bakan- I 
ların cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir denil- I 
mektedir. «Son veriliş» tabiri (Altını çizerek söy- I 
lüyorum) çok ağır bir tabirdir. Ayrıca, bakanların I 
görevlerine son verilmesi, bakanları memur veya sek
reter durumuna düşürür. Bakanları hem milletvekille
ri nezdinde ve hem de başbakan karşısında kişiliksiz I 
yapar. Bakan ya milletvekillinden gelen talebi hemen I 
yapacak veya yapmadığı takdirde başbakana şikâyet 
edilerek bakanlıktan alınması istenecektir. Bu da ba- I 
kan olmak isteyenlerim iştahlarını kabartacak ve baş- J 
bakana karşı olan baskıları artıracaktır. I 

Tasarının mantığına ve felsefesine aykırı olan ba- I 
zı maddeler de var. Kuvvetli bir icra organı düşünü
lerek yola çıkılmış; ancak icranın elini kolunu bağla- j 
yan hükümlere yer verilmiş Tasarıda. 140 inci madde 
ile hükümetin Merkez Bankasına nakit ihtiyacı sınır
landırılmış. Bu hüküm hükümeti iş yapamaz duru- I 
ma düşürebilir. Mahzurları olmasına karşın, enflas
yonla kalkınma bir araç olarak kullanılabilmektedir. 
Nitekim, siyasî iktidarlar siyasî tercihleri olarak za
man zaman emisyonu bir araç olarak kullanabilmiş
lerdir. 

89 uncu madde ile genel seçimlerin beş yılda bir 
yapılacağı hükmü getirilmiş. Gerekçenin ne olduğu 
bilinmemektedir. Günümüze değin dokuz genel' seçim 
yapılmıştır. Bu dokuz genel seçimden 1946, 1957 ve 
1977 genel seçimleri etkene alınmıştır. Bu durum 
bize dört yılın bile uzun bir seçim dönemi olduğunu 
göstermektedir. Beş yıl gerçekten uzun bir süredir. 

100 üncü madde meclis başkanının, meclisin top
landığı günden itibaren 10 gün içinde seçilmesi şartı
mı getiriyor. Buna göre, az bir süredir. Bu sürenin en 
azından 20 gün olması gerektiği kanısındayım. 

Sayın Başkan, 

Türk Milleti 100 yılı aşkın bir süredir kişi hak ve 
hürriyetlerinin mücadelesini yapmaktadır. Tanzimat, 
Birindi ve ikinci Meşrutiyetler, nihayet istiklal Harbi 
Genç Türkiye Cumhuriyetinin kurulması hep bu mü
cadelenin sonuçlandır. Millet olarak yıllardır hak ve 
hürriyetlerimiz için verdiğimiz mücadelelerde hakları
mızı kazanmışızdir. Daha sonra, kazandığımız bu 
hakları iyi ve yerinde kullanamadığımız için geri 
vermişizdir. 

Anayasal hakları kim kullanacaktır?.. Anayasanın 
bizatihi kendisi mi?.. Mümkün mü bu? O halde ana
yasayı ruhu ve lafzıyla uygulayacak olan insan un-
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suru çok önemlidir. Önemli olan, kâğıt üzerindeki 
yazılı metinler değildir. Önemli olan, anayasayı uygu
layacak olan insanların kişiliği, zihniyeti, olgunluğu 
ve fikrî yapılarıdır, işte bu Tasarıda noksan olarak 
gördüğüm budur benim. Tasarı insan unsurunu adeta 
hiç dikkate almamış, hatta insanı gelişen sosyal bir 
varlık olarak görmemiş. Bu nedenledir ki, insanı fik
ren, zihnen ve moral yönünden yetiştirecek tedbirlerin 
bütününü İhtiva etmiyor bu Tasarı. 

insan statik bir varlık değüdir. Düşünen ve geli
şen, sosyal bir varlıktır. Bu Tasarı Türk insanını, 
Türk toplumunu statik bir varlık olarak ele alma ya
nılgısına düşmüştür. (Türk toplumu genç nüfusa sa
hiptir, dinamiktir, hareketlidir, gelişen bir toplumdur. 
Onun için bu Tasarı, Türk toplumunun çağdaşlaşma, 
gelişme, sanayileşme, kısaca kalkınma özlem ve iste
ğine yeterince cevap verecek nitelikte değildir. Top
lumu, anayasayı uygulayabilecek ortak bir ülkü, zih
niyet ve şuur içinde yetiştirecek tedbirleri koyamaz
sak, korkarım gelecekte bizim çocuklarımız da yeni 
anayasalar yapmak durumunda kalacaktır. Eğer biz 
bu Anayasada, 3 üncü maddede ifadesini bulan «Tür
kiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tündür.» ilkesine göre toplumu kaderde, kederde ve 
kıvançta birlikte hareket edecek şekilde şuurlandıra-
cak tedbirleri monte edemezsek geleceğe güvenle ba
kamayız. Endişem budur benim. 

Sayın Başkan, 

Anayasanın diğer bölümleriyle 'ilgili görüşlerimi 
de açıklamak isterim. «Kişinin dokunulmazlığı, mad
dî ve manevî varlığı» başlığını taşıyan 16 ncı mad
denin son fıkrasının gereğine inanmakla birlikte, uy
gulama hatalarının olabileceği endişesindeyim. Gö
revlilerin kültür düzeyleri ve vazife mesuliyetleri 
düşünülecek olursa, bu fıkra ile ilgili sorunları düşün
memiz gerökir. Şayet bu madde aynen kabul edilirse 
görevlilerin hangi hallerde silah kullanabilecekleri ya
pılacak kanunda çok detaylı bir şekilde gösterilmesi 
gerekir. 

Laik devlet anlayışı bana göre açık ve seçik de
ğil. 1961 Anayasasında bu husus çok iyi düzenlen
miş. Tasarıda dinî vecibelerini yerine getirmek isteme
yenler korunmuş, buna karşın dinî vecibelerini yerine 
getirmek isteyenler mutlak bir ifade içine alınmış. 
Laiklik çok önemlidir. Bunu yanlış anlamaya mey
dan vermeyecek bir biçime sokmamız gerekir. Manevî 
değerlere önem veren bir toplum yetiştirmeye özen 
göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. 
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Madde 181'de «Anayasa Mahkemesi üyeliğine se- \ 
çilen üniversite öğretim üyelerinin, kazanılmış hak- I 
lan saklıdır; seçilen öğretim üyeleri, aynı zamanda I 
üniversitedeki faaliyetlerini sürdürebilirler.» hükmüy
le Anayasa Mahkemesi üyelerinin üniversite kanadın- I 
dan gelenlerine ayrıcalık tanınmaktadır. Bu ayrıcalık, 
ayırca madde 196'da Hâkimler ve Savcılar Yüksek I 
Kurulu üyeleriyle eşitsizlik yaratmaktadır. Çünkü bu I 
Kurulda, Kurul üyeleri sadece Kurul üyeliği yapa- I 
bilmekte, hâkimlik yapamamaktadırlar. I 

Sosyal ve ekonomik haklar kısmında, sosyal ve I 
ekonomik hayatımızın düzehlenmestiyle ilgili olumlu I 
hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Ancak, sosyal gü- I 
venlik şemsiyesi altındaki hükümler çok detaylı dü- I 
zenlenmiş. Bu maddelerin birleştirilmesinde yarar I 
vardır* 

Detaylı olmasına karşın unutulan önemli noktalar I 
da vardır. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan ço- I 
cukların ve kimsesiz çocukların çocuk refahı hiz- I 
metleri ve özellikle aile refahı hizmetlerini de kap- I 
sayacak şekilde maddelerin redaksiyonuna ihtiyaç ol- I 
duğu görüşündeyim. I 

Sağlık hizmetleriyle İlgili madde çok iyi düzenlen- I 
miş. iki noktanın gözden kaçtığı görüşündeyim. Hızlı I 
nüfus artışının yarattığı sorunlar dikkate alındığında, I 
ki bu tempoyla nüfusumuz çoğalmaya devam ederse I 
her 20 - 25 yılda nüfusumuz 2 katına çıkacaktır. Dev- I 
letimizin nüfusla ilgili belirgin bir politikası olması I 
görüşündeyim. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin tekelden I 
yürütüleceği hükmü anayasada mutlak yer almalıdır. I 
Bu husus çok önemlidir. Sağlık sigortasının başarısı I 
buna bağlıdır. Yıllardır plan ve programlarda buna I 
yer verilir. Bugüne kadar da maalesef gerçekleştiri- I 
dememiştir, I 

Sağlık sigortasına yer verilmiş olmasını gerçekten I 
çok olumlu karşıladım. Buna karşın işsizlik sigortası- I 
mm, tarım sigortasının, tarımda çalışanlarla tarım I 
ürünlerinin sigorta kapsamına alınması gereğine ina- I 
nıyorum. Belki bunların bugün için zamansız olduğu I 
düşünülebilir. Ancak anayasalar sadece günümüzün I 
değil geleceğin ihtiyaçlarına ve özlemlerine cevap ve- I 
recek şekilde düzenlenmelidir. I 

Yukarıda, bu Taslak insan unsurunu ihmal etmiş, 
insanı gelişen bir sosyal varlık olarak görmemiş der- I 
kem bu noktaların dikkate alınmamış olmasından I 
dolayı, Anayasayı statik olarak vasıflandırdım. Çağ- I 
daş devlet olmanın koşulu vatandaşlarının özlemine I 
cevap vermesidir. Çağdaş olma vasfı anayasaların I 
en belirgin özelliğidir. I 

Doğanın korunmasıyla ilgili gösterilen dikkat ve 
ilgiden dolayı Sayın Komisyona teşekkür etmek is
tiyorum. Maddeye doğal çevre ile birlikte, tarihî çev
renin korunmasının devletin görevi olduğunun belir
tilmesi yararlı olacağı görüşündeyim. Ancak, ülkemi
zin her karış toprağının tarihten gelen mirasla dolu 
olduğu düşünülerek kültür ve tarihî koruyacağız en
dişesiyle ide turizmi ye tarımı ihmal etmemiz gerekir. 
Kısacası ifrata kaçmayı önleyecek tedbirleri almalıyız. 

Madde 160'a, Devletin kalkınma planlarını yap
makla yükümlü olan Devlet Planlama Teşkilatının, 
hükümetin kurmay bir birimi olduğu ve icracı bir 
kuruluş olamayacağının tasrih edilmesinde yarar gör
mekteyim. 

Sayın Başkan, 
Sözlerime son vermeden, özel yüksekokullarla il

gili görüşlerimi de arz etmek istiyorum. Yüksekokul
ların özel sektör tarafından kurulabileceğine ilişkin 
166 ncı maddeye makul bir süre sonra özel teşebbü
sün yüksekokul kurabileceğiyle ilgili bir hüküm kon
ması gerektiğine inanıyorum. Çünkü, bugün YÖK ta
rafından kurulan ve adedi 25'e çıkarılan üniversitele
rin henüz öğretim kadroları tamamlanmamışken yeni 
açılacak olan üniversitelerin veya yüksekokulların, 
özel teşebbüs tarafından açılacak yüksekokulların öğ
retim görevlilerinin nereden bulunacağı gerçekten dü
şünmeye değer bir konudur. Herşeyden evvel devletin 
açmış olduğu üniversitelerin öğretim kadroları ta
mamlandıktan sonra, ki bu belirli bir süreye bağhdır, 
bu sürenin geçmesinden sonra özel teşebbüs tarafın
dan yüksekokulların kurulmasının doğru olacağını be
lirtmek isterim. 

Bu konudaki görüşlerimi -özet olarak arz ettim. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz, teşekkürlerimi ifade 
ediyorum. 

Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma 'Meclisinin sayin üyeleri; 
Danışma Meclisine seçildiğimizden bu yana 9 ay 

geçti. (Birçok önemli görevler yaptık. En önemli ve 
kutsal görevimiz olan Anayasayı görüşmeye başladı
ğımızın beşinci günündeyiz. 

Anayasa Komisyonu gerçekten çok yorucu bir 
çalışma yaptı. Diğer üyelerin tatil yaptığı bazı gün
lerde, onlar çalıştılar ve ter döktüler. Bu bakımdan 
kendilerine bu zahmetlerinden ötürü teşekkür et
mek bizler için bir borçtur. 

Danışma Meclisi niçin kurulmuştur? 12 Eylül Ha
rekâtı niçin yapılmıştır?.. Bu konuya bugüne kadar 
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birçok arkadaşımız değindiler. Ben de çok kısa ola
rak birkaç kelimeyle olayı dile getirmeye çalışaca
ğım. 

Kanımca 12 Eylül'e geliş nedenleri bu kürsüden 
160 kere değil, 11160 kere dile getirilmeye ve işlen
meye değer. İBir ülke düşününüz; devleti var, (Anaya
sası var, kanunları var, yasal organları var, hüküme
ti var; fakat bu ülkede Atatürk ilkeleri unutulmuş 
ya da kasten rafa kaldırılmış, ülke bölgelere ayrılmış, 
iller ve mahalleler ikiye ve üçte bölünmüş, yurttaş
lar göçe zorlanmış, Devlet daireleri, okullar ve hat
ta aileler bile değişik görüşte kamplara bölünmüşler
dir. 

Yine bu ülkede kanunlar uygulanamaz olmuş, ba
zı kişi ve zümreler devlet görevini üstlenmişler, ken
di mahkemelerini kurmuşlar, insanları yargılıyorlar
dı. 

Otobüsler, okullar, kahveler silahla taranıyor ve 
masum insanlar kurşunlanıyorlardı. 

Öğretim üyeleri, yargı mensupları, ordu mensup
ları, gazeteciler ve suzsuç. insanlar peşpeşe öldürülü
yordu. 

(tki yıl önce bu aylarda ülkeyi yıkmayı amaçla
yan gözü dönmüş vatan hainleri iyice azıtmışlar, 
günde 20-25 kişi öldürüyorlardı. Atatürk'ün vasiyeti 
gereği Cumhuriyetin bekçisi Türk Ordusu ona yakı
şır vakar ve ağırbaşlılıkla olayları üzüntü ve endişey
le izliyordu. Bekliyordu ki, o konuştuğu zaman kim
senin itiraz etmeye hakkı olmasın. O gün geldi; bu 
12 Eylül'dü. 

12 Eylül'de Türk Silahlı Kuvvetleri ülkeyi, mil
leti ve Cumhuriyeti kurtarmak için idareye el koy
duğu zaman, karşı koymak şöyle dursun, millet bay
ram yaptı. Terör odakları ve terörün elebaşıları ya
kalanıp, adalete teslim edildi. 

Burada dikkat edeceğimiz çok önemli bir nokta 
vardır. Ülkede ihtilal yapılmıştır; fakat yakalanan 
vatan hainlerinin silahlı çatışmaya girmeyenleri, ih
tilalin kanunlarına göre değil, Cumhuriyetin kanun
larına göre işleme tabi tutulmuşlardır. 

12 EylüFden sonra Türkiye'de demokrasi ve in
san hakları çiğneniyor diye Avrupa Konseyinde yay-

I 

gara koparan dost bildiğimiz bazı demokrasi havari-' 
, si ülkelerde yakalanan teröristlerin hangi yöntemler
le öldürüldüklerini ve fakat Türkiye'den kaçan terö
ristleri de nasıl koruduklarını ve bize karşı nasıl kul
landıklarını çok iyi biliyoruz. Onlar bu yaptıkların
dan er geç bir gün utanacaklardır. Onlar istedikleri 
gibi davransınlar, Türk (Milleti gerçek demokrasiyi 

sağlam temellere dayandırarak yeniden kuracaktır. 
8 aydan beri Komisyonumuzun üzerinde çalıştığı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısıyla özlediği
miz demokrasiyi kurabilecek miyiz? Üzerinde dikkat
le durmamız gereken en önemli nokta işte burasıdır. 

§imdi izninizle Tasarı üzerindeki görüşlerimi 
açıklamaya çalışacağım. 

Tasarı genel, kelime ve yazım, düzenleme, içe
rik yönünden incelenebilir. 

Bir kere Anayasa Komisyonu tarafından 8 ayda, 
hem de tam olmayan bir biçimde hazırlanan Tasarı
nın incelenmesi için bizlere görünürde 10 gün; fa
kat gerçekte 2 gün süre bırakılmıştır. Takdir edersi
niz ki, bu süre çok, hem de pek çok azdır. Sağlıklı 
biçimde inceleme yapmak, ancak gerekçeli ve karşı 
oy yazılarının bulunduğu bir metinde mümkün olur. 
Çünkü, gerekçe ve karşı oy yazıları üzerinde de eleş
tirilerimiz olacaktır. ISizlerin de dikkatinizden kaçma
dığı gibi, ilk metinle ikinci metin arasında birçok 
yanlişlıklar vardır. Bl'eştiırilier karşısında Komisyo
nun ısrarlı olmayıp, uysal bir biçimde, «Genel Kurul 
kararlarına göre değişiklikler yaparız» demesi gerçek
ten takdire değer. Ancak, bağışlasınlar, sayın Komis
yon Başkanının «Başlangıcı ve geçici maddeleri en 
sonunda kaleme alırız» şeklindeki açıklamalarına ka
tılamayacağını. Çünkü, başlangıç Anayasanın özünü -
yansıtacak bir metin ve geçici maddeler de birçok 
madde ile çok yakından ilişkili olabilecektir. O tak
dirde Anayasayı yeni baştan incelemeye, esas mad
deleri geçici maddelerle teker teker yeniden karşı
laştırmaya girişmemiz gerekecektir. Kanımca bu sa
kıncalı bir yoldur. 

Tasarıyı karşı oy yazılarıyla birlikte okuduğum 
zaman, bende şöyle bir izlenim meydana geldi: 

Sanki bizim Anayasa Komisyonu üyeleriz her bi
ri ayrı dili konuşan ve aralarında tercüman olmayan 
bir topluluktu. Neden diyeceksiniz? Nedeni çok açık: 
Maddeler üzerinde 185 karşı oy yazısı eklenmiş, 15 
üyenin 7'sinin tümü üzerinde ve 13'ünün de çeşitli 
maddelerde söz hakları saklı tutulmuş. 

Bir Komisyon üyesinin, Komisyonun çalışmala
rı ve toprak reformu ve üniversite ile ilgili maddeler 
hakkındaki karşı oy yazısı gerçekten ibret vericidir. 
Bakın Sayın Komisyon Üyemiz ne buyuruyorlar: 

«Tasarının genel bir planı yapılması ve çalışma
ların bu plan üzerine yürütülmesi, bu çalışmaları 
yapacak alt komisyonların hemen başlarda meydana 
getirilmesi ile ilgili taleplerimiz daima reddedilmiş
tir. 
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Bu nedenle çalışmalar Anayasanın çatısını göste
ren plana göre değil, genel Anayasa ve 1961 Anaya
sasının uygulama döneminde çıkan olaylar ve aksak
lıkları birbirine bağlantı kurarak açıklayan seminer
ler şeklinde sürdürülmüştür. iBu seminerler şeklinde 
çalışmalar ile 5 ay geçirilmiştir. Daha sonra ani bir 
kararla Anayasanın en geç 10 Temmuzda yetiştiril
mesi taahhüdüne girilmiştir. Ancak bundan sonra
dır ki, temel haklar...» diyor, devam ediyor ve on
dan sonra üstünkörülükten bahsediyor Sayın Üye
miz ve bu karşı oy yazısını sürdürüyor. 

Bu karşı oy yazısının iki maddesiyle ilgili görüş
lerimi sırası geldiğinde açıklayacağım. 

Her fikir muhteremdir ve ona saygı duymak zo
rundayız. İBunun yanında, karşı oy yazılarında ger
çek demokrasiyi kurmaya yönelik o kadar mükem
mel ifadeler var ki, 'Komisyonca rağbet görmediğin
den, Komisyon üyelerinin birbirinin dilinden pek an
lamadıklarını açıklamak zorunda kaldım. 

Sayın Komisyonumuz Anayasa dili yönünden de 
bir örnekliği sağlayamamıştır, örneğin: 

Bazı maddede «muhafaza», bazı maddede «İKo-
ruraa», bazı maddede «Kazaî», bazı maddede «lYar-
gı», bazı maddede «Tespit», bazı maddede «Sapta
mak», bazı maddede «tŞart», bazı maddede «Koşul», 
bazı maddede «Tedbir», bazı maddede «önlem», ba
zı maddede «Tarz», bazı maddede de «Biçim» keli
melerini kullanmıştır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Acaba bu dav
ranış dil zenginliğini vurgulamak için mi yapılmış, 
yoksa aceleye geldiği için mi böyle olmuş? 

21, 212 ve 23 üncü maddelerde, «Kanunun açıkça 
gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim ka
rarı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan haller
de de kanunla yetkili kılman merciin emri bulunma
dıkça» deyimi ard arda tekrarlanmıştır. Aslında bu 
3 madde ya bir madde halinde düzenlenmeli ya da 
başka bir çözüm bulmalıdır. 

33 üncü maddenin üçüncü fıkrasında, «...kuruluş 
şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yü
kümlülükleri yerine getirmeyen dernekler kendiliğin
den dağılmış sayılır.» derken, «Dağılma» kelimesini 
kullanmak kanımca yerinde değildir. İBurada olsa 
olsa «fKapanmış sayılır» denebilir. Çünkü, biliyorsu
nuz dağılma deyince, meclis tatile girdi, üyeler yurt 
sathına dağıldı veya üyeler Ankara'ya dağıldı şeklin
de verilir; ama dernek dağılması bilmiyorum bana 
biraz tuhaf geldi. 

Madde 141, üçüncü fıkrada; «Devlet, iktisadî 
kamu teşebbüsleri» denmekte ki, bunun da kısaltıl
mışı «ılKT» oluyor. (Halbuki hepimizin bildiği gibi, 
madde H42'de, hemen bunun arkasında, «İBütçeler 
ile kamu iktisadî teşebbüsleri» şeklinde doğrusu ya
zılmış ve bunun kısaltılmışı da bildiğimiz ve kullan
dığımız gibi «İKİİT» tir. O halde, bundan, önceki 141 
inci maddedeki o deyimin ide mutlaka değişmesi la
zımdır. 

Madde 162'de, «iBilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen topraklarla şehir, kasaba ve köy yapılarının 
toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sı

nırlarında daraltma yapılamaz.» denmiş. Bu fıkranın 
birinci satırında «Orman niteliğini kaybetmiş tarla» 
deyimi var ve fıkranın başı ile sonu arasında hiç bir 
tutarlılık yok. Fıkra bana anlamsız gibi görünüyor. 
Kaldırılması ya da başka bir biçimde düzenlenmesi 
gerekir. Çünkü tarla, orman değildir. 

Aynı şekilde bunu takip eden maddede zaten bu 
fıkrayı açıklayan hüküm vardır. O bakımdan kanım
ca bu fıkraya yer yoktur. 

«Üçüncü kısım, Yasama Bölümü»ne geçmeden 
önce sayın üyeler; izninizle çok kısa olarak koope
ratifçiliğe değinmek istiyorum. 

Anayasamızda 46 ncı maddede kooperatiflere yer 
verilmiştir. Diyorlar ki; «Devlet, millî ekonominin ya
rarlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılma
sını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan koopera
tifçiliğin gelişmesini sağlayacak önlemleri alır. 

Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasî par 
Herle işbirliği yapamazlar.» 

Bu son fıkraya gönülden katılıyorum. Siyasetle 
uğraşmamalıdırlar. 

Sayın üyeler; 
Ancak, bu 46 ncı maddede (Burada buna benzer 

birçok madde vardır, sırası geldikçe açıklayacağım) 
maalesef Devlet şunu yapar deniyor; ama orada ka
lıyor. 

Bakın Türkiye'deki kooperatifçiliğin acıklı hali
ne : 

Türkiye'de kooperatifler kurulması hakkında ilk 
defa 1923, 1924 ve ondan sonra 1929 yıllarında giri
şimlerde bulunulmuş, hatta Rahmetli ve Yüce Ata
türk 1931 yılında kurulan kooperatife, Silifke'de ku
rulan Tekir Çiftliği Kooperatifine Birinci Üye olarak 
ortak olmuştur ve üye olmuştur; ama gelin görün ki, 
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Türkiye'de birçok kanunlar vardır, 1163 sayılı Kanun, 
2834 sayılı Kanun, 1157 sayılı Kanuni 2836 sayılı Ka
nun, 1481 sayılı Kanun ve 1196 sayılı kanunlarla çe
şitli kooperatifler kurulmakta ve bunlar bazı yerde 
tarımsal amaçla olmak üzere 10 663, tarım dışı ol
mak üzere 26 703, özel kanunlara göre 3 581 olmak 
üzere Türkiye'de 40 881 kooperatif vardır. 

Esnaf ve kefaret kooperatiflerini destekleyen bir 
banka vardır, bu da Halk Bankasıdır; ancak üretim 
kooperatiflerini gerçekten destekleyen ve bunu görev 
sayan bir banka yoktur. Ziraat Bankası böyle bir gö
rev üstlenmiştir; ama kendi mevzuatı çerçevesin da
hilinde yapabilmektedir, tam yapamamaktadır. Hatta, 
belki hatırlarsınız Sayın Köy İşleri Bakanı burada 
Bütçe görüşmeleri sırasında bir açıklama yapmıştı; 
kişilere, tarımcılara verilen kredilerden % 21, % 22 
faiz alındığı halde, kooperatiflere verilen kredilerden 
% 45 faiz alınıyordu. Bunu kendilerine dün bir neb
ze (bir yolculuk vesilesiyle beraberdik) tekrarlattım, 
aynı konuyu tekrarladı; «Doğrudur» dedi. İşte bizim 
kooperatifçiliği desteklememiz bu şekilde oluyor Sa
yın Başkan. 

O bakımdan Sayın Başkan lütfeder, Anayasa Ko
misyonumuz katılırsa, buna bir geçerlilik, bir aktivite 
getirecek şekilde bir biçim vermek lazımdır. 

Teşekkür ederim. Baş sallamak suretiyle katıl
dığınızı ifade ediyorsunuz, memnun oluyorum. 

Sayın üyeler; 
Çünkü, Türkiye'de gerçekten işsizliği önlemek is

tiyorsak kooperatifi gerçek anlamda takviye etme
miz, desteklememiz lazım. Bu işsiz insanları bu koo
peratifler içerisinde iş - güç sahibi kılmak mümkün. 
İşsiz yerine üretici yapmak mümkün ve ülkenin üre
timini artırmak her zaman mümkün olur. Yalnız, 
yeter ki, çok gerçekçi kararlar alalım ve bunları da 
uygulayalım. Bugün kanunlarımıza göre sekiz bakan
lık ayrı ayrı kooperatifler kurma ve onlarla ilgilenme 
durumundadır ki, bu maalesef kargaşaya yol açar. 

Üçüncü kısım, Yasama Bölümünde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kuruluşu, milletvekili seçilme ye
terliliği, görev ve yetkileri, seçim dönemi, seçimlerin 
genel yönetim ve denetimi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim yolları, toplantı ve karar yetersa
yısı gibi yasama organıyla ilgili tüm maddelerin bir
biriyle olan ilgi ve yakınlığına göre yeniden düzenlen
mesine bence gerek vardır. Çünkü ilişkileri bakımın
dan biri başta, biri en sona götürülmüş veya onunla 
hiç ilgisi olmayan hemen öbürünün arkasına veya 
önüne getirilmiştir. Zaman kısa olduğu için bunları 

burada saymaktan kaçınıyorum; ama gerekirse zatı-
âlinize Sayın Başkan arz ederim veya Sayın Komis
yona arz ederim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz Anayasa Tasarısındaki 

sağlık, çevre, konut ve sosyal güvenlikle ilgili 63 - 74 
üncü maddeleri olumlu karşılıyor ve Komisyona bu 
düzenlemelerinden ötürü teşekkür ediyorum. 

Madde 3 3'ün birinci, fıkrasında, «Herkes önce
den izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir» 
denmekte; fakat dördüncü fıkrada, «Dernekler, ka
nunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatıla
bilir» diye devam etmekte ve hemen arkasından, «Ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim kararına 
kadar yetkili kılman mercinin emriyle faaliyetten alı-
konabilir» diye ilave edilmektedir ki, bu ifadeyi sa
kıncalı bulmaktayım. Açık değildir. Bir valinin emrin
deki bir memur bir dernekte çalışmaktayken ve bu 

, fıkra da mevcutken orada yararlı olarak çalışamaz 
ve devamlı baskı altındadır demektir. Bu açıdan bu 
maddenin başıyla sonu arasında çelişki vardır. 

33 üncü maddedeki dernekler konusuna değinmiş
ken, ilgisi bakımından 170 inci maddedeki beş ve al
tıncı fıkralar hakkındaki görüşlerimi açıklamak istiyo
rum. 

Fıkra şöyle : 
«Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu iktisadî 

Teşebbüslerinde devamlı olarak çalışanlar meslek ku
ruluşlarına üye olamazlar.» 

Gerekçede de; «Kamu kurum ve kuruluşlarında 
devamlı çalışanların «Serbest meslek» icra etmedik
lerinden meslek kuruluşlarına girmeleri önlenmiştir.» 
şeklinde bir açıklama getirilmektedir. Bu ne demek
tir pek anlayamadım? Yani, üniversitede çalışmaktay
ken ben ve Et - Balık Kurumunda ya da Tarım ve 
Orman Bakanlığında çalışan bir meslektaşım Türk 
Veteriner Hekimler Birliğine üye olamayacak mı? 
Bu o Birliğin kapanması demektir. Çünkü veteriner 
hekimlerin % 80 - 90'ı memurdur. Aynı durum ziraat 
yüksek mühendisleri için ve memur tabipler için de 
söz konusudur ki, bu düzenlemeyi meslekî hakların 
korunması açısından çok sakıncalı buluyorum. 

Bu açıklamaları yaparken, şu hususu da belirt
mekte yarar görmekteyim. 

Derneklerin bir siyasî parti gibi açıkça siyasetle 
uğraşmalarına karşıyım. Bu kurala bütün meslek ha
yatımda dernek ve birliklerde çalışmalarım sırasın
da çok bağlı kaldım. Bundan böyle de öyle olmasın
dan yanayım. Ancak, maddenin bu biçimde kalma
sında yarar görmüyorum. 
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Sayın üyeler; 
Biliyorum, Sayın Komisyon 12 Eylülden önceki 

dönemde yaşadığımız olaylardan esinlenerek böyle 
bir şey getirmiştir. Ancak şuna özellikle değinmek is
terim ki, 12 Eylülden önce Anayasada bununla ilgili 
madde vardı, kanunlarımız vardı; ama Mühendisler 
Birliğinin duvarları Kürtçe sloganlarla süslenmişti, 
Devleti yıkıcı sloganlarla süslenmişti. Neredeydi Dev
letin savcısı, neredeydi Devletin kanun koruyucuları? 
Niye bunlara engel olamıyordu? Yani, bunu buraya 
koymakla bence oraya engel olunmaz, kanunu uygu
lamakla oraya engel olunabilirdi. Bunu Devlet yap
mamıştır. Devlet o zaman suçluydu, ya da kanunun 
koruyucuları suçluydu. 

44 üncü maddedeki hususlardan birinci fıkraya 
tamamen katılıyorum. Ancak üçüncü fıkrada; «Top
rak dağıtımı, ormanların küçülmesini, toprak servet
lerinin azalmasını, verimli şekilde işletilen toprağın 
veriminin eksilmesi sonucunu doğuracak ölçüde ve 
şekilde yapılamaz.» denmekte; fakat meralardan hiç 
söz edilmemektedir. 

Sayın üyeler; 
Meraların önemi yalnız Türkiye'de hayvancılığın 

gelişmesi, Türk halkının beslenmesi için değil, mera
ların önemi ve bunların korunması Türkiye toprakla
rının korunması demektir. Bunu birçok kez burada 
bu kürsüden de yeri geldikçe açıklama durumunda 
kalmıştım. O bakımdan, bu toprağın ve ormanların 
korunması fıkrasına mutlaka «Mera» kelimesinin de 
eklenmesinde büyük yarar vardır ve bu konuda me
ralarla ilgili çok sayıda kanun vardır Sayın Komis
yon. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon aile doğrudan doğ

ruya ve bir milyon aile de dolaylı olarak hayvancılık
la uğraşmaktadır. Türkiye hayvancılığının parasal de
ğeri 2 trilyon kadar olup, yıllık geliri de 600 milyar 
civarındadır. v 

Anayasa Tasarısında çok küçük noktalara kadar 
inildiği halde hayvancılığa hiç değinilmemiş, Türkiye 
hayvancılığını güvence altına alan bir madde düzen
lenmemiş; hem hayvancılığın gelişmesinde başta ge
len etken plan ve hem de Türkiye topraklarının ko
runmasında vazgeçilmez bir öğe olan meralar tüm
den unutulmuştur. Maddelere geçildiği takdirde bu 
konularla ilgili önerilerim olacaktır. 

44 üncü maddedeki «Topraksız olan veya yeterli 
toprağı bulunmayan çiftçiye» deyiminin gereksizliği 
hakkında bir Sayın Komisyon üyesinin karşı oy yazı
sına değinmek istiyorum. 

Evet Türkiye'de topraksız çiftçi vardır ve bu mad
dede de gerçekten çok gerekli ve gerçekçi bir nokta 
vurgulanmış bulunmaktadır. Yıllar yılı hatta ömrü 
boyunca ortakçılık ya da kiracılık yapan kimseler 
vardır. İşte bunlar gerçek çiftçidir; ama toprağı yok
tur. Ben günlük toprak işçiliği yapan kimselerin de 
çiftçi sayılacağını kabul etmiyorum, tşte toprak da
ğıtılması sırasında gelişigüzel her köylüye toprak ve
rileceğine, bu tür çiftçilere toprak verilmesinde bü
yük bir tutarlılık ve isabet vardır. , 

Toprak ve tarım reformundan söz açılmışken sa
kın toprağın yirmişer ya da otuzar dönümlük parça
lar halinde (Ki, bir zamanlar öyle yapılmıştı) dağıtıl
masını kabul ettiğimi sanmayın. Bu çok büyük bir 
yanlışlık olur. 

Gerçek bir tarım reformunun tarımsal üretime 
çok büyük bir yararı olacağı kanısındayım. Ancak 
onbinlerce ve hatta yüzbinlerce dönüm arazisi olup 
verimli bir biçimde işletmeyen bir arazi miktarının 
bir kişinin elinde kalmasından da yana değilim. En 
güzeli bölgelere göre optimum işletme büyüklüğü sap
tanmalı ve buna duruma göre % 25 tolerans da ta
nınmalıdır. 

Tarımın ve tarımla uğraşanların korunmasından 
söz edilirken hayvancılıktan hiç bahsedilmemiş, hay
van yetiştiriciliği ve Türkiye hayvancılığının korun
masına değinilmemiştir. Bu tutum ve davranış her 
zaman hayvancılığın aleyhine işlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonunda görüşlerimi bildirdiğim 

sırada, Devlet çarkının düzenli bir biçimde yürütül
mesi, ülkenin huzur ve sükûn içinde yönetimi için 
Anayasaların Devletle vatandaş arasında bir tür mu
kavele olduğuna değinmiş ve Devletin ancak yapabi-

. leceğini anayasalara koyması gerektiğini vurgulamış
tım. Bunun için de 1961 Anayasasının 52 nci madde
sindeki «Devlet halkın gereği gibi beslenmesini sağ
lamak için gereken tedbirleri alır» fıkrasını örnek 
göstermiştim. 

Bunun üzerine olsa gerek Sayın Komisyonumuz 
büyük bir azizlik yaparak beslenme kelimesini yeni 
Tasandan tamamen çıkarmıştır. Bu davranış doğru 
değildir sayın üyeler. Beslenme içtiğimiz su, teneffüs 
ettiğimiz hava kadar * önemlidir, özellikle çocukluk 
ve gençlik çağlarında eksik ve dengesiz beslenen top
lumların yaratıcı olamayacağı ve hatta başkalarına 
saldırma işgüdüsünün olabileceği bilimsel olarak sap
tanmıştır. 
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İdeolojik saplantılar bir yana 110 yıldan beri giriş
tiğimiz demokrasi denemelerinde hâlâ bir durulma 
olamamış, çalkantılar süregelmiş ve başarıya ulaşıla-
mamışsa bunun bir nedenini de hatta başta gelenini 
de beslenme eksikliğimizde aramak hiç de yanlış bir 
yol olmaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKTLIÇ — Teşekkür Sayın Başka
nım. 

165 inci maddenin üniversitelerle ilgili fıkralarının 
düzenlenişini takdirle karşılıyorum. Benden önce ko
nuşan bazı arkadaşlarımın üniversiteleri yeren görüş
lerine katılamayacağım. Bir arkadaşım bahçesinde 
silah talimi yapılan muhtar üniversiteden, bazısı te
rörün. üniversiteden kaynaklandığından ve bunların 
çoğunluğu da Komisyondaki 9 üyenin öğretim üyesi 
olması nedeniyle nalıncı keserini örnek vermek sure
tiyle, geldikleri müesseseye vefa borçlarını ödemek 
istediklerinden bahsettiler. 

Hele aynı zamanda öğretim üyesi olan bir Komis
yon üyesinin karşı oy yazısında, üniversiteleri yalnız 
öğretim ve eğitim yapılan kurumlar olarak gösterme
si gerçekten üzücü ve düşündürücüdür. 

Üniversiteler ne bir lise, ne de bir yüksekokuldur. 
Üniversiteler yalnız öğretim ve eğitim yapılan yerler 
olmayıp, çalışmalarında büyük ağırlığı araştırma teş
kil eder. Diğer öğretim ve eğitim kurumlarından fark
lılığı da buradadır. 

Buna göre maddenin bu şekilde düzenlenmesi bir 
vefa borcunun ödenmesi meselesi olmayıp, böyle ol
ması gerektiğinden kaynaklanmaktadır. 

12 Eylül'den önceki dönemde Devletin güçsüz ol
ması sonucu sokaktaki terör üniversiteyi de etkisi altı
na almıştı. Hele Sayın İsmail Arar'ın Bütçenin genel 
görüşülmesi sırasında (Evvela kendilerine geçmiş olsun 
demek isterim), YÖK hakkında kullandığı ifadeyi 
unutarak, Tasarıdaki maddenin 2547 sayılı Kanuna 
aykırılığını vurgulamasını gerçekten yadırgadım. Çün
kü herhalde o zaman yaptığı konuşmayı bugün hatır-
layamadılar. O zaman öğrencinin üniversiteye deva
mını yat - kalk borusuna benzetmişlerdi; fakat üni
versitenin mutlaka muhtar, özerk olmasının bu mem
leket için ne kadar yarar sağlayacağını size anlataca
ğım. 

166 ncı maddede özel yüksekokulların yeniden 
kurulmasına olanak sağlanmaktadır. Biraz önce ko
nuşan bir arkadaşımız da bunu vurguladılar. 

Sayın üyeler, sayın arkadaşlar; 
Bu milletin yüksekokullardan çektiği ne çabuk 

unutuldu. İki ila üç daireli apartmanlarda fakülteler 
kurulmuş, laboratuvarsız, kliniksiz eczacılık, kimya 
mühendisliği ve diş hekimliği fakülteleri açılmıştı. 
Programsız ve plansız açılan bu fakültelerde yarım 
meslek adamları yetiştiriliyor ve buralardan mezun 
olanlar Devlet dairelerinde sekreterlik yapıyorlardı. 

Bu durumun zararını anlayan Devlet milyarlar 
ödeyerek bunları devletleştirdi. Bir süre sonra Dev
lete yeniden çok kabarık bir fatura ödetmeyelim ve 
yarım insan yetiştirmeyelim. Bu konuda sırası geldi
ğinde önerge sunacağım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Mecliste çalışmaya başladığımız gün, bildiğimiz
den şaşmayacağımıza ve doğru bildiğimizi açıklaya
cağımıza dair andiçmiştik. Ben inandığımı savunuyo
rum. Üniversite öğretim üyelerinin yanlış hareketle
rin bahsedildi. Hiç kimse bu tür davranışın oranının 
binde beşi geçeceğini iddia edemez. Binde beş bir 
hata için kurumlaşmış bir kuruluşu yıkıp, onu yanlış 
bir biçimde düzenlemeye kalkmanın sakıncalı olaca
ğı kanısındayım. 

Sayın Devlet Başkanımızın zaman zaman yaptık
ları konuşmalarındaki açık kalpli ifadelerini hatırla
makta yarar görmekteyim. Sayın Devlet Başkanı bir 
konuşmalarında ,: «Biz de insanız, hareketlerimizde 
ve girişimlerimizde hata yapmış ya da yanılmış ola
biliriz. Bu durum iyi niyetle ortaya konursa onu dü
zeltmeye her zaman hazırız.» diye buyurmuşlardır. 
Ben de bu hoşgörüye dayanarak görüşlerimi açıkla
mış bulunuyorum. 

Basın özgürlüğü ve işçi haklarıyla ilgili maddeleri 
kanadı kırık bir kuş gibi düzenlememeliyiz. Bu konu
da benden önce konuşan Sayın Göktepe ve Arar ile 
karşı oy yazısı yazan Tan'ın görüşlerine aynen katı
lıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Halkımız bizden çok şey bekliyor. Bugün Ordu
muzun Millet ve ülke yararına yaptığı hareketle va
tandaşlar hür ve korkusuz olarak yaşamakta, çalış
makta ve okumaktadırlar. Ancak ekonomik durum 
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hiç de iç açısı değildir. Bazılarına göre 3,5, bazılarına 
göre 5 milyon işsiz vardır. Bu durum Türkiye gibi bir 
ülke için düşünülmesi bile ürkütücü bir olaydır. Bu
nun yanında bir milyona yaklaşan kişi asgarî ücretle 
çalışmaktadır. Bugün için asgarî ücret ayda 7 500 
lira almak demektir. 4 nüfuslu bir ailenin bu miktar 
parayla geçimini sağlaması, dört bilinmeyenli bir 
denklemi çözmekten daha zor, hatta imkânsızdır. 

Bir çok üye arkadaşımın da belirttiği gibi, yarın 
demokratik düzene geçtiğimizde bu kimselerin kötü 
niyetli kişiler tarafından kolayca aldatacaklarından 
endişe ederim. 

Ben, halkımızın okumamış olanlarının bile çok 
kuvvetli bir sağduyuya sahip olduklarına inanırım. 
Her zaman olduğu gibi dün ve önceki gün, Cumar
tesi - Pazar günlerini Güney Anadoludaki köylülerin 
ve üreticilerin arasında geçirdim. Onların sesine ku
lak vermez, Ankara'dan ahkâm kesmeye kalkarsak 
hata yapabiliriz. 

Halkımıza güvenelim. Anayasal kuruluşlarımızı 
kurumlaştıralım, onlara şahsiyet kazandıralım. Onlar 
her zaman bu ülkenin kalkınması için vazgeçilmez 
organlardır. 

Bu arada çok sayıda 18 yaşını bitirmiş gençlerle 
görüştüm. Basın ve TRT yoluyla Danışma Meclisin
deki çalışmaları yakından ve büyük bir ilgiyle izleyen 
bu gençler kendilerine seçmen hakkının verilmemesi
ni acı bir dille ve bilinçli olarak eleştirmektedirler. 
Gençlerimizden, çocuklarımızdan neden çekiniyoruz? 
18 yaşını doldurmuş bir gence birçok sorumluluk 
yükleniyor da, seçim hakkı neden verilmiyor? Bunun 
da anlaşılması gerçekten zor. Seçmen yaşının 18 ol
masından yanayım. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bitiyor efendim. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa Komisyonumuzun Danışma Meclisine 

sunduğu Anayasa Tasarısı bazı konularda çok ayrın-

..». m>m< 

tıya girmiş bir yönetmelik havasını yansıtmaktadır. 
Buna karşılık ülkenin çok önemli bazı konularına da 
ya çok kısa değinmiş ya da hiç değinmemiştir. Bun
lara zamanım ölçüsünde değinmeye çalıştım. 

Başbakanla bakanların seçimi, 

Başbakanla bakanlar ve Cumhurbaşkanıyla olan 
ilişkilere birçok arkadaşım değindiler, bunları atlı
yorum efendim. 

Bir hekim diliyle konuşmak Anayasayı bir canlı
ya benzetmek gerekirse, Komisyonumuz Tasarıyı 
bizlere bir iskelet halinde getirmiştir. Bunun kaslarını 
ve diğer duyu organlarını, diğer gerekli organlarını 
bu Meclis yapacaktır. O bakımdan Meclise çok bü
yük görev düşmektedir. 

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, bu ağır görevi 
kusursuz ve eksiksiz olarak kısıtlı süre içerisinde bi-
tirebileceğimizden endişe etmekteyim. Tasarıyı Ko
misyona geri vermeyi söylemeye dilim varmıyor. 
Çünkü çok sayıda olumlu maddesi var. Ancak düzel
tilmesi gereken çok sayıdaki maddeleri genel görüş
melerin ışığı altında Komisyon kendiliğinden ve ye
niden düzenlerse çok iyi olur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kısa süre içerisinde Anayasa Tasarısı hakkın
daki -bazı görüşmelerimi sizlere aktarabildimse ken
dimi mutlu sayacağım. 

Yapacağımız Anayasa milletin Anayasası olacak, 
bizler, evlatlarımız ve hatta torunlarımız bunun so
rumluluk ve şerefini taşıyacaklardır. 

Ülkemiz ve Milletimiz için bu Anayasaya Mecli
simizce en iyi şeklin verileceği inancıyla sözlerime 
burada son verir, hepinizi en derin saygılarımla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akkılıç 
Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

. •« . . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELt 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

/BAŞKAN — Sayın üyeler; 
[Danışma Meclisinin 123 üncü 'Birleşiminin Üçün

cü Oturumunu açıyömmy 
Görüşmelere dıevam ediyoruz. 
Söz sırası Sayım •Vardai'ın. Buyucunuz Sayın Var-

dal. 
İSA VARDAL — Sayın Bıaşkan, Yüce Meclislin 

sayın üyeleri; 
Sözlerime (başlamadan evvel şunu !beliritmıeliylim 

iki, >bu Tasarı üzerinde saatlerce konuşmak mümlkün, 
ancak bu ana kadar konuşan sayın üyeler Tasarının 
gerek müspet yönleri ve gerekse arayıp Ida bulamadı
ğımız hususları üzerimde çok şey söylediMerinden ve 
alınan 'kanar gereğince zamana olan ihtiyacımizı da 
göz önünde tutarak öınemlıi gördüğüm bazı <bölüm 
ve maddeler 'hakkında görüşlerimi arz etmek istiyo
rum : 

Anayasalar bir devletin sosyal, kültürel, ekono
mik ve siyasal yapısının tem©! ilkelerini 'belirleyen, 
onlara yön veren ana kurallardır. Türk anayasa ta
rihi incelendiğinde Cumhuriyet dönemime Ikadar ulu
sal egemenlik düşüncesinin mevcut olmadığı görülür. 
Ulusal egemenlik Cumhuriyet dönemine 'geçişte te
mel düşünce olarak kabul edilmiş ve oundaın harelket 
edilerek bugüne varılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminin Il'8ı7i6 tarihli 
'ilk Anayasasına göre egemenliğin 'kaynağı saltanat
tır. İklimdi 'Meşrutiyette yasama kuvveti biraz daha 
yetkilere sahip olmuştur, ancak 'yürütmenin baskısım-
dan, onun denetiminden kurtulamamıştır. Millî Mü
cadele ve omun ilk Anayasası egemenliğim millete 
ait oluşu temel ilkesini getirmiş 've yasama faaliyeti 
de kaynak değiştirerek aslî kuvvet 'olmuştur. 1924 
Anayasası ile üstün kuvvet yasama organımın elime 
geçmiştir. 

Türk toplumu geçirdiği tecrübelerden ders ala
rak kurduğu Cumhuriyet yönetiminde devlet ıbaşka-
mının farklı bir meşruiyet anlayışımdan kaymaklamam 
gücüne, yani tek kişimin devlet hayatıma egemen ol
ma anlayışıma yanaşmamış ve (1946 tarihinden sonra 

parlamenter sistemli tercih. etmiştir. 'Bu durum 1961 
tarihli Anayasada da Ibemimsemmiş ve bu tarihi geli
şim içerisinde ihazu-ianaım iş bu Anayasa Tasarısı da 
aynı görüşten harelket etmiştir, 

IBu şekilde hareket edilirken yasama, 'yürütme ve 
yargı organlarının yetkilenimin ıbir ıdıengede tutulması-
ma ve fakat yürütme organını güçlendirici tedbirleri 
almaya özen göstermiştir. Buma gerekçe olarak da, 
I196IİHİ9İ80 dönemimde uygulanan 1961 Anayasasında 
yürütme organının yasama organıma tabi bir organ 
olarak düzemlendiğli ve yangı kuvvetimin 'belirli ko
şullar içimde yürütme ve yasamayı denetleme yetki
leriyle donatıldığı, kişi hak ve özgürlüklerimin özüme 
dokunulmadan kamunla smrfandırıl'ahilmesi ve an
cak hâkim kararıyla kayi'tlanabi'lmesi ilkelerimin özel
likle modern devlette yürütme kuvvetlerinim demetli
mi laltıhda 'faaliyetlerinim geıçdMeştkilmesi 'anlayışı
na (belirli ıbir şekilde ters düştüğü görüşü ileri sürül
müştür. 

;1İ2 IBylül '1980 tarihimden evvelki duruma bir da
ha düşülmemesi için Iİ991 tarihli Anayasamın alksa-
yan müesseselerinim yeniden düzenlenmesi, yürütme 
organımın yetki'terinim artırılm'ası, Yüce Meclisi oluş
turan bütün sayın üyelerin ortak 'düşüncesidir. Ne 
var ki, 11961 Anayasasının aksayan müesseseleri ye
niden düzenlenirken çok dikkatli olunması gerelkirdi. 

Hazırlanmış olan Anayasa Tasarısının dayanaca
ğı temeller ile sahip olacağı özellikler Türk anayasa 
tarihi gelişimi ve tm 'helisimden esinlenerek Milî Gü
venlik Konseyi tarafımdan kalbul edilen 214185 sayılı 
Kurucu Meclis hakkındaki Kamun 'ile, Sayın Devlet 
Başkanınım Danışma 'Meclisini açış konuşmasında 
işaret ettiği, hususlardır. 

İM'illî Güvenlik Konseyi Ibu Kanunla yeni anaya
sanın temel ve özellikleriyle ilgili iradesini 1 imci 
maddede şu şekilde açıklamıştır : «Türkiye Cumhu
riyeti Devletinim variığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve 
milletim 'bütünlüğünü, ibölümmezliğimi ve toplumun 
huzuru korunacak, millî dayanışma ve sosyal adalet 
anlayışı içinde herkesin inşam halklarından ve temel 
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hürriyetlerden eşitlik ilkesine göre yararlanmasını ve 
hukukun üstünlüğünü sağlayaoalk demokratik, lâik 
hukuk devletimin kurulması için gereken hukukî dü
zenlemelerle anayasayı yapmak üzere Kurucu Mec
lis - ıtourulmıası kararlaştırıldığı.» Belkriiımişıtıir.. 

,21485 sayılı 'Kanunun il dncd maddesinde gösteri
len 'bu ilkeler doğrultusunda hazırlanması gereken 
Anayasa Tasarısı, üyelere dağıtılan şekliyle maalesef 
tatmin edici değildir. Yeni Anayasayı hazırlamakla 
görevlendirilen Anayasa Komisyonu 7 aylıık çalışma
sı sonucu meydana getirdiği ve üyelere dağıttığı Ana
yasa Tasarısında Milî Güvenlik Konseyi tarafından 
kabul edilen i2485 sayılı Kanunun il linçi maddesinde 
(belirtilen ve Sayın Devlet Başkanının Danışma Mec
lisini açış konuşmasında tekrarladığı itelere 'bağlı 
kalmayarak, bunların gerişlinde birtakım ilkeler ka
bul ötmişıtiir. 

Tasarıda başlangıç ıbölümü yazılması benimsen
diği halde, bu bölüm Ihazırianmaldığı gibi, ne şekil
de hazırlanacağı da beli değildir. Buna rağmen 'baş
langıç bölümüne atıflar yapılmıştır. Tasarının mad
deleri tek tek incelendiğinde birçok maddesinin uzun 
ve ayrıntılı olduğu görülmektedir. Türk toplumunun 
hızla değişen bir toplum olduğu düşünülürse, kanun
larla, tüzüklerle ve Ihatta yönetmeliklerle düzenlene
bilecek konuları Anayasa maddeleriıne almanın za
manla açılacak tartışmalar 'dolayısıyla en başta Ana
yasayı yıpratacak ve silk silk değiştirme zorunluluğu 
doğacaktır. Sık sık değişen anayasaların saygınlığını 
kaybedeceği bilinen bir gerçektir. 

O nedenle, Tasarıdaki bu kabil maddelerin ye
niden gözden geçirilerek ayıikianması ve hükümlerin 
derili toplu bir ihale getirilmesi yerinde olacaktır. 
Kısa ve öz olarak hazırlanacak bir anayasanın her 
yöne doğru yorumlanması mümkün 'olmayacağından, 
bu Anayasa üzerinde yapılacak tartışmalar da o nis-
bette azalacaktır. 

'«'Cumhuriyetin temel ilkeleri» başlığını taşıyan 2 
nci maddede «Adalet anlayışı» deyimi geçmektedir. 
Adalet anlayışı kişiden kişiye, toplumdan topluma 
ve siyasî gruplara göre 'değişen çok geniiş bir kav
ramdır. Adalet duygusunun herkes tarafından aynı 
şakide ianlaşılacak ıbir kriteri -bugüne Ikadar bulun
muş ve tarifi yapılmış değildir. O nedenle, çeşitli 
sekilerde yorumlanmaya müsaittir. Bu deyimin sos-
ıyal adalet anlayışı şeklimde değiştirilmesi yerinde ola
caktır,, 

Aynı şekilde maddede ı«Lâik» kelimesi geçmek
tedir. Buradaki anlamı devletin dini esaslarla idare 
edilemeyeceği şeklindedir. Halbuki, gerekçede bu (ke
lime Ihıiç bir zaman dinsizlik anlamına gelmeyeceği, 
her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, 
ibadetini yapabilmesi ve dini inançlarından idolayı di
ğer vatandaşlardan farfkiı bir muameleye tabi kılın-
maması şeklinde tarif edilmiştir. Din ve <vicdan hür
riyeti baskındaki konu 24 üncü maddede ayrıca tan
zim edildiğinden, bu tarifin orada yapılması gerekir. 
Bu çelişkinin giderilmesi için gerekçenin madde met
nine göre düzeltiimesii gereklidir, 

Tasarının ikinci ,knsmı temel bak ve ödevlen;® ay
rılmış olup, birinoi bölümü genel hükümleri içerisine 
almaktadır. Bu kısım 1961 tarihli Anayasada da te
mel hak ve ödevleri kapsamaktaydı. 19İ6I1 Anayasa
sının en çok (tartışılan kısımlarından birisi de, bu kı
sımdır. Anayasanın halkoyuna sunularak kabul edi
lip yürürlüğe girdiği 1961 yılından itibaren sürdürü
len tartışmalar sonucu; 22.9.1971 tarihinde 14'8l8 sa
yılı Kanun ile bu ikisinin 1(1, V5, 19, 2)2, 26, 30, 312, 38 
ve 46 ncı maddeleri değiştirilmiştir. Buna rağmen 
Türkiye'nin 12 Eylül 1980lere gelmesinde başlıca et
kenlerden (bir 'tanesinin, temel hak ve özgürlükle il
gili Anayasa maddelerinin olduğu ileri sürülmektedir. 

İBiz, (burada Ibu ıhükümleıiin, Türkiye'nin 1)2 Ey
lül 1198'Cl'lere gelmesinde başlıca nedenlerden Ibir ta
nesinin olup olmadığı hususunu tartışacak değiliz. 
Tartışmakta da fayda yoktur. Bunu tarih değerlen
direcektir; ancak şurasını ifade etmek gerekir ki, bü-

'tün çoğulcu demokratik sistemlerle idare edilen ül
kelerin anayasaları tetiklik edildiğinde, daha geniş halk 
ve özgürlüklerin verilmiş olduğu ve buna rağmen, 
Türkiye'nin durumuna tdüşülmediği görülecektir. Bu 
vatanda yaşayan ve vatanı seven biç kimse, Türkiye'nin 
bir daha ili2 IBylül 1980 öncesine düşmesini istemez. 
Türkiye'yi bu duruma getiren ibütün engelleri ortadan 
kaldırmak için buradayız. Ne var M, bu kısımda dü
zenlenen maddelerle amaca ulaşmak mümkün ola
mayacaktır. Temel bak ve özgürlüklerin aşırı ölçü
lerde sınırlandırılması bizi gayeye götürmez. Bu öz
gürlükler aşırı ölçülerde sınırlandırıldığı ve hele hele 
bu özgürlüklerin özünün ortadan kal'dlrılması dere
cesine getirildiği takdirde, toplumda bu kez de yeni 
gerginlikler ve patlamaların olmayacağım kim söy
leyebilir.; 

ICumlhuriyet Halik Partisinin 1950 yılına kadar 
olan iktidarında kuvvetli .bir 'idare mevcut olduğu 
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halde, özgürlüklerin kısıtlı otoa&ı nedeniyle, 19150 yı
lında yapılan seçim sonuçları, yurttaşların özgürlük
lerine olan susamışlığını göstermiştir. 

Yine 1950-11960 devresinde memlekette toüyülk Ibdr 
çoğunlukla iktidarda bulunan ısiyasî parti mevcut ol
masına rağmen, aynı ıbalk ve özgürlükleri düzenleyen 
Anayasanın ve bu Anayasaya göre çıkartılan kıanun-
ların varlığı nedenliyle Tiirikiiye 1960 'ihtilaline maruz 
kalmıştır. 19161 .Anayasasını hazırlayanlar geçmiş dö
nemin tecrübderinden esinlenerek, Ibu defa Türki
ye'nin bünye ve şartlarına uymadığı halde, temel halk 
ve özgürlükler çok geniş tutularak, dengeyi idare aley
hine ibozacalk düzenlîemeler getirmişlerdir. Bu devre
de memleketi idare ledenler, geniş halk ve özgürlükle
rin 'hangi haillerde ülke yararına kısıtlanması gerek
tiğimi düşünecekleri yerde, Ibu geniş haık ve özgürlük
leri kendi siyasî çıkarları uğruna istismar etme yolu
na gitmişlerdir. IBunun neticesi olaraik da Türkiye 112 
Eylül 11980'lere gelmiştin 

Şimdi ise, bu Tasarı ile Türlkiye ıtekrar 19*60 ön
cesine getirilmek isıtenımektedir. Şayet Türkiyeyi bir 
daha '112 Eylüllere getirmek isıtemliyorsak, dengeyi iyi 
kurmamız gerekir. Bunun da yolları vardır. Bunlar, 
ıhalk ve özgürlüklerin IHI inci maddede düzenlendiği 
şekilde itanınım ası; ancak ıbu özgürlüklerin özüne do-
kunulımaksızın bazı 'hallerde ülke yararına olarak kı
sıtlanacak önlemlerin alınmasıdır. Burada esas pren
sip, özgürlüklerim korunması olup, sınırlanması ise 
isitisna olmalıdır. Halbuki, düzenlenen metinlerde sı
nırlama asıl olmakta, özgürlükler ise istisna kabul 
edilmektedir. Temel 'hak ve özgürlükler esas kabul 
edildiğinde, 'bu özgürlüMerin kötüye fcuHanılmaması-
nı temin eden sınırlamalardan- başka kalbul edilecek 
iyi Ibir seçim sistemi, iyi ihir ısiyasî partiler Kanunu, 
dengeleri iyi kurulmuş yasama organı, kuvvetli hü
kümet ve bağımsız ve aidil yargı organı gerekmekte
dir. 

Bunlar başarıldığı takdirde, verilecek özgürlükle
rin fazlaca kısıtlanmasına gerek kalmayacaktır. Bu
nun içindir ki ikinci kısmın, birinci bölümünü teşkil 
eden maddelerden 12, 13 ve 14 üncü maddelerdeki 
ifadeler kesin ve belirgin olmayıp; uygulamaya göre 
değişik tatbikatlara müsait bulunduğu gibi, temel 
hak ve özgürlüklerin özünü ortadan kaldıracak nite-
likde bulunmakta ve ayrıca kanun ile düzenlenmesi 
gereken hususlar maddelere alınmış olmaktadır. 

İkinci kısmın, ikinci bölümü «Kişi hakları ve 
ödevleri» başlığını taşımaktadır. Bu bölümün 16 ncı 
maddesinin son fıkrası, uygulamada çok kötü sonuç

lar doğuracak niteliktedir. Türk Anayasa tarihinde 
böyle bir hüküm bulmak mümkün değildir. Fıkra bu 
şekli ile kabul edildiği takdirde, bir polis memuru, 
jandarma eri veya gece bekçisi en basit bir olayda 
tabancasını çekip bir vatandaşı öldürebilecek ve ar
kasından «Meşru müdafaa, yakalama veya olayın 
durumuna göre tutuklama kararının yeçine getirilme
si, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlen
mesi» denilerek anayasal hak kabul edilip, herhangi 
bir yargılamaya maruz kalmayacaktır. 

Bu olacak şey değildir. Kişinin dokunulmazlığı, 
maddî ve manevî varlığı bu kadar basite indirgene
mez. Madde fıkrasının tamamen çıkartılması gerekir. 

Basın özgürlüğü ile ilgili düzenleme, geniş kavram
lar ve rasgele yetki kullanımını gerektirecek genişlik 
ve boyuttadır. Maddenin başında «'Basın hürdür, san
sür edilemez» denilmesine rağmen, daha sonraki fık
ralarında, basın özgürlüğünün temeli olan yazma, 
yayma ve eleştirme hakkını ortadan kaldıracak tanım
lar yer almaktadır. Maddenin 4 üncü fıkrasında, 
«Devlete ait gizli bilgiler, suç işlemeye teşvik» 6 ncı 
fıkrasında, «Başkalarının şöhret ve haklarının, özel ve 
aile hayatlarının gizliliğinin korunması ve suçlarının 
önlenmesi» deyimleri çok geniş kavramlar olup, yet
ki kullanımı yönünden suiistimale müsait bulunmak
tadır. Mesela : 

Yolsuzluğu bulunan (bir kamu görevlisi hakkın
da yapılan bir işlemin basına intikalini istemeyen ve 
onu koruyan idare, bu hükümden yararlanabilir. Yi
ne, aslında gizli olmayıp da gizlilik damgasını taşı
yan veya ilgilisince öyle yorumlanan bir haberin ba
sına intikali, gizlilik gerekçesiyle iktidarlarca suç sa
yılması mümkündür. Bu madde, bu şekli ile kaldığı 
takdirde, süreli yayınlar her an kapatılabilecekleri 
endişesi ile gerçeği kamuoyuna aktarmaktan çekine
ceklerdir. Bu hüküm, basın üzerinde Demokles'in kı
lıcı gibi asılı duracak ve daima tehdit unsuru ola
caktır. 

Diğer taraftan, anılan maddede müdahale hakkı 
öncelikle idareye tanınmıştır. Gerçekte iktidarların 
emrinde olan yöneticilere, öncelikle böyle bir hak ta
nımanın ne gibi sakıncalar doğurduğu geçmiş dö
nemlerdeki örneklerle doludur. Oysa ki, modern dev
letlerde basına müdahale hakkı, ancak yargı orga
nına tanınmıştır. 

Maddenin son fıkrasında birtakım cezai hükümler 
niteliğini taşıyan kurallar mevcuttur. Anayasalarda 
bu kabil kurallara yer verilmemesi, gerek anayasa tek-
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niği 'bakımından ve gerekse muhteva itibariyle doğ
ru değildir. Bu hükümlerin özel kanunlarda düzen
lenmesi yerinde olacaktır. 

«Dernek kurma özgürlüğü» başlığını taşıyan 33 
üncü maddede sayılan derneklerden, sendikaların, 
maddeden çıkarılması yerinde olacaktır. Sendikaların 
siyasî faaliyette bulunmaları veya siyasî partilerden 
destek görmelerinin sakıncaları geçmiş dönemde gö
rülmüştür; ancak sendikalar, kendileriyle ilgili bir 
konuda görüş açıklayabileceğine veya mensup oldu
ğu işçilerin haklarını savunan görüşlere sahip bir si
yasî parti lehinde işçilerinin oy kullanmalarını iste
yebileceğine göre, bu yolda hareket etme imkanının 
kendilerine tanınması yerinde olacaktır. Bu hareket 
onların siyasetle uğraştığı veya siyasî parti ile bir 
bağının bulunduğu anlamına gelmez. Şayet bu hak, 
sendikalara tanınmaz ise, o zaman parti lehine oy kul
lanma işi gizlice örgütlenecek ve bu durumda da suç 
unsuru oluşacaktır. Suç unsuru oluştuğunda da sen
dikanın geçici bir süre için veya daimî olarak ka
patılmasına karar verilecektir ki, bu durum, Türkiye 
çapında huzursuzluk doğuracak ve bu huzursuzluk, 
toplumun diğer kesimlerine de yansıyacaktır. Aslında 
bütün dernekler için ortak sorun, siyasetle uğraşma
nın kapsamının tayinindedir. 

Bir dernek, alanını ilgilendiren bir kanun, karar
name veya yönetmelik hakkında görüşünü açıkladı
ğında siyaset yapmış sayılacak mıdır? Şayet sayıla
cak ise; dernekler, üyelerinin hak ve menfaatlerini 
nasıl koruyacaklardır. 

Üçüncü kısım, sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevlere ayrılmıştır. Bu kısmın toprak mülkiyeti baş
lığını taşıyan 44 üncü maddesi uygulamada birtakım 
kargaşalıklara neden olacaktır. Bu maddenin ikinci 
fıkrasındaki emredici sıraya göre devletin, topraksız 
çiftçiye toprak dağıtması olanaksız hale gelmektedir. 
Bugün devletin elinde tarıma elverişli olmayan bir
çok arazi vardır. Bu arazilerin tarıma elverişli hale 
getirilip dağıtılabilmesi için yıllar geçmesi gerekmek
tedir. Bu topraklar dağıtılmadan diğer toprakların 
•dağıtılması sıraya göre mümkün değildir. İkinci, fık
ranın o nedenle maddeden çıkartılması ve bu konu
nun kanuna bırakılması yerinde olacaktır. 

«Kamulaştırma» başlığını taşıyan 48 inci madde
nin son fıkrasındaki geri istemeye dair beş yıllık süre, 
Danışma Meclisince Toprak Reformu Öntedbirler 
Kanununda yapılan değişiklikte (Bu değişiklik uzun 

tartışmalara neden olmuştu) olduğu gibi «On yıl» 
olarak düzenlenmesi ülke gerçeklerine daha uygun 
olacaktır, 

'Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rayiç bedel 
yerine vergi değerinin esas alınması, birtakım ihtilaf
ların baştan önünün alınması bakımından yararlı ol
duğu gibi devletin, gayri menkulün gerçek değeri 
üzerinden normal vergisini alması da ülke çıkarına 
olacaktır. Ancak bu halde, Anayasanın kabul edil
diği tarihten itibaren muayyen bir süre içerisinde va
tandaşa gayri menkulünün gerçek değerini bildirmek 
için bir hak tanınması gerekecektir. 

«Devletleştirme» 'başlığını taşıyan 49 uncu mad
deyle kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsle
rin, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde rayiç be
deli kesintisiz, nakten ve peşin olarak ödenmek şar
tıyla devletleştirilebiceği öngörülmektedir. Öyle ka
mu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler vardır ki, 
kamu yararının zorunlu kıldığı zaman devletleştirmek 
gerektiğinde, devletin, bu teşebbüsün bedelini peşin 
olarak ödemesi mümkün olmayabilir. Fakat teşeb
büsün muhakkak en kısa zamanda devletleştirilmesi 
zorunludur. ıBu gibi hallerde devlet güç durumda ka
lacak, belki de ülke zararına olsa bile peşin ödeye
meyeceği için devletleştirmeyi gerçekleştiremeyecektir. 
O nedenledir ki, 1961 Anayasasında bu konuda dü
zenlenen 39 uncu madde ülkenin durumu itibariyle 
daha gerçekçidir. Kaldı ki, kamulaştırmalardaki öde
me şartlarının burada da ka'bul edilmesi her iki mad
dedeki farklılığı ortadan kaldıracaktır. 

57 nci maddenin üçüncü fıkrasında toplu iş söz
leşmelerine, kanun hükümlerine aykırı, bunları de
ğiştiren veya kaldıran hükümler konamayacağı yazılı
dır. Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar daha zi
yade işçi haklarını koruyan, onları, daha kuvvetli 
bir durumda bulunan işverenlere karşı himaye ama
cıyla düzenlenen kurallarla doludur. Kaldı ki, Borç
lar Kanunu ve diğer temel kanunlarda akit serbestisi 
caridir. Yargıtay içtihatlarında da, işçinin lehinde 
olan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. O ne
denle, taraflar bir araya gelerek karşılıklı rızalarıyla 
kanunun emredici olmayan ve kamu düzenine aykırı 
bulunmayan hükümlerine aykırı veya o hükümleri 
değiştirecek sözleşmeler yapabilmelidirler. Bu kabil 
sözleşmelerin yapılmasında işverenler zor durumda 
kalmayacaklardır. Zira lokavt hakkı onlara Anayasal 
bir hak olarak tanındığına göre, işçilerle aynı du
ruma gelmişlerdir. Her ne kadar işverenlere lokavt 
hakkı Anayasal bir hak olarak tanınmış ise de (ki, 
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ben buna karşıyım) bu hakkın kullanılma şartlarının 
belli ve dar sınırlar içerisinde tutulması gerekir. Ak
si halde, bu hakkın kötüye kullanılması her zaman 
mümkün olacaktır. 

59 uncu maddede, 10 işçiden az işçi çalıştıran iş
yerlerinde toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yapıla
mayacağı hükmü getirilmiştir. Bu hüküm birçok hu
zursuzluklar yaratacaktır. Öyle işkolları vardır ki, bu 
işkollarında faaliyet gösteren işyerleri icabında 10 ki
şiden az işçi çalıştırmaktadırlar. Bu işyerlerinde çalı
şan işçilerin, o işkolunda kurulan sendikaya üye ol
ma hakları ortadan kaldırıldığı gibi, işçiler arasında 
da, memur - işçi ayırımında olduğu gibi büyük ayrı
calıklar doğuracaktır. Her ne kadar bu işçilere uygu
lanacak çalışma şartları toplu sözleşme dönemleri
ne göre Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacağı hük
mü bir teminat olarak düşünülebilinirse de, yine de 
işçiler arasındaki ayrıcalıkları gideremeyecektir. Mad
denin metinden tamamen çıkartılması gerekir. 

Üçüncü kısmın birinci bölümü yasama organına 
ayrılmıştır. Bu bölümün 86 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasında, Bakanlar Kurulunun istifası, yasama dö
neminin sona ermesi halinde de belli bir süre için ve
rilmiş olan yetkisinin sona ermesine sebep olmaya
cağı öngörülmektedir. Aslında kanun hükmünde ka
rarname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunun isteği 
üzerine verilir. Yoksa durup dururken böyle bir yetki 
verilmez. Durum bu olunca, yetki isteyen Bakanlar 
Kurulunun herhangi bir sebeple düşmesi halinde ye
rine gelecek Bakanlar Kurulu aynı kişilerden olma
yacağı için bu yetkinin de devam etmesi düşünüle
mez. Verilen yetki otomatikman kalkmalıdır. Şayet, 
yeni kurulan Bakanlar Kurulu aynı yetkiyi isterse 
yeniden verilmesi mümkündür. O nedenle bu fıkra
nın kalkması yerinde olacaktır. 

Ayrıca bu maddede hükümete her alanda kanun 
kuvvetinde kararname çıkartma yetkisi verilebilecektir. 
Durum bu olunca, iktidarda bulunan ve çoğunluğa sa
hip olan bir siyasî parti, temel hak ve özgürlükleriyle 
siyasî hak ve ödevlerin özüne dokunacak kanun kuv
vetinde kararname çıkartma yetkisini kendi üyelerin
den oluşan hükümetine verecektir. Bu durumda Cum
hurbaşkanıyla yasama organı ve hükümet arasında 
birtakım yetki çatışmaları kaçınılmaz hale gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, beş dakikanız var. 

İSA VARDAL — Teşekkür ederim. 
icabında başbakanla ilişkileri zedelenecektir. Onun 

içindir ki, kanun kuvvetinde kararnamelerin temel 

hak ve özgürlükleri dışındaki konulara hasredilmesi 
veya bu konuların tek tek sayılması yerinde olacak
tır. 

Üçüncü kısmın ikinci bölümü yürütme organına 
ayrılmıştır. Bu bölümün 161 inci maddesinin birinci 
fıkrasında, tabiî servet ve kaynakların devletin hü
küm ve tasarrufu altında olduğu belirtildikten sonra 
ikinci fıkrasında birinci fıkraya ters düşen, tabiî ser
vet ve kaynakların aranması, üçüncü fıkrada tabiî 
servet ve kaynakların işletilmesinin devlet, özel teşeb
büs tarafından yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Bu 
durumda maddenin birinci fıkrasının hiçbir anlamı 
kalmamaktadır. Bu servetler mademki devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır, o durumda bunların aran
ması ve işletilmesinin de devlete ait olması gerekir. 
Devlet bu kaynakları isterse bizzat arar ve işletir, 
isterse özel teşebbüse arattırır ve işlettirir. Bunun da 
şekli ve şartları kanunla düzenlenir. 

Üçüncü kısmın üçüncü bölümü yargı organına 
ayrılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 15 üyeden oluşa
cağı ve bu üyelerin tamamının Cumhurbaşkanınca 
seçileceği öngörülmektedir. Bilindiği üzere Cumhur
başkanlığı makamı, bir idarî makamdır. Bu maka
mın, mahkemenin bütün üyelerini seçmesi, bir yerde 
idarenin, mahkeme üzerinde az da olsa bir denetim 
sağlamasını mümkün kılmaktadır. O nedenle, 15 üye
nin bir kısmının Yargıtay, bir kısmının Danıştay ve 
bir kısmının da Cumhurbaşkanınca seçilmesinin daha 
uygun olacağı kanısındayım. Diğer yandan, madde
de, Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerin vasıf
ları hakkında hiçbir hüküm yoktur. Bunun da belir
lenmesi gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilinin Cumhurbaşkanı tarafından seçileceği hükme 
bağlanmıştır. Oysa ki, 188 inci maddede Yargıtay Bi
rinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri ve İkinci Baş
kanlar Yargıtay Üyeleri tarafından seçildiğine göre, 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin de aynı şekilde 
Yargıtay Üyeleri tarafından seçilmesi, Yüce Divan 
görevi de verilen Yargıtayın daha bağımsız olarak ha
reket etmesini sağlayacaktır. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilinin Cumhurbaş
kanı tarafından seçilmesi doğru değildir. Yüce Divan 
olarak teşekkül eden mahkemenin savcılık görevi de 
Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili tarafından yapı
lacaktır. Yüce Divan icabında Cumhurbaşkanını da 
yargılayacağından, bir yerde Cumhuriyet Başsavcısı
nın, kendisini seçen Cumhurbaşkanını suçlama duru
muna düşmesi gibi ters bir vaziyet ortaya çıkacaktır. 
O nedenle bu maddede belirtildiği gibi Cumhuriyet 
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Başsavcısı ve Vekilinin eskiden olduğu gibi, Yargıtay I 
Üyeleri tarafından seçilmesi uygun olacaktır. 

196 ncı maddenin son fıkrası, 1961 tarihli Ana
yasanın 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında da 
mevcut idi. Ancak, bu hükmü Anayasa Mahkemesi 
haklı olarak iptal etmişti. Son çıkarılan Hâkimler, ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda da aynı hüküm 
mevcuttur. Demokratik parlamenter sistemde hiçbir 
idarî kararın yargı denetimi dışında bırakılması müm
kün olmaması gerekir. Ama maalesef, bu hüküm evvel
ce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine 
rağmen, yeniden benimsenmiştir. Esasen, 196 ncı mad
dede halen kurulmuş bulunan ve işlevini sürdüren 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bugünkü iş
leyiş biçimine göre, hâkim teminatını gerçekleştirece- I 
ğine inanmak güçtür. Zira, gerek hâkimlerin ve sav
cıların, gerekse idarî yargı hâkimlerinin bütün öz
lük işleri Adalet Bakanlığının Özlük İşleri Genel Mü
dürlüğü tarafından takip edilmekte; tayin, terfi ve 
nakilleriyle ilgili kararnameleri hazırlanmakta ve bun
dan sonra Yüksek Kurulun onayına sunulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

İSA VARDAL — Yüksek Kurul üyeleri kendi 
aslî görevleriyle birlikte Bakanlıktan gelen bu ka-
rarnameleriyle dosyaları kıt olanakları ve dar zaman 
süresinde incelemeye tabi tutmaktadırlar. Bu şart
larda yapılan incelemenin ne kadar isabetli olacağı 
konusunda tereddütler ve şüpheler vardır. Yüksek Ku
rulun vermiş olduğu kararların değiştirilmesi de aynı 
yolu takip ettiğinden çoğu kez mümkün olmaya
caktır. O nedenle, hâkimler ve savcılarla idare mah
keme hâkim ve savcılarının özlük işleriyle müstaki-
len meşgul olacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun bünyesinde bir teşekkülün kurulması isabet- } 
li olacaktır. O zaman, bugün olmasa bile ileride 
yürütme organının yargı üzerindeki etkisi az da olsa 
giderilecektir. Az da olsa diyorum! Zira, bu Anayasa 
Tasarısıyla Cumhurbaşkanına Yüksek Kurulun bü
tün üyelerini seçme yetkisi verildiği gibi, kurulun ta
biî üyesi olan Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili yine 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Bir taraftan 
yürütmenin başı olan, Cumhurbaşkanınca seçilen I 
üyeler, diğer taraftan hükümetin üyesi olan Adalet 
Bakanı ve onun seçeceği müsteşardan oluşan Yüksek j 
Kurul, hâkim ve savcılarıyla idare mahkeme hâkim I 
ve savcılarının özlük işlerini yürütecektir. Bu durum j 
yargının bağımsızlığı ve hâkim teminatı ilkelerine ters 
düşmektedir. Tamamen yürütme organı tarafından I 
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oluşturulan bir kurulun bu görevi yapması düşünü
lemez. Zira, Cumhurbaşkanı, seçim sistemine göre 
her zaman bağımsız olması mümkün olmayabilir. 
Cumhurbaşkanı çoğu kere Mecliste çoğunluğu oluş
turan siyasî partinin adayı olacaktır. Her ne kadar 
Yüksek Kurul üyeleri, Yargıtay ve Danıştay büyük 
genel kurulunun seçecekleri üçer aday arasından se-
çileceklerse de bu durum yukarıda gösterilen mahzur
ları ortadan kaldırmayacaktır. Yapılan telkin ve uya
rılar adayların belirlenmesinde etkili olacaktır. Hal
buki, seçilen bir üye tekrar seçilebileceğine göre, üye
liğe seçildikten sonra da yürütmenin baskısına ne de
receye kadar dayanabilecektir. 

Hulasa, izni, ataması, nakli ve diğer özlük işleri ida
re tarafından oluşturulan bir kurulca yapılan bir yar
gı mensubundan bağımsız olarak hareket etmesi bek
lenemez. Bunu peşinen düşünmek ve yargı bağımsız-
lığıyla hâkim teminatının bir ülkede neyi ifade etti
ğini; yokluğunun nelere malolduğunu unutmamak ge
rekir. 

Sayın arkadaşlar; 

Bugüne kadar yapilan eleştirilerden şu sonuç çık
maktadır : Çoğulcu demokratik parlamenter sistemin 
gereği olan kuvvetler arasındaki dengeyi bu tasarıda 
bulmak mümkün değildir. Hepimizin arzu ettiği; yü
rütmenin yetkilerini artırma düşüncesi aşırıya kaçırıl
mış, âdeta Türkiye yarı başkanlık sistemine götürül
mek istenmiştir. Tavrımızı kesin olarak ortaya koy
mamız gerekir. Kabul edeceğimiz sistem başkanlık sis
temi ise, tasarıyı ona göre düzenlememiz gerekir. Şa
yet, parlamenter sistemi kabul edecekse Cumhurbaş
kanına verilen yetkinin makul ölçülere indirilmesi ve 
yargıdan esirgenen yargı bağımsızlığıyla hâkim temi
natının tam anlamıyla garanti edilmesi gerekir. Par
lamenter sistemin vazgeçilmez müesseseleri olan bu 
organların arasındaki ahenk ve dengeyi oluşturacağı
mıza inanarak sözlerime son verirken Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin çok değerli üyeleri kıymetli arka
daşlarım; 

Benden önce tam 29 arkadaşım konuştu. Yeni
den demokrasiye geçişte oluşturacağımız devletin te
meli olan Anayasayı enine boyuna anlattılar. Birinci 
maddesinden 200 üncü maddesine kadar her konuyu 
ortaya koydular. 
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Huzurunuzda Türk Milletinden özür dilemek is
tiyorum. Bir işçi olarak, bir sendikacı olarak demok
rasinin varlığında, varlığını hisseden bir insan olarak 
Türk Milleti adına Anayasayı ben de birinci madde
sinden 200 üncü maddesine kadar eleştirmek ister
dim; ama Yüce Meclis biraz önce aldığı kararla ba
na ancak yarım saatlik bir vakit ayırabilmiştir; saygı 
duyuyorum. Yarım saatlik bu müddeti Anayasa Ta
sarısının bana göre yüzlerce yanlış maddesini eleştir
meme fırsat vermeyeceği için, evvela ayağındaki di
keni çıkarmaya, Türk işçi hareketinin mahkumiyetini 
sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Danışma Meclisinin Anayasa yapmakla görevlen

dirdiği değerli Komisyonu size, Türk Milletine, bü
tün savcılara, hâkimlere şikâyet ediyorum. Beni, tem
sil etmekle şeref duyduğum Türk - Iş'i 2,5 milyon 
işçisini, yaklaşık 15 milyon temsil ettiği kitleyi tek 
taraflı bilgilerle mahkum ettiler; ama bu mahkumi
yetleri şimdi temyiz safhasındadır. Ben, huzurunuz
da zamanımı temyiz lâyihasını okumakla geçirece
ğim. Kendileri karar verirken tek taraflı hareket etme
miş olsalardı, savunma hakkı tanımış olsalardı, inanı
yorum ki, bu tasarı bu şekliyle huzurunuza gelme
yecekti ve bizi de derin üzüntüye sevketmeyecekti. 
İftiharla belirtmeliyim ki, değerli Komisyon üyelerin
den çoğunluğu mahkumiyetimize itiraz şerhi koymuş
lardır. Bu itiraz şerhleri için kendilerine huzurunuz
da, Türk Milleti huzurunda teşekkür etmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Bu Yüce Mecliste görev aldığım ilk günden bu 

yana gerek yasa yapma çalışmalarımız esnasında ve 
gerekse memleket ve millet meseleleri üzerinde yaptı
ğım gündem dışı konuşmalarımda zaman zaman siz
lere işçiyi, işçi sorunlarını, sendikacıyı ve tüm çalışan
ların temsilcisi Türk - Iş'i tanıtmaya çalışmıştım. O 
Türk - tş ki, 12 Eylül öncesi bunalımını zamanında 
görmüş, memleketi gaflet, delalet hatta biraz da ihanet 
içerisinde adım adım felakete sürükleyenleri zaman 
zaman uyarmış ve hiçbir zaman akıl ve mantık dışı 
yanlışın yanında yer almamıştır. 

Hemen açıklamalıyım ki, bu övgüler aynı zamanda 
bir Türk - İş mensubu sendikacı olmam nedeniyle 
benden geldiği için, başta Anayasa yapmakla görev
lendirdiğimiz Sayın Komisyonun bazı üyeleri olmak 
üzere diğer arkadaşlarımız tarafından da olağan kar
şılanabilir; ancak Türk - îş'in yurtseverliği ve devlete 
karşı saygınlığı değişik vesilelerle bugünkü yönetimce 

de tespit ve tescil edilmiştir. Bu cümleden olarak, as
kerî yönetim «İşçinin her hakkı korunacaktır» diyor. 
«Memleketin ekonomik koşullarını kendi gücümüzle 
iyileştirmek her alanda elden gelen gayret sarfedilecek-
tir. Çalışkan ve vatanperver Türk işçisinin mevcut 
ekonomik koşullar çerçevesinde her türlü hakkı koru
nacaktır» diyor. Bu büyük söz İ 2 Eylül 1980 günü 
Devlet adına Devlet Başkanımız Sayın Evren tarafın
dan söylenmiş ve çok kere tekrarlanmış asker sözü
dür. İşçiler inançlıdır. Politikacı sözüne pek itibar et
mezler; ama asker sözüne inanırlar. Türk işçi hareke
timiz bu sözü Devlet teminatı olarak kabul etmiştir. 
Yine Türk - Iş'e gönderdiği bir mesajında Sayın Dev
let Başkanı 12 Eylül 1980'den bu yana milletçe karşı 
karşıya bulunduğumuz ekonomik problemlerin çözü
müne yardımcı olmak üzere Türk işçisinin yönetime 
gösterdiği destek ve anlayışın her türlü övgünün üs
tünde takdirle karşıladıklarını özellikle belirtmiş ve 
işçilerin hak ve çıkarlarının korunmasının, onların 
huzur ve güven içinde daha iyi düzeye kavuşmasını 
sağlamak yönetimin temel görevlerinden biri olduğunu 
vurgulamışlardır. 

Peki, Türkiye Cumhuriyetinin yönetimini elinde 
tutan bu yüce kumandanlar böyle söylüyor. Değerli 
Eroğlu Hocam'dan Hükümet adına Sayın Başbaka
nın telgrafını biraz evvel dinlediniz. Sayın Başbakan 
Hükümetiyle de Türk - Iş'i, onun camiasını vatanper-
verliğiyle, yurtseverliğiyle övüyor; Anayasa Komis
yonuna ne oluyor?... İşte onun için tek- taraflı karar 
verdiler, dedim. Bu kararı onun için temyiz layihasıyla 
savunmaya geldim, dedim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerimi yine çalışma hayatıyla (ilgili birkaç kısım

da sürdürmek istiyorum, önce işçi - işveren ilişkileri
ne değineceğim, tarihçesine bakacağım. Sonra sendika
larımızın durumuna bakacağım; sonra ne yapmak, 
nereye varılmak istendiğini arz etmeye çalışacağım. 
Elbette benim söylediklerimin hepsi yüzde yüz isa
betlidir iddiasında bulunmayacağım; ama inanıyorum 
ki, bizim temyiz dosyamızı siz inceleyeceksiniz, bütün 
verileri değerlendirerek en iyi karara sizler varacak
sınız. 

İşçi ve işveren ya da çalışma ilişkileri deyimi esas 
itibariyle üretime katılmakta olan insanlar arasında 
oluşan ilişkilerle birlikte onların örgütleri aracılığıyla 
sağladıkları ilişkileri ve bunlar da izledikleri yöntem
leri belirler. Bu ilişkiler ekonomik yaşamın her kesi
minde söz konusu olabileceği gibi işçi ve işveren ör
gütlerinin ve kamu yönetiminin rollerini de kapsar. 
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Topluma daha adil ve adaletli bir gelir bölüşümüne 
ulaşmak için izlenmesi mümkün birçok yollar buluna
bilir. Önemli olan bunlardan birini seçerken fakirlik, 
sefalet, farklılıklar ile savaşmaya içtenlikle inanmış 
olmak, adaletsizliğin, özellikle ekonomsal ve sosyal 
nitelikte olanların her çeşit toplumsal bunalımların 
kaynağı olduğu bilincine ulaşmak ve devletin gücünü 
ekonomsal güçle ellerinde tutanların bir yanlı istek
lerine ve tekellerine bırakmayı kabul etmemektir. 
Sosyal olayların da bir gerekirciliği olduğunu, örne
ğin, işverenler işçilerin sendika seçme ve demokrasi
lerde anayasal hak olan toplu sözleşme ve grev yapma 
özgürlüğüne karşı çıkarlarsa sendikaların ve sendika
cılık hareketinin radikalleşeceklerini ve ister istemez 
uzlaşmacı politikalardan uzaklaşacaklarını peşinen 
kabul etmek zorundayım. Hele işsizliğin yoğun ve 
yaygın olduğu, yarına güvenin belli olmadığı bir top
lumda günlük ekmeğini yitirme tehlikesiyle her an 
karşı karşıya bulunan insanların ruhsal durumlarının 
bu gerekirciliğin başlıca dinamiği olduğunu da hiç 
unutmamak yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Türkiye gelişen ve sanayileşen ülkelerden biridir. 
Ekonomsal ve toplumsal yapısı teknik ilerlemelere' 
uyarak sürekli bir biçimde değişmektedir. İşçi ve iş
veren 'ilişkileri bu değişmelere uyabilmenin sıkıntıla
rını ve bunalımlarını yaşarken bunlar ister istemez 
sendikalara da yansımaktadır. 

Türk sendikacılık hareketinin ne uzun bir geçmişi, 
ne de uzun bir deneyi vardır. 1946 yılında başlayan 
sendikalaşma elverişsiz ekonomsal, sosyal, siyasal ve 
hukuksal ortamlardan ötürü 1960'lara kadar gereken 
ölçülerde gelişmemiş ve işçilerin haklarını ve çıkarları
nı koruyabilmek bakımından etkin bir rol oynayama-
mıştır. 1946 - 1966 döneminde sendikacılık hareketi
nin güçsüzlüğünü en iyi kanıtlayan durum bu dönem-
de işverenlerin örgütlenme, teşkilatlanma ihtiyâcı bile 
duymamış olmalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sendikaların gelişme dönemi 1960'dan sonra baş

lar. 1960 rejiminin özendirici ve hukuksal engelleri 
ayıklama politikaları 1961 Anayasasının sendika hak
kını ve özgürlüğünü güvence altına alarak yasal kısıt
lamalara son vermesi, hızlanan sanayileşme ve kent* 
leşme, buna koşut olarak işçi hareketi büyümesi ve bi
linçlenmeye başlaması 1963 yılında Anayasanın genel 
anlayışı ve ilkeleri çerçevesi içinde çıkarılmış bulu
nan Sendikalar Yasasıyla Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
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ve Lokavt Yasası elverişli bir büyüme dönemini baş
latan başlıca etkenler olarak görülmektedir. 

Bütün bu gelişmelere rağmen varılan sonuç yeter
li değildir. Hâlâ İş Kanununun 13 üncü maddesi işçi
nin boynunda Demokles'in kılıcı gibi durmaktadır. 
Dileyen işveren (Altını çizerek söylüyorum) hiçbir 
sebep göstermeden dilediği işçiye 3-5 kuruş hak ettiği 
kıdem ve ihbar tazminatını vermek suretiyle hemen 
kapı dışarı edebilmektedir. 20 nci asrın Türkiye'sinde 
böyle bir çalışma hürriyeti, çalışma hakkı bu şekilde 
kanunla işverenin yaşını, kaşını, gözünü beğenmediği, 
20 yıl, 10 yıl, 15 yıl çalıştırdıktan sonra limonu sıkıl
mış kabuk gibi kapının önüne bırakma hakkını veren 
bir maddeden söz ettim sizlere. 

Anayasa Komisyonumuzun hazırladığı Tasarı ile 
şimdi ne yapılmak istenmektedir?... 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bizim dışımızda geçmişte. 3-5 yanlış adam bir 
kısım kanunsuzluklar yapmış. Aslında birçok arka
daşlarım bu mikrofondan geçmişi karalarken 1961 
Anayasasını, yasaları derin şekilde yakındılar, şika
yet ettiler. Ben inanıyorum ki, dünyanın en mükem
mel anayasası, en mükemmel kanunları ortaya kon
sun, onları işletecek, uygulayacak insanlar yozlaşmış-
sa, siyasî amaçlarla iktidar olma hırsına, hastalığına 
kapılmışsa yine netice değişmeyecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sorarım size.. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bir hususun tav
zihini rica edeceğim. O da şu : «Birçok arkadaşlar 
geçmişi karalarken» diye bir ifadeniz oldu. Zannediyo
rum ifadeniz maksadınızı aşıyor. Onu bir tavzih edi
niz. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

«Geçmişi anlatırken» şeklinde düzeltiyorum. 
BAŞKAN — Devam ediniz. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sorarım size; Ben bir işçi, bir sendikacı olarak ağa

nın her türüne karşıyım. Sendika ağasına da, toprak 
ağasına da, işçi ağasına da; hatta İstanbul'da Hilton 
Otelinde bir geceliği milyarlara kapatılan, binlik bank
notları havaya sallayıp altından silah çeken ağalara 
da karşıyım. Geçmişte işçi hareketini yozlaştıran, işçi 
hareketini istismar eden, işçiyi sokağa dökmek için ya
nıltanların hepsine karşıyım. Şimdi onlar bağımsız 
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mahkeme huzurunda hesap vermektedirler. Hesapları
nı vereceklerdir; ama geçmişte birkaç yolsuz adam, 
birkaç yanlış adam böyle bir sapma yaptı diye Türki
ye'nin demokrasisini çıkmaza sokmak kimseye yarar 
sağlamaz. 

Açıklıkla tarih önünde ifade ediyorum, yağmur
dan kaçan işverenler yarın doluya tutulabilirler. İş
çiyi tanımak, işçinin nasıl randıman vereceğini anla
mak, bilmek lazım. Biz Türk işçileri, özellikle Türk -

v îş bağlısı işçiler, bütün işverenlerimizi, sermayemizi 
bizim görürüz. Zira sermayemiz ne kadar artarsa biz 
de o kadar o sermayeden hakkımızı alabiliriz düşün
cesindeyiz. Sermayenin karşısında 'değiliz, sermayenin 
düşmanı değiliz. Bizi anlamalarını diliyoruz. 

Bu yanlış adamlar bir kısım kanunsuzluklar yap
mış 'diye demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri 
olan toplusözleşmeli, grevli ve sendikal haklar tam 
20 sene geriye götürülmek istenmektedir. İddia ve ispat 
ederim. 

Bütün dünyada yasalarla kısıtlanmış, kullanılmaz 
duruma getirilmiş, hatta insanlık suçu olarak benim
senmiş olan lokavt, işverenler için kayıtsız - şartsız 
anayasal hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Grev
ler nedeniyle sendikalardan zarar - ziyan istenmesi 
hükme bağlanırken, işverenlerin ilan edeceği lokavt 
sonucu millî servetin ortadan kalkması ve yüzbinler-
ce işçinin temelli açlığa, işsizliğe ve sefalete itilmesi
ne sebep olacakları için hiçbir zarar - ziyan söz konu
su olmayacaktır. v 

En meşru bir görevin bile nasılsa iki ay sonra Yük
sek Hakem Kuruluna gideceği önceden bilineceğinden, 
kırllmış olacak ve işveren pazarlık masasına bile otur
maya bile lüzum görmeyecektir. 

Profesyonel sendikacılık son bulacak, sendikal 
faaliyette bulunmak isteyen işçiler, işyerinde çalışmak 
istememeleri halinde izinli sayılamayacakları en azın
dan tartışma konusu olacaktır. Bir işletmecinin bir
den fazla her 10 işçi çalıştırdığı işyeri sendikal faali
yet dışı sayılacağından, alabildiğine muvazaa yolu 
açılarak yüzbinlerce işçi sözleşmeler dışında bırakıla
caktır. 

İşçi - memur ayrımına açıklık getirme yerine, ka
mu kesimi için memur ve askerler dışında bir de 
«Kamu görevlisi» tabiri ortaya atıldığından, kamu ke
siminde çalışan yaklaşık 800 bin işçinin durumu en 
azından yeniden tartışma konusu yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Üzülerek ifade ederim ki, bütün bu sakat ve 

yanlış düşünceler 20 nci Yüzyılın Türkiye'si Anayasa 
Tasarısına yazılırken, değerli Komisyonumuz Birleş

miş Milletler Çalışma Teşkilatının çıkardığı ve Dev
let olarak bizim de onayladığımız, İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesinin asgarî normlarını bile göz ar
dı ederek hiçe saymışlar. İş Kanunu, Ceza Kanunu, 
Sendikalar Kanunu ve Topluiş Sözleşmesi Grev -
Lokavt Kanunu hazırlar gibi Birleşmiş Milletler Ça
lışma (Teşkilatı camiasında ülkemizi büyük eleştirilere 
uğratabilecek bir Anayasa metni hazırlamışlardır. 

Tek umudumuz Muhterem Danışma Meclisimiz ve 
temyiz dilekçemizi verdiğimiz sizler, Konseyimiz bu 
tür bir Anayasayı bu şekliyle kabul etmeyerek değiş
tirecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Hür dünyadan arınmış bir ülke değiliz. Sayın Ko
misyon Başkanımız o kadar kolay, o kadar hafiften 
«Canım check-ooff da ne olmuş» diyor. «İşçi gitsin 
aidatını Kızılay'da yatırsın.» El insaf, size üç tane iş 
kolu önereceğim. Özellikle Silahlı Kuvvetleri, en di
siplinli işyerleri. Edirne'den Ardahan'a beş kişilik dağ-
başı kışlalarında, hastanelerde, tornacı, kaloriferci, 
bekçi vesaire toplam 40 bin üye. Ben bunlardan nasıl 
aidat alacağım, aidatını Kızılay'daki ofise getirip ya
tırabilecekler mi hocam?.. 

Hocam bilir mi bir işçinin 70 liralık aidatını ya
tırmak için beş saat izin almak zorunda kaldığını 
(Alabilirse tabiî) ye böylesine aidat toplanabilir mi?.. 
Sonra size ne efendim, sendika ile üyesi arasında 
yasal tespit edilmiş bir aidatın tahsilatı Anayasaya 
kadar girecek önemli bir konu muydu?.. Sizi bunun 
nedenlerine vicdanlarınızla başbaşa bırakarak konuş
mama deyam etmek istiyorum. 

Tabiî Türk Harp - Iş'de böyle olunca Karayolla
rında palet sallayan, yol yapan, dağlarda çalışan in
sanların aidatları da Kızılay'daki ofise mi yatacak?.. 
Türkiye'nin her kazasında, ilinde, ilçesinde şube yok 
ki; ama iftiharla söylüyorum hocamla anlaşacağız 
galiba, «Yanlışı varsa düzeltiriz» dedi. Tarih önün
de zabıtlara geçiriyorum ve gerekçem var. «Gerek
çeniz varsa söylersiniz, düzeltiriz» dedi, umarım bi
raz evvel söylediğim gibi mahkemeden barışarak çı
kacağız. 

Sonra dünyada gelişmekte olan ülke yalnız biz 
miyiz?.. Neden başımızı kuma sokar gibi gözümüze 
perde çeker de dış ülkeler de neler oluyor, neler ya
pılıyor diye bakmıyoruz. Onlar gerekçelerine yazma
mışlar; ama ben temyiz layihama yazarak huzurla
rınıza geldim değerli arkadaşlarım. Bakalım diğer 
anayasalarda neler var. 
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Türkiye'nin uzun yıllardan beri ittifakı bulunduğu, 
NATO ittifakı içinde beraber olduğu Amerikan Ana
yasası ne diyor. Çalışma düzeni ile ilgili haklara doğ
rudan doğruya değinen hükümler yoktur. Bunun da 
nedeni yürürlükteki Amerikan Anayasasının yapılan 
pek çok değişikliğe rağmen hâlâ 1776'da hazırlanan 
ilk metin olmasından kaynaklanmaktadır. A.B.D.'de 
çalışma düzeni ile, grevle, sendikalarla ilgili düzenle
meler ayrı ayrı yasalarla bedirtitöyor, uygulamada 
A.B.D.'de sendikalar, siyasal partilerden destek göre
biliyor. Hemen söylüyorum yanlış değerlendirmeyin, 
siyasal partilerden destek görülmesi yanlısı değilim; 
ama 'bir cemiyet başkanı olarak, 'bir 'sendika başkanı 
olarak demokrasinin vazgeçilmez en önemli unsuru 
olan oyumu o toplumun menfaatine göstermek için 
eğer bu Anayasa değişmezse ben mahkûm edilece
ğim, sendikam kapatılacak; bu Tasarıya göre. 

Onlarla dayanışmaya giriyor, ayrıca işçiler sendi -
kaya aidatlarını check-off sistemi ile ödüyorlar. Lo
kavt Amerikan Anayasasında yoktur. 

Fransız Anayasasına gelelim. Çalışma düzeni ile 
ilgili hakları açıkça belirtir. IBu Anayasada herkesin 
hak ve yararlarını, sendika faaliyetleri ile savunma
sı, dilediği sendikaya girebilmesi, grev ve toplusöz
leşme hakkı vardır. Sendikaların faaliyetleri ile ilgi
li düzenlemeler ise Anayasada ayrıntılı olarak göste
rilmiyor, ancak (Fransa'da sendikaların siyasal parti
lerle her türlü ilişki kurması serbest ve işçiler sendi
ka aidatlarını check-off sistemi ile ödüyor. Fransız 
Anayasası 1958'den bu yana yürürlüktedir; Fransız 
Anayasasında lokavt yoktur. 

İtalyan Anayasası; bu Anayasada çalışma düzeni 
ile ilgili haklar geniş bir biçimde yer alıyor. (Sendika 
kurma serbestisi, grev hakkı, toplusözleşme yapma 
hakkı ile ilgili hükümler açıkça belirtiliyor. Ayrıca 
İtalyan Anayasasında yeralan önemli bir hüküm de, 
İşçilerin işletmelerin yönetimlerine katılma hakkı. 
İtalyan Anayasası çalışma düzeyi ile ilgili hakları 
açıkça belirlerken sendikal faaliyetlere ilişkin düzen
lemeler, ayrı yasalarla belirtiliyor. İtalya'da sendika
ların siyasal partilerle her türlü ilişki kurması ser
best ve işçiler sendika aidatlarını check-off sistemi lie 
ödüyor. İtalyan Anayasasında lokavt bir hak olarak 
işverene tanınmamıştır. 

Cezayir Anayasası; 1976 yılından bu yana yürür
lükte olan bu Anayasada çalışma hakkı, sendika kur
ma hakkı ve yalnızca özel sektörde çalışan işçiye grev 
hakkı tanınmıştır. Anayasada yeralan deyimle sömü
rücü olmayan ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan 
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yaşamında yer veren Cezayir Anayasası işverene lo-
ve sosyal bir yarar sağlayan özel teşebbüse ekonomik 
kavt hakkını yasaklamıştır. 

Alman Anayasası; 1949'dan beri yürürlükte 
olan ve bu Anayasada sendika kurma hak ve hürri
yetleriyle çalışma ve iktisadî koşulları korumak ve 
geliştirmek 'için yapılacak iş mücadeleleri ite ilgili 
haklara yer veriliyor. Ayrıca, Federal Alman Ana
yasası, sosyal 'nitelikli yasaların yapılması yetlki'sira, 
merkezî federasyon organına tanıyor. Almanya'da 
sendikaların siyasal partilerle ilişki kurması yasak de
ğil. Ayrıca Anayasada lokavtla ilgili bir hüküm de 
yoktur. Öteki Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Fede
ral Almanya'da da işçiler, sendikalara aidatlarını dü
zenli bir şekilde bankalar aracılığı yolu ile check-off 
sistemi ile ödüyorlar. 

İSayın Başkan, değerli üyeler; 
Tekrarlıyor ve iddia ediyorum; lokavt, insanlık 

için suçtur, anayasal hak olamaz, grev hakkı ile eş
değer tutulamaz. Zira, lokavt, bir işleetmeyi orta
dan kaldırır, millî serveti götürür, yüzbinlerce işçiyi 
bir hırs uğruna açlığa, sefalete, işsizliğe iter. 

Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 
Meclisimiz, Türk Ulusunun siyasal rejim tercihi

ni tam olarak yansıtan bir Anayasa hazırlamakla gö
revlidir. Türk Ulusunun siyasal rejim tercihi ise, 
'bellidir. Türk toplumu için bu tercih, çağdaş, özgür
lükçü 've çoğulcu demokrasidir. Tarihi boyunca böy
lesine belirli olduğunda, kurucu iktidara da düşen, 
çağdaş, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin tüm ko
şullarına uymak ve bu koşulları toplumun temel dü
zeninde yerli yerine oturtmaktır. Kurucu iktidar, bu 
düzenlemeyi yaparken, toplumda hâkim olan değer 
yargılarına saygı göstermek zorundadır. Kalıcı bir 
demokrasinin ön şartı, toplum gereklerine ters düşül-
memesidir. 

Çalışanlar ve toplumumuz bu Anayasa Tasarısı 
karşısında gerçekten derin bir endişe ve üzüntüye ka
pılmıştır. Bize göre, bu Anayasa Tasarısı benimsen
diği takdirde, sağlıklı bir demokrasi kurulamaz ve ge
leceğe de güvenle bakılamaz. 

Kaygıya yol açan birinci sebep, Anayasa Tasarı
sının Türk toplumunun tercihini tam olarak yansıt-
mamasmdadır. özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin 
temelinde vatandaşa güven esası vardır. Anayasa 
Tasarısında ise, Türk Ulusuna ve bu yüce Ulusun 
gelecekte oluşturacağı millî iradeye, daha şimdiden 
güvenilmediği anlaşılmaktadır. Bu güvensizlikle de-
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mokrasiyi, özgürlükçü ve çoğulcu yapacak ilkeler, 
mevcut Anayasadan atılmış, toplumdaki sosyal güç
ler dengesi dikkate alınmamış, çalışanlar spn derece 
ağır foir haksızlıkla karşı Karşıya 'bırakılmış, Devle
tin niteliği 'değiştirilmiştir. 

BAŞKAiN — Sayın Alpdündar, 5 dakikanız var. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

hatırlatmanıza teşekkür ederim. Ancak, biz Komis
yonda görev, alamadığımız için savunma hakkımızı 
kullanamadık. Ben, temyiz mahiyetinde bir savunma 
dilekçesiyle huzurunuzdayım. Pek aşmamak üzere, 
sabrınızı tüketmemek üzere (Sözlerimin zaten yarısı
nı çizdim) bitirmeme müsaade etmenizi, muhterem 
Genel 'Kurulun da müsamahasına sığınarak Sayın 
Başkanlık Divanından rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, takdir edersiniz 
ki, bir kararımız var; ama değerli üyelerden, sizin le
hinize söz hakkından veya bir kısmından feragat 
edecek arkadaşımız var ise, onu sizin sürenize ilave 
etemem mümkün olabilir. Bu, ancak feragatla müm
kün olabilir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Feragat edecek 
bir arkadaşım varsa 20 dakika veya yarım saat, 
memnun olurum. 

VAHAP GÜMBNÇ — Ben söz almış olsaydım 
feragat ederdim, söz almadım. 

TURGUT Y1EÖENAĞA — Söz hakkımdan 10 
dakika veriyorum efendim. 

ALÂifiDD/tN AKSOY — Ben de 5 dakika veri
yorum Sayın Başkan. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Çok teşekkür 
ederim, çok sağ olun efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 15 dakika daha 
ilave edilmiştir; esasen 5 dakikanız vardı. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu Anayasa Tasarısı ile siyasal katılma yolları tı
kanmış, gelecekte milleti temsil etme yetkisi vatan
daşın iradesinden alınarak okuma imkânı bulabilen 
bir avuç azınlığa verilmek suretiyle toplumun siya
sal rejim tercihine de gerçeklerine de uymayan bir 
metin ortaya çıkmıştır. 

Huzurunuzda söylüyor ve ilan ediyorum: Aldı-
kaçtı (Hocamdan şikayetçiyim; beni okutmadı; ama 
ben aranızdayım. Atatürk, bu Büyük Meclisi, çift
çi ile reçperle kunduracı ile çobanla kurmuştu ve 
onun için, «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.» 
demişti. Ya siz?.. 46 milyondan, 8 yıl süreyle tahsil 
yapmış, sadece 3 milyon 381 bin kişiye egemenliği 

teslim mi edeceksiniz?.. Hani hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir, hani IBüyük Millet Meclisi?.. Elbette, 
tahsile son derece saygılıyım; ama liyakat?.. Siz 7 se
ne okudunuz, ben 52 senedir okuyorum; hâlâ oku
yorum, işte onun için aranızdayım değerli arkadaş
larım. 

Bu ve aşağıda sıralayacağım nedenlerle Anayasa 
Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, çoğulcu 
demokrasi kurulamayacaktır değerli arkadaşlarım. 
Anayasa Tasarısı bu sekiliyle kabul edildiği takdirde, 
demokrasinin temel ilkesi olan özgür düşünce açık-
lanamayacaktır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle kabul 
edildiği takdirde, sosyal devlet fikri kâğıt üzerinde 
kalacaktır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle kabul edil
diği takdirde özgürlükler istisna, sınırlamalar ise, 
kural haline getirilmiş hak ve özgürlüklerin özünün 
korunabilmesi yolları geniş ölçüde ortadan kaldırıl
mış olacaktır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle kabul 
edildiği takdirde, başta basın olmak üzere, söz ve 
düşünce yayma özgürlüğü, dernek kurma hakkı, top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı, çağdaş de
mokrasi anlayışı ile taban tabana zıt bir yaklaşımla 
kısıtlanmış olacaktır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle 
kabul edildiği takdirde, kalkınmanın ağır yükünü 
omuzlarında taşıyan çalışanlara büyük bir haksızlık 
yapılmış olacaktır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle ka
bul edildiği takdirde, memurlar gibi, işçiler için de 
önemli bir kesimin sendika kurma, toplusözleşme 
yapma ve bunu sağlayabilmek için koşullar gerek
tiriyorsa greve başvurma olanakları - ellerinden alın
mış olacaktır; çalışma barışını ve işçi - işveren çıkar 
ilişkilerini akılcı dengelere kavuşturabilmenin başlıcı 
olan toplupazarlık sistemi çökertilecektir, Anayasa 
Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, grev hak
kındaki kısıtlamalarla toplu iş sözleşmesi yapabilme, 
yapılmışı da uygulayabilme olanağı kalmayacaktır, 
Anayasa Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, 
serbest toplupazarhk hakkı etkinliğini yitirecek, zo
runlu hakem, istisna olmaktan çıkarılmakla, işçi-iş-
veren uyuşmazlıklarından son sözü söyleyecek aslî 
unsur haline gelecektir, Anayasa Tasarısı bu şekliyle 
kabul edildiği takdirde, sendikalar her eylemlerinde 
siyaset yapıyor olmakla suçlanacaklar, bir çembere 
sokulmuş olacaklardır, Anyasa Tasarısı bu şekliyle 
kabul edildiği takdirde, sendikalar, malî kaynakları 
kurutulmuş, etkisiz örgütler haline sokulmuş olacak
lardır, Anayasa Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği 
takdirde, işçiler, IBatı demokrasisinde insanlık suçu 
olarak kabul1 edilen l'okavt aracılığı ile sürekli olarak 
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kapıdışarı edilme tehdidi altında bulunacaklar, işve
renler 'ise, Anayasada kurumlaştıolan ibir saldırı si
lahı lokavt ile teçhiz edilmiş olacaklardır, Anayasa 
Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, sendika
lar idarî kararlarla bile kapatılabileceklerdir, Anaya
sa Tasarısı bu şekliyle kabul edildiği takdirde, idarî 
tedbir adı altında ve uluslararası ilkelere aykırı bir 
tutumla, sendikaların tüm faaliyetleri sürekli olarak 
kontrol altında tutulacaktır, Anayasa Tasarısı bu 
şekliyle kabul edildiği takdirde, sosyal barışa değil, 
sosyal bunalımlara yol açılmış olacak; yağmurdan 
şikâyetçi olanlar doluya yakalanabilecektir değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi, Türk Ulusu, Danışma Meclisinden ve yö
netiminden siyasal rejim tercihini tam olarak yansı
tan çağdaş bir anayasa beklemektedir. Türk Ulusu, 
çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi tüm koşullarıyla 
istemekte ve beklemektedir. Türk Ulusunun bu hak
lı isteğine uyulmalıdır, çalışanların sesine kulak veril
melidir. Danışma Meclisi, karşı karşıya bulunduğu 
tarihî sorumluluğu görmezlikten gelemez değerli ar
kadaşlarım. 

Çağdaş özgürlük anlayışı, kişileri bir yandan kla
sik özgürlüklerle beraber sosyal ve ekonomik hak
larla da donatırken, öte yandan devleti, yoksulluğu 
ortadan kaldıracak önlemleri almak ve herkese insan
ca yaşamak koşulları sağlamakla görevli sayar. Koru
yucu haklar ve özgürlükler, isteme hak'ları, katılma 
halkları, özgürlükleri olarak sınıflandurılabilecek 
olan bu kamu özgürlüklerinde özgürlüğün kural, sı
nırlamanın ise istisna olması gereklidir, özgürlük, 
ancak toplum yaşamının bozulmasını sağlamak ve 
kendisinden herkesin yararlanabilmesinin mümkün 
kılmak amacıyla sınırlanabilecektir. Bu yapılırken de 
hak ya da özgürlüğün özüne dokunulmayacak bir 
hak ve özgürlüğün amacına uygun kullanılmasını 
son derece zorlaştıran ya da onu kullanılmaz kayıt
lara bağlanması halinde, o hak ya da özgürlüğün özü
ne dokunulmuş sayılacaktır. Anayasa Tasarısında sa
dece kamu özgürlükleri değil, siyasal geleceğe de 
kuşku ile bakılmaktadır. Türkiye'de çağdaş uygarlık 
düzeyine toplumdan geniş ölçüde soyutlanması dü
şünülen siyasal partiler önderliğinde ulaşılması bek
lenmektedir. 

Kuşku ile bakılan basını suskun, sendikası, der
neği etkisiz, siyasal katılma yolları tıkalı bir düzenin 
Türk toplumunun siyasal rejim tercihini temsil ettiği 
söylenemez, ileri de sürülemez, tktisaden zayıf olan 
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kişiler, özellikle işçileri işleri bakımından başkaları
na bağımlı olan işçiler, memurlar, dargelirliler devlet 
tarafından korunmalıdır. 1961 Anayasasının 41 inci 
maddesinde belirtildiği gibi, «İktisadî ve sosyal ha
yat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağla
ması amacına göre düzenlenecektir.» 

Gene, 1961 Anayasasının 42 nci maddesinde açık
landığı gibi, «Devlet, çalışanların insanca yaşaması, 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sos
yal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları koruya
caktır.» Sosyal devletin bu ödevleri, Anayasa Tasarı
sından, maalesef çıkarılmıştır değerli arkadaşlarım. 

Tasarlanan yeni yapıda, devletin çalışanları ko
ruyucu sosyal ve iktisadî ve malî tedbirler alma öde
vi yoktur. Devlet, Tasarının 5,1 inci maddesine göre, 
artık işçi işveren ilişkilerinde menfaatler dengesini ve 
çalışma barışını koruyacaktır. Anayasa Tasarısının 
bu dengeyi korumak için bulduğu çözüm ise, işçi 
hak ve özgürlüklerini kısıtlamak, bazı kesimler için 
ortadan kaldırmaktır. Bu çelişkidir. Böyle bir devlet 
sosyal bir devlet değildir. 

İSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1İ2 Eylül Demokrasiyi IKoruma ve Kollama Ha

rekâtının önde gelen hedefi, çoğulcu, özgürlükçü de
mokrasiyi yeniden kurmak ve sürekli kılabilmektir. 
Ulusumuz için hayatî önem taşıyan bu hedefin ger
çekleştirilmesinde, toplumun her kesiminin sorumlu
luklarını bilmesi, özellikle geçiş dönemine özgü ön
lemlere saygılı olması beklenilmiştir ve nihayet, he
pinizin bildiği gibi, Yüksek Hâkem Kurulu kurul
muştur. Yüksek Hakem Kurulunun bugüne kadar 
verdiği kararlardan kim memnundur? Açıklıkla ifa
de ediyorum; Yüksek Hâkem IKurulu anayasal kural 
haline getirilmek istenmiştir. Sebepleri vardır. Bu bîr 
kurnazlıktır, kurnazlık akıllılık demek değildir. Yük
sek Hâkem ,'Kurülu, bundan böyle sendikaları elinin 
tersiyle itecek ve bütün sözleşmeleri, Yüksek Hâkem 
Kurulu, geçeceğimiz dönemde de sağlayacaktır. Na
sıl mı?. 

Hocam, «Mahzurları varsa, yaparız, düzeltiriz» 
demişti. Şimdi mahzurunu söylüyorum Grev, araç 
değil, amaçtır, iki ayla sınırlanmıştır. Biz, iki hafta 
bile grev yapmak istemiyoruz. iBelki iki günde çöze
ceğiz; ama sorarım işverenlere, Sayın Aldıkaçtı Ho
cama, «İşveren, önceden iki ay sonra, nasıl da Yük
sek Hâkem Kuruluna gideceğini bildiği halde, gelip 
pazarlık masasına oturur mu? Niye otursun ki? Ne
dir bu kısıtlamalar?.. 274-275 sayılı Kanun, bugün-
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kü haliyle bile, sizin yaptığınız Anayasanın fersah 
fersah ötesindedir. IKötü yönleri varsa düzeltiriz, is
tismarcıya açık kapı bırakmayız; ama ceza kanunu 
değil, Anayasa yapıyoruz. Anayasa yapıyorsunuz. 
Sadece o kadarla mı?.. 

Size bir ARÇELİK İşletmelerini anlatayım. îsim 
verdiğim için, hiçbir kötü niyetim yoktur. İMemleke-
timi, milletimi seeverim. Bir işyeridir; ama sanırım 
seksen tane ayrı işyeri vardır. Seksen tane on kişiyi 
toplusözleşmeden bir işletmede yoksun mu bıraka
caksınız. Nereden çıktı bu kurnazlıklar?.. Bir yan
dan, iki ay sonra Yüksek Hâkem Kuruluna gidecek 
diye greve başlamadan grevi Yüksek Hâkem Kuru
lunda bitireceksiniz, öte yandan yüzbinlerce işçiyi de
mokrasi düzeni içinde toplusözleşmeden yoksun bı
rakacaksınız.. Yirminci asırda bunları kimse yemez. 
îşte onun için söyledim: Yanlış karar verdiniz, bü
tün dünya kamuoyunda, bütün hâkim, savcı huzu
rumda sizden şikâyetçiyim, karanınızı temyiz ediyo
rum; düzeltmek durumundasınız. Biz de yardım ede
riz tabiî; ama balçıkla güneş sıvanmaz. Halep-Arşın 
meselesi. 

Dahası var: «Sendikacılık, işyerinde çalışmamayı 
gerektirmez» miş. Öyle yazacak yerde-, «Profesyo
nel sendikacılık yasaktır.» desene. Niye elini bura
dan çeviriyorsun?.. Ben bir işyerinde yirmi, 
yirmi beş sene çalışacağım, sendika başkanlığına se
çileceğim; izin almam gerekecek o başkanlığı yapa
bilmem için, sen benim iş akdimi fsshedeceksin. Onun 
altında da işte kurnazlık yatıyor, ama bu asırda bun
ları herkes anlar. Olmaz saygı değer arkadaşlarım. 

ıBAŞjKİAN — Toparlamanızı rica ediyorum. 
IMUISTAF1A ALFDÜNDAR —. Toparlıyorum 

Sayın Başkanım; 
Üzgünüm; Sayın İBaşkanım, değerli arkadaşlarım; 

vaktim yine bitti; ama sözlerim bitmedi. Herhalde 
bir yarım saat daha zamana ihtiyacım var. Aldığım 
son ihtar nedeniyle toparlamak mecburiyetindeyim. 

Beni, Türkiye'nin yeniden demokrasiye geçeceği 
bir zamanda, devlet başkanlığı seçiminden, bakanlar 
kurulundan, meclis oluşmasından, yargı organlarının 
oluşmasından, diğer konulardan değerli Anayasa Ko
misyonumuz mahrum etti. Üzgünüm; bütün konuş
mamı çalışma hayatına hasrettim; ama bu cesareti 
bana, benden önce konuşan arkadaşlarım, «Çalışma 
hayatı ile ilgili arkadaşlar konuşacak, onların sözüne 
kulak verin» dedikleri için böyle yaptım. Türk Mil
letinin sanki başka sorunu yokmuş gibi, bizi temsil 

etmekle şeref duyduğum Türk İşçi çalışma hayatını 
egoist sanmasınlar, maddeler üzerinde her konuda 
mutlaka fikrimi belirteceğim, değerli hocalarımın, 
komutanlarımın, arkadaşlarıımın yardımında olkeağım; 
müşterek çalışacağız. 

Beni biraz da uzunca dinleme zahmetinde bulun
dunuz; Sayın Başkanlık Divanına, gösterdiği müsa
maha için, bana zaman bahşeden arkadaşlarım için 
teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum; Türkiye'nin 
en güzel Anayasası, Türkiye'de, dünyada eleştirilme
yecek bir ihtilal sonrası «(Kısıtlanmış haklar» diye ye
niden Türkiye'nin tartışılmasına yol açmayacak bir 
Anayasayı, Cenabı Allah'ın bize nasip etmesini diler, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alpdün-

dar. 
Komisyon adına Sayın Aldıkaçtı; buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
ınım; 

Sayın Alpdündar'ın açıklamalarına, görüşlerin© 
Komisyon adına cevap verilecektir, diğer arkadaşla
rımıza vereceğimiz cevaplarla birilikte; sadece ben bir 
noktayı açıklamak istiyorum : 

Sayın Alpdündar, sözüne Ibaşlarken ve 'konuşma
sının, yani yarım saatlik sürenin bitimine yakın «Sa
vunma hakkımızı kullanamadık, temyizde kullanıyo
ruz» diyerek Anayasa Komisyonunda .'bulunmadık
larını ve Anayasa Komisyonunun tek taraflı 'kararlar 
aldığını sözlerinin başında açıkladı. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gerçekte Anayasa Komisyonu toplantılarına baş

ladığı zaman içimizde Tiirk-îş'e mensup bir temsil-
öinin bulunmamasının eksikliğini duyduk ve bu ek
sikliği tela/fi etmek üzere sendika mensu'bu üç ar
kadaşımızdan Ibirinin devamlı surette Komisyona ka
tılmalarını istedik. Aslında, Danışma Meclisinin bü
tün üyeleri Komisyonun Ibütün çalışmalarına katıl
ma hakkına sahipti, katılabilirdi; fakat bu 'bir ihti
yarî durumdu. Biz Türk-îş temsilcilerinden birinin 
devamlı surette Komıisyondla bulunarak müzakerelere 
(Dediğim gibi) katılmasını istedik., 

İBunu sağlayabilmek için 'de ıher üç sendikacı ar
kadaşımızı toplantıya çağırdım, kuliste görüştük. Bir 
başkanın bazen belki kabul edilemeyecek sorumlu
luklar yüklenmesi gerektiğini düşünerek daha da ile
ri gittim ve onlara, «Toplantıya katılacak arkadaşın 
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görüşünü ben kendi oyum gibi oylayacağım» dedim; 
yani kendilerine oy hakkı da verdim, kendi oyumdan 
feragat edeceğimi söyledim. 

IBunu yapmakla kurallara, kanunlara, hareket ikai-
delerine aykırı 'hareket ettiğimi biliyordum; ama Ko
misyonun fonksiyonunu gerektiği :gliıbi yapabilmesi için 
bunu yararlı gördüm. 

Arkadaşlarım bana (Üçü de hazırdı) «Bunu resmen 
(bize yazarsanız düşünürüz» dediler. Ben, siz de kabul 
buyuracağınız gibi, böyle bir şeyi resmen yazamaz
dım. Çünkü, kanunlara aykırı bir durumdu, bunu sa
dece bir gelenek kaidesi 'haine dönüştürerek tatbik 
etmek mümkündü ve Ikendilenine «Düşünün, 'ben size 
bunu yazılı olarak Mdiremem; ama cevabınızı lütfen 
bildirin» dedim. Ondan sanıra kendilerinden hiçbir ce
vap almadım. 

IDiğer ıtaraifitan, bildiğiniz gibi, Anayasa Komisyo
nunun müzakereleri, gündemi Anayasa Komisyonuna 
ayrılan mahalde devamlı surette asılıyordu, gündem 
bilgileri (içindeydi. Kendileri biır defa olsun gelip mü-
zaikerelere katılmamışlardır. Belki bir tilki defa dlinle-
meık için geldiler; hepsi o kadar. 

Bu bilgileri, durumu aydınlatmak için vermiş bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken de söylediğim gibi, 
görümleri hakkınldaki bizim mukabil görüşlerim'izi,. 
savunmamızı is ters eniz diğer arkadaşlara vereceğimiz 
cevaplarla birlikte açıklayacağız. Şüphesiz ıkti Genel 
Kurulun vereceği karar uygulanacaktır. 

(Saygılarımla. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Söz Sayın Daçe'nin; buyurun efendim. 
iBE'KtlR SAMit DAÇE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Çarşamba gününden beri Meclisimiz sadece Ana

yasa tartışmamakta, aynı zamanda müstakbel mee-, 
üslere tmıedenî tartışmanın, kavgasız tartışmanın, 
kırmadan, dökmeden sonuca yönelmenin örneik ve 
teamüllerini de hazırlamaktadır. Bu örnek ve teamül
ler ne kadar olumlu olursa, gelecek politik ortamı
mız da o ölçüde başarılı olacaktır. Demoifcrasi, sa
dece yazılı kaidelerden libaret olmadığına ve o aynı 
zamanda Ibir teamüller rejimi bulunduğuna göre, bu 
mutlu müşahedeyi konuşmamın başında şükranla ifa-

> de letmek istiyorum. 
İlkindi şükranla kaydetmek 'istediğim husus, Millî 

Güvenlik Konseyinin '52 ve ıÖ5 sayılı Kararlarının ge
reği olan kısıtlamayı kaldırmış ve Anayasa ile ilglilii 
olarak kamuoyunda çok daha rahat bir tartışma or
tamı açmış olmasıdır. Sağlanan bu imkânın hudut
larının giderek daha da genişletileceğine inanıyoruz. 

En güzele, en doğruya ancak tartışılarak gidile
cektir. Kurmak 'istediğimiz rejimin fazilet ve üstün
lüğünü de buradadır. 

Azliz arkadaşİarım; 
198ÜCIİ yıllarda yeniden bir anayasa arayışı içine 

girmek zorunda kalmışsak, birçok arkadaşımın söy
lediği gibi, elbette öncelikle teşhisin iyi konulması ve 
tedavi yollarının buna göre araştırılması gerekmekte
dir. Ta İki gelecek on yıllarda yenli arayışların İlcinde 
olunmasın. , 

<l*9ıöl Anayasasının, anayasa dışı diğer olumsuz 
faktörler yanında teşhiste büyük hataya düşerek fert 
ve devlet arasındaki dengeyi iyi Ikuramaıması, daha 
doğrusu bu dengenin devlet aleyhinde 'tecelli ve teza
hür etmesi, yetki ve sorumlulukları ülke gerçeklerine 
uygun olmaksızın oluşturulan organların Anayasanın 
vermek istediği şuuru yeterince duy'amamalları, fonk
siyonlarını iyi ifa edememeleri ve haltta fonksiyon
larının dışına çıkmaları, sorumsuz tutum ve davra
nışları ve denilebilir ki, kendilerinde zaman zaman 
devlet içinde devlet hüviyeti görmeleri, en üst düzey
de ifadesini bulduğu gibi giderek kuvvetler ayrılığı
nı kuvvetler çatışması haline getirmiş, bunun sonucu 
ollarak millet iradesinin sembolü plan meclisler zaafa 
uğratılmış, yürütmıe organları acze düşürülmüş, yar
gı rejimi koruma ve kolama görevini gereken ölçü
de yerine getirememiş ve devlet kendi organları eliy
le bizatihi kendi kendisini ifna eder hale gelmiştir. 
Bu sonuçtan da en büyük zararı, Anayasada denge
nin kendi lehlerine tanzim edildiği sanılan Türk top
lumu ve hürriyetler rejimi görmüş ve demokratik 
sistemin her nimet ve imkânı rejim yılkıcısının, ülke 
bölücüsünün, sergerdenin eline geçmiştir. Devlet gö
revleri ifa edilemez, sade vatandaş bak ve hürriyet
lerden istifade edemez, evinde rahat yataımaz hale 
getirilmiştir. Elbetteki bu sonuca gelişte kusurlu olan 
sadece Anayasa ve onun fonksiyonlarını ifa edenler 
veya etmeyenler değildir. 1961 Anayasasının verdiği 
imkânları kendi ideolojik amaçları içinde kullanan
ları, Türkiye üstünde tarihî emelleri olanları ve bu 
yolda gayret edenleri gözönünde tutmak zorundayız. 
Bir anayasa yapılırken elbetteki kendisini hazırlayan 
bu sebep ve şartlara göre şekillenecek, yön ve felse
fesini ona göre belirleyecektir. 

Anayasa Komisyonumuzun işte bu kaygı ve so
rumluluklarla, son iki üç ayın aceleciliğimin sakınca
ları içinde de olsa, tartışmalar için yeterli bir zemin 
oluşturan bu Tasarıyı Genel Kurula sunmuş olma
sından duyduğum memnuniyeti ve şükranı huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 
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Bu Tasan dlbetteki eleştirilmeye layık bir tasarı
dır. Genel Kurulumuzda bir 'komisyon titizliği için
de tetMtk edilecek, fazlaları çıkarılacak, eksikler ta
mamlanacak ve sonuçta iyiye, güzele, doğruya, top
lumumuzun gerçeklerine götüren, mîlletimizi mutlu 
edecek ve bir daha radikal yolarla değiştiril meşine 
'ihtiyaç duyulmayacak bir Anayasa milletimize sunu
lacaktır. Hepimizin dileği ve ettiğimiz yeminin tabiî 
sonucu budur. 'Milletimizin huzuruna güvenle, inanç
la, alın akıyla çıkmanın yolu da sadece budur. 

Sebebi ne olursa olsun; yapılan bütün eleştirilere 
rağmen, Tasarı siyasî, sosyal ve ekonomik demok
rasinin «istem ve büyük dengesini kurmaya çalıştı
ğı intibaını vermektedir. Buna 1924 ve 1961 Anaya
salarının iyi yönlerinden oluşan bir senteze gitme ça
bası demek de ban'a göre mümkün bulunmaktadır. 

Kişi haık ve hürriyetlerinin suiistimal kapıları 'ka
patılarak 'bunlar teminat altına alınmaya çalışılın ış
tır. Siyasî mekanizmalara ve bunların bünyesindeki 
çalışma ve seçimlere işlerlik kazandırılmıştır. Hâki-
'miyetin kaynağı olan millet iradesi temel Unsur ola
rak yerine oturtuHmaya gayret edilmiştir. Yürütme, 
bazı sakınca'larıma rağmen, cumhurbaşkanından baş
lamak üzere fonksiyonunu ifa edecek güce kavuştu
rulmuştur. Yasama ve yürütme organları üzerindeki 
yargısal! murakabe millî iradeyi bertaraf etmeyecek, 
seçimi anlamsız bale getirni'eyecek bir dengeye yön
lendirilmiştir. Kurum ve 'kuruluşlar genelde devlet 
'içinde devlet olmayacak bir düzeyde düşünülmüşler
dir. Yargı, bazı meslelkdaşlarımın ifadelerinin rağmı-
na, teminatıyla birlikte olumsuz sayılmaması gereken 
bir zemine oturtulmuştur. Basın özgürlüğü, dernek 
kurma ve sendikal özgürlükler geçmişin çekilen acı
larına dayanmakla birlikte ve fakat eleştirilebilir du
rumda ise de, Genel Kurulda sakıncalarından arın-
dıırılabil'ir bir seviyede tanzim edilmişlerdir. 

Bu yönleri detaya inimeksizin belirtmekle yetini
yorum. Bunun dışımda, önceki anayasalarımızda bu
lunmayan millî birlik ve ülke bütünlüğü, istiklal ve 
varlığımızın ebediyete kadar devam edecek olan kut
sal sembolleri istiklal Marşı ve Bayrağımızın Ana
yasaya girmiş olması da Komisyonumuz için başlı-
tvaşma bir iftihar sebebidir. 

Yine Tasanda köylü ve çiftçimizin durumunun 
daha ileri seviyede dikkate alınması, piyaiSa deneti
mi, tüketicinin korunması, sağlık, çevre, konut ko
nuttan, sakatların, yaşlıların korunması, özelikle ül

ke dışındaki vatandaşlarımızın durumlarının gözetil
mesi, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi, ta
rih ve kültür varlıklarının (korunması, sanatın ve sa
natçının korunması gibi konuların tedvin edilmiş ol
ması önemli ve olumlu merhaleleri teşkil etmektedir. 

Keza, 1961 Anayasasında cılız ve işlemez halde 
ibulunan olağanüstü hallerle ilgili tedbirlerin çekilen 
acllar ve geçmiş tecrübelerin ışığında ele alınması ve 
devlete güç katacak şekilde düzenlenmesi önemli bir 
adım oluşturmaktadır. 

Tabiî ki, Tasarı sadece bunlardan ibaret değildir. 
Tasarıda Senatonun neden kaldırıldığının ve onun 
yaratacağı boşluğun nasıl doldurulacağının yeterli 
bir izahı bulunmamaktadır. 12 Eylül! öncesine kadar 
bu müessesenin amacı (istikametinde fonksiyonunu 
ifa edememiş olması, kamuoyunda tek meclise yönel
me yaratmış ve hatta ben de Danışma Meclisine ge
linceye kadar keşke tek meclisle yönet/ilseydifc düşün
cesinde olmuş isem de, Danışma Meclisindeki çalış
maları gördükten ve böylece meclis çalışmalarının 
tabiatına aşina olduktan sonra ikinci meclisin faydalı 
olacağı ve hatta zarurî bulunduğu sonucuna ulaşmış 
bulunuyorum. 

Bu noktada izin verirseniz iki misali arz etmek 
istiyorum. 

Daha önce Meclisimizden geçen bankerlerle ilgi
li bir ceza yasası tasarısı olmuştur ve kanunlaşmıştır. 
Bunun savunulması Adalet Komisyonu tarafından 
yapılmaktaydı. Sayın hocalarımızdan 'bir muhterem 
üye bir ceza maddesi üzerinde bir önerge hazırlaya
rak Meclis Başkanlığına sundular ve bu konu Adalet 
Komisyonunca da tetkik edildi ve o andaki tetkik 
sonucunda Adalet Komisyonu bu önergeye katıldı
ğını bildirdi ve Yüce Kurulunuza da bu şekilde izah 
edildi. Bu tartışmalardan sonra önerge kabul edildi 
ve tasarı o önerge istikametinde düzeltilerek Millî 
Güvenlik Konseyine o şekilde intikal etti; fakat bu
nun burada tartışılıp kabulünü müteakip gerek öner
ge sahibi sayın profesörümüz, gerekse Adalet Ko
misyonu yapılan tedvin şeklinin (bizleri amacın dışı
na düşürdüğü sonucuna vardı ve yapılan yanlışlık 
ancak 'M'illlî Güvenlik Konseyi tarafından düzeltilme 
imkânına kavuştu; amaca uygun hale getirilmiş ol
du. 

Aziz arkadaşlanm; 
•ikinci misal olarak, yine Meclisimizde kabul edil

miş olan uyuşturucu maddelerle ilgili bir kanun >ta-
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Cumhuriyet dönemi alışkanlıklarımız ve millî bün
yemizin demokratik vetirede ulaştığı vasıflar nazara 
alınarak konu yeniden incelenmeli ve cumhurbaşkanı 
ve hükümet arasında yetlfci ve görevler yönünden 
denge mutlaka kurulmalıdır. 

Bu noktada cumhurbaşkanı tarafından başbaka
nın azli konusu üzerinde önemle durulmalı ve bunun 
ım'illî iradeyle yeterli şekilde irtibatlandırılması doğ
rultusunda yeni bir değerlendirme yapılrnıaılı ve mad
de yanlış yorumlara, yanlış uygulamalara imkân ver
meyecek ve millet iradesiyle çelişki teşkil «itmeyecek 
şekilde yeniden ele alınmalıdır. 

sarışıydı. Yine Meclisimizde verilen önergelerle ya
sanın amacına uymayacak bir uygulama göstereceği 
şeklinde bir tedvin şekline ulaştı. Adlî uygulamayı 
zaafa uğratacak ve Devletin uyuşturucu madde ile 
mücadele politikasını zaafa uğratacak bir sonuç or
taya çıkmış oldu (Bununla, kesinlikle Genel Kurulun 
liradesini kusurlamak istemiyorum; fakat Meclislerin 
tabiatında olan bir çalışma sistemlini ortaya koymak 
istiyorum.) ve 'bu amacın dışına götüren konu ve bu 
şekilde maddeleşmie, Millî Güvenlik Konseyine git
tiğinde tasarı düzeltilerek ve amaca uygun hale geti
rilerek kanunlaştırılmış oldu. 

Bununla ikinci meclisin ne için gerekli okluğunu 
izaha çalışmış oluyorum. İşlerlik kazandırıldığı tak
dirde, Senato kanunların daha sıhhatli ve ülke liht'i-
yaçlarıına daha uygun yapılmasını sağlayacak 'bir or
gan olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Büyük Millet Meclisinin seçim döneminin 5 yıl 

olarak tespiti, geçmliş tecrübeler dikkate 'alınırsa, top
lumumuzun temayüllerine uymayacaktır. Bunu bir 
pasaj hallinde arz etmek ııstiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

1961 Anayasa sisteminde yürütmıe dikkate alındı
ğında, iktidar başbakanda toplanmakta, cumhurbaş
kanı ise, yetkisiz ibir sembolden ibaret bulunmaktay
dı. Cumhurbaşkanının yetkisizliği büyük şikâyetlerin 
sebebiyken, bu defa Tasarıda makul 'bir denge, bir 
orta yol 'bulunacak yerde cumhurbaşkanı yürütme-
nıin hâkimi, iktidarın sıahibi, ıbaşıbakan ise, birçok 
arkadaşımızın belirttiği gibi, anayasayla çizilen bir 
(kıskacın eli kolu bağlı insanı haline getirilmiştir. Bu 
durumda, bir siyasî partinin iktidar olarak seçimler
de millete vaat ettiklerini nasıl gerçekleştirebileceği, 
kendi sosyal ve ekonomik felsefesini uygulama ala
nına nasıl koyabileceği anlaşılamamakta ve büyük 
tereddütleri (bünyesinde taşımaktadır. 

1961 Anayasasındaki yasama ile Anayasa, yürüt
me ile Danıştay arasındaki mücadele ve engelleme
ler hassas dengenin Tasarıda kurulamaması sebebiy
le bu defa cumhurbaşkanı ve başbakan arasında ve 
daha da olumsuz durumda ortaya çıkabilecektir. Bu 
yetkisizlik, vaat ettiklerini uygulama alanına koya
mayacak olan bir parti ve iktidarı yönünden seçim
leri dahi anlamsız hale getirebilecektir. Bu düzenle
me çoğulcu parlamenter sisteme ters düşen sonuçlar 
doğuracak ve Tasarının mîllî iradeyi ön plana alma 
gayretlerine gölge düşürecektir. Cumhurbaşkanının 
yetkileri normıal parlamenter sistemi aşmaktadır. 

Hükümetlerin kısıtlanması bahis konusu iken, Ta
sarının 139 uncu maddesindeki vergi ve benzeri malî 
yükümlülükler, 140 inci maddesindeki borçlanma, 
141 inci maddesinde statüsü belirlenen Merkez Ban
kası ve müteakip maddeleri hatırlamamak mümkün 
değildir. Bu maddeler, hükümetleri kendi malî ve 
ekonomik politikalarını uygulamada büyük çapta 'kı
sıtlayacak' katı kalıplar olarak tezahür etmiştir. 

Tasarı ile getirilen Devlet Danışma Konseyi bir 
ihtiyacın ifadesidir. Ülke ve rejime müspet katkıları 
olacaktır. Ancak, bu müessesenin yüksek düzeyde 
isti sari bir organ olarak düşünülmesi ve parlamen
ter şekillenmeden arındırılması gerekmektedir. 

Ayrıca kanunların Devlet Danışma Konseyinde 
ne kadar sürede inceleneceğinin bel'irlenmemesi, bir 
müesseseler sürtüşmesinin unsurlarını peşinen bünye
sinde taşımakta olup, bu halde İstenmeyen kanunla
rın uzun süreler tetkik edilmemesi suretiyle yasama 
organı zaafa uğratılabilecektir. 

Ölüm cezalannın yerine getirilmesine veya geti
rilmemesine karar verme yetiklsimin cumhurbaşkanı
na verilmiş olması, yaşanan tecrübelerin bir sonucu 
olmuş ve adalet uygulamasını birtakımı basit politik 
mülahazaların dışına çıkarmıştır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması bir 
zaruretin ve ülke ihtiyaçlarının bir neticesidir. 1961 
Anayasasında da olmasına rağmen, bu mahkemele
rin kurulmasını engelleyenlerin asgarî hangi gafletin 
temsilcisi olduklarını tartışmaya artık gerek bulun
mamaktadır. 

Yüce Divan görevinin Yargıtaya verilmesi, Sayın 
Yrgıtay Başkanının deyimiyle ihtisasa hürmet olmuş
tur. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş tarzıyla ilgili eleş
tiriler üzerinde durulması faydalı olacaktır. 
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Millî Güvenlik Kurulunun bazı karaılarının uyul
ması gereken tavsiye niteliğinde olması ile 'ilgili ifa
de tarzının sistemi rencide etmeyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarımız üzerinde çok durdular; fa
kat söylemeden geçemeyeceğim. Üniversitelerle ilgi
li maddenin 1961 Anayasa şartlarını! dahi koruya
maması, geçmiş dönemde anarşinin fikri ve fiziki 
yeşerme yeri sianfci buraları değilmiş gibi düşünül
mesi, Komisyonumuzun çok saygı duyduğum öğre
tim üyeleri bağışlasınlar, ancak sübjektif 'bir vefa 
duygusuyla lizah edilebilir. Üniversitelerin Türkiye' 
nin getirildiği ortamdaki rolleri ve Komisyonun 
YÖK'ü hiç dikkate almayan tedvin şekli üzerinde 
elbetteki durulması gerekmektedir. 

Din ve vicdan hürriyetinin, din eğitim ve öğreti
minin milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de açık bir izah ve uygulamaya ve laikliğin yanlış 
yorumlara sebebiyet vermeyecek bir tarife kavuştu
rulması gerekmektedir. Tasarıda getirilen metin, ye
terli olmayan 1961 metninin dahi gerisinde t kalmış
tır. 

Millî birliğin temel unsurlarından olan dil konu
sunu içinde 'bulunduğu olumsuz şartlara elbette ter-
kedemeyiz. Esasen Tasarıda dil 'birliğinin olmaması 
da bu yapının bir sonucudur. Bu zaruretin ifadesi 
olarak Anayasa Komisyonu konunun üzerinde dur
mak mecburiyetimi hissetmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Arz ettiğim düşünceler içerisinde Tasarı üzerinde 

ortak zeminler bulacağımıza ve Anayasanın Meclis
lerimizden milletiimlizlin Anayasası olarak çıkacağına 
inanıyor, Yüce Kurulunuza saygılar sunuyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Daçe, teşekkürlerimiizi sunu-
yoramj 

Buyurun Sayın Bilgiç. 
NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, Yüce Mec

lislin değerli üyeleri; 
Türk Miletinin karakterine, bünyesine-ve gönül

den benimsemiş olduğu demokrasi rejimine uygun 
yeni bir Anayasanın hazırlanımaisı gibi ulvi ve o ka
dar da mesuliyetli bir görevi, 'bugün büyük bir he
yecanla yerine getirmek için çalışan Yüce Heyeti
niz, kuruluşunun hemen ardından oylarınızla seçi
len Anayasa Komisyonunun gerçekten olağanüstü 
gayretleri ve her türlü takdirin üstünde çabalarıyla 
hazırlamış olduğu Anayasa Tasarısı' Meclisimize gel
miş bulunmaktadıri 
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Genel yapısı ve demokratik esprisi itibariyle mil
letin beklediği bir Anayasa görünümü arz eden bu 
Tasarıda elbette Sayın Komisyon Başkanının da ifa
de ettikleri gibi, birtakım eksiklerin ve düzeltilmesi 
gereken hususların bulunduğu bir hakikattir. 

Meclisimizin büyük ilgi ve gayretleri ve dana 
sonra da Millî Güverük Konseyinin düzenlemeleriy
le Taşandaki düzeltilmesi gereken hususlar izale edi
lerek, milletimizin çoğunluğunca benimsenecek bir 
Anayasa hüviyetine kavuşacağına olan inancımı da 
ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu safhada Genel Kurulumuzun eldeki Tasarıyı 

milletin yapısına ve listeğine uygun bir şekle getirme 
imkânı varken, bazı çevrelerin 'bir kaşık suda fırtına 
koparmak istercesine sade vatandaşın zihnini bulan-
dıracak çabaların içerisinde olimıalannı anlamak ve 
hatta iyi niyetle bağdaştırmak mümkün bulunmamak
tadır. Memleketin 12 Eylül ortamına gelmesinde ve
bali olan ve hâlâ o günlerin özlemi içinde bulunan 
çevrelerin sözcüsü görünümünde olanların hiçbir za
man milletin ve Devletin bölünmezliğini töhmet al
tına alacak bir Anayasanın çıkmasını isiternieyecekleri 
muhakkaktır. Bu düşüncedeki çevreler kendi görüş 
ve niyetlerini işleyebilecekleri, Devleti güçsüz ve olay
lar karşısında çaresiz kılacak bir Anayasanın çıkma
sını ümitle beklemektedirler; fakat bu gayret ve ni
yetler, Yüce Heyetinizin göstereceği üsıtün dikkat ve 
çalışmalarla hedefine varamayacaktır. Tabiî ki iyi 
niyetle yapılan eleştiriler, bu Tasarının en mükem
mel şeklini alması için gösterilen gayretler olarak 
değerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Ülkemizde Anayasa meselesi uzun yıllar mevcut 

olmuştur. 1839 Senesi İttifakı, 1876 Kanunî Esasisi, 
1908 Anayasası, 1921, 1924 Anayasaları, 1961 Ana
yasası ve bugün de yeni bir Anayasa meselesi1 gün-
dernıimijzdedir. 1924 ve 1961 yılları arasında ülkemiz
de çok önemli gelişmeler olmuş, ülke tek partili dö
nemden, çok partili döneme geçmiş, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş, çağdaş devle
tin özelliği olan sosyal ve ekonomik meselelere yö-
nelinmuş ve bunun sonucu olarak 1961 Anayasasıyla 
demokrasilimiz yeni bir döneme girmiştir. Ancak, 
1924 Anayasası, Türkiye Büyük. Millet Meclisini mil
let hâkimiyetinin tek kaynağı saymış olmasına rağ
men, 1961 Anayasası bu prensibi bozmuş ve bu du
rum millet iradesinin üstünlüğünü zedelemiş, mliiet 
'iradesine yeni ortaklar getirmiş, Türkiye Cumhuri-
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yetinin temeldeki birliği ve bütünlüğü ilkesi büyük 
yara almıştır. Nitekim, ülkemizin 12 Eylül öncesi or
tamına gelmesinde büyük payı olan 1961 Anayasası
nın 4 üncü maddesinde bir taraftan «Egemenlik Ka
yıtsız Şartsız Milletindir») deniiliırlken, diğer taraftan 
ajynı mıaddede, «jMıiillet egemenliğini yetkili organlar 
elliyle 'kullanır»! denilmek suretiyle âdeta egemenliğin 
kayıtsız, şartsız millete ait olmadığı belirtilmiştir. 
Millet iradesine ters düşen bu hususlar, ülkeye çok 
pahalıya mal olmuştur. Bu organların millî iradeyi 
nasıl ıkuiandılkiarı, bu 'dönemi ıstırapla yaşayan mil
letimiz tarafından bilinmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin Meclis çoğunluğuna rağ-
jnen, çıkarmış olduğu 1974 Affı ve yine Meclisin İra
desinin dışında yapmış olduğu Seçim Kanunu, Da-
nıştayın TRT Genel Müdürlüğü konusundaki tutu
mu, temel organların millî iradeyi, millet adına na
sıl kullandıklarının şu anda akla gelen hususlarından 
birkaçıdır. 

Yine aynı dönemde, TRT'ınin üniversitelerin, sen
dikaların, derneklerin tutum ve davranışları ise, Mec
lisimizi yapılacak Anayasa 'konusunda derinlemesine 
ve önemle düşündürecek mahiyettedir. Bu temel il
kenin zedelenmesi dolayısıyla 1961 Anayasasının ilk 
10 yıllık uygulaması, ülkeyi bunalımlara sürüklemiş, 
bunun neticesi olarak Devletin işleyişini bozmuş ve 
1971 -1972 yıllarında 154 maddelik Anayasanın 55 
maddesinin değiştirilmesi mecburiyeti doğmuş, an
cak bu sıkıntılar yine devam etmiş, sonunda Devleti 
korumak ve kollamakla görevli Türk Ordusu saye
sinde Devlet yılkılmaktan kurtulmuş, ülke bugün ye
ni bir Anayasa yapma noktasına gelmiştir. ; 

Elimizdeki Tasarıda da bu ülkenin bozularak, mil
let egemenliğinin birtakım yetkili organlar eliyle kul
lanılması, ülkeyi ileride yeni birtakım sıkıntılara so
kacak mahiyette olduğu kanaatinde olduğumu be
lirtmek isterim. Ancak, bir daha bu sıkıntılara düş
memek için geçmişin acılarını vie ıstıraplarını hatır
layarak Yüce Meclisimizin Tasarının 5 indi ve millî 
iradeyle ilgli diğer maddelerinde hassasiyet göstere
ceğine inandığımı da ifade etmek isterim. 

Yine bu anaespriden hareketle Tasarıyı inceledi
ğimizde, yürütme organlarında 'ileride yetki uyuş
mazlığından doğan birtakım pürüzlerin ortaya çıka
cağı ve Devletin işleyişini tıkama noktasına getire
ceği düşüncesindeyimı. Şöyle kiv cumhurbaşkanına 
verilen yetkiler Tasarıda oldukça geniş tutulmuş, me
sela başbakanın azli, ülkenin ekonomik politikıasın-

, dan başbakan ve hükümet sorumlu olduğu halde, 
ekonomik politikada önemli bir yeri olan Merkez 
Bankası Başkanının tayini, TRT Genel Müdürünün 
tayini gibi. 

Bizce, parlamenter demokratik rejimlerde, cum-
Jhurbaşkaıu hükümetin yetkileriyle teçhiz edilmeme
lidir. Ancak Cumhurbaşkanı Parlamentonun kilitlen
diği ve ülkenin büyük bunalımlara düştüğü hallerde 
seçimlerin yenilenmesi dahil bütün tedbirleri kulla
nabilmelidir. Bu 'konuda 132 nci madde yeniden dü
zenlenerek seçimlerin yenilenmesi hususuna açıklık 
getirilmeli ve bazı durumlarda referandum; müesse
sesi İhdas edilmelidir. Gerektiği hallerde milletin re
yine başvurmaktan çökinlilmemelidir. Bü suretle hem 
Devletin tehlikeye ve rejimin bunalımlara düşmesi ve 
hem de Devletin en büyük temsilcisi olan Cumhur
başkanının siyasî polemiklerin içerisine çekilmesi ön
lenmiş olacaktır. 

Yine yürütene organları olan Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve bakanlar, mutlaka Meclis içerisinden 
seçilmelidir. Tasarıyla yeni kurulan müesseselerden 
birli olan Devlet Danışma Konseyi, Parlamentonun 
üzerinde birtakım yetkilerle teçhiz edilmiş görünü
münden kurtarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Ayrıca, Tasarlıda İkinci Meclisin kaldırılması ve 

milletvekili sayısının azaltılması da kanaatimizce isa
betsiz olmuştur. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin her 
kesiminin Mecliste temsil edilebilmesi zaruridir. Mil
letvekili seçiminde olcuma yazma dışında tahsil şartı 
aranmamalı ve Millet Meclisi hür iradeyle seçilmiş 
en az 450 üyeden meydana gelmelidir. Seçimle 150 
üyeden teşekkül edecek Cumhuriyet Senatosu yeni
den kurulmalıdır. Bu suretle kanunların iki süzgeç-' 
ten geçmesiyle yeni sıkıntıların doğması önlenecek-

. tir. 

Anayasa Mahkemesi kaldırılarak konunun Devlet 
Danışma Konseyi bünyesinde düşünülmesinin ve böy
lece millî iradenin zedelenmemesi ve Anayasa Mah
kemesinin varlığından beklenen amaca da ulaşılacağı 
görüşündeyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
(Tasarının din ve vicdan özgürlüğü maddesinde de 

tamamlanması ve düzeltilmesi gereken hususların bu
lunduğu kanaatindeyim. 

Din, bir toplumda millî dayanışmanın • ve bütün
lüğün en büyük unsurlarından birisidir. Bu bakımdan, 
Türk vatandaşı, inanç ve ibadetine hiçbir baskıya ma
ruz kalmamalı, inanç ve ibadet Devletin teminatı al-
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tında olmalıdır. Laiklik ilkesine sadık kalınmak, an
cak laikliğin istismar edilmemesi için dini inkâr ma
nasına gelmediği bu maddede açıklanmalıdır. 

Yine temel eğitim ve ortaöğretimde din eğitimi 
mecburî olmalıdır. 

Değerli üyeler; 
Bu Tasarıda Türk dilinin korunması ve geliştiril

mesi için Türk Dil Akademisinin kurulmasının ön
görülmesi olumlu bir husustur. Bu Akademinin ilmî 
çalışmalarıyla faydalı hizmetler vereceği ve bu su
retle toplumun her kesiminde anlaşılan ve yaşayan 
Türkçe'nin konuşulmasının ve yazılmasının sağlana
cağı temin edilmiş olacaktır. 

Kültür ve eğitim alanında ise, millîlik mutlaka 
esas alınmalıdır. Türk kültürü ve .çağdaş kültür geliş
tirilmeli, toplanmak ve toplumun her kesimine yay
gınlaştırılmalıdır. Bu suretle bir yandan Türk vatan
daşlarınım refah ve saadetini artırmak ve bir yan
dan da millî birlik ve bütünlük içinde Türk milletini 
çağdaş medeniyetin faydalı, yapıcı ve sayılır üyesi 
yapmak yolunda araç olarak kullanılmalıdır. Öte yan
dan eğitimin bütün kademelerinde Cumhuriyet reji
mine ve ülke bütünlüğüne sahip ve sadık, uygar ne
siller yetiştirilmeli, ilim ve teknikte bağımsız üniver
siteler dahil, tüm eğitim Devletin denetimi altında 
olmalıdır. Cumhuriyet okullarında cumhuriyet düşman
ları yetişmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu
nun için ön şart eğitim ve kültürün, Atatürk ilkeleri ve 
Türk milliyetçiliği temelinde oturtulması ve her türlü 
ideolojik istismardan kurtarılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri izaha çalıştığımız Tasarı hakkın

daki görüşlerimizi ve hareket noktamız, bu Tasarının 
Yüce Meclisimizden milletimizin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir olgunluğa kavuşturularak çıkarılması 
liçindir. Bu Tasarı, genel yapısı itibariyle Devleti güç
lü kılacak niteliklere haizdir, işaret etmeye çalıştığı
mız noktaların da düzeltilmesi halinde, milletin bekle
diği, ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel ge
lişmesini, hızlı ve planlı kalkınmasını ve büyümesi
ni gerçekleştirerek muasır medeniyet seviyesine çıkma
sını sağlayacak bir Anayasa olacağı inancını ifade ede
rek Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür.ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın öğünç, buyurunuz efendim. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin çok değerli üyeleri; konuşmama 
başlarken hepinizi yürekten sevgi ve saygılarımla se
lamlarım, 

Aslında konuşmamı bir buçuk saat üzerine ayar
lamıştım; fakat Yüce Meclisinizin kararı beni bu ay
rıntılı konuşmadan men etmiş bulunmaktadır. Mecli
sin kararına saygı duyuyorum ve konuşmama başlı
yorum. 

Bundan tam 21 yıl önce, 1961 Kurucu Meclisinde 
de yine bu kürsüden Türk - İşlin, Türk sendikacılığı
nın, Türk işçi hareketinin temsilcisi ve Meclise giren 
altı işçi sendikacı üyeden birisi olarak demokratik ve 
özgürlükçü işçü ve sendika haklarım, toplusözleşme 
ve grev haklarım, bu arada temel hak ve özgürlükleri 
kıyasıya savunmuştum. Aynı Meclisin üyeleri bulu
nan Sayın Ergin, Sayın Hamza Eroğlu, Sayın Hazer, 
Sayın Soyer tanıklarımdır. Bu hak ve özgürlüklerin 
yasalaşarak kurumlaşmasında naçiz katkılarım ve ça
balarım olmuştur. Bugün ise, tam 21 yıl son bu kür
süden yine aynı hakları yitirmenin hemen eşiğinde, 
bu hakları yeniden savunma durumunda kalmak be
nini için bir talihsizlik, bir hüsran kaynağı olmuştur. 
Bu nedenle acım büyüktür ve sonsuzdur; fakat bu
na rağmen yaşamının yaklaşık 30 yılını sosyal siyase
tin ve sendikal mücadelenin içinde geçirmenin bilinci, 
deneyimi ve yürekliliği 'ile konuşacağım ve Meclisimi
zin saygıdeğer üyelerine Türk sendikacılığının gerçek
lerini, Türk sendikacılığına ve Türk işçi hareketine 
hazırlanmak istenen, üstünü çizdim, demin «Tuzak» 
demiştim, şimdi «Statülerin» diyorum, niteliğini ve 
amacını açıklamaya çalışacağım. Bu nedenle Meclis 
tatiline çıkmadım, Ankara'da kaldım ve Tasarıyı eni
ne, boyuna ve derinliğine inceledim. 

Öyle sanıyorum ki, güncel bir tartışma konusu 
olan sendikacılık ve işçi hareketi üzerinde gerçeği öğ
renmek isteyenler, Danışma Meclisimizin çok değerli, 
sağduyulu, yansız üyeleri konuşmamı dikkatle din
leyeceklerdir. Konuşmamı, tam bir duyarlılıkta dinle
yebildikleri takdirde de sanırım oldukça yararlana
caklardır. 

Konuşmamda Anayasa Tasarısı üzerinde çok çar
pıcı ve fakat aynı oranda gerçekçi ve iyi niyetli eleş
tirilerim elbette olacaktır. Oysa açıklık ve kesinlikle 
vurgulamalıyım ki, maksadım herbirinin kişiliklerine 
saygı duyduğum Anayasa Komisyonu üyelerine sataş
mak değildir. Bu nedenle beni hoşgörüyle dinleyecek
lerini umut etmek isterim. 

Anayasa Komisyonundaki bazı üyelerimizin Türk 
sendikacılığı ve işçi hareketine yönelik yaklaşımları, 
hazırladıkları düzenlemeler, bence çok sakıncalı ol
muştur, hatta bu düzenlemeler sakıncanın da ötesine 
çok tehlikeli nitelikler de taşımaktadır. Bunları açık-
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lamayı ve en çarpıcı bir biçimde vurgulamayı tarih
sel bir görev saymaktayım. Genel olarak da Anayasa 
Komisyonumuzun muhalefet şerhi sahibi üyelerini iç-
tenlikli tarizlerimden tenzih eylediğimi açıklamak is
terim. 

Yine hemen belirtmek isterim ki, Anayasa Tasarısı
nın olumlu ve yapıcı düzenlemelerini ve yeniliklerini al
kışlıyorum. Örneğin bayrak, örneğin İstiklal Marşıy
la ilgili yeni hükümleri şükranla ve mutlulukla karşı
lıyorum. Yine komünizmin, faşizmin, teokratik dü
zenin dışlanmak üzere Anayasamızda açık ve seçik 
bir biçimde hükümlenmesini yürekten benimsiyorum, 
destekliyorum ve de bu doktriner kavramlara daha 
da açıklık getirilmesinde yarar bulduğumu açıklamak 
istiyorum. 

1961 Anayasasının bir tabu olmadığına, yenilen
mesi, boşluklarının doldurulması, aksaklıklarının gi
derilmesi gereken yönlerinin bulunduğuna, pekiştiril
mesi gereken hükümlerinin bulunduğuna inananlar
danım. 

12 Eylül öncesi ortamına dönülmemek üzere, güç
lü bir demokrasi ve sosyal hukuk devletinin tüm 
gerekleriyle kurulması ve geliştirilmesi için her türlü 
çalışmalardan ve revizyonlardan yanayım; ama bun
lar yapılırken duygusallığa, tepkiselliğe kapılarak te
mel hak ve özgürlükler, sosyal ve iktisadî haklar ve 
ödevler, sendika ve işçi hakları, özgürlükleri tek yan
lı olarak ve işveren istekleri doğrultusunda dinamit-
lenmemelidir. 

Aslında Anayasamızın sosyal ve iktisadî haklar ve 
ödevler bölümü, bence en önemli bir bölümdür. Çün
kü bu bölüm milyonlara hitap etmektedir. Onun için 
bu bölüm üzerinde çok büyük bir hassasiyetle dur
makta gelecek için yararlar vardır. 

Bugün 1961 Anayasası. bazı arkadaşlarımız tara
fından kıyasıya ve acımasızca eleştirildiği gibi, çok 
yakın bir gelecekte, muhtemelen bizlerin burada ha
zırlamakta olduğu 1982 Anayasası da eleştirilecektir. 
Gelecekte haksız, aşırı ve yakışıksız eleştirilere mu
hatap ve müstehak olmak istemiyorsak bugünlerde 
çok uyanık ve gerekçi olmak zorunluluğundayız. 

Ülke sorunlarının çözümlenebilmesinin ve Ulu
sumuzun yücelmesinin, özgürlüklerin ve demokrasinin 
gelişmesiyle mümkün olabileceğine kesenkes inanıl-
malıdır. Oysa hazırlanan Anayasa Tasarısı bu görüş
lere tümden ters bir yönde düzenlenmiş olup toplu

mumuzda yerleşmiş demokratik oluşum ve özgürlük
leri tökezletici, geriletici hatta yok edici nitelikler ta
şımaktadır. 

Hemen birçok konularda 1961 Anayasasından çok 
daha gerilere düşülmüş bulunmaktadır. Türk toplumu 
gerici, tutucu bir anayasaya layık değildir. 

Kanım odur ki, Anayasa Tasarısının en olumsuz 
bölümü Türk sendikacılığı ve işçi hareketinin kö
künün kazılmasını amaçlayan düzenlemelerdir. Bu 
bölümde sendikacılığın ve işçi hareketinin cenaze tö
reni, bir cenaze levazımatı mağazası sahibi ustalığı ile 
tertiplenmiştir. 

Türk sendikacılığından ve işçi hareketinden kim 
yakınıyor?.. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas
yonu; yani bir grup işveren ve onların Anayasa Ko
misyonuna (Beni bağışlasın) bağdaş kurmuş Genel 
Sekreteri ile onun bilimsel destekçisi Sayın Aldıkaçtı. 

Oysa, 12 Eylül'ü gerçekleştiren ve Devletimizi tem
sil eden Devlet Başkanı, Hükümet temsil eden Baş
bakan (Örneklerini sunmaya imkân bulamıyorum; 
çünkü konuşmam kısaltıldı) Türk sendikacılığını ve 
işçi hareketini övmekte ve alkışlamaktadırlar. 

O halde yukarıda da açıkladığım gibi sendikacı
lıktan yakınanlar sadece işverenlerdir. Bu ülke ise, sa
de işverenlerin değildir, ülkemiz hepimizindir. 

Bir başka deyişle işverenler için ısmarlama anayasa 
bölümleri hazırlamak, 12 Eylül Geçiş Döneminin kri
tik ortamından yararlanarak Türk sendikacılığını ve 
işçi hareektini tepelemek ülkemize ne huzur, ne barış 
ortamını getirebilecek yollar değildir. Bu böyle bilin
melidir. 

İşveren öneri ve istemleri anayasa hükümleri hâ
kim haline getirilmiştir. Türk - İş 19 Temmuz 1982 
günü yaptığı açıklamada; «Anayasa Tasarısının özel
likle sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler alanın
daki yegane kaynağı, son on yıldır Türk işverenleri
nin raporlarıdır, bu raporlara geçen görüşlerdir.» de
miştir. 

Bu konuda Türk - Iş'in, Türk sendikacılığı ve Türk 
işçi hareketinin yargısı bellidir. 

Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun bazı 
üyeleri, Anayasa Tasarısını işverenlerin isteklerine 
adapte etmiştir. Bu kanıtlarla sabittir. Bu iddianın 
açıklanabilmesi için TİSK'in; yani Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonunun son on yıllık çalış
ma raporlarını, özellikle de 12 Eylül 1980 sonrasında, 
Nisan 1982'de 14 üncü kongresinde açıklanan rapo-
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ru ve «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Üzerine Gö
rüşler, Düşünceler, Öneriler» başlıklı Anayasa Ko
misyonuna sunulan raporunu incelemek yeterlidir. 

Bu belgelerde yer alan görüşlerden bazıları imkân 
bulunulabildiği oranda Anayasada kurumlaştırılmış-
tır. Diğerleri ise, halen Millî Güvenlik Konseyinin 
gündemindeki Sendikalar Yasası ve Toplu tş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Yasası değişikliğine bırakılmış
tır. Bu yoldan da sendikal hak ve özgürlükleri kısıt
layabilmek için, kendi içinde çok tutarlı bir düzenle
me tasarlanmıştır. Böylece ve özellikle Aldıkaçtı ve 1b-
rahimoğlu'nun engin desteğini kazanan işveren öneri 
ve istekleri benimsenerek Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasa Tasarısı bir anayasa tasarısı olmaktan uzak
laştırılmış, tıpkı bir işveren hak ve çıkarlarını ko
ruma derneğinin tüzük veya yönetmeliğine döndürül
müştür. 

Bu nedenlerledir ki, işçi hak ve özgürlükleriyle 
ilgili anayasa maddeleri değerlendirilirken, değişik ta
sarılarının da incelenmesi ve yarın için tasarlanan ib
ret verici tablonun tüm boyutlarıyla dikkate alınması 
hepimiz için öğretici olacaktır. 

İşverenlerin görüş, öneri ve istekleri Türkiye işve
ren Sendikaları Konfederasyonu görüşleri, kendi de
yimleriyle hür teşebbüs görüşlerini temsil etmektedir. 
TİSK'in önderliğinde Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları, Ticaret Borsaları, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği ve diğer bazı kuruluşların temsil
cilerinden oluşan hür teşebbüsün sözcüsü Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonudur. 

Kısa adı TİSK'in, 12 Eylül 1980'den kısa bir süre 
sonra, sosyal güç dengesinin tahribiyle sonuçlanabi
lecek görüş ve önerilerini açıklamıştır. TİSK'e göre; 
«Sosyal sorunlara 12 Eylül 1980 tarihinden önceki 
bakış açısı (Ki, bu pasaj kendi yazılı broşürlerinden 
alınmıştır) ülkemizi kötü bir ortama sürüklemiştir. Bu 
nedenle demokratik rejimi bir daha sarsılmayacak bi
çimde sağlam temellere oturtma çabasında sosyal so
runlar bir başka açıdan ele alınmalıdır.» Bir başka 
açının ne olduğu ise, TİSK'in Nisan 1982 tarihli ça
lışma raporunda şu sözlerle açıklığa kavuşturulmuş
tur; çok istirham ediyorum bu ilginç pasajı lütfedin, 
dikkatle dinleyin. 

«Geçmişte işveren işçi ilişkilerine yaklaşmada dai
ma işçilerin himayeye muhtaç olduğu görüşünün hâ
kim olduğu bilinen bir gerçektir. Artık işçinin ezildiği, 
istismar edildiği iddialarının geçerszliği ortadadır. İşçi
lerin bugün ulaştığı seviye memurlara sağlanan imkân
ların çok çok üstündedir. Bunun yanında üç milyona 

yakın işsizin varlığı düşünülürse, ülkemizde çalışan in
sanların mutlu bir azınlık teşkil ettiği söylenebilir. 
Bu durumu geçmiş tecrübeler ışığında artık savunmak 
mümkün değildir. 

Bu sebeple sosyal sorunlara yaklaşırken işçi le
hine yorum kriterleri terk edilmeli ve ülkü yararı gö-
zetilmelidir.» 

Yani asgarî ücretin yedi bin lira olduğu, emekli 
maaşının tabanının yedi bin lira olduğu, tarım işçi
lerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmadığı bir 
ülkede işverenler bu kesimi mutlu azınlık olarak gör
mektedirler. 

Böylece 12 Eylül 1980 sonrasında Türk işverenleri 
ve iş adamları, Türk işçilerini mutlu azınlık ilan etmiş 
bulunmaktadırlar. Aynı çevrelere göre yapılması ge
reken iş, bu mutlu azınlığın temel hak ve özgürlükle
rini elinden almak, böylece de ülkemizde ünlü çalış
ma barışını oluşturmaktır. Üstelik bu yaklaşımla hem 
sosyal sorunlar çözümlenecek, hem de ülke yararları 
gözetilmiş olacaktır. İşverenlerce ülke yararı ise, iş
verenlerin çıkarlarıyla eşdeğerdedir. 

işte zaman zaman »Bana gerekçe göstersinler, ba
na ders vermesinler» diyen Sayın bilim adamı Aldıkaç
tı, 1980 yılı Türkiye'sinde bu sakat, bu gayrî ciddî, bu 
çok sakıncalı görüşlerin sözcülüğünü ve savunuculu
ğunu yapabilmek durumuna düşebilmiştir. 

İşverenlerin istedikleri ve Anayasa Tasarısına us
taca monte edilen önlemler (Aynen işverenlerin Ana
yasa Komisyonuna sundukları öneriler paketinden ak
tarıyorum), Devleti çalışanları korumak yerine işçi -
işveren ilişkilerinde menfaatler dengesini kurmakla 
ödevli hale getirenlerin neler yapması gerektiği ise, 
yine TİSK'in ünlü çalışma raporunda tüm yakışıksız
lığı yer almaktadır. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna 
göre, «Sosyal devlet ilkesi terkedilmeli, özel sektöre 
dayalı liberal devlet ilkesi kabul edilmelidir.» Ya ça
lışanlarda çıkar «Türkiye'nin devlet ilkesi, çalışanlara 
dayalı olmalıdır» derlerse, o zaman ne olacaktır? 

İkinci teklif ücretin çalışma karşılığı olmasından 
hareketle, «Çalışma yapılmayan günler ve süreler için 
ücret ödenmesine imkân verilmemeli. Bu itibarla, 
halen çalışma yapılmadan ödenen hafta tatili ücretiy
le bayram ve genel tatil günlerine ait ücretler, çalışı
lan günler ücretlerine ilave edilerek bundan sonra ay
rıca çalışılmayan bu günler için herhangi bir ödeme 
yapılmamalıdır.» Bu öneri, bu teklif, bu istek Ana
yasa Tasarısına aynen aktarılmıştır. 
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«işyerlerinde her türlü sendikal faaliyet yasaklan
mıştır.» Tasarıya alınmıştır. 

«Sendikaların siyasî partileri desteklemeleri veya 
onlara karşı tutum içine girmeleri önlenmelidir.» 
Anayasa Tasarısına alınmıştır. 

«Sendikaların siyasî partilerin toplantı, miting ve 
yürüyüşlerine katılmalarına izin verilmemelidir.» 
Anayasa Tasarısına alınmıştır. 

«Sendika üyelik aidatlarının işçi bordrolarından 
kesilmesi ve sendika hesabına yatırılması anlamına ge
len Check - off sistemi kaldırılmalı ve toplu sözleşme
lerle kabulü yasaklanmalıdır.» Tasarıya alınmıştır. 

«Sendikaların idarî ve malî denetimi her yıl sağ
lanmalıdır» Tasarıya alınmıştır. 

«Lokavt Anayasada kurumlaştırılmahdır.» Tasa
rıya alınmıştır. 

«Grev ve lokavtın erteleme nedenleri genişletil
meli, kamu düzenine, kamu kamu yararına ve genel 
ekonomik yararlara aykırı noktaya geldiğinde, Ba
kanlar Kurulu tarafından ertelenebilmelidir, erteleme 
grev başlamadan da yapılabilmelidir.» Tasarıya alın
mıştır. 

«Grev ve lokavt yasakları genişletilmelidir.» Tasa
rıya alınmıştır. 

«Hak ihtilaflarında grev yapma olanağı kaldırıl
malıdır. 

Grev - lokavt kararlarının belirli bir süre içinde 
uygulanması zorunlu olmalı, bu süre geçtikten sonra 
bu hak kullanılmalıdır. 

Grevin başlama tarihi işverene önceden bildiril
melidir.» Tüm bunlar Tasarıya alınmıştır. 

«Belli bir süreyi aşan grevler, meşru çizgiyi aşan 
grevler olduğu kabul edilmeli, bu halde toplum ya
rarlarının gerektirdiği bir sürenin sonunda devam 
eden grevin tarafsız organlarca ŝ ona erdirilerek kar
şılıklı hakların düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.» 
Tasarıya aynen alınmıştır. 

«Uzlaşma sistemi kaldırılmalı, bunun yerine ara
buluculuk kurumu geliştirilerek ihtilatm sonuna ka
dar görev yapması sağlanmalıdır.» Tasarıya alınmış
tır. 

«Türkiye'de bölgeler arasında büyük sosyo - eko
nomik gelişmişlik ve fiyat farklılıkları olmasına rağ
men, asgarî ücretin ülke çapında tek ücret olarak sap
tanması, sosyal adaleti zedeleyici bir durum yarat
mıştır, bu önlenmelidir.» Tasarıya alınmıştır. Alınma
lıdır ki, bu madde üzerinde çok söz söylenebilir, vak
tim olmadığı için söyleyemiyorum. 
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«Bir işveren - işçi ilişkileri yüksek kurulu ve eko
nomik ve sosyal konsey kurularak, bu organların as
garî ücret tespitine ilişkin kararları ile memleket eko
nomisinin zorunlu kıldığı hallerde ücret ve fiyatlara 
veya bunlardaki artışlara tavan konulması hususunda 
Hükümetçe yürürlüğe konulacak kararlara ve niha
yet toplu iş sözleşmeleri için oybirliğiyle kabul ede
ceği 'ortak normlara hukukî bağlayıcılık tanınması 
kabul edilmelidir.» Bu Tasarıya alınmıştır. 

Ben bir işveren konfederasyonu genel sekreteri 
olarak, kendini tarihe altın harflerle yazan genel 
sekreteri tebrik ederim. Kendi açısından büyük bir 
zafer kazanmıştır. 

işveren öneri ve isteklerinin Anayasa Tasarısına 
montaj biçimi ve tekniği : 

1961 Anayasasının, «Dinlenme Hakkı» başlıklı. 
BAŞKAN — Sayın Öğünç, bir noktaya dikkati

nizi çekeceğim. O da; bir süreden beri bazı arkadaş
larımızı ismen veya bulundukları makam itibariyle 
zikretmek suretiyle şahsiyete kaçma temayülü gös
termektesiniz. Takdir edersiniz ki, yapılan çalışmalar 
'bir şahsın değil, bir Komisyonun mahsulüdür. Bu 
itibarla lütfen şahsiyata kaçmadan görüşmelerinize 
devam ediniz. (Alkışlar) 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Tamam efendim. 
Yalnız arkadaşlarımızın sıfatları var, onu söyledim. 

1961 Anayasasının, «Dinlenme Hakkı» başlıklı 44 
üncü maddesinde, her çalışanın dinlenme hakkına sa
hip olduğunun belirtildikten sonra, «Ücretli hafta ve 
bayram tatili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla dü
zenlenir.» denilmektedir. İşverenlerse, ücretli hafta ile 
bayram ve genel tatil günlerine karşıdırlar. Anaya
sa Tasarısının 54 üncü maddesinde, «Tatiller ve yıl
lık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir» deni
lerek, ücretli hafta tatili, bayram ve genel tatil gün
lerinde ücret ödenmesi bir Anayasa hükmü diye or
tam hazırlanmaktadır. Komisyonun bazı üyeleri bu
na uydurulmuş bulunmaktadır. 

Tasarının, «Sendika Kurma Hakkı» başlıklı 55 
inci maddesinde yine işveren istekleri doğrultusunda, 
«İşçiler ve işverenler birden fazla sendikaya üye ola
mazlar» hükmü getirilmektedir. 

Tasarının, «Sendikal Faaliyet» başlıklı 56 ncı 
maddesinde, «Sendikalar siyasî amaç güdemezler, si
yasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek 
göremez ve onlara destek olamazlar, dernekler, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve va
kıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler.» de
nilerek işveren isteklerine uyulmuştur. 
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Yine, «Sendikal Faaliyet» başlıklı 56 nci madde
de, sendikaların idarî ve malî denetimiyle, gelir ve 
giderlerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlan
makta; «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder» de
nilmekle üyelik aidatlarının işçi bordrolarından kesil
mesi usulü olan check - off kaldırılmaktadır. 

Aynı maddede işyerlerinde her çeşit sendikal fa
aliyetin yasaklanmasına ilişkin istek, «Sendikal faali
yette bulunmak işyerinde çalışmayı haklı göstermez» 
hükmüyle.yerine getirilmektedir. 

'Bir diğer sınırlama, bir başka işveren isteğinin 
ileride yasalaştırılmasına kolaylık sağlamak üzere dü
şünülmüş; grev ve lokavt fonlarının millî bankalar
da muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Türk - tş'e ve bize göre; sendikalar sadece grev 
fonlarını değil, tüm gelirlerini millî bankalarda mu
hafaza etmelidirler. Etmelidir de; ancak bu düzenle
medeki amaç, grev fonunun kontrol edilebilmesi ve 
ileride grev fonunun olanakları kadar grev yapılabi
lir, kuralının gerçekleştirilmesidir. 

tşverenlerce savunulan tek sözleşme ilkesi, «Top
lu İş Sözleşmesi Hakkı» başlıklı 57 nci maddede, 
«Aynı işyerinde, aynı dönem için birden fazla toplu 
iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.» hükmüy
le serbest pazarlığın kısıtlanması yolundaki istekleri 
ise, yasaların emredici hükümleri dışındaki alanlarda 
pazarlık yapma hakkı ortadan kaldırılarak yerine ge
tirilmiştir. 57 nci maddede yer alan bu hüküm şöyle
dir : 

«Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine ay
kırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümler kona
maz.» 

«Grev ve Lokavt Hakları» başlıklı 58 inci madde 
ile lokavt Anayasada kurumlaşttrılmaktadır. 

Yine 58 inci madde, «Toplu tş sözleşmesi yapı
lırken uyuşmazlık halinde taraflar grev ve lokavt hak
kına sahiptirler.» demek suretiyle yine işveren istek
leri doğrultusunda hak grevi yapmak imkânı ortadan 
kaldırılmaktadır. 

Aynı maddede grev ve lokavt yasaklarına ve erte- < 
lenmesine değinilerek; bu hallerde uyuşmazlığın, işve
ren deyimiyle bir tarafsız organ tarafından çözülmesi 
öngörülmekte, tarafsız organ olarak da Yüksek Ha
kem Kurulu, saptanmaktadır. 

59 uncu maddede, TİSK'in deyimiyle, küçük işlet
meleri toplusözleşme ve grev baskısından kurtarma 
operasyonu gerçekleştirilmekte, yüz işletmeden sekizi
ni kapsayacak genişlikteki bir kısıtlama ile en çok on 
işçi çalıştıran işyerleri için Toplusözleşme ve Grev Ya
sası getirilmektedir. 

62 nci maddede; ücretin ve aylığın, ikramiye ve 
sosyal yardımların çalışma sürelerine, iş verimine, iş 
değerine ve işin niteliğine uygun olması gerektiği yo
lundaki işveren isteğine aynen uyulmakta, Yurdumuz
da ölçülmesi olanaksız kriterlerle serbest toplu pazar
lığı kısıtlayıcı, hatta.yok edici bir önlem geliştirilmek
tedir. 

Yine aynı maddede, «Asgarî ücretlerin tespitinde 
ülkenin ekonomik gücü, iş kolları ve bölgelerin sos
yal ve ekonomik özellikleri dikkate alınır.» denile
rek, işverenlerin asgarî ücret tespitine ilişkin isteğine 
yer verilmekte, Türkiye düzeyinde tek asgarî ücret 
uygulamasını sona indirmenin ortamı yaratılmaktadır. 

148 inci. maddede kurulması öngörülen «Ekono
mik ve Sosyal Konsey» de, kaynakları ve amaçları iti
bariyle genelde işveren istekleri doğrultusundadır ve 
de serbest toplu, pazarlığı, diğer kısıtlamalar yanın
da, Yüksek Hakem Kurulu gibi' zorunlu tahkim araç
larının yetki ve müdahale olanaklarıyla ortadan kal
dırma, kısıtlama amacını gütmektedir. 

149 uncu maddede, TİSK'in tanımı çerçevesinde, 
meşru çizgiyi aşan grevler halledilmekte; «Yüksek 
Hakem Kurulu, Anayasanın 58 inci maddesinde ön
görülen hallerde doğrudan; grev veya lokavtın 60 
gün devam etmesi halinde taraflardan birinin veya 
Çalışma Bakanının başvurusu üzerine, taraflar ara
sındaki uyuşmazlığı kesin olarak çözümler.» denil
mektedir. 

İşverenlerin, sürekli arabuluculuk yapacak bir ta
rafsız organ kurulması yolundaki isteği de karşılık
sız bırakılmamış; aynı maddede; «Taraflar da anla
şarak, grev veya lokavta başvurmadan ya da grev 
veya lokavt sırasında uyuşmazlığı, çözümlenmesi 
için, Yüksek Hakem Kuruluna götürebilirler» denil
miştir. 

Anayasa tasarısının özellikle sosyal - ekonomik 
hak ve özgürlükler alanındaki yegâne kaynağı, Tür
kiye'de iş çevrelerinin ve Türk işverenlerinin rapor
larıdır. Bu raporlara aktarılan görüş, düşünce, öneri 
ve isteklerdir diyoruz. 

Danışma Meclisinin muhalefet şerhleri veren 
üyeleri hariç, özellikle Başkan ve Komisyonda bu 
metinleri destekleyenler, Meclis kürsüsünden yaptık
ları yeminlerine de bir ölçüde biraz ters düşmüş gibi 
görünmektedirler. Anayasa Tasarısı belirli bir bölü
mün, belirli bir kesimin tasarısı olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, beş dakikanız kaldı. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Teşekkür ede

rim. 
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Anayasa Tasarısı belirli bir bölümün, belirli bir 
kesimin isteklerine ve de çıkarlarına düpedüz alet 
edilmemelidir. 

Sekiz aylık serüvenli bir çalışma sonunda Ana
yasa Tasarısını Meclis Genel Kuruluna tutanaksız, 
gerekçesiz ve muhalefet şerhsiz; daha da öteye «yu
varlak söz değil, gerekçe ve gerekçe» diyenler ve bu 
niyetle indirenler, dürüst iseler, gerçekçi iseler, yu
karıdaki durumların izahını bu Mecliste açıklamak 
zorundadırlar. Bunu yapamadıkları takdirde, bu 
metinler dolayısıyla tarihin yargısı yakalarında ola
caktır. 

Tüm bunların ötesinde, ne 12 Eylül Harekâtı, ne 
Danışma Meclisi ve ne de Danışma Meclisi Anaya
sa Komisyonu, Anayasa Tasarısında açık ve seçik 
bir biçimde görüldüğü gibi, işveren hak ve çıkarla
rını korumak ve kollamak için gerçekleştirilmemiştir; 
Türkiye'de işçiler ve çalışanlar da vardır. 

Anayasa Tasarısının bu şekilde yasalaştığı tak
dirde, neleri getireceğini, hangi felâketleri getireceği
ni demin değerli arkadaşım Alpdündar açıkladığı 
için, ben burada tekrarlamakta yarar görmüyorum. 

Muhtemel olguları ve gelişmeleri ayrıntılarıyla 
çoğaltmak istemem. Özetle belirtmeliyim ki, böyle 
bir tabloda ne demokrasinin, ne de işçi - işveren iliş
kilerinin geleceğine güvenle bakılamaz. Bu tablo 
ayrıca Türk Ulusunun siyasal rejim tercihini de tem
sil edemez. 

Ülkemiz ve ulusumuz için bir başka önemli so
run daha vardır. Türkiye işçi Sendikaları Konfede
rasyonu, kurulduğu tarihten bu yana daima demok
rasinin yanında olmuş, Devleti desteklemiştir. Ata
türk ilkelerine bağlı kalmıştır. Komünizme, faşizme, 
teokratik düzene, anarşi ve terörizme, totaliterizme, 
yıkıcılığa, bölücülüğe, gericiliğe kesinlikle karşı çık
mıştır. Hatta bunlarla mücadelenin gerekliliğini ül
kemizde ilk vurgulayan kuruluş Türk - iş olmuştur. 
Yine Türk - tş topluluğundan ne 12 Eylül öncesi ve 
ne de sonrası yargı organları önünde hesap vermeye 
çağırılan ne bir lider, ne bir yönetici ve ne de bir tek' 
işçi vardır. 12 Eylül Harekâtından sonra Türk - tş'in 
ve bağlı kuruluşlarının kapatılmamış olması, görüş

lerimizin en gerçekçi ve güçlü kanıtlarıdır. Oysa sen
dikacılığımızın bir başka kesiminden yargı organları 
önünde hesap verenler vardır. Yargı safhasında olan 
kimseler ve kuruluşlar hakkında bu kürsüden ko
nuşmak istiyorum. 

Hemen açıklıkla vurgulamak isterim ki, Türk sen
dikacılığını yozlaştıranlarm, saptıranların kefaretini, 
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acımasız bir biçimde Türk sendikacılığının yurtsever 
ve akılcı kesimine, 15 milyonluk Türk çalışanlar top
luluğuna fatura eden bu Anayasa Tasarısı ve onun 
«Temel Haklar ve Özgürlükler» bölümü, «Sosyal ve 
iktisadî Haklar ve Ödevler» bölümü, çalışma barı
şını getirmek bir kenara dursun, çalışma yaşamımızı, 
dolayısıyla da Türkiyemizi yakın bir gelecekte yeni 
kaoslara sürükleyecek, bunalımlar, mücadeleler ya
ratacak bir niteliktedir. 

Bu Anayasadaki bu maddeler gerçekleştiği takdir
de, açıkça söylüyorum, Türk sendikacılığı çökecek
tir. Türk sendikacılığı çöktüğü takdirde değerli arka
daşlar; lidersiz, yöneticisiz ve örgütsüz kalan işçi yı
ğınları acaba nereye kanalize olacaklardır? Boşlukta 
kalan bu işçiyi kimler gütme teşebbüsüne girme
yeceklerdir? Bu Anayasa Tasarısı hazırlanırken bu 
ince nokta düşünülmemiştir. Ben burada bunu söy
lemekle tarihî görevimi yapmış oluyorum. 

Efendim, Başkanımın ikazı vardır; zaten konuş
mamız da arapsaçına döndü. Onun için konuşmamı 
bitirmek istiyorum. 

Konuşmamın sonunda şunu söylemek istiyorum. 
Halen 62 yaşındayım. Aktif sendikacılıktan ayrılmış 
bulunuyorum. Sendikacılıktan beklediğim hiçbir şey 
yoktur. Ancak, yaşamının 30 yılını sendikacılığa ada
mış, yine yaklaşık ve aralıksız 25 yıl işçi lideri ola
rak sendikacılık yapmış bir Meclis Üyesi olarak, bir 
deniz işçisi olarak, 1961 Meclisinde 1961 Anayasa
sına katkısı bulunmuş bir arkadaşınız olarak, bu Ta
sarı ülkemize, ulusumuza, Türk sendikacılığına, Türk 
işçi hareketine ve hele Türk işverenlerine (Üzerine 
basa basa söylüyorum) huzur getirmeyeceği gibi, yıl
lardan beri özlediğimiz çalışma barışını da kesinlik
le oluşturamayacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, bir tarihsel geçiş döneminin 
disiplinli ortamından geçmekteyiz. Bir denizci tabi
riyle «Kanal geçiyoruz» Bugün temkinli olmak, sus
mak durumunda bulunanlar, sanırım gelecekte, te
levizyonda seyrettiğimiz Moppet - Show gibi koro ha
linde konuşmaya başlayacaklardır. Suskun, tedirgin, 
kuşkulu; üstelik kırgın grupların daha da öteye, kız-
zın toplulukların ne ülkemize, ne demokrasimize ve 
ne de Devletimize yararı olmayacaktır. 

1961 Anayasasının Türk toplumunun yaşamına 
aktarılmaması, anayasal ilkeler ve buyrukların reali-
ze edilmemesi ülkemizde toplumsal bunalımların ge-
rekçelerindendir. Hataları vardır, sevabı vardır, ayrı 
mevzu. Bugünkü Anayasamız da münhasıran bir ön
ceki Anayasaya tepki niteliğini taşırsa, ülkemizde yeni 
tepkilerin potansiyeli yaratılmış olacaktır. 
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Anayasa Tasarısının olumlu hükümlerinin ülke
mize ve ulusumuza hayırlı ve yararlı olmasını dili
yorum. 

Bu konularda teknik ve ayrıntılı bilgi almak is
teyen arkadaşlarımın emrindeyim. 

Genel Kuruldan, sevgi ve saygılarımın kabulünü 
dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Sayın Yarkın, söz sırası sizin, buyurunuz. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Konuşma sürem 1,5 saat idi, bunu çok kısalttım, 

55 dakikaya indirdim Cumartesi - Pazar günleri gay
ret ederek; bugün de yarım saatlik kısıtlamaya tabiî 
olduk. Şimdi bu konuşmamdan muhtelif yerleri at
layacağım, çıkaracağım, insicamsızlık olursa özür di
lerim. 

Kurucu Meclis Hakkındaki Yasanın Danışma Mec
lisine verdiği en temel ve tarihi görev olan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasını hazırlama görevine 4 Ağus
tos 1982 gününden itibaren başlamış bulunuyoruz. 
Milletimize hayırlı olsun. Bu onurlu görevi yerine ge
tirirken halkımıza karşı bugün ve yarın taşıyacağımız 
büyük sorumluluğu her an hatırımızda tutacağız. 

Tasarının aceleyle hazırlandığı ve daha çok bu 
acelenin ürünü olarak taşıdığı eksikliklerle ilgili olup, 
daha önce değinilen hususlara tekrardan kaçınmak 
ve zaman almamak için aynen katıldığımı (ifade et
mekle yetiniyorum. 

Şunu ifade edeyim; Anayasa Tasarısı bütün mad
deleriyle mükemmel olsaydı, yalnızca şu iki deyim ile 
bir sözcüğün yer almış olması, bu mükemmelliği zaafa 
uğratmaya yetiyordu. Birinci deyim, «.... ya da sair 
herhangi bir yoldan komünizme veya faşizme git
mek....» İkinci deyim, «Uyulması gerekti tavsiye 
niteliğinde karar....» Sözcük ise, gerekçesinde; «Mun
tazam ve normal geçim kaynağından mahrum ve mes
keni bulunmayan kimseler.» olarak tarif edilen «Ser
seri» sözcüğüdür. Fazla zaman almamak için bu de
yimler ve sözcükle ilgili eleştirilere de aynen katıldı
ğımı ifade ediyorum. 

Tasarının önce «Genel Esaslar» başlıklı birinci 
kısmını tetkike başladığım zaman, Türkiye Cumhuri
yetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti 
olduğu ilkesinin aynen yer alması karşısında, diğer 
bölüm ve maddelerinin de bu temel ilke doğrultusun
da düzenlenmiş olacağını ka'bul ettim. Ancak, ilk ince
lememi bitirdiğim zaman, biraz sonra değineceğim gi
bi, bu temel ilkeden yer yer uzaklaşıldığını gördüm. 
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Burada bir hususa önemle değinmek istiyorum, Ta
sarı üzerinde yapılacak her değerlendirmede 12 Ey
lül öncesinin daima göz önünde tutulması ve bu dö
nemde yaşadığımız acı dolu günlerin hiç bir zaman 
unutulmaması elbetteki şarttır. Tek kelime ile yaşama 
ve nefes alma hakkının dahi kalmadığı 12 Eylül ön
cesinin bu ağır, feci ve acımasız ortamından Türk 
Milletini çekip kurtaran 12 Eylül Cumhuriyeti Ko
ruma ve Kollama Harekâtı kısa bir süre sonunda ül
kenin her yerinde huzur ve güven ortamını gerçek
leştirmiştir ve Sayın Devlet Başkanımız çeşitli demeç
lerinde bizi 12 EylüFe getiren nedenleri yerinde teşhis
lerle belirtmişlerdlir. 

Sayın üyeler; 
Burada önemli olan diğer bir husus, 12 Eylül'e na

sıl gelindiğine dair teşhislerin çok iyi değerlendirilme
sidir. Yeni Anayasa Tasarısı tepki niteliğinde hüküm
ler taşımaktadır. Aslında her yeni anayasanın önceki 
döneme ve o dönemin Anayasasına tepki niteliğinde 
bazı hükümler getirmesi doğal olabilir. Ancak burada 
da yine önemli olan, bu tepki hükümleri veya değişik 
hükümlerle en doğruyu bulmak ve demokratik ve sos
yal hukuk devleti esaslarından uzaklaşmamaktır. 

1961 Anayasasına da «Tepki Anayasası» denmişti 
ve bu Anayasanın 1971 ve 1973 yıllarında 40'dan fazla 
hükmü değiştirilmişti; ama 10 yıl sonra ne 27 Ma
yıs, ne 12 Mart önceleriyle kıyaslanması dahi müm
kün olmayan 12 Eylül öncesine geldik. Demek olu
yor ki, konu tek başına anayasa değişikliği konusu 
veya sorunu değildir; fakat biz çok uzun yıllardan 
beni bütün kötülüğü yasalarda aradık ve bunları değiş
tirerek en iyi sonuca ulaşılacağı eğilimini bir türlü 
bırakamadık. Oysa asıl kabahati kendimizde; yani baş
ta parlamento ye hükümet olmak üzere kamu tüzelkişi
leri ve sorumluluk mevkiindeki kamu görevlilerinde, 
yani genel olarak yasaları uygulamamada ve kötü 
uygulamada aramamız gerekirdi. 

Şimdi bazı hükümlerinde aşırı sınırlar getiren Ana
yasa Komisyonuna soruyorum; 12 Eylül öncesi anar
şi ve terör olaylarının hangisine Anayasa ve yasaları
mız müsaade etmiştir? 

Her gün 10, 15, 20 veya daha çok vatandaşımızın 
rahatlıkla, korkmadan acımasızca Öldürülmesine mi? 

Sık sık korsan mitingler olarak yasa dışı toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yapılmasına mı veya yasal 
toplantılarda yasa dışı eylemlere girişilmesine mi? 

Kanun dışı grevlere mi? Genel greve mi veya 
kanunî grevlerde kanun dışı eylemlere girişmeye mi? 
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Derneklerin tüzüklerinde yazılı amaçları dışında 
ve yasalara aykırı eylemlere girişmelerine mi? 

Devlet eliyle yürütülmekte olan öğreniim hayatı
nın tamamen felce uğratılmasına ve öğrenci yurtlarının 
birer suç yatağı haline getirilmesine mi? 

Her gün anarşi ve terör yönünde her tür suç iş
lendiği halde, suçluların bir türlü yakalanamayışına 
mı? Bu saydıklarımızın hangisine yasalarımız müsaa
de etmiştir? Elbetteki biç birisine. 

Yine zabıtanın solcu ve sağcı diye ikiye bölünme
sine mi ve devlet kadrolarının her kademesinin, özel
likle koalisyon dönemlerinde siyasî partiler arasında 
taksim edilmesine mi yasalarımız müsaade etmiştir 
ve yine siyasî partilerin bir kısmının solda veya sağ
daki eylemcileri bir ölçüde himaye etmesine ve hatta 
suça itmesine mi yasalarımız müsaade etmiştir? El-
betteki hiçbirisine; ama bütün bunlar ülkemizde ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçmişi çok iyi değerlendirmezsek, geleceğimizi 

sağlam kuramayız. Anayasalar ise yakın gelecek yıl
lar için değil, gelecek nesiller için düzenlenir. Yara
tılacak eser ne Komisyonun, ne Meclislerin değil, bü
tün Türk Milletimin eseri olacaktır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi Tasarının tümü üzerindeki görüşlerimi önem

li gördüğüm hususlarda toplayarak ve kısa gerek
çelerle sunmaya çalışacağım. 

Tasarıda aşağıda bazı örnekleri görüleceği gibi bir 
kanunla düzenlenmesi gereken veya halen yasalarda 
yer almış bulunan konu ve hükümlerin birer ana
yasa hükmü haline getirildiği anlaşılmaktadır. 

Birinci örnek; Türk Dil Akademisinin kuruluşu 
'için hükümdür. Geçiyorum; anayasal bir kuruluş ha
line getirilmesinde zorunluluk yoktur. 

Yukarıda yasallarımızda yer alan bazı hükümle
rin Anayasa Tasarısına konulduğunu arz etmiştim. 

Bunun en açık örneği Tasarının «Kamulaştırma» 
başlıklı 48 inci maddesinin son fıkrasıdır. Buna göre, 
kamulaştırılan bir taşınmaz mal üzerinde 'kamulaştır
ma bedelinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içlin
de amacına uygun tesisat yapılmayarak olduğu gibi 
bırakılırsa beş yıl sonra taşınmazı kamulaştırılanın ve
ya mirasçının mülkü geri isteme hakkı doğacaktır. 
Bu hüküm, hepinizin hatırila'yacağı gibi, aynen is
timlak Kanununun 23 üncü maddesinde vardır. İs
timlak Kanunu kamulaştırma işlemlerinin tabiî oldu
ğu bir genel kanundur. Ancak bu maddede sözü edi
len beş yıllık sürenin uygulanmaması gerekeceği, ka-
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mu yararının bulunduğu haller olabilir ve özel ya
salarla da bu süre yerine daha uzun süreyi öngören 
hükümler getirilebilir. 

Nitekim, halen yürürlükte olan Gecekondu Ka
nununun 40 inci maddesi, Erişme Kontrollü Kara
yolu Kanununun 6 ncı maddesi, 12 Eylüll'den sonra 
kabul edilmiş olan 2450 sayılı Atatürk'ün Doğumu
nun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür 
Merkezi Kurulması Hakkındaki Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ile ilgili Kanunun 1 inci 
maddesi ve yine son olarak Toprak - Tarım Reformu 
Öntedbirler Kanununa Geçici Bir Madde Eklenme
siyle ilgili Kanunda (ki, bu Yasa Tasarısının Da
nışma Meclisinde geçirdiği safha yakinen bilinmek
tedir) beş yıllık sürenin hiç uygulanmayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Şimdi, Anayasa Komisyonumuz İstimlak Kanu
nundaki bu beş yıllık geri alma süresini blir Anayasa 
maddesi haline getirerek artık hiç bir özel yasa ile; 
bu yasalar ne ölçüde geniş kamu yararını amaçlamış 
olursa olsun, yani ister Gecekondu Yasası, ister Top
lu Konut Yasası, ister Toprak - Tarım Reformu Ya
sası olsun, beş yıllık geri alma süresinin değiştirilme-
mesini sağlamak istemiştir. Bunun kabul edilmesinin 
mümkün olmadığı görüşündeyim. 

Yine yasalarda yer alan bir konunun Tasarıda ay
rıca hükme bağlanmasına bir başka örnek de, 16 ncı 
maddenin son fıkrasıdır. Bu fıkrada öldürme fiilinin 
meşruluk kazandığı hâller sayılmaktadır. 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesin
de ve diğer yasalarda zabıtanın silah kullanmaya 
yetkili olduğu hususlar hemen hemen aynen buraya 
alınmış ve silah kullanma sonucu meydana gelecek 
öldürme fiillerinin Tasarının «Herkes yaşama hak
kına sahiptir» şeklindeki hükmünü ihlal etmiş sayıla
mayacağı ifade edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bu hükmün Anayasaya ayrıca alınmış ^olması yan

lış anlamalara neden olabilir. Zabıta bir yakalama ve
ya tutuklama kararının yerine getirilmesi ve yasada sa
yılan diğer hallerde silah kullandığı zaman, önce o 
kişiyi sağ olarak yakalamaya çalışır, ama bu silah kul
lanma sonucu sanık ölmüşse ne olacakdır? Yani bu tür 
öldürme fiili bir anayasal güvence altında hiç bir 
yargılama görmeden meşru mu sayılacaktır? Elbetteki 
değil ve elbetteki hüküm bu amaçla getirilmemiştir. 
Kararı yine hâkim verecektir. Esasen bu konu Türk 
Ceza Kanununun 49 uncu maddesinde hükme bağlan
mıştır ve uygulanmaktadır. Dolayısıyla Anayasaya 
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alınan bu hükmün uygulamada hiç istenmeyen olum
suz sonuçlar doğurabileceğinden kaygL duyuyorum. 

Yasa ile düzenlenen ve dolayısıyla Anayasada yer 
almasına gerek olmayan bir başka konu da işçi üye 
aidatının işçi tarafından doğruca sendikaya ödenmesi 
hususudur. Tabiî bu hüküm tek başına getirilmiş değil
dir. ileride değineceğim, işçi haklarıyla ilgili diğer 
olumsuz hükümlerle birlikte aynı yöndeki; yani grevin 
zorüaştırılması yönündeki görüşün diğer bir işareti
dir. 

Simdi, Tasarının «Temel Haklar ve Ödevler» kıs
mının «Genel Hükümler» ve «Kişinin Haklan ve 
Ödevleri» üzerindeki görüşlerimi arz ediyorum : 

Önce bu 'bölümlerde getirilen sınırlamaların bir 
kısmı çoik ağır ölüp, hattın özünü yo'k edici nite-
liktedlir. Esasen Tasarıda, temel hak ve özgürlükle
rin özüne dokunulamayacağı ilkesine yer verilmemiş, 
bunum yerine Üı2 nei maddenin son fıkrasındaki «Te
mel hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlamalar, demokra
tik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve 
öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz.» hükmü 
tercih edilmiştir. İlk bakışta hu yeni hüküm daha be
lirgin bir ifade gibi görülüyorsa da, değildir. 

Demokratik toplum düzeninin gerekleri geniş bir 
deyimdir. Oysa hakkın özüne dokunulmama veya 
hangi sınırlamaların hakkın özüne dokunacağı husu
su Anayasa 'Mahkemesi kararlarıyla belirli hale gel
miştir. IBuna göre, kanunla bir hak veya özgürlüğün 
amacına uygun şekilde kullanılmasını son derece zor
laştıran veya onu kullanamaz duruma düşüren sı
nırlamalar hakkın özüne dokunan kayıtlamalardır. 
Tasarı ile de bu esasa uygun bir. düzenleme getirii-
lebiiirdli. 

Sayın üyeler; 
(Evvela şunu belirtmek isterim ki, «IBir toplum dü

zeninde hak ve hürriyeitler için sınırsızlık» diye bir 
kavramın elbetteki yeri olamaz. Elbetteki sınırı ge
tirilecek ve kötüye kullanmalar önlenecek ve cezalan
dırılacaktır; ama önemli olan sınıriıamadalki ölçüdür. 
Bir yerde Devletin görevi, temel halkları kullandır
mamak değil, kullanılabilmesi için gerekli önlemleri 
almak ve ortamını hazırlamaktır. Esasen, temel hak 
ve hürriyetlerim anayasalarda ayrı ayrı yer alması
nın bir nedeni de, bunların, sadece kötüye kullanıl
ması hallerinde ne yapılacağını göstermek değil, bun
ların kullanılabilmesinin Devlet 'güvencesi altında ol
duğunu ortaya koymaktır. 

IBu itibarla, Anayasa Tasarısının 113 üncü madde
si ile getirilen, kötüye kullanılan hak ve özgürlüğün 

kaybettirilmesi cezası da fevkalade ağırdır ve ceza
dan amaç da kişileri temel haklarından tam olarak 
yoksun bırakmak asla değildir. Kaldıki yasaklara ay
kırı hareketin cezasını kanonlara bırakmak daha doğ
ru olurdu. 

Sözlerimin bu kısmının başında, temel hak ve öz
gürlükler üzerine getirilen bazı sınırlamaların, hak
kın özünü yok edici nitelikte olduğunu belirtmiştim. 
Bunun en açık örneği de; Tasarının, düşünmeyi açık
lama ve yayma özgürlüğü ile basın özgürlüğü üze
rine getirilen sınıflamaların bir kısmıdır. Maddelerde
ki kısıtlamaları okumuyorum. Bu 26 ve 28 inci mad
dedeki sınırlamalar o kadar geniştir ve. genişletilme
ye ide öyle elverişlidir ki, tam kullan iknası halinde 
düşünceyi iaçıklama ve yayma ve basın hürriyetinden 
söz etmek dahi güçleşebilir, 

Tasarı ile basımevi ve eklentilerinin suç aleti ol
duğu gerekçesiyle dahi zapt ve müsadere edilememe
si ve özellikle işletilmekten, alıkonıulamaması ilkesi, 
19İ6İ1 Anayasasında olduğu gibi aynen getirilmiş an
cak hepsinde olduğu gibi bu hükme de ağır 'bir is
tisna getirilmiştir. Bu yerde bu istisna, basın özgür
lüğünün özünü yok edici sonuçlar doğurur ve ceza 
sorumluluğunun şahsiliği ilkesine de aykırı olur. Ga
zete kapatma kararı da aynı niteliktedir. Cezalar, su
çu işleyen kişilere verilmelidir. 

Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunıuou di
ğer sınırlamalar da demek kurma ve toplantı ve gös
teri yürüyüşlerinde yer almıştır. Bu konudaki görüş 
ve önerilerimi, zaman kısıtlaması dolayısıyla geçiyo
rum; gerekçelerimi sonra maddeler sırasında arz ede
ceğim. 

Tasarının, «Kişilik Hakları ve Ödevleri» bölümü
nü bitirmeden bir [M konuya daha değinmek istiyo
rum. Kişi dokunulmazlığı, iklişi güvenliği, hak arama 
özgürlüğü konuları. 

19(91 Anayasasının W4 üncü maddesinde, «Kim
seye eziyet ve işkence yapılamaz.» hükmü yer almış
tır. Aynı hüküm H 9(24 Anayasasının 73 üncü madde
sinde ı«tşkence, eziyet, müsadere ve angarya mem
nudur» şeklimde düzenlenmiş ve hatta H8ı76 tarihli 
ilk yazdı Anayasamızın da 36 ncı maddesinde «İş
kence vesaiır her nevi eziyet katiyen ve külliyen mem
nudur» hükmü yer almıştır. Ancak, incelediğiniz Ta
sarıda aynı konu düzenlenirken «Kıziyet» sözcüğünün 
çıkarıldığını ve «Kimseye işkence yapılamaz» şeklim
de bir hüküm getirildiğini görüyoruz. Eğer daha ön
ceki Anayasalarda bu konu, şimdi Tasarıda olduğu 
şekilde; yani sadece «İşkence» deyimi kullanılarak 
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düzenlenmiş olsa idi, bu deyimin esasen eziyetin, her 
türlüsünü kapsamı içine aldığı veya alacağı düşünü
lebilirdi, yani mesele yoktu. Ancak, bugüne kadarki 
her anayasada yer almış bulunan «Eziyet» kelimesi, 
şimdi çıkartılmak istenince, «Anayasa Komisyonu 
insanlara işkence derecesine varmayan eziyetlerin ya
pılmasını hoş mu karşılıyor?» sorusu hemen hatıra 
geliyor. Ben, bu kelimenin Tasarıda yer almasını bir 
zühul kabul ediyor ve mutlaka düzeltileceğini düşü
nüyorum. 

İkinci konu, hak arama özgürlüğüdür. Tasarının 
bu konu ile ilgili maddesinde, herkesin meşru vasıta 
ve yollardan faydalanmak suretiyle, yargı mercileri 
önünde davacı ve davalı olarak, iddia ve savunma 
hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Savunma hakkı
nın içinde neden suçlandığını öğrenme, savunmayı 
hazırlama ve avukat tutma hakkının bulunduğu ta
biidir. Bu konuda genel kural, suçlamanın başladığı 
anda savunma hakkının doğduğudur. Yani, yakala
ma ile birlikte avukat, yargılamadan önceki safha
larda da sanığın yanında yerini alabilmelidir. Bunun 
adaletin gerçekleşmesinde önemli yararı olacağı kuş
kusuzdur. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sözlerimin başında Tasarıda yer yer sosyal dev
let ve sosyal adaletin gereklerinden uzaklaşıldığını 
belirtmiştim. Her ne kadar Tasarı ile genel sağlık si
gortasının getirilmesi, çevre korunması, sakat ve yaş
lıların korunması ve yabancı ülkelerde yaşayan va
tandaşlarımızla ilgili olarak getirilen hükümlerle sos
yal haklar bölümü daha çok genişletilmiş ise de aşa
ğıda Tasandan vereceğim bazı örnekler, sosyal bir 
devletin gereklerine asla uygun olmayan hükümler 
niteliğindedir. Bunlar şunlardır : 

1. Topraksız veya yeterli toprağı bulunmayan 
çiftçilere toprak dağıtımında bir sıra usulü uygulana
cak, özel mülkiyete en son sırada başvurulacaktır. 
O da sadece işletilmeyen veya verimsiz işletilen top
raklarda kamulaştırma yapılabilmesi sağlanmıştır. 
Yani Tasarı, Toprak ve Tarım Reformu yap; ama 
miktarı ne olursa olsun, eğer bir toprak özel mülki
yet elinde verimli işletiliyorsa ona sakın dokunma, 
demektedir. 

2. Kamulaştırmaların vergi değeri yerine rayiç 
bedel üzerinden yapılması büyük güçlükler doğura
caktır. Ayrıca, Toprak ve Tarım Reformunun uygu
lanması, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi ve aynı 
fıkrada sayılan diğer önemli konularda, kamulaştır

ma bedellerinin 10 yıl veya 20 yıllık azamî sürelerde 
değil, en çok beş yıl içinde taksitle ödenmesinin ge
tirilmesi. 

3. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsle
rin, kamu yararının gerektirdiği hallerde devletleşti
rilmesi halinde rayiç bedelinin taksit ile ödenilme im
kânının tamamen kaldırılmış olması. 

4. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan, 
dolayısıyla Devletin sahibi olduğu tabiî servet ve kay
nakların aranması ve işletilmesinde, Devletle özel te
şebbüsün hemen hemen aynı şartlara tabi tutulması. 

5. 1961 Anayasasındaki «İktisadî ve sosyal ha
yatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenleneceğine» ilişkin hükme, 
Tasarıda yer verilmemiş olması. 

6. Anayasada, ücretli hafta ve bayram tatili ve 
ücretli yıllık izin haklarına ilişkin hüküm, tasarıda 
yeniden düzenlenirken «Ücretli» deyiminin çıkarıl
mış bulunması. 

7. Tasarının işçi haklarına ilişkin hükümleri ise 
tümü ile sosyal adalet ve sosyal devlet ilkesi ile bağ
daşmamaktadır. 

Tasarı, işçi ile işvereni eşit durumda olan ve kar
şılıklı eşit haklara sahip bulunması gereken kişiler 
olarak görme esprisi ile düzenlenmiştir. Aynı espri 
ile ve bir dengeyi sağlamak amacına (Gerekçede de 
böyle diyor) dayalı olarak esasen yasa ile tanınmış 
olan lokavtın, her halde dünyada ikinci ülke olarak 
anayasal bir hak şeklinde ele alınması da hayret ve
ricidir. Ancak, Tasarının bu bölümünde düzenlenen 
hükümler arasında sadece bir istikamette tam bir 
birleşme ve uyum olduğu göze çarpmaktadır. O da 
grevin hudutlarını daraltmak, yapılışını zorlaştırmak, 
devamını önlemek ve toplu iş sözleşmesinde işçi le
hine sonuçlar alınmasını güçleştirmektir. 

Bu belirttiğim sonuçları doğuran netilekteki hü
kümler kısaca şunlar : 

İşçi aidatının sendikaya kendisi tarafından öden
mesi. Toplu iş sözleşmesinde kanun hükümlerine ay
kırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümlerin ko
nulamaması. Grevin ancak toplu iş sözleşmesi yapı
lırken çıkan uyuşmazlık halinde uygulanılabilmesi; 
yani daha önce verilmiş bulunan haklara uyulmaması 
halinde bir hak grevine gidilememesi. Ertelenen veya 
60 gün süren grevlerde, Yüksek Hakem Kurulu tara
fından kesin çözüme gidilmesi. Bu saydıklarım dışın
da en çok 10 işçi çalıştıran küçük işyerlerinde grev 
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yasağı getirilmek suretiyle de büyük bir işçi kesimi, 
toplu iş sözleşmesi ve grev hakkından tamamen yok
sun bırakılmıştır. 

Sendikalar için getirilen ve ne olduğu tanımlana-
mayan siyasî amaç gütme, siyasî faaliyette bulunma 
ve ortak hareket etme yasaklarına ilişkin hükme ka
tılmak da mümkün değildir. Zaman kısıtlaması do
layısıyla bu konudaki gerekçelerimi de geçiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi, Tasarının «Siyasî Haklar ve Ödevler» ile 

«Yasama ve Yürütme» bölümlerinde yer alan bazı 
hükümler üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

1. Seçmen yaşının 21 yerine medenî hakları kul
lanma ve ceza sorumluluğuna tam sahip olma yaşı 
olan 18'i doldurma yaşının esas alınması daha uy
gun olurdu. Esasen, siyasî rüştü 21 yaş olarak alma
nın da bilimsel bir gerekçesi bulunmamaktadır. 

2. Toplum sorunlarının gittikçe büyüdüğü, Dev
letin sosyal, ekonomik ve kültürel görevlerinin gittik
çe arttığı çağımızda, yürütme organının daha çok 
güçlenmesi eğilimi, haklı olarak yaygınlaşmıştır. Ana
yasa Komisyonumuz da yürütmeyi kuvvetlendirmeyi 
amaçladığını ifade etmektedir. Ancak Cumhurbaşka
nının yetkilerinin parlamenter sistemde görülmeyen. 
bir şekilde artırılması, bu sisteme göre yürütme or
ganı yetkilerinin genellikle Bakanlar Kurulunda top
lanması gereğine uygun bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Başbakanın parlamento içinden veya dı
şından atanabilme yetkisi de çok partili demokrasi
nin gereklerine ters düşmektedir. Normal dönemlerde 
Başbakanın Mecliste en çok milletvekili olan parti
den atanması, bu seçimle hükümet kurulamadığı tak
dirde ikinci gelen partiden atanması bir yerde zorun
ludur. Esasen bütün bu yollarla hükümet yine ku
rulamadığı takdirde Meclisin feshine gidilebilmekte
dir. Bu itibarla, dışarıdan Başbakan atanması siste
minin uygun olmadığı görüşündeyim. 

3. Tasarıda yeni bir kuruluş olarak Devlet Danış
ma Konseyine yer verilmiştir. Zaman kısıtlaması do
layısıyla bu Konseyde üye sayısının çokluğu, yasama 
dokunulmazlığı hakkının verilmesi, meclis görünümün
de olması ve yasaları inceleme süresi konulmamasına 
ilişkin eleştirilere de aynen katılıyorum. 

4. Yasama bölümünde yer alan önemli bir hü
küm de milletvekili seçilme yeterliliğidir. Ayrıntılara 
girmeden ifade etmek isterim ki, en az 8 yıllık öğ
renim şartı aranmasına gerek yoktur. Esasen 1961'den 
bu tarafa yapılan genel seçimlerde ilkokul mezunu 

milletvekili sayısı 15 ila 25 arasında değişmiştir. So
run sadece diploma sahibi olmada toplanmamalıdır. 
Halkın içinden yetişmiş, onun dertlerini ve ihtiyaçla
rını bilen, onun sağduyusunu değerlendiren ve ge
tirilecek yeni seçim sistemi içinde yeterli oyu alarak 
seçilebilecekler için bu yolu kapatmaya asla gerek 
yoktur. 

Ayrıca, milletvekili seçilme yeterliliğine ait mad
dede, hangi tür suçlardan ve ne miktar hapis ceza
sıyla hükümlü olanların seçilemeyecekleri belirtildik
ten sonra bunlar için, affa uğramış olsalar bile aday 
olamayacakları öngörülmüştür. 

Bilindiği gibi, 1961 Anayasasının bu konuyla ilgili 
maddesinde de «Affa uğramış olsalar da» deyimi yer 
almıştı. Ancak bu ibare 16.4.1974 tarih ve 1801 sa
yılı Anayasa değişikliğiyle, «Böyle bir kısıtlamanın 
Anayasanın öngördüğü prensiplere olduğu kadar, ce
za hukukunun genel ilkelerine de aykırı olduğu ge
rekçesiyle» metinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla ve ay
rıca genel af kanunlarının ceza mahkumiyetinin bü
tün sonuçlarını adlî sicilden de silerek ortadan kal
dırdığı düşünülmek suretiyle bu deyimin maddeden çı
karılması yerinde olacaktır. Amaç hiçbir zaman, ileri
de değiştirilebilecek nitelikte hükümler getirmek ol
mamalıdır. 

5. Şimdi Cumhurbaşkanının seçimi konusuna de
ğinmek istiyorum. 1961 Anayasası Cumhurbaşkanının 
seçiminde netice olarak üye tamsayısının salt çoğun
luğu kadar üye sayısını gerekli görmüştür. Aslında 
bu sayı bu yüce makama gelecek kişinin saygınlığı 
yönünden yerindedir. Ülkede anarşi ve terörün kol 
gezdiği bir ortamda dahi 6 ay süreyle Cumhurbaşka
nının seçilememesi ve parlamentonun çalışamaması 
sonucunu doğuracak ölçüde siyasî partiler arasında 
derin uyuşmazlıklar olabileceği hususu, 1961 Anayasa
sını hazırlayan ve kabul eden Komisyon ve Meclis
lerin hatırına dahi, haklı olarak gelmemiştir. Tasa
rıyla getirilen hüküm ise, salt çoğunluk sağlanmadığı 
takdirde en çok oy alan iki aday arasında yapılacak 
dördüncü tur oylamada en çok oyu alanın Cumhur
başkanı olacağı şeklindedir. Bu sonucun, bu yüce 
makamın yetkileri ve saygınlığıyla bağdaşabileceği ka
nısında değilim. Dolayısıyla bu konu üzerinde de 
tekrar düşünülmesinde yarar vardır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Toparlıyorum Sayın 

Başkanım. 
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6. Yasama bölümünde yer alan önemli bir hü
küm de, Anayasa Mahkemesince kapatılan bir parti
nin sorumluluk esası gözetilmeden bütün milletvekil
lerinin parlamento üyeliğinin sona ermesidir. Kanaa-
tıma göre bu hüküm de hatalıdır. Bu konuda tasarı
nın,; partilerin uyacakları esasa dair 78 inci madde
sinde, Anayasa Mahkemesince kapatılan bir partiyle 
ilgili olarak verilen kapatma kararında «Partinin ka
patılmasına fiil ve beyanlarıyla sebep planlar» şek
linde yer alan kıstasa benzer bir ölçü uygulanabilirdi. 

7. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rıyla ilgili eleştiriler olmuştu. Mülkî idare amiriyle 
göreve son verilmesi eleştirisi, bir de kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışanların üye olamaması. Bu ikisi
ne de aynen katılıyorum, gerekçeleri atlıyorum. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Şimdi de yargı bölümüne ilişkin görüşlerimi arz 

etmek istiyorum. Bu bölümde yer alan maddelerle 
ilgili olarak çeşitli önerilerim bulunmakla beraber, 
şu anda yalnızca Anayasa Mahkemesi ve Danıştayla 
ilgili görüşlerimi sunacağım. 

önce Anayasa Mahkemesi üye adedinin 15 ola
rak belirlenmesi, yedek üyeliğin kaldırılması, Yüce Di
van görevinin bu Mahkemeden alınması, Anayasa 
Mahkemesinin verdiği bir ret kararının Resmî Gaze
tede yayınlanmasından sonra üç yıl geçmedikçe ay
nı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 
tekrar başvuruda bulunulamaması ve iptal kararının 
yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda da Tür
kiye Büyük Millet Meclisince iptal kararının meyda
na getirdiği hukukî boşlukların süratle doldurulma
sına ilişkin hükümler olumludur. 

Anayasa Mahkemesi konusunda katılmadığım hu
suslar ise şunlardır : 

1. Önce Anayasa Mahkemesinin bütün üyelerinin 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi ve ayrıca üyeli
ğe seçilecekler için de hiçbir niteliğin Anayasada yer 
almaması olumsuz bir düzenlemedir. Gerekçesinde 
ise Cumhurbaşkanlığının tarafsız ve yüce bir kuruluş 
olduğu için üye seçimi görevinin bu makama veril
diği ifade edilmektedir. O zaman ister istemez şu 
soru insanın hatırına geliyor : Yüksek Mahkemeler
den Yargıtay ve Danıştay tarafsız kuruluşlar değiller 
mi ki, kendilerinin bu konudaki üye seçim yetkisi 
kaldırılmaktadır. Dolayısıyla bu hususta da gerek se
çilecek üyelerin niteliği ve gerekse hangi makam ve 
kuruluşlarca seçimin yapılacağı konularında önceki 
sisteme benzer bir düzenleme yapılması yerinde ola
caktır. 

2. Anayasaya aykırılık iddiasıyla doğrudan doğ
ruya Anayasa Mahkemesine dava açabilme hakkı 
son derece daraltılmıştır. Burada önemli olan, bir 
kanun Anayasaya aykırı ise, bu aykırılığa rağmen yü
rürlükte kalmamasıdır. Esasen tasarının bu maddey
le ilgili gerekçesinde aynen «Anayasa Mahkemesinin 
kuruluş nedeni, kanunların Anayasaya aykırılığını 
önlemektir» denilmiştir ve gerekçe şöyle devam edi
yor : «Dava hakkının bu amaç dışında kullanılması
na olanak vermemek için dava açabileceklerin sayısı 
azaltılmış ve mahkemede iş çoğalmasının önlenmesi 
istenmiştir.» Bu durumda Anayasa Komisyonuna yi
ne sormak gerekiyor : Kendi varlık ve görevlerini il
gilendiren alanlarda iptal davası açma hakkı olan Yük
sek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yar
gıtay ve üniversiteler bu haklarını Anayasa Mahkeme
sinin kuruluş nedenine aykırı şekilde mi kullanmış
lardır ki, şimdi bu hak kaldırılıyor?.. 

Ayrıca siyasî partilerden hiçbirisine tanınmayan 
iptal davası açma hakkının sadece anamuhalefet par
tisi başkanına tanınmasını da anlamak mümkün de
ğildir. Bu konu mutlaka yeniden düzenlenmeli veya 
Mecliste grubu bulunan her siyasî partiye de iptal 
davası açma yetkisi tanınmalı veya siyasî partilere 
değil de, sadece muayyen sayıda milletvekiline dava 
açma hakkı tanınmak istendiği takdirde, bu sayı 30 
milletvekili olarak tespit edilmelidir. Yani bu konuda 
gözönünde tutulacak espri, madde gerekçesinin ilk 
cümlesinde yer aldığı gibi, kanunların Anayasaya 
aykırılığını önlemek olmalı, görev ve yetkileri bu es
priye göre düzenlenmelidir. 

3. Anayasa Mahkemesinin toplantı nisabının 9 
üye olduğu ve salt çoğunlukla karar verileceği hükmü 
getirilmiştir. Bu hükme göre, daha önce bazı sayın 
üyelerin değindikleri gibi, beş üye ile bir yasanın ip
taline de karar verilebilecektir. Tasarıda bir yandan 
itiraz yoluyla iptal davası açma hakkı genişletilmek 
yerine daraltılırken, diğer yandan 15 üyenin 5'i ta
rafından bir yasanın iptaline imkân verilebilmekte
dir. Toplantı nisabının 11 üye olarak belirlenmesi ve 
sadece kanunların iptaline ilişkin kararlarda ise tam 
üye sayısının salt çoğunluğu gibi özel bir nisap ka
bul edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. 

Danıştaya gelince : Bu yüksek idare mahkemesiy
le ilgili hükümlerde temel felsefe, idarî uyuşmazlık
ları karara bağlayacak kişilerin idarî yargı içinde ye
tişmiş olanlardan veya kamu hukuku ve idareyi bü
tün gerekleriyle iyi bilinlerden atanması ve seçilmesi 
olmalıdır. Tasarının 191 inci maddesinde bu esasa 
uygun bir değişiklik yapılması gerekmektedir. 
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BAŞKAN — Çalışma süremiz sona ermiştir, lüt
fen toparlayınız Sayın Yarkın, lütfen efendim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Son, bitiriyorum 
efendim. 

Ayrıca kamu hizmetlilerinin görevlerinde veya gö
rev yerlerinde değişiklik yapılmasına dair idarî işlem
lerde yürütmeyi durdurma karan verilememesi hük
müyle bir yandan idarî yargıyla bağdaşmayan bir kı
sıtlama getirilirken, diğer yandan kamu görevlileri
nin bu konuda var olan bir güvencesi de zayıflatıl
mıştır. 

Yukarıda sözü edilen atama işlemlerinde Danış-
taya iki ay içinde esastan karara bağlama hükmünün 
getirilmesi de hem ilke olarak uygun değildir, hem 
de uygulama olanağı yoktur. Kaldı ki, bu süre içinde 
karara bağlanmazsa ne olacaktır?.. Dava ret mi edil
miş sayılacaktır?.. Bu mümkün değil. 

Aynı şekilde tüzüklerin incelenmesini iki ay için
de tamamlayamazsa ne olacaktır? Tüzük, bakanlar 
kurulundan geldiği şekliyle yürürlüğe mi girecektir? 
Bu da olamaz. Bu konularla ilgili hükümler yargıya 
güven felsefesi içinde yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Görüşlerimi burada tamamlamış bulunuyorum 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyo 
rum. 

Burada, tasarının olumlu veya olumsuz yanlarını 
belirten her üyenin amacı Anayasanın Atatürk il
kelerine ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti
nin tüm gereklerine uygun hükümleri taşımasını sağ
lamaktır. Her eleştirinin, Anayasa Komisyonu ve Yü
ce Kurulumuz tarafından önyargısız ve objektif ola
rak değerlendirileceğine inanıyorum. 

Anayasa Komisyonu Sayın Başkanı Aldıkaçtı, 4 
Ağustos sabahı yaptıkları sunuş konuşmasında ay
nen şöyle söylemişlerdi; «Bu tartışmalar sonunda, de
diğim gibi, çıkacak tasarı elbette ki Anayasa hukuku
na uygun bir tasarı olacaktır ve elbette ki, memleke
timizin demokrasiye doğru gelişmesinde nasıl 1961 
Anayasası 1924'ün önünde ise, 1982 Anayasası da 
1961'in önünde olacaktır.» Yapılacak her öneriye Ana
yasa Komisyonunun bu görüş doğrultusundaki kat
kılarını bekleyeceğiz. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Değerli üyeler; Birleşimi 10 Ağustos 1982 Salı 

günü saat 09.00'da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Müzakereleri sebatla takip eden değerli üyelere 
takdirlerimi ve teşekkürlerimi sunarım. 

Kapanma Saati : 20.00 

— » 
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DANIŞMA MECLİSİ, 
GÜNDEMİ 

123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

9 Ağustos 1982 Pazartesi 

Saat : 9.30 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1982, 
31 . 7 . 1982) 




