
C t L T : 7 YASAMA YILI : I 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

• > • » • ^ M — — * * 

124 üncü Birleşim 

10 Ağustos 1982 Sah 

*<K« 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 6-7 Ağustos 1982 tarihleri arasında 
iran'a gideceik olan Başbakan Büıtend Ulu-
su'ya Devlet Bakanı ve Ba^balkan Yardımcı
sı Zeyyad fiaykara'nm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Devlet Başkan
lığı tezkeresi. (3/410;) 

Sayfa 
282 

282 

282 

282:283 

Sayfa 
2. — 6-7 Ağustos 1982 tarihleri arasında 

iran'a gideceik olan Dışişleri Balkanı llter 
Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Ha
lûk Bayülıken'in vekillik: etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Devlet Başkanlığı tez
keresi, (3/409) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

283 

283 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ta
sarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) 
(S. Sayısı : 166, 166'ya 1 dncii Ek) 283:366 



Danışına Mecüsi B : 124 10 . 8 . 1982 O j 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu BMeş'kn üç oturum yapan Genel Kurulda: 
Başkan, 8 Ağustos 1982 günü Eseriboğa (havaala

nında bir cinayet şebekesinin yaptığı saldırıyı telin 
eden bir konuşma yaptı. 

ölüm cezasına hükümlü Mehmet Onur Mimian'a 
ait dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmek üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Bor, Kömür, AsfaMt, Fosfat, Demir Madenleri 
iile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini 
Düzenleyen Kanun Tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş bulunan Geçici Komisyonda açık bulunan 
sözcülüğe Aydemir Aşkan'ın seçildiğine dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanının Anayasanın Genel Kurulda 
görüşülmesiyle ilgili kararı üzerinde yapılan müza
kerelerden sonra, Anayasa Tasarısı üzerindeki çalış
ma gün ve saatleri yeniden ıtespiit edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının tümü 
üzerimdeki görüşmelere devam edildi. 

10 Ağustos 1982 Salı günü saat 09.00'da toplan
mak üzere 'Birleşimle saat 20.00'dle son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

İmren AYKUT 
Kâıüip Üye 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Halil (Fevzi) UYGUNTÜRK Hakkındaki 

Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi. (3/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.8.1982) (Adalet Komisyonuna: 10.8.1982) 

2. — Abdülazlz KILIÇ Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi. (3/412) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.8.1982) (Ada
let Komisyonuna: 10.8.1982) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : EvMya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 124 üncü Birleşimini açı

yorum. 

Zamandan kazanmak için 'bugün yoklama yap
mıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere ıbaşlıyoruz. 

in. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 6-7 Ağustos 1982 tarihleri arasında İran'a 
gidecek olan Başbakan Bülend Ulusu'ya Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi. (3/410) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Sayın Devlet Başkanlığının iki tezkeresi var, oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
6 - 7 Ağustos 1982 tarihleri arasında İran'ı ziya

ret edecek olan Başbakan Bülend Ulusu'nun dönü
şüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Balkanı ve Başba-
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kan Yardımcısı Zeyyad (Baykara'nın vekillik ©tmesi-
ntfn, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinizs sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2. — 6-7 Ağustos 1982 tarihleri arasında iran'a 
gidecek olan Dışişleri Bakanı t iter Türkmen'e, Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Baş-

' kanlığı tezkeresi. (3/409) 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

6 - 7 Ağustos 19812 tarihleri arasında İran'a gide
cek olan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in dönüşü-

IV. — GÖRt 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleri bölümü

ne geçiyoruz. 
Tümü üzerinde görüşmelerini yaptığımız Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde söz sırası Sa
yın Uzunoğlu'nda. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, mo
dern ve çağdaş Türkiye'nin yeni Anayasasını yapma 
gibi, o derece tarihî ve şerefli bir görevi üstlenmiş bu
lunan Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Şimdiye kadar söz alan değerli arkadaşlarım Ana
yasa Taslağını çeşitli yönlerden ve değişik açılardan 
ele aldılar, eleştirdiler, olumlu ve olumsuz tarafları
nı belirttiler. Ben de tanınan süreyi aşmamaya gayret 
ederek meslekî uğraş ve ihtisas alanıma giren ve ay
rıca uygulamadan esinlendiğim bazı konulardaki dü
şüncelerimi ve kanaatlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Bu arada, bütün değerli arkadaşlarımın bünyemize 
en uygun ve en iyi anayasayı oluşturma konusunda 
büyük bir hüsnüniyete dayanan fikirlerinin ve ileri 
sürdükleri önerilerinin hürmetle karşılandığını ve kar-

(1) 166, 166'ya 1 inci ek S. Sayılı Basmayazı 
4.8.1982 tarihli 120 inli Birleşim Tutanağına eklidir. 

eklidir. 

ne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba
kanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın İsmail Arar'ın sağlık durumu hakkında kı

sa bir bilgi arz etmek istiyorum : Dün Sayın Tunç-
bay, Sayın Ersek ve Sayın Açan'la birlikte sizler adı
na Sayın Arar'ı hastanede ziyaret ettik. Sağlık du
rumları iyidir. Sizlere teşekkürlerini ve saygılarım 
sundular. 

Arz ederim. 

şılanacağını hemen belirtmek isterim. Ancak böyle bir 
değerlendirme sayesindedir ki, en salim ve akılcı yolu 
bulabileceğimize inanmaktayım. 

Bu arada küçük, belki de büyük bir noktaya te
mas etmeden geçemeyeceğim. 

Genel Kurulda bugüne kadar olan müzakerelerde 
Meclisi oluşturan değerli arkadaşlarımız bir veya iki 
maddelik de olsa herhangi bir kanun tasarısının veya 
teklifinin görüşülmesi sırasında noktasına, virgülüne, 
ıvesıine, veyalsına, lifesine, İnceltme işaretlerine kadar 
son derece dikkatli ve hassas davranmışlardır. 

Bu/husus, değerli arkadaşlarımın teferruatla uğraş
ma yerine şüphesiz onların bu Meclisten çıkan bir 
kanunun her yönü ile eksiksiz ve tam olması lazım 
geldiği 'konusundaki samimî, titiz ve eksiksiz, dik
katli düşünce tarzlarından kaynaklanmaktadır. 

Bilindiği gibi, hukukta «Ve» yerine «Veya» nın 
kullanılması bir hakkın doğmasına veya düşmesine 
sebep olabilmektedir. Anayasamız kanunlarımızın ana
sı olacağına göre, bu Kanunda elbette daha titiz dav-
ranılacağı muhakkaktır. Bu bakımdan, değerli basın 
mensuplarımızın bizleri şimdiden bağışlayacaklarını 
diler ve umarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında bir hususu önemle vurgula

makta yarar görmekteyim. Bütün arkadaşlarımın her
hangi bir art düşünceye ve peşin hükme dayanmadan 
ortaya köyalalkları samimî düşünrelteri ve katkıları 
ile birlikte oluşturacağımız yeni Anayasanın hazırlan
ması sırasında, 12 Eylül 1980 öncesi olaylarının ha-

1ÜUEN İŞLER 

— 283 — 



Danışma Meclisi B : 124 1 0 . 8 1982 O : 1 

tırdan uzak tutulmamasının ve böylece 12 Eylül ha
rekatının yapılış nedenleri üzerinde durulmasının ya
rarlı olacağı düşüncesindeyim. Ancak, öyle düşünür
ken bu Anayasanın tümü ile bir tepki anyasası değil, 
ülkemizin ilerideki sosyal ve ekonomik alanlarda gös
terebileceği süratli değişme ihtiyacını da gözönünde 
bulundurması ve ona göre bünyemize uygun hüküm
leri ihtiva etmesi gerektiğine de kani bulunmaktayım. 

•İleride kurulacak demokratik ihayatlta tabiatıyla te
mel hak ve hürriyetleri Anayasa ile teminat altına 
alınmış, eşit haklara sahip birçok kurum ve kuruluş
ların devlet yapısı içinde yeralacağı ve etkin olacağı 
anlamına gelen çoğulcu demokrasi uygulanacaktır. 

Aynı zamanda baskı grupları diye nitelendirilen 
sosyal, ekonomik ve dinî karakterdeki bu grupların 
başlıcaları hepinizin malumu olduğu üzere, başta si
yasî partiler olmak üzere sendikalar, meslek kuruluş
ları, dernekler, basın, üniversiteler ve dinî birlikler
dir. Totaliter görüş devlet hayatındaki bu tür baskı 
gruplarının varlığını kabul etmemektedir. Oysa ger
çek anlamdaki demokratik hayatta bu tür baskı grup
larının varlığı inkâr edilememektedir. 

Ancak, altını çizerek ifade etmek isterim ki, dev
leti bu grupların oluşturduğu ve karar yetkilerini on
larla paylaşan bir kürüm olarak nitelendirmek de 
mümkün değildir. Baskı gruplarının hür bir ortamda 
devlet iradesinin oluşumuna, birbirleri ile rekabet ha
linde katkıda bulunması doğaldır. Önemli olan baskı 
gruplarının en üstte devlet olmak üzere, devlet ya
pısı içerisinde kademeleştirilmesidir. Bu devlet kudre
tinin gereği ve zorunlu bir sonucudur. 

Karar yetkisinin çeşitli kurum ve kuruluşlar ara
sında paylaştırılması halinde, devlet hayatında karı
şıklık ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yeni Anayasa
mızda devlet hayatında bütün kurum ve kuruluşla
rın hiyerarşik bir bütün içerisinde kademeleştirilmesi 
ve en son sözü söyleme yetkisinin gene -devlete bıra
kılması lazım gelmektedir. 

Ülkemizin yaşadığı çok acı tecrübelerin ışığı al
tında o ıtür tecrübelerin bir daha geçirilmemesi ve 
yaşanmaması için Tasarıda devlet hâkimiyetini üstün 
kılan yararlı ve olumlu hükümler mevcut olmakla 
beraber, Tasarının ülkemizin ileriye dönük sosyal ve 
ekonomik yaşantısını ilgilendiren bazı konularda ise, 
yetersiz bulunduğu ve 1961 Anayasasına göre geride 
bile kaldığı, ileride aksaklıklar doğurabilecek hata
lı ve noksan hükümleri ihtiva ettiği gözlenmektedir. 

Benim kişisel kanaatim ve temennim odur ki, çe
şitli fikirleri temsil eden ve kendi ihtisas dalların

da her biri birer kıymet olan üye arkadaşlarımın 
oluşturduğu bu Meclis, bilgi birikimi ve ülke sorunla
rını değerlendirme yeteneği yönünden bunu başar
maya muktedirdir. 

Bu arada yeni Anayasamızı hazırlarken muhte
lif tarihler arasında kendimiz gibi düşünmeyenlerin 
fikirlerine tahammül ve ırmslih-âne metotlar 'kullan
ıma rejimi sekimde de tarif edilen demokrasi tanı
mının gözönünde bulundurulması (gerektiğini vurgu
lamak isterim. Tabiatıyla bu esinlenme de tarifteki 
ibarelerin tersi olan bizim gibi düşünmeyenlerin ey
lemlerine tahammül ve zor, sert tedbirler kullanılma
sı söz konusu olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yeni Anayasayı hazırlarken olayın özüne ilişkin 

bu kısa izahtan sonra şimdi taslağa dönerek meslekî 
uğraş alanıma ve ihtisas konularına 'giren hususlar
da, ötekileri siz değerli arkadaşlarımın ihtisaslarına 
ve eleştirilerine bırakarak samimî ve objektif kanaat
lerimi arz etmeye çalışacağım. 

İlk önce Anayasanın sistematiği ve kullanılan ba
zı kelimeler ve ibarelere ilişkin düşüncelerimi sun
mak istiyorum. 

Tasarı herşeyden önce fazla uzun ve ayrıntılı ol
muştur. Toplumumuzun hızla değişen ve gelişen bir 
toplum olduğu düşünülürse; kanun, tüzük ve yönet
meliklerle düzenlenebilecek konuları Anayasa çerçe
vesi içine almanın ya da hükümet programlarına gi
rebilecek konularda Anayasa hükümleri getirmenin 
zamanla tartışmalar, dolayısısıyla en başta Anayasa
yı yıpratacağı, sık sık değiştirilmesi lüzumu duyulan 
bir Anayasanın ise, saygınlığından çok şey kaybede
ceği aşikârdır. Oysa Anayasaların en galip ve önde 
gelen vasfı, sık sık değiştirilme zorunluluğunun du
yulmaması noktasında toplanmaktadır. Bu açıdan 
hareketle tartışmalar sırasında daha açıkça belMene-
cek olan bu tür maddelerin yeniden düzenlenmesi la
zım gelmektedir. Örneğin, «Özgürlüklerin Sınırlan
ması» konusunda dağınık hükümler yerine, çok sağ
lam birtakım temel ilkeler koymak suretiyle derli 
toplu bir sistemin getirilmesini ve çekişmeler yarata
bilecek gereksiz ayrıntıların Anayasadan çıkarılma
sını, gelecekteki Anayasa tartışmalarını asgariye in
dirmek ve dolayısıyla huzurlu bir toplum yaratmak 
açısından yararlı ve zorunlu görmekteyim. 

Değerli üyeler; 
Tespit eylediğim bazı hususlar vardı; diline, ke

limelerine, ibarelerine ilişkin. Bunları çeşitli vesileler
le arkadaşlarım dile getirdiler, zamanın kısıtlı olması 
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nedeniyle bunlardan sarfınazar ediyorum ve arkadaş
larımın önerilerine, kanaatlerine, tekliflerine iştirak 
ediyorum* 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu genel izahlarımdan sonra, şimdi de konular 

itibariyle tespit eylediğim bazı hususlarla ilgili dü
şüncelerimi ve kanaatlerimi sabrınızı taşırmadan ve 
değerli arkadaşlarımın şimdiye kadar değindikleri hu
suslarla mümkün olduğu kadar mükerrerlik yaratma
dan kısa kısa izaha çalışacağım. 

«Düşünce açıklama ve yazma özgürlüğü» başlığl-
na taşıyan maddede ekonomik hayatı etkileyecek 
ıgerçek dışı veya zamansız haberlerin önlenmesinden 
bahsedilmektedir. İfade objektif değil, sübjektiftir. 
öncelikle ekonomiyi etkileyecek gerçek dışı haberin 
ne olduğunun açık seçik tartışılması gerekir. Zira bu 
ibare çok geniş kapsamlıdır. Ayrıca, bir haber yayın
landığı sırada gerçek dışı telakki edilebilir; ama bir 
süre sonra tahakkuk da edebilir. Maddedeki «... za
mansız haber...» ibaresinde, haberin zaman ölçüsünü 
tayin etmek sübjektif bir nitelik arz etmektedir. Ana
yasa metninde tartışmalara yol açacak, müphem ve 
sübjektif ifadelere yer verilmemesi gerektiği her türlü 
izahtan vareste bulunmaktadır. 

Tasarıda, milletvekili seçilen bir kişi ile ilgili ola
rak, seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hük
münün yerine getirilmesinin üyelik sıfatının sona er
mesine bırakıldığı hükme bağlanmıştır. Öte yandan bu 
milletvekili tekrar seçildiği takdirde hakkındaki soruş
turma ve kovuşturma Meclisin dokunulmazlığını ye
niden kaldırmasına bağlı tutulmuştur. Bu hükümler 
yasama dokunulmazlığının sürekli şekilde bir kal
kan gibi kullanılmasına olanak vermektedir. Bir kişi 
devamlı olarak milletvekili seçildiği takdirde hak
kında kovuşturma veya soruşturma yapılamayacak 
demektir. Oysa bu husus kamu vicdanını son derece 
rencide etmekte ve yaralamaktadır. Bu mahzurun 
ortadan kaldırılabilmesi için bu durumda olan bir 
milletvekilinin ilk yasama dönemi sonunda daha ön
ce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı hakkında gerekli 
kovuşturmanın ve soruşturmanın yapılmasına ve an
cak aklandığı takdirde kendisine tekrar seçilebilme 
hakkı tanınmasına imkân veren bir düzenlemeye ih
tiyaç bulunmaktadır. 

Milletvekilleri kamu kurumu niteliğindeki mes
lekî kuruluşlarda ve halen 507 sayılı Esnaf Dernek
leri ve 'Birlikleri Kanunu hükümlerine göre kurulan 
ve fakat kamu kurumu niteliğindeki, meslekî teşek
kül sayılmayan birlik, federasyon, konfederasyonlar 

ile Ticaret Borsaları gibi kuruluşlarda görev alma
malıdır. Buralarda görevli iken milletvekili seçilen
ler seçildikten sonra görevlerinden ayrılmalıdırlar. 
Zira, geçmiş yılların uygulamasında, anılan kuruluşla
rın yönetiminde görevli olan milletvekillerinin, siya
sal iktidarlarla da bütünleşerek ve dokunulmazlıkla
rına yanlış olarak sığınarak ilgililere ve görevlilere o 
kuruluşların işlemlerine ilişkin olarak istenilen bilgi
leri veya belgeleri vermekten, açıklamaktan kaçınma 
veya bir süre geciktirme yolunu ihtiyar eyledikleri
ne sık sık şahit olunmuştur. 

Kamu hizmetlilerinin görevlerini aksatan bu ko
nuda çeşitli olaylar ve misaller yaşanmıştır. Diğer 
yandan anılan kuruluşlar nezdinde yapılan inceleme
ler, teftişler ve soruşturmalar esnasında, bu kuru
luşların yönetiminde görevli milletvekillerinden suçlu 
olanlar hakkında takibat yapılması ve kendilerinin 
cezalandırılması cihetine gidilmesi dokunulmazlıkları 
nedeniyle o sırada mümkün olamamıştır. Bu da ta
biatıyla herhangi bir suçtan dolayı aynı yönetim or
ganına dahil bir kısım yöneticiler hakkında takibat 
yapılırken, milletvekili bulunan yönetici hakkında o 
sırada aynı suçtan takibat icra edilmemesi gibi, bir 
sonuç doğurmuştur ki, asla tecviz edilmemesi gere
ken bir durum olarak mütalaa edilmektedir. Tasarı
nın 94 üncü maddesine bu hususlara yönelik ilave 
hükümler konulması gerekmektedir. 

Tasarıda, Cumhurbaşkanının görevini sağlık ba
kımından devamlı olarak yerine getirememesi, hali 
öngörülmemiştir. Tabiatıyla hiç temenni edilmez; 
ama bir ihtimal olarak, örneğin, Cumhurbaşkanının 
sürekli şekilde bir hastalığa duçar olması, bir kaza so
nucu bitkisel hayata girmesi gibi, nedenlerle göre
vini ifa edememesi durumunda, görevine devam edip 
edemeyeceği, edemeyecekse bunun nasıl belirlenece
ği ve kendisine ne şekil ve şartlarda vekillik edilece
ği Tasarıda hükme bağlanmış değildir. Bu noksanlı
ğın da giderilmesi yararlı olacaktır. 

Tasarı, Cumhurbaşkanına, kanunları veto ederek 
Meclise geri göndermek için verilen 10 günlük süre
nin dışında, Devlet Danışma Konseyinin belli edil
memiş, ek ıbir inceleme süresini de öngörmüş bulun
maktadır. Devlet Danışma Konseyine ait maddelerde 
bu inceleme süresini sınırlayan bir hüküm yer alma
mıştır. Sadece, «Konsey, çalışmalarını, kendi yapa
cağı içtüzüğe göre yönetir» denilmektedir. Ortada 
açık bir boşluk vardır. Tabiatıyla bu durumun Kon
seyin, fiiliyatta kanunları enine boyuna istediği ka
dar süreyle inceleyecek, ikinci meclis durumuna sok-
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mak gibi, bir kasıtla ilgili olduğu söylenemez. Ne 
var ki, ortada, düzenlenmemiş bir boşluk vardır. 
Gerçi, daha sonra Devlet Danışma Konseyi içtüzüğü 
ile inceleme süresine sınırlama getirilmesi ya da tea
mül yaratılarak boşluğun doldurulması mümkün ola
bilir; ama doğru yol, Anayasada 'bu süreyi kesinlikle 
tespit etmektir. Öyleki, ileride millî iradeye temsil 
eden Meclisin kabul ettiği bir kanun, istişarî görev 
yapacak olan bir kurulda fazlaca uzun bir süre ince
lenmek durumu ile karşılaşabilir. Bu halin, Mecli
sin üzerinde organ yaratma tartışmaları ve kargaşa
ları yaratmaması için, Anayasada niteliğe kavuştu
rulması lazım. 

Tasarıya, yasaların denetimi ve tüketicinin korun
ması ile ilgili olarak bazı hükümler konulmuş ise de 
bu hükümler son derece yetersizdir. Kanaatimizce, 
düzenleniş şekli itibariyle bu hükümler adeta yasak 
savma kabilinden veya Anayasada yer almış olsun 
diye konulduğu intibaını vermektedir. 

60 ncı maddenin başlığı «Piyasaların denetimi» 
şeklinde yazıldığı halde, madde metninde, piyasaların 
denetleneceğine dair herhangi bir hüküm yer almış 
değildir. Maddede belirtilen (Dikkatinize sunmak is
tiyorum ve aynen okuyorum.) «Devletin özel teşeb
büs faaliyetinin rekabet koşulları uyarınca yararlı 
yönde gelişmesine yardımcı olacağı ve piyasalarda fi
ili veya anlaşma sonucu tekelleşme ve kartelleşmeyi 
önleyeceği.» hususudur sadece. Oysa, sanayileşmiş 
ve demokrasiyi ileri düzeye çıkarmış ülkelerde bile 
ekonominin ve piyasanın belirlik urallar içerisinde iş
lemesi ve bu kurallara göre denetlenmesi hep önde 
tutulmuştur. Gerek alıcının, gerek satıcının menfaat
leri bu ülkelerde, yapılan düzenlemelerle dengeye ge
tirilmiştir. Tüketici, toplumda iktisaden zayıf kesi
mi oluşturmaktadır. Bu nedenle de devletin büyük 
bir özen ile korumasına muhtaçtır. Hele hizim gibi, 
süratli kalkınma çabası içinde bulunan, ekonomisi 
devamlı olarak ağır enflasyonist baskı altında olan 
bir ülkede, tüketicinin korunması daha çok önem arz 
etmektedir. Bu husus, Devletin, sözünü ettiğimiz tü
ketici kesimi kesinlikle koruyucu kanadı altına alma
sını zarurî kılmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomisi demek, kuralsızlık ve 
düzensizlik demek değildir. İktisadî faaliyetlerin be
lirli kurallar içerisinde cereyan etmesi lazım gelmek
tedir. Kuralın olmadığı yerde, herkesin her şeyi yap
ması, iktisadî hayatta da anarşi anlamını taşır. îşte, 
düzenlenmemiş bir ekonomik faaliyet dalı olan ban
kerlik alanında ortaya çıkan çok acı sonuçlar. Önce 

düzenlemedik, şimdi düzenlemeye çalışıyoruz; ama 
tabiî çok geç olarak. Bu hususlarla ilgili önerilerimi 
60 ve 61 inci maddelerin görüşülmesi sırasında arz 
etmeye çalışacağım. 

Tasarıda genel sağlık sigortasından da bahsedil
mektedir. Hemen şunu ilave etmek lazım gelir ki, bu 
tür sigortanın uygulanabilmesi için her şeyden ön
ce sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi, ülke
mizde tüm sağlık kurumlarının bütün vatandaşa ek
siksiz ve zamanında hizmet verebilecek düzeye ve 
kapasiteye ulaştırılması gerekmektedir. Bu hususlar 
oldukça önem arz etmektedir. 

'Bu husus sağlanamazsa, vatandaş ödediği si
gorta primi karşılığında zorunlu hizmeti elde edeme
yecek demektir. Bazı hastalık türleri itibariyle, 6 ay 
sonrasına muayene günü verebildiği, ayakta muayene 
ve tedavi için sabahın 5'inde veya 6'sında poliklinik 
sırası almak için kuyruk oluşumu zorunluluğunun 
duyulduğu bir ülkede, genel sağlık sigortasının iste
nilen hizmeti verebileceğine şahsen inanmamakta
yım* 

Sağlık kurumlarımızın durumları ve yetersizliği or
tada iken ve çeşitli nedenlerle kişiler bu kurumlara 
gitmekten sarfınazar ederken, genel sağlık sigortası 
için tahsil edilecek sigorta primleri, bir nevi vergi ni
teliğine bürünecektir. Bu hususlarla ilgili olarak Ana
yasa metnine gayeyi sağlayacak şekilde hükümler 
konulmadan, sağlık sigortasından bahsedilmesi ve va
tandaşların, devletçe yapılacak harcamalara katılma
sı çelişki yaratmaktadır. 

Sayın Başkan değerli üyeler; 
Tasarıda, Devletin sosyal ve ekonomik alanlarda 

Anayasa ile belirtilen görevlerini, ekonomik istikrarın 
korunmasını gözeterek yerine getireceği öngörül
müş ve fakat bu hususun Devletin maddî kaynakla
rının yeterliliği ile sınırlandırıldığı kaydedilmiştir. 

Şu hususu altını çizerek vurgulamak gerekir ki, 
her türlü gücü elinde bulunduran bir varlık olarak 
devlet, üslendiği sosyal ve ekonomik görevleri mut
laka yerine getirmek durumundadır. Devletin, yeri
ne getiremeyeceği yükümlülüklere Anayasada bo
şuna yer verilmemelidir, verilirse o zaman fantazi 
olur. Devlet, güçlü olduğu için yeterli kaynakları 
bulabilir, bundan da öteye, bulmalıdır. 

Bu noktadan hareketle, Devletin kaynak bulma 
ve yaratma hususundaki gücünü, samimiyetle ve çe
şitli etkenlerden uzak olarak kullanması, kanımca so
runun çözümüne yeterlidir. 

özellikle çalışanların ve emeklilerin asgarî düzey
de yaşam şartlarına kavuşturulması, Devletin esa-
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sen başta gelen görevlerinden biridir. Ekonominin çe
şitli kesimleri için kaynak bulunmasında bazen hiç 
zorluk çekilmezken, belirttiğimiz kişilerin yaşam dü
zeylerinin iyileştirilmesi konusunda Devletin maddî 
kaynaklarının yeterli olmadığı şekilde ortaya engel 
çıkarılması, söz konusu olmamak lazım gelmektedir. 

Devlet, devlet olma niteliği ile gücünü kullanarak, 
kaynağını bulmak ve üstlendiği görevlerin kağıt üze
rinde kalmamasını sağlamak durumunda ve zorunlu
luğundadır, 

Tasarıda verginin tarifi de yapılmıştır. Şöyle de
nilmektedir; «Vergi, herkesin kamu giderlerine katıl
ma payıdır.» Bu tanım, değerli arkadaşlarım, vergi
nin klasik anlamdaki çok çok eski tarifidir. Oysa mo
dern iktisatta ve maliyede artık, verginin bir fonksi
yon görme niteliği de bulunduğu kabul edilmekte 
ve buradan hareketle, vergiye, Devletin ekonomik ve 
sosyal hayata müdahale araçlarından biri nazarı ile 
bakılmaktadır. Ayrıca, verginin vatandaştan malî gü
cü oranında alınması da Tasarıda yer almış değildir. 
Oysa 1961 Anayasasında bu hüküm mevcuttur. Bu 
nedenlerle yeterli görülmeyen Anayasa Taslağındaki 
vergi tarifinin, bu hususları da kapsayacak şekilde 
yeniden yapılması gerektiğine inanmaktayım. Mad
delere geçildiğinde bu konudaki yazılı önergemizi Sa
yın Başkanlığa sunacağımı belirtmek isterim. 

Anayasa Taslağında eski ve yeni birçok kurum
lara yer verilmişken, ekonomik hayatımızda planla
rın ve programların hazırlanmasında görev üstlenmiş 
bulunan Devlet 'Planlama Teşkilatımızdan söz edilme
miş olması, büyük bir noksanlık olarak mütalaa edil
mektedir. Malumlarınız bulunduğu üzere, 91 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı
nın, hükümetin danışmanı olarak istişarî görev ifa et
mesi lazım gelmektedir. Oysa Devlet Planlama Teşki
latı, uygulamada devamlı şekilde icraî fonksiyon ifa 
etme durumunda ve eğiliminde bulunmaktadır. Bu 
ise, bu Kurumun Kuruluş Kanunu ile çelişki doğur
maktadır. Kanaatimce, Devlet Planlama Teşkilatına, 
Anayasa kurumu olarak, Anayasada yer verilmeli ve 
bu Kurumun icraî görev ifa etmesini önlemek bakı
mından, sadece hükümetin danışmanı durumunda isti
şarî görev ifa etmekle yükümlü bulunduğu kesinlik
le vurgulanmalıdır. Bu suretle Devlet Planlama Teş
kilatına, amacına uygun biçimde çalışan bir statü ve
rilerek, Kuruluş, mevzuatla belirtilen yerine oturtul
malıdır, 

Değerli arkadaşlarım, başka bir husus olarak ka
mu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlardan bah

setmek istiyorum. Malumunuz bulunduğu üzere, bu 
nitelikteki meslekî kuruluşlar, aynı zamanda üst kuru
luşlar da oluşturabilmektedir. Halen 'bu konu ile ilgi
li yasal düzenlemelerde bir kısım kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşların oluşturdukları üst ku
ruluşlar, kendileri gibi, kamu kurumu niteliğinde 
meslekî teşekkül sayılmamış bulunmaktadır. Bu hu
sus, uygulamada çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. 
Yakın bir <tarih olarak, Yetki Kanununun Genel Ku
rulda görüşülmesi sırasında bu aksaklıklar ayrıntıları 
ile dile getirilmiş idi. Sayın üyelerin, zihinlerinde taze
liğini muhafaza eden bu konudaki görüşmelerin ışığı 
altında, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşla
rın meydana getirdikleri üst kuruluşların da aynen 
kendileri gibi, kamu kurumu niteliğinde meslekî ku
ruluş sayılmaları Anayasada hükme bağlanmalıdır. 

Öte yandan, Tasarıda kamu kurumu niteliğinde
ki meslekî kuruluşların bazı hallerde, seçilmiş organ
larının hâkim kararına kadar mahallin en büyük mül
kî amiri tarafından görevden uzaklaştırılabileceği 
hükmü yer almıştır. Oysa 1961 Anayasasında anaîl-
keler olarak bu kuruluşların seçimle oluşturulan or
ganlarının idarece görevlerine son verilemeyeceği be
lirtilmiştir. Bu anailke yeni Anayasada da muhafaza 
edilmeli, vurgulanmalı ve ancak biraz önce belirttiği
miz istisnai hüküm ise bu anailkeden sonra yer al
malıdır, 

Tasarıda millî ekonominin istikrar içinde gelişme
sini sağlamak, ekonomik ve sosyal politika arasında
ki dengeyi kurmak, çeşitli ekonomik sektörler arasın
daki uyum ve işbirliğini gerçekleştirmek, çalışanların 
ücret, aylık, ikramiye ve sosyal yardımları arasındaki 
dengeyi ve hakkaniyeti sağlamak amaçlarıyla ekono
mik ve sosyal konsey kurulması öngörülmüş ve kon
seye diğer üyeler dışında bakan olarak Maliye, Sanayi 
ve Teknoloji, Tarım ve Orman Bakanıyla Çalışma Ba
kanının katılacağı belirtilmiştir. Dikkat buyurulursa 
konseye iştirak edecek bakanlar arasında Ticaret Ba
kanı sayılmamıştır. Oysa bu Bakanlığa ülkemizin dış 
ekonomik ilişkilerinde ve genel ekonomi politikasının 
yürütülmesinde son derece önemli görevler ve sorum
luluklar verilmiş bulunmaktadır. Hepinizin malumları 
olan bu görevleri burada sayıp dökmeyi fazla gör
mekteyim. Hal böyle iken, bu derece önemli bir Ba
kanlığın başında bulunan bakanın ekonomik ve sos
yal konseye katılacak bakanlar arasında yer alma
ması sakıncalı ve hatalı bir husus olarak mütalaa 
edilmektedir. Meclis Genel Kurulundaki müzakereler 
sırasında bu noksanlığın giderileceğine de inanmak
tayım* 
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Tasarının 162 nci maddesinin, «Ormanlara zarar 
verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edil
mez» şeklindeki dördüncü fıkrasının «Orman suçları 
affedilmez» şeklindeki bir ibareyle tamamlanması son 
derece zarurî telakki edilmektedir. Zira, ormanların 
bugüne kadar uğradığı tahribat ve politik iktidarların 
bu konudaki umursamazlıkları göz önünde bulundu
rulursa bunun önemi daha kolaylıkla ortaya çıkar. 
Bu itibarla, sözünü ettiğimiz fıkraya «Orman suçları
nın affedilmeyeceği» yolunda bir ilave yapılması ka-

, nımca faydalı ve zorunlu bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ormancılık uğraş ve ihtisas alanıma girmemekle 

beraber bu hususta düşünce kanaat izhar edebilmemi 
ağaca ve bitkiye olan sevgime atfetmenizi dilerim. 

Bazı kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatıl
ması gereğini ayrı bir husus olarak belirtmek isti- I 
yorum. Batı ülkelerinde halen kuruluş şekli ve ifa ey
lediği görevler itibariyle büyük halk yığınlarını, da
ha doğrusu kamuyu yakından ilgilendiren kuruluşla
rın malî durumları hakkında «Publicite» sistemi diye 
adlandırılan bilgi verme sistemi uygulanmakta ve ilan 
yoluyla kamu ilgili teşekkülün malî durumu hakkında 
aydınlatılma yoluna gidilmektedir. Bu sistem bizde de 
halen bankalar ve sigorta şirketleri için uygulanmak
tadır. Bu cümleden olarak, anılan kuruluşların bilan
çoları ile kâr ve zarar hesapları gazetelerle yayınlan
maktadır. Tabiatıyla bu mecburiyet kendilerine vücut 
veren kuruluş kanunlarından kaynaklanmaktadır. Ka
nımızca bu husus yaygınlaştırılmalı, örneğin belirli sa- I 
yıdan fazla üyesi veya ortağı olan ya da belirli sayı- I 
dan fazla işçi çalıştıran bütün ticaret şirketleri (Ko
operatifler dahil), sendikalar, dernekler, kurumlar, I 
vakıf veya benzeri adlar altında kâr amacı gütmeyen 
meslek kuruluşlarının ve siyasî partilerin bilançola-
rıyla kâr ve zarar hesaplarının gazetelerle yayınlan
masının ve böylece kamunun aydınlatılmasının mec- I 
burî kılınmasının yararlı olacağı düşüncesindeyim. I 

Sözlerime nihayet vermeden önce, 30 yıllık bürok- 5 
rasi hayatından gelmiş bir arkadaşınız olarak Tasarı- I 
daki memur güvencesine de temas etmeyi kendime I 
görev saymaktayım, I 

Değerli üye arkadaşlarımın tetkiklerinde de gör- I 
dükleri gibi memurlara verilen güvence sadece ya- I 
pılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan hu- I 
susun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak 'bildirilmesi, din- I 
lenilmesi, savunmasını yapma imkânının tanınması I 
şeklinde çok mahdut çerçevede tutulmuştur. | 

Değerli arkadaşlar; 
Bir kamu görevlisinin güvencesi sadece bu mu 

olmalıdır?.. Sadece disiplin kovuşturmalarına yöne
lik bir düzenleme mi memur teminatı olarak kabul 
edilmelidir?.. Kamu görevlisine bundan başka gü
vence tanınmayacak mıdır?.. Üstelik idareyle kamu 
görevlisi arasındaki görev değiştirme ve nakil işle
rinde yürütmeyi durdurma kararı da verilemeyeceği 
Tasarıda hüküm altına alınmış olduğuna göre, bu 
husus memur güvencesini daha da daraltan bir nite
lik arz etmektedir. Her ne kadar Danıştayın iki ay 
içinde davayı esastan karara bağlayacağı öngörülmüş 
ise de çoğu halde buna imkân hâsıl olmayacağı mu
hakkaktır. Kaldı ki, bu sınırlama memurdan yürüt
meyi durdurma' kararı isteme hakkının alınması için 
bir dayanak da teşkil etmemelidir. Şimdiki düzenle
me siyasî iktidarlar karşısında kamu görevlisini ye
terli güvenceden yoksun kılmaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Malumlarınız olduğu üzere kanunlar toplum için 

konulmaktadır. Bu düşünceden hareketle kanun uy
gulayıcılarına büyük görevler düşmektedir. Kamu 
yararı, nizamı ve adaletin tecellisi amacıyla kanunla
rın tam ve noksansız şekilde uygulanması zorunlu 
bulunmaktadır. Bu uygulamada ihmal, savsaklama 
veya kasten uygulamama gibi durumlar ortaya çıkar
sa, o zaman toplum ve maşerî vicdanda evvela tered
dütle başlayan ve gittikçe hızını artıran kanunlara 
karşı güvensizlik ortamı saygısızlığa ve sonuçta dev
letin yok olduğu varsayımıyla anarşiye dönüşür. Ka
nunları koruyacak sistem içerisinde devletin bütün
lüğü ve gücü, ona aynı zamanda kanunları tam uy
gulama görevini de yüklenmiştir. Toplumun temeli 
ve devlet olgusunun kaynağı olan hak ve adalet ilke
sinin kanunu uygulayanlar tarafından çok önemsiz 
gibi görünen ihlali halinde dahi, toplumda anarşinin 
en acımasız tohumları atılmış demek olur ki, bu da 
devletin devlet olma vasfının kesin kaybı anlamına 
gelmektedir. 12 Eylül öncesi »bunun acı örneklerini 
hep birlikte yaşamış bulunmaktayız. 

ıSayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyele
ri; 

Sözlerimi bir temenniyle sona erdirmek istiyorum. 
Bu temennim, biraz önceki izahlarımın ışığı altında 
ülkemizi ileride yönetecekler ve özellikle parti yöne
ticileriyle ilgilidir. 

Bizde kanunlar genellikle maksada uygun şekilde 
çıkmakta ve fakat aksaklık daha çok uygulamadan 
kaynaklanmaktadır. Öyle ki, iyi bir kanun kötü bir 
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uygulayıcının elinde olumsuz sonuçlar verebilmekte, 
buna karşılık ülkemizin koşullarıyla pek bağdaşma
yan nitelikte görünen bir kanun ise iyi bir uygulayı
cının elinde olumlu ve iyi sonuçlar sağlayabilmekte
dir. Bu açıdan temennim, ülkemizin eğitim koşulları, 
sosyo politik ve sosyo ekonomik durumu göz önünde 
bulundurulmak suretiyle düşünce ve katkılarınızla en 
iyi şekilde olgunlaştırılacağına şahsen inandığım ye
ni Anayasamızla ilgili uygulamayı yapacak olanların 
her şeyden önce akılcı ve memleketçi görüşle hare
ket etmeleri ve genel olan memleket yararlarını ve çı
karlarını, özel olan parti yararlarının ve çıkarlarının 
her zaman önünde ve üstünde tutmalarıdır. 

Değerli üyeler; 
Hepinize teşekkür eder, Yüce Meclise en derin 

saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Değerli üyeler, Cumartesi günü Ermeni teröristle

rin menfur saldırılarına uğrayarak hayatlarını kaybe
den görevliler için bugün devlet töreni yapılacaktır. 
Başkanımızla üç sayın üyenin Meclisimizi temsilen bu 
törende bulunmaları Başkanlıkça kararlaştırılmıştır. 
Bu itibarla istekli üç sayın üyenin isimlerini rica edi-
yorum.,.1 

Sayın Kırcalı, Sayın Daçe ve Sayın Demirel bu 
törene katılacaklardır; teşekkür ederim. 

Bu arkadaşlarımın saat îlJO'da Başkanlık ma
kamında bulunmalarını rica ediyorum. 

Değerli üyeler, söz sırası Sayın Pamak'ta; buyu
run Sayın Pamak. 

Sayın Pamak, siz Sayın Zeki Yıldırım'dan 15 da
kika almış bulunuyorsunuz; 45 dakikada konuşmanızı 
tamamlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lislin değerli üyeleri; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerindekii görüşlerimi 
açıklamaya başlamıadan önce Danışma Meclisinin! 
muhterem üyeleriyle Anayasa Komisyonumuzun sa
yım üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

'Benden önce birçok arkadaşımızın beılikttikleri ba
zı aksaklıklara rağmen, böyle genelde oldukça müs
pet hükümleri de ihtiva -ettiği bir gerçek olan tbir 
Anayasa Tasarlısını hazırlayan Anayasa Komisyonu
muzun değerli üyelerine ibu çalışmalarından dolayı te
şekkür etmek 'isterim. 

İnsanların en mükemmeli ve kusursuzu yapmalan 
mümkün değildir. Bu sebeple tabiîdlir !ki, bu Tasarı
nın da ihatalı ve noksan tarafları olacaktır ve vardır. 
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Bunların Yüce MecfeimıteLn değerli katkılarıyla müm
kün olduğu kadar Türtk Milletinin bünyesine uygun 
Ibir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. Yapılacak bü
tün eleştirilerde büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu1 

ilkelerden hareket edilmesi gerektiği en samimi inan-
cımdır. 

Her fikre saygılı 'bir Meclis olduğumuzu günlerdir 
yapılan görüşmeler sırasında ispat etmiş bulunuyoruz. 
Meclislimizin 'bu tutumundan gurur duyduğumu 'belirt
mek isterim. 

Anayasa Tasarısınlda Türk Bayrağına, istiklal 
Marşına ve Türk dil akademisine yer verilmiş olması 
son derece isabetli ve Anayasaya millîlik vasfını ka
zandıran ibir tultum olmuştur. 1112 Eylül öncesi dönem-
ide Türk Bayrağı yerine kızıl bayraklar çekilmek, İs
tiklal Marşı yerine ise, Enternasyonal 'Marşının ika
me edilmek istenildiği 'hâlâ hafızalardan silinmemiş
tir. Söz konusu donemler (hatırlanınca ıbu ilavelerin 
ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Bir milleti millet yapan en önemli unsurlar, 'biç 
şüphesiz dil, din ve tarih birliğidir. Türk dili ve Di
nlimiz, millî kıültüıTümüzün esası, millet hayatımızın 
ana unsuru, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel 
dayanağıdır. Devlet ve millet olarak bu büyük sos
yal müesseselere gerekli ilgi ve ihtimamı göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Bunlar gibi, daha pek çok müspet hükümler ge
tiren s'öz konusu Anayasa Tasarısının tabiî ki, daha 
önce de ıbelıirttiğim gibi, eleştirli'lecek ve mutlaka dü
zeltilmesi gereken önemli İhataları vardır. Bu hata-
ıllara geçmeden önce, Anayasa Tasarısını nasıl olması 
gerektiği üzerinde genel olarak durmak istiyorum. 

'Mobterem üyeler; 
Anayasa, bir millet ve devlet için bütün kanun

lara ve tatbikata temel teşkil eden, emmi yetin .sosyal, 
kültüreli, ekorioımik ve politik 'bütün itıtıiyaçlarına ce
vap veren, maşerî vicdanda kabul bulan, 'bir milleti 
millet yapan değerlerle tam bir ahenk içinde 'bulu
nan, istikrar ve dinamizmin dengesi üzerine kurulan 
millî hususiyetler taşımasına rağmen, üniversal bir 
karaktere <de sahip olan, zamana dayanıklı prensip
ler 'İhtiva eden ıbir Ihulkulk belgesi olmak zorundadır; 
ama üzülerek belirtmek isterimi iki, çok müspet yan
larına rağmen, ıbugünkü Tasarının iböyle bir belge ol
duğu söylenemez. Türk Milletinin bazı değerlerine 
sahip çıkıldığı halde, çok önemli, vazgeçilemez nite
likte ıbazı millî ve manevî değerlerinin ise, âdeta bir 
tarafa itildiğini, sanki ı% 99,14'ü Müslüman olan Türk 
Milleti için hazırlanmamış intibaını verdiğini görüyo
ruz. 
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Sosyolojik manada denileiblilir iki, anayasa, miitöî 
vicdana hâkim olan âlemşümul değerler ve hüküm
lerdir. Şayet mîllî 'anayasalar 'bu hüviyette değiller
se, onların ihlal edilmesi millî vicdanda kaygı uyan
dırmaz. Zaten millî vicdana aykırı düşen veya ya
bancı gelen hir belgeyi millete sevdirmeye ve benim
setmeye imkân yolktur. ıBilfaırz, böyle bir belge şu 
veya 'bu şekilde devlete hâkiım kılınsa bile, millet 
böyle anayasalara sahip çııkmaz. 

IBU sebepten, başarılı ve güçlü hir anayasa her 
şeyden önce milletin vicdanında yer bulabilen, hal
ikın liman ettiği ve gözü gibi koruduğu bir millî 'kül
tür abidesi olmalıdır, 

©azıları, demokrasi deyince hemen demokratik bir 
anayasa, hu anayasaya uygun olarak hazırlanmış bir 
seçim ve partiler ıkanunıu, seçimle teşekkül eden bir 
parlamento, hu parlamentonun hazırladığı (kanunları 
tatbik eltmek üzere bir hükümet, seçilmiş hir devlet 
başkanı ve bağımsız mahkemeleri hatırlar. 'Bütün1 

bunlar gerçekten de demokrasi İçim gerekli ve zarurî 
olan şartlardır. Ancak unutmaımıalk gerekir M, (bütün 
'bunlar demokrasinin sadece dış şartlarıdır yahut şek
lî müesseselerdir, Oysa, demokrasi sadece şekilden 
'ibaret değildir. Onun muhtevasını gerçekten millete 
ve demokrasiye inanmış idealist ikadrolar tayin eder
ler. 

Her türlü beşerî faaliyette görüldüğü üzere, de-
molkrasjinin de temel taşı yine insan unsurudur. Bu 
unsurun kalitesi, şuuru ve imanıdır. Bana göre, de
mokrasinin muhtevasını insan unsuru tayin eder. De
mokrasiyi gerçekleştirmek ve yaşatmak için yeterli, 
güçlü, şuurlu ve imanlı bir kadro oluşıturamayan, ya
hut böyle Ibir kadroyu demokratik seçimlerle işbaşı
na getiremeyen veyahut böyle hir kadrodan mahrum 
olan cemiyetlere dünyanın en demokrat anayasası da
hi verilse yine 'başarılı hir demokrasi gerçekleşmez. 
Bunun aksine, İyi ve güçlü demokratik kadrolarla kö
tü anayasalar hile cemiyeti haşarılı adımlar atmaktan 
alıkoyamaz.! 

!Bu sebepten, inanarak diyorum İki, devleşeni ve 
miHeitleri yüceltenler de çökertenler de kadrolardır. 
Ben, mücerret olarak anayasayı, kanunları ve mües
seseleri suçlamıak yerine, bir türlü muhtaç olduğumu
zu yefciştiremeyen millî eğütimiimizi ve hu millî eği
tim politikasına yön ve şekil veren yetkili ve etkili 
Ikadroları tenkit etmeyi daha mantıkî bulurum 've ne 
yazık İki, hu önemine rağmen, eğitimimiz, eğitim sis
temlimiz hâlâ muhtaç olduğumuzu yetiştirecek mıillî 
mahrekine oturmamıştır. 

iMıuhterem üyeler; 
Bu noktaya gelmişken, hir hususu da hatırla'tmak-

Ita 'fayda mülahaza ediyorum. Bilindiği gibi, anaya
sa ve kanunları kadrolar yapan. Hiç şüphesiz, her mem
lekette hu işlerle vaziifelendM'lmliş İkadrolar aldıkları 
demolkrasi terbiyesi ölçüsünde hu işi başaralhilüder. 
Samimiyetle inanıyorum İki, yeni anayasamızı hazır
lamakla vazifeli olan Yüce Meclisimiz ve Millî Gü
venlik Konseyimizin, yani Yüce Kurucu Meclislimi
zin muhterem üyeleri Türk 'Milletini mutlu etmeyi, 
kamu vicdanını doyurmayı, milefcimıizin bütün hak ve 
hürriyetlerini teminat altına almayı, vatan ve millet 
ibötünlüğünü korumayı, milletimizi asla kendine, ken
di millî ve mukaddes değerlerine yabancılaştırmadan, 
çağdaş medeniyet değerlerimin üstüne çıkarmayı, bü
tün totaliter sistemlerin yolunu kapatarak Türk Cum
huriyetini ve 'millî demokrasisini en mükemmel bir 
hiçimde geliştirmeyi hedef alan bir anayasayı en açık 
ve en berrak ifadelerle yapacak ehliyette hir kadro
dur. 

Anayasa Tasarısında «eğitim ve öğretim, çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve 
denetimi laltında yapılır.» hükmüyle geçiştirilmiştir. 
Halbuki, yukarıda da helirt'tiğim gibii, eğitim çok 
önemli, milleti yıkacak veya yaşatacak kadroları da 
yetiştiren ve yetiştirecek bir yerdir. Bu sebeple millî 
eğitimimizin anagayesi anayasada mutlaka belirtil-
ımelidtir. TRT ve Mlillî Eğitim Bakanlığının zararlı 
kadroların elinde bulunmasının, milletin ve memleke
tin bölünüp parçalanmasına yol açacağı önemli hir 
gerçektir. 

IBu sebeple, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlara 
devlet mutlaka çok büyük bir önem ve ciddiyetle 
sahip çıkarak ama gayelerini belirlemeli ve sapmalara 
engel olacak tedbirleri mutlaka almalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu noktada unutulmaması gereken bir husus var

ıdır. Yöneticilerin demokratik usullerle seçilmesi ve 
omliarın milleti temsil etme kabiliyetli yanında hu se
çiilmiş yöneticilere verilecek yetki ve sorumluluklar da 
önemlidir. 

Asla unutmamak gerekir ki, milletin, kanunun ve 
vicdanın murakabe edemediği ıbir yönetim zulme doğ
ru mesafe alırken, aynı şekilde, yetkisiz bırakılan ıbir 
idare de acze düşer ve memleketi uçurumun kena
rına getirir. 

(öyle ümit ediyor ve iınamyorum ki, yapacağımıız 
yeni anayasa 'ile ve gerçekleştireceğimiz m'illî demok
rasimizle güçlü bir vicdan eğitiminden geçirilmiş uz
man kadrolariın hür seçimlerle ve kaynağını milî İra-
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deden alan otoritesiyle işbaşına gelmesi kolaylaşacak, 
millî iradenin, hukukun ve vicdanın murakabesi al
tında yöneticilere geniş yetkiler verilecek, 'buna pa
ralel olarak soruınliuldkları da artıolaoa'ktır. 

Demokrasi, asla yöneticilerini acze düşürmek de
mek değildir. Diktatörlükler kadar,' eli kolu bağlan
mış ve acze düşürülmüş idareler de memleket için 
tehlike kaynağı olabilirler. 

'Muhterem üyeler; 
•Bu noktaya gelişimizde millî 'bünyemize uymayan 

anayasaların, seçim kanunlarının ve partiler kanunla
rının da rolü hiç küçümsenemeyecek cinstendir. Hepi
miz 'biliyoruz ki, lı2 Eylül /1980'den önce memleketi
mizdeki sosyal, ekonomik, kültürel ve politik buh
ranlara, millî bünyeye uymayan mevzuattan kaynak
lanan anarşi ide yeni buhranlar katarak yaramızı az
dırmaktaydı. Elbette yeni anayasa yapma çalışmala
rımız bu millî tecrübemizi nazara alacaktır. 

Türkiye'de pek çok şeyin kavgası yapıldı geçmiş
te. Ortaklıkta kanın gövdeyi 'götürdüğünü gözlerimizle 
gördük. Güç günler yaşadık şüphesiz. Hulasa, orta
lıkta anarşi, terör kol geziyordu. Bunlar durup du
rurken meydana çıkmazlar. 'Birtakım boşluklardan is
tifade ederek ortaya çıkarlar. Demek ki, birtakım 
boşluklar vardı. Bu boşlukların mühim bir kısmı ana
yasadan, ondan daha mühim bir kısmı hukukîliği sdn-
dirememiş olanların keyfiliklerini hukuk diye sağda 
solda ilan ederek meşruiyetin yegâne kaynağınım çiğ
nemelerinden ileri gelmekteydi. 

Meşruiyetin yegâne kaynağı milelf 'iradesidir. 27 
Mayıs Hareketini burada tartışmayacağım; fakat bir
takım kimseler kendilerini milletin iradesi üstünde ve 
milleti hiçbir şeyden anlamayan cahil halk sürüsü ola
rak görmeye (başladığı anda hukuk devleti yerini key-
liliğe bırakır. Binaenaleyh, millet idaresi parlamen
toda ifadesini ıbulur. Herkes fbu iradeyle bağlı olma
lıdır, 

Üzüntüyle ifade etmek gerekir Ikii, meşruiyetin ye
gâne kaynağının ne olduğu 19161 Anayasasında açık
ça 'ifadesini 'bulmuş; fakat bunun tecellisi hususu ye
teri kadar tahkim edilmemiştir. Kuvvetin yegâne kay
nağı millet iradesidir. Türkiyede çoğunluk azınlığa ta
hakküm edememiştir. İ19Ö1 Anayasası bunu önlemiş
tir; fakat 19161 Anayasası azınlığın çoğunluğa tahak
kümünü engelleyici mekanizmaları getirmemiştir. Geç
tiğimiz dönemde Devlet otoritesi zaafa uğramıştır. 
Bunda milletin bir suçu yoktur. Milletimiz ezelden 
beri devlet babaya saygılı, onu rencide etmekten, ona 
hürmetsizlik etmekten imtina eden ve 'bunu bir na

mus meselesi yapan bir millettir. Devlet otoritesinin 
güçlü ve tartışılmaz olması için gücün kaynağım hu
kukun üstünlüğü teşkil etmelidir. Hukuk da hakka
niyet ve adalet ilkelerinin bizatihi tatbikiyle sağla
nabilir. 

•KuVvetler arasında denge kurulması, birinin 'di
ğerinin ' sahasına müdahalestini'n önlenmesi çok ye
rinde olmuştur. Burada şunu iifade etmek isterim : 
JI961, Anayasasında benimsenen kuvvetler ayrılığı 
prensibinin yer alış biçimi, ayrı kuvvetlerden bazıla
rının üzerine lazım olmayan işleri yapma gayreti içe
risine girmeleri neticesini doğurmuştur. Millet ira
desi 'bu lüzumsuz gayretlerden büyük yaralar almış
tır. 1961 Anayasasınla 'göre, yasama ve yürütme acz 
içerisindeydi; yargı lise, mesuliyetinden daha fazla 
salahiyet kullanmaya imkân verecek yetkilerle dona
tılmıştı veya böyle olduğuna inanılmıştır. Adalet 
mekanizmasının siyasî meselelerde taraf olmasını te
min etmeye çalışanlar olmuştur. Adalet mekanizma
sının politika içerisinde yer alması, politikaya ortak 
olması, kefeyi ağdırıcı fiiller içerisine girmesi kanun
ların tarafkir olarak tatbikine yol açar ki, bunun ne
ticesini hep 'beraber yaşadık. Adalet mekanizması ba
zı güçlerin 'destekçisi olamaz ve olmamalıdır. 

Yürütme güçlü olmalıdır. Bir ülkede kanunları 
uygulama mercii olan yürütme güçsüz olursa, niye 
kanuniları tatbik etmedin diye sorulacak suallerin 
muhatabı olamaz. Anayasa Mahkemesi ve Danış
tay; hirinaiısinin parlamento, ikincisinin yürütme üze
rindeki tasarrufları kaldırılarak, sadece hukukiliğin 
tartışıldığı müesseseler olmalarının sağlanması yerin
de olmuştur. Siyaset, politik görüş, şahsî ve mües
seseyi endişeler hukukla sınırİan'dırıJmalidır. Anaya
sa Mahkemesinin yeri korunmakla beraber, yargı 
alanının kesin sınırlarla sınırlanması, yasama yetkisi
ne dolaylı yollarla müdahalesine imkân verilmemesi 
doğru olmuştur. Danıştay için de icra üzerinde bir 
müdahaleye imkân verilmemesi doğrudur, gerekli 
olandır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulması ve ola
ğanüstü hal ilanının Tasarıda yer alması çok isabetli 
olmuştur., 

'Başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanının yetkileri : 
Kanaatime göre, Türk demokrasisinde ve cumhu

riyetinde başkanlık sistemi faydalı olacaktır. Doğru
dan doğruya milletin seçeceği devlet 'başkanı, aynı 
zamanda yürütmenin 'başı olarak vazife yapmalıdır. 
Bu tedbir, memleketimizde hükümet buhranları me
selesini ıtamamiyle ortadan kaldıracağı gibi, yürüt-
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meye hız ve yeitiki kazanıdiracaktır. Üstelik başkanlık. 
sistemıi, milletimizin 'karakterine ve yapısına da uy
gundur. 

Hiç şüphem yoik'tur iki, «'Hâkimi ye t 'kayıtsız şart
sız Türk Milletimindir» diyenler ve t>una yürekten 
inananlar, mutlaka Türk Milletinin devlet başkani'nı 
seçmede ortaya koyacağı iradeye güvenirler, Kaldı ıkü, 
Türik Mıilletıi büyük millettir, zeki millettir, rüştünü 
binlerce yıllık tarih ve medeniyetiyle ispat etmiş hır 
millettir, Bu millet, kendine güvenen kadroları asla 
malhçup etmemüştir. Nitekim, millî mücadele kadro
su, en çetin şartlarda dahıi Türk Milletine güvendiği 
için başarılı olmuştur. 

Dirâkt millet iradesine -dayanmayan cumhurbaş
kanına !başlkanlılk sistemine yakın yetkiler verilmiş ol
masını son derece sakıncalı 'buluyorum. Haltta bazı 
yetkilerin cumhurbaşkanının yıpratılmasınıa vesile 
olacağına inanıyorum. 'Bir cumhurbaşkanı düşününüz 
iki, silah kullanılmasına karar verebilecek, meclisi 
fes'hedebiltecek, başbakanı 'azledebilecek ve bunlara 
benzer dalha pek çok yetkiyi uhdesinde toplayacak; 
fakat sorumsuz olacak. Olmaz böyle şey, olmamalı
dır. Cumhurbaşkanı halik tarafından seçiiecekse yet
kileri ıfazla olmalı; ama meclis tarafından seçilecekse 
millet tarafından seçilmiş 'bir meclisin hükümetinden 
daha güçlü olamamalı ve yetkileri bu kadar büyük ol
mamalıdır. Tabiî ki, 19Ö1 Anayasasında olduğu gibi, 
sembolik 'bir makam olarak da bırakılmamalı, bu 
konuda hükümetleri de zor durumda (bırakmayacak 
ıbir denge kurulmialıdır. 

(Kanaatimce cumhurbaşkam direkt millet tarafın-
Idan seçilmelidir. Eğer Anayasa Tasarısındalki gibi 
olacaksa, Tasarıyla verilen yetkileri ıbir miktar sınır-
ılandırmalıdır. 

IBaşbakan mutlaka Türkiye Büyük 'Mıiliet 'Meclisi 
içinden tayin edilmelidir. Tasarıda başbakan atama
larında millet iradesinden kaçışa yarayacak aralık ka
pılar 'bırakıldığı görülmektedir ıkıl, >bu durum demok
rasimizin geleceği açısından tehlikelidir. 

Referandum, (Halkoylaması) : 

U'961 Anayasasındaki diğer bir eksiklik halkoy-
'laımasının olmamasıdır. Bazen herkes farklı şeyler 
söylüyor ülkede. Ortalıkta mahiyeti meçhul bir uğultu 
yükseliyor, iherkes kendi söylediğimin haklı olduğu
nu 'iddia ediyor. 4 veya yenü Tasarıya göre 5 yılda 
'bir hakemliğine müracaat edilen miillete, 'aradan ge
çen zaman zarfında 'birtakım 'hadiseler karşısında ne 
düşünüyor diye sorulması' pek çok tartışma ve tatsız
lığın nihaî olarak önlenmesi bakımından lüzumlu

dur. Herkesin kabul edebileceği ve saygı duyabileceği 
bir çözüm yolu olan referandumun Anayasada yer 
almasına mutlak 'bir zaruret olarak bakmak gerekir. 
Referandum müessesıesimin çalışması, seçimlerin ye
nilenmesinin işleme mekanizmasına 'bağlanabilir ve
ya devlet başkanına lüzumu faalinde .referanduma git
me yetkisi tanınabilir. Tasarıdaki bu 'eksikliğin mut
laka giderilmesi gerekeceği kanaatindeyim. 

Sendikalar : 

/M'uhterem arkadaşlarını; 
Anayasanın hazırlanmasında mıillî şuur kavramı 

önemli bir yer tutar ve tutmalıdır. 'Bununla (birlikte 
hemen itiraf etmek gerekir ki, asrımızda ısosyo eko
nomik dşbölümünden doğan ayrı 'bir şuur ve daya
nışma kavramı da sosyal hayatı etkilemektedir. Sı
nır kavramının tarih içinde pek acı hatıraları, günü
müzde ıstırap verici manzaraları ve beşerin kafasında 
uyandırdığı pek çirkin imajları vardır. Hele tarihi bo
yunca parçalayıcı sınıf kavgaları yenine, birleştirici 
kardeşlik duyguları geliştirmişi imtiyazlı sınıf taba
kalaşmasını ve 'farklılaşmasını kendi millî ve mu
kaddes değerlertin© aykırı 'bulan Müslüman Türk Mil
leti, «sınıf» kelimesinden ve sınıf kavgalarından şid
detle tedirgin olmuştur ve olmaktadır. 

Milletimiz yabancılara özenerek, 'halikının zorla 
sınıflara bölünerek kavgaya itilmesini asla isteme
mektedir. Milletimiz kendi kültür ve medeniyetine ya
bancı bulduğu bu kavgayı particilik veya sendikacılık 
adı altında kendi memleketinde 
yen kadroları sevmemekte, onları 
bulmakta yahut yabancıların oyuhlarına gelen kimse 
ler olarak değerlendirmektedir, öyle sanıyorum ki, 
yeni Anayasayı hazırlarken Meclisimizin tavrı, elbet
te milletimizden farklı olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bunlarla birlikte kabul ederiz ki, bir mil

letin içinde farklı sosyal ve ekonomik faaliyetlerde 
bulunan, farklı dert ve meselelerin acısını birlikte 
çeken ve bütünleşen, dolayısıyla ortak bir şuur ve 
psikoloji geliştiren insan gruplarj da vardır, bu da 
bir vakıadır. Hiç şüphesiz çağdaş bir demokrasi bu 
ihtiyacı da kanalize etmesini bünyelidir. Yeni Anaya
samız hazırlanırken, baskı gruplarının teşkilatlanma
sını düzenlerken, milletçe yaşadığımız bütün tecrü
beleri gözönünde bulunduracak İcadar realist olmak 
zorundadır. 

Sosyalizmin amacının sonunda bir işçi devletine 
ulaşmak olması, bu amaca ulaşmayı sağlamayan veya 
engelleyen bütün düzenlemeleri e inin tersiyle bir ke-

de sürdürmek iste-
kendine ya yabancı 
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nara itmesine sebep olmuştur, özellikle 1970'lerin 
ikinci yarısında grev hakkının kötüye kullanıldığını, 
siyasî maksatlı grevlerin yaygınlık kazandığını, grev
lerde geçen sürelerin çalışılan günlerden fazla olma
ya başladığını ve üretimin durma noktasına geldiğini 
kamuoyu ibretle takip etmiştir. Yeni Anayasada bun
lara imkân vermeyecek şekilde hükümler yer almak 
zorundadır. 

İşçinin grevden beklediği hakkını almak değildir 
de, nedir?.. Bu sorunun cevabını Engels'den dinleye
lim : «Bu grevler sanayi proleteryasınm askerî eği
tim alanıdır ve kaçınılmaz olarak yaklaşan büyük mü
cadeleye, yani işçi ihtilaline hazırlık teşkil etmekte
dir. Grevler sendikalı işçiler arasındaki belirli grup
ların emekçi sınıflar davasına olan adamışlıklarının 
göstergesidir.» Engels'in bu düşüncelerine bizim, söz
de işçi hakları koruyucularımız, aşırı solcu bazı ke
simler de sadece üslûp farkıyla katılmaktadırlar. Tüm 
İktisatçılar Birliğinin «Türkiye'de İşçi Sınıfı Mücade
leleri Tarihi» kitabından bir parça okuyorum : 

«Grevler ve Direnişler : 
İşçi sınıfı biriminin, sosyalizmin kök salacağı sü

rülmüş ve gübrelenmiş topraklardır. İşçi sınıfının ni
haî kurtuluşuna, sosyalizme gönül vermiş bir sürü iş
çi militan bu grev ve direnişlerde mücadele vere ve
re çelikleşir. Grev ve direnişlere katılan işçi sayısın
daki ve grevde geçen gün miktarındaki artışlar bur
juvazinin sonunu bildirmek için çalan çanlardır.» 

Bu görüş sahiplerine göre maksat, işçinin iktisadî 
ve sosyal durumunu düzeltmek değil, Devleti yıkmak
tır. Yani maksat, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek
tir. Kanuna uygun işçi haklarını arama yolundan sap
malar sonunda ulaşılan 12 Eylülden sonra, Devletin 
varlığını da koruyacak bir sendikal düzenlemeye git
mek ihtiyacı doğmuştur; ancak Türk işçisini anarşi 
dışında tutmayı başarmış Türk - Iş'in makul istekle
rinin de mutlaka dikkate alınmasının faydalı olacağı 
kanaatinde olduğumu belirtmek isterim. 

Atatürk'ün çizdiği Türk milliyetçiliği çizgisinde 
bir kişi olarak, işçimizin sendika aracılığıyla istismar 
edilerek Devlet yıkıcılığına yöneltilmesine, bir sınıf 
mücadelesine sürüklenmesine ne kadar karşıysam, iş
çimizin hakkını tam layıkıyla ve zamanında vermeyen 
işveren elinde istismar edilmesine de o kadar karşı
yım. 

Bu sebeple; Tasarıda getirilen sistem mutlaka, iş
çimizin hakkını layıkıyla ve alnının teri kurumadan 
almasını sağlayacak bir sistem olmalıdır. Buna en
gel taraflar varsa mutlaka düzeltilmelidir; ama işçi-

i nin hakkını verdiği halde, ideolojik sınıf kavgaları 
i gayesiyle işverenimizin de zor durumda bırakılmasına 

müsaade edilmemelidir. 
Cumhuriyetin temel ilkeleri noksan ve yanlış tes

pit edilmiştir. 

| Millî Devlet : 
1961 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti

nin önemli vasıflarından biri olarak «Millî Devlet» 
ilkesine yer verildiği halde yeni Anayasa Tasarısın
da bu vasıf kaldırılmıştır. Bu önemli bir vasıftır ve 
yeni Anayasada da mutlaka korunmalıdır. 

Türk Milliyetçiliği : 
Atatürk büyük bir Türk milliyetçisidir. Onun için 

Türklük en başta gelen unsurdur. Türklük ve Türk 
milliyetçiliği ile ilgili bazı sözler şunlardır. 

«Türk budur; yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı ay
dınlatan güneştir.» 

«Ne mutlu Türküm diyene.» 
«İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben; fani Mus

tafa Kemal. Diğeri, milletin içinde yaşattığı Mustafa 
Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum.» 

«Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktım-
sa, beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları 
daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Feyiz 
milletindir benim değildir.» 

Şu yüce ruh yapısına bakınız, Atatürk'ümüzün şu 
yüceliğine bakınız : Bu millet bir daha bir Atatürk 
çıkaramaz deyip Türk milletini küçük ve hakir gö
ren zihniyete Atatürk'ün ne güzel cevabıdır bu söz
ler. Atatürk'ümüz şöyle devam ediyor : «Türkiye 
bolşevik komünist olmayacaktır. Şu ciheti de tebarüz 
'ettirmeliyim ki, ben komünist d'eğilim, Türk milliyet-
çisiyim.» 

Türk'ü ve Türk Milletini böylesine ulvî bir yak-
I laşımla ifade eden ve Türk milletinin fani bir ferdi 

olmaktan gurur duyan, Türk milliyetçisi olduğunu 
' her vesileyle özellikle belirtmeye çalışan bir yüce ruh 

yapısına sahip Büyük İnsan Atatürk'ü, O'nu Türk 
Milletinin yerine ikame etmek suretiyle küçültmeye 
ve ruhunu taciz etmeye hakkımız yoktur. Atatürk'ün 
bizzat kendisinin ifadesiyle, ebedî olan Türk Milleti
nin bir ferdi olmasına ve bundan gurur duymasına 
rağmen, «Atatürk milliyetçiliği» diye bir kavrama, 
hele hele önemli bir millî hukuk belgesi olan Ana-
sayada yer vermemek ilme ve mantığa uymadığı gibi, 
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde anlamını bulan yü
ce ruh yapısına da terstir. O halde, Anayasada Ata-

I türk'ün de benimsediği «Türk milliyetçiliği» tabiri yer 
almalıdır. 
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Keza, bu yeni düzenleme 12 Eylül 1980 Harekâ
tıyla memleketi bir felaketin eşiğinden kurtararak 
milleti huzura kavuşturan ve milletimizin gönlünde 
taht kuran Yüce Millî Güvenlik Konseyimizin de 
iradesine uygun olacaktır. Çünkü, Millî Güvenlik 
Konseyince çıkarılan 12.5.1982 gün 2670 sayılı Dev
let Memurları Kanununda Değişiklik Yapan Kanun
la Devlet memurları için şöyle bir yemin hükmü ge
tirilmiştir : 

«Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasada ifade
sini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kala
cağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 
ifadeleri yer aldığı halde yeni Anayasa Tasarısında 
ifadesini bulmuş «Türk miliyetçiliği» yoktur. 

Din ve Vicdan Hürriyeti : 
1961 Anayasasının 19 uncu maddesi, ibadet hür

riyeti tanıyan fıkrası hariç olmak üzere, yeni Tasarı
ya aynen aktarılmıştır. 

Bir milleti millet yapan ve yaşatan en önemli un
sur olan dinin, yeni Tasanda, geçmişin acı tecrübele
ri de dikkate alınarak gençliğin materyalist zihniyet 
sonucu ne fhalte geldiği düşünülerek daha da geniş bir 
hürriyet sahasına kavuşturulması gerekirken, maale
sef 1961 Anayasasından da geriye giden bir tutum 
söz konusudur. 

Din hürriyeti vazife duygusuyla da ilgilidir. Diğer 
hürriyetlerden ayrıldığı bir yanı da burasıdır. Aslında 
dinî eylem, bir vazifenin yerine getirilmesidir. İnanan 
kişi için bu vazifeyi veren mutlak varlık olan Allah' 
tır. insan, Allah'ın emrini, zorunlu gördüğü ve so
rumluluk hissettiği için onun mutlak olarak yerine 
getirilmesine inanmış, iman etmiştir. Böyle bir vazi
feyi yerine getirirken karşılaşacağı her engel onda 
büyük bir ıstırap kaynağı olur. Yüce ve mutlak bir 
varlığa dayalı ve ebedî hayatla ilgili olduğu için din 
hürriyeti insanın mukaddes hakkıdır, insanın bu hak
kının sağlanıp korunması Devlet görevlerinin başın
da gelmelidir. 

Din hürriyetinin yeni Anayasa Tasarısında gereği 
gibi teminat altına alınmadığı görülmektedir. Din 
hürriyetiyle ilgili olduğu iddia edilen madde, dindar 
olmayanın hareket serbestliğini teminat altına alıyor; 
ama dindarınkini dikkate almıyor. «Herkes vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.» hükmü 
tek başına hiçbir anlam ifade etmez, olup olmaması 
farklı sonuçlar doğurmayacak boş bir hükümdür. 

Muhterem üyeler; 
Kanaat, inanç, düşünce ruhî hadiselerdir. Bunlara 

zaten dışarıdan müdahale etme imkânı yoktur. Bu 

bakımdan din ve fikir hürriyeti ancak eylemde söz 
konusudur. Eğer, ibadette serbestlik yoksa, dinin 
emirlerini serbestçe yerine getirmek, yaşamak imkânı 
yoksa, orada din hürriyetinden, eğer fikirleri başka
sına aktarmada serbestlik yoksa, orada düşünce hür
riyetinden bahsedilemez. Yeni Anayasa Tasarısında 
dinin kötüye kullanılması, istismar edilmesi dikkate 
alınmış da nedense dinî değerlerin objektif bir ölçüde 
korunması ve dindarın ibadet hürriyetinin teminat 
altına alınması dikkate alınmamıştır. 

Aslında biz de dinin siyasete alet edilmesine şid
detle karşıyız. Bu, islam Dininin yüceliğine de ters 
düşen davranışlara engel olmak için gereklidir. An
cak, mutlaka objektif kriterlere bağlanmalıdır. Bu
günkü haliyle kalırsa, Anayasada din hürriyeti değil, 
dine konan yasaklar ve dinsizlik hürriyeti yer almış 
olacaktır. Bu ise Atatürk'ün bu konudaki sözlerine ve 
büyük Türk Milletinin bünyesine aykırı ve diğer bü
tün iyi taraflarına rağmen kabulü mümkün olmayan 
bir Anayasa Tasarısı ortaya koyacaktır ki, bu çok 
tehlikeli olabilir. Din eğitimi ilişe son sınıfa kadar 
mecburî olmalıdır. 

Muhterem üyeler; 
Bilindiği gibi din bilgisi dersi doğrudan doğruya 

Millî Güvenlik Konseyinin yakın ilgi ve direktifleriy
le 1981 yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde mecburî 
ortak dersler aracına alınmıştı. Nitekim bu önemli 
millî gerçeği çok yerinde teşhis ve tespit ederek din 
derslerinin mecburî olması talimatını vererek Müs
lüman Türk milletlinin kalbini kazanan, güvenini ka
zanan Muhterem Devlet Başkanımız, 23 Temmuz 1981 
günü Erzurum'da yaptığı konuşmasunda bu hususu 
milletimize müjdelemiştir. Ancak, Anayasa Tasarı
sındaki hüküm, çözüm yoluna giren din eğitimi prob
lemini yeniden kördüğüm haline getirecek şekilde ted
vin edilmiştir. Söz konusu hüküm, din eğitim ve öğ
renimini kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de ka
nunî temsilcilerinin isteğine bağlı hale getirmek su
retiyle 12 Eylül'den sonra din eğitimi sahasında 
gerçekleşecek olan en müspet gelişmeyi daha doğma
dan öldürmeyi hedef almış görülmektedir. 

Anayasada komünist, faşist ve teokratik eğilimli 
partilerin kurulamayacağı belirtilmiştir. Bunlara ta
raftar olmamak mümkün değildir; Ancak bunlara 
mutlaka açıklık getirilmeli ve Sayın Azgur'un konuş
masında belirttiği gerekçelerle Türk milliyetçiliğinin 
«Faşist, mazist» gibi haksız, çirkin suçlamalardan kur
tarılması şarttır. 

Gerekçede «Sosyal devletin sosyalist devlet anla
mına gelmeyeceği» belirtilmekle beraber, sosyalist par-
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ti kurulmasını yasaklayan bir hükme nedense yer ve
rilmemiştir. 1961 Anayasasının bu boşluğundan ya
rarlanan Devlet ve rejim düşmanlarının, bir sürü sos
yalist parti kurarak buralarda Devleti yıkma faaliyeti 
gösterdikleri çok çabuk unutulmuş görülmektedir. Bu 
boşluk kapatılmazsa ileride gene kullanılacaktır. 

«Teokrasi» denilince, Avrupa'nın sosyal yapısıyla 
ilgili bir hadisedir. Laiklik bir sosyal sınır olarak ki
lisenin istibdatına karşı; yani teokrasiye karşı bir tep
kidir. Fransız Büyük İhtilali ile laiklik zafere ulaşmış, 
artık siyasî iktidarla dinî iktidar birbirinden ayrıl
mışlardır. 

Bizdeki gelişme çok farklıdır, İslâm Dini (laikliği 
bizatihi diğer dinî inançlara saygı gösterilmesini iste
yen yapısında taşımaktadır. Mustafa Kemal'in sö
züyle «Laiklik, herkesin din, vicdan ve ibadet hür
riyetinin mükemmel hale getirilmesidir. Laiklik hiç
bir zaman din düşmanlığı değildir ve böyle anlaşıla
maz. 

Anayasa Tasarısının gerekçesinde «Laikliğin din
sizlik olmadığı »belirtilmiştir; ancak bu kâfi değil
dir. Laikliğin dinsizlik olmadığını belrten Atatürk'ün 
yukarıdaki sözüne Anayasa maddeleri arasında da yer 
verilmek suretiyle, bu konudaki istismarın da önüne 
geçilmelidir. 

Türk Milletinin istikbalinin teminatı orta tabaka
mız, esnaf ve sanatkârımız da Anayasada yer alma
lıdır. 

Türkiye ekonomisinde üç büyük üretici kesim var
dır. Bunlar; sanayici, çiftçi ve esnaf sanatkârdır. 
Ekonominin selameti için bu üç üretici kesime ve 
üretimi bizzat yapan, üretime sadece emeğiyle katı
lan işçi kesimine sahip çıkılması ve bunların çeşitli şe
killerde kollanıp teşvik edilmeleri gerekmektedir. Bu 
dört kesimden üçüne Anayasada yer verilip, toplumu
muzun denge unsuru, istikbalimizin teminatı orta ta
baka esnaf ve sanatkârımızın ihmal edilmiş olması 
önemli bir zaaftır. 

Çiftçi, işçi ve işveren, özel teşebbüsle ilgili hüküm
lere Anayasada yer verilmesi isabetli; ancak noksan
dır. Esnaf ve sanatkârımız ülke ekonomisinde önemli 
bir üretici kesim, küçümsenmiyecek bir istihdam saha
sı ve bütün bunların yanında Türk kültürünün yaşatı-
cısıdır. Türk kültürüne, millî ve manevî değerlerimize 
sahip çıkan, onları koruyan ve yaşatan bu kesim, ekono
mik fonksiyonu yanında, milleti millet yapan unsurlara 
sahip çıkmak ve yaşatmakla önemli bir sosyal fonksiyon 
da icra etmektedir. Bu sebeple de toplumu ayakta tu
tan önemli bir kesimdir. Bunları koruyucu, kollayıcı 

ve gelişerek ayakta kalmalarım temin edici hüküm
lere mutlaka Anayasada yer verilmelidir. Bu, Türk 
Milleti için çok önemli ve gereklidir. 

Derneklerin tabi olduğu hükümlere tabi tutulma
ması ve Anayasada ayrı bir yer ve önem verilmesi 
gereken, istikbalimizin ve rejimimizin teminatı esnaf 
ve sanatkârımızın, Ekonomik ve Sosyal Konseyde 
temsil edilmemesi de büyük hatadır. Bu hatada mut
laka düzeltilmelidir. 

Ayrıca Ekonomik ve Sosyal Konsey işçi, işveren 
temsilcileri yanında, esnaf ve sanatkâr temsilcisiyle 
birlikte mutlaka çiftçi temsilcisine de yer' verilerek 
ismiyle paralel bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı danışma heyeti teşekkül ettiril
melidir. Cumhurbaşkanlığına bağlı istişarî mahiyette 
görev yapmak üzere, bir danışma heyeti teşekkül et
tirilmesinde büyük faydalar vardır. Bu heyetin üyeleri 
9 kişiyi geçmemek üzere ve Cumhurbaşkanınca atan
malıdırlar. Bunlar bir nevî üst seviyede danışmanlık 
yapacak bürokratlardır. 

Anayasa Tasarısında yer alan Devlet Danışma 
Konseyine, milletimizi oldukça rahatsız edecek bir 
hüviyet verilmek istenmiştir. Bir kere böyle bir gö
rev için «Konsey» sözcüğü uygun değildir; alakası 
olmadığı halde Millî Güvenlik Konseyinin devamı imiş 
gibi yanlış anlamalara ve içindeki tabiî üyeliklerden 
dolayı da geçmişteki kötü örnekelere çağrışım yapma
ya oldukça müsait bir yapıdadır. 

Bütün anlamsız ve lüzumsuz yetkiler, başbakanın 
üzerinde Danışma Konseyi başkanına yer vermeler, 
sayıca oldukça kalabalık üyeler, tabiî üyeler, millet
vekilleri gibi andiçmeler ve milletvekilleri gibi doku
nulmazlıklar, başkanlık divanları, içtüzükler ve ben
zeri hükümlerle Anayasa Komisyonumuz yeni bir 
meclis havası vermek istemiştir Devlet Danışma Kon
seyine; Neden?., illa böyle bir meclis gerekiyorsa 
büyük çapta millet iradesine dayanan Senato ne
den kaldırılmıştır?.. 

Bu yapısıyla Devlet Danışma Konseyi demokratik 
rejimin sırtında bir kambur olacak ve uygulamada da 
büyük sakıncalar doğuracaktır. Hem hükümeti, hem de 
Cumhurbaşkanını zor durumda bırakabilecek tehlikeli 
bir yaklaşımdır bu. 

Diyanet İşleri Başkanlığının görev, statü ve atan
ma şekli Anayasa ile tespit edilmelidir. Diyanet İş
leri Başkanlığı Cumhuriyetin kendi kuruluşudur. 
Cumhuriyetten önce Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir 
teşkilat yoktu; yani Atatürk'ün eseridir. Bu sebeple 
de korunması ve kollanması gereken bir Cumhuriyet 
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müessesesidir. Bunun bilinerek hareket edilmesi, hu . 
konuda pek çok endişeyi ve şüpheyi silecektir. I 

Bu sebepledir ki, Diyanet îşlleri Başkanlığı teşki- I 
latını bir din teşkilatı olarak saymak ve anayasa ile I 
görevlerini ve Başbakanın atanma şekil ve yetkilerini I 
belirtmek zorunludur. I 

Milletvekilliği içiin 8 yıllık eğitim şartı antidemok- I 
ratiktir. 1982 Anayasa Tasarısında, milletvekili seçile- I 
bilmek için 8 yıllık eğitim şartı aranması son derece I 
antidemokratik bir durumdur. Çünkü millî iradenin I 
teşekkülünde ona önemli derecede gölge düşürecek I 
bir sınırlama getirilmektedir. Bu şekilde kabul edilir
se, ülkemizdeki eğitim seviyesi dikkate alınınca, mil- I 
iletimizin büyük bir bölümünün seçilime hakkı ellerin
den alınmış olacak ve ondan sonra da bu rejimin I 
adına demokrasi denilecek.... Bu son derece yan- I 
lıştır. Demokrasi, belli okuma imkânları olan bir I 
zümrenin yönetimi değildir, böyle de olamaz I 

Köylümüzün, esnaf ve sanatkârımızın ve işçimizin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine girmesine engel olu- I 
namaz, olunmamalıdır I 

Burada şunu da belirtmek isterim ki, 12 Eylül'e I 
gel'işimizdeki rolü olan kişi ve grupların taranması I 
halinde, bunların çok büyük bir çoğunluğunun yük- I 
sek tahsilli üniversite okuyan kişilerden teşekkül et- I 
tiği görülecektir. I 

Sınırlarımızda, cephelerimizde şehit olan aziz şe- I 
bitlerimizin büyük bir çoğunluğunun da yüksek tah
sil seviyesinde olmadığı veya 8 yıllık okuma seviye- I 
sini aşmadığı gayet açıktır ve bilinmektedir. Demek 
ki, sınırlarımızda şehit olmayan gelince herkes eşit 
olacak; ama seçilmeye gedince büyük bir kısmı se- I 
çilemeyecek.... Böyle şey olamaz, demokrasiyle bağ
daşamaz. 

1961 Anayasasındaki «Okur - yazar olmak» bük- I 
mü, «Türkçe okur - yazar olmak» şeklinde kabul I 
edilmelidir. I 

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının I 
Anayasa teminatı altına alınması çok yerinde olmuş- I 
tur. Uzun zaman sadece bir döviz makinesi olarak gö- I 
rülüp kendilerine sahip çıkılmayan ve bir sürü prob- I 
lemler içinde yabancı ülkelerde varolma, yaşama kav- I 
gası veren ve bütün bunlara rağmen de Anavatanına I 
çok ümit bağlayarak baştacı ettiğimiz turistlerden çok I 
çok fazla döviz göndererek vatanseverliklerini ispat I 
eden muhterem işçi kardeşlerimize bu vesileyle selam 
ve saygılarımı sunuyor, Allah yardımcıları olsun diyo
rum. I 
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İşte bu değerli Türk evlatlarının1 eğitiminin, kültü
rel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin ve ben
zeri haklarının, Anayasa teminatı altına alınması çok 
yerinde ve gerekli bir tutumdur. Belki daha da geliş
tirilmesi gereken bu hükme Tasarıda yer veren Ana
yasa Komisyonuna teşekkür etmek isterim. 

Sözlerime son verirken hatalı ve noksan yanlarına 
rağmen, oldukça önemli ve müspet hükümler de ih
tiva eden bu Tasarıyı Meclisimizin huzuruna getiren 
Anayasa Komisyonuna ve Anayasa yapma görevini 
liyakatla yerine getirerek (Tasarıya, millî bir hukuk 
âbidesi hüviyetini vereceğine inandığım Yüce M edişi
mizin çok muhterem üyelerine sonsuz saygılarımı 
sunuyor, bu önemli ve kutsal çalışmamızda başarılı 
olmamız için Yüce Allah'ın hepimize yardımcı olma
sını niyaz ediyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak, Al
dığınız sürenin 7 dakikasını kullanmadınız; bunun 
için de ayrıca teşekkür ederim. 

Sayın Tercan buyurun efendim. 
Sayın Tercan, en az süre alan değerli üyemizsiniz; 

15 dakika istemişsiniz. 
Buyurun efendim. 
CAVlDAN TERCAN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
1982 Anayasa Tasarısının genel görüşmelerinde, 

tarihî bir görevin sorumluluğu içlinde düşüncelerimi 
kısaca sunmak istiyorum. 

Anayasa Mahkememiz der ki, «Anayasalar sos
yal, siyasal, hukuk, ekonomi alanlarının, kısaca Dev
letin tüm yapısının temelli olan kuralları saptarlar.» 
Bir başka deyişle, toplumun siyasî örgütünü ilgilendi
ren ve bu örgütteki temel organların kuruluş ve işle
yişini düzenleyen, temel hakları ve ödevleri güven
ce altına alan kuralların tümüne anayasa denir. 

Çağdaş anayasaların esas amacı, toplumun huzur 
ve güvenini sağlamak, vatandaşın özgürlüğünü ve re
fahını sağlayacak ortamı yaratmaktır. 

Türk Milleti, anayasa hazırlığım yaparken, kendi 
bünyesine, kültürüne, tarihi gelişimine uyacak bir 
anayasa yapma çabasını gösterecektir. 

Bu Anayasayı yaparken 12 Eylül'e geliş öncesi
ni kısaca hatırlatmak isterim. Ancak, şunu belirtmek 
gerekir ki, 12 Eylül öncesine gelişte tek neden 1961 
Anayasası değildir. Türkiye Cumhuriyetini bölmek 
ve parçalamak isteyen gruplar, 1961 Anayasasındaki 
boşluklardan istifade ederek, kişi hak ve özgürlük
lerin boşluklarından yararlanmak suretiyle yaptıkları 
yorumlarla, iddialarla Devlet otoritesini zayıflatmış-



Danışma Meclisi B : 124 10 . 8 . 1982 O : 1 

lar, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik rejimini 
değiştirmeye çalışmışlar, iç ve dış barışı tehlikeye dü
şürmüşlerdir. Buna uygulamadaki aksaklıklar, sistem
deki değişiklikler, seçim sistemindeki aksaklıklar, si
yasî çekişmeler de dahil olunca Devlet tüm zaafa 
uğramış, terör almış yürümüştür. Bu dönemde (Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin yasal yetkisiyle bugünkü duru
ma gelinmiştir. Danışma Meclisi tarihî Anayasa yap
ma şerefine bu şekilde nail olmuştur. 

Bu değerlendirmenin ışığında, güçlü bir Devlet 
Balkanının varlığı memleket için gerekli olmaktadır. 

Batı ölçülerine göre modern bir yapıya sahip olan 
1961 Anayasasında gücünü milletten alan güçlü bir 
Parlamento, Parlamentoya sorumluluğu olan bir Hü
kümet, sınırlandırılmış bir güce sahip olan bir Dev
let Başkanı ve bağımsız bir yargı organı olmak üze
re üç güç vardı. Bu güçler demokratik bir ortam ya
ratamadı ve netice olarak da anarşik bir ortam mey
dana geldi. O halde, yürütme gücünün daha etkili ve 
güçlü olması düşünülecektir. 

Komisyonumuz, parlamenter sistemi ve güçlendi
rilmiş bir Devlet Başkanlığını kabul etmiştir. Ancak, 
güçlü bir başkan kabul etmiş; fakat buna karşılık gü
cünü milletten alan bir başkan seçimi sistemini kabul 
etmemiştir. Meselâ, 1958 Fransız Anayasasını örnek 
alan bir başkanlık sistemi sunmuş; fakat seçim şekli 
değiştirilmiştir. 

Türk toplumunun başkanlık sistemini kabul ede
ceğine inanmıyorum. Başkanlık sisteminin Türk top
lumuna uygulanacağına da inanmıyorum. 

Danışma Meclisine önemli bir görev düşmektedir; 
Ülke gerçeklerini ve tarihî gelişimini de göz önünde 
tutarak yürütmeyi güçlendirirken, bir sistem tartış
masına girmeden, yürütme ile yasama arasındaki den
geyi kurarak bağımsız bir yargı organıyla özgürlükçü 
parlamenter bir sistemi kabul etmektir. 

Cumhurbaşkanının Parlamento dışından seçilmesi, 
Anayasada geçici bir madde olarak belirlenmelidir» 
Türkiye Cumhuriyetinin yedinci Cumhurbaşkanı, Ana
yasa halkoylamasına sunulduktan sonra, bir defaya 
mahsus olmak üzere ve halk tarafından doğrudan se
çilmedir. Bu seçim şekli, siyasî çekişmelerden uzak 
olduğu gibi, askerî dönemle demokratik sivil yönetim 
arasındaki geçiş süresini kolaylaştıracak ve bu ba
kımdan olumlu bir düşünce olacaktır. 

Cumhurbaşkanına verilen yetkilerden bazılarına 
açıklık getirilmelidir. 

Geniş yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanı
nın, Başbakanı azletmesi ilerisi için kaygı vericidir. 

Başka bir konu da, Cumhurbaşkanının Başbakanı 
dışarıdan seçilmesidir. Parlamenter sistemlerde böyle 
Cumhurbaşkanının Başbakanı dışarıdan seçmesi söz 
konusu değildir. 

Cumhurbaşkanı seçim sistemi: 
Üye sayısı salt çoğunluğunun altına düşmemelidir, 

Meclis Başkanı seçimleri gibi eşdeğerde olmamalıdır. 
Devlet Danışma Konseyi; 
içtüzüğü, andiçmesi, dokunulmazlığı, aylık ve 

ödenekleriyle bir Senato izlenimi vermektedir. Ko
misyon, Senatoyu kabul etmeyeceğine göre bir danış
ma kurulu niteliğinde olan Devlet Danışma Konse
yinin bazı hususlarına açıklık getirilmelidir; İleride 
doğacak bazı huzursuzlukları önlemek gayesiyle. Me
selâ vereceği kararlar yasama organının üstünde olma
malıdır, kanunları inceleyebilme müddeti belirlen
melidir. 

Türk Dil Akademisine Anayasada yer verilme
sine gerek görmüyorum. Zira Atatürk tarafından 
kurulan Türk Dil Kurumu^ İlgili Kanunda yapılacak 
değişikliklerle ıslah yoluna gidilebilir. 

Üniversitelerin bilimsel özerkliğine evet; fakat 12 
Eylül'e gelişte üniversitelerin de iyi imtihan vermedik
leri göz önüne alınırsa 165 inci madde düzenlenirken 
Devletin üniversiteler üzerindeki gözetim ve denetimi 
imkânsız hak getirilmemelidir. Maddenin üçüncü 
ve dördüncü fıkralarına katılmıyorum. 

Anayasa Mahkemesinin maddelerini içeren konu
ları olumlu buluyorum. Ancak, seçilecek üyelerin 
özellikleri belirlenmelidir. Seçilecek olan 15 üye be
lirli oranda Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, başsavcı
lardan, üniversitelerden, Barolar Birliğinden gösteri
lecek adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından se
çilir. Yüce ve tarafsız olan bir mahkemenin alacağı 
kararlar da salt çoğunlukla değil, üçte iki çoğunlukla 
alınmalıdır. 

Tasarı, özel yüksek okulların açılacağını hükme 
bağlamıştır. Toplumun huzuru ve Türk eğitim sis
teminin geleceği bakımından mahsurlu görmekteyim. 

Milletvekili seçimi için ilköğretim yeterli olmalı
dır. Zira bu şekilde milletvekili seçiminden geniş bir 
kitle istifade edecektir, İlkokul ve ortaokul eğitimi 
arasında da aşırı bir fark görmüyorum. 

Seçmen yaşını 21 olarak kabul ediyorum ve dört 
senede bir milletvekili seçimini olumlu buluyorum. 

Temel hak ve özgürlükler aşırı kısıtlanmamalıdır. 
Genel kısıtlamalar dışında hak ve özgürlükler üzerin
de özel kısıtlamalar yapılmasından yana değilim. Bu 
konu, maddelere geçildiğinde açıklığa kavuşacaktır. 

— 297 — 



Danışma Meclisi B : 124 10 . 8 . 1982 O : 1 

Dernek ve sendikaların amaçlan dışında hareket 
etmelerini, bilhassa aktif politikadan uzaklaştırılma
larını olumlu karşılıyorum. 

Sendikaların diğer tüzelkişiler gibi, idarî ve malî 
yönden Devlet tarafından denetlenmelerini olumlu 
buluyorum. 

Üyelerin aidatını doğrudan sendikaya ödemesi, 
Türk işçisinin sosyal ve ekonomik haklarının kısıtlan
masını gerektirmez, işçi bağlı olduğu sendikaya aidatı
nı öderken ne istediğini bilecek ve ödediğinin kar
şılığını sendikasından isteyecektir, işçi aidatını kendi 
ödemekle onore olacaktır. 

1963 yılında, 275 sayılı Yasayla getirilen cahck-off 
sistemi ile sendikalar güçlendirilmiş ve kanun amacı
na ulaşmıştır. Check-off sisteminin kaldırılması; yani 
işçinin aidatını doğrudan ödemesi sendikaları malî 
yönden güçsüz düşürmeyecektir. Ancak, belki kolay 
sendikacılığı önleyecektir. Sendikalar da işçi sorunla
rına daha çok eğilmek zorunda kalacaklardır, işçi -
sendika ilişkilerini olumsuz yöne itmeyecektir. 

Ancak kuşkum şudur ki; işçilerimizin aidatlarını 
ödemelerindeki gösterecekleri ihmalkârlık neticesi top
lusözleşmeden istifade edemeyecekleridir. Şurası mu
hakkak ki, Türk işçisi her geçen gün menfaatinin bi
lincine ulaşmıştır; aidatlarını da zamanında ödeye
ceği muhakkaktır. 

Grev ve lokavt sınırlandırılmış'tırv 

işçi ve işveren tek sendikaya üye olmaktadır. 
Grev ve lokavt kötüye kullanılmayacaktır. 
ideolojik grev ve lokavtlar, dayanışma grev ve 

lokavtları, işyeri işgalleri, verim düşürücü direnişler 
yasaklanmıştır. 

Bütün bunlar, çalışkan Türk işçisinin sopalarla, 
zorbalıkla miting meydanlarına sürülemeyeceğinin ha
bercisidir. 

Sendika otoritesi kalkacak, güçlü devlet denetim 
ve gözetiminde işçinin menfaatleri yanında çalışan, 
onun her türlü yardımına koşan sendikacılık dönemi 
başlayacaktır. 

Anayasa Tasarısının 54 üncü maddesinde «Din
lenmek, çalışanların hakkıdır. 

Tatiller ve yıllık izin hakları kanunla düzenlenir.» 
denilmektedir. Burada işçilerin daha önce kazanılmış 
olan ücretli hafta, bayram ve genel tatil, ücretli yıl
lık izin hakları yasalarla korunmalıdır. Ancak bay
ram, hafta, genel tatilleri yıllık izin içinde sayılmalı
dır. 

Bir işyerinde, örneğin (bir hastanede 20 gün izin 
alan bir işçi işyerine 20 gün sonra dönmelidir, işçi 
statüsünde çalışan bir personel işyerine 20 günde 

dönecektir. Zira, hafta, bayram tatili ve genel tatiller, 
senelik izinleri içinde sayılacaktır, işyerinin çalışması 
ve iş düzeni bakımından bu konu çok önemlidir. 

En çok 10 işçi çalıştıran işyerlerinde grev ve lokavt 
hakları tanınmalıdır. Büyük çoğunluğu teşkil eden 
işyerleri, 10 işçi çalıştıran işyerleridir. Ayrıca, büyük 
işyeri - küçük işyeri gibi ayrı bir sorun yaratılmama-
lıdır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlara 
üye olma hakkı kısıtlanmamalıdır. «Kamu kurum 
ve kuruluşları ile Kamu iktisadî Teşebbüslerinde 
devamlı olarak çalışanlar, meslek kuruluşlarına üye 
olamaz fıkrası değiştirilmelidir. Kurumlarla olan 
meslekî ilişkiler engellenmemelidir. 

Anayasa Tasarısının olumlu yönlerinden biri de, 
geçmişte olduğu gibi, sivil iktidarın başı sıkıştığı za
man sorumluluklarını Türk Silahlı Kuvvetlerine dev
retmeden ve genel düzeni korumak için sıkıyönetim ilan 
etmeden, olağanüstü hal çarelerini getirmiş olmasıdır. 

Tasarıda Atatürk milliyetçiliğine ve beraberinde 
Türk Bayrağına ve İstiklâl Marşına yer verilmesi 
kıvanç vericidir. (Komisyona teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Geçmişin acı izlenimlerini azalttıkları için 
sağolsunlar. 

Devletin sakatları, yaşlıları, gençliği, yurt dışın
da çalışan işçileri, sanatı ve sanatçıları, Türk tarih ve 
kültür varlıklarını koruması, sporu geliştirmesi olum
lu bir harekettir. 

Nüfusumuzun geniş bir bölümünü oluşturan ta
rımla uğraşanların sosyal durumlarını emniyet altına 
almak, yaşam düzeylerini artırıcı tedbirler almak, 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını önlemek, 
konut sorununu çözmek devletin önemli sorunların
dandır. 

Çevrenin korunması sağlık açısından önemlidir. 
insanlık, tabiatın kendisine bahşettiği sağlık ortamı
nın bilinci içindedir. Kış ayları gelince Ankara'nın 
hava kirliliği gündeme gelir. Devlet çevre kirlenmesi
ni önleyici her türlü tedbirleri ve bunun yanında çev
reyi koruyucu ve geliştirici önlemleri alırken, vatan
daşların da bu görevleri paylaşması ve bununla yü
kümlü kılınması gerektiği kanaatindeyim. 

Sağlık hizmetlerine gelince: 
Sayın Uzunoğlu ile aynı fikirdeyim. Yalnız, (Sağ

lık hizmetlerinde finansman kaynağı temin edildiği 
takdirde, genel sağlık sigortasına yer verilmesini olum
lu bir adım olarak kabul ediyorum. 

Radyo ve Telpvizyon idaresinin tarafsızlığının 
güvence altına alınmasını, Genel Müdür ve üç Yöne-
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tim Kurulu üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından se
çilmesini, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile Yüce 
Divanın kabulünü olumlu buluyorum. 

Ayrıca Tasarıda yer almasının faydalı olacağını 
düşündüğüm konular şunlardır: 

Çalışma şartları ile ilgili 53 üncü maddeye ilave 
olarak; «İşverenler, çalışanların gücünü, sağlığını 
koruyacak iş şartlarını sağlamakla 'ödevlidirler.» 
hükmü konulmalıdır. 

Benim için ciheck-off kadar, grev kadar, işçinin 
sağlığı da önemlidir; en az onlar kadar önemlidir. 

lîkincisi; çalışma şartları, kadının esas ailevi va
zifesinin ifasına müsait olmalı, anaya ve çocuğa özel 
ve uygun bir himaye sağlanmalıdır. 

tşçi statüsünde çalışanlar için (îş Yasasında mev
cut olan hükümler Anayasa ile emredici olmuştur. 

657 sayılı Yasaya tabi kurumlarda çalışan kadın
ların da sosyal ve ekonomik bir problemi olan kreş
ler ve çocuk bakımevlerini yapmak devletin görevi 
olarak Anayasada yer alacaktır. 

Ayrıca çalışan kadın, çalışan erkeğin sahip oldu
ğu haklara ve eşit çalışma için erkeğin aldığı ücret
leri alma hakkına sahip olmalıdır. 

Maddelere geçildiğinde vereceğim önergelerle 
bunları savunacağım. Teknik yönden arızalar olabi
lir. Danışma Meclisinin ve Anayasa Komisyonunun 
bunu düzelteceğine ve beni destekleyeceğine inanıyo
rum. 

(Kısaca değindiğim ve olumlu oy vereceğim Ana
yasanın, Danışma Meclisinin katkılarıyla en iyi şe
kilde çıkacağına inanıyorum. Daha kısa, daha öz ve 
bazı maddelerine açıklık getirilmek suretiyle Türk 
Milletinin isteğine uygun bir Anayasa yapılacağına 
inanıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

İBAŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Sayın Öney, söz sırası sizde, buyurunuz efen

dim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Dokuz aylık bir' süreden beri yoğun ve değerli 

çalışmalar yapmış olan Danışma Meclisimiz, bugün 
esas görevi olan Anayasayı hazırlamak ve Türk top
lumunu huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir de
mokratik parlamenter sistem çerçevesine yerleştirmek 
noktasına gelmiştir. 

Bugüne kadar Anayasa Tasarısının tümü üzerin
de söz alan sayın üyeler, Tasarı üzerinde ayrıntılı de
ğerlendirmeler yapmışlar ve çeşitli görüşler ileri sür

müşlerdir. Ben konuşmamda somut noktalara in
meden genel izlenimlerimi birkaç konuda toplayarak 
özet olarak sunmaya çalışacağım. 

Yapılan konuşmaların çoğunda dile getirildiği 
gibi, Anayasa Tasarısı, güçlü devlet, daha doğrusu 
güçlü icra ilkesine göre hazırlanmıştır. Cumhurbaş
kanına verilen yetkiler, olağanüstü hal dönemlerine 
ilişkin düzenlemeler, kişi hak ve özgürlüklerinin sı
nırlandırılmasına ilişkin esaslar, bu ilkenin açık işa-

j retleridir. Bunlarla, disiplin sağlayan ve gerektiğin
de sert kararlar alabilen kuvvetli bir devlet oluşturul
maya çalışılmaktadır. 

Bunun yanında, devletin aynı zamanda vatandaş
larını koruyan, Jiz&ÜMe muhtaç, güçsüz kişilere el 
uzatan müşfik bir devlet olması da amaçlanmakta
dır. Sakatların korunması, ihtiyarların korunması, 
yurt dışındaki işçilere sahip çıkılması gibi konuları 
kapsayan hükümlere Tasarıda yer verilmiştir. 

Toplumun mutluluk ve huzurunu sağlamak ve ki
şinin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan ekono
mik ve sosyali engelleri kaldırmak, devletin temel 

I amaç ve görevi olarak bdıirlenmiştir. 

Bütün bunları saygıyla karşıladığımı hemen ifa
de etmek isterim. 

Yalnız, bir yanda bu hükümler getirilirken, diğer 
I yanda 12 Eylül öncesi dönemde çok başarılı sınav 
I vermediği düşünülen bazı kesimler âdeta cezalandı-
I rılmışitır. İşçiler, sendikal! faaliyetler, basın, hatta 
I yargı organlarına ilişkin düzenlemeler açıkça bu iz-
I 1 en imi vermektedir. 
I Oysa, bazı başarısız uygulamaları veya birkaç kö-
I tü örneği hafızalara çok derin işleyerek tüm müesse-
I şeyi suçlu saymak, birlik beraberlik ve barışa büyük 
I ihtiyaç duyduğumuz ve demokrasiyi kurmayı amaç 
I edindiğimiz böyle bir dönemde doğru ve tutarlı bir 
I yaklaşım olamaz. 

I Sayın arkadaşlarım; 
I IBu genel değerlendirmeden sonra şimdi ben bu 
I güçlü devlet ilkesine geçmek ve konuyu iki açıdan 
I ele atarak işitiyorum izninizle. 
I Birincisi şudur; aslında güçlü devlet her ülke 
I halkının özlemidir. Devletinin gücünü kuvvetini bi-
I len toplum güven ve huzur içinde yaşar, çeşitli ke-
I simler arasında uygar ve hoşgörülü bir ilişki gelişir, 
I ilerleme, yükselme ve gelişme şevki artar, yarına gü-
I venle bakma müm'kün olur. Her zaman çalkantılar 
I içinde olan, kararsız, güçsüz ve istikrarsız bir dev-
I let yapısı kimseye yarar sağlamaz ve toplumu hiç bir 
1 yere götüremez. Bu nedenle, Anayasa Tasarısında ve 
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gerekçesinde sözü edilen güçlü devlet ifadesini uy
gun karşılıyorum. 

Ancak, devleti güçlü kılmak, anayasaya bazı mad
deler yazmakla veya devletin emretme,yasakkoyma 
veya müeyyideler getirme imkânlarını seferber et
mekle sağlanamaz. iDevleti güçlü kılmak ancak hal
kın devletine saygı ve güvenini artırmakla gerçekle
şebilir. («Bravo» sesleri). 

Bunun tartışma götürmez bir gerçek olduğu ka
nısındayım. O halde, sorun, bu saygı ve güveni na
sıl yaratabileceğimizdir. 'Kanım odur ki, halkın dev
letine saygı ve güven duyması, devletin ekonomik açı
dan gerçekten güçlü ve muktedir, sosyal açıdan da 
adil ve dengeleyici olabilmesiyle sağlanır. İnsanlar 
ancak böyle bir devlet için birtakım hak ve menfaat
lerinden seve seve fedakârlık etmeyi kabullenebilir
ler. 

Hiç şüphesiz 45 milyonluk Türkiyemizin sonsuz 
ihtiyaçları ve çok karmaşık sorunları vardır. Bu ih
tiyaçlar giderildiği ölçüde, sorunlar çözüldüğü ölçü
de, ahenkli, huzurlu ve gelişme dinamiklerine sahip 
bir toplum yaratılabilir. İhtiyaçların karşılanmasın
da ve sorunların çözülmesinde de en önemli görev 
tabiî ki devletindir ve devletin gücü de burada söz 
konusudur. Yani meselemiz kalkınarak bu ekono
mik güçlülüğü sağlamaktır. 

Ekonomik kalkınmayı mümkün olan en hızlı bi
çimde gerçekleştirerek kaynaklarınızı ve imkânları
nızı artıramazsınız hangi dayanaktan alacaksınız gü
cünüzü? İstediğiniz kadar topluma mutluluk sağla
mayı ve özgürlükleri sınırlayan ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmayı devletin temel amacı olarak be
lirleyin. Bunu yapabilecek kaynak ve imkânlarla dev
leti teçhiz edemiyorsanız, amaca ulaşmanız mümkün 
olamayacaktır. 

Nitekim, Anayasa Tasarımız bu tehlikeyi bir öl
çüde bugünden görmüş ve 74 üncü madde ile «Dev
let ekonomik ve sosyal görevlerini malî kaynakları
nın yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.» hükmünü 
koymuştur. Ancak, devletin böyle bir maddenin ar
kasına sığınmasının ne kadar mazur görülebileceğini 
takdirlerinize arz ediyorum. 'Pastayı büyütemiyorsa-
nız, elinizdeki küçük pastayı adil bile dağıtsanız faz
la anlam taşımayacaktır, insanlarınızı yeterince tat
min edemeyeceksinizdir. 

Vatandaşına güven veren ve saygı uyandıran güç
lü devlet oluşturmak istiyorsak, bunu sağlayacak 
araçları da düşünmek zorundayız. İşte Anayasa Ta
sarımız hu noktada suskundur. Yeterli mekanizma

lar getirilmemiştir. Ekonomik yapı ve iktisadî ku
rumlar açık biçimde gösterilmemiştir. «Ekonomik 
hayatın düzeni» Başlığı altında sadece piyasaların 
denetimi, tüketicilerin korunması, ücret, aylık ve sos
yal yardımlar şeklinde yer alan üç başlık her halde 
yeterli sayılamaz. 

Bir holümde kalkınmanın planlanacağından söz 
edilirken, önceki dönemde anayasal bir müessese 
olarak belirlenen Devlet (Planlama Teşkilâtına bu Ta
sarıda acaba niçin yer verilmemiştir? 

Bir başka bölümde düzenlenen enflasyonu önle
me maddesi ise, âdeta faydadan çok zarar getirebile
cek kadar katı olduğundan, onun da amacımıza uy
gun bir düzenleme oülalbileceğini ıtahmin etmediğimi 
belirtmek isterim. Bu noktalardaki somut görüşleri
mi maddelerde* sırası geldikçe ayrıntılı olarak belir
teceğim. 

Devletin gücü konusunda belirtmek istediğim 
ikinci nokta da şudur: 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir toplumun hukuk sistemi hiç bir zaman o 

toplumu meydana getiren iki temel unsur olan dev
letle ferdî hasım gibi görmemelidir. Birini diğerine 
karşı korunmaya muhtaç veya birine öbürünü bastır
ma imkânı verir biçimde düzenlenmemelidir. Böyle 
bir yaklaşım daha ilk /günden bir çelişme ve gerilim 
yaratmaya müsait olacağından, tüm toplumu; yani 
kişiyi de, devleti de (hırpalamaktan başka bir sonuç 
vermeyecektir. Tasarıda yer alan bu izlenimi verebi
lecek ifadeler üzerinde titizlikle durmak gerektiği 
anısındayım. 

Sayın üyeler; 
Son olarak bir konuya daha değinerek konuşma

mı bitirmek istiyorum: 
Bir anayasa hazırlanırken geçmiş dönemin olumlu 

ve olumsuz deneylerinden, iyi ve kötü uygulamala
rından hiç şüphesiz ders alacağız, gerekli yeni düzen
lemeleri yapacağız, ancak bunu yaparken şu hususu 
da gözden kaçırmamak zorundayız. Türkiye bugün 
bir olağanüstü dönem anayasası yapmıyor. Sayın 
Devlet Başkanının ifade ettikleri üzere, kısa bir sü
re sonra geçeceğimiz özgürl'ülkçü demokratik parla
menter düzenin anayasasını yapıyor. 

O halde, demokratik parlamenter rejimin koşul
larına uygun ve her halde hiç olmazsa 20-25 yıl için 
geçerliliğini koruyabilecek bir anayasa ortaya çıkar
mak zorundayız. Demokratik parlamenter bir reji
min devlet yapısı ile, zorunlu kurum ve kurallarıyla 
ve işleyecek doğal çarkıyla bağdaşması zor olabile-
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cek noktalar üzerinde dikkatle durmamız gerektiği 
kanısındayım. 

Maddelere geçildiğinde somut görüş ve önerile
rimi açıklayacağımdan geneldeki bu konuşmamı 
fazla ayrıntıya girmeden burada bitirmek istiyorum. 
Hazırlanan Tasarının Danışma Meclisinin sayın üye
lerinin değerli katkılarıyla geliştirileceğine olan inan
cımı ifade ederek, Yüce Kurulunuza derin saygılar 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Öney, istediğiniz sürenin ya
rısını kullandınız çok teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, sayın arkadaşımız
dan bir sual sormak istiyorum? 

BAŞKAN — İBuyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Dediler ki, «Devletle fert hasım 
olarak görülmektedir Anayasanın felsefesinde»... 
Buna bir, iki örnek verebilir misiniz? 

TÜLAY ÖNEY — Maddelere geçildiği zaman 
vereceğim. 

BAŞKAN — (Maddelere geçildiği zaman verecek
ler. 

Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Teşekkür ederim ISayın Öney. 
Sayın 'Bayazıt, buyurun efendim. 
RİFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin çok kıymetli üyeleri; 

Yaptığımız yemine candan bağlı olarak yeni Ana
yasa Tasarısını Milletimize hayırlı ve uğurlu olacak 
şekilde müzakere ve kabul etmek için toplanmış bu
lunuyoruz. 

1961 Anayasası 1^50-1960 arasındaki hürriyetle
rin kısıtlanmış olduğu. döneme tepki şeklinde, muay
yen bir partinin ve bir zihniyetin hazırladığı kabul 
edilmiş olup, burada güçlü bir yürütmeden kaçınıl
mış, yürütme yasamaya tabi bir organ olarak düzen
lenmiş, sorumluluklar azaltılmış, hürriyetler sınır
sız bir şekilde çoğaltılmış, yargı kuvveti belirli koşul
lar içinde yürütme ve yasamayı denetleme yetkileriy
le donatılmıştır. 

'Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren devleti bölmek isteyenlerin kişi hak ve hürriyet
lerine ilişkin maddelerdeki boşluklardan yararlana
rak gençliği, işçiyi, köylüyü, şehirliyi, yaptıkları al
datıcı yorum ve ileri sürdükleri görüşlerle devletin 
güç ve otoritesini zayıflatmaya, Türkiye Cumhuriye
tinin demokratik rejimini değiştirmeye, devleti par
çalayarak bağımsızlığını ortadan kaldırmaya teşeb

büs ettikleri, hatta bazı yerlerde özel yönetim kur
dukları, sık sık sokaklarda bir kısmı sağ, bir kısmı 
sol ellerini kaldırarak yürüyüşler ve gösterilerde bu
lundukları, yayınlanan makalelerde, neşredilen risa
le ve kitaplarda türlü derneklerin ve kuruluşların 
toplantılarında kanun dışı hareketlerle tahrik ve teş
vik edilmiştir. 

Hepimiz 12 Eylül 1980'den önce çok çile çektik. 
Artık o günlere bir daha dönmeyi Devletini, vatanı
nı, milletini seven, Atatürk ilkelerine bağlı olan hiç
bir vatandaş istememektedir. 1961 Anayasasının güç
süzlüğünden 112 Eylül öncesine gelindiğini şimdi açık
lığı ile görüyoruz. 12 Eylül Harekâtı, Devleti orta
dan kaldırmak isteyen güçlere karşı, Devleti sağlam 
temellere oturtmak, boşalan Devlet otoritesini yeni
den kurmak için yapılmıştır. 

Devleti yeniden Devlet yapmak, çürümeye yüz 
tutan idareyi çürümekten kurtarmak, çalışmayan 
parlamentoyu çalışacak hale getirmek, yargıya saygı-
gınlığını kazandırmak; Devleti, hükümeti güçlendir
mek, halkın hürriyet içinde refah ve saadetini sağla
mak, Devletin ve hükümetin dernekler vasıtası ile 
idare edilmesini önlemek, üniversitelerimizi ilim ve 
irfan yuvası haline getirmek, 12 Eylül öncesine dön
memek için lüzumlu tedbirleri almak, hizmetleri in
kâr edilmeyen memleketsever basın ile Devletine ve 
milletine sadık yurtsever işçisi ile Atatürk'ün izin
den ve ilkelerinden hiçbir suretle ayrılmayacak genç
liği ile memuru ile köylüsü ile şehirlisi ile iç ve dışta 
yurdumuzu koruyacak kıymetli ordusu ile birbirini 
tamamlayan, birbirinin görevine müdahale etmeye
cek yasama yürütme ve yargı organlarıyla Cumhuri
yetimizi ilelebet yaşatmaya matuf, yaptığımız yemi
ne candan "bağlı olarak alacağımız kararlarla evlatla
rımıza şerefli bir miras burakacağız. 

Anayasa Komisyonunun 12 Eylül 1980 Harekâtı
nın felsefesi ve millî ruh içinde hazırlanan Anayasa 
Tasarısının «Genel Esaslar» başlıklı birinci kısmının 
güzel hazırlanmış bilhassa «Devletin bütünlüğü, res
mî dili, bayrağı, millî marşı» başlıklı maddesi, başlı-
başına Komisyonu, Meclisimizi şerefle Parlamento 
tarihine geçirecek maddelerden biri olacaktır. iBu kı
sımdaki görüşlerimi, maddelerin müzakeresi sırasın
da arz edeceğim. 

Tasarının, «Temel Hak ve ödevler» başlıklı ikin
ci kısmının l!l inci maddesinde mevcut deyime doku
nacağım. Düne kadar anayasalarımızda ve hatta 1961 
Anayasasında «Özgürlük» yerine «Hürriyet» kelime
si kullanılmıştır. Tarihimiz boyunca «Hürriyet» in 
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anlamı büyüktür, kökünü tarihten almaktadır. Üç ev
li bir köyde dahi hürriyetten bahsedilir. Yerleşmiş 
bir kelimenin yerine, tam yerini almayan bir kelime 
kullanmıyalım, hürriyet kahramanlarının hatıraları 
için bu kelimeye sadık kalalım. 

Basının doğru haber vermek ve genel ahlaka ay
kırı yayın yapmamak, ilkelerine uygun hareket etme
sini sağlamak amacı ile kanun ile kurulacak basın 
ahlak kurumunun kurulmasını, bu kurulun başkan 
ve üyelerinin demokratik esaslara ve basın hürriyeti 
ilkelerine uygun surette, kanunda gösterilecek husus
larla seçilmesi esasının getirilmesi daha uygun olur. 
Maddelerin müzakeresi sırasında ayrıca izahat vere
ceğim. 1960 yılından sonra basının . kendi arasında 
kurduğu Basın Şeref Divanı bir netice vermemiştir. 
Müeyyidesizdir, kemdi içinde otokonıtrol sistemi ge
tirilmelidir. 

Bugüne kadar basının birçok suiistimalleri, yol
suzlukları, nüfuz suiistimallerini, toplu kaçakçılıkla
rı, kanuna aykırı eylemleri meydana çıkardığı, çok 
büyük hizmetler yaptığı inkâr edilemez. Memleket 
hayrına yaptıkları hizmetlerinden dolayı şükranları
mı arz etmeyi bir borç bilirim. 

Dernek kurma hakkı : 
1961 Anayasasının dernek kurma hakkına ilişkin 

(29 uncu maddesi yetersiz olduğu ve 12 Eylül'1980' 
den önce hükümetleri derneklerin idare ettikleri gö
rüldüğü ve derneklerin gayelerinin dışında hareket 
ettikleri; için yeni düzenleme getirilmiştir. Yeni dü
zenleme ile Tasarının 33 üncü maddesinde dernekler 
saltanatına son verilmiş, yeni kurulan ve kurulmakta 
olan vakıfların da bu maddenin içine alınması mem
nuniyet verici şekilde karşılanmıştır. 

Kanunlar, iktidarlar tarafından istedikleri istika
mette çabuk değiştirilebilir; fakat Anayasa hüküm
leri, iktidarlarca kolay kolay değiştirilemez. Bu se
beple, maddenin geniş tutulması yerinde ve hatta 
icabında daha da genişletilmelidir. Derneklerin ken
di konu ve amaçları dışında gösteri yürüyüşüne iş
tirak edemeyecekleri çok isabetlidir. Geçmiş günler
de bunun çok acı misallerini gördük ve çektik. 

Tasarının «îspat hakkı» başlıklı 36 ncı maddesin
de, kamu görevlilerine suç isnat edilmesi halinde, 
isnat sabit olmazsa, müfteri hakkında resen iftira su
çundan dolayı dava açılması hükmü getirilmelidir. 
Bu, kamu hizmetleri için bir teminat olur. 

Tasarının üçüncü kısmındaki mülkiyet ve miras 
haklarının -topluma zarar vermeyecek yönde kullanıl
masına azami derecede dikkat edilmelidir. 
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«Kooperatifçiliğin gelişmesi» başlıklı 1961 Ana
yasasının 51 inci maddesinde mevcut olmadığı halde, 
Tasarının 46 inci maddesinde kooperatiflerin siya
setle uğraşmamaları, siyasî partiler ile işbirliği yap
mamaları, hükmünün konulması, kooperatifçiliğin 
amacı bakımından uygun görülmüştür, Ancak koo
peratiflerin Devlet tarafından denetlenmesi, malları
nın Devlet malı sayılması yönünden de maddeye ila
ve yapılması gerekli görülmüştür. 

Tasarının kamulaştırmaya ilişkin 48 inci madde
sinin son fıkrasının metinden çıkarılması yolundaki 
Sayın Gölcüklü'nün görüşüne ben de katılıyorum; 
isabetlidir-

Tasarının küçük işyerlerinde grev ve lokavt yasa
ğına ilişkin 59 uncu maddesini Sayın Kemal Dal'ın 
görüşü çevresinde yerinde görüyorum, metinden çı
karılmasını rica ediyorum. 

Tasarının, «Seçme seçilme ve siyasî faaliyette 
bulunma hakları «başlıklı 76 inci maddesindeki seç
men yaşının 21 'i doldurması ilkesi yerindedir. Yük
sek Meclisinizde daha önce Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun görüşülmesi sırasında bu konu mü
zakere edilmişti. Yalnız, bu maddeye silah altında 
bulunan er ve erbaşlarla, ceza ve tevkif evlerinde 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin seçimlere katılma
ması hükmünün getirilmesi yerinde olur; İleride Ana
yasa hükmünün değiştirilmemesi bakımından. 

Tasarının, partilerin uyacakları esaslara ilişkin 78 
inci maddesinde denetleme yönünden Cumhuriyet 
Başsavcısına bir çok yeni görevler verilmesi memnu
niyet verici bulunmuştur. Geçmişte, bir siyasî par
tinin genel başkanı Türk ceza Kanunun 163 üncü 
maddesine aykırı harekette bulunduğundan dolayı 
Cumhuriyet Başsavcısı Partiler Kanununa göre ha
rekete geçmiş, Partiler Kanununun 111 inci maddesi 
uyarınca mensup olduğu partiye ihtar yapılması hak
kında Parti Yasaklama İnceleme Kuruluna dava açıl
mış, durumu tehlikeli gören diğer iki büyük partinin 
liderleri,, bu başkanı kurtarmak için acele bir hafta 
içinde 11(1 inci maddede değişikliğe ilişkin bir kanun 
çıkarmışlar. IBu kanun muvacehesinde Yargıtay Ce
za Daireleri Başkanlar Kurulu; yani Parti Yasakla
ma İnceleme Kurulunun bakmakta olduğu dava or
tadan kaldırılmıştır. 

Bu Kanun değişikliğini o günün Cumhurbaşkanı 
Anayasa Mahkemesine iptal için dava açmış, Anaya
sa Mahkemesi iptal etmiş; fakat iptal hükmü geri
ye işlemediği için o partinin genel başkanının parti-
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den uzaklaştırılması durdurulmuş ve dolayısıyla par
tinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava 
açılması imkânı da ortadan kaldırılmıştır. 

Bu uygulama karşısında, parti liderlerinin ve on
lara bağlı milletvekillerinin tutumu yüzünden yargı
nın elinden bir davanın nasıl alındığını açıklıkla görü
yorsunuz. 

Siyasî partilere yüksek yargı organlarının mensup
larının, Yüksek öğretim İRurulu üyelerinin, hâkim 
ve savcıların, öğretmenlerin kamu hizmeti gören ku
rum ve kuruluşların sürekli memur statüsündeki gö
revlilerinin, silahlı kuvvetler mensuplarının giremeye
cekleri, bir veya birkaç bölgeye, bir veya birkaç sos
yal sınıfa ve cemaate veya bir zümreye .dayalı siya
sî parti «kurulamayacağı, siyasî partilerin gençlik, ka
dın kolları ve benzeri teşekkülleri, vakıfları kurama
yacağı yönünde maddeye hükümler getirilmesi devle
tin bütünlüğü,, bölünmezliği ve selameti yönünden 
faydalıdır. 

Tasarının «Milletvekili seçilme yeterliği» başlıklı 
84 üncü maddesinin son fıkrasında Anayasa (Mahke
mesi üyelerine ilişkin 181 inci maddeye konulan «Ay
rılmalarını izleyen iki yıl içinde genel mahallî idare 
seçimlerine aday olamazlar, seçilemezler» hükmünün 
yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleriyle hâ
kimler, savcılar, vali, genel müdürler hakkında da 
uygulanması için maddeye hüküm getirilmesi yerin
de olur. 

Tasarının «Seçimlerin genel yönetim ve denetimi» 
başlıklı 91 inci maddesi hemen hemen 196(1 Anaya-

x sasının 75 inci maddesinin aynıdır ve yerindedir, 
Yalnız bu maddeye Yüksek Seçim Kurulu kararları
nın yerine getirilmesi zorunluluğu hükmünün konul
ması uygun olur. Buna dair bir misal vereceğim: 

1977 seçimlerimde İstanbul'da İşçi Partisinin Tak-
sim'deki propaganda saatini kendiliğinden diğer bir 
büyük partiye vermesi üzerine İstanbul İl Seçim Ku
rulu bu partiye «Yerinizi başka bir partiye veremez
siniz» demiş, her iki partiye de tebligat yapmıştır. 
İBuna itiraz edilmiş, Yüksek Seçim Kuruluna gelmiş
tir, Yüksek Seçim Kurulu da konuşacak partinin iti
razını reddetmiş olduğu halde (Bu karar kesindi) bu
na rağmen o partinin lideri gitmiş ve diğer İşçi Par
tisinin saatinde Taksim'de konuşmasını yapmıştır ve 
yargının bu kararını hiçe saymıştır. Bu bakımdan bu
nun zorunluluk olarak getirilmesini rica ediyorum. 

Tasarının «İÜyelikle bağdaşmayan işler» başlıklı 
94 üncü maddesinde «Üyelerin avukatlık, doktorluk, 
dişçilik, eczacılık, mühendislik, müteahhitlik, özel 

şirketlerin genel müdürlüğü, idare meclisi başkanlığı, 
başkanyekilliği, murakıplıkları milletvekilliğiyle bağ
daşamaz» hükmünün getirilmesi yerinde olur. 

Her ne kadar üyelikle bağdaşamayan diğer görev 
ve işlerin kanunla düzenleneceği maddenin son fıkra
sında gösterilmişse de öteden beri, hatta 1961 Ana
yasasının 78 inci maddesinde aynı hüküm olduğu 
halde siyasî partilere mensup milletvekilleri hiç bir 
surette bu düzenlemeye yanaşmamışlardır. Teklif 
edilen' kanunlar ise parlamentonun arşivlerinde hatı
ra olarak kalmıştır. Milletvekili göreviyle Meclise 
bağlanmalı, burası hizmet yeri olmalıdır. 

Tasarının ödenek ve yolluklara ilişkin 98 inci 
maddesi açıklığa kavuşturulmalıdır. 1961 Anayasası
nın 82 nci maddesi daha açıktır. Bu konuyu millet
vekillerinin takdirine vermek çok tehlikelidir. Geç
mişte misalleri çoktur; yarım saat içinde maaş artır
maları görülmüştür. (Bu, Meclisin manevî vasfını 
kaybettirir. 

Esasen milletvekillerinin buraya çalışmak için gel
mesi/lazımdır. IBurası çalışma yeridir. 

Tasarının «IBüyük Millet Meclisinin toplantı ve 
faaliyeti» başlıklı 99 uncu maddesindeki «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanının konuşma
sıyla açılır» hükmü çok yerindedir. Fakat Meclisin 
yılda en çok üç ay tatil yapması fazladır. Ayrıca ara 
vermeler de dahil edilecek olursa Meclisin senede 
altı ay çalışmayacağı görülür. Yukarıda arz ettiğim 
gibi Meclis esasen geçim vasıtası değil, çalışma yeri
dir. Geçmiş senelerde Meclislerin toplantı nisabı ol
madığı için haftalarca toplanamadıklarına şahidiz. 
Bu nedenle maddeye çalıştırıcı hükümlerin getirilme
si zorunludur. 

Tasarının toplantı ve karar yeter sayısını göste
rir 102 nci maddesine göre toplantı yeter sayısı üçte 
bir olduğuna göre ancak 134 üye ile Meclisin topla
nabileceği, karar sayısının ise 100 den aşağı olama
yacağı öngörülmüştür. Bu durumda kanunlar nasıl 
çıkar, takdirinize bırakıyorum. IBen şahsen üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanmasını, mevcudun 
salt çoğunluğuyla karar verilmesini öneıeceğim. 1961 
Anayasasından geriye kalmayalım, çalışmıyor, top
lanamıyor diye hüküm getirmeyelim. Tarih önün
de sorumlu bizler oluruz. 

Tasarının «Cumhurbaşkanının niteliği ve taraf
sızlığı» başlıklı 110 uncu maddesindeki en az on yıl
dan beri Türk Vatandaşı olmak şartının aranması 
hükmünün getirilmesini maddenin gerekçesinde gö
remedim. IBunu Sayın Komisyonun açıklaması gere
kir., 
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Cumhurbaşkanının kendisine Anayasayla verilen | 
birçok yetkileri bulunduğuna göre halk tarafından I 
seçilmesi daha uygun olur ve daha kuvvetli olarak I 
milletin önüne çıkar, devletin başına geçer. Şayet I 
Meclis içinden seçilecekse, üçüncü turda seçilemez- I 
se dördüncü tura gidilmeden Meclisin feshedilmesi I 
gerekir. I 

lagarının Cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin I 
113 üncü maddesindeki ölüm cezasını tasdik etme- I 
mesi halinde af niteliğine dayanıılarak müebbet hap- I 
se çevirmesi yargı kararlarını değiştirme niteliğinde I 
olduğu için tasarının 171 inci maddesine aykırı dü- I 
şer. Tasdujk edilmemesi halinde geçmişteki uygula- I 
malarda okluğu gibi ölünceye kadar ıkapah cezaevin- I 
de kalır. Haklkında 647 sayılı Kanunun 9, 11, 14, 19 
ve ek 2 noi maddeleri uygulanmaz. Ancak af kanun- I 
larından yararlanması hailinde ölüm cezası af kanu- I 
nunun şümullüne göre müebbet ağır hapis cezasına 
çevrilir. 647 sayılı İnfaz Kanununa göre müebbet I 
ağır hapis 36 yıl üzerinden, şartla salıverilmesi ha
linde '24 yıla her ay için altı gün indidlımıesi suretüy- I 
le 20 seneye yakın bir cezanın infazından sonra ce- I 
zaevıinden çıkar. Madde müzakereleri şûrasında ayrı- I 
ca bu konuda önerge verip görüşümü açıklayaca- I 
ğwn. 

Cumlhurbasjkanı tarafından tasdik edilmeyip tek- I 
rar müzakere için gönderilen kanun Meclis tarafın- I 
dan eskisi gibi .kabul ediulmesi halinde bu kanunun 
halkoyuna sunulması esası getirilmelidir. Geçmişten I 
misaller verilebilir. I 

Tasarının Devlet Danışma Konseyinin kuruluşu
na ilişkin 118 inci maddesi prensip itibariyle kısmen 
olumludur. Ancak, madde gerekçesinde olmayan ta- I 
biî üyeler çok tahdidi olmalıdır. Bunlar eski Cum- I 
huırbaşikanları, bugünkü Mülî Güvenlik Konseyi Üye- I 
leri olmalıdır. Cumhurbaşkanının başkanlığında ta- I 
biî üyeler toplanarak emekli ve görevde bulunan I 
yüksek yargı organlarımın başkan ve üyeleriyle emek- I 
li ve görevde bulunan Genelkurmay Başkanları, Kuv- I 
vet KomutanHarı, emekli generaller, amiraller, bakan- I 
lıkılar müsteşarları, umum müdürler, işçi kuruluşları-^ I 
nın başkanları ve hizmeti görülen diğer kuruluşların I 
başkanları arasından 15 kişi seçilmesiyle Devlet Da- I 
nışma Konseyinin «Cumhuriyet Konseyi» sökünde I 
teşkil edilmesi daha uygun olur. Maddenin müzake- I 
resi sırasında açıklamada bulunacağız. I 

Tasarının Bakanlar Kuruluna ilişkin 126 ncı mad- I 
desi madde gerekçesine^ göre yerindedir. Ancak Baş- I 
bakanın yüksek tahsil görmüş olması şartı getirilme- I 
lidir. I 

— 304 

10 . 8 . 1982 O ; 1 

1961 Anayasasının «Seçimlerde geçici Bakanlar 
Kurulu») 'başlıklı 109 uncu maddesine 1982 Anayasa
sı Tasarısında yer verilmiştir. Halbuki bu uygulama
nın seçim dönemlerinde birçok yararları olduğu geç
miş tatbikattan anlaşılmıştır. Adalet, İçişleri, Ulaş
tırma ibakanlıiklaonda tarafsız bakanların görev yap
ması çok yerindedir. Bu konudaki Sayın Feyzi Fey-
zioğlu'nun görüşüne katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, beş dakikanız var. 
RIFAT BAYAZIT — Az kaldı efendim zaten. 
Taslarının Yüksek Hâkem Kuruluna ilişkin 149 

uncu maddesi tatbikatta birçok iyi netice vermiştir. 
Onun için, bu kurula Anayasada bir hüviyet veril
mesi yerinde olur. Müddetlimiz azaldığı için bazı yer
leri kısnıak zorunda kaldım. 

Tasarının kamu kuruluşu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarına ilişkin 170 ndi maddesinde yeni bir dü
zenleme getirilmiştir. Amaç dışı faaliyet, siyaset ya
sağı öngörülmüş ve seçimlerde hâkim denetimi ka
bul edilmesi uygun bulunmuştur. 

^Mahkemelerin bağımsızlığı»! başlığını taşıyan 
171 ncii maddesi «Hâkimlerin Anayasayı, kanunu, 
hukuku uygularken vicdani kanaatlerine göre hare
ket etmeleri suretiyle karar vermesi»! ilkesi getiril
miştir. Yargı organlarının bazen görev alanı dışına 
çıkarak karar verdikleri görülmüş. Ezcümle; Devlet 
Memurları Kanununun 13 üncü maddesi yok sayıl
mak suretiyle yürütmenin durdurulmasını, iptal ka
rarlarının uygulanmaması hallerinde kamu görevlisi 
hakkında dava açılabileceği yolundaki karar nede
niyle 1961 Anayasasının 132 noi maddesinin birinci 
fıkrasına açıklık getirilmiştir. 

Tasarının «Savcılık», başlığını taşıyan 177 noi mad
desi; «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Adalet 
Bakanına kamu davası açılması içim, Cumhuriyet Baş
savcısına emir verir» hükmünü getirmiştir. 12 Eylül
den önceki günlerde bir başbakanın, bir adalet ba
kanının Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 148 
inci maddesinden aldığı yetkiye istinaden verdiği 
emir üzerine dava açan Cumhuriyet savcısına «Gay
retkeş savcı>y tabirini kullanmak suretiyle, görevini 
yapan savcıyı 'inoiıtmiş, her halde o başbakan Ceza 
Usulü Muhakemeleri Kanununu okusa, bu konuda 
Adalet Bakanlığından izahat almış olsaydı bu konuş
mayı yapmış olmazdı. 

Anayasa Mahkemesinin ve üçüncü bölümdeki 
Yüksek Mahkemelerin sırası yeni tasarıda bozulmuş
tur. Bü sıranın yerlini alması gerekir. Anayasa kuru
luşlarının birbirlerine üstünlüğü düşünülemez. Sıra-
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ları bozulmamahdır, buna azamî derecede tasarıda 
dikkat edümesii gerekir. Üyelerin Cumhurbaşkanı ta
rafından seçileceği öngörülmüş; fakat seçilecek üye
lerin nitelikleri gösterilmemiştir. 

Öğretim üyelerinin üniversitedeki faaliyetlerini 
sürdürmeleri 180 noi maddede öngörülmüştür, bu 
sakıncalıdır. Devleti Cumhurbaşkanı temsil eder; 
devletlin büyük organları Devlet Başkam tarafından 
atanmalıdır. İngiltere'de, Amerika'da 'böyledir; bizde 
de bu yol hayırlıdır. Anayasa Mahkemesinin 15 üye
sinin 5'i Yargıitaydan, 3'ü Damştaydan, 2'si Askerî 
Yargıtay'dan, İli Sayıştaydan, l'i Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinden, 3'ü de üniversitelerden seçilmesi 
uygun olur. Toplantı nisabı l l 'e çıkarılmalı, karar 
nisabı ise 2/3 olmalıdır. 149 uncu maddeye nazaran 
sınırlanmıştı iptal davası açma yetkisi eski kanunda, 
Anayasa maddesinde. Kendi varlıklarını ilgilendiren 
konularda Anayasa kuruluşlarına dava açma yetkisi 
verilmelidir, 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı 1974 
Anayasasının 191 inci maddesinin Danıştay başlıklı. 
140 ncıı maddesinin son fıkrasından alınmıştır; ata
ma şekli gösterilmemiştir. Atamalarının Askerî Yar-
gıtaya paralel olması gerekir. 

Tasarının Uyuşmazlık Mahkemesü başlıküı 195 
inci maddesinde üyelerinin Yargıtay, Danıştay, As
kerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ge
nel kurullarından üye seçilmek suretiyle kurulması 
tatbikat bakımından daha uygun olur. 

Tasarının, «Yargıtayın görevi ve hâkimlerinin 
seçilmesi»' başlıkh 188 inci maddesinin başlığı metne 
uygun değildir. Başlık, Yargıtayın görevi ve üyeleri
nin ve başkanlarının seçimi olmalıdır. Başkan, baş-
kanvekilleriyle, ikinci başkaihlarının seçimi metlinde 
yer almalıdır. 

10 . 8 . 1982 0 : 1 

Tasarının, Cumhuriyet Başsavcılığı başlıklı 189 
uncu maddesi 1961 Anayasasının 139 uncu maddesin
den alınmıştır ve yeni uygulamaya göre madde ha
zırlanmıştır. Bütün Cumhuriyet savcılarına, Yargıta-
yın Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararları hak
kında açıMamalar yapmasına imkân veren bir hü
küm getirilımeliidlir. 1978'de (Hatırımda kaldığına gö
re) Cumhuriyet Başsavcısının Nurculuk hakkındaki 
yapmış olduğu bir tamimini o devrin koalisyonuna 
bağlı bir Adliye Vekili toplatmıştır. Hâkimlerin de
netimi haıfckındakıi soruşturma, Adalet Bakanlığı Tef
tiş Kurulu müfettişleri tarafından yapılmasına dair 
hâkimlik teminatı zedelenmemek şartıyla hüküm ge
tirilmesi 1961 Anayasasından sonra 1971 yılına ka
dar hâkimler denetimsiz kaldığı, layıkıyla denetim 
yapılamadığı gibi, yine denetimsiz kalır. Kanundaki 
boşluk giderilmelidir. 1971'den sonra Yüksek Hâ
kimler Kurulu emrinde kurulan Teftiş Kurulu bu 
boşluğu gidermiştir; maddenin müzakeresi sırasında 
da geniş açıklamalar yapacağım. 

BA§KAN — Sayın Bayazıtt, süreniz dolmuştur; 
rica edeyim. 

RIFAT BAYAZIT — Bağlıyorum efendim. 
Görev yüklenen hiçbir görevlinin denetimsiz kal

maması gerekir. Kanunsuz hareketlerin cezasız kal
maması görüşündeyim. Af ve müsamaha bu devlete 
çok ağıra imal olmuştur; bundan sonra herkes mesu
liyet ve vazife duygusu içinde çalışmaya alışmalıdır. 
Devlet, zoru ve zorbayı yenmelidir. 

Tasarının hepimizin gayretiyle kanunlaşması, Mil
letimize hayırlı olmasını Tanrıdan diler, hepinize 
sonsuz saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Değerli üyeler, toplantımıza 15 dakika ara veri

yorum. 
Kapanma Saati : 11.20 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.35 

BAŞKAN : Bâ kamve&iM M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER Î İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
124 üncü BMeşimimizin İkindi Oturumunu açı

yor um. 
Söz sırası Sayın Canova'da. 
Buyurun Sayın Canova. 

MAHİR CANOVA — Sayın Başkan, Danışma 
Medisıimizin saygıdeğer üyeleri; 

Komisyon olarak, Meclis ve Konsey olarak he
pimiz Milletimizle başbaşa vermiş, hür bir ortamda 
en demokratik usullerle Anayasa Tasarımızı tartışı
yoruz. Büyük ve kutsal bir eserin doğum sancılarıy
la kıvranıyoruz. Bu nedenle, belikti zaman zaman hır-
çınlaşıyoruz; ama emlin olmalıyız ki, karşımıza al
mak istediğimiz hiç kimse yoktur. Hele hırpalanma
ya bırakacağımız bir İrişi veya kişilerin hedef alın
masına izlin veremeyiz; çünkü millî beraberlik içinde 
olanlarla hepimiz 'biriz ve beraberiz. Şairimizıin «Bâ-
rikai hakikat müsademei efkârdan çıkar» düşünce
sine (bananlardanız. Gerçeğin kıvılcımlarını yarat
mak amacıyla düşünce alışverişi içerisindeyiz. Bu ba
kımdan, en aykırı görüşlerin 'bile yaradı olacağını 
kabul etmemiz gerekir. Prometeus'iun insanlık hizme
ti olan ateşi bulmak için kıvılcım çıkarttığı sürtüşme
lere elbette iltifat edilecektir. Bir elin nesi var; 'ama 
eki elin sesi var. ' 

Ahkâmı mukaddesatı (Kutsal hükümleri) ile or
taya dikmeye çalıştıği'mız abidemin yabancı özentisi 
olmamasını, millî ruh ve karakterimizi, millî benliği
mizi ve zevklimizi, millî kültürümüzü, geleneklerimi
zi, örf ve âdetlerimizi yansıtmasını istiyoruz. 

Hiçbir bilimsel nitelikli hukuk kuralı yaşayan dü
şünce ve istekleri, danlı bir heyecanı, çağdaş ifadesi
ni bulmuş anlamları dile getirmedikçe geçerliliğini 
koruyamaz. Harnımurabi Kanunları mıükemmelliğine 
rağmen bu yüzden tarihe ma! olmuştur. Buna karşı-
lıllc Turi-Sinâ Dağında Musa Peygambere malum 
olan On Emir (Bvamirıi Aşre) dağılmaya yüz tutmuş 
bir kavme heyecan vermiş, maneviyat ve disiplin ka
zandırmıştır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugünkü çalışmalarımızın ana felsefesi ve asıl 

amacı abideleşmesini dlediğimiz Anayasamızla, Cum

huriyetimizi kurucularının ilk günkü iman ve heye
canları içinde ilelebet dimdik ayakta tutacak temel 
ilkelerine kavuşturmaktır; Atatürk ilkelerini ve dü
şüncelerini yeniden rayına oturtmaktır.. 

Bildiğiniz gibi, zaman zaman buhranlı günler ya
ratılarak hemen her fırsatta anayasa değişikliği zo
runluluğuna itildik. Haltta daha da 'ileri gidilerek 
Ata'nın biricik kutsal emaneti olan Türk Cumhuri
yeti devrelere ayrılarak «Birinci Cumhuriyiet»^ «İkin
ci Cumhuriyet», adlan verilmek sureciyle o koca eser 
parçalara bölünme yarasını almıştır. Bu gayretkeş
likler içimizdeki şeytanların ıkımıldanışına başlangıç 
olmuştur. 

Düşünce fukaralarının bu davranışları bir talih
sizliktir lanet olsun diyemiyoruz. Ancak, Atatürk'ün 
Cumhuriyeti emanet ettiği o günkü ve bugünkü genç
liğin başarılı sınav vermesini sağladığı için tarihin 
bir cilvesi sayıyoruz. 

Günümüzde sınırlarımızın ötesinden esip gelen 
rüzgarlar barut ve kan kokusu getiriyorlar. Yeryü
zünde şeytana tapmayı meziyet sanan insanlar cirit 
atmaya kalktılar; türlü şeytanlıklar, aklı zekâyı yok 
etme savaşına alet ediliyor. Dünya bir kaos, içimiz 
mı kaosun ateşinden ve fırtınalarından korunımazsa 
yanıp, kül olmak kaderinden kurtulmak zor olacak
tır. 

Din 'kitaplarında yazılı kryaimıet günlerini yaklaş-
tırıcı davranışlara gençliğin kurban edilmemesini sağ
lamalıyız. Toplumumuzun en sağlam çekirdeği olan 
aile anlayışımızı güçlendirmeliyiz. Ayakta tutacak 
tedbirlere önemi vermeliyiz. Anayasa, ceza kanunu 
niteliğini taşımamalıdır. Bir içtüzük hafifliğine de 
düşmemelidir. Getirdiği kurallar bu kıyamet günle
rinde bir mehdî ahkâmınnn yarattığı ferahlığı verme
lidir. Bu da bizim (için Atatürk'e sımsıkı sarılmamız-
la mümkündür. 

«Tanrı uludur»! ibaresine karşı çıkanlar, aksini 
söyleyenler nasıl inançlı kimıselerce kâfir sayılırsa, 
öyle hükümler getirmeliyiz kıi, iaksini düşünenlerin 
imansızlığı kendiliğinden kolayca anlaşılsın, cezası 
da Anayasada değil, ilgili kanun Ve tüzüklerde bu
lunsun., 
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Bizim bu yeni Anayasa Tasarımızda öncekilerde 
bulunanı Atatürk ilkelerioin yer almadığını görüyo
ruz. Yuvarlak olanak «Atatürk Ülkeleri ışığında» di
yerek söz bağlamak bugüne kadar yeterli olmamış
tır. O Atatürk. İlkeleri melerdir, bilen bilmeyene an
latsın ımiisali mi?.. 'Bu ilkelerin birer birer madıde ha
linde, birlikte yer almasının yanı sura her maddede 
onun düşüncelerine atıf yapılması şeytanların kor
kunç rüyaları olacaktır, 

Nitekim, bu korkuların telaşlı bir şekilde önlen
meye çalışıldığına şahit olmaktayız. Atatürk'ün her 
(konuda veciz düşünceleri vardır. Başka türlü Ana
yasamız gerçekçi ve Atatürkçü nasıl olabilir?.. An
cak başka sapık ve yabancı görüşler Atatürk'le kar
şılaşınca filMenemez. Bizlim bu tutumumuz hiçbir 
zaman Çin modelimi veya benzer başka bir modeli 
alkla getirebilir endişesini yaratmamalıdır. 

Dünya milletlerinin bizim gibi büyük bir Atası 
yoktur. Bu bakımdan da bizleri yıpratırcasına kıs
kananlar vardır. Hiçbir tereddüde yer vermeden en 
iyisi medarı iftiharımızın ışığında yeniden gözden ge
çirmeliyiz. Ayrıca, yazılı Anayasa ti'le uygıdamanın 
farklarını ortadan kaldırmaya özen göstermeliyiz. 
Vatandaşın sıkıntısı uygulamalardan tanıdığı gerçek 
yasadan ileri gelmektedir. 

Duyduğum yaşanmış birkaç örneği nakletmeme 
izninizi istirham ederim. Doğudan gelen genç bir hâ
kimle karşılaştım. Bu hâkim eskiden benim öğren-
oimdi, şimdi askerlik yapmak üzere bu tarafa gel
miş. Ziyaretime geldi. Sayın içişleri Bakanımızın bu 
kürsüden ifade ettikleri bir konuyu hatırlarsınız. 
«Ben trafikçilerimi dolmuşçular vasıtasıyla denetliyo
rum. Dün dolmuşçulara sordum, trafikçilerden bü
tün dolmuşçular memnun», dediler. 

Hâkimin getirdiği haber; dolmuşçular dliyorkr-
mış ki, «©izim Bakanımız ne kadar saf. Biz diyebi
lir miyiz ki, trafikçilerden memnun değiliz. Çünkü, 
onlar bizim Aliahımız. Balkan gidecek, onlarla biz 
başbaşa fcaDacağız.» Binaenaleyh, denetlemenin' eksik 
ve zayıf tarafını gösteren bir örnektir. 

Ayrıca burada sık sık göreve yetişirken rastladı- ' 
ğım şoförlerin şikâyeti; «Damalı bir taksiye rastla
dıkları zaman trafik memuru (Affedersiniz, çok galiz 
bir şekilde) 'Ulan bilmem ne oğlu ne, Ver ehliyetini! 
Abi suçum ne dedim mi 'Abine bilmem ne ne...' di
yor.» Buna karşılık bir özel Mersedes gördüğü zaman 
«Beyefendi ehliyetinizi istirham ederim, diyorlar.» 
Hani Anayasada eşitlik hükmü vardı?.. 

Gene o hâkim arkadaşın getirdiği haber; hâlâ 
şeyhler suyu suya katarak ayran yapıyor^ mucize gös

teriyormuş müritlerine ve tavuk getirenlerin minderi 
başka, öküz getirenlerin minderi başka imiş. Şeyh çık
tığı zaman karşılarına, biliyor kimin nerede oturduğu
nu Itavuk getirenlere «Çok teşekkür ederim getirdiği
niz tavuğa, sağolun, varolun» öküz getirenlere de o 
minderde gördüğü için «Çok teşekkür ederim» diyor 
ve müritleri de «Bizim şeyh ne büyük bir insan, içi
mizi bildi» diyormuş. 

Durum bu arkadaşlar. Memleketimizdeki durum 
bu maalesef. Binaenaleyh, görülüyor ki, bir yazılı Ana
yasa var, bir de uygulanan gerçek bir anayasa var. 

Anayasalarımız değiştikçe bazı buhranlı günlerin 
hükümleri geçerliliğini yitirdi düşüncesi ile silindik
çe, hortlamalara karşı tedbir almak nerede ise yeni 
bir anayasa yapmak lüzumunu ortaya koyuyor. Oysa, 
öyle memleketler var ki, Magna Carta'dan kalma bazı 
hükümleri anayasalarında hâlâ saklı kalmış. Anayasa
larında gerektiğinde kocalar eşlerini dövebilir yazılı 
olmasına rağmen, hanımların kendilerini centilmen
lik icabı dövmelerine izin veren gerçek uygulamaları 
gördük. Bulaşığı ve çamaşırı, bebek bakımını eşleri
ne bırakmanın kibarlığa yakışmadığı iddiasına örnek 
davranışları ile uygulayan beylerin çoğunlukta oldu
ğuna tanıklık ettik. Bu uygulamaların o memlekette 
millî bir karakter taşıdığını bilenlerimiz çoktur. 

Bizim Anayasamız hem uzunluğu hem de tertibi 
bakımından da yeniden gözden geçirilmelidir. Güçlü 
devlet yaratacağız diyoruz, devlet yasama ve yürüt
me organlarını kısıtlayıcı cezaî hükümlerden sonra ele 
alıyoruz. 

Anayasa, anadil yönünden de ikmale, bütünleme
ye kalıyor galiba. Paha ilk maddesi Türkçe olmuyor. 
«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» deniliyor. Tür
kiye Cumhuriyeti Türkçemize uygun bir ifade değil
dir. Belki vaktiyle «Türkiye, Devleti ve milleti ile 
bir bütündür» ya da «Cumhuriyettir» denilmiş, bu 
sefer virgül kaldırılmış «Türkiye Cumhuriyeti» ol
muş. Bunun doğrusu «Türk Devleti»dir. Almanya, 
İngiltere, Fransa Devleti deyimi Türkçede de, kendi 
dillerinde de söylenemez. Deutschland Reich olmaz* 
Deutche Reich ya da Deutches Reich denir. 

Biraz da yaratmak istediğimiz abidenin estetiği 
üzerinde duralım. Memleket koşullarımız çağdaş me
deniyetlerin üstüne çıkmayı hedef alan millî kültür, 
yaygın halk eğitimimiz güzel sanatlara gereken öne
mi göstermek zorunluluğunu düşündürmektedir. Or
man kibarlarını oynatanların koltukları altında taşı
dıkları darbukalarla çingene klarneti dediğimiz zur
nalar eşiğinde çalışan ve el şaklatarak söylenen, bel 
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kırdırtan havaların yaygınlaştığını tatiliniz süresince 
mesire yerlerinde hepiniz görmüşsünüzdür. 

Zengin ve müreffeh bir toplum düşünün, Huku
kun üstünlüğü ve sosyal adalet anlayışı da mükem
mel. Bu toplumun dans ve müzik zevki dümbelekle
rin bel kırdırtan havalarından öteye geçemiyor. İster
se o toplum ekonomide ve sanayide en üstün düzey
de bulunsun; zevk ve kültüründe hiçbir zaman çağ-
daşlaşamadığı sürece, ilkellikten kurtulamaz. Bunun 
için, lütfen Atamızın bu konu ile ilgili Onuncu Yıl 
Nutuiklarındafci pasajı bir daiha hatırlayalım :. 

«Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkaracağız. Türk Milletinin yürümekte oldu
ğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasın
da tuttuğu meşale müspet ilimdir. Şunu da ehemmi
yetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemi
yeti olan Türk Milletinin tarihî bir vasfı da güzel sa
natları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir 
flci, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalış
kanlığını, fıtrî zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanat
lara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen 
ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf 
ettirmek millî ülkümüzdür». 

Savaşlardan mağlup çıkan Almanlar, toparlanma 
gayretleri içinde, parlamentolarında ilk ele aldıkları 
kanun, tiyatrolarının onarımı ile ilgili olmuştur. Hat
ta, ben bizzat şahit oldum o zamanlarda, caddelerde, 
çeşitli marka otomobiller, güzel barakalar içine alın
mış, aynı zamanda televizyonlar, buzdolapları piyan
goya konmuş; tiyatrolara, operalara, nereye giderse
niz gidin, en ünlü film yıldızları, en ünlü politikacı
lar, en ünlü alimler ve hanımları ellerinde birer ko
çan bilet, piyango bileti satıyorlardı ve yollarda iste
diği serbestlikte herkes o biletten alıyor. Uzun süre 
bunu ayakta tuttular, böylece bunun maliyetini kar
şılama yolunu buldular. Ben bizzat buna şahit ol
dum, şaşırdım kaldım ve keşke bizde de böyle bir 
duygu yaygın olsa dedim birçok konularda. 

Bizde, sanat sözcüğü bile açıklığa kavuşturulma-
mıştır. Mana itibariyle zanaat ve fen yerine, Anayasa 
Taslağımızda bile kullanıldığını görüyoruz. Zaman za
man çirkinin de güzelin de hep bu sanat sözcüğü ile 
ifade edildiğini görüyoruz. 

«Devlet, sanat ve sanatçıyı korur» ibaresine ilk 
defa yer verdiği için Anayasa Komisyonumuza mü
teşekkiriz; ancak Anayasadaki bu ifadesiyle bu cüm
le cidden sanatçıları rencide eder. 

Şimdiye kadar hatırlanmayan bu temel sorunu
muz, Anayasamızda bir eksiklikti. Ancak, bu ifade
siyle herhangi bir meslek erbabını da korumalıdır il-

— 308 

hamını vermemelidir. Kişiler ve meslekler zaten Ana
yasa teminatı altındadır. Güzel sanatlar, millî kültürü
müzün temel unsurlarından biri olarak ele alınmalı, 
müzik ve sahne sanatlarıyla birlikte Devletin sanat po
litikası olarak programlaştırılmalıdır. Türleri, nitelik
leri, tanımları, amaçları belirtildiği takdirde Anayasa
mızda layık olduğu yeri bulur. 

Şimdi, izniniz olursa, Anayasanın en önce çözüm
lemesi gereken bir sorunumuza değinmek istiyorum : 

Esasen bazı arkadaşlarımız vurgulamışlardır, «En 
önemli konumuz rejim sistemimizdir» demişlerdir. Baş
kanlık sistemi ile parlamenter sistem arasında kesin 
bir tercih yapmamız lazım. Çıkacak parti ve seçim ka
nunları buna bağlı olacaktır. Ben kişisel olarak, eskiye 
hiç benzemeyecek yeni bir düzene oy vermemiz ge
rektiğine inanıyorum. Ancak o zaman, pusuya yat
mış eski alışkanlıklar kudurmayacaktır tekrar. 

Tarihimiz tetkik edilince, bunalımlı günlerimizde 
yüzümüzü güldürenlerin hep başkanlarımızın olduğu 
hatırlanacaktır. Bu sisteme karşı öne sürülen tek 
olumsuz düşünce, propaganda ile veya başka yollar
la başkanların, harcanarak saygınlığını yitirmiş kimse
lerden seçilebileceğidir. Parlamenter sistemle bugüne 
kadar harcanmayan kaldı mı?.. Hem, anaların bun
dan böyle ideal parti başkanlarını, dolayısı ile başba
kanları doğurabileceğini nereden bilebiliriz. Tamamen 
eskinin tamir görmüş sistemine benzemeyen, yepyeni, 
bizim gerçeklerimize uygun, halkımıza güveneceğimiz 
sistemi getirmeliyiz. Maddelere geçilmeye karar ve
rilmesi halinde bile, önce sistemi belirlemeliyiz. Her 
şey bu sistem üzerine oturtulacaktır. 

Anayasa Tasarımızın birçok eksiklikleri vardır. 
Bütçe müzakerelerinde güvensizlik oyu alan hükümet
ler boşluktadır. Kaçakçı ve vurgunculara ve gecekon
duculara haksız kazanç ve mülk sağlayıcı davranışlar 
gözden kaçmış gibi görünüyor. Maddele/ uzun ve 
tekrarlarla dolu. Benden önce tam 39 değerli arka
daş, başka ve buna benzer bir çok konulara değindi
ler. Fikirlerinin birçoğunu paylaştığımı, sırası gelin
ce oylarımla ispat edeceğim. Bendeniz kırkıncıyım. 
Bahtımın cilvesi bana bu çocuğu kırklama görevini 
vermiş bulunuyor. Ama, çocuk pek sağlıklı doğmamış 
gibi. Şifalar diler, en derin saygılarımın kabulünü is
tirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. 
Buyurun Sayın Eryılmaz. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan ve Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
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Bu kürsüden, Atatürk'ün, egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk Milletine ait olduğu yazılı olan bu yer
den, Yüce Heyetinize hitap etmenin mutluluğunu duy
maktayım. Genelinde ve maddelerine geçildiğinde bu 
ilkeye ne kadar bağlı kalacağımı, huzurunuzda be
lirtmeyi bir borç biliyorum. Burada, genelinde açık
layacağımız pek çok şeyler vardır. Anayasa Tasarısı
nın Türk kamuoyuna açıldığı günde, «Eyvah, hürri
yetler gidiyor» diye bütün hürriyetleri ne derece çiğ
nedikleri bilinen kimselerin, hürriyete sarıldıklarını 
görmekteyiz. 

Hürriyet diye, hürriyetin tepelendiği bir devirden 
sonra işe başlamış bulunmakta olan Danışma Mecli
sinin, bu feryatları değerlendirmesini Yüce Meclisten 
istirhamla diliyorum. 

12 Eylüle geliş nedenlerimiz bellidir. Devlet aciz 
bir hale gelmiştir. Söylenilmiş sözler tarihte vardır; 
devleti ne aciz bir hale getirmek lazım, devleti ne de 
zalim bir hale getirmek lazımdır. Adalete dayanma
yan bir devletin zalim olabileceği düşüncesi, yer al
dığı kadar, emniyete dayanmayan bir devletin de aciz 
halde kalacağını düşünmemiz lazımdır ve yine dü
şünmemiz lazım gelen bir husus vardır, o da bu ada
let ve emniyet kavramlarının birlikte mütalaa edilme
sidir. Bunu birlikte çözüme ulaştıramazsak, yapacağı
mız bir Anayasanın ileride başarıya ulaşma şansı az
dır. İşte bu bakımdan en büyük adaletin adaletsiz
lik olduğunu da Yüce Heyetinize altını çizerek belirt
mek istiyorum. Biz bu duruma asla düşmeyeceğiz. Bu 
kürsüden sosyal haklar konusunda «Salt hukuka, hür 
hukuka yapışmayalım» diyen arkadaşlarımızın hürriyet 
konusunda da aynı hassasiyeti göstermesini bu Mec
listen istemek bizlerin hakkıdır. Yine bu Meclisten sos
yal haklar bakımından, hürriyetler bakımından kısıtla
mayı getiren Yüce Komisyona diğer bakımdan da, 
bazı hâkimiyet esaslarında ve diğer esaslarda da hür
riyetin özüne değil, ama tamamını kaldırmamak su
retiyle bir düzenlemeye gitmelerinde, getirdikleri Ta
sarının bu noktalara matuf kamuoyundaki eleştiri
lerini gözönünden uzak tutmamalarını istirham ediyo
rum. Çünkü, komisyon sekiz aydan beri bu Ana
yasa Tasarısı üzerinde fikir yürütmüştür. Bu Komis
yonun, bu uzun müddet içerisinde bu Anayasa Ta
sarısı üzerinde, cemiyetin gerçekleri üzerinde değer
lendirmesi elbetteki Danışma Meclisinin üyelerinden 
daha fazladır. Bu onların üstün nitelikleri yanında, 
zamanın kendilerine verdiği imkân nispetinde eğil
mek mecburiyetini duymuşlardır. Ben bununla Ko
misyonu tenkit etmek veyahutta muhalefetlerini eleş-

I tirmek için bu sözleri sarfetmiş bulunmamaktayım. Ben 
bununla bir şeyin altını çizerek vurgulamak istiyo-

I rum : 
Silahların gölgesinde bir anayasa yapıldığı intibaı

nı silmek için Komisyondaki muhalefet şerhlerini ye
rinde buluyorum. Eğer oybirliğiyle yapılmış bir Tasa
rı olmuş olsaydı burada endişelerimi belirtmiş ola
caktım. Bu bakımdan Komisyonda her fikir tartışıl
mıştır. Kamuoyunun bunu bu şekilde bilmesinde bü
yük yarar vardır. Kamuoyuna sığınmak için söylemi
yorum, basına sığınmak için söylemiyorum; ne yapar
sak yapalım bizi ilk anda sempatik karşılamayacak
lardır; fakat bu Anayasa meyvelerini verdiği takdirde, 

1 «İşte 1982'de bir Danışma Meclisi vardı, bu Danışma 
Meclisi kuvvetli bir Anayasa yaptı, Türkiye'yi salime 
çıkarttı» diyeceklerdir. Bu düşünceyi ilk yıllarda bek
lemiyorum; çünkü karşımızda mukaddes bir ittifak ha
linde bize hücum eden bir tutum içerisinde bulun
maktadırlar; ama biraz gerçekçi olmak durumundayız. 
Türk gerçekleri nedir?... Değerlendirmelerimizi bu öl
çüde yapmak durumundayız. Bizi 12 Eylül akşamına 
getiren nedenler nedir?... 11 Eylül'deki nedenler ne
dir?... Bu kürsüden bir bütçe konuşması dolayısıyla 
aynen şunu söylemiştim; bu söz İnönü'ye aitti : «Teş
histe hata edersek tedbirde de hata etmiş oluruz.» 
Teşhiste hata etmemek lazım. Sağ gözle veya sol göz
le bu Tasarıya bakmamak lazım. Eğer bu Tasarıya tek 
gözle bakarsak ileride büyük açmazların içerisine gir
miş oluruz. 

I Bu bakımdan, tekrar bir hususun altını çizerek be
lirtmek istiyorum : Sayın Komisyon üyeleri burada fi
kirlerini açıklarlarken, birbirlerine karşı olan her tür
lü kırgınlıklarını, Komisyondaki tartışmalarını bir ya
na bırakmak suretiyle yapıcı bir tutum içerisine gir-

j melerinde büyük yarar vardır. Yine, şu Ağustos ve 
I Eylül'ün sıcağında, geceleri de mesaimizi buraya ver-
I diğimiz bu günlerde bizi kısa bir zamanda bir netice-
1 ye ulaştırmak için bunda bir zaruret de vardır. 

I Ben genellikle «Maddeler şöyle demiş, maddeler 
I böyle demiş» tenkidimi, eleştirimi bir tarafa bırakıyo-
I rum. Esasında Allanın bize vereceği izinle maddelere 

geçildiği takdirde maddeler üzerindeki görüşlerimizi 
I Yüce Meclisinize arz etmek imkânını bulacağız. Bu 
I bakımdan genelinde söyleyeceğim bazı sözler vardır. 

İzninizle Tasarının nirengi noktalarına müteveccih 
I eleştirilerde bulunmak istiyorum. 
I Tasarının sistemi üzerinde durmak istemiyorum. 

Üzerinde durmak istediğim husus, bu memleket ger-
I çeklerine, daha başka bir ifadeyle Türk toplumunun 
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bünyesine uyup uymadığı hususu olacaktır. Tasarı, 
genellikle toplumun bünyesine uygun hükümlerle do
ludur. Atatürk milliyetçiliği... Biliyorsunuz 1961 Ana
yasası yapılırken «Milliyetçilik Türk Anayasasına gir- • 
sin mi girmesin mi?...» tartışmaları uzun bir müddet 
almıştı ve 27 Mayıs'ı yapanlar milliyetçilik anlayışı 
içerisinde Türk Anayasasına «Millîdir» kavramının 
büyük bir mücadele içerisinde girmesini sağlamışlar
dır. Burada bunu belirtmeyi milliyetçilik kavramının 
1961 Anayasasına millî de olsa girmesini sağlayanlara 
karşı bir vefa borcu saymaktayım. 

Millî Marş Tasarıda yerini almıştır. Millî Marşın 
Tasarıda neden yerini aldığını; geçmişteki hadiselerle 
buna şahit olmuş bulunmaktayız. 

Gönlüm «özgürlük» kelimesinin yerine «Hürri
yet» kelimesinin girmesini arzu etmektedir. Sayın Gök-
tepe arkadaşım burada vurguladılar, «Hürriyet» artık 
bir kelime olmaktan çıkmıştır, hürriyet Namık Ke
mal'lerin hürriyetidir. O hürriyetin bizler de esiri aş
kı olduk. Bu hürriyetlerin Anayasamıza mutlaka ve 
mutlaka girmesini arzu etmekteyim. Her ne kadar 
«Hürriyet hürriyet» diye hürriyetlerin tepelendiğini de 
görmüş bulunmaktayız. Bu yalnız bizde değil, 1789 ih
tilalini yapan Fransa'da,Mirabeau'lar, Danton'lar, Ro-
bespierre'ler hürriyet diye meydana çıkmışlardır; fa
kat kendi canlarını giyotinler altında bulmuşlardır. 

Bizde de 12 Eylül'e gelindiğinde adam öldürenler 
hürriyet diye ortaya çıkmışlardır, ekonomik hürriyet 
diye ortaya çıkmışlardır. Bunun bu şekilde bilinmesin
de fayda vardır; fakat Türk tarihinde hürriyet kav
ramı Namık Kemal'in hürriyet mücadelesiyle baş
lamıştır. Bunun, hürriyetin anayasaya girmesinde bü
yük mücadele göstermesini Yüce Meclisten saygıyla 
bekliyorum. 

Toplumun özlediği huzuru sağlayacak hükümlere 
Tasarıda geniş yer verilmiştir. Yürütme organına sa
dece görev değil, yetki verilmiştir. 1961 Anayasasında , 
yürütme organına sadece görev verilmişti. 

Açıklığa kavuşmasını Yüce Meclisin dikkatlerine 
arz ediyorum. «Genel Esaslar» kısmında egemenliğin, 
kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olacağı, egemenliğin, 
anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlarca 
kullanılacağı vazedilmiştir. 

Kullanılmadığı takdirde veya suiistimal edildiği 
takdirde müeyyide ne olacaktır?.. Geçmişte bunun 
sıkıntıları çekildiği için bu noktanın altını önemle çi
ziyor ve şimdiye kadar söz alan üyelerin bu konuya 
bu ölçüde temas etmedikleri iiçin konuyu biraz ay
dınlatmak istiyorum. 

1961 Anayasasına göre yasama ve yürütme organ
ları Anayasadan aldıkları yetkileri Anayasanın koydu
ğu esaslara uygun kullanmazlarsa Anayasa Mahke
mesi ve Danıştayın murakebesine tabi idiler. Lakin, 
Meclisler ve hükümet dışında diğer Anayasa organla
rının Anayasadan aldıkları yetkiyi Anayasanın koy
duğu esaslara göre kullanmamaları halinde ise, uygu
lanacak müeyyide gösterilmemişti. Anayasa Mahkeme
si ve Danıştay Anayasadan almış oldukları bu yet
kiyi kullanmadıkları takdirde müeyyide noksanlığı 
içindeydi. Bu görevlerini iyi yapmak için tanınmış 
olan iyi niyet eserini maalesef bu iki organın tam 
manasıyla kullandığını ve bizi 12 Eylül'e getiren se
beplerde bunların da rolü olduğunu burada belirtmek 
istiyorum. 

Müsaadenizle bana biraz daha konuşmak imkânı 
bahşederseniz, Anayasa Mahkemesinin nasıl Anayasa 
ihlali içerisinde bulunduğunu buradaki kararları zik
retmek suretiyle ortaya koyacağım. 

Şimdilik, müeyyide noksanlığının, yetkili organla
rın keyfî kararlarına amil olduğunu söyleyerek ye
tinmek istiyorum. İleride maddelere geçildiğinde geniş 
şekilde ele alınacaktır. 

Egemenlik kavramına değinmişken, kayıtsız şartsız 
Türk Milletine ait olduğu vazedilen egemenliğin bu 
esas vasfını korunması gereğini de belirtmek isti
yorum. Bu egemenlik kavramına inanmayanların dahi, 
biz bu Anayasayı yaptıktan sonra inananlarla bera
ber olacakların ve bir mukaddes ittifak halinde mü
cadele edeceklerini açıklamakta fayda görmekteyim. 

Atatürk, «Devlet ve milletin mukadderatında ia- • 
deyi millîyeyi amil ve hâkimdir.» buyurmuşlardır. Ta
sarıda bu ilkenin tam olarak gerçekleştiği söylenemez. 
Başbakanın meclis dışından da seçilebilmesi bunun en 
canlı misalidir. Eğer bu millet, genel bir seçimle seç
tiği milletvekilleri arasından bir başbakan çıkarama-
mışsa, o zaman bu milletin bazı hasletlerinden mah
rum olduğunu peşinen kabul ediyoruz demektir. Bu, 
asla ve asla tasvip edilecek bir durum değildir. Baş
vekilin azli meselesini de aynı şekilde düşünmekteyim. 

Cumhurbaşkanının yetkilerine geçiyorum : Millet 
tarafından, (altını çizerek söylüyorum), veyahut Mil
let Meclisi üyelerinin ekseriyeti tarafından, (bunun 
da altını çizerek söylüyorum. Bunu. maddelere geç
tiğimizde maddeleri eleştirmek suretiyle, maddelerin 
tahlilini yapmak suretiyle fikirlerimi arz etmek im
kânını inşallah bulurum), seçilmiş olan cumhurbaş
kanına verilen yetkiler fazla değildir. Yine bir hususu 
da burada hemen beliftmek istiyorum, Türkiye'nin 
geçici bir döneme ihtiyacı vardır. 

— 310 — 



Danışma Meclisi B : 124 10 . 8 . 1982 O : 2 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Türkiye'nin geçici bir döneme ihtiyacı vardır. Ge

nelinde bahsettiğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti aciz bir 
Devletin üzerine kurulacak bir Devlettir; ihtiyacı var
dır. Eğer biz geçici bir madde ile cumhurbaşkanına ve
rilen bu yetkilerin muayyen bir süre için geçerli ol
duğunu hükme bağlarsak, o zaman kamuoyundaki 
endişeler yatışacaktır. Benim burada kamuoyuna ilan 
etmek istediğim, Danışma Meclisine ilan etmek iste
diğim husus budur. Türkiye'nin gerçekleri, şunu ka
bul etmemiz lazım ki, gönlüm istese de, bugün cum
hurbaşkanının millet tarafından seçilmesini uygun gör
memektedir. Benim gönlüm öyle ister; ama bir de 
toplumun gönlü ne ister, toplumun nabzını elinde tu
tan yöneticiler ne ister?... Arz ettiğim nedenlerle cum
hurbaşkanına verilen yetkiler fazla değildir. 

Bazı arkadaşlar Merkez Bankası üzerinde görüş ile
ri sürdüler. Merkez Bankası üzerinde görüş 
ileri süren, TRT hakkında fikir beyan etmeyi uygun 
bulmayan arkadaşlarıma Sadıklar - Müezzinoğlu ara
sındaki çekişmeyi hatırlatmak isterim. Basının tümü 
Sadıklar'ın Başkanlıktan nasıl alındığına şahit olmuş
tur. 

Yüksek mahkeme üyelerinin seçimi konusuna gelin
ce; Danıştayın seçilen üyelerinin 1/4'ünün cumhur
başkanlığınca seçilmesine karşı değildir., Danıştay se
çimlerinin Danıştay Genel Kuruluna verilmesinin, 
içinde yaşayan bir arkadaşınız olarak ne denli bölün
melere meydan verdiğine, şahit olmuş bulunmaktayım. 
Seçimin girdiği yerler müesseseleri birbirinden ayır
mıştır, politikayı sokmuştur. Bugün Danıştayın ka
bahati varsa, yüz yılı aşkın bu müessesenin bizatihi 
kendisinde değildir. Danıştaydan yetişen bir arkadaşı
nız olarak, bunu burada belirtmeyi bir vicdan borcu 
saymaktayım ve söz buraya gelmişken yine bir vicdan 
borcu saymaktayım ki, bugün Danıştay adliyenin ve
sayeti altına girmiştir. Bunu da tasvip etmiyorum. 

Cumhurbaşkanına verilen yetkilerde büyük bir isa
bet olduğuna inanmaktayım. 

Yeni organların kurulması ve Cumhuriyet Sena
tosunun kaldırılmasına gelince : 

Senatonun kaldırılması üzerinde duracağım. Eğer-
bir anayasal organ kaldırılmak isteniyorsa, bunun 
Senato olmaması lazım gelir idi. Anayasa Mahkeme
si ve Senato aynı maksadı temin amacıyla kurulmuş
lardı. Bütün günahı Senatoya yüklemek insafsızlık ol
maz mı? Bu vesile ile Anayasa Mahkemesinin üç ka
rarından söz edeceğim. 

Türk tarihinde bir 12 Mart Muhtırası vardır. Bu 
12 Mart Muhtırasının manasını o zamanki Sayın 
Başbakan radyolardan Türk kamuoyuna açıklamış
lardır. Mart Muhtırasının bir maddesi : «Anarşiye 
son verilmesi lazımdır.» Mart Muhtırasının bir mad
desi : «Reformlar yapılmamıştır, reformların yapıl
ması lazımdır.» Diğer bir maddesi de : «Anayasa de
ğişikliğinin yapılması lazım gelir.» 

Yüksek meclislere her zaman aşırı taarruzlarda 
bulunmamak lazımdır. 12 Marttan sonra toplanan 
yüksek meclislerin bütün partileri bir araya gelmiş 
bulunmakta ve asgarî müştereklerde birleşmişlerdi ve 
o taritılteki M'eclis, Ibu asgarî müştereklerle Anayasada 
büyük bir değişiklik yaptı. Aşağı yukarı bizim değiş
tirdiğimiz hükümlerin yarıya yakın kısmını da 12 
Marttan sonra gelen Meclis değiştirdi. Bu arada de
ğiştirdiği maddelerden birisi kamulaştırmaya ilişkin 
bir madde idi. Reformların yapılmamasında rayiç 
bedelin esas alınması, Devletin nasıl soyulduğunu or
taya koymuştu. Bunu hâkimler gayet iyi bilirler. 
Yüksek Hâkimler Kurulunda bulunan arkadaşlar ga
yet iyi bilirler. Öyle tahmin ediyorum ki, Komisyon 
da bunu görmemezlikten gelmiştir; ama görmemez-
likten gelen Komisyon üyeleri de bunu, gayet iyi bilir
ler. Devletin soyulmasına asla müsaade edilmemesi 
lazım. Çünkü, 12 Marttan sonra gelen Meclis, ittifak 
halinde bu madde üzerinde birleşmişlerdir. 12 Mart
tan sonra gelen Meclisin birleştiği bjr nokta da, Yü
ce Meclisimizin birleşmemesi; bu bizi 12 Marttan 
sonraki Meclisin gerilerine düşürür. Bunu belirtmek
te büyük yarar vardır. 

İşte bu Anayasa değişikliği hakkındaki 38 inci 
maddeyi Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin il
kelerine nasıl ters düştüğünü belirtmek suretiyle, bi
çim kuralına dayanmak suretiyle iptal etmiştir. Biçim 
kuralı, Anayasa Mahkemesinin belirtmiş olduğu ku
ral değildir. Anayasa Mahkemesi, Türk Cumhuriye
tinin değişmezliği ilkesini biçim kuralı olarak almış
tır. Esasında bu değildir. Kararını 8'e 7 vermiştir. 
Vrana, Zarbun, Üner, ömerbaş, Gürsel, Cebi Akça-
kayalıoğlu'nun muhalefetleriyle vermiştir. Müftügil, 
Önel, Koçak, Çopuroğlu, Uluç, Gürün, Esmer Boya-
cıoğlu'nun reyleriyle vermiştir. Şimdi biz bu Müftü-
gil'i Danışma Konseyinin tabiî üyesi haline sokuyo
ruz; şimdi biz bu Beyoğlu'nun ileride Danışma Kon
seyinin tabiî üyesi haline sokuyoruz. Bu büyük bir 
•tarihi yanigıdır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu kararma karşı, Yüksek 
Savcılar Kurulu kararına karşı mademki Yüksek Hâ
kimler Kurulu yüksek yargı organlarından seçilmiştir, 
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bunların tekrar bir Danıştayda inceleme konusu ol
masın diye Anayasaya değişik hükümler getirilmiştir, 
kesindir denmiştir. Sebebi vardır. Ben de Sayın özer 
Gürbüz gibi, bir denetimi olduğu ihtiyacındayım; 
ama Danıştaydaki denetim nasıl oluyordu : Ben o hâ
kimi tanıyorum, ben bu hâkimi tanıyorum diye Yük
sek Hâkimler Kurulu kararını altüst ediyordu. Bura
daki Danıştaydan gelen arkadaşlarıma seslenmek is
tiyorum : Hadise bu değil miydi?.. Buydu. Anayasa 
değişikliği de bunun için yapılmamış mıydı?.. Evet 
bunun için yapılmıştı. Peki bu Anayasa değişikliğini, 
Anayasanın 147 nci maddesi bunu yasakladığı halde, 
sen kanun koyucu yerine geçemezsin dediği halde, 
niçin Anayasa Mahkemesi iptal1 etmiştir?.. İşte Ana
yasa Mahkemesi egemenliği ihlal etmiştir, yerinde 
kullanmamıştır ve bizzat Anayasa Mahkemesi Ana
yasayı ihlal etmiştir. 

Şimdi aynı maksatla kurulan iki organdan Sena
toyu kaldırıyoruz, Anayasa Mahkemesini yerinde bı
rakıyoruz, hatta onun Anayasayı ihlal eden üyelerini 
Danışma Konseyine seçiyoruz. Bu büyük -bir çelişki
nin ifadesidir. 

Notlarımdan ayrılmak mecburiyetini hissettim, 5 
dakika içerisine sığmaz. 

Bir hususu Yüce Meclisinizde belirtmek istiyo
rum. O husus da şudur : 

Sayın Komisyon bir üslûp içindedir. Evvela hür
riyetleri vaat ediyor, sonra da hürriyetleri kısıtlıyor; 
fakat bu üslûbunu üniversiteye geldiği takdirde bıra
kıyor, evvela bir özerklik koyuyor, sonra da bir 
özerkliği gizliden olarak üniversiteye bahşediyor. Bu 
tarih huzurunda Komisyonu da, kabul ettiğimiz tak
dirde, bizi de büyük bir yanılgı içerisine bırakmakta
dır. Başkasına çuvaldızı batırırken, kendisine iğneyi 
batırmak istemiyor. Sayın Akkılıç Hocamız gibi üni
versite profesörleri olmuş olsaydı, (Ben burada tuta
naklara geçsin diye söylüyorum) bunu bu şekilde ko
nuşmamış olacaktık. Üniversitenin 10 yıl sonra kapı
sından girilebilmiştir, 20 yıl sonra da üniversitenin 
yönetimine el konulmuştur, bu mühim bir noktadır. 

Yine mühim bir nokta olduğu için arz etmek du
rumundayım. Basın hakkında yapılan düzenlemeler 
basını rencide etmektedir. Eğer bir kanun düzenlen
mesi lazımsa, eğer şeref ve haysiyetlerin korunması 
için bir düzenleme lazım gelirse, bunun bir anayasa 
tarafından değil, kanunlar tarafından, usul kanunları 
tarafından, ceza kanunları tarafından düzeltilmesine 
taraftarım. 

Yine bir hususu daha belirtmek istiyorum : özel 
sektör fazlasıyla Anayasada yer almaştır. Devletin ta-

[ biî kaynaklan her şeyden önce Devletindir. 1961 Ana
yasasında bu hükmü yerinde buluyorum. Ancak, bu
nun kullanılmasında büyük rezaletler olmuştur, özel 

I sektörün Devlet madenlerini nasıl kullandığını bizzat 
bilirkişi olarak gezip, gördüm. Kendisine en iyi yer
lerden madenleri çıkartmıştır ve tahrip etmiştir. Dev
letin bu kaynaklarını tahrip etmesine asla ve asla bu 
Danışma Meclisinin meydan vermemesi lazım gelir. 

I Bunlar mühim noktalar olduğu için arz etmek duru-
I mundayım. 

Çelişkiler giderilmeli, millî hâkimiyet esasları göz-
I önüne alınmalı, geçici bir dönem için eğer bazı dü

zenlemeler, Devlet başkanına yetkiler verilmesi lazım 
I geliyorsa, onları da vermeliyiz. Devlet Başkanından 
j bunu esirgemememiz lazım gelir. Zamanın sınırlı ol-
J * ması dolayısıyla bazı içimden söylemek istediğimi di-
[ le getiremedim. Bu bakımdan inşallah maddeler gö-
I rüşlüldüğü zaman daha fazla anlatmak istediklerimi

zi de görüşmeler esnasında anlatacağım. 

I Tarihi bir görev yapmak durumundayız. En önem
li görev değil, tarihî bir görev yapıyoruz ve bu Ana
yasa kabul edildikten sonra, on yıl sonra eğer mem-

I leket büyük bir Türkiye haline gelecekse, o zaman 
dostlarımız, vatandaşlarımız 1982 meclisinde bulu-

I manian takdirle karşılayacakl|ardw. Tarihe, işte Tür-
j kiye başarıya ulaştığı takdirde bu Danışma Meclisi

nin üyeleri geçecektir. Eğer biz, tarihe geçmek isti
yorsak uzlaştırıcı görüşler içerisinde memleketin ger-

I çeklerini de dikkate almak suretiyle bir Anayasa yap
mak mecburiyetindeyiz. 

I Sözlerime burada son verirken, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyelerine ve bu Tasarıda emeği geçen sa-

1 yın Komisyon üyelerine teşekkürlerimi ve saygıları-
I mı bildiririm. 
I Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
I Sayın Fırat, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

I Sözlerime ülke bütünlüğünün bölünme noktasına 
geldiği 12 Eylül 1980 öncesi durumun bu güzel ülke
mizde bir daha yaşanmaması temennisiyle başlamak 

1 istiyorum. 
Kurucu Meclisin bir kanadını oluşturan Danışma 

Meclisimizin en mühim görevi olan yeni Anayasanın 
hazırlanması çalışmalarını yapmakta bulunuyoruz, 
Takriben bir haftadır Tasarıyı görüşmekteyiz. Yeni 
Anayasanın hazırlanması ve halkoyunca kabulünü 

1 müteakip hazırlanacak seçim ve partiler kanunundan 
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belli bir süre sonra da ülkemiz tekrar çok partili de
mokratik hayata dönmüş olacaktır. 

Bu çatı altında bulunan bütün arkadaşlarımın tek 
arzularının, mamur ve müreffeh, barış içerisinde, hal
kı kardeşlik bağlarıyla perçinleşmiş, sosyal adalet, 
insan hakları ve temel hürriyetlere saygılı, demokra
tik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, hoşgörülü, 
mesut, Atatürkçü insanların yaşadığı, geleceğin Tür
kiye'sine yaraşır bir Anayasayı hazırlayabilmek oldu
ğu hakkındaki inancımı huzurlarınızda tekrar etmek 
istiyor ve buna bütün kalbimle inanıyorum. 

Sayın Komisyona da hazırladıkları Tasarı için 
teşekkürü borç bilirim. 

Hazırlanan Tasarıyı, gerekçesini, karşı görüşleri 
tetkik ettim. Benden önce fikirlerini beyan eden kıy
metli arkadaşlarımı da dikkatle izledim. İnanıyorum 
ki; Yüce Meclisimiz en doğru ve en güzeli bulabile
cektir ve bulması da gereklidir. 

Bu nedenle Sayın Komisyondan da, ben ve benim 
gibi daha önce görüşlerini belirten veya benden son
ra belirtecek olan sayın arkadaşlarımızın iyi niyetle
rinden şüphe etmemelerini, görüş ve tenkitlerimizin 
yapıcı olmak, doğruyu, güzeli bulmaya yardımcı ol
mak niyetiyle yapılmış olduğunu kabul etmelerini ri
ca ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben şahsen 12 Eylüle geliş nedenimizi sadece ne 

1961 Anayasasının tanımış olduğu hak ve özgürlük
lerinin geniş oluşuna, ne o Anayasanın vermiş oldu
ğu sosyal hakların fazlalığına ve ne de getirdiği yeni 
müesseselere bağlıyorum. 1961 Anayasasının boşluk
ları ve hatalı tarafları vardır; ancak daha halkoyuna 
sunuluşundan itibaren bazı kesimlerce yürütülen men
fî propagandalar, devamlı surette yapılan Anayasa 
suçlamaları ve bu nedenle Anayasaya aykırı tutum 
ve davranışların belirli kesimlerden gelmeye başla
ması ve bu Anayasa suçlamalarına seyirci kalınması; 
yasama, yargı ve icra organınca yapılan hatalar, hü
kümet ve partilerin bağnazlıkları, yanlı tutumlar, ka
yırmalar, suiistimaller ve bunlara seyirci kalınması; 
sendikalar ve işverenlerin çok zıt tutumları, öğret
meniyle, profesörüyle, öğrencisiyle ve giderek hepi
mizin hataları neticesi ülke 12 Eylüle gelmiştir. Ha
kikatte temelde yatan en büyük problemlerden birisi 
de ekonomik olduğu halde, tüm suç 1961 Anayasası
nın üzerine yıkılmış veya yıkılmak istenmiştir. Koca 
Devlet bidayette 3 - 5, bilahare de 1.000 - 2.000 eşki-
ya veya anarşistin hakkından gelemez duruma düşü
rülmüş Başkent caddeleri bile tarafların talim saha
ları haline gelmiştir. Bu hal, aslında daha ziyade hü-
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kümetlerin yanlı ve yanlış tutumları ve acizlikleri
nin bir neticesiydi. Görünen odur ki, 1961 Anayasası 
kıyasıya tümüyle suçlanarak, hazırlanmış olan 1982 
Anayasa Tasarısının iyi olduğu yargısına varılmak is
teniyor. 

Tatbikatçıların, idarecilerin bilerek veya bilmeye
rek yaptıkları kusur ve hatalar, yani insan unsuru 
unutulmuş görülmektedir. Dolayısıyla 1982 Anayasa 
Tasarısının 1961 Anayasasına karşı bir tepki Anaya
sası olarak hazırlanmış olduğu intibaı ağırlık kazan
maktadır. Halbuki bu yeni Anayasanın uzun ömür
lü olabilmesi yalnız bugünün değil, geleceğin de şart
larına uygun ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 50 mil
yonu kucaklayabilecek yapıda olması ve gerekeceği 
kanısındayım. Ülkemizin de beklediği budur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Genelde 200 madde olarak hazırlanmış bulunan 

tasarıdaki bazı kısımların Anayasaya girmesine lüzum 
olmadığına, bu hususların icabında bir yasayla halle
dilebilecek hususlar olduğuna inanmaktayım. 

Ayrıca, hızlı hazırlandığı ve kaleme alındığı, sis-
tematiğindeki hatalardan da belli olan tasarının bir
çok yerinde aynı anlama gelen farklı kelimelerin kısa 
aralıklarla yer aldığını da görmek mümkündür. Bun
ların Yüce Kurulunuzda sırası geldiğinde düzeltile
ceğine inanıyorum. 

En mühimi, tasarıda fakir veya kimsesiz çocuk
ların bakım ve yetiştirilmelerinin Devlet güvencesi 
altına alındığına dair bir maddeyi görmememin üzün
tüsünü taşıyorum. Yine, her yıl milyonlarca ton top
rağı erozyona uğrayan ülkemizde bir de en verimli 
tarım alanları üzerinde yapılan şehirleşme ve sana
yileşme ile yine en verimli tarım alanlarının ortasın
dan geçirilen karayolları sebebiyle kaybedilen tarım 
arazilerinin bu şekilde tahribinin önleneceğine dair 
bir fıkranın 45 inci maddeye eklenmiş olması beni 
son derece memnun edecekti. Bu hususları yine de 
Sayın Komisyonun dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Birinci bölümün muhtelif maddelerinde zikredi

len temel hak ve özgürlüklerin durdurulması veya sı
nırlandırılmasına ait maddelerdeki ifadelerin çok açık 
kaleme alınması ve yoruma meydan bırakılmamasıy-
la temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayaca-
ğına dair bir ifadenin ilgili maddeye eklenmesi yerin
de olacaktır kanaatindeyim. 

Ayrıca, basın özgürlüğüyle ilgili maddelerde he
nüz basılmamış, yani suç vasfını kazanmamış husus
ların dahi cezalandırılmasını anlamak mümkün de
ğildir. Tasarının bazı maddelerinde, bir fıkrada belir-
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tilen bir ifade, müteakip fıkralarda tekzip edilmiş 
veya değiştirilmiştir. Buna en çarpıcı misal 44 üncü 
maddede verilebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında 
aynen, «Devlet, toprağın millî ekonomiye katkıda 
bulunacak şekilde verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek, erozyonla kaybolmasını önlemek, toprak
sız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amacıyla gereken önlemleri alır. Ka-

'nun, bu amaçla değişik tarım bölgelerine ve çeşit
lerine göre toprağın alanını belirtebilir» denmektedir. 

2 nci fıkrada ise, Devletin dağıtacağı topraklar
dan bahsedildikten sonra «... bunlardan sonra da özel 
mülkiyete ait olup işletilmeyen veya verimsiz işleti
len topraklardan, bu amaçla kamulaştırılmış olan kı
sımları da dağıtılır.» denmektedir. 

1 inci fıkrada belli bir toprak bütünlüğünün üstü 
kamulaştırmaya esas gösterilirken, müteakip fıkrada 
büyüklük değil, işletilmeyen veya verimli işletilmeyen 
toprak parçası kamulaştırmaya esas gösterilmiştir ki, 
bu iki fıkranın hangisinin esas alınacağı yine belirsiz 
hale gelmektedir. 

Yine, tasarıda kamulaştırmada Devlet imkânları 
nazarı itibara almradan sürenin beş yıla indirilmesi
ni anlamak mümkün değildir. 

Ayrıca bu maddeye ait gerekçe daha da ilginç
tir. «Devlet elindeki toprakları dağıtacaktır. İkinci 
sırada çalılık ve makilik, varsa bataklık gibi yerleri 
dağıtacaktır. Bu iki grupta toprak kalmaması halin
de, toprak dağıtımı bir ihtiyaç olmakta devam ediyor
sa, bu takdirde sahipli topraklar kamulaştırılarak dağı
tılacaktır.» denmekte ve Devlete iki kademeli bir is
pat mecburiyeti getirilmektedir. Ayrıca «Devlet elin
deki toprakları dağıtacaktır» derken, Devlet çiftlik
lerinin de bunlara girip girmedikleri meçhul duruma 
gelmiştir. 

Yine, tasarıda çalışanlar aleyhine ve işveren lehi
ne bazı yeni hükümler getirilmiştir. Ben şahsen, işçi 
işveren ilişkilerinde adaletli bir dengenin teessüs edil
mesiyle uzun süreli bir çalışma barışının gerçekleşe
ceğine kaniyim ve tabiî ki, Check - off sisteminin kal
dırılmasını da gene anlamak mümkün değildir. 

İkinci kısmın dördüncü bölümünde de, siyasî par
tilere yardımın kaldırılmış olduğunu, bu nedenle de 
bundan böyle parti kurma ve parti faaliyetlerinde da
ha ziyade zengin olanlara bir avantaj sağlandığını gör
mekteyiz. 

Üçüncü kısım hakkında görüşlerimi açıklarken ön
celikle Tasarının 5 inci maddesinde yer alan «Ege

menlik, kayıtsız şartsız Türk milletinindir» ifadesi bel
li başlı istinat noktam olacaktır. 

Öncelikle milletvekili seçilme yeterliliğinin 8 yıl
lık öğrenim görmüş olanlara verilmesini tasvip etme
diğim belirtmek isterim. Ayrıca milletvekilliği sayısının 
400'e indirilmesi ve süresinin de 5 yıla çıkartılmak is
tenmesi kanaatimce isabetli olmamıştır. 

Partisinden istifa eden bir milletvekilinin üyeliği
nin devamı bağımsız kalması koşuluna bağlanmıştır. 
Anayasa Mahkemesince kapatılan bir partinin millet
vekillerinin üyeliklerinin ise, kararın Resmî Gazetede 
yayınlanmasını müteakip sona ereceği belirtilmekte
dir. Ancak kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesi
ne gitmiş olan bir partinin tüm üyeleri, karardan ve
ya kararın Resmî Gazetede yayınlanmasından önce 
partilerinden istifa ederlerse üyeliklerinin bağımsız 
olarak devam edeceği anlamı çıkabilmektedir. Bu ne
denle Anayasanın çok açık ve sarih olması gerekir. 
Kanaatime göre maddeye, partilerinden istifa dahi 
etseler Anayasa Mahkemesince kapatılan bir partinin 
yöneticilerinin ve kapatılmasına sebep olan milletve
killerinin üyeliklerinin düşeceğine dair bir ifadenin 
eklenmesinde büyük yarar vardır. 

90 inci ve 100 üncü maddeler arasında da koor
dinasyon görülememektedir. Zira 90 inci maddede 
genelde, ara seçimi genel seçimlerden en az 30 ay 
sonra yapılır denmektedir. 

100 üncü madde ise, meclis başkan ve başkanlık 
divanının seçimine aittir. Başkenvekili, kâtip ve idare
ci üyelerin dağılımının partilerin üye sayısına göre 
yapılacağı kaydedilmiştir ve,ilk seçimin iki, ikinci se
çimin de üç yıl için geçerliliği yer almıştır. 

Hal böyle iken, 90 inci maddede, ara seçimleri 
ilk seçim tarihinden en az otuz ay sonra yapılacağı 
belirtilmiş olduğundan, ikinci yarı yıl divan seçim
leri yapıldıktan sonra yapılacak bir ara seçimin, 
meclis aritmetiğini değiştirmesi halinde, 100 üncü 
madde hükmü olan divan teşkilinin partilerin üye 
sayısına göre teşkili hükmü boşlukta kalabilecektir. 
İşte bu da tasarının maddeleri arasındaki uyumsuz
luğa bir örnektir. 

Yürütme kısmında görüleceği üzere, tasarı güçlü 
Devlet formülünü esas kabul etmiş ve yarı başkanlık 
sistemine doğru bir kayma göstermiştir; ancak böyle 
bir sistemde Devlet Başkanının gücünü halktan al
ması gerektiği fikrine yer verilmemiştir. Tasarının bu 
kısmı kanaatimce iki ayrı kısımda mütalaa edilmeli 
ve geçici maddelerle, önce yedi veya altı yıllık bir 
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intibak, bilahara da bunu takip eden süreler için dü
zenlenmeliydi. İlk dönemden sonra gelecek dönem
ler için, hele meclis dışından seçilecek bir Devlet 
Başkanının vermiş olduğumuz yetkileri kullanabilece
ğini zannetmiyorum. 

Devlet Başkanının, halkoyuyla gelmemiş, yani 
meclis dışından bir başbakan tayin edebilmesi de 
«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir» ifa
desine taban tabana zıt düşer. 

Cumhurbaşkanı seçiminin dört turda bitirilmesini 
anlamak mümkün değildir. Bu konuya maddesi gel
diğinde ayrıca temas edeceğim. 

Tasarıda Millet Meclisi üyelerine tanınan hakları 
kullanacak, büyük kısmı tayinle gelen ve tabiî üye
leri olan dokunulmazlığa havi bir Devlet Danışma 
Konseyi kurulması öngörülmüştür. Böyle bir konse
ye ihtiyaç var ise bu, her ilden halkoyuyla seçilecek 
bir üye ve Cumhurbaşkanınca seçilecek bir kısım üye
ler ve ilave edilecek tabiî üyelerle birlikte 80 - 90 
kişilik bir senato olabilir ve adı da Cumhuriyet Se
natosu olabilirdi veya mevcut olan organ feshedilme 
cihetine gidilmezdi. 

Sayın Komisyon gerek Cumhurbaşkanının yetki 
ve seçim şekli ve gerekse ikinci meclis hakkında bi
dayette Danışma Meclisinin bir küçük anket veya 
toplantı neticesi genel kanaatini öğrenmiş olsa idi; 
bugün üzerinde en çok durulan bu konular çoktan 
halledilmiş olurdu. 

Halkoyuyla gelmiş bir başbakanın kurmuş olduğu 
hükümete, bir taraftan Millî Güvenlik Kurulunun 
uyulması gereken tavsiye niteliğindeki kararlarıyla di
ğer yandan, ancak dört üyesi hükümetten gelen veya 
planlama müsteşarıyla beş üye olabilen onbeş üyeli 
bir ekonomik ve sosyal konseyin önerileri gelecek ve 
ayrıca bu hükümet en sıkışık anlarda dahi Merkez 
Bankasından carî yıl bütçe ödenekleri toplamının bel
ki en fazla % 15'ini alabilecek; alınıp alınmaması 
da Merkez Bankası yetkililerinin kararına bırakılmış
tır ve bu başbakan veya hükümet halka vaat ettiği 
hizmeti verebilecek... Bu hal büyük oranda hem müm
kün olmayacak, hem de türlü sakıncaları yaratabile
cek bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Bir de tasarıda yer alan Türk Dil Akademisi var
dır. Şahısların hatalarının müesseselere yüklenmesi 
neticesi Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumuna 
karşılık, tasarıda bu kuruluşa yer verildiği kanaatin
deyim. Ancak, bu bir Anayasa maddesiyle değil bir 
yasayla da kurulabilirdi. Tasarının ilgili maddesinde 
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40 üyeden oluşacak akademinin ilk önce bu 40 üye
sinin Cumhurbaşkanınca seçilmesi bilahara boşalma 
halinde kendi aralarında yapacakları seçimle doldu
rulması öngörülmüştür. Tasarıda en mühim anayasal 
kuruluşların üye seçimlerine el atılırken, ileride ken
di başına buyruk böyle bir kuruluşa nasıl yer veril
diğini anlamam mümkün değildir arkadaşlar. 

Ayrıca, siyasetten tamamen arındırılmış, yalnız 
bilim ve teknolojik gelişmelere yönelik meslekî çalış
malar yapacak olan, geleceğin kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarına, kamu veya KİT'lerde 
çalışanların da üye olabilmesinin sakıncalı olmaya
cağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimlerinin Sa-

yıştaya verilmesi ve bunların bütçelerinin senede bir 
Aralık ayında konsolide bütçe olarak görüşülüp ka
rara bağlanılması hakkındaki görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

1930 yılları başlarında Atatürk tarafından kurul
maya başlanılan Kamu İktisadî Kuruluşlarının dene
timi için Ulu Önder Atatürk, 1937 yılında Meclisi 
açış konuşmasında aynen şöyle demiştir : «Sermaye
sinin tamamı veya büyük bir kısmı Devlete ait tica
rî, sınaîî kurumların malî kontrol şeklini bu kurum
ların bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz ve is
teyeceğimiz ticarî usul ve zihniyetle çalışma icapla
rına süratle intibak ettirmek gerekir. Bu gibi kurum
ların bugünkü usullerle çalışabilmelerine ve inkişaf 
etmelerine imkân yoktur.» 

İşte muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ün emriyle 
1938'de kurulan Yüksek Denetleme Kurulu ekono
mik, Sayıştay ise, klasik denetim yapar. 

Klasik denetim, harcamaların ödeneğe ve mevzua
ta uygun olup olmadığını, ihalelerin en ucuzuna ya
pılıp yapılmadığını; ekonomik denetim ise, kârlı ve 
verimli bir çalışma yapılıp yapılmadığını; prodüktivi
te, rantabilitenin yeterli olup olmadığını ve buna yö
re önerilerini de birlikte kuruluşa yöneltir. Bu dene
tim; malî, idarî ve teknik yönden bizatihi işletmeler
de yapılır ve KİT'leri bu nedenle 2490 sayılı Yasa 
kapsamına sokmaz ve en ucuz teklifi değil, en uy
gun teklifin seçilmesi öngörülür. 

KİT'ler Sayıştay denetimine verildiği takdirde, 
müdebbir bir tüccar gibi 440 sayılı Yasada öngörü
len duruma göre gerekli tedbirleri darhal alabilmek, 
hızlılık ve aktivitesini yitirecek bütün teşekküller ata-
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lete itilecek ve hakikaten bugün özel sektör sanayi
cilerinin şikâyet ettiği bu ortamda dahi ulaştıkları 
kârlı ve verimli çalışmaları kaybedeceklerdir. Netice
de, Devlete yük olmaya başlayacaklardır. Ne yazık 
ki, gerekçede KİT ismine ve buna ait en ufak bir 
açıklamaya dahi rastlamak mümkün değildir arka
daşlar. Neden böyle yapıldığına dair en ufak bir açık
lama yoktur. 

Ayrıca, senede bir defa, tek bir konsolide bütçe 
verilmesi halinde işletmeler durma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalacaklardır. Zira, işletmelerin ihtiyacı olan 
dış ve iç alımlar ile hükümetlerce fiyat tespit edil
mesi halinde bütçelerinin derhal revize edilmesi ge
rekir. Malumunuz olduğu üzere, Kamu iktisadî Teşeb
büslerinde bütçeler kendi organlarınca, yönetim ku
rullarınca ihtiyaç anında derhal revize edilir ve işlet
menin durması önlenir. 

Tasarıda yüksekokulların Devlet ve özel sektör
ce kurulacağı da, yer almıştır. 

Binlerce özel okul mezunu, bilhassa kimya mü
hendisi, eczacı ve teknik eleman halen iş aramaya de
vam etmektedirler. İmtihanla eleman alınan müessese
lerde o arkadaşların muvaffak olmalarına imkân olma
maktadır. Zira, öğrenim dönemlerinde kendilerine 
Devlet yüksekokulları veya üniversitelerin her türlü 
imkân ve öğretim görevlileriyle talebelere verebildiği 
bilgi verilememiştir. Bu, bir anlamda ücret ödeyerek 
girdiği yüksekokuldan muayyen bir süre sonra dip
loma alması demektir. Şimdi bu vatandaşlar soruyor
lar : «Kabahat bizim mi? Neden Devlet bunlara za
manında müsaade etti o halde?» Şimdi, kurumaya 
yüz tutan bu yarayı tekrar kanatmak istiyoruz. Ay
rıca, anayasalar her yerde fırsat eşitliğini de öngö
rürler. özel yüksekokullar bu eşitliği de bozmakta, 
parası olana, yani zengin olana imkân tanımış ol
maktadır ki, bu bakımdan da sakıncalı ve yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de tabiî servetlerin 
ve kaynakların aranması ve işletilmesi hususunda Ta
sarıda yeni ve çok çok sakıncalı hükümler getiril
mektedir. Dikkatinizi çekerim; her ülkede devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olan ve bizde de şimdi
ye kadar anayasalarda bu şekliyle yer alan hüküm 
değiştirilerek, iki senelik bir arama ve işletme süresi 
tanınmıştır. Bunun anlamını şöyle açıklamak müm

kündür : Devletin elindeki stratejik maden yatakları 
dahil, iki sene içerisinde işletilmezse özel sektör eline 
geçebilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Afşin - Elbistan Proje
sine bu ülke 10 senedir yatırım yapmaktadır ve bu 
yatırım trilyona varmıştır. Afşin - Elbistan'da mev
cut linyit kömürü yatakları 10 senedir işletilmemek-
tedir. O halde bu Yasayla Devletin elinden alına
caktır. Böyle sakıncalı bir görüş. Ayrıca, vaktim ka
lırsa, bor konusunda düşüncelerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Fırat dört dakikanız var. 

AYHAN FIRAT — Tabiî servetler ülkelerin var 
oldukları sürece başvuracakları zenginlikleridir. Bun
ları ihtiyaçtan fazla, zamansız yeryüzüne çıkarmanın 
bazı zamanlarda faydası değil, çok büyük zararları 
vardır. Yeraltı servetleri bitebilecek servetlerdir. Bu 
kaynaklar rezervi olan kaynaklardır. Bu rezervleri 
dengeli kullanmak esastır. 

Bugün petrol rezervlerinin büyük bir bölümünü 
elinde tutan Amerika Birleşik Devletleri, kendi pet
rol ihtiyacını Arap ülkelerinden temin eder, başka 
ülkelerden temin eder, kendi rezervlerini çalıştırmaz. 

Bu hususla ilgili maddede şahıs yararı, Devlet ya
rarı, yani kamu yararı ile aynı seviyede ve hatta da
ha üstün tutulmuştur. Bu maddeyi aynen ihtiva eden 
bir Anayasanın halkoyunda savunulmasına imkân, ih
timal yoktur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet, elindeki maden
leri iki sene içerisinde işletememesi halinde özel sek
töre geçeceği öngörülmüştür. 

Bugün, Allah Ülkemize büyük bir nimet olan 
bor rezervlerinin yüzde 67,7'sini vermiştir. Bütün dün
yaya Amerika ve Türkiye hâkimdir. Amerika, Avru
pa'yı Türkiye'ye bırakmıştır uzaklığı dolayısıyla za
ten rezervi de fazla değildir. Avrupa'nın ihtiyacı 800 
bin tondur, bugün bunu Etibank çıkartmaktadır. Beş 
sene önce 30 dolar olan bor ve bor tuzlarının tonu 
devletleştirdikten sonra 300 dolara fırlamıştır. Bugün 
bu rezervleri «Kullanmıyor» diye hepsini birden sata
cak yer yok, ihtiyacı kadar çıkarıp satacaktır. «Bun
ları kullanmıyor» diye özel sektör eline verip, hepsi
ni yeryüzüne çıkarıp, Devletle rekabete düşürüp ge
ne borun tonunu 30 dolara indirmek ve bu, Anayasa
nın maddesi olacak. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Bu Tasarının, katkılarınızla, birleştirici, bütünleş
tirici, huzur ve güven verici, refah ve barış getirici, 
ülkemiz için hayırlı bir Anayasa olmasını temenni 
eder, beni dinlemek lütfûnda bulunduğunuz için he
pinize engin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

10 . 8 . 1982 O : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Değerli üyeler; 

Saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

- • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

Başkan : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

124 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Yılmaz'da. 
Sayın Fuat Yılmaz buyurun efendim. 
FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin muhterem üyeleri; 

Üstlendiğimiz tarihî ve şerefli görevlerin en önem
lisi olan Anayasa Tasarısını ele alacağımız şu anda 
Büyük Türk Milleti kürsüsünden size hitap edebil
mekten mutluyum; mutluluğun ötesinde ayrıca gu
rurluyum. Sözlerime başlarken egemenliğin gerçek sa
hibi Aziz Türk Milletine ve sizlere sonsuz saygılarımı 
sunarım. Maruzatımla ilgili olarak esirgemeyeceğiniz 
sabır ve hoşgörüleriniz için de şükranlarımı özellikle 
arz ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Mümtaz Heyetiniz adına çalışmalarını tamamlayan 

Anayasa Komisyonu her türlü gelecek hesabından 
uzak, çok titiz ve kesif bir çalışmayı müteakip yük
sek huzurunuza bir Anayasa Tasarısı getirerek sun
muş bulunmaktadır. Her şeyden önce Komisyonun 
Sayın Başkan ve üyelerine cesaret ve inanç ile çok 
müspet, samimî ve yorucu mesailerinden ötürü şük
ranlarımı hassaten sunmak isterim. 

Bu girişten sonra kalan maruzatımı üç kısım ha
linde sunacağım. İlk kısımda Anayasa Tasarısına 
vaki olan tenkitlere çok kısa olarak temas edeceğim. 
İkinci kısımda Divan, Komisyon, Genel Kurul ve Hü
kümet katları arasında gerekli işbirliği ahenginin kuru
lamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçınılması imkân
sız sonuçları sunacağım. Son kısımda da Anayasayı 
Aziz Milletimizin beklentileri çerçevesi içinde ele ala
cağım : 

Muhterem üyeler; 
Anayasa Tasarısı açıklandığından bu yana pek 

çok tenkit, saldırı ve hatta çullanmalara hedef ol
maktadır. Tenkitler bizi doğruya, iyiye ve mükem
mele götüreceği için elbette makbulümüzdür, hatta 
başımızın üstünde yerleri vardır. Ancak çok yıkıcı 
saldırılar için bu tarzda ifade kullanmanın mümkün 
olamayacağını üzüntüyle ifade etmek isterim. O tarz-
dakilerin hüsnüniyetle izahları da pek mümkün ola
maz. 

Kaldı ki, ret ve tahribi esas alan kişi ve kuruluş
lar saldırılarının sonunda ele alınabilecek makul ça
reler de getirmiyorlar. Soruyorum onlara, kayıt ve 
şart gelmeyecekse 12 Eylül öncesi iç hap, yıkım ve 
fetret felaketinin tekrarına müsaade mi edeceğiz? Fe
dakâr Türk Milleti tümüyle haksız ıstırap, elem ve 
gözyaşına tekrar mı boğulsun? Evlat acıları yürekleri 
bir daha mı dağlasın? Bebekler yetim, hatunlar dul 
kalmanın azaplanyla sokaklarda yeniden saçlarını mı 
yolsun? 
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Yüce Türk Milleti ve onu yurduyla, Cumhuriyetiy
le güçlü devletiyle, koruma ve kollama mesuliyetini 
deruhte edenler 11 Eylül kabusunun tekrarına asla 
razı değildir. Oraya gidecek kapıların açılması de
ğil, aralanmasına bile Milletin rızası yoktur. 

Evet, Tasarı şu anda belki olabileceğin en mü
kemmeli değildir. Islah ve tadile muhtaç yönleri mev
cuttur, bundan tabiî bir şey olamaz. Esasen Muhte
rem Komisyonunuz da böyle bir iddia ile yüksek hu
zurunuza gelmiş değildir. 

Benden önce konuşan 42 üye arkadaşım çok 
kıymetli açıklamalarda bulundular. Eleştirileri hepi
miz için çok yararlı olmuştur. Maddelerle ilgili ifa
delerini dikkatle dinledim ve takip ettim. Benim de 
bazı maddelerle ilgili tereddütlerim elbette mevcuttur. 
Ancak, şimdi tümü üzerinde çalıştığımız cihetle onu 
bırakıyorum, böylece zaman tasarrufunu mümkün 
kılacağım. Ancak zamanı gelince huzurlarınızda onu 
da sunacağız. 

Amaç, büyük çoğunluğun birleşeceği en az ku
sur ve eksiği olanı tedvin ederek milletimize layık 
mükemmeliyette bir Anayasa meydana getirip, onu 
yüce iradesine sunmaktır. 

Komisyonunuz, adınıza yaptığı kesif ve yorucu 
çalışmaların sonucunda Tasarıyı tamamlayarak, yük
sek huzurlarınıza takdim etmiştir. Bundan sonrası, 
sizlerin himmet ve katkılarınıza kalacaktır. Çok yük
sek ehliyet sahibi siz muhterem arkadaşlarımın irşat 
ve katkılarıyla mütekamil şekline ulaşacağına eminim. 
Hepimize yurt, millet ve Devlet için hayırlı olanı 
meydana getirme çabasında engin başarılar dilerim. 

Pek Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlarım; 

Malumlarınız olduğu üzere Komisyon, Yüce He
yetinizden Anayasa için temel olabilecek herhangi 
bir direktif alarak işe başlamış değildir. Münferit 
konuşmaların ışığında, umumî temayülünüzü önce
den kestirmesinin de mümkün olamayacağını takdir 
buyurursunuz. Bu arada, Hükümet, Danışma Mecli
sinin kurulması ile beraber, senelerin teraküm etmiş 
küçük büyük, acil olan ve olmayan ne kadar kanun 
tasarısı varsa hepsini birden yüce huzurunuza ge
tirmiştir. Çok hazindir ki, bunların bir kısmı komis
yonlar tarafından aylarca çalışılıp bitirildikten sonra 
geri alındı. Bunun tabiî sonucu olarak Yüce Mec
lisin siz muhterem üyeleri, komisyonlar ve Genel Ku
rul çalışmalarına boğuldunuz. Anayasa Komisyonu
nun çalışmalarına devamlı katkıda bulunma şöyle dur
sun, takip imkânına bile sahip olamadınız. 

Tecrübe ve ehliyetine sonsuz güvenimiz olan Di
van, komisyonlar; (özellikle Anayasa Komisyonu) 
Genel Kurul, Hükümet ve diğer merciler arasında 
gerekli koordinasyonu devamlı uyarılara rağmen as
la gerçekleştirememiştir, tşte, bu hazin tesadüf ve 
talihsizlikler yüzünden muhterem heyetiniz, Anayasa 
hazırlığı dışındaki işlerin içinde kendini buldu veya 
bilmeyerek oraya itildi. Yani esas görevinin tamamıy
la dışında kaldı. Bunun tabiî sonucu olarak, muhte
viyatından bihaber olduğumuz metin, tümü ile kar
şımıza çıkınca bazı uyumsuzlukların olacağı açıktır 
ve doğaldır. Hatta, psikolojiktir. Bunda ne Anayasa 
Komisyonunun ve ne de muhterem heyetinizin ku
suru yoktur. Bilmeyerek de olsa sonucu ile ortaya 
çıkan bu hata ıstırap ve hüzün dolu bir vakıadır. 
Vicdanî ve tarihî vebali ile ilgililere ait olmaya de
vam edecektir. 

Ancak, her şeye rağmen ehliyetli ve faziletli siz 
muhterem üyelerden teşekkül eden Genel Kurulu
muz, bütün güçlükleri aşarak bu Anayasa Tasarısını 
tekemmül ettirecek, yüce ve güçlü Türk Devleti, 
Türk Milleti ve Büyük Meclise layık Anayasayı mey
dana getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmamın son kısmı olarak, yüce milletimizin 

içinden gelen bir temsilcisi sıfatı, ile onun adına ve 
onun dili ile Anayasanın bazı kuruluşlarını ele ala
cağım. 

12 Eylül öncesi içine düştüğümüz felaketin so
nuçlarını, yine millet namına, öneri olması dileği ile 
takdim edeceğim. Her şeyden önce ifadelerimden 
yanlış anlamlar çıkarılmamasını hassaten istirham 
edeceğim ve böyle bir anlaşılma durumunun doğma
ması için, birkaç söz daha sunmak istiyorum. 

ilim ve irfanın mümtaz temsilcilerine, geleceğimi
zin teminatı olan eğitim müesseselerine, bunların bün
yesinde ve elinde yetişen aziz Türk gençliğine; kalp
ten ve derin saygılarla doluyum. Emeği ye hizme
tiyle, milletin ve millî gelirimizin içinde çok büyük 
yeri olan işçi vatandaşlarımın hizmet, kişilik ve feda
kârlıklarını hayranlık ile takdir ediyorum. Hatta, sa
mimî ve faydalı çalışmalarının önünde tazimle eği
liyorum. Kendilerini, >bu günkünün 'ötesinde kaynak
larımızın mümkün kılabileceği refahın en yükseğine 
layık görüyorum. Basın özgürlüğüne yürekten inanı
yor, destekliyor ve memlekete yaptığı hizmetin bü
yüklüğüne saygı duyarak iman etmiş bulunuyorum. 
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Yargı kavramı ve en yukarıdakilerden başlayarak, ı 
tüm kuruluş ve mensuplarına hürmetim hudutsuzdur. 
Geçmişte yurt, millet ve Devlete hayırlı ve samimî 
hizmetleri geçmiş, siyasî ve meslekî kuruluşlara kar
şı herhangi bir husumetimiz de sözkonusu değildir. I 
Ancak, bunların ötesinde ve çok üstünde yurt ve 
millî bütünlüğümüzün ebediyen devamına, güçlü ve 
yüce Türk Devletinin yeniden doğuş ve devamlılığı
na her şeyden fazla saygı duyuyorum. Yüce milletin 
huzur, tesanüt, emniyet, bütünlük ve bekasının ü?^ 
tünde, inandığım ve inanacağım hiçbir kavram yok
tur ve olmayacaktır. Sizlerin de benim gibi düşündü
ğünüzü kesinlikle biliyorum ve elbirliği ile her şeyden 
önce tüm millet, vatan ve Devleti yüceltmeyi esas 
vazife edineceğimize iman etmiş bulunuyorum. 

Bu mukaddes hedefe Devlet ve milleti ancak bü
tünün hukukunu, fert ve kuruluşların hukukunun üs
tünde tutmak suretiyle ve hep beraber götüreceğiz. 
Egemenliğin, kayıtsız ve şartsız gerçek sahibi Türk 
milleti, temsilcisi olan siz muhterem Genel Kurul ve 
diğer ilgililerden Anayasasında aşağıdaki hususların 
vukuuna imkân verecek açık kapı, pencere, hatta ara
lık bırakılmamasını talep etmektedir. Bunlar da şöyle 
sıralanabilir : 

1. Yüce Meclis ve Devletinin eline tevdi ettiği 
egemenlik hakkına, başka ortak kuruluşların çıkması 
ve idarenin acze düşmesine milletin rızası yoktur. 

2. Duvarın ötesine giderim, doğa kanununu iş- I 
letirim. İşlediğin senin, kullandığın elhak yine se
nin, alabildiğini al, kopar, parçala, yine al; Tribün
leri bırak meydana in savaşa bak, Tüm yurt sathın
da terör estiriyor; ama onun kılına dokundurtmam, 
Üç düzine vatan evladı ölmüş, sorumluya sadece geç
miş olsun. 

Bölücülere, sizi anlayışla karşılıyoruz ve saygı du- I 
yuyoruz, gibi yıkıcı, bölücü ve kıyıma teşvik edici, I 
meşum ifadeleri duymaya bu milletin asla tahammü- I 
lü kalmamıştır. Anayasasının bu konuda tahkimini ka
tiyetle istemektedir. I 

3. İlim ve bilim yerine, sapık ideoloji ve bizim I 
olmayacak bir ahlak öğretilecek. Atatürk ilkeleri ve I 
milliyetçiliiğ tümünden tahrip ve reddedilecek, eğitim 
yuvaları silah ve cephane deposu haline getirilecek, j 
teröristler bu mukaddes ocaklarda otağ kuracak ve I 
harem teşkil edecek, bodrumlar ve kampüslerin ücra I 
yerleri atış poligonları haline getirilecek, öğrencisi I 
Devlet kuvvetleriyle saatlerce müsademeye girişebi- I 
lecek hale sokulacak; ama muhtariyet mülahazası ile I 
Devlet bu ilim yuvasına giremeyecek ve karışmaya- I 
cak, hatta malî ve idarî denetim de yapamayacak... j 
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Millet, dişinden tırnağından ve kursağından ayır-
dıklarıyla kurduğu ve idame ettirdiği, bu yüce eğitim 
kuruluşlarında bütünlük ve bekasını tehdit eden her 
fiilî reddetmektedir. Kişisel hak ve özgürlüklerini de 
emanet ederek, yönetim yetkisiyle teçhiz ettiği dev
letinin; iradesine tabi olmayacak böyle kuruluşların 
mevcudiyetini asla kabul etmiyor ve etmeyecektir. 
Anayasanın bu gibi vahim başkaldırmalara imkân ver
meyecek tarzda tekemmül ettirilmesini de istemekte
dir. 

4. Büyük Türk Milleti işçisinin, imkânların içi
ne sığabilecek en yüksek refah seviyesine kavuşturul
masını yürekten istemektedir. Keza, kasaları geçmişte 
dipsiz ambar, boş kile durumuna sokulan ve fakat 
bugün malî gücü milyarlara varan kuruluşlardan ça
lışanlar için direkt ve hayırlı hizmetler vermesini is
temektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu konuda bazı misaller vermek istiyorum. Ben 

araştırdım; böyle bir çalışmanın mevcut olduğuna dair 
herhangi bir haber ve emare almış değilim. Bu benim 
temennimdir, eskiden beri hayal ettiğim bir husustur. 
İnşallah ben bilmiyorum; fakat mevcut olabilir. Mev
cut ise bundan gurur duyarım, yok böyle bir çalış
ma mevcut değilse, olmasını yürekten temenni ede
rim. 

Silahlı Kuvvetlerin bir Ordu Yardımlaşma Kurumu 
var. Bu, Silahlı Kuvvetler bünyesindeki personele çe
şitli hizmetler vermektedir. Bunlardan bir tanesi kredi 
verir, borçlanma kredisi, ikincisi mesken kredisi ve
rir, hatta bir kısmı meskenleri kendisi inaş eder ve 
borçlandırmak suretiyle üyelerine satar. İstihlak koo
peratifleri kurmuştur; bunlarla personelin yaşam şart
larını daha ehven bir fiyatla, daha mutedil bir öde
me ile sağlamalarını mümkün kılar. Ben, işçi kuruluş-
larınında bu yolda bazı çabalar göstermesini arzu eder
dim. 

öteden beri bu konuda aklıma gelen ve yapılabile
cek hususlar şunlardır : Elde çok geniş miktarda para
ları var. Bununla pekâlâ işletmeler kurabilirler; sa
nayi tesisleri kurarlar ve bununla sağlayacakları kâr
dan çalışanları ortak kılarlar, onlara pirim verirler, 
hatta sağlanacak kârın bir kısmını başka tesislere ak
tarmak suretiyle onlara yeni hizmetler götürebilir
ler. Yaptığım araştırmada bunun olmadığını öğrendim. 
İnanırım ki, yok; ama temenni ederim ben yanılmış 
olayım, bu bulunsun ve böyle bir hizmet götürülsün. 

İkincisi; mesken yapı kooperatifi kurarlar, inşa 
ederler, borçlandırmak suretiyle çalışanlara verirler. 
Bunun da olduğunu zannetmiyorum. Bir başka konu; 
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istihlak kooperatifi kurmak suretiyle ucuz yaşama im
kânını temine yardımcı olabilirler. Kurslar düzenlemek 
seminerler tertip ederek çalışanları kendi mesleklerinde 
daha üst düzeydeki bir tecrübe ve bilime sahip kılmak 
suretiyle daha çok para kazanma imkânına nail kı
labilirler. Bu arada istidadı olan çocuklara burs ver
meleri mümkündür ve kreş kurma gibi faaliyetleri de 
gösterebilirler. Sanıyorum kendileriyle ilgili yasaların 
içinde bunların bir kısmı zaten mevcuttur, özellikle 
eğitimle ilgili olanı vardır; ama uygulandığını duyma
dım. İnşallah ben duymamış olurum da mevcudu var
dır. 

Bu meyanda millet bizatihi çalışanlar da dahil, 
işçinin diş ve tırnağından artırılarak ortaya çıkarıl
mış kendi gelirlerinin büro sarayları, sahil malikâne
leri, sıra sıra makam mersedesleri, düzenlerler kişi
sel katlar, lüks otel özel daireleri ve diğer israf ile 
ilgili konularda hem de devletin her türlü denetimin
den uzak olarak israf edilmesini, çalışanların sapık 
ideolojilere ulaşma ve saltanatların devamlı kılınma 
aleti olarak kullanılmasını, çalışanları menhus hedef 
ve gayelerine ulaştırmak için yumruk, muşta, taban
ca mahiyetinde zorlama aracı olarak kullanan, dev
let işletmelerini işgal ettirerek silahlı çarpışma yoluy
la devlete karşı başkaldırtan, tüm işyerlerini kanunsuz 
işgallerle felce uğratarak millî ekonomiyi kökünden 
çökerten, malum kuruluş ve öncülerinin eylemlerini 
hazin sonuçlarıyla beraber, şiddetle reddetmekte ve 
bu kabil felaketlerin tekrar doğmasına yol açabilecek 
boşlukların Anayasada bulunmamasını da mutlaka 
istemektedir. 

Sayın Başkan ve muhterem üyeler; 

Yukarıda arz ettiğim veçhile bendeniz sizler ve 
tümüyle millet, basın ailesi ve hürriyetine saygılı ve 
bunun lüzumuna kesinlikle inanmaktadır. Ancak he
pimiz kabul ederiz ki, bütün hürriyet, hak ve yetkile
rin muteber bedeli mesuliyettir. Sorumluluk yüklenme
den devlet yönetimine ortak olmak veya üstüne çık
mak, kişilerin haysiyet ve namuslarına leke sürmek, 
acil ve ucuz kahramanlık peydahlamak amacıyla yü
ce kavramlar ve devlet ricalini tezyif etmek dünyanın 
hiç bir yerinde herhangi bir özgürlüğün meşru muhte
vası olarak ileri sürülmez. Bu konuda da çıkacak Ana
yasasında millet şunları istiyor : 

Kişi ve kuruluşların hak ve özgürlükleri uğruna 
diğer kişi ve makamların haysiyet, itibar ve iffetlerine 
nakise düşürülmemesini, millî varlık ve bütünlüğü
müzü ortadan kaldırıcı eylemlerle ilgili tutumun tes
pitinde kimsenin yangına körükle gitmesine imkân 

verilmemesini, devlet ve onu temsil eden makamların 
tasallutlardan korunmasını mümkün kılacak düzenle
melerin de yapılmasını siz muhterem üyelerden ısrar
la istemektedir. 

Sayın arkadaşlar; 

En büyük Anayasa kuruluşumuz olan yargı mer
ciinin en yukarıdan aşağıya tümünün önünde hepimiz 
tazimle eğiliriz. Fakat «Senden, benden» baskısı al
tında kişilere ayrı ölçülerle halk ve adalet dağıtılması
na, vatanın bütünlüğünü, millî varlığımızı ortadan 
kaldırmayı amaçlamış katil, soyguncu, terörist ve 
anarşistlerin hapishanelerden yargı eliyle uğurlanarak 
yeniden ve daha vahim ölçüde milletin başına belâ 
edilmesine, yargı kuruluşları temsilcileri ve meslek 
mensuplarının sapık ideoloji ve savaşlarında taraf ve
ya teşvikçi olarak ortaya çıkmasına, vatandaş mese
leleri sürüncemede dururken hükümet tasarruflarının 
hepsini durdurarak devletin acze düşürülmesine Bü
yük Türk Milleti asla razı değildir. Onun adına kaza 
hakkının millet yararına ve devleti yüceltecek tarzda 
kullanılmasını da teminat altına alacak hususların 
Anayasada uygun şekliyle yer almasını ihtirasla arzu
lamaktadır. 

Pek sayın arkadaşlar; 

Memleketi, tüm kuruluşları ve özellikle maarif 
camiasını paralayarak eğitimi tümüyle dejenere eden, 
duvarın ötesindekilerin emrine yönlendiren, küçük 
yavrularımıza Lenin ve Mao'yu mabut olarak tanı
tan -ve fou tartışmaları devletin gözü önünde yapabile
cek kadar ileri götürebilen, bizi tümden yok etmeyi 
hedef almış vatan hainlerinin varlık ve eylemleriyle 
tekrar meydana çıkış imkânını tümü ile ortadan kal
dırmayı millî vicdan emretmektedir ve Anayasanın 
bunu da mümkün kılacak özellikle olmasını yürek
ten ifade etmektedir. 

Pek muhterem Başkan ve kıymetli arkadaşlarım; 

10 aydan beri milletin içinde bulunan bir temsil
cisi olarak onun kürsüsünden beklentilerini Yüce He
yetinize arz ettim. Samimî ifade ediyorum; takdim 
ettiğim hususlar birçok vatandaşın bana söyledikle
rinin ta kendisidir. 

Şimdi huzurunuzda bulunan Anayasa Tasarısın
da milletin Yüksek Heyetinizden bekledikleri, tam 
olmasa bile büyük çoğunluğuyla mevcuttur. Yüksek 
tensip ve takdirlerinizle tasarı en mükemmel hale ula
şacak ve milletin hasretle bekledikleri gerçekleşecek
tir. 
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Ancak yeri gelmişken bir konuya temas etmeden 1 
geçemeyeceğim. Evet, bu tasarıyı içine sindiremeyen, 
tenkit eden hatta tümünden karalayarak reddeden 
bütün muhterem kuruluş ve zevatın önünde saygı ve I 
tazimle eğiliyorum ve hemen aynı saygıyla bu mu
kaddes kürsüden kendilerine sesleniyorum : Bunu is- I 
temiyorsunuz da neyi istiyorsunuz? Dünyanın nere
sinde, hangi yasa ezelî ve ebedî olmuştur? Toplum 
yapısındaki değişiklikler, özellikle büyük sarsıntılar
dan sonra hangi devletin Anayasası tadilatsız şekliy
le yaşayabilmiştir? Eğer matlup olan 1961 Anayasası 
ise şunu bilmeye önemle ihtiyaç vardır. 1961 Anaya
sası büyük kısmıyla zaten muhafaza olunmaktadır. 
Bir müessese olarak teşekkül etmiş, tekamülünü ta
mamlamış ve hizmetini bitirmiştir. O artık siyasî ta
rihimize kıymetli bir hatıra olarak mal olacaktır. 
O, bizatihi suçlu da değildir. Kendisi malum istika
met, kuruluş ve kişilerin ihanetine uğradı. Çeyrek 
asırlık tatbikatta çok yara aldı. Zaman zaman yapı- I 
lan büyük onarımlar da fayda getirmedi. Çok ha
zindir ki, en (büyük yaraları kendisinin var kaldığı I 
kuruluş ve hudutsuz haklardan almıştır ve gene ne 
elim bir tecellidir ki, onun bağrında en büyük yarayı 
açanlar şimdi onun müdafaasını yapıyorlar. Ben bu J 
tezatı anlamıyorum; ama anladığım birşey var ki, bu I 
tekne delik deşik olmuş durmadan su almaktadır. I 
Türkiye Devleti onunla selamete ulaşamadı. Bundan 
sonra da ulaşamayacağı kesin olarak sabit olmuştur. I 
Direğiyle, dümeniyle, çarkıyla ve hatta gövdesiyle I 
tarumar olmuş 'bu tekne le yola devam edeceksek, 
hüzünle ifade edeyim; çok zor günlerin getirecekleri
ni göğüslemek zorunda kalabiliriz. 

Geçmiş tecrübeleri de dikkate alarak elimde bulu
nan bir vesikadan bazı hususları okuyacağım. I 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, 4 dakikanız var. I 

FUAT YILMAZ — Arkadaşlardan zannediyo
rum destekleyenler vardı; iki - üç dakikalık bir zaman I 
istirham edeceğim. I 

HALİL AKAYDIN — Ben 10 dakika veriyorum 
efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun. I 
FUAT YILMAZ — Teşekkürler, sağolun. 

Millî varlığımızı ortadan kaldırmaya matuf sal
dırılara geçebilecek olan içerdeki ve dışardaki 67 I 
hain teşekkülle uğraşmak zorunda kalabiliriz. I 

Arkadaşlar, burada bir doküman var elimde. Bu 
kuruluşların bir kısmının yalnız ismini okuyacağım, I 
Herhangi bir istismara yol açmaması için içerdeki | 
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kuruluşları okumuyorum; fakat dışardakilerden bir 
kısmını okuyacağım. Amerika Devrimci Komünist 
Partisi. Bu, Türkiye aleyhinde. Bu son senelerin olay
ları içerisinde çok gayret gösteren bir kuruluş. Al
manya Komünist Partisi; Marksist - Leninist. Ere-
menian Secret Army For The Liberation Of Erme-
nion. Avrupa Türkiyeli Emekçiler Birliği, Avrupa 
Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu, Ermenistan'ın 
Kurtuluşu îçin Ermemi Gizli Ordusu; meşhur ASALA, 
Esir Türkleri Kurtarma Ordusu vs... Bunların hepsi 
67 tanedir. Tekrar bu 67 teşekkülle yeni baştan uğ
raşmak zorunda kalabiliriz. 

Devam ediyorum efendim. 12 Eylül öncesinde 
karşılaştığımız olayların blir kısmını gene resmî vesi
kalarla sunuyorum. İç ve dış düşmanlar tarafından 
yurda «04 bin 197 çeşitli silah ve 5 milyon 306 'bin 
çeşitli mermi sokulabilir. Bunların bizim bünyemiz 
içerisinde yapacağı tahribat malumlarınızdır, devam 
ediyorum: 39 bin 389 çeşitli olay. 9 bin 795 adet si
lahlı saldım, 10 bin 9 afiş ve pankart asma, 6 bin 
737 patlayıcı madde atma, 4 bin 388 gasp ve soy
gun, 2 bin 591 öğrenci olayı ve en hazini 4 bin 40 
ölü, 11 bin 160 yaralı, 142 bin 194 gözaltı, 42 bin 
765 tutuklu, 18 bin 537 mahkûm. Eğer aynı tekney
le yola devam edeceksek bunlarla korsıloşımayocağip 
mızı kimse iddia edemez arkadaşlar. 

Devam ediyorum: Binlerce grev, işgal ve bunun 
sonucunda doğan 7 milyon 200 bin işgünü kaybı ve 
onun ekonomiyi felce uğratarak yarattığı 10 milyar 
Türk Lirasının üstündeki maddî zarar şeklindeki ha
zin olayları da göğüslemek mecburiyetinde kalabili
riz. Bu 10 milyar lira çok kaba (blir hesaptır, bunun 
üstünde olabilir. 

Keza devam! ediyorum: Patrona Halil, Kabakçı 
Mustafa, Çerkez Etem ve Celâli isyanlarının tümün
den daha geniş ölçüde devleti acz ve zarara duçar 
edebilecek mahallî işgaller, kurtarılmış bölgeler, özel 
sınırlar, başkentler ve pasaport meseleleri. Tokat, 
Çorum ve Maraş'daki bölgesel büyük buhranlar. Fat
sa ve başka yerlerde görülen bir nevi derebeylik şek
liyle ortaya çıkacak felaketlerin tesirlerini bertaraf 
etmek için de çile çekebiliriz. 

Çok kısa olarak anaihatlarıyla çizdiğim bu tüyler 
ürpertici tablo geçmişteki resmî vesikalardan çıkarıl
mıştır. însof edelim. Biz buraya nereden ve hangi 
şartlarla geldik. Yer yarılıp kendimizi yeni; bir dün
yada bulmuş değiliz. Bizi buraya, acıdır; ama ger
çektir, 1961 Anayasasının bahşettiği hudutsuz özgür
lük ve haklar getirmiştir. Uygulayıcıların aczi ve li
yakatsizliği getirmiştir. 
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Aziz ve muhterem arkadaşlar; 

İlgili bütün kuruluşlar, vatandaşlar olarak, tüm 
milletçe gerçeği ve hatamızı kabul etme büyüklüğü -
nü gösterelim. Tövbe istiğfar ederek günah çıkara
lım. İçinde batma felaketiyle karşı karşıya kalarak, 
yüce ordu sayesinde milletçe ve devletçe yok olmak
tan kurtulduğumuz 1961'in tarumar olmuş teknesini 
bırakalım; yeni ve mutlu ufuklara yeni tekneyle gi
delim. Tensip ve takdir Yüce Heyetinizindir. 

Önce, Büyük Millet ve sonra Muhterem Meclisi
mize layık olan Anayasayı meydana getirip, Aziz Mil
letimizin iradesine sunacağınıza huzuru kalple iman 
etmiş bulunuyorum, Bu tarihî ve şerefli görevi ifa 
ederken Tanrı muiavenetıini üzerimizden eksik etme
sin. Millet içıin en iyi, en doğru ve layık olan Anaya
sayı meydana getirme çabasında Yüce Meclise hu
dutsuz 'başarılar dilerim. Şükran ve hürmetlerimi arz 
ve takdim ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılm'az. 
Sayın Çakmaklı, buyurun efendim. 

CEMİL ÇAKMAKLI — 'Meclislimizin Sayın Baş
kanı, değerli üyeleri; 

••İnsanlık tarihî iki kişinin 'bir araya gelmesiyle 
başlamış ve muhtemelen ilk önce bu likii kişi itişip 
kakışmayla yaşamaya başlamışlardır. Sonra akıt arı
na kurallar koymak, aralarındaki ilişkileri düzenle
mek gelmiş ve 'bugüne kadar kuvvet, din ve ahlak 
esaslarına dayalı belli kuralları oluştum ol ustura mo
dem hukuk kurallarına kadar ulaşmışlardır. Geçmiş
te dünyevi müeyyidesi olan hukuk kurallarını elbet
te bazen bir kişi, bazen biir zümıre koyagelmiştir. Ne 
var ki, konulduğu yerde durmayan insan düşüncesi 
z'amanla kişi ve zümre otoritesini reddederek bera
berce karar alıp kendi hukukunu kendi yapma ve 
kendini yönetecek otoriteyi kendi içinden çıkarma 
anlayışına kadar gelmiştir. GellmliştJİr; ama bu anla
yışa gelmek yetmemiş, beraber ve eşit karar alma
nın yolunu ve oluşturulacak bu otoritenin nasıll ku
rulacağını, kendi adına nasıl kullanılacağını ve ken
dileri için oluşturdukları 'bu otoriteyle; yani devlet
le ilişkilerini nasıl düzenl'eyeceklerini, kısaca, kendi
lerine uygun demokratik hukuk devletini nasıl kura
cakları hususunu çözmeleri gerekmektedir. 

İşte, Türk toplumu bugün bu noktadadır. Bizler 
ise 'bu Mecliste Anayasa metnini toplumumuza layık 
bir şekilde geliştirmek için görevlendirilmiş ve ken
dimizi sorumlu saymış durumdayız. 

Türk insanı hanların, hakanların, padişahların 
«kurduğu ve yönettiği ünlü ve şerefli devletler, adil 
idareler görmüştür. Onlarla onurlanmış ve •gururilan-
mıştır. Aynı. Türk insanı devlet kurma ve işletmeyi 
60 yıldır hansız, bakansız, padiş'ahsız demokratik 
yöntemlerle denemektedir. Bu deneyin son 30 yılını 
da sancılarla, sıkıntılarla geçirmektedir. Âdeta de
mokrasi ile yıldızı barışık değildir. İşte bu nedenle, 
bugünden itibaren de iyi kurulmayan ve işletilmeyen 
demokratik hukuk devleti, Türk toplumuyla demok
rasi arasında büyük çatlaklar doğuracak, kurulmuş 
köprüleri yok edecek, demokrasiden yana olmayan 
bazı güçlere de istismar imkânı verecektir. 

Demokrasiyi yöntem olarak alıp her 20, yıHda bir 
doğup ölen anayasalar sonunda demokrasiyi öldüre-
bil'ir. işte bu Anayasayı hazırlarken birinci görevi
miz Türk toplumuna demokrasiden umut kestlirme-
•mektür. Bunun için de son 30 yılın iyi işlemeyen de-
rnokrasisinıi ve İyi dönmeyen devlet çarkını düzelte
cek bir anayasa yapmak zorundayız. Aksi takdirde 
demokrasi Türk insanının gözünde daha büyük ya
ralar alabilecektir. 

Bu görevi yerine getirip getirmemekten dolayı 
sorumluluğumuz, hansız, bakansız;, padişahsız ilk 
Türk Devletini kuran Ulu Önder Atatürk'e karşıdır. 
Kuşkusuz onun ortaya koyduğu millî iradeyi padi
şah iradesinden daha başarılı kılacak demokrasi nıe-
kanizmasıını işletip bu yolla Türk Devletimi güçlü, 
Türk İnsanını mutlu yapacak çözümler ortaya konu
lamazsa gerçek Atatürkçü olunamaz, Atatürkçülük
ten bahsedilemez ve haltta Ataitürk anlaşılamaz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Anayasa Komisyonumuzun Meclisimize sunduğu 
Taslağa bu temel anlayışla bakıp bazı görüşlerimi 
sunmaya çalışaciağıım. 

Önce Anayasa hazıriiğındaki kaynaklar ve bu ha
zırlanışın yöntemi konusundaki düşüncelerimi sun
mak istiyorum. Bilineceği gibi, bütün anayasalar ha
zırlanacakları milletin sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapısına ve bu yapının doğurduğu ve belirlediği si
yasal kabiliyetleri tespit etmekle başlamallidır. İkinci 
planda, böyle bir milletin içinde yaşadığı, 'ilişkide 
bulunduğu ve benimseyip yöneldiği diğer dünya ül
keleriyle Ve insanlık öamüasıyla 'ilişkilerini ve onların 
düzenlemelerine milletin yakınlığıma bakmak lazım 
gelir ve nihayet, uzak ve daha önemlisi yakın geçmi
şim demokrasi uygulamasına ve toplumum siyasi de
neylerime, devlet işleyişine ve anayasa hazırlamayı 
gerektiren yaşanılan ortama ve yakın ortamı doğu-
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ran nedenlere bakmak ve bunları sağlıklı biçimde 
tespit etmek gerekmektedir. Sonunda, bütün bu tes
pitlerin bir senteze götürülüp geçmişte noksan bıra
kılmış hususları tamamlayan, toplumun temel amaç
larını oritaya çıkaran, tatbik kabiliyeti 'olan, sistemi 
•kendi içinde bütün ve bu bütünlüğüyle ortak bir de
ğer sistemi olarak kabul edilen bir anayasa ortaya 
çıkarmak gerekmektedir. 

Kanımızca bu açıdan 1961 Anayasası ve 1982 
Anayasa Komisyonu Tasarısı toplumun temel veri
lerini kiapsayamamaıları ortak özelliğini taşımaktadır
lar. Özellikle devletin siyasi yapısını 'belirleme ama
cıyla kendi geçmişlerinin siyasi pratiğini farklı yön
lerde de olsa esas almış olmaları ve kendi geçmişleri
ne aşırı bir reaksiyon göstermeleri her iki metnin or
tak özeliğidir. Dolayısıyla, bunları birbirine bakarak 
mukayese etmemin sağlıklı sonuçlar doğuracağını 
zannetmiyorum. Elbette her anayasa kendi sıcak 
geçmişindeki 'boşluklardan ve yanlışlıklardan etkile
necektir; ancak sadece bu etki esas alınıp anayasa 
yapmaya kalkışmak bizi yeni yeni ve katmerli yan
lışlara götürebilir. 

Nitekim, Komisyonumuzun Taslağında yakın geç
mişteki bazı kişisel hatalar kurumlara yüklenmiş ve 
kurumlar budanmıştır. Yürütmenin isteyerek uygu
lamadığı bazı yasa ve 'tüzük maddeleri gereksiz yere 
anayasa hükmü haline getirilmiştir. Nihayet, bir - iki 
ay önce düzenlenmiş çok yeni yasal düzenlemeleri 
anayasaya aykırı hale getirecek ısrarlı düzenlemeler 
yapılmıştır. Bunları Tasarının «Sosyal ve Ekonomik 
Halklar ve Ödevler» Bölümünden aldığım şu çarpıcı 
örneklerle dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Mülkiyet ve miras haklarını düzenleyen madde 
43'de, 1961 Anayasasıyla aynı başlanmış; ancak son 
fıkrada, «Kamu hizmeti ve kamu yararı amacıyla 
dahi mirasçıların saklı payları azalti'lamaz.»ı denil
miştir. Bu hükmün amacı açıkça Medenî Kanunun 
453 üncü maddesinde 13.7.1967 tarih ve 903 sayılı 
Kanunla eklenen ve kamu hizmeti güden vakıflar ne
deniyle mahfuz hissede bir miktar daha indirim ya
pan hükümlerini bertaraf etmektedir. Bunun Anaya
sayla bertaraf edilmesinin hikmeti nedir?.. Uygun 
görülmüyorsa eğer Medenî Kanunun bu hükmü ka
nunla değiştirilir. Kaldı ki, Türkiye'de İslam Dini
nin de etkisiyle köklü bir vakıf geleneği vardır. Mil
lî bünyemize çok uygun düşen bu tip hükümlerin 
mlilî 'bünyeye uygun olduğu iddia edilen Anayasay
la kaldırılmak istenmesi ne kadar tutarlıdır?.. Bu ko
nu mu Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacı doğur

muştur, ya da arz edeceğim diğer konular mı doğur
muştur?.. 

Bu maddenin kendi içinde de, mülkiyet ve miras 
halklarının kamu yararıyla sınırlanabileceği kabul 
edilmişken, son fıkrada mirasçıların saklı paylarının 
azaitıliamayacağı hükmü madde içinde başka bir tu
tarsızlık örneğidir. Bütün bunlar belli bir biçimde 
Anayasanın yakın ve ufak meselelerin bir manzu
mesi olmasını ve o tip hatalar yapılmasını getirmek
tedir. 

ıDevam ediyorum : Madde 44'de düzenlenen top
rak mülkiyeti konusunda özel mülkiyetteki toprakla
rın tespiti güç bir işletme ve verim esası getirilerek 
dağıtımı zorlaştırılma'ktadır. iBu, Türkiye'de çok tar
tışılan ve daha da tartışılacak olan konuyu Anaya
saya taşımak niçiindir?.. Bütün anayasalar ve getirdi
ği genel düzenlemelere toplumun büyük çoğunluğunu 
katamazsanız eğer, daha sonra tartışılıp şekle bağ
lanacak ayrıntıları Anayasaya koyarsanız eğer, özel
likle Anayasayı kısa ömürlü yapmış olmaz mısınız?.. 

Kamulaştırmayla ilgili 48 indi maddede kamulaş
tırmanın rayiç bedel üzerinden kesintisiz, nakden ve 
peşin ödeme esasına dayandırılması da öngörülmek
tedir; ancak bu da, daha önce bazı arkadaşlarımın 
belirlediği gibi, daha 1 yıl önce kabul edilen 2487 sa
yılı Toplu Konut Kanununa ve 19)812 tarihli 25817 sa
yılı Emlak Vergisi Kanununa bile ters düşmektedir. 

Söz konusu 47 noi madde bu yeni düzenlemeleri 
Anayasaya aykırı bale .getirebileceği gibi, lüzumsuz 
ayrıntıları da kendi içine almış olacaktır ve daha ya
kın ve sıcak bir örnek ': Çok yakın bir tarihte Mec
lisinizden geçen Öntedbirler Kanununun hükümlerini 
Anayasaya aykırı hale getiren İstimlak Kanununun 
(23 üncü maddesini Anayasaya taşıyan bir başka dü
zenleme çok calibi dikkattir. 

Nedir bütün bunlar?.. ıMiiUetümizin geleceği için 
anayasa mı yapmaya çalışıyoruz, yoksa yeni yeni ih
tilaf noktaları mı yaratıyoruz?.. Yarın bu metne '«Ana
yasa» yerine kalkıp «Tüzük Yasa» deseler, iki satır 
laf etme şansı ve hakkı bu Meclis üyelerinde herhal
de olamayacaktır. 

Hukukçularımız iyi bileceklerdir. Prusyalılar bir 
vakit 1 700 maddeye varan ve içine akıllarına ge
len herşeyi koydukları bir medenî kanun yapmışlar 
ve lişletememişlerdi. Türk anayasalarının da akla ge
len her noktanın içine alındığı ve toplandığı bir me
tin haline gelmesi ve yanlış teşhislerle yola çıkıp 
anayasa tekniği yanlışları yapmak en azından teknik 
bir hatadır. Bu hatalar, bu dar bakışlar sadece teknik 
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hatalat yapmamamızı getirmemiş, daha önemlisi ı 
Komisyonumuzu öz hatalarına da sürüklemiştir. Özel
likle 56 ncı maddede, «Üye, aidatını sendikaya doğ- I 
rudan öder, I 

iSendiikal .faaliyette bulunma, (işyerinde çalışmama- I 
yi haklı göstermez.» 'gilbi hükümler, ıtemel amaçları i 
açıkça görülemeyen (birtakım hükümler gibi askıda I 
kakmak tadırlar. Gerekçede görüldüğü gibi, aidatla I 
sendikal 'bilinç ve sendika içi demokrasi arasında si- J 
hirli bir bağ mı 'aranıyor, yoksa 'başka amaçlar mı I 
var? İnsan bunları düşünüyor. Batı'nun yüzlerce yılda 
oluşturduğu sendika dçi demokrasiyi üyeyi vezneye I 
göndermekle çözmeye çalışmak çotk sağlıklı bir yön- | 
tem olmasa gerektir. I 

Kanımca bu ve benzeri kısır noktalar ve ince fi- j 
kirler artık aşılmalıdır Çalışana layık bir millî sen
dikacılık bunlardan daha ciddî tedbirlerden geçer, di
yerek konuları daha ciddî düşünmeliyiz. İşleyen bir 
malî ive idarî denetim dururken ve hiç denenmemiş
ken topluma gerekli kurumları tahribe lüzum yoktur. 

'Bugün kimse, sendik acılar hile sendikaları yeni- I 
den düzenlemeye karşı değildir; ama böyle değil. Mil
lî sendikacılığı yok etmekten, sendikacıdan ve kurum 
olarak sendikadan önce zarar görecekler vardır 'bu 
memlekette. IBu konu çok iyi düşünülmeli ve reak
siyondan önce akla, mantığa ve hdlli sağlıklı tes
pitlere dayandınlmalıdır. 

(Sayın Başkan, saygıdeğer 'arkadaşlarını; 

iBuraya kadar hukukçuların ı«Kaziyüsit yöntem» 
dedikleri tek tek olaylardan hareket ederek yasa yap
ma tekniğinin ibiçimsel yanlışlarının hu Tasarıya yan
sıyan yönlerini «Ekonomik ve Sosyal Halklar» bolü- J 
münden aldığım örneklerle arz etmeye çalıştım, ©u 
yaklaşım ıbiçimü ister iistemez bizi hilıinıen anayasaları 
tekrara, kopyacılığa, nıadde yapıştırımaciilığma götür
mekte ve Anayasayı da çok önemli olarak kısa Ibir 
ömre mahkûm etmektedir. 

(Bununla tabiîki Anayasalar her maddesi ile ye
niden yapılır demek istemiyorum. Başta da belirtti
ğim gibi, Anayasaların İnsan Hakları Evrensel Be- I 
yannamesii giibi, başka 'benzer ülke anayasaları gibi, 
(uluslararası .kaynakları ve toplumun kendi geçmiş ana
yasa pratiği gibi ulusal kaynakları elbette vardır; ama 
toplumun geçirdiği ekonomik büyüme deneyleri üret
me ve paylaşma pratiği ve bunların yarın ne olması I 
gerektiği gi'bi amaç dizilerinin de Anayasaya ıbir 'bü
tünlük içinde yansıması gerekmektedir. Kanımca özel
likle ülkemiz gibi nüfusunun yarısı okıuma-yazma 
bilmeyen, 1981 rakamları ile 6,5 trilyon TL. gayri { 

«afi millî hâsılası ve millî hâsıla içinde 1,4 gibi dü
şük ıbir devlet geliri payı ile ve fert başına 1 3€0| do
lar civarındaki millî geliri ile gelişmekte olan ülke 
vasfındaki ülkeler anayasaları ve onların oluırturdu-
ğu demokratik hukuk devletini iki büyük tehlike ile 
karşı karşıya bulurlar. 

Bunlardan birisi, ekonomik yapıdaki sorunlardır. 
Bu sorunlar anayasal sorunlardan önce gelmektedir. 
Bunları dikkate almadan fertlerle devlet arasında sağ
lıklı bir anayasal düzen kurmak zordur. Anayasa ken
di varlığı için sağlıklı bir ekonomik altyapıyı geliş
tirecek düzenlemeleri yapmalı ve hedefleri vermelidir. 

İkinci sorun; anayasa ille oluşturulan devlet sis
teminin önce yasama bölümünü, sonra dolaylı olarak 
yürütme bölümünün oluşmasını üstlenen halkın bün
yeye uygun bir sistemle yeterli ve gerekli insanları se-
çebilmesidir ve seçtiklerinin de devlet mekanizmasını 
işletebilmesidir. Bu sorunun çözümü, seçme bilinci 
ve seçebilme yeteneğini veren bir kültür altyapısına 
ve bunları kolaylaştıran bir siyasî parti ve seçim siste
mine bağlıdır. 

Konuşmamın bundan sonraki bölümünde bu iki 
sorunu ele alıp, önerilerde bulunmak ve Taslağı bu 
açıdan incelemeye gayret göstermek istiyorum. 

Şükranla belirtmek gerekir ki, Komisyonumuz be
nim tespitlerime göre, 1961 Anayasasının 14 maddede 
ele aldığı ekonomik düzenlemeleri 27 maddeye çıkart
mış ve bazı yeni kurallar da getirmiştir. Bu arayışı 
saygı ile karşılıyorum. Ancak, tüm ekonomik düzenle
melere beraberce bakıldığında Tasarının genel ekono
mik anlayışı ortaya çıkmamakta ve mevcutlar şaşırtıcı 
bir sistematik dağınıklık içinde sunulmaktadır. 

Kısaca kanaatimce ülkemizin hukuk geleneğinde 
olmadığı için olsa gerek, Komisyonumuzun Tasarısı 
bir ekonomik sentezi belki aramış; ama bulup kural-
laştıramamış, yetersiz bir noktada kalmıştır. Temel 
ekonomik tercihlerin ve toplumun ortak değer sistemi 
olabilecek ekonomik hususların, hukuk içinde yer al
ması Türk hukuk pratiğinde görülmemektedir. Hele 
bunların genel kurallar haline getirilmesi ülkemizde 
maalesef alışılmış değildir. 

Kısaca, bugüne kadar ekonomimiz hukuk ve kül
tür dışı bırakılarak yoğun ve dipsiz bir tartışma orta
mına, hükümetlerin hatta aynı hükümet içinde fark
lı kişilerin birbirine taban tabana zıt uygulamaları ile 
yaz - boz tahtasına çevrilmiştir. Nasıl genel siyasî ve 
kurumsal düzenlemelerde hükümetler üstü devlet po
litikaları ve anayasal hükümler oluşturmuşsak, eko
nomik planda da bunu yapmak zorundayız; yani eko-
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nomide bazı devlet politikalarını ortaya koymaya, hü- j 
kümetlere yol göstermeye mecburuz. Gelişmekte olan 
ülke olarak bunu yapamazsak, vatandaşımıza daha çok 
acı çektirir ve pek bilinmeyen bu konularda her önür 
müze çıkanı ilahlaştırırız, kurtarıcı sayarız. Daha önem
lisi çok vakit kaybeder, çok kaynak israf ederiz. 

İzninizle şimdi ekonomimizde Anayasa Hukuku 
içine alınabilecek bazı hususları ekonomik yapımızı 
da belirterek arz etmeye çalışacağım. 

Gelişmekte olan Türk ekonomisinin temel amacı 
büyümedir. Bu amaca dönük olarak doğal kaynak, 
insan, tasarruf ve teknoloji seçilmiş bir yöntemle I 
üretime^ sevk edilmeli, ülkemizin mekânı bu amacı 
sağlayacak ve kaynak israf ettirmeyecek biçimde plan
lanmalıdır. 

Türk ekonomisinin en eksik yönlerinden birisi me
kân planlamasıdır. Ülke sathı en az kaynak kullana
rak sanayi, tarım ve insan yerleşmesini nasıl ve nere
de yapacağını hâlâ bilememektedir. Bu bilinemediği 
için Bütçemiz içinde en önemli paya sahip olan kara
yolu, demiryolu, liman, elektrik iletimi, haberleşme, 
su gibi altyapılar ülkemizi büyütecek olan tarım ve sa
nayi kesimine ucuz girdi verecek ve onlara hizmet ede
cek biçimde planlanamamaktadır. Bu altyapılar üre
tim gözetilerek planlanmadığı için, tarım ve sanayi I 
ucuz brim maliyetlerle çalışamamakta ve katma de
ğer; yani yeni kaynak yaratamamaktadır. 

örneğin; 1982 Bütçesinde 250 milyar civarında 
bir meblağla (Takriben Bütçenin 1/7'sidir bu) ifade 
edilen bu altyapılar sanayi, insan ve tarımda mekân 
planlaması bilinmediği için tam üretime göre planlana
mamaktadır. 

Üretim yerleri altyapısız beklerken, altyapının da 
üretimi beklemesi söz konusu olmaktadır. Bu neden
le Anayasamızda, «Devlet tarım, sanayi ve insan yer
leşmesi için genel anlamda mekân planlamasını yapar, I 
altyapı yatırımları bu planlamaya uygun olarak ve 
üretime hizmet edecek biçimde planlanır» gibi, bu an
lamda genel bir hükmün yer alması kanımca çok bü
yük faydalar sağlayacaktır. 

Ülkenin kıt kaynaklarını bu dar zamanda çok iyi 
ifade edilemeyen ve belki de benim iyice ifade ede
mediğim konuya ne kadar israf ettiğimizin hesabını or
taya koysak, oturup büyük acılar tekrar ve yenliden 
çekeriz. 

OBsa'sen (Komisyon çalışmasında bu endişöden kay
naklanmayan biçimde; ama Tasarının 64 ve 65 inci 
maddelerinde çevre korunması ve şehir planlaması ko- | 
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nularma değinilmiştir. Tasarıda bu ayrıntılara kadar 
inmiş; fakat ülkemizin bu kabil çok temel meseleleri 
yakalanamamıştır, meseleye bütünleşik bir anlamda 
bakılamamıştır. 

Ekonomimizin temel meselelerinden bir diğeri, 
ülkemizin tasarruf - yatırım ilişkisi meselesidir. Bir 
ülkede toplam tasarrufları, reel değerleri temsil etmi
yorlarsa ve amaçsızlarsa; yani ona sahip olanlar ne 
yapacaklarını biliniyorlarsa, ekonomi için bunlar ne 
yapacağı belli olmayan ve vurduğu yeri yıkan enflas
yon parasına dönüşürler. Yakın geçmişimizde bunları 
parasal aletlerle; yani yüksek faiz aletiyle para ku
rumlarına yöneltmeyi ve kontrol altına almaya, bu
radan da yatırıma, yani üretime göndermeye çalış
tık. 

Ancak, ilk ağızda para kurumlarının banka ve ban
kerlerin bu amaca uygun düzenlenememesi ve en önem
lisi tasarrufun son durağı olan yatırım yerlerinin ve
rimsiz olmaları ve yüksek faiz haddinin altında kâr
lılığa sahip bulunmaları nedeniyle, tasarruflar çıktık
ları yolculuktan sahiplerine geri dönemediler. Doğru 
olan yatırımları verimli ve malî anlamda kârlı hale ge
tirip, tasarrufları doğrudan yatırımlara göndermektir. 
Bunun ilk yolu hisse senedi gibi işletmeyi temsil ka
biliyeti olan aletleri geliştirmektir ve bunlarla ta
sarrufları karşılaştıracak düzenlemeleri yapmaktır. Bu 
ülkemizin temel meselelerinden birisidir. İnsanın ta
sarrufları ile yatırıma doğrudan katılması, sanayi mül
kiyetinin yaygınlaşmasını getirici, bu katılmanın büyü
mesi ile de yatırımları artırıcı ve büyümeyi sağlayı
cı bir kanal açılmış olacaktır. Bu sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişme mekanizması Anayasayla hare
kete geçirilebilir. Bu nokta son derece önemlidir. 

Bu gibi ekonomik konuları hukuk formu içine 
almış ülkeler de pek çoktur. "Örnek vermek gerekir
se; İtalyan Cumhuriyet Anayasasının 47 nci mad
desini aynen okuyorum : «Cumhuriyet, tasarrufu 
her biçimi ile teşvik eder ve korur, kredinin kulla
nılmasını düzenler ve denetler. Cumhuriyet, halk ta
sarrufunun konut mülkiyetine, doğrudan doğruya ta
rım mülkiyetine ve ülkenin büyük üretim toplulukla
rında tahlilat yoluyla doğrudan doğruya ve dolayısıy
la yatırıma yönelmesini kolaylaştırır.» demektedirler. 

İşte, bu ve benzeri bir düzenleme ülkeye büyük 
faydalar sağlayacaktır. Küçük tasarruf sahibi Türk 
insanı sanayileşmeye ve kalkınmaya çok yatkındır. 
Onları istismar etmeyen bir düzenleme ile ülke kal-



Danışma Meclisi B : 124 10 . 8 . 1982 O : 3 

kınmasına pek çok kaynak aktarılabilir, bu yolla 
sürekli enflasyonist ortamdaki Türk ekonomisi belli 
ve sağlıklı ve rahat bir yapıya bir ölçüde kavuşturula-
bilir. 

Ülkemizin ekonomik gelişmesinde büyük önem 
verilen sanayimize son 20 yılda aldığımız 20 milyar 
dolar dış borcu, yurt dışındaki işçilerimizin gönderdi
ği 15 milyar doları ve tarımımızın yarattığı katma 
değeri tahsis ettik. Ancak, sanayimiz, bugün günde
minde görülen finansman sorunu çözülse bile, bunun 
ötesindeki yapısal sorunlar nedeniyle verimli çalışa
mayacak ve uluslararası rekalbdt gereklerine ayak 
uyduramayacak durumdadır. Bu yüzden, bugün ku
rulu sanayimiz ve oluşacak yeni birimler için yö
netim, teknoloji, ölçek ve enflasyonu gözeten ka
yıt ve vergi düzeni sorunlarının çözümünü amaçlayan 
genel düzenlemeler aranması ve hedefler verilmesi ül
kemiz için son derece önemlidir. 

Bu nedenle, Devlet, kurulu sanayiî işletecek ve iyi
leştirecek genel görevleri mutlaka belli biçimde tarif 
etmelidir. Bu Anayasal görev uyarınca çıkarılacak iş
letme hukuku, sanayimizi yeniden düzenleyebilir. Ak
si takdirde bu sanayi yapısı ve işleyişi Türk kalkınma
sına ayak bağı olacak katma değer yaratmamaya ve 
kaynak tüketmeye devam edecektir ve bütün bu eksik
liklerin oluşturduğu efcon'oımiik ortam, ne sağlıklı 'bir 
demokrasiye, ne sağlıklı bir irade beyanına, ne de 
hükümetlerin ve ülke içindeki diğer sorumlu birim
lerin başarılı olmalarına imkân vermeyecektir. 

Kanımca, Tasarıda bunlar ve benzeri genel eko
nomik yapı düzenlenmeden, kanunlarda yazılı maliye 
politikası düzenlemeleri tekrar edilerek, Türk ekono
mik yapısı hiç irdelenmeden ve genel kurallara bağ
lanmadan bu konu geçiştirilmiştir. Son derece sakın
calı ve Türkiye gibi, gelişmekte olan bir ülkede mut
lak ihtiyaç duyulan ve mutlak anayasal norm içine 
alınması gereken bir konu, iyi yakalanamayarak, belli 
bir senteze kavuşturulamayarak ortada bırakılmıştır. 

Merkez Bankası Kanununun 50 nci maddesini 
Anayasa hükmü yaparak, bu memlekette ekonomik 
altyapı ve Anayasa meseleleri ve toplumun gelişmesi, 
kanaatimce çözülemez. 

Komisyonun bu arayış içinde (Ne kadar olup 
olmadığını bilmiyorum; ama) hiç değilse bundan son
ra bu konu aranmalıdır ve bu Tasarının içine mutlaka 
girmelidir. 

Sonuç olarak : 

Tasarıda, pek çok ülke anayasasında görüldüğü 
gibi, ayrı bir ekonomik bölüm açılarak, ülke ekono

misinin genel düzenlemeleri yapılmalı, planlama, eko
nomik ve sosyal konsey bu bölüme alınmalı, malî 
hükümler bu bölümün alt başlığı olarak yeniden dü
zenlenmelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
tşte, bence, (Herkesin, bütün arkadaşlarımın söy

lediği konulara ilaveten) bu Anayasa Tasarısının mut
laka doldurulması gereken temel boşluğu budur. 1961 
Anayasasının da bu idi; 1982 Anayasası da aynı ka
dere, aynı talihsizliğe düşmemelidir. Siyasî devlet 
yapısını irdeleyerek, gelişmekte olan ülkeyi hiç bir 
yere götürmek mümkün değildir. O halde, bu ülke 
mutlaka kendi sentezini, kendi ekonomik sentezini 
yakalamalı ve Anayasanın altyapısını mutlaka oluş
turmaya çalışmalıdır. Klasik ve biçimsel hukuk, norm 
ive anayasa anlayışılanyla varilialhiılıecek yer yoktur. 
örnekler verdim; hukuku, ekonomi ve kültür dçine ala
cak düzenlemeler dünyada ibaşlamışltır ve başarılmış-. 
ıtır. Ama, Türk 'hukukçusu, Anayasaya önderlik eden 
Türk hukukçusu, bu eksikliği mutlaka hissetmelidir. 
Sayın Komisyondan çok rica ediyorum, Türk ekono
misini hukuk normu ve kültür biçimi içine alacak ça
lışmayı belki bugüne kadar becerememiştir; ama bun
dan sonra yapılmasına yardımcı olmalıdır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, anayasaların ve onların 
oluşturduğu demokratik hukuk devletinin başlıca iki 
büyük problemle karşı karşıya olduğunu söylemiştim. 
Birincisi ekonomik altyapı meselesidir. 

ikinci sorun, hâkimiyetin kayıtsız şartsız sahibi 
milletin, bu hâkimiyetini kullanmasını engelleyen, di
ğer bir deyişle, millî iradenin tecellisini sınırlayan tı
kanıklıklarını ortaya koymaktan geçmektedir. Bu so
run ancak böyle anlaşılabilecektir. 

Bilindiği gibi, halk, belli bir teşkilatta, bir siyasî 
partide birleşik belli bir düzen, seçim kanunu ge
tirdiği bir düzen içinde iradesini ortaya koyacak ve 
temsilcileri gerçek kişileri seçecektir. Daha sonra bu 
kişiler özellikle bu Anayasa ile getirilen soyut dev
let düzeninin, özellikle yasama ve yürütme erkinin 
içini dolduracak statik ve soyut sistemi, dinamik ve 
somut hale getirecektir ve halktan aldıkları iradeyi, bu 
kişiler, halk yararına kullanacaklardır. 

Bu mekanizma içinde, bu genel tablo içinde de
mokratik hukuk devletini ve onun temeli olan Ana
yasayı başarılı kılacak şu hususlara özellikle dik
kat etmek gerekmektedir : 

1. Anayasanın siyasî partilere bakışı ve halkın 
siyasî partileri oluşturmadaki başarısı mutlaka çok 
önemlidir. Burada kritik nokta, siyasî partileri, para-
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sı ve imkânı olanı değil, kabiliyeti ve yeteneği olanın 
oluşturmasına özen göstermek, bunun için de kanım
ca siyaset ekonomisine devletin yeterli ve denetledi
ği (Altını çizerek söylüyorum; denetlediği) kaynağı 
vermesi demokrasi için çok yararlı olacaktır. Bu yüz
den, siyasî partilere devlet katkısının esaslı Ölçüler 
bulunarak ve yeterli miktarda yapılması tekrar gözden 
geçirilmelidir. 

2. Tasarının seçme ve seçilme hakkı konusundaki 
kısıtlamalar gözden geçirilmelidir. Millî iradeyi teorik 
sınırlarına doğru itmek, uzun vadede yararlı olabilir. 
Burada soyut kalınmasını değil, millî iradenin ger
çek yerini bulmasını ifade etmek istiyorum. Özellikle 
seçim yaşını, bugün gerekli olsa bile, Anayasada ya
rın için dondurmaya gerek olmadığı kanısını taşıyo
rum ve belki bir gün bu millet 18 yaşındaki gençlere 
10 yıl sonra 15 yıl sonra, 20 yıl sonra güvenecek hale 
gelebilir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, 5 dakikanız var 
efendim. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Topluyorum Sayın Baş
kan. 

Nihayet bunların doğru işlemesiyle halkın temsil
cisinin devlet sistemini doldurması aşamasında bazı 
temel şartlar lazımdır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Devletin üç kuvvetini, 
yasamayı yürütmeyi ve yargıyı birbirinden ayırmak 
yararlıdır; fakat bu kuvvetleri, ayaya kademeler ko
yarak halktan ayırmak son derece zararlıdır. Bu iki 
noktayı birbirinden çok iyi ayırmak lazımdır. Bu üç 
devlet erkinin kendi kendileriyle olan ilişkileri yeterli 
değildir. Önemli' olan, ayrı ayrı bu ilişkilerin halkla 
olan bağlarıdır. 

1961 Anayasasında ve burada kuvvetler ayrılığı pren
sibini başka bir gözlükle görmek zorundayız. Yasa
mayı oluşturan insanlar, birinci derecede iradeleriyle 
oraya etkindir ve bütün kuvvetleriyle oraya yüklen
mektedirler. Ancak, yürütme biraz bunun dışına çık
makta, hele yasama halktan büsbütün kopuk bir vâ-
hiyât arz etmekte, âdeta zorlamalı kurumlar vasıta
sıyla yasama erki biçim kazanmaktadır. Bu sorunun 
çözümü ve kuvvetlerin halkla ilişkisini düzenlemek, 
buna pratik çözümler bulmak son derece önemlidir. 

Bu gerçek nedeniyle, Taslağın özellikle yürütme 
bölümünde ciddî endişelerim vardır, işleyişi, gözetim 
ve tıkanıklıkları çözüm merkezi olarak güçlü bir 
cumhurbaşkanı gereğini tartışmaya gerek yoktur, Tür
kiye'nin yakın geçmiş siyasî deneyi, bu imkânı bir 
ölçüde âdeta daha zorunlu hale getirmektedir. 
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Ancak, ileriki tarihlerde, öraeğin 10 yıl sonra, 
iktidar partisinin hem cumhurbaşkanlığı yetkilerini, 
hem onun seçtiği tüm merkezleri, hem hükümeti ele 
geçirmesi ve de geçmişte çok görüldüğü gibi yolunu 
şaşırması, insanı endişelere sevketmıyor değil. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Toplumsal ve siyasal yöntemler bulma, eninde so

nunda tercih meselesine gelir dayanır. Her önerinin 
olumlu ve olumsuz yanları vardır. Kişiler düşünür; 
eğrisi de vardır içinde, doğrusu da. Bu eğriler ve doğ
rular iyi niyet ve samimiyetle oluşmuş gruplarda 
mutlaka en güzele ulaşır. 

Samimî kanaatim odur ki, iyi niyet, samimiyet, 
bilgi ve tecrübenin, her ferdinde görünür ve görünmez 
biçimde var olduğunu bildiğim bu Yüce Meclis, en 
doğruyu bulacak, millet ve tarih önüne yüz akı ile çı
kacaktır. 

Bu inanç ve içtenlikle Anayasa Tasarısı hakkında
ki görüşlerimi Yüksek takdirlerinize arz ediyor, say
gılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Tuzcu, söz sırası sizde buyurun efendim. 

ŞADAN TUZCU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tarih önünde yüklenmiş olduğumuz şerefli, şerefli 

olduğu kadar mesuliyetli Anayasayı hazırlama göre
vimize 2 Ağustos 1982 Pazartesi gününden itibaren 
tam anlamıyla başlamış bulunmaktayız. Görevimizin 
kutsiyetine ve ehemmiyetine müdrik Yüce Meclisi
mizin bence önce konuşan sayın üyeleri büyük fera
gat ve fedekârlık ve iyi niyetle hazırlanmış Anayasa 
Tasarısının Büyük Türk Milletine daha yararlı ol
ması için detaylı ve kapsamlı olarak eleştirdiler. Mem
leketimizin ve ulusumuzun geleceğine ışık tutacak olan 
bu esere ben de karınca kaderince yararlı olmak için, 
zamanımızın kıymetli olduğu ve konuşmaktansa ko
nuşmamanın prim yaptığının bilinci içerisinde, tekrar
lardan imkân nispetinde kaçınarak iki yönden incele
meye ve eleştirmeye çalışacağım. 

Türk Ulusu, bünyesine en uygun rejim olan çok 
partili demokrasiye geçtiği günden bugüne dek hiç de 
layık olmadığı acı ve üzüntülü günler yaşamıştır. Ya
şadığı bu acı günleri bir daha yaşamamak ve huzur 
ortamına kavuşmak için Türk Ulusu demokrasiye 
her geçen gün artan arzu ve tutukuyla dört elle sarıl
mış ve çok partili demokrasinin ülkemizde kurulması 
için var gücüyle çalışmıştır. Çok partili dönemlerde 
ekonomik yönden büyük aşamalar yapıldığı, fert ba
şına düşen millî gelirin hızı münakaşa edilse bile art
tığı bir gerçektir; ama maalesef ulusumuz artan re-
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fanımızın hazzını huzur ve sükûn içinde duymamış ve 
gönül rahatlığıyla değerlendirememiştir. 1961 Anaya
sası yapıldıktan sonra tüm ulusumuz artık özlediği 
huzur ortamma kavuştuğu inancıyla kısır ve uzlaş
maz çekişmelerden uzak, geleceğine büyük ümitle 
bakmaktaydı. Gel gör ki, 12 Eylül 1980 sabahına 
kadar geçen zaman zarfında kısır ve uzlaşmaz iç 
çekişmelerden kaynaklanan huzursuzluk her geçen gün 
şiddetini biraz daha artırarak dayanılmaz bir hal aldı. 
Günlerin getirdiği belalardan dolayı sade vatandaş 
ekmeği, suyu unutup, kendi ve kendinin bir parçası 
olanların canını düşünmeye koyuldu. Bir kelimeyle 
Türk Ulusu bütün kurum ve kuruluşlarıyla arzu et
mediği bir kargaşanın iiçine çekilmişti. Buna vatanda
şın tahammülü kalmadığı gibi, ülkemizin de ekono
mik, coğrafî ve jeopolitik durumu da müsait değildi. 
12 Eylül sabahı artık çekilen çileler bitiyor ve bir 
huzur ortamı beliriyordu. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Evet, beliren huzur ortamı hazırlanıyor mu, öz

lenen sükûn gerçekleşiyor mu?... Anayasa Taslağına 
önce bu açıdan bakarak değerlendirmek istedim. Bu 
Taslak milletlerin kötü kaderi üzerindeki yasaların te
siri, bilinci içinde yasalardan kaynaklanan huzursuz
luklara son verebiliyor mu?... Tutarsız ve kısır çekiş
meleri önleyebiliyor mu?.. Gelecek siyasî güçlere ih-
tilâtlara mesnet olacak çıban başları bırakıyor mu?.. 
Diğer bir deyimle bu Taslak Türk Ulusuna artık öz
lediği huzur içinde geleceğe ümitle bakma ortamını 
hazırlıyor mu?... 

Bu değerlendirmeler ışığında Tasarıya bakınca, 
aşağıda bahsedeceğim, bence önemli olan birkaç nok
ta haricinde hiç de bir kötü görünüm arz etmiyor. Hu
zursuzluk odaklarına akılcı ve gerçekçi yaklaşımların
dan dolayı Sayın Komisyon Başkan ve üyelerine de 
şükranlarımı arz etmek isterim. 

Anayasa Tasarısına ikinci yaklaşımım tepki yö
nündedir. Bu Tasarı iddia edildiği gibi bir tepki Ta
sarısı mıdır?... Bu yönüyle incelendiğinde naçizane ka
naatim Tasarının asla bir tepki Tasarısı olmadığı, 
bilakis yaşanan acı gerçeklerden çıkarılan akılcı netice
lerden zamanımıza birkaç eksiğiyle uydurulmuş bir 
Tasarı görünümündedir. Tepki Tasarısı değil, eksik-
leriyle günün gerçeklerine gereği kadar yansıtılmış bir 
Tasarıdır bence, Komisyonumuzun bu adaptasyonda 
da muvaffak olduğunu söylemek kadirşinaslık örneği
dir; ama bu Tasarıda bir tepki varsa, o da 1961 Ana
yasasına değil, 12 EylüPden sonra çıkarılan yasa ve 
kararlara karşı bir tepki var izlenimini vermektedir; 
elhak konuda da muvaffak olunmuştur. 

Bu iki açıdan Tasarıya bakınca görebildiğim hu
susları yüksek müsaadelerinize sığınarak arz edece
ğim : 

Yüksek malumunuz olduğu veçhile «Din eğitimi 
okullarımızda mecburî olsun - olmasın» tartışması 
kamuoyunda süregelmektedir. Değişik bir laiklik an
layışıyla senelerdir din eğitiminin mecbur olmasına 
karşı çıkılmıştır. Milletleri oluşturan esas iki unsur 
dil ile dindir. Bu iki unsur olmazsa fertler birbirlerine 
kaynaşmaz. Gelecekte birbirleriyle kaynaşmamış, bü-
tünleşmemiş bir nesil görmek istemiyorsak bu iki un
sura gerekli ehemmiyeti göstermek zorundayız. Sayın 
Devlet Başkanımız Erzurum konuşmasında bu mesele
ye kesin bir çözüm getirmiştir. Sayın Göktepe'nin de
diği gibi, meydanların dili vardır. 

Bu görüşten kaynaklanan temel eğitim, ortaeğitim 
için din ve ahlâk bilgisi programları hazırlandı. Ata
türk ilkelerine kıvançla yer verildiğini gördüğümüz 
bu Tasarıda Atatürk'ün zamanında çıkarılan (Sene 
1924) Tevhidi Tedrisat Kanununu gözden uzak tutma
yı anlamak zordur. Tasarının 24 üncü maddesinin üçün
cü fıkrasına eklenen «din eğitim ve öğrenimi Devletin 
gözetim altında yapılır» cümlesini takdirde karşılar, 
mecburî din eğitimi uygulamasına geçilirken buna 
yer verilmemesini hayretle karşılamaktayım. 

Sayın Başkan; 

Üzerinde hassasiyetle durulan bir konu da basın 
özgürlüğüdür. Bu hususta birçok arkadaşım konuş
tu. Basın özgürlüğüne getirilen belirgin olmayan ya
saklamaların gelecekte huzurdan çok huzursuzluğa 
kaynak olacağı konusunda benim endişelerim vardır. 
Maddelerin görüşülmesinde Yüce Meclisimiz belir
gin olmayan kısıtlamalar üzerinde hassasiyetle dura
rak, şerefli Türk basınına layık olduğu özgürlüğü 
vererek 'ileride siyasî hayatımızda çıban başı olabile
cek bir sorun Ibırakımayacağına ibüMn ikaDbimle inan-
matotayım. 

Çalışma hayatımıza yeni bazı düzenlemeler ge
tirilmesi gerçeğini vurgulamak isterim. Çalışma ha
yatında büyük boyutlara varan uyuşmazlıklar olmuş
tur. Bu uyuşmazlıklardan dolayı memleket ekonomi
si büyük kayıplara uğramış, bundan da bütün millet 
zarar görmüştür. İBu kayıplara genç Türk sanayiinin 
tahammülü olduğu söylenemez. Bu nedenle sağlıklı 
bir sanayi oluşturabilmek için çalışma barışını kura
rak iş hayatına bazı yeni düzenlemeler getirilmesi ge
rekmektedir. 
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Tasarıyla bazı düzenlemelerin getirilmekte oldu
ğu görülüyor; ama getirilen önlemlerin izdüşümü
nün bir kesim üzerinde yoğunlaştığı bariz olarak or
tadadır. Böyle bir yaklaşımla meselenin hakkaniyet 
ölçüleri içerisinde akılcı olarak çözümlenebileceğini 
de zannetmiyorum. Tek yönlü meseleye yaklaşarak 
soruna çözüm bulamayız. 

İş barışının bozulmasının nedenlerinden birine 
basit bir misal vermek isterim: Emsk-yoğun olmayan, 
diğer bir deyimle işçiliğin mamule tesirinin az olduğu 
iş kollarında işçi-işveren sorunlarına günlük basit 
politika ile yaklaşılmış, bu yaklaşım işçi kazanç den
gesini olumsuz yönde etkileyerek emek-yoğun olan 
işyerlerinde huzursuzluğa meydan vermiştir. Bu tip 
yaklaşımların neticesindedir ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna kayıtlı işçilerin % 80'i sendikalı olmak ihti
yacını duyarken, Anayasal bir hak olmasına rağmen 
işverenlerin ancak % 3'ü teşkilatlanma ihtiyacı duy
muşlardır. Böylelikle zaaf içinde olan işverenler teş
kilatlanmayarak, ıteşkilatılanan sendikalara karşı den
geyi koruyamaz hale düşmüşler ve iş barışını olum
suz yönde etkilemişlerdir. Bu açıdan meseleye yakla
şınca, sendikaları zayıflatarak denge kurulması ara
yışına girildiği izlenimini vermektedir bu Tasarı. Eğer 
aldanmıyorsam, sendika aidatlarının kaynağından 
kesilmesi uygunlanmasının kaldırılması beni teyit et
mektedir. Güçlü devlet imajı yaraltılırken güçlü ku
ruluşlardan uzaklaşmayı anlamak mümkün değildir. 
Malî yönden güçsüz kuruluşlarımıza en tipik örnek, 
aidatlarını ödeyen üyeler ve (Yöneticiler beni bağış
lasınlar) spor kuruluşlarımızdır. 

Bundan bir müddet önce yayınlanan bir büyük 
gazetemizde bu kuruluşların bazılarını kimlerin yönet
tiği açıklanmaktadır. 'Bence bu misal ibret verici ve 
düşündürücüdür. Şiddetle ihtiyacımız olan çalışma 
barışının, Tasarının bu haliyle kurulabileceğinden 
endişe duymaktayım. Bu nedenle getirilen tedbirlerin 
gerçekle bağdaşmayanlarına karşıyım. 

IMeslek kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşla
rında çalışanların üye olmasına mani olunmasına, 
yukarıdaki meselelerden «jiolayı da gene karşıyım. 

ıBurada bir karar vermek lazımdır: (Bazı kuruluş
lara ihtiyacımız var mıdır, yok mudur? Yoksa kapa
talım; ama varsa gerçek hüviyetini verelim. Güçlü 
kuruluşlar bence güçsüzlerden daha tehlikelidir. 

Yüksek müsamahalarınıza sığınarak burada bir 
hikaye nakletmek istiyorum: Beşiktaş'tan Üsküdar'a 
yolcu taşıyan Karadenizlinin kayığına binen yolcu 
Boğaz'ın tam ortasında parasının olmadığını söyler. 

Bunun üzerine Karadenizli «Karşıya geçirsem sana 
yazık, geri götürsem bana yazık. Çık bakalım duba
nın başına.» der ve Boğazın ortasında adamı duba
nın başına bırakır. 

Sayın üyeler; 
Evet, her zaman Karadenizli gibi insaflısına rast

lamak şansımız olduğunu söyleyemeyiz. («ıBravo» 
sesleri, alkışlar). 

Diğer taraftan, 12 veya 14 kişinin yaptığı bir işi 
10 kişi yapabilir. 'Bu ınedenle en az 10 kişinin çalış
tığı işyerlerinde sendikal faaliyetlerin durdurulması
nın işsizliği artıracağı nedeniyle karşısındayım. Diğer 
taraftan 30-40 kişinin çalıştığı işyerlerinde birden 
bakacağız ki, 3-4 tane işyeri kurulma heyecanı başla
yacaktır. Bir işyeri bölünecek, 3-4 tane olmaya çalı
şacak, böylece sınırlamanın dışına çıkmak heyecanı 
görülecektir. 

Uzun bir süre kamuoyunu meşgul eden, üzerin
de geniş tartışmalara neden olan ve siyasî partilerin 
üzerinde fazlaca polemik yaptıkları bir konu da top
rak ve tarım reformudur. Üzerinde bu kadar konu
şulmasına rağmen bugüne dek ne yaptık? !Ne kadar 
yol aldık? Bence bütün uğraşmalara rağmen bir arpa 
boyu yol alamadık. Üstelik yapılan yolu da koru
mak için hâlâ özel arayışlar içerisindeyiz. Artık bu 
mesele için kesin ve cesur bir karar verme zamanı 
çeldi kanısındayım. Bu reformu gerçekten yapalım 
mı, yapmayalım mı? Yapabilecek gücümüz, imkânı
mız var mı? Yanılmıyorsam dağıtacak da fazla bir şe
yimiz de yokmuş. O halde bu uğraşıyı niye yapıyo
ruz? 

(Bir kesim ümitle, bir kesim de ürkek, tedirgin 
bekliyor. Mevcuda sahip olan imkânını tam değer
lendiremiyor. Bu tam anlamıyla ne İsa'ya yaranmak
tır, ne de Musa'ya. Tasarı bu haliyle, ileride siyasî 
hayatımıza polemik konusu olmaktan başka hiç bir 
şeye yaramayacağı görünümündedir. Bu haliyle dur
masından, kalkması bence memleket hesabına daha 
hayırlıdır. Ya da yapabileceğimizi tespit edelim ve 
onun adını koyalım ve onu gerçekleştirme yollarını 
arayalım. Yoksa bu işi geleceğe kötü bir miras ola
rak bırakmayalım. 

Kamuluştırma bedeli üzerinde senelerdir çok ko
nuşuluyor. Çok eskiye gitmeden meseleye bakınca, 
27 Ocak 1982 tarihinde kamulaştırma bedeli olarak 
beyan esası alındı. Tasarıda rayiç bedel esası getiri
liyor. Bence her ikisinin de kamu ve fert yararına 
zararlı halleri vardır. Burada esas zarar edense mem
leket ekonomisidir. Zira, son 20 yılda kamu yatı-
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rımlannda kamulaştırma bedeli ortalama yatırımın 
% 1,5'u kadardır; ama bu % 1,5'u gerçekleştirmek 
için seneler öyle çabuk uçup gidiyer ki, uğraşılar 
öyle büyük boyutlara ulaşıyor ki, yatırım bu kamu
laştırmadan 'dolayı belci de tiki misali dalha uzun bir 
zamana inhisar ediyor; ama bedelin tespitinden do
layı çoğu yatırımlar normalin çok üstünde bir za
manda tamamlanmaktadır. Bu nedenle kamulaştırma 
bedelli için her iki tarafı zarara uğratmayan mantıklı, 
kesin bir çözüme artık ihtiyacımız vardır. 

Tasarı ile IKamu iktisadî Kuruluşlarına yeni bir 
uygulama getirilmekte ve denetimi Sayıştaya bağlan
maktadır. iSayıştaya güvenim tamdır; fakat (Sayışta-
yın bugünkü alışılagelen uygulamasıyla KİT'lere 
faydadan çok zararı dokunacağı inancındayım. Za
ten KİT'ler kuruluş amacı olan basiretli bir tüccar 
gibi çalışma alışkanlığını tam olarak kazanmadığın
dan, memleket ekonomisine istenen ölçüde katkıda 
bulunmamaktadır. IBir de Sayıştayın görevi icabı, tu
tucu olması gereken denetimi KİT'lerin üzerine gelir
se, KİT'ler kamu kuruluşu olmaktan çıkar ve diğer 
normal kuruluşlar haline döner ve böylece kuruluş 
gayelerinden de uzaklaşmış olur inancındayım. 

12 Eylül'den sonra kurulan yeni bir kuruluş da 
YÖK'dür. İBiz Karadenizliler meselenin detayından 
ziyade özüyle ilgileniriz. Onun bir neticesidir ki, bile
miyorum, zaten pek noktalama işaretleri kullanma
yız. Tasarıda YtöK'ün durumu da böyle galiba. Ka
radenizlice bir yaklaşımla YÖK'ün noktalarını kal
dırıp detayla uğraşmayıp özde işi hallettik, bitirdik; 
YÖK oldu. 

Komisyonda bulunan saygıdeğer hocalar beni 
bağışlasınlar. Mesele bu kadar basite indirgenemez 
herhalde. Üniversitelerizde senelerdir kamoyunu 
meşgul etmiştir. Bu olayları görmemezlikten gelmek 
olmaz zannediyorum. Gene Karadenizli mantığıyla 
beni tanımayanı ben de tanımıyorum denebilir; ama 
olanları da unutup ortalığı güllük gülistanlık göster
mek fazlaca iyimserlik olur zannediyorum. 

iFert hak ve özgürlükleri hakkında çok şey söylen
di. Ben yalnız iki cümleyle meseleye değinmek iste
rim. Türk İM ili etine gerekli özgürlükleri çok görmek 
dünya milletleri arasında şerefli yerine gölge düşür
mek gibi geliyor bana. Burada Rahmetli İsmet İnö
nü'nün bir lafını hatırlatmadan geçemeyeceğim: 
«Çok partili demokrasiye geçişte,» Komşu ülkelerde 
seçim üstüne seçim yapılırken Çankaya duvarlarına 
bakmaktan utanıyorum.» demişti. En iyi dileklerim

le diyorum, inşallah ileride üzülecek, utanacak ka
rarlar almayız, özgürlükleri de layık olduğu yere ge
tiririz. 

Türkiye Büyük Millet IMeciisi üyeliğine seçile
bilmek için 8 senelik öğretim görme şartının konma
sıyla öngörülen kaideyi anlamak bence zordur. Ben
ce, toplumun yapacağı ayrıcalığı, doğuracağı huzur
suzluğu karşısında hiç; ama hiç faydası yoktur. Ger-
rekçede şartlar değişti deniyor. Yani şartlar daha faz
la değişse idi yükseköğrenim görme şartı mı araya
caktık?.. Bence tersi olması gerekir. Böyle bir ayrı
calığı yaratacağımıza, bırakalım eğitim şansı bula
mayan; ama milletin talkdiririi kazanan okur-yazar da 
milletvekili olsun, eğer ona milletvekillik yapma gibi 
ulvi ve şerefli görevi layık görüyorsa. 

İleriye bırakılan sorunlardan birisi de milletvekil
lerine ödenen ödenek ve yollukların tespitidir. (Kamu
oyu bu meselede daima hassas ve duyarlı olmuştur. 
Bu nedenle bu tespitin değişen bir esasa göre bugün
den yapılmasında fayda mülahaza etmekteyim. 

Tasarıya bakış açısına göre, bence sakıncalı gö
rülen anakonuları sıraladıktan sonra, yüksek müsa
mahalarınıza sığınarak kısaca genel olarak iki nok
taya değinmek isterim: Birincisi yürütmeyle ilgili
dir. Tasarı ile getirilen kuvvetli cumhurbaşkanı sis
temi yarı başkanlık diye nitelendirilmekte ve dünya
da tatbikatı olmadığı söylenmektedir; doğrudur. 
Dünyada hiç bir yerde uygulaması yoktur denebilir; 
ama bundan evvel uygulanması olanları aldık da ne 
oldu?.. Konfeksiyondur dedik, bünyeye olmadı de
dik. Gerçekten de bünyeye uymadı bunlar ve birkaç 
defa düzeltilmesine rağmen bizi çıkmazlardan kur
tarmadı ve 12 Eylül'e kadar getirdi. 

ISayın üyeler; 

Evet, 12 Eylül'e kadar yaşananları dikkatle ince
lersek, en çok ihtiyaç duyulan kuvvetli bir icraydı. 
Bunun eksikliğini çok hissettik. O halde kesenkes 
kuvvetli bir yürütmeye olan ihtiyacımızdan yola çı
karsak, Tasarı hiç de bir fena görünüm arz etme
mektedir. Tatbikatı olmaması bence büyük bir han
dikap değildir. 18'inci Asır sonlarına doğru yapılan 
Amerikan Anayasasının da dünyada c zaman bir 
benzeri yoktu. Bu bir tercih meselesidir. İhtiyaç gö
rülmüştür ve ona göre tercih yapılması zorunluluğu 
vardır. Bu tercih ilk oluşu nedeniyle üzerinde fazla
sıyla eğilmeye değerdir. Esasta Tasarıda bu konuyu 
doğru bulmama rağmen, benim de endişelerim var- . 
dır; mesela cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. Bunları 
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Yüce Meclisin olumlu eleştirileriyle memleket ger
çeklerine en uygun şekilde düzeltmek kabildir. 

Devlet başkanıyla, hükümet başkanının görevle
ri ve mesuliyetleri arasında pek tatmin edici bir den
ge yok gibi gelmektedir. Bu vaziyette kalması halin
de, eskiden duyulan «Bu Anayasa ile devlet idare 
edilmez» sloganının yerini, «Bu Anayasayla hükümet 
idare edilmez» sloganının almasından korku 'duymak
tayım. 

Devlet Danışma Konseyine nereden bakılırsa ba
kılsın bir ikinci meclis izlenimi bırakmaktadır. 20 
sene memlekete hizmet eden Cumhuriyet 'Senatosu
nun kaldırılması istenirken, onun fonksiyonlarını gö
recek başka yeni bir kuruluş arayışına gidilmesi, 
Cumhuriyet Senatosunun boşuna kurulmadığını teyit 
etmektedir. Gerçi iyi işlememiştir; ama bu kusur 
onun kusuru mudur, tam görev verilmiş midir, bu 
kuruluşlara?.. IBunları iyice değerlendirmek gerekir 
gibi gelir bana. 

Ben yalnızca, Cumhuriyet Senatosu kurulurken 
söylenen sözleri hatırlatmak isterim: «Cumhuriyet 
Senatosu ölü doğmuştur; bu görünümüyle yolunmuş 
tavuk gibidir; millî iradeyle kurulmuş bir komisyon 
gibidir» diye sözlerle ilk başta karşılaşılmıştır. 

IBu değerlendirmeler ışığında bir zaruretin gereği 
kurulmakta olan Devlet Danışma Konseyi, kurulur
ken iyice, etraflıca değerlendirmesini yapmak zorun
dayız sayın üyeler. 

Anayasa İKomisyonumuz bu Tasarı üzerinde 8 ay 
çalıştı. IBazı arkadaşlar bu zamanın üzerinde durdu
lar ve Komisyonu eleştirdiler. Burada dikkatten uzak 
tutulması gereken esas mesele, İKomisyonun bazı cid
dî konular üzerinde önemli tercihler yapmak sorum
luluğu içinde bulunmasıdır. Zor olan da budur. Ter
cihi yaptıktan sonra, meseleleri onun üzerinde moti-
fiye etmek kolaydır. 

'Evet sayın üyeler, bugünlerde bizler de bu tercih
leri değerlendirerek bir karar vermek zorundayız. 
Vereceğimiz karar milletimizin geleceği ve bekasıy
la ilgilidir. (Bu nedenledir ki, çok üzerinde durmak 
zorundayız. Meseleleri duygusallıktan uzak, gerçek
çi olarak ortaya koyup, yapıcı olarak enine boyuna 
değerlendirdikten sonra, akılcı yoldan memleket ger
çeğine en uygun neticeleri istihsali edeceğimize ümi
dim tamdır. 

Memleket ve millet için en iyisini ve en hayırlı
sını yapmak dileğiyle ilgilinize teşekkür eder, saygı
lar sunarım. ((Alkışlar). 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Değerli üyeler, 46 inci söz sırasında Sayın Sarp 

vardı. Sayın Sarp konuşmaktan vazgeçmiştir. (Alkış
lar) IBu itibarla sıra Sayın Alatlı'dadır. 

Buyurun İSayın Alatlı. 
ERTUĞRUL ALATLI — Sayın IBaşkan, Türki

ye Cumhuriyeti Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bağımsızlık ile egemenlik kavramları arasında 

çok sıkı ilişki vardır. (Bağımsız milletler egemenlik 
hakkını kullanamazlar. Bunun içindir ki, egemenlik 
hakkını kullanamadıklarından, yabancı devlet ege
menliğini kabul etmek zorunda kalan mağdur ve 
mazlum milletler, tarih sahnesini ve günümüzün coğ
rafyasını doldurmuş bulunuyorlar. 

Millet, kendi devletine biçim verebildiği takdirde 
egemenlik hakkını kullanmış olur. öyleyse, «Ege
menlik» kelimesiyle seslendirilen düşünce, «Milletin 
devlete biçim verme hakkı» olarak da seslendirile-
bilir. Devlete biçim verme hakkı kayıtsız şartsız mil
letindir. Devletin biçimi; ifadesini, «'Devlet yasasın
da» bulur. Kanımca, «Devlet Yasası» terimi, «Ana
yasa» teriminden çok daha anlamlı ve kendi kendi
sini tanımlar niteliktedir. Dahası «Anayasa» deyimi
nin başka dillerde karşılığının bulunduğunu da zan
netmiyorum. Bu sebeple, konuşmamı sürdürürken 
«Anayasa» terimini kullanmayacağım. 

Egemenlik hakkının kullanılmasında millete dev
let kurucusu önderlik eder. Devlet kurucusu, mille
tin karşıîaıştığı olağanüsitü tarihsel olayların karan
lık bulutları arasından bir güneş gibi kendiliğinden 
doğar. 

Devlet kurucusu üstün niteliklerle bezenmiştir. 
O, milletinin özlem, istek, ihtiyaç ve çıkarlarını isa
betle hissedip, anlar. 

Devlet kurucularının hemen hemen hepsi,s önce
likle milletin silahlı ve organize bir parçasından iba
ret olan orduya yasalanarak devlet kurmuşlardır. 
Devlet kurucusunun gücünü aldığı zeminler silahlı 
kuvvetlerin bilinçli disiplinine dayalı vatansever ze-
miniyle, bu noktada silahlı kuvvetlerle bütünleşen 
büyük vatandaş kitlelerinin, henüz ifade etmek fır
satını bulamadığı, zımnî tasvip zeminleridir. 

Devletin yeniden kurulması için zaruri olan ma
kul boyuttaki süreçte, devlet kurucusu, bu zeminler
den, başlangıçta almakta olduğu gücü, ancak; mille
ti oluşturan demokratik çıkar grupları arasındaki 
hassas dengeleri, büyük bir «Ciddiyet» ve haklının 
yanında yer alan «Mutlak tarafsızlığı» ile koruyup, 
sürdürebileceğinin bilincindedir. 

— 331 — 



Danışma Meclisi B : 124 10 . 8 . 1982 O : 3 

Devlet kurucusu, devletin kurulması sürecinde, bu 
sürecin doğasına özgü kurallara ayar. Bu kurallar, 
anti demokratik görünüşlü olsalar bile, milletin; öz
lemini çektiği devletin kurulabilmesi için, demokra
tik haklarından geçici olarak fedakârlıkta bulun
maya hazır olduğunu bilir. Milletin zımni tasvibinin 
devam etmekte olduğunu hissetmiş olması ve silahlı 
kuvvetlerin disipline dayalı vatansever desteğini ar
kasında görmesi, devlet kurucusu için yeterlidir. 

Devlet kurucusu, kuruluş sürecinde «Demokrasi
nin gereği budur» gerekçesiyle, yoluna dikilen en
geller karşısında duraksamaz. Devlet kurucusu, dev
letin yeniden kurulması sürecinde şekle dayalı demok
ratik destek aramayacağı gibi, devletin kurulmasın-
fdan sonraki normal zamanlar için geçerli «demokra
si reçetelerini» de ihtiyatla karşılar. O, milletin iste
diği ve layık olduğu biçimdeki devletin kurulup, işle
mesinden sonra, demokratik desteğin kendiliğinden 
geleceğinin bilincindedir. Gazi Mustafa (Kemal Pa
şa, Türkiye Cumhuriyeti Devletini demokrasi ku
rallarını gözeterek kurmamıştır. O, demokrasi kural
larını, kurduğu devlete sonradan destek yapmıştır. 
Nitekim O, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Büyük 
İMillet Meclisinin gündemine getirip, uzun müzake
relerden sonra şekillenen devlet biçiminin, meclis 
kararı halinde, ilan edilmesiyle değil, gerçekte bir 
avuç yakın dava arkadaşına «Yarın cumhuriyet ilan 
edeceğiz» demek suretiyle 28 lEkim 1923 gecesi Çan
kaya'da kurmuştur. Devlet kuruculuğunun tabiatına 
uygun tavır ve tutum da budur. 

Devbt kurucusu, yakın dava arkadaşlarına sa
hip olmakla beraber «Tek» dir. O, kendisine omuz 
vermiş olan yakın dava arkadaşlarını hıyanetleri sa
bit olmadıkça egosuna kapılarak, feda etmez. Tek 
olmasına rağmen, Tek'liğinin, bunu benimsemiş, ka
bul etmiş olan yakın arkadaşlarının desteğiyle güç 
kazanacağını bilir. Devlet kurucusu kendisine destek 
vermiş olan ve vermeyi sürdürecekleri sabit olan da
va arkadaşlarının dağıtılıp etkisizleştirilmelerine 
ya da, bulundukları düzeyden daha aşağıdaki düzey
lere indirilmelerine göz yummaz. Böyle bir göz yum
manın ne kendi tek'liğine ve ne de milletine yarar 
değil, istikbale dönük ve telafisi imkânsız zararlar 
getirebileceğini müdriktir. 

Kuracağı devletin biçimini önceden tasarlayıp zih
nine ve kalbine nakşetmeden tarih sahnesine adım 
atan devlet kurucusu görülmemiştir. 

Samsun'a çıktığı andan 'başlayıp her fırsatta söyle
meyi sürdürdüğü: «Hakimiyet bilakaydü şart mille
tindir.» sloganı, Mustafa Kemal Paşa'nın, Samsun'a 
ayak basmadan çok daha önceleri, kuracağı devlet 
biçimini tasarlayıp zihnine ve kalbine nakşetmiş ol
duğunun yadsınamaz kanıtıdır. 

Devlet kurucusu, aldığı «Tedbirler 'sistemi»min iş
lerliğini görmeye ve bizzat örnek davranışlarda bulu
narak, istikbale matuf, olumlu geleneklerin oluştu
rulmasını sağlamaya mecburdur. Bu mecburiyetin 
yerine getirilmesi, devlet kurucusunun, kurulan dev
letin ilk devlet başkanı olmasıyla mümkündür. 

insanlık tarihinin tanıklık ettiği devlet kurucu
larından örneğin Osman Gazi'nin; (Sultan Osman,) 
General George Washington'un; Başkan Washington, 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın; Cumhurbaşkanı Ata
türk ve nihayet General Charles de Gaulle'ün Başkan 
de Gaulle olmaları birer rastlantı değil, devlet kuru
culuğu yasasının doğal sonuçlarıdır. 

Devlet kurucusu, devlet başkanı olmak için millet
ten başka hiçbir iradeden «vize» istemez. 

Millet; özlem, istek, ihtiyaç ve çıkarlarına en uy
gun devlet kurmak için «Devlete Biçim Verme Hak
k ı n ı n kullanılmasında kendisine önderlik eden dev
let kurucusuna, kurulan devletin, ilk başkanlığı, şe
ref, görev ve sorumluluğunu vermesini bilecek kadar 
aklı selim sahibi, olgun ve vefakârdır. 

Devlet kurucusu, devletin yıkılma noktasına kadar 
tahrip edilmesinin nedenlerini, şaşmaz bir gerçekçilik
le saptayıp, geleceğe dönük hukuksal «tedbirler sis
temini» oluştururken, toplumsal gelişmenin ulaştığı 
düzeyin ve tarihî çizgisinin muhafaza ve inkişaf et
tirilmesine özen gösterir. 

Yığınakta yapılan stratejik hatanın ehemmiyetini 
herkesten çok daha iyi bildiği için, devlet kurucusu, 
devletin kuruluş süresi içerisinde hata yapılmamasına 
azamî özeni gösterir. Buna rağmen yine de hata yapıl
mış olduğunu fark ederse, düzeltilmesi için kendisini 
zamanla bağlamaz. Çünkü o, önemli olanın kaybedi
lecek zaman değil, yeniden kurulacak devletin sağlam 
temeller üzerine oturtulması fırsatı olduğunu bilir. 
Aslında acelesi olan millet değil, yitirdikleri güç ve 
itibarı her ne pahasına olursa olsun bir an önce elde 
etmenin ateşiyle yanan bir avuç muhteristir. Bunlar, 
eski güç ve itibarlarını, yeniden elde etmenin devlet 
başkanı seçiminde «söz sahibi» olmalarına bağlı bu
lunduğunu, tecrübeye dayalı, bilincindedirler. Bu gi-
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biler, hegemonyaları altında tutmayı sürdürdükleri 
«demokratik çıkar gruplarına» yaslanıp, hasbeltalih 
ellerine kamuyu etkileme aracı geçirmiş, kalem sahip
lerini maksatları istikametine tevcih ederek gayelerine 
ulaşabileceklerini sanırlar. Devlet kurucusu bu gibi 
muhterisler grubunu çok yakından izler ve beklenti
lerinin tahakkukuna imkân tanımaz. 

Devlet kurucusu, milletin kendisini ve en yakın 
arkadaşlarını «devlet kurucusu» olarak gerçekten 
benimseyip benimsemediğini, en kısa zamanda ve ilk 
fırsatta, demokratik yöntemlerle saptamanın lüzumu
nu kavrayacak kadar gerçekçidir. Bunun içindir ki, 
millet'in egemenlik hakkını kullanıp, devlet yasası 
tasarısının doğrudan yasalaştırılmasını beklemeden, 
milletin kendisini devlet başkam seçmesini ister. De
mokrasiye açılan yola ilk adım böyle açılır; Çünkü; 
bir kimsenin Millet Meclisi'ne yasa tasarısı teklif ede
bilmesinin demokrasi kurallarına uygun olduğunun 
kabul edilebilmesi; o kişinin, daha önce, millet ta
rafından, demokratik yöntemle milletvekili seçilmiş 
olması şartına bağlıdır. Devlet kurucusunun da, mil
lete, Devlet Yasası Tasarısı'nı teklif edebilmesinin, 
demokrasi kurallarına uygun olduğunun kabul edile
bilmesi, daha önceden millet tarafından demokratik 
yöntemle devlet başkanlığına seçilmiş bulunması ko
şulundan soyutlanamaz. 

Devlet yasası tasarısı milletin beğenisine sunulma
dan önce devlet başkanı seçilip göreve başlamış olur
sa, «Red» edilmesi halinde «Red» sebepleri de göz 
önüne alınarak hazırlanacak yeni devlet yasası tasa
rılarının, beğenisi elde edilinceye kadar, millete teklif 
edilmesi mümkün olur. Bu yöntemin sayılamayacak 
kadar konjonktürel yararı vardır. 

Yasaların, demokratik prosedürlerden geçip ka
nunlaşarak Resmî Gazete'de yayınlanması yetmez. 
Bir yasa ne mükemmellikle hazırlanmış olursa olsun, 
toplum içi dengeleri düzenleyen, ne kadar yaşamsal 
kuralları içerirse içersin, eğer onu uygulamakla gö
revli ve sorumlu organ, kesenkes belirlenmemiş, da
hası, bu organ, «hukukî» ve «fiilî» «caydırıcı» güç
lerle desteklenmemişse o yasa Resmî Gazete'nin say
faları arasında, bir dizi matbaa harfi halinde, kalma
ya mahkûmdur. Tüm yasalar için geçerli' olan bu 
«işlerlik koşulu» 'mun Devlet Yasası'nı da kapsadığı 
kuşkusuzdur, 

Oysa, ne 1924'ün «Teşkilatı Esasiye Kanunu», ne 
de 1961'in «Anayasası»'nın uygulanmasında «İşlerlik 
Koşulu»'nun lüzum ve ehemmiyeti anlaşılamamıştır. 
Kanımızca çok partili parlamenter demokrasi düzeni-
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ne geçtiğimiz 1946 senesinden bu yana toplumumuza 
musallat olan ve ortalama her on senede bir depreşip, 
ancak kollama ve koruma operasyonlarıyla, bir sü
re, kontrol altına alınabilen müzmin anayasa hasta
lığının baş sebebi budur. Gerçekten, ne 1924'ün 
Teşkilatı Esasiye Kanunu ve ne de 1961 'in Anayasa
sını uygulamakla görevli ve sorumlu organlar belirlen
memiş ilki; «gençliğe,» ikincisi; «hürriyete, adalete, 
fazilete aşık evlatların uyanık bekçiliğine» emanet 
edilmişlerdir. Böyle olunca, kendisini; millet iradesi
nin tek temsilcisi gören ye sayan yasama organı, 
ilkinde (Teşkilatı Esasiye Kanununun, ikincisinde Ana
yasanın sorumlusu ve uygulayıcısı olarak ortaya çık
mıştır. Böylece mAJlletin kayıtsız şartsız sahibi oldu
ğu '«egemenlik» ve «yargılama» (halklarını ımilleıt adı
na ve yararına bağımsız olarak kullanmakla yetkilen
dirdiği ve işlevlerini bağımsız sürdürmeleri, demokra
sinin vazgeçilmez koşulu olan organlar, yasama or
ganının etki ve hâkimiyetine girdiklerinden «denge» 
«Millet Meclisine egemen demokratik çıkar grubunun 
leyhine bozularak, «siyasî parti diktatörlüğüne» yol 
açmıştır. Oysa çok partili parlamenter demokrasi dü
zeninin üstünlüğü, toplumsal dengeyi en gerçekçi, 
en haklı ve en hassas biçimde kurabilme potansiyeline 
sahip olmasından kaynaklanır. 

Kurulan dengelerin sürdürülebilmesi, «egemenlik», 
«yasama» ve «yargılama» yetkilerini millet adına 
kullanan organların çok yakın işbirliği içinde; fakat 
birbirlerinden, kesinlikle, bağımsız olarak işlemlerini 
sağlayan «kuralar sistemleri» 'nin isabetle kurulmuş 
ve korunmuş olması koşuluna bağlıdır. 

«Yasama !hak!kı»'yla «yargılama hakkı» da «ege
menlik hakkı» gibi, kayıtsız şartsız milletindir. Mil
let, «egemenlik hakkı»'m, Devlet Başkam tarafından 
kendisinıe teklif edilen devlet yasası tasarısını doğ
rudan yasalaştırmak, suretiyle kullandığı halde, ya
sama hakkım; kendi adına ve yararına yasaların tedvin 
edilip büyütülmesinİn tenlini için demokratik yöntem
le seçtiği milletvekillerinden oluşan, Millet Meclisi 
aracılığıyla dolaylı olarak kullanır. 

Millet Medlisi, demokratik çıkar gruplarının tem
silcilerinden oluştuğundan, yasama organına bir siya
sî parti ya da koalisyon partileri egemen olur. Çok 
partili parlamenter demokrasi düzeninin tabiatında 
mündemiçtir bu. 

IBu sebeple Millet Meclisinden «Tarafsızdık» bekle
mek, demokrasinin doğasına aykırıdır. Hükümet, ya
sama organının yasalaştırdığı kanunların «yürütülme
siyle» görevlendirdiği bir «îcra» organı olduğundan, 
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kendisini görevlendiren Millet Meclisine hâkim olan 
iktidar partisi ya da koalisyonun kesin egemenliğin-
dedir. Bu sebeple, hükümet için «Tarafsızlık» hiç 
bahis konusu edilemez. Bunun içindir ki, icra organ
ları, kendisini görevlendiren, siyasî partinin, koalis
yonun ya da daha yaygını başbakanın adı ille anılırlar. 

Milletin kayıtsız şartsız sahip olduğu yargılama 
hakkını, günümüzde; Yasama Organının tedvin ettiği 
kanunlara göre teşkil edilen mahkemelerde, genellikle, 
hükümetin etkisi altındaki kurulların atadığı yargıç
lar, Türk Milleti adına kullanıyorlar. 

«Yargılama hakkı»'nın da millet tarafından, belli 
bir süre için, demokratik yöntemle seçilen yargıçlar
dan oluşan, bağımsız mahkemeler aracılığıyla kulla
nılmasının demokratik ve ideal bir çözüm olacağı dü
şünülebilir. 

Ne var ki, böyle bir demokratik yöntem, şimdiye 
kadar, yurdumuzda denenmemiş olduğundan, uygula
yan toplumlarda da ideal sonuçlar verdiği henüz göz-
lenemediğinden, şimdilik, gerçekçi yapıdan uzak gö
rünüyorlar. 

Bununla beraber, behemehal bir «orta demokratik 
yöntem» bulunarak yargıcın üzerindeki icranın göl
gesi! izale edilmelidir. 

Sırası gelmişken, kanımızca; yasaları, yönelik bu
lundukları amaçlar ve kaynaklandıkları doğal hukuk 
mantığı açısından dört kategoride mütalaa etmenin 
lüzum, önem ve faydası üzerinde biraz duraksamada 
yarar var. 

Bu dört kategori; 1) Devlet Yasası, 2) Demokrasi 
yasaları, 3) Devleti ve demokrasiyi kollama ve ko
ruma yasaları, 4) Toplumun günlük iş ve ihtiyaçla
rının tedviriyle ilgili yasalar, başlıkları altında ifade 
etmek, yanlış olmasa gerektir. 

Devlet biçiminin, ifadesini bulduğu, «Devlet ya
sası» tek olup çok az değişkendir. Devlet Yasası Ta-
sansı'nı yasalaştırmak ya da ihtiyaca göre değiştir
mek yetkisi, doğrudan doğruya, milletindir. Millet, 
bu «Mukaddes Yetki» sini hiçbir özel veya tüzelki-
kiye devretmez, etmemelidir. 

Demokrasi yasaları : . 
1. Kayıtları mazbut ve sahih üyelerin tümünün 

oluşturduğu geniş demokratik tabana dayalı, Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda aşırılığa sapmadan işleyen, 
Devlet yasası ve demokrasi kurallarına sadık ve say
gılı, tüzük ve programlarına bağlı, liderler hegoman-
yasına ve delege saltanatına kapalı, demokratik çıkar 
gruplarının kurulup işlemelerini öngören «Siyasî Par
tiler Yasası» ile, , 
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2. İktidardaki demokratik çıkar grubunun çıkar
larına göre ayarlanamayan, Parlamentoda zorlukla 
grup kurabilen küçük siyasî partilerin ya da bağımsız 
milletvekillerinin, «kantar topuzu rolü» oynamalarına 
fırsat vermeyen, yargının gözetim, denetim ve so
rumluluğunda yürütülerek sonuçlandırılan, her defa
sında toplumun kalkınma hedeflerinin en rasyonel 
ve süratle elde edilmesine müsait sonuçlar sağlayan 
bir seçim sisteminin uygulanmasına imkân veren 
«Seçim Yasası»ndan oluşur. 

Demokrasiyi kollama ve koruma yasaları : 
1. Demokratik çıkar gruplarının dışından ve 

katkıları olmadan millet tarafından doğrudan seçil
diği için «Demokratik Güce» sahip ve «Tarafsız», 
makamına bağlanan Silahlı Kuvvetler gibi politika 
dışı ve üstü, kuruluşlara dayalı «Caydırıcı» güce sa
hip, «Yargı, Yasama ve Yürütme» ye müdahale et
meyen, «Devlet Yasası» ve «Demokrasi yasaları» ile 
«Demokrasiyi kollama ve koruma yasalarının» uygu
lanmalarından «fiilen» sorumlu ve görevli Devlet 
Başkanı'nın seçilmesi ve Devlet Başkanlığı Müessese
si» nin teşkil edilmesini öngören «Devlet Başkanı se
çimi ve Devlet Başkanlığı Müessesesi Yasası» ile, 

2. Milletin, iki dereceli seçimle mesleğinde siv-
rilmiş hukukçular arasından demokratik yöntemle, 
seçeceği «Daimî Üyeler» ile, tarafsız Devlet Başkanı' 
nın «seçkin» Devlet adamları arasından doğrudan 
seçeceği «Geçici Üyelerden» oluşan, «Devlet Yasası» 
ve «Demokrasi yasaları» ile «Demokrasiyi Kollama 
ve Koruma Yasaları' nın uygulanmasından, «Huku
ken» sorumlu ve görevli, resen dava açmaya yetkili 
bir «Devlet Başsavcılığı» ile, her türlü etkinin dışın
da karar verebilen, tüm yargı organlarını etrafında 
toplayan bir «Devlet Başsavcılığı ve Devlet mahkeme
si» nin oluşturulmasını pngören «Devlet Başsavcılığı 
ve Devlet mahkemesi yasası»ndan oluşur. 

«Demokrasi yasaları» ile «Demokrasiyi Kollama 
ve Koruma Yasalarnıı bir başlık altında toplayıp,» 
«Dört Temel Devlet Kanunu» terimini kullanmak ye
rinde olur. Dört temel Devlet Kanunu, «Devlet Ya
sası Tasarısı» nın milletin beğenisine sunulmadan ön
ce, Devlet Kurucusu tarafından, doğrudan yasalaştı-
rılır ve değişen ihtiyaçlara göre Millet Meclisinin, 
«Devlet başsavcılığı» nın ve Devlet Mahkemesinin, 
teklifi üzerine, Devlet Başkanı tarafından, «Devlet 
başsavcılığı» nın mütalaası ve Devlet Mahkemesi'nin 
kararıyla değiştirilir. 

Bugün, 12 Eylül 1980 sabahından önce, yıkılma 
noktasına kadar tahrip, edilen, Türkiye Cumhuriyeti 
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Devletini yeniden kurmak, Silahlı Kuvvetlerimize 
Harekât için «Emir» veren Komutan ve O'nun en 
yakın dava arkadaşlarının omuzlarına yüklenen çok 
ağır ve o kadar da şerefli, tarihsel bir görevdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden kurulurken 
uygulanan prosedür hangisi olursa olsun, tarih, (12 
Eylül 1980 sabahı bir devir kapandı ve Devlet, Silahlı 
Kuvvetlere Harekât Emrini veren «Komutan» tara
fından yeniden kuruldu) diyecektir. 

Gerçek olan şudur ki; Türk Silahlı Kuvvetlerine 
kollama ve koruma harekâtı için emir vererek Dev
letin yıkılmasını önleyen Komutan, 12 Eylül 1980 sa
bahı tarih sahnesine Devlet kurucusu olarak adımını 
atmış bulunuyor. 

Yeniden kurulacak Devletin biçimi, artık sır ol
maktan çıkmış açıkça belli olmuştur. Türkiye Cum
huriyeti; Atatürk İlkelerine dayalı, çok partili parla
menter demokrasi düzenini benimseyen, demokrasi
nin yozlaştırılmasına fırsat tammayan, barışçı, insan 
haklarına saygılı, sosyal bir hukuk Devleti olacaktır. 

Bu Modelin, Devlet Kurucusunun 12 Eylül 1980 
sabahı, tarih sahnesine ilk adımını atmadan çok ön
ce, isabetle saptayıp, kalbine ve zihnine nakşettiği 
Devlet biçimi olduğu kuşkusuzdur. Çünkü bir avuç 
komünist, faşist ve teokrat militan dışında, Türk 
Milletinin sevinçle kabul edip etrafında kenetleneceği 
Devlet biçimi budur. Dahası, her on senede bir Dev
letin yıkılmasını önlemek için kollama ve koruma 
harekâtına girişmek zorunda kalan Türk Silahlı Kuv
vetlerinde genleşen Devlet biçimi de bundan başkası 
değildir. -

Millî Güvenlik Konseyinin, Devlet yasası tasarısı
nın milletin beğenisine sunulmasından önce, doğru
dan kanunlaştıracağı dört temel Devlet Kanunundan 
oluşan hukuksal tedbirler sisteminin, yeni Devlet Ya
sası Tasarısı'na temel teşkil etmesi doğaldır. Çünkü 
tarih; Atatürk Anayasası, 27 Mayıs Anayasası dediği 
gibi, yeni Devlet yasasına da; 12 Eylül Yasası diye
cektir. 

Devlet Yasası Tasarısı'nın 112 Eylül'ün maksadı
na uygun biçimde hazırlanıp, Devlet Başkanı tara
fından millete teklif edilerek yasalaşması, 12 Eylül 
1980 Kollama ve Koruma Harekatı'nın hedefine ulaş
ması demektir. 

Hedef, ona ulaşanlar taralından elde tutulup bir 
süre muhafaza ve pekiştirilerek müdafaa edilmelidir. 
(Bu strateji ve taktiğin temel kurallarından birisidir. 
Hedefin yeterli bir süne elde bulundurulup muha
faza ve pelldştirilerek müdafaa edilmesiniin en emini, 

en akılcı, en gerçekçi ve millet için en yararlı ve 
hayırlı olanı; Silahlı Kuvvetlerimizi ulaşılan hedefe 
sevkeden, Harekât emri veren komutan ile Millî Gü
venlik Konseyi üyelerinin Devlet Başkam seçimi ve 
Devlet Başkanlığı müessesesi kanununa, bu maksa
dın istihsali (için, konulan «Geçici Madde» uyarınca 
Devlet Başkanı ve yardımcılıklarına getkilmderidir. 

Bu suretle, tok 'taraftan; Devlet Başkanlığı yetki
lerinin kuUanilmasıyla ilişkili, istikbale dönük, gele-
neMer oluşturulurlken, öte yandan; Millî Güvenlik 
Konseyi Başkan ve Üyelerinin en azından yedi se
nelik tok süreç için, Üİ2 Eylül 1980 Satoahı yüklen
mek zorunda kaldıkları çok ağır tarihî sorumluluğu 
sürdürerek, sağlam sonuca ulaştırmaları mümkün 
olur. 

Esasen Millet, Çankaya'da, «Sözde tarafsız» ve 
«Sorumsuz» Cumhurbaşkanı değil, siyasal partilerin 
dışından ve katkıları olmadan, kendisimin doğrudan 
doğruya seçtiği Devlet Yasasını ve Dört Temel Dev
let Kanunu'nu (uygulamakla görevli ve soırumkı, de
mokratik, tarafsız ve caydırıcı güçlere sahip Devlet 
Başkanı görmelk istiyor. 

Dahası; Millî Güvenlik Konseyi Başkanı ve Üye
lerinin 'böylece, en 'azdan 7 senelik bir süreç içinde 
de, yeni görevlerinin çerçevesinde, Ibirliık ve beraber
liklerini sürdürmelerinin, toplum huzuru adına acı 
tecrübelere 'dayalı, sayılamayacak kadar yararı ola
caktır.! 

Devlet Başkanlığı ve yardımcılıklarına, Millî Gü
venlik Konseyi Başkam ve Üyelerinin getiniimderini 
öngören Devlet Başkanı seçimi Yasasının, ilk ve son 
kez uygulanacak, geçici maddesi gereğince yapılacak 
referandumun, beklenilen sonucu vereceğine, olumlu 
gözle bakmak abartma sayimamalıdır. Zira, hare
kât emrini veren Komutan, üstün nitelikteki nadk 
Devlet Adamı ve politikacıda rastlanan «Karizma» 
ya sahiptk. Millet tarafından eşine az rastlanır içten
likle tutulup, desteklenmektedir, 

Toplum, Devletin yıkılmasının önlenmesi ve ye
nliden kurulması süreçlerinde 'hizmet veren «Kıymet
ler* dn tecrübe ve yetendMerinden Devletin kuırulma-
sınıdan sonraki ısüreçıte de yararlandmlmalıdır, an
cak bu yararlandırılma, adı ve fonksiyonu ne olursa 
olsun, millî iradeye dayanmadığı halde, milî kad« 
üstünde yer alan yapay 'kuruluşlar içinde görevlen
dirilmek biçiminde olmamalıdır .ı 

Hangi zorunluğa dayanırsa dayansın, tou gibi an-
ttdemokratik çözümlerle oluşturulacak yapay kuru
luşlar, hem tou kuruluşlarda değerlendirilmek istenilen 
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«kıymetler» ti, ihıem de bizzat milleti ımutlü etmez. 
Bu türden kuruluşların ve bunların dçindie değerlen
dirilmek lisıtenlilen «kıymetler» in millet taraflından 
devamlı dışlanmaya tabi tutükduklarına yakın tedibi-' 
miz tanıklık ediyor. 

iBu «kıymetler» in bir bölümü, Devlet Başkanı 
tarafından Devlet Mahkemesi'nin «Geçici,» üyelik
lerime seçilmelidirler. Böylece, hem «kıymetler», mil
lî irade rencide edilmeden değeriendirilmiş ve ıhem 
de kurulmasında ön saflarda bulunmanın omuzları
na yüklediği tarihî sorumluluğu, kurulan Devletin 
(«Hukuken» korunup kollanması hizmetinde 'bir süre 
daha taşımalarına fırsat verilmiş olur. 

«Kıymetler» in kalan bölümü; Devletin başka 
önemli 'hizmetlerinde, kendilerine layık ve uygun gö
revlere getirilmek suretiyle değeflendıMlmelidir'Jıeır. 

Atatürk İlkelerine Dayalı Devlet: 
Yeniden kurulacak Türkiye Cumhuriyeti, Devleti 

Atatürk ilkelerine dayalı olacaktır. 
Şimdu, bu noktada, Genelkurmay 'Başkanlığının 

koordinatörlüğünde oluşturulup işe başladığını, 112 
Haziran 1 (91812 tarihli gazetelerden öğrendiğimiz, '«Ata
türk'le İlgili Araştırmalar Yüksek Komisyonu» ma 
çok ağır, o kadar da şerefli, tarihî ıbir görev ve so
rumluluk düşüyor, 

Atatürk İlkelerinin, meler olup neler olmadığını 
hu talihli muhterem bilim adamlarından oluşan Ko
misyon 'saptayacaktır. Tam bir objektivite, 'bilim 
adamlarına yakışan tarafsızlık, ıhiçbir karşı tepkiye 
kapılmayacak sinir ve 'beyin gücüyle Atatürk İlkele
rini, herkesin istediği yönde yorumlamalarına im
kân vermeyen ıbir aydındık ve berraklıkla ortaya çı
karacaklarını ummak isterim. Çünkü, bana öyle ge
liyor iki, Komisyonun bilimsel yoldan saptayacaklari 
Atatürk tikeleri, 'büyük ihtimale, Milî Güvenlik 
Konseyinin, Devlet Yasası Tasarısu'nın metninde yer 
alacaktır, almalıdır. 

Kurulmalkta olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
çok partili parlamenter demokrasi düzenini benimse
yecektir; Tabiî olan budur. 

• Çıkarlarının takipçisi olmak, insanım doğasından 
soyutlanamaz. İnsan, sosyal bir yarlık olduğundan, 
benzer çıkarların takipçiliğini yapan bireylerin bir 
araya gelerek demokratik çıkar grubu oluşturmaları 
/tabiîdir. 

Siyasi parti, «Demokratik Çıkar Grubu» nun de
şifre edilmiş adıdır. Siyasal partilerin, doğaya en 
yakın düzen olan demokrasinin vazgeçilmez uınsur* 
ları olmaları bundandır. 
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Parlamento; milleti oluşturan birey ya da birey
lerin kurdukları demokratik çıkar grupları temsilci
lerinin, günlük gereksinimlerinin tedviri için, koy
mak, kaldırmak, değiştirmek ve uymak zorunda ol
dukları kuralları saptamak üzere bir araya gelip ser
bestçe tartışabilecekleri, demokratik bir toplantı 
mahalline olan ihtiyaçlarının tabiî sonucudur. 

BAŞKAN — Sayın Alatlı beş dekikanız kaldı 
efendine 

Buyurunuz lütfen. 
ERTUĞRUL ALATLI — Milleti oluşturan de

mokratik çıkar grupları, günlük ihtiyaçların tedviri 
için kural koyan Parlamento'da, temsilci bulundura-

' bildikleri takdirde çıkarlarının takipçisi olabilirler. Bu 
sebeple, demokratik çıkar gruplarının Parlamentoda 
temsil edilmeleri, demokrasinin vazgeçilmez koşulu
dur. Demokratik çıkar gruplarının takipçisi oldukları 
çıkarlar, çok ve çok değişken olduklarından siyasal 
partiler de çok ve çok değişik yapıda olabilirler. De
mokratik çıkar gruplarının, millet tarafından seçilen 
temsilcilerinden oluşmayan parlamentolara, «Demok
ratik Parlamento» denilemez. 

Kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti, demokra
sinin yozlaştırılıp rayından çıkartılarak, Devleti yı
kılma noktasına kadar, bir kez daha tahrip edebil
mesine karşı demokratik yöntemlerle kollanıp koru
nacaktır., 

Dört Temel Devlet Kanunu'nun, Devlet, Yasa
sı Tasarısı'nın Devlet Başkanı tarafından millete tek
lif edilmesinden önce, devlet kurucusunca doğrudan 
yasalaştırılıp belli bir sıraya uyularak uygulamaya ko
nulması ve bu yasaların Devlet kurulduktan sonra da, 
Devlet Başkanının «Fiilî,» Devlet Başsavcısı ile Dev
let Mahkemesinin «Hukukî» koruma ve kollamaları 
altına alınmasıyla mümkün olur. Aslında, devlet Ku
rucusunun doğrudan yasalaştırmak mecbuuriyetin-
de olduğu yasaların bunlardan ibaret olmasının sa
yılamayacak kadar faydası vardır. Çünkü; günlük iş
lerin tedviri için gerekli yasalar, reform niteliğinde 
de olsalar, devlet kurucusunu ve daha da önemlisi, 
gücünü aldığı zeminleri yıpratır. Oysa, yıpranmaktan 
özenle korunması gereken en önemli zemin, devlet 
kurucusunun gücünü aldığı zemindir. Zira bu zemi
nin alternatifi yoktur, olmamalıdır. 

Kalbine ve zihnine, demokrasi kurallarına dayalı 
bir devlet modelini nakşetmiş olarak tarih sahnesi
ne adımını atan bir devlet Kurucusunun ilk demok
ratik icraatı, demokrasinin yozlaştırılmasına fırsat 
tanımayan kurallar sistemini doğrudan yasalaştırıp 
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yürürlüğe koymak olmalıdır. Çünkü, demokrasinin 
yozlaştırılmasını önleyici nitelikteki Dört Temel Dev
let Kanunu, demokrasiye geçiş takvimini daha ilk 
günden Yasa kuralları halinde somutlaştıracağından, 
bir yandan iç konjonktürde, öte yandan dış konjonk
türde olumlu yankılar yaratarak tüm şüphe ve tered
dütleri izale etmekle kalmayacağı gibi, kötü niyetli 
bedhahların kullanmaya hazırlandıkları kamuyu sars
ma ve saptırma silahlarını da etkisizleştirecektir. 

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Konuşmamı noktalamadan önce, buraya kadar 
yeterince berraklıkla açıklamaya çalıştığım düşünce
lerime yaslanarak, hazırlanan Demokrasiye Geçiş 
Planı ve Takvimini, Türkiye Cumhuriyeti Kurucu 
Meclisinin iki kanadına, millete sunuyor ve bu kürsü
den tarihe emanet ediyorum. 

Demokrasiye Geçiş Planı ve Takvimi : 
Devlet Yasası Tasarısı halkoyuna sunulmadan ön

ce; Devlet Başkanı Seçimi, Devlet Mahkemesi, Siya
sal Partiler, Seçim yasalarından oluşan «Dört Te
mel Devlet Kanunu», Millî Güvenlik Konseyi tara
fından, doğrudan ve vakit geçirilmeden yasalaştırıl-
malıdırlar. Bunlardan, Devlet Başkanı Seçimi Yasası 
ile Devlet Mahkemesi Yasası yürürlüğe konulmalıdır. 
Böylece, referandum yoluyla Devlet Başkanı ve yar
dımcıları, millet tarafından doğrudan seçilerek, Dev
let Yasası «Demokratik Fiili» güvenceye alınmalıdır. 

Devlet Mahkemesinin hukukçu daimî üyeleri, iki 
dereceli seçimle millet tarafından seçilip, bunlara 
Devlet Başkanının doğrudan seçeceği «geçici» üyeler 
de eklenerek, Devlet Mahkemesi ve Devlet Başsavcı
lığı kurularak, Devlet ve müstakbel Devlet Yasası 
«•Demokratik Hukukî» güvenceye alınmalıdır. 

Devlet Başkanı Seçimi Yasasındaki, ilk ve son uy
gulanacak olan geçici madde uyarınca, Millî Güven
lik Konseyi Başkanı ve Üyelerinin görevlerinden ay
rılmadan, Devlet fBaışJkanı ve Yardımcılıklarına aday
lıklarını koymaları sağlanmalıdır. 

Siyasî Partiler Yasası yürürlüğe konulup, demok
ratik çıkar gruplarının millet tarafından kurulup işle
meye başladığı görülmelidir. Böylece, Devlet Yasası 
Tasarısı milletin beğenisine sunulmadan önce, sunul
duğunda ve millet tarafından yasalaştırılmasından 
sonra geniş tabanlı tartışmalar sonucu, siyasî partile
rin de, bir asgarî müşterekte buluşarak Devlet Yasa
sının etrafında kenetlenmeleri sağlanmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisinin yeni 
şekli : 

Siyasal Partiler Yasası yürürlüğe konulduğunda, 
siyasî parti kurmak, siyasî partilerde görev almak ya 
da ilk seçimlerde adaylıklarını koyarak siyasî yaşam
larını çok partili parlamenter demokratik düzen içe
risinde sürdürmek isteyen üyeler, istifa suretiyle ayrı
larak siyasal yaşamlarına başlamalıdırlar. 

Çok partili parlamenter demokratik düzen içinde 
siyasete atılmak istemediklerini, istifa etmemek su
retiyle, belli eden Danışma Meclisi Üyeleri, asgarî 
iki seçim için politika ile ilişkilerini fiilen kesecek
lerini taahhüt etmeli ve bu taahhütleri özel yasa ile 
güvence altına alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Alatlı, süreniz dolmuştur, 
toparlamanızı rica ediyorum. 

ERTUĞRUL ALATLI — Bitiyor efendim. 
Böylece Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi, 

-işlemeye başlayan demokratik çıkar gruplarının etki 
alanları dışına çekilerek tarafsızlığı sağlamalıdır. 

Danışma Meclisi, hükümetin murakabeside dahil 
tam yasama yetkisiyle güçlendirilmelidir. Böylece, bir. 
taraftan milletin günlük ihtiyaçlarının tedviri ile il
gili yasalardan, öte yandan antipatik reform yasala
rının kanunlaştırılıp yürürlüğe konulmasının doğal so
nucu olarak oluşacak yıpranma etkilerinden hem 
Devlet Başkanı, hem gücünü aldığı zeminler korun
malı ve hem de çok partili parlamenter demokratik 
düzene geçildiğinde, demokratik çıkar gruplarının bir
birlerini demagojik suçlamalarla yıpratmaları önlen
melidir, 

Böylece, demokratik seçimler sonucunda kurula
cak, millî iradeye dayalı Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin işlemeye başladığı an kendiliğinden dağılacak 
olan Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi, tarihin 
sayfaları arasındaki şerefli yerini almalıdır. 

Devlet Yasası Tasarısı Devlet Başkanı tarafından 
millete teklif edilmelidir. Millet tarafından kabul 
edilmezse; ret sebepleri de dikkate alınarak hazırla
nacak muaddel devlet yasası tasarılarının beğenisi el
de edilinceye kadar millete teklif edilmesine, Devlet 
Başkanı tarafından devam edilmelidir. 

Devlet Yasası Tasarısının millet tarafından kabul 
edilip yasalaştırılmasından sonra Seçim Yasası yü
rürlüğe konulmalı, yargının denetim, gözetim ve so
rumluluğu altında serbest seçimler yapılarak, millî 
iradeye dayalı Türkiye Büyük Millet Meclisi kendili
ğinden kurulmalıdır. Böylece çok partili parlamenter 
demokrasi düzenine yeniden işlerlik kazandırılmalı
dır. 
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Son söz : 
Şimdi, kolayca anlaşılabileceği gibi, ileri sürdü

ğüm düşünceler, teklifler ve itikat seviyesine varan 
inançlarımın hemen hemen hiçbirisine bu Anayasa 
Tasarısı'nda yer verilmemiştir. Bu sebeple ne bu Ana
yasa Tasarısına ve ne de Demokrasiye Geçiş Takvi-
mi'ne evet diyemeyeceğim için cidden üzgünüm. 

Anayasa Komisyonunun Başkanı ve Üyeleri, blu-
eprintleri flue bir tarihsel anıtın inşasına memur edil
mişlerdir. Tüm gayret ve'iyi niyetleriyle en iyisini in
şa etmek istedikleri kuşkusuzdur. Yerlerinde kim ve
ya kimler olsaydı sonuç bundan daha iyi ve parlak 
olarnazdu 

ıSekiz aydan beri sürdürdükleri Anayasa marato
nunu daha bir müddet sürdürmeye devam edecekleri 
anlaşılıyor. Kendilerine sabır, metanet ve güç verme
sini Tanrı'dan niyaz eder, şükranlarımı sunarım. 

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Son olarak şuna işaret etmek isterim : 12 Eylül 
1980 Harekâtı mutlaka, mutlaka, mutlaka... hedefe 
ulaştırılmalı ve ulaşılan hedef, ulaşanlar tarafından, 
makul bir süre, elde bulundurulup pekiştirilerek mü
dafaa ve muhafaza edilmelidir. Toplumun istikbale 
dönük, uzak hedefli, çıkarlarının gereğidir bu, 

Strateji ve taktiğin, acı tecrübelerle, kanıtlanmış 
olan bu şaşmaz kuralı yerine getirilemezse, yeni 27 
Mayısların, yeni 12 Eylüllerin geleceğini şimdiden söy
lemek kehânet sayılmamalıdır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
Değerli üyeler; 
Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.15 

*>•<* 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
124 üncü Bileşimin Dördüncü Oturumunu açı

yorum. 
Tasarı üz6rindeki gröüşmelere devam .ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Tuıtum'da. Sayın Tutum buyu

run. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Danışma Meclisimiz gerçekten son derece güç ve 
çetin, bir görevle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
görev, yeter derecede o'lıgunlaşitırılamamış, sistemsiz, 
ahenksiz ve ileri derecede savruk bir Anayasa Tas
lağını Ulusumuzun feeğenislinli 'kazanacak bir metin 
hafine getirme görevi. 

Başjkla 'bir deyişle, acele life feir araya getirildiği 
izlenimini veren maddeler yığınından, sağlam doku-

lu (bir metne ulaşma w Jböyfesine mucizevî bir gö
revle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Saygıdeğer üyeler; 

•Komisyonumuzun son aylarda nasıl yoğun bir 
çalışma içinde bulunduğunu hepimiz gördük. Sağlık 
sınırlarını zorlayan bu mesailerini takdirle ve saygıy
la karşılıyorum, ancak üzülerek belirtmek isterim ki, 
ortaya koydukları eser için aynı duygularla dblu de
ğilim. 

Eğer, günün bu geç saatinde kendilerine takılma
ma izin verirlerse, bir başka arkadaşım da tekrarla
dığı bir espriyi tekrarlayarak, bu Tasarı sınavlara 
bir ay kala finişe kalkan zeki; fakat sistemsiz ve 
metodsuz bir öğrencinin olağanüstü çabalarını ve 
içinde (bulunduğu dağınıklık ve savurganlığı olanca 
açıklığı ile sergilemektedir. 
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Tasarı bütünüyle dil, kavram, tertip ve sistem za- j 
fiyeti içindedir. Öyle anlaşılıyor ki, değerli üyeler bu 
Tasarı Genel Kurulumuzu 160 kişilik fok Anayasa 
Komisyonu gibi, mesai yapmak zorunda bırakacak. 
Anayasa tarihimizde veya dünya anayasa tarihinde 
160 kişilik bir Anayasa Komisyonu örneği var mıdır 
foıkmiyorum; ancak katı gerçek şu ki, Komisyonu
muz görevlendirildiği tarihten 8 ay sonra tatsız bir 
sürpriz yaparak acele ile hazırladığı bir Tasarıyı eli
mize tutuşturmuş ve bizleri de finişe kaldırmıştır. 

Buradaki tek umudum, Komisyonun Meclisimizin 
batkılarımı kolaylaştıracağına, uyum ve yatkınlık 
(sağlayacağına olan sarsılmaz inancımdır. 

Değerli üyeler; 

Anayasalar bir tür toplum sözleşmeleridir. Bu 
sözleşmelerin gücü ve sürekliliği bunların içtenlikle 
benimsenmelerine 'bağlıdır. Bk anayasanın benim
senme şansı iki şekilde artırılabilir. Bunlardan ilki, 
anayasanın yapılmasına halkın doğrudan doğruya ve
ya dolaylı katılmasıdır. Bizler bu yolu 'bir ölçüde 
denemekteyiz. Halen üç aşamalı ve halkoyuyla so
nuçlanacak bir yörünge üzerinde (bulunmaktayız. Hal- I 
kımız son aşamada oylarıyla bu sözleşmeye katılma 
olanağı bulacaktır. 

İkinci yol değerli arkadaşlar; anayasa ile getiri
len çözüm foiçiimlerinin ihtiyaçlara uygunluk derece
sidir. Sanırım bu nokta birinci noktadan da önemli
dir. Bu vesile ile bir gerçeğin altım çizmek isterim. 
Bu Anayasanın özel koşullar içinde hazırlanmakta 
olduğu doğrudur, ama bunun bir avantajı olduğu da 
söylenebilir. Gerçekten, çalışmalarımızı toplumsal gü
rültü ve tansiyondan ve şaşırtıcı demogojilerden uzak 
bir ortam içinde sürdürmekte olmamız büyük bk 
avantaj. Ancak, ıbuna karşılık iki tehlike bizleri bek
liyor. Bunlardan ilki, Danışma Meclisiiırnizin siyasal 
ve toplumsal temsil niteliği ile ilgilidir. I 

Danışma Meclisimizin oluşma biçimi ve terkibi 
foöllildk. Toplumun ıtüm katmanlarını Meclisimizde 
temsil ettiğini söylemek mümkün değil. İşte, bu özel
liğimiz; eğer dikkat ve özen göstermezsek, anayasal 
terdihlerimizim fok kısmına oransız ölçüde yansıyabi
lir. 

İkinci nokta, yakın geçmişte geçirdiğimiz toplum
sal şokla 'ilgilidir. Gerçekten, hepimiz bir daha rüya
larımızda dahi görmeye tahammül edemeyeceğiımliz 
fak kâbusum derin izlerini ve etkilerini' taşımaktayız. 
Bu psikolojide; eğer gereken özeni göstermezsek, ba-
z\ çözümlerimize ölçüsüz biçimde yansıyabilir. j 
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Değerli üyeler; > 
Belkttiğim bu iki nokta, aslında tarihî sorumlu-

duğumuzu katmerleştirmektedk. Bu sorumluluk her-
şeyden evvel kişiseli formasyon, tecrübe ve önyargı
larımızın üzerine çıkmamızı zorunlu kılmaktadır. 
Başka bir deyişle,' kişiliğimizi gerçekten aşmak zo
rundayız. Eğer bunu başaramazsak, geleceğin huzur
lu ortamı bir hayal ve yeniden anayasa arayışlarına 
sürüklenmemiz hk realite olur. Q halde çıkar yol, bu 
iki faktörün etkisini ollafoildiğince hafifletmek ve 
üzerimizden atabilmektir. Güç olmakla 'beraber bu
na çaba harcamalıyız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

İşin özüne ilişkin olmamakla 'birlikte, önemli gör
düğüm bir eksikliğe parmak basarak sözlerimi sür
dürmek istiiyorum. Bu da, bir arkadaşımızın, bk hay
li uzun temas ettiği Tasarının gerekçesidir. 

Değerli Komisyonumuza sonsuz saygım var, lüt
fen beni bağışlasınlar. Ancak, şu soruyu sormadan 
kendimi alamıyorum. Yerine oturmamış bir virgül
den dahi rahatsız olacak derecede duyarlı olduğuna 
inandığım çok değerli Komisyon üyeleri, nasıl oldu 
da bu derece özensiz kaleme alınmış ve genel gerek
çesi bulunmayan (bir metne nihai bir metin olarak 
kaJbul edebildiler? İsterdik 'ki 1982 Anayasa Tasarı
sının genel ve maldde gerekçeleri, 1961 Anayasasın
dan daha özenle kaleme alınsın ve daha tutarlı ve 
doyurucu olsun. Yarın tarihe mal olacak olan bu 
metni inceliyecek olanlar, genel gerekçesi bulunma
yan ve madde gerekçeleri dikkatsiz biçimde kaleme 
alındığı lizlenimlini veren bu metnin aceleye getirildiği 
yargısına varmayacaklar mıdır? Buna göz yuman 
Danışma Meclisimiz de aynı yargıdan payını alma
yacak mıdır? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi, Tasarının özüne ilişiklim değerlendkmeleri-
me geçiyorum. Sürenin kısıtlılığı nedeniyle sadece 
Tasarının geneline ilişkim bk veya iki yönüne değin
mek suretiyle düşüncelerimi dile getirmek işitiyorum. 
önce, önümüze gelen fou Anayasa Tasarısının bir tep
ki Anayasası olup olmadığını kdelemek istiyorum. 

1961 Anayasası, hepimizin 'bildiği gibi, bir tepki 
anayasası olarak nitelenir. Bilimsel literatüre de böy
le geçmiştir. Bu Anayasa, o tarihte, iddiaya göre 
Kurucu Mecliste egemen olan belli fok partinin dü
şüncelerini yansıttığı, siyasal bir uzlaşmadan çok, tek 
fok fikrin hâikkniiyetini temsil ettiği ihtilal döneminin 
ürünü olması dolayısıyla bu hareketin izlerini taşıdı
ğı; başlangıç kısmında millet kadesinln sonuçlarımın 
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kötülendiğı, millet iradesini sakatlayan tabiî senatör
lük gibi bazı müesseselere yer verdiği ileri sürülerek, 
büyük ölçüde deşüirilmıişt'ir. Bunları hep biliyoruz ve 
başlangıçtan itibaren birçok arkadaşlantmın değindi
ği gibi, bu Anayasa, yani 1961 Anayasası, bir büyük 
siyasal parti tarafından içtenlikle benimsenmemiş ve 
bu Anayasa ile sonunda Türkiye yönetilemez tezi or
taya atılmıştır. Bu durum, 1961 Anayasasının, ülke
nin siyasal güçlerinin üzerinde uzlaştıkları bir belge 
'olma değerini ve özelliğini büyük ölçüde "azaltmıştır. 
Sanıyorum, daha sonra yapılacak olan çetin tartış
maların ilk tohumları da böylece hemen 1961 Ana
yasasının kabulünden sonra atılmış oldu. 

Anayasa ilişkin tartışmalarda ortaya çıkan tezler 
ve anti tezler, yukarıda belirtilenlerden ibaret değil
dir. Yirmi yıl boyunca birbirine zıt bir hayli görüş 
fileri sürülmüştür. Bunları fazla abartma pahasına al
tı noktada topladım, 

1. 1961 Anayasası sağlam bir meclis çoğunluğu
na dayalı hükümetlerin kurulknasına olanak verme
miştir. Bu yargı, aslında doğrudan doğruya 1961 Ana
yasasına yönelik değil lise de, aslında uygulanmakta 
olan o dönemdeki seçim sisteminin, Anayasayı yo
rumlamak suretiyle oluşturulduğu yolunda bir yargı 
yerleşmiştir üDkemlizde. 

2. Bu Anayasada güçler dengesi isabetsiz olarak 
kurulmuş, özellikle denge yargı ilenine bozulmuştur. 

3. Anayasa güçsüz bir yürütme öngörmüştür. 
Yürütme bir yandan yasamaya tabi kılınmış, öte yan
dan da yargının geniş denetimi ile sınırlandırılmış
tır. 

4. Bu Anayasa, yasama sürecini gereksiz yere 
ağırlaştırmış ve uzatmıştır. Bu yüzden de yasaların 
çıkarılması güçileşmliştir. 

5. Bu Anayasa ile çok geniş halklar ve özgürlük
ler tanınmış; ancak bu ihalk ve özgürlüklerin kötüye 
kullanılmasını engelleyecek ilkeler ve mekanizmalar 
oluşturulamamıştır. 

6. Bu Anayasa, kriz nailinde sistemi işletecek 
mekanizmalardan yoksundur. Örneğin: Cumhurbaş
kanı seçimine ilişkin usullerin yetersizliği, olağanüs
tü hal rejimi için yeterli hüküm bulunmaması, seçim
lerin yenıilenmesiinde yürütmeye biir yetki vermemesi 
ve yürütmeye olağanüstü yetkiler tanımlamış olması 
gibi. 

Şimdi, bunların analizimi burada yapacak deği
lim1. Lehinde ve aleyhinde çok şey söylenebilir; an
cak bu tür eleştirilerin, şimdi hazırlamakta olduğu
muz Tasarı ile ne ölçüde karşılanmakta olduğunu 

irdelemekte yarar var. Aslında, geçmiş dönemde, ha
len de arkadaşlarımızın arasında bir hayli tartışılan 
bu konu, sanıyorum ki, özelikle 1961 Anayasasının 
değerlendirmesi açısından, tazeliğini ve güncelliğini 
yeni Anayasadan sonra da bir süre devam ettirecek
tir. 

Bilindiği gibi 1961 Anayasası büyük ölçüde bir 
kısım kimseler tarafından hukuk abidesi diye nite
lendirilirken, diğerleri de bütün krizin tohumlarını 
taşıyan, fevkalade isabetsiz bir metin olduğu görüşü
nü ileri sürmüştür. 

Sayın Anayasa Komisyonumuzun Başkanı, bir 
açık oturumda bu meseleye değinirken, bence olduk
ça uzun ve kapsamlı analizlerden sonra kolaylıkla 
belki yanlış tefsir edilebilecek; ama gerçekte yine ken
di sözleri olan bir değerlendirme yaptığını gördüm, 
demektedir ki «Krizin ananedeni bu değildir» Yani 
krizin nedeni 1961 Anayasasının kendisi değildir; 
ama 1961 Anayasasında görev almış olan kuvvetle
rin hangi doğrultuda bu yetkilerini kullanacakları ko
nusunda bir algılama eksikliğinden doğmaktadır» de
mekte ve «Bu krizin ananedeninin aslında, idare eden
lerin yetersizliğiyle açıklanabilir» demektedir; ama 
bunu demekle hiçbir zaman o seminerin genel hava
sı içinde söylenmiş olan uzunca analizlere baktığı
mızda 1961 Anayasasının son derece önemli eksik
leri olduğunu da saygıdeğer Komisyon Üyemizin o 
vesileyle belirttiklerini işaret etmek isterim. 

Görülüyor ki, 1961 Anayasasının değerlendirilme
si konusunda eğer iki ekstremde yer aldığınız takdir
de sağlıklı bir değerlendirme yapmış olamayız. Ger
çekten 1961 Anayasasını, demin söylediğim acaba ku
surlar var mı, yok mu meselesinin ötesinde bu ku
surların acaba yeni, halen hazırlamakta olduğumuz 
tasarıda ne ölçüde karşılandığını bilmek, belki bunu 
saptamaya çalışmak ilginç bir çalışma olur diye dü
şündüm. 

Değerli üyeler; 
Yukarıda belirtilen eleştirilerin ışığı altında yeni 

Anayasa Tasarısı hakkında şunları söyleyebilirim : 
Öncelikle bu tasarının, yani şu anda Komisyonumu
zun hazırladığı ve elimizde olan tasarının belli bir 
partinin etiketini taşıdığı, hazırlanış yönteminin anti
demokratik olduğu, kitle partilerinden birini kasıtlı 
olarak dışladığı biçiminde suçlamalara hedef olacağı
nı hiç sanmıyorum. Çünkü bu niteliğini yakalamanız 

, güç. Tabiî senatörlük gibi bir müesseseye de yer ver
meyeceği varsayılacağına göre, millî iradeyi sakatla-
yıcı bir yönü de bulunduğu ileri sürülemez. Belki 
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bu Anayasayla ilgili şu söylenebilir : Bu Anayasanın 
daha çok konservatif düşüncelerin ve özellikle geç
mişte geçirilen toplumsal olayların etkisi altında ha
zırlanmış merkezci, otoriter ve vesayetçi bir Anaya
sa olduğu ithamı ileri sürülebilir ve sanıyorum ki, bu 
tür suçlamalara karşı halen taptaze olan tasarımızın 
kendisini hazırlaması gerekir diye düşünürüm. 

Öte yandan tasarıya bütünüyle baktığımız zaman 
«Tek Meclis, toplantı ve karar yeter sayısı» gibi bir
takım düzenlemelerle yasama sürecini büyük ölçüde 
kısaltmakta; yürütmeye kriz anında kullanacağı bol
ca yetkiler tanıdığı görülmekte. Bence bunlar geç
mişte esas itibariyle karşılaşılan güçlükleri büyük öl
çüde giderici nitelikte düzenlemeler gözüyle pekâlâ 
bakılabilir ve değerlendirilebilir. Ancak diğer konu
larda getirilen düzenlemeleri aynı kolaylıkla değer
lendirmek mümkün görünmüyor. Herşeyden önce 
sistemin, yani getirilen sistemin anakarakterinin ne 
olduğunu gerçekten yeter derecede açıklıkla ortaya 
konulmuş değil. En azından ben, belki bunda yeterli 
kalamıyorum bu değerlendirmeyi yapmakta. Şöyle 
düşüncelerimi özetliyorum. 

Tasarının öngördüğü güçler dengesine bakıldığın
da 1961 Anayasasından son derece farklı bir yakla
şımın hâkim olduğunu görüyoruz. 1961 Anayasasın
da güçler ayrılığı aslında üç organ arasında değil, 
yasama - yürütme ikilisiyle yargı arasında yapılmış 
bir ayırımdır ve bunun sonunda da yargı organının 
bağımsızlığı büyük ölçüde artırılmış ve denetim yetki
leri de genişletilmiştir. Bu bir teşhistir. Böylece geç
mişte Meclis çoğunluğunun ve onun bir yansıması 
olan hükümetlerin her istediğini yapma eğilimleri bu 
yolla frenlenmek istenmiştir. Şimdi bu tasarıyla ge
tirilen sistemde denge yargıdan yasama ve özellikle 
yürütme yönüne çekilme istidadındadır. Asıl önem
lisi bence yürütmenin kendi içinde yaratılan denge
sizliğidir. 

Tasarıyla yürütmenin Cumhurbaşkanlığı kanadı, 
olabildiğince takviye edilirken, öbür kanadı, yani Baş
bakan ve Bakanlar Kurulu kanadı büyük ölçüde zayıf -
latılmaktadır. Cumhurbaşkanının yetkileri bir yandan 
genişletilirken, birçok arkadaşın değindiği sorumsuz
luk ilkesi yerinde bırakılmakta, seçimleri yenileme, 
Başbakan azletme, (Bu konuya geçen gün değinildi) 
Başbakanın teklifi üzerine Bakanın görevine son ver
me, dışarıdan Başbakan atayabilme, bazı görevlileri 
doğrudan atama, gereken durumlarda, olağanüstü yet
kiler kullanma gibi, doğrudan doğruya icrai nietlik-
te görevler, aslında mutlak tarafsızlığına alıştırılmış I 
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bir toplumda belki de Cumhurbaşkanlarını hükümet
le ihtilafa düşürebilecek ve siyasal polemiklerin içine 
çekebilecek nitelikte yetkilerdir. Öte yandan, bu ma
kama bağlanması öngörülen kuruluşlar da gözönünde 
bulundurulduğunda benim endişem ve korkum Cum
hurbaşkanlığı müessesesinin bürokratikleşmesi tehli
kesinin ortaya çıkmasıdır. Öyle ki, bugün kamu hu
kukuyla özel hukuku birbirine karıştırıp büyük ölçü
de kavram kargaşası yaratan yetkilerle donatılmış 
Devlet Denetleme Kurulu gibi bir kuruluş dahi, nor
mal idare içinde yer alması beklenirken Cumhurbaş
kanlığına bağlanmaktadır. Öte yandan, işlevleriyle 
statüsü birbiriyle çelişik Devlet Danışma Konseyi de 
sistem içinde kendisine yer arar durumdadır. 

Değerli üyeler; 

Yürütmenin Bakanlar Kurulu kanadının düzenle
nişi bana göre zaaf yaratacak unsurlar taşımaktadır. 
Başbakan ve Bakanlar Kurulu klasik parlamenter sis
temin odak noktası. Ülkemiz de buna oldukça yatkın. 
Getirilen düzenlemeyle Başbakan azledilebilmekte, 
Bakanın görevine son verilebilmekte, Bakanlar Ku
ruluna dışarıdaki bir organ bağlayıcı tavsiyelerde bu
lunabilmektedir. Buna karşılık Başbakanın, Bakanlar 
Kuruluna eşitler arası birinci durumda olma özelliği 
ikorunurtoen, bir 'Bakanın işine son vermeyi önerme 
yetkisi de verilmeikteidir.. 

Aslında bizim sistemimizde Balkanlar Kurulu, 50 
yllik tatbikatımızda, en üst düzeyde yönetimi ve si
yaseti bütünleştiren bir organdır. 'Bakanlar ise, idarî 
teşkilatın en büyük siyasa ve idarî başlarıdır. Sahip 
oldukları vesayet yetkileri çok 'önemlidir. Görüşüme 
güre 'Başbakan, 'Bakanlar Kurulu ve Balkanlar bu ta
sarıyla getirilen düzenlemeyle eski şaşaalı mevfkile-
rinden indirilmiş bulunmalkıtadır. !Bu durumun hiç 
beklenmedük bir etkisi olabilir. O da, 50 yıldır alı
şılmış olan ve karar üreten bir mekanizma dalga dal
ga 'bürokrasiye etkileri yayılan Bakanlar Kurulu, hü
kümet ve bürokrasi ilişkisi sanıyorum ki, büyük öl
çüde 'bundan ters olarak etkilenebilir. Özellikle bü
rokratik sevk ve idarede ço'k önemli bunalımlar or
taya çılkaibilıir. Öyle olunca, yürütmeyi güçlendirme 
projesi Ikor'karım geriye tepebilir. 

Yürütmenin statüsü, bana göre açık ve seçik. 61a-
raik • ortaya konulamamıştır. Egemenliğin (kullanılışı 
bakımından ilginçtir; 19Ö1 Anayasasının temel ilkesi 
aynen ıkorunmuşüur. Buna göre, millet egemenliğini 
Anayasanın Ikoydıuğu esaslara göre yetkili organlar 
eliyle kullanacalkitır. 
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Değerli üyeler; 
Geçmişte en çok tartışma (konusu olan bu «yet

kili organlar» ibaresiydi ıhatırladığıma göre. Bu iba
renin Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisine birtakım yeni 
ortaklar getirmekte olduğu ve onun ibir kanıtı ol
duğu sıık sık ileri sürülmüştü, Acaba Sayın Komis
yonumuz Ibu ilkeyi korumakla 'bu tartışmaların deva
mına yeşil ışık mı yakmış olmaktadır?. 

Aslında bir rnuhalelfet şerhinde belirtildiği gibi, 
ıbu yetkili organların' ne olduğunu da nedense Mmse 
telaiffuz ötmüyor. Herkes yasamayı, yürütmeyi, yar
gıyı söylüyor da, daha başka birlileri mi var, onu açık 
açık söylemiyor. Nitekim, ısrarla muhalefet serininde 
(belirtildiği gibi, ıbu nokta sessiz bırakılmış. Ancak 
benim değinmek İstediğim nokta bu değil. Yeni dü
zenlemede yürütme hem 'bir görev, hem de bir yetki 
olarak tanımlanmaktadır. 'Benim için önemli olan ıbu. 

işte burada sistemin rengini belirlemek için bir 
ipucu yakaladığım kanısındayım. Madde gerekçesin-
deki açıklama maalesef doyurucu değil. İleri sürü
len görüşe göre, maddenin gerekçesine göre 19611 Ana
yasasında yürütme yasamaya talbi bir kuvvet olaraik 
düzenlenmiş, şimdi ise bu 'ilki kuvvet arasında eşit
lik ve denklik getirilmektedir. !Bu eşitlik ve denkliğin 
tasarıda nasıl getirildiğini ben anlayamadım. ıBunun 
için sanıyorum ki, Sayın Komisyon Başkanımızın bir 
açık oturumda söylediği sözlere kadar uzanmamız 
gerekiyor. Orada çok daha net 'vurgulanmaktadır bu 
ihtiyaç. Demektedir ki, değerli Komisyonumuzun 
'Başkanı : 

ı«Yürütme organının, Yasama Organının kabul et
tiği kanunları uygulamaktan başka bir faaliyete im
kanı yoktur U9I61 Anayasasına göre, Yürütme kuv
veti •Hükümet tasarrufu denilen tasarruflarda bulu
namaz. Kanunlarda önceden görülmeyen durumlarda 
olağanüstü hallerde düzenleyici bir karar almaya yet
kili değildir. Kanunun bulunmadığı yerde idarenin 
hareket serbestliği diye ibir husus bahis konusu ola
maz. 'Bu düzenleme, yürütme organına karşı duyu
lan şüphenin sonucudur». 

(BAŞKAN — ISayın Tutum, 5 dakikanız var. 
CAHİT TUTUM —< («Onu, yürütme yetkisini kul

lanan bir organ halline dönüş türebillmek için Anaya
sanın değiştirilmesi ve devlet faaliyetlerinin beyni ol
ması icabeden ©akanlar Kurulunum daha fazla yet
kili kılınması gerekir.» 

Şimdi, bu açıklamada, yürütmenin Hükümet ta
sarruflarında bulunabilmesinin bir yetki olaraik ta
nımlandığını ve Bakanlar Kuruluna ve dolayısıyla 

idarenin kendisine özgü aslî bir yetlki alanı bulun
duğu mu acaba kastedilmektedir? Benim, yeni dü
zenlemede iaçikhğa kavuşturulmasını istediğim nokta
lardan biri budur,. ıBugüne kadar 6Û yıllık tatbikatta, 
yasanın açikça gösterdiği alanlarda faaliyette bulu
nan idare şimdi yasaların açıkça men etmediği ko
nularda rahatlıkla tasarrufta bulunabilecek midir? Bu 
son derece önemlidir. OBğer böyleyse, o zaman biz 
yalnız zirveyi düzenliyoruz, ıbu zirvedeki düzenleme
lerin aşağı yansıması nasıl olacaktır? Normal bü
rokrasiye yansıması nasıl olacaktır? 

Tasarının temel halklar ve özgürlükler düzeni 1961 
Anayasasına oranla oldukça kısıtlıdır. Sadece iki nok
taya değinerek bunu özetlemek işitiyorum. 

İBunlardan ilki; düşünce açıklama ve yayma öz
gürlüğü ve basın özgürlüğüdür. Düşünceyi açıklama 
özgürlüğü bence katmerli bir sınırlamaya talbi tu
tulmuştur. Önce yedi adet özel sınırlandırma nedeni 
sayılmakta, daha sonra '112 nei maddede belirtilen 
dokuz adet igenel neden ilave edilmekte, daha sonra 
da bunlara İİ3 üncü maddede belirtilen dokuz adet 
sınırlama nedenleri de eklenmek suretiyle sınırlan
dırma nedenleri 25'e yükselmektedir. Bu sınırlandır
maların bir Ikısmı kuskusuz mükerrerdir, tekrarlaırdır; 
ama 'bu nedenler belirtilirken kullanılan birtakım te
rimler fevkalade hukukçuları rahatsız etmiştir; beni 
rahatsız ettiği gibi. 

,'Basın özgürlüğüne karşı tutumu da oldukça 'ilginç
tir. Neden 19161 Anayasasındaki düzenden ve sistem
den 'ayrıldığını açıklamak gerekir ve bunun bir açık
lamasına da maalesef rastlayamadım. Örneğin; yeni 
bir unsur olarak, gayet açıkça belirtelim, dolaylı san
sür getirilmekte ve bazı suçların hazırlık hareketleri 
de cezalandırılmaktadır ve ibu apaçık '28 inci madde
nin 4 üncü fıkrasında belli olmaktadır. 

Öte yandan gazete ve dergilerin toplattırılmasına 
ilişkin düzenleme de eskiye oranla değişiktir. Yeni 
düzenlemede gazete ve dergiler, Atatürk ilke ve ılrukı-
laplarını, 'başkalarının şöhret ve halklarını, özel aile 
hayatının gizliliğini korumak ve bu suçların önlen
mesi amacıyla idarî mercilerin emriyle toplattırılabi-
ieoektir. 

Süreli yayınların kapatılmasına ilişkin hüküm de 
eski sistemden ayrılmaktadır. Fıkrada belirtilen suç
lardan mahkûmiyet halinde yayımın kapatılması zo
runluluğu getirilmektedir. Oysa, 1961 sisteminde bu 
gibi durumlarda kapatma ihtiyarîydi. 

Nihayet, matbaaların müsaderesine imkân veren 
düzenleme de geriye girişi simgelemektedir. Bunu 
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düzenleyen 30 uncu maddenin başlığıyla içeriği fev
kalade ilginç bir çelişkiyi temsil etmektedir. Madde
nin başlığı «Basın araçlarının korunması» ibaresini 
taşırken, içeriği, basımevi ve eklentilerinin zapt ve 
müsadere ve işletilmekten nasıl alıkonulabileceğini 
göstermektedir. Oysa, eski sistem bunların suç vası
tası olduğu gerekçesiyle de olsa zapt ve müsadere 
edilemeyeceği veya işletmeden alıkonulamayacağı 
hükmünü taşımaktaydı. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, temel hak ve özgürlükle
rin sınırlandırılmasına ilişkin maddelerin bütünü bir 
kuyumcu titizliğiyle Meclisimizin süzgecinden yeni
den geçirilmesi gerekmektedir. Başta, sınırlanma Öl
çütleri ve usulü, özgürlüklerin özüne dokunma, tu-
tutuklama sebepleri, tutuklama nedenlerinin bildirilme 
yükümlülüğü, kötüye kullanma ve hakların yitirilme
si gibi birçok hükümler herhalde son derece titiz bir 
süzgeçten geçirilecektir. 

Sosyal ve ekonomik haklar kısmında sadece sen
dika özgürlüğüne kısaca temas etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, 2,5 dakikam var izin verir mi
sin? 

BAŞKAN — Buyurun, rica ederim. 

CAHİT TUTUM — Burada genel kısıtlama eği
limi fevkalade ağır basmıştır. Bu düzenlemelerin 
geçmişdeki belli olaylara ve durumlara karşı bir tep
ki olarak getirildiği apaçık ortada. Bazı istisnalar dı
şında getirilen hükümlerin isabet derecesi son dere
ce tartışmalı. Bu konuda aslında sağlıklı bir sonuca 
gidebilmek için şu iki temel sorunun cevabını verme
miz gerekir: 

1. Sendikaların, çoğulcu bir toplumda birer bas
kı grubu olarak varlıkları kabul edilecek midir? 

2. Güçlü sendika ve sendikacılık isteniyor mu 
istenmiyor mu? 

Düğüm bu iki noktada toplanmaktadır. Bu so
rulara cesaretle cevap verebilmeliyiz. Söylemek iste
diklerimizi dolaylı yoldan ifade etme yerine bu iki 
konuda temel tercihimizin ne olduğunu ortaya ko
yalım. Bence güçlü sendikalar toplumsal bir istikrar 
unsuru ve demokratik rejim açısından sağlıklı kuru
luşlardır. Asıl korkulması gereken güçsüz sendikalar
dır. Düzenlemelere bakıldığında hem içerik, hem de 
yasa tekniği açısından sakıncalı hükümler getirilmiş
tir. Aidat ödenmesi hususundaki değişiklik güçsüz
lüğe neden olur; buna kaırşın militan sendikacılığı teş
vik eder. Lokavtın Anayasaya bir hak olarak alın
ması, «şeklî denge» sağlama endişesi dışında kolay 
kolay açıklanamaz. Böyle bir müessesenin Anayasa-

I da gözükmesi yadırgatıcıdır. 10 işçi çalıştıran iş ye-
I rindeki çalışma koşullarının Bakanlar Kuruluna bı-
I rakılması isabetli değildir. Grev ve lokavt sınırlama

ları yeter derecede açık değildir. Bir de madde gerek-
I çesindeki bir ifadenin anlamını hiç kavrayamadım. 

O da, «Sendikal faaliyette bulunma, iş yerinde çalış
mamayı haklı göstermez» hükmü açıklanırken, bu 
hükmün doğal olduğu, iş yerinde çalışmayan, üret-

I 'meyen, üretime katılmayan bir kişinin ücretini ala-
I mayacağı belirtilmektedir. Bu açıklama, sendika yö-
I neticiliğini acaba nasıl tanımlamaktadır? Profesyonel 
I olamayacakları, amatörce çalışacaklarını söylemek 
I istediğini var sayıyorum; ama sendikacıların yaptığı 

işin üretken tbir iş olmdığını vurgulamak istiyor. Bu 
I fevkalade, bence talihsiz bir açıklama gibi geldi ba-
I na. 
I Değerli arkadaşlar; 

Sözlerimi toparlamadan altı noktada sadece baş-
I lıklara değinerek bitirmek istiyorum : 
I 1 Getirilen tasanda idarenin bağlı olacağı esas

lar aslında merkeziyetçiliğe dayanmaktadır. Maale-
I sef yerinden yönetim ve yetki genişliği esasına dayalı 
I taşra yönetimine yetki devretme usulünün en ufak 
I bir işareti yoktur. Tamamen koyu bir merkeziyetçilik 
I öngörülmektedir. Zaten mahallî idareler üzerine geti-
I rilen, sanıyorum ki, vesayetin ağırlaştırılması unsur-
I lan da bunu doğrulamaktadır. 

I 2. En çok şikâyet ettiğimiz son yıllarda yönet-
I melik enflasyonunu maalesef, çözecek bir formül ge

tirilememiştir. Aslında yasayla açıkça öngörülen hal-
I 1er dışında yönetmeliklerin yayınlanması resmî gaze

tede isabetli olabilirdi. Buna ait somut tekliflerimizi 
vereceğiz. 

İdarede açıklık ilkesi savunduğumuz bir tezdir. İda
renin işlemlerine gerekçe göstermesi ve bu işlemle-

I re karşı başvurma yollarının tespiti ve göstermesi bir 
zorunluluktu, belirmesi bir zorunluluktur; ancak 
maalesef idarede açıklık ilkesinin ayrı bir Anayasal 
ilke olarak yer almaması bence büyük bir eksikliktir. 

Hükümet tasarrufları konusuna değinmeyeceğim. 
Memur güvencesi konusunda değerli arkadaşlar şu-

I nu söyleyeceğim : 
I Bir defa memur güvencesi yeterli bir şekilde kap-

sanmamıştır, tekliflerimizi arz edeceğiz. Üst yönetim-
I de güvence olup olmadığı belli değildir. Partizanlığın 

nasıl önleneceğinin en ufak bir işareti yoktur. Bugün 
bakanlar, en yakın mesai arkadaşı kabul ettikleri 

I müsteşar ve genel müdürlükleri herhangi bir yargı 
I denetimi olmadan doğrudan doğruya atamak isteme 
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eğilimleri hâkimdi geçmişte. Acaba bu nasıl önle
necektir. Nakillerde yürütmeyi durdurmama son de
rece bence gereksizdir. Bunu bir genelleme yapmak 
fevkalade hatadır. Memurlara, benim önerim, sendi
ka hakkının yasaklandığına dair apaçık hükmün yer 
almasına gerek yoktur; dondurmaya gerek yoktur. 
Bence memurlara örgütlenme hakkının Anayasada 
düzenlenmesi gerekiyorsa, yasak biçiminde değil, sa
dece bir gönderme yaparak yapılabilir. Bunu kanun 
koyucu daha sonra düzenleyebilir. 1971'den önce 1961 
Anayasasında bu hata yapılmıştır, memurlara sendi
ka hakkı Anayasal bir hak olarak verilmiş ondan son
ra değiştirmek için onu, 1971 değişikliği beklenmiş
tir. Halbuki, böyle bir hüküm koymadığı takdirde, 
sanırım ki ileride toplumun gelişme durumuna ve için
de bulunduğu koşullara göre sendikal haklar verile
bilir ve verilmelidir de. Sanırım ki bu en büyük ek
sikliklerden biridir. Anayasanın 159 uncu maddesine 
ilişkin özel tekliflerimizi sunacağım. 

Son olarak, Anayasada oluşturulmaya çalışılan 
kuruluşları kesinlikle benimseyemiyorum : Türk Dil 
Akademisi, Devlet Denetleme Kurulu, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey ve Merkez Bankası. Bunlarla ilgili özel 
tekliflerimiz olacaktır. 

Sonuç : 
Tasarı meziyetleriyle eksiklikleriyle önümüzdedir. 

Hemen her maddesinin elden titizlikle geçirilmesi ge
rektiği ortadadır. Mükerrer maddeler çoktur ve ana-
karakterini yardımlarınızla daha belirgin hale geti
rebileceğiz. O halde, elbirliğine ihtiyacımız vardır. 
İmkânsızı başaralım ve bu tasarıyı gerçekten denge
li, bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına cevap vere
cek bir anayasa haline getirelim. 

Hepinizi derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Şahin, buyurun efendim. 
A. ÂVNİ ŞAHlN — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Müsaade ederseniz sözlerime uzun bir zamandan 

beri yoğun bir biçimde feragatle ve fedakârlıkla çalı
şarak tartışmakta olduğumuz tasarıyı yüksek huzur
larınıza getiren Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Başkanına ve değerli üyelerine teşekkür ederek ve 
burada Yüksek Heyetinizin vereceği biçim ile ve 
Millî Güvenlik Konseyimizin kabul edeceği şekil ile 
halkımızın teveccühüne mazhar olacağına inandığım 
Anayasamızın Büyük Milletimizin yıllardan beri has
retini çekmekte olduğu «Büyük Türkiye» mefkure

sini gerçekleştirme imkânını getirmesini Cenabı Hak' 
tan niyaz ederek başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasalar yapımlarına takaddüm eden şartların 

izlerini taşımak zorundadırlar. Bu, Cumhuriyet Ta
rihimizin üç Anayasasında da böyle olmuştur. 

Kurtuluş Savaşından sonra Büyük Atatürk'ün yap
mış olduğu, Birinci Büyük Millet Meclisinin yapmış 
olduğu Anayasa, o günlerde vatan sathında çekilen 
sıkıntıların, ıstırapların sonucu elde edileni muhafa
za etmek için şekillendirilmiştir ve öylece de uygu
lanmıştır. Kaldırılan saltanatın ve hilafetin sebep 
olabileceği hareketler nazarı itibara alınarak, bugün 
değerli Anayasa Komisyonumuzun getirdiği kısıtla
malar o Anayasaya da konmuştur. 1961 Anayasası 
aynı şartlarla yapılmamıştır. 1961 Anayasası hürriyet 
sıkıntısından yapılmıştır. Gayet iyi hatırladığım şekil
de o zaman «ispat hakkı», «Basın hürriyeti» ve «Hâ
kim teminatı» sloganları var idi ve haklı olarak bu 
hürriyetlerin noksanlığı öncelikle üniversitelerin bu
lunduğu büyük şehirlerimizde olaylara sebebiyet ver
di ve Birinci Anayasada olduğu gibi vatan sathına 
yayılmadı. Bu kısıtlamaları izale etmek için yapılan 
harekâttan sonra gerçekleştirilen 1961 Anayasası, hür
riyetler bakımından 1924 Anayasasından çok farklı 
oldu ve bugün görüyoruz ki, kantarın topu da biraz 
fazla kaçırıldı. 

Değerli arkadaşlarım; 

Tabiî ki, şu anda görüşmekte olduğumuz tasarı 
da 11 Eylül gününün ve o güne geliş sebeplerinin so
nuçlarını taşıyacaktır. Bu gayet tabiîdir. 

Hafızaî beşer nisyan ile malul mudur, değil mi
dir; bu tartışılır; ama benim hafızam nisyan ile ma
lul değildir aziz arkadaşlarım. Ben Çorum olaylarını 
yaşadım. Türkiye durup dururken kardeşin kardeşi 
vurduğu, katlettiği bir ortama gelmedi. Biz, evimiz
den çıkamadık, ayağa kalkamadık evimizde. Benim 
askerlik sırasında dahi şahit olmadığım, duymadığım 
tabanca, makineli tüfek ve bomba sesleri içinde gün
lerce yaşamak zorunda kaldık. Günlük rızkım temin 
eden kimseler işlerine gidemediler, esnaf dükkânını 
açamadı; açanınki ya yakıldı, ya yıkıldı. Hiç unut
mam, mahut Cuma olaylarında evimin çatısından 
Çorum'a baktığım zaman bombardıman edilmiş bir 
şehrin borbardımandan sonraki halini gördüm. Her 
tarafta yangın, duman, alev, çığlıklar ve sokakta ko
şuşan eli silahlı, beli tabancalı insanlar; ama devlet 
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yok... İşte aziz arkadaşlarım, ben o devleti arıyo- I 
rum ve öyle zannediyorum ki, bu tasarı büyük ölçü
de o devleti getiriyor. Bu bakımdan, kuvvetli icra 
imkânını teklif eden, Yüksek Heyetinize getiren Ko
misyona teşekkürlerimi burada tekfar etmek isterim. 

Sanki bu olaylar olmamış gibicesine 11 Eylülden 
önceki kurumlara, kuruluşlara, meslekî teşekküllere, 
sendikalara ve siyasî kuruluşlara aynı hakları vere
lim, aynı şekilde faaliyetlerine devam etsinler... 11 
Eylülden önce yaptıklarını bir daha yapmayacakları
na dair bir teminat var mı?.. Ben göremiyorum. Eğer 
yok ise, o teminatı Anayasada aramak mecburiye
tindeyiz. 

Anayasa Tasarısındaki temel hak ve hürriyetler- I 
deki kısıtlamaların Türk Milletine layık olmadığı 
şeklinde iddialar vardır. Evet değildir; ama Cumhu
riyet Türkiye'sini benimseyen, seven, vatanını, mil- I 
letini seven, insanlara saygılı olan ve vatandaşlık öde
vini ve görevini bihakkın yapan vatandaşlarımıza la
yık değildir; ama esasen onlar zaten bu kısıtlamala
rın ne muhatabıdır, ne de müstahakıdır. («Öyledir, 
bravo» sesleri, alkışlar) I 

Bu kısıtlamalar, (Sayın Arar'ın tabirini kullanı
yorum, müsaade ederseniz) sade vatandaşlarımızın 
hak ve hürriyetlerini kısıtlamak isteyenlerindir, zor
balarındır. Onlara müstahaktır ve onların muhatabı
dır. O halde, devletin bütünlüğüne kastetmeyen, dev
letin varlığına kastetmeyen, milletin devletiyle bölün
mez bütünlüğüne kastetmeyen, Cumhuriyetimize kas
tetmeyen kimselerin zaten bundan alınması için hiç
bir sebep yoktur; ama şu iddia var : Deniliyor ki, I 
bu kısıalamalar belki ileride siyasî kadrolar tarafın
dan istismar edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısıtlamaların olmaması da zamanında siyasî 

olmayan kimseler tarafından da istismar edilmedi 
mi?.. Bir risk var ortada. Evet, siyasî iktidarlar da 
istismar edebilir; ama önüne gelen istismar etti. Bun
ları yaşadık, eli sopalıları gördük. O halde böyle bir 
risk var diye bu tip kısıtlamaların karşısına çıkmak 
öyle zannediyorum ki, 11 Eylülde geldiğimiz duru- | 
mu biraz hatırlamamak şeklinde izah edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının temel hak ve hürriyetlerle 

ilgili kısıtlamaları aynı şekilde basın için de vardır, 
sendikalar için de vardır. 

Basın için getirilen hükümleri fazla açık bulamı
yorum, tereddütler yaratacak hükümler vardır. Ba
sın konusunda Sayın Rıfat Beyazıt'ın önerisine katı- I 
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lıyorum. Yıllardır işlememiş olan bir «Basın Ahlak 
Yasası» yerine, Anayasal bir kuruluş olarak bir «Ba
sın Ahlak Kurulu» veya benzeri (tsmi ne olursa ar
tık onu bilemiyorum) muhakkak düşünülmelidir ve 
basının hürriyeti keyfî olarak sımrlandırılmamalıdır. 

Sendikalar, Türkiye'de 12 Eylül öncesinde çok kö
tü bir imtihan vermişlerdir. Bir kısım sendikalar dü
şünülemeyecek kadar büyük olan maddî imkânlarını 
grevli, toplu sözleşmeli bir rejimden elde ettikleri bü
yük para imkânlarını, grevsiz, toplusözleşmesiz bir 
rejime, bu toplumu götürebilmek için harcamışlardır. 
Bir tarafı da akla hayale gelmeyecek lüks ve sefahat 
içerisinde yaşamıştır. 

Ben şahsen sendikacılığa karşı değilim. Sendika
cılığı savunurum, çalışan işçinin emeğini muhakkak 
ki, korumak lazımdır, savunmak lazımdır; ama karşı 
tarafta da işverenin hakkını teslim etmek lazımdır. 
Bü karşılıklı oynanan bir oyun olması gerekir ve ku
rallarının da gayet iyi konmuş olması gereken bir 
oyun olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bugün sendikalı işçilerimiz hem bir iş sahibi ol
mak, hem de sendikaları vasıtasıyla korunarak iyi üc
retler almak durumundadırlar. Bunların yanı sıra 
sendikalı olmayan işçilerimiz vardır, bunların yanı sı
ra hiç işi olmayan insanlarımız vardır. Belki tabir 
biraz tuhaf kaçacak; ama bu işi olmayan veya sendi
kalı olmayan işçileri de bu Devletin imkânlarından, 
bu vatanın imkânlarından faydalandırmak gerekir. 
Nasıl olur, nasıl yapacağız bunu?.. Mevcudu mu da
ha çok dağıtacağız, bir zamanlar KİT'lerde yapıldığı 
gibi, yoksa pastayı veya somunu büyüterek mi yapa
cağız bu işi. Elbette büyüteceğiz. Nasıl büyüteceğiz?.. 
Üretimi artıracağız, üretimi artırmak için de yatırım 
yapacağız. 

Ancak, bütün yatırımları Devletten beklemek de 
bir hayaldir. Devlet bugünkü bütçe imkânları ile an
cak altyapıyı ve bayındırlık hizmetlerini gerçekleşti
rebilmektedir. O halde, özel sektör yatırımlarını teş
vik etmek mecburiyetindeyiz. Özel sektörü teşvik et
mek için ise, Devletin tanımış olduğu teşvik tedbir
leri, finansal tedbirleri yetmemektedir. 

Tanıdığım çok yatırımcı arkadaşım, işçisine her 
türlü hakkı vermeye razı olmakla beraber, 11 Eylül 
öncesi sendikacı tipinden yıldığı için yatırım yapma
maktadır. Bunu da bir gerçek olarak burada kabul 
etmek zorundayız; sendikacı arkadaşlarım beni bağış
lasınlar, bir gerçeği anlatmaya çalışıyorum. 

\ 
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Burda, şu noktada Atatürkçülüğü ve milliyetçili
ği ile her zaman takdir ettiğimiz Türk - tş'i ve ona 
bağh sendikaları bu söylediklerimden tenzih etmek 
isterim. Yalnız Türk - tş'in bünyesinde de böyle sen
dikalar vardır. 

Konuya bu açıdan baktığımız. zaman, işveren ke
simi ile işçi kesiminin talepleri arasında bir uzlaş
ma sağlamak mecburiyetine inanıyorum. Esasen, de
mokrasi dediğimiz zaten bir uzlaşma rejimidir. Ne 
işverenlerin söylediklerinin hepsinin yanlış olması ge
rekir, ne de işçilerin söylediklerinin hepsi yanlış ol
ması gerekir. Muhakkak bir orta nokta bulunmalı ve 
devamlı bir iş barışı şartı ortaya çıkarılmalıdır dü
şüncesindeyim. 

Anayasa Tasarımızda bir ekonomi modeli getiril
memiştir. Sadece «Özel teşebbüs serbesttir» denilmek
le yetinilmiştir. Halbuki, burada Atatürk tarafından 
vazedilen ve artık Türkiye'mizin ekonomik modeli 
olan karma ekonomik sistemin de yer almasında fay
da mülahaza ederdim. Ancak, bunun da şu koşulla 
yer almasını arzu ederdim; Devletin sahibi olduğu 
KİT'lerin de veya Devletin yapacağı sabit sermaye 
yatırımlarının da bundan böyle serbest piyasa eko
nomisi kurallarına göre çalışmasını kaydeden bir me
tin görmek isterdim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarımızdaki «Din ve vicdan hürriyeti» 

başlıklı maddenin yetersiz olduğuna ben de diğer ar
kadaşlarım gibi katılıyorum. İki yönden mahzurlu 
buluyorum. Bir; «Kimse ibadete zorlanamaz» deni
yor. Şimdi, bu tefsire açık bir tabirdir. Sabahın ka
ranlığında ezanî Muhammediden rahatsız olan bir 
vatandaş «Beni ibadete zorluyor» diye bir şey iddia 
ederse, bunu hukukî durumu ne olur veyahutta ce
maatine dinî vecibelerini yerine getirmelerini tavsiye 
eden, telkin eden bir vaiz hakkında «Bizi ibadete zor
luyor» diye bir şikâyet olursa ne olur?.. 

O itibarla; 1961 Anayasasındaki ibadet serbestisi
nin de buraya eklenmesinde büyük yararlar vardır 
ve dinine bağlı olan vatandaşlarımız ve din adamla
rımız metnin bu şekilde tedvin edilmiş olmasından 
dolayı fevkalade rahatsızdırlar. 

İkincisi; dinî eğitim konusu. Dinî eğitim konu
sunda getirilen «Velilerin müsaadesi» şartı, Alman 
Anayasasında da vardır. Yalnız orada devletin için
de devlet kadar kuvvetli bir kilise vardır. Mensupla
rından vergi alan, her türlü malı, mülkü, okulu, yur
du vesaire her şeyi olan ve her türlü propaganda im
kânına sahip olan bir kilise vardır. Alman Anayasa

sında din eğitimi mecburî değildir; ama kilise onu 
mecburî hale getirmiştir. 

Bizde de böyle bir hüküm gelmelidir. Yalnız de
mokratik bir ülke olan memleketimizde, «Ben çocu
ğuma din eğitimi yaptırmak istemiyorum, beni zor
layamazsınız» diyen bir vatandaşımızın da bu hakkı 
baki kalmalıdır. 

Sağlık konusunda getirilen «Genel Sigorta» müs
pet bir yaklaşımdır. Ancak, burada benim gönlüm 
arzu eder ki, bir sağlık birliği gitirilebilsin, yani Tür
kiye'de sağlık hizmetleri bir merkezde toplanabilsin 
ve bir merkezden idare edilebilsin. Bu şekilde teda
vi kurumlarında ve doktorlarımızdaki dağınıklıklar 
bir ölçüde bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi 
bir sağlık hizmetleri verilebilsin. 

Sosyal konularda özellikle benim Anayasa Komis
yonundan beklediğim, kanunlarla düzenlenmesi pek 
zor olan emeklilik yaş hudutlarını getirmesi idi. Bu
nu getirmediler ve ilgili bütçe müzakeresinde de söy
lediğim gibi, Türkiye hâlâ 38 yaşında emekli olan 
genç emekliler diyarıdır. Burada bir kayıt konmalı
dır düşüncesindeyim. 

Konut konusunda da Anayasa Tasarısındaki mad
deden tatmin olmadım. Bu madde 1961 Anayasasın
da da vardır ve Devletin, vatandaşı konut sahibi et
me konusundaki bütün yaklaşımları lafta kalmıştır. 
Yine de lafta kalacaktır, Toplu Konut Kanununa 
rağmen. Yalnız, bu maddeye yapacağımız bir ilave 
belki de (Ki, maddesi geldiği zaman takdim edece
ğim.) bunu kurtarabilir. Zira, şunu Yüksek Heyeti
nize arz etmekte fayda mülahaza ediyorum : Daha 
dün, hemşerim ve değerli arkadaşım, Sayın İmar ve 
İskân Bakanı Samsunlu ile beraberdim. 1981 yılından 
1982'ye devredilen 4 milyarlık ve 1982 yılında büt
çeye konulan 20 milyar lira olmak üzere 24 milyar 
liralık fondan, bugüne kadar sadece 3,5 milyar lirası 
verilebilmiştir. Yani, 1981 yılından devredilen para
nın dahi henüz tamamı verilememiştir. Bu hızla gi
derse, bu Devlet, konut meselesinde vatandaşımıza 
yardımcı olamayacaktır. 

Üniversiteler konusunda Sayın Komisyona ka
tılmıyorum. Üniversiteler, yurdumuzda anarşizmin 
ve terörizmin başlangıç noktalarıdır. Bütün memle
ket sathına oradan yayılmıştır ve bugün, bu kuruluş
larımız, ilim ve irfan yuvası olması gereken kuruluş
larımız, filvaki bir hayli düzelmişlerse de yarın Ana
yasa Tasarısına konan madde ile yine ne olacağı 
belli değildir. O itibarla, Millî Güvenlik Konseyi ta
rafından çıkarılan YÖK Kanununun Anayasaya rap-
tedilmesi gerekir düşüncesindeyim. 
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Değerli arkadaşlarıim; CumhiHbaskanı ve Başba
kanla ilgili görüşlerimi arz etmeye geçmeden evvel, 
enteresan bir teklifim var : 

• Yüksek malumları olduğu gibi, Devlet memurla
rımız brüt maaş alırlar. Bu brüt maaştan birtakım 
hesaplardan sonra net maaş hesap edilir ve memura 
net maaşı ödenir. Net maaş ile brüt maaşın farlkı, gi
der hanesindedir; aynı 'fark gelir hanesindedir. Yani, 
Maliyenin yahut 'Hazinenin kasasından kıdkpara gir
mez veya çıkmaz; ama memura brüt maaşını verir
siniz, ondan sonra bir de memur oturtursunuz, ona 
da maaş verirsiniz, alır eline kocaman bir bordro, 
•saatlerce göz nuru dökerek, mesai harcayarak, o 
vergi idi, bu vergi İdi, şu vergi idi hesap eder ve 
neticede Devlet memuruna net olarak ne alması ge
rekiyorsa hesap edilir o verilir. 

Bu, benim anladığım ölçüde, tamamen bürokra
siden başka bir şey değildir. Verginin gidişi de fıik-
tülftir, gelişi de fiktiiftir; reel bir vergi yoktur ortada. 
O itiibarla, acaba bu bürokrasiyi azaltmak için, Dev
let memurlarına net maaş ödenmesi hususu veyahut 
da DeVlet memurlarının kamu hizmetlerinden dolayı 
olan gelirleriinden vergi mükellefi olmamaları Anaya
saya konamaz mı?.. Bunu çok yerde söyledim. Ma-
liyeeilerin hepsi itiraz ediyorlar. Neden itiraz ediyor
lar omu da anlamıyorum... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meclisimizin içinden veya dışımdan seçeceği Cum

hurbaşkanı, beklediğimiz ölçüde yetkilerle teçhiz edil
miştir. Ancak, Parlamento ile Cumhurbaşkanlığının 
seçim süreleri arasındaki farktan dolayı bir endişem 
var, müsaade ederseniz arz edeyim : 

Üç dönem sonrasını farz edelim; Mecliste çoğun
lukta bir parti vardır, seçime 2 yıl vardır ve Cumhur
başkanının süresi bitmiştir. Bu parti veya o 'Meclis, 
beli bir partinin çoğunluğundaki Meclis, Cumhur
başkanı seçecektir, seçer; (Ekstrem olarak düşünü
yorum) o parti, genel başkanını, Cumhurbaşkanı 
olarak seçer. Meclisle, hükümetle, Cumhurbaşkanı (2 
yıl beraber çalışırlar. !2 yıl sonra genel seçimler ya
pılır, bu sefer anamıuhaJefet partisi çoğunluğu ala
rak gelir ve anamuhalefet partisinin başkanı da baş
bakan olur ve • anamuhaiiöfet partisinin başbakan 
olan lideri, hizmet göreceği 5 yılı da karşı partinin' 
genel başkanının işbirliği ile yürütmek mecburiyetin
dedir. Çünkü, o Cumhurbaşkanıdir. Bu durumda ne 
olacaktır?.. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, 4 dakikanız var. 
A. AVNt ŞAHİN — Teşekkür edenim Sayın Baş

kan. 

Bu bir ekstrem misal. Fakat, düşünmeye değer 
bir ekstrem misal diye düşünüyorum. 

Aynı sekide bir başka ekstrem misal vereyim sa
yın arkadaşlarım müsaade ederseniz : 

Genel seçimler yapılmıştır, Mıeclis teşekkül etmiş
tir. Dışarıdan Cumhurbaşkanını seçmiştir, o da dı
şarıdan bir başbakan atamıştır, o da dışarıdan ba
lkanlar istemiştir, tayin olmuştur. Bu heyet, Meclisten 
güvenoyu almıştır, bir süre çalışmıştır. Ondan sonra 
güvenoyu 'istemiştir ve alamamıştır ve gitmiştir, de
miştir ki, '«Bu Meclisi feshediniz» Durum ne olur?.. 
Ekstremleri arz ediyorum Sayın Hocam. 

Benim ibir değişik teklifim de başbakan hususun
da olacak değerli arkadaşlarım. Başbakanın güveno
yu alamaması halinde, Meclisi feshetmesi için Cum-, 
burbaşlkanına müracaat etmesi keyfiyeti Alman Ana
yasasından alınmıştır, orada vardır. Yalnız, orada 
başka bir şey daha vardır; orada başbakanı meclis 
sççer. Cumhurbaşkanını nasıl (meclis seçiyor ise, cum
hurbaşkanının teklifi üzerine, başbakanı da mesiis 
seçer ve başbakan güvenoyuna müracaat ediip de ala
madığı takdirde, cumhurbaşkanından meclisin fes
hini istediği zaman, cumhurbaşkanı 21 gün içerisinde 
meclisi feshetmek zorundadır. Ancak, parlamentonun 
bir silahı vardır; o süre zarfında yeni bir başbakan 
seçer ise, cumhurbaşkanı feshetme yetkisini kaybe
der. 

Bizde bu yoktur. 'Bir başbakan güvenoyu alama
yıp da «'Meclisi feshediniz» dediği takdirde, Cum
hurbaşkanı takdirini kullanacaktır ve bu Cumhurbaş
kanı bir partinin genel başkanı ise, (Biraz evvel an
lattığım misaldeki gibi seçilmiş) ve yeni seçimlerde 
Meclis 'aritmetiğinin değişebileceğini düşünüyor ise, 
Meclisten yeni bir hükümet çıkarahilrne imkânı ol
masına rağmen, 'Meclisi feshedebilir. Bunun da dü
şünülmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada daha fazla söyleyeceğim şeyler var; fa

kat onları maddeler üzerinde görüşme yapılırken arz 
etmek istiyorum. Müsaade ederseniz tekrar, bu ça
lışmalarımızın ve ıhazırl ayacağımız Anayasamızın 
milletimize ve memleketimıizıe hayırlı ve uğurlu ol
masını dileyerek ve Yüksek Heyetlinize derin saygı
larımı sunarak sözlerime son vermek istiyorum efen
dim. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Söz sırası Sayın Kurtoğlu'ndadır. Buyurun efen

dim. 
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SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin pek kıymetli üyeleri; 

Anayasa Komisyonu Tasarısının tartışılmakta ol
duğu günümüzde, 'bugüne kadar yapılan müzakere
lerde ileri sürülen fikirlerin bende uyandırdığı ka 
naatten ihtifalde ederek huzurlarınızda bu Tasarının 
tümü üzerindeki düşüncelerimi yarını saatlik süre 
içerisinde özetlemeye gayret edeceğim. Sözlerimi Ko
misyonun başta çok kıymetli Başkanı ve değerli üye
lerini tebrikle ve kendilerine teşekkürle açmak iste
rim, 

Millet hâkimiyeti devlettin temelinde olmak üzere 
çok partili hayatı devlet hayatının, devlet idamesinin 
ayrılmaz oüz'ü olarak kabul eden Anayasamızın 1980'e 
ıkadar olan tatbikatında, devlet 'iktidarının temelinde 
bulunması gereken millî hâkimiyeti, cinsi ne olursa 
oûisun partilerin 1961 Anayasasından aldığı sınırsız 
hürriyetleri ısuiisitinral ederek devletin temelinden mil
lî hâkimiyeti çekip parti hâkimiyetini devlet temeli
ne sokmalarının neticesidir. 

Çok partili hayat vardır; binaenaleyh devlet te
meli, devletin iktidarının temeli partilerin günbegün 
birbiri arkasına devletin temeline girmelerinin neti
cesinde devlet partilerin üzerine çökmüştür. Ortada 
parti kalmamıştır, ortada devlet iktidarı kalmamıştır. 
Millet büyük bir süratle terörün, tehlikenin uçuru
muna yuvarlanmak üzeredir. İşte 11 Eylül günü mem
leketin içlinde bulunduğu durum 'budur. 

Durum böyle olunca, Jbizi teşkil eden Kurucu 
Meclis Kanununun hükümleri içerisinde Anayasa 
yapmaikla mükellef olan bizler, daima düşünceleri
mizi günlük vukuatın heyecanı içerisinde Anayasa
ya teşhis koymak, Anayasayı, oluşturmak gibi bir 
zaafa xiüşmüşüzdür. Bu normaldir; çünkü ben dahlil 
bu Meclisin bütün üyeleri millî heyecan ile meşbu
durlar, Kemalist düşüncenin, maalesef devlet teme
linde bulunan milî iktidarın yerini partiler iktidarı
na tefketnıeslinden muzdariptirler. 

Bu hepecaınıyladır ki, bu 'kürsüden, millete açık, 
basın yoluyla açık, görüşmeleriyle açılk olan bu kür
süden, misafireten gelen Konsey Başkanı ve Üyele
rine, pek de misafire karşı bulununanDayacak bir be
yanda bulunacak kadar heyecanlanmıştır. Bu asil he
yecanı takdirle karşılamakla beraber bu kürsünün 
mehabetine, bu kürsünün yüceliğine arkadaşlarımı
zın son derece hassasiyet göstermesinin lüzumuna işa
ret etmek isterim. Beni o arkadaşım affetsin. 

Anayasa yapma mevkiıinde 'bulunan komisyon 
veya meclisler anayasaya doğru yaklaşmak mecburi-
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yetkidedirler. Meclisimizin Komisyon, 'Başkanım ve-
üyelerini bu doğru yaklaşımından dolayı ayrıca"' teb
rik etmek isterim. Talbiatıyla bu yaklaşımın doğrulu
ğunda, bu yaklaşımın isabetinde, düşünceleri farklı 
olan ve bu düşüncelerini Anayasa Tasarısına ekli 
olan Raporlarında belirten arkadaşlarımın düşünce
leri de, ifadeleri de dahildir. 

Anayasa devletin ıternel düzenini kurduğu için, te
mel hak ve özgürlükleri ve ödevleri tespit ettiği için 
ve devletin işleyişinde zarurî olan organları, onların 
yetkilerini, onların hareketlerini, onların çalışmaları
nı tespit eden esasları topladığı için üstten 'bir bakı
şa ihtiyaç göstermektedirler, O itibarla, gündelik ha
diselerin tesiri altında 'anayasalara teşhis koymaya 
kalkarsak yanılırız. Bu birinci bir vakıa. 

İkinci bir vakıa; Türk toplumu Osmanlı'dan al
dığı teribiye, Osmanlı'dan aldığı düşünce tarzı itiba
riyle devletten her şeyi bekleyen ve devlete sınırsız 
saygısı, hürmetli oton bir toplumdur. Bu itiyat, bu 
düşünce 1924 Anayasasının tatbikatında, o tatbikatı 
güçlendiren sebeplerden, faktörlerden biri olarak 
1950'ye kadar devam etmiştir. 1961 Anayasası çok 
partili nizamı kurarken bütün temel hak ve özgür
lüklere sınırsız bir düzenleme getirmiştir. Düzenle
meyi, sınırsız hak ve özgürlüklerin tahditlerini 1961 
Anayasası iki noktada tespit ve tayin etmek istiyor
du: 

1. Anayasa bünyesine dahi! olarak kurduğu ana
yasal müesseselerin işleyişinde, 

2. Anayasa dışında, «Baskı grubu»! dediğimiz 
birtakım kurum ve kuruluşların bu sınırsız hak ve 
hürriyetleri, cemiyetin bünyesine, millî hâkimiyetin 
tecellisine ve Türkiye'nin, Atatürk'ün işaret ettiği gi
bi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasına 
yönelecek bir istikamet almasında görevlendirmek 
üzere iki büyük müessese kurmuştu; Anayasa içi mü
esseseler, Anayasa dışı baskı grupları ve tespit ve ta
yin ettiği sistem çok partili sistemdir Ve çok partili 
sistem Türk demokrasisinin vazgeçilmez unsurları
dır-

Bu nizam içerisinde uygulama beklenirken, top
lumun 1924'ten evvelki devreden, ondan evvelki Os
manlı Döneminden getirdiği bir anlayış, devlete kar
şı saygı ve her şeyi devletten bekleme yolundaki inan
cı çok partili demokratik düzene girince halk, millet 
neye ram olacağım şaşırdı. Niçin şaşırdı?.. Çünkü, 
1924'ten 1954'e kadar tatbikatta Türk demokrasisi 
tek parti nizamı içerisinde idare edilen bir devlet ni
zamını kabul etmişti. îçinizde benim yaşımda olan-
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lar gayet iyi, hatırlarlar; üç beş üyemiz var hatırla-
yamayaciak, 'bilemeyecek olan; valiler parti 'başkanıy
dı, tek partidir, vali parti başkanıydı. Binaenaleyh, 
tek parti devlet kudretliyle eş, devlet tek partiyle 'ida
re edilen bir devlettir. Çok partili nizama geçince 
halk da millet de «Ben kime nam olacağım, kim ulû-
remr, kimiden emlir alacağım?..» boşluğunda kaldı. 

1961 Anayasasının. sınırsız hürriyet tanıyan, öz
gürlük tanıyan hükümleri; basın özgürlüğü, dernek 
kurma özgürlüğü, sendika özgürlüğü, ferdin temel 
hak ve Özgürlükleri Anayasa içindeki müesseseler 
tarafımdan ve Anayasa dışındaki baskı grupları tara
fından aynı' zihniyetle müessesd'eştirilemedi. Bu sö
züm' belki bazı üye arkadaşlara garip gelecek ve ye
rine oturmayacaktır. Özür dilerim:, şunu söyleyeyim, 
«Müesseseleşme»! demek bir düzenlememin zaman 
içerisinde tatbikatıyla, içtihadıyla kökleşmesi, temel
leşmesi ve zamanda istikbale mal olmasıdır; maziye 
değil, istikbale mal olmasıdır. Bu mal ediş, bu mües
seseleşme, o düzenlemeyi idare eden kimselerin dira-
yetiyle kabildir. Binaenaleyh, hangi anayasayı getirir
seniz getiriniz, o anayasanın tespit ve tayin ettiği dü
zenlemeleri müesseseleştiremedinliz mi muhakkak mu
zır, muzır içeriye girer. İşte 1961 Anayasasının çok 
iyi niyetle tertip ve tayin ettiği 'baskı gruplarının 
fonksiyonel işieyişindeki bozukluklar ve Anayasa içi 
düzenleyici teminat müesseselerinin büyük bir kısmı
nın bozuk işlemesi sebebiyle açılan gedikten yurt dı
şındaki ve yurt içindeki- mihraklar, gayet isabetle, 
gayet kasıtlı olarak genç nesli hedef ittihaz etti ve 
amarşi orada başladı. Çünkü genç nesil anarşiye açık
tır, genç nesil telkine açıktır ve genç nesil İfna edi
lince, memlekette ileriye gidiş ümidi kalkar. Bunun 
için 11 Eylüle geldik. 

Komisyon gayet büyük bir isabet ile 1961 Ana
yasasının içerisinde ve dışında anayasal müesseseleri 
ve dış baskı gruplarını fonksiyonel yönde ilerleme
sini temin êdecek ve onların müesseseleşmesini te
min edecek hükümleri Anayasa içine almıştır. Dikkat 
buyurunuz, «Temel hak ve özgürlüklerin sınırlan
ması» 12 neti maddede, «Temel hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılmasının önlenmesi» 13 üncü madde
de, «Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 
durdurulması» (Fevkalade hallerde durdurulabilir 
de) 14 üncü maddede yer almış ve ayrıca her özgür
lük bakımından özel birtakım sınırlamalar konmuş
tur. Bu vakıa 1961 Anayasasının liberal özgürlükçü 
'düzenimin 11 Eylüle memleketi sokan açıklığını Ana
yasa içimde kapatmak için atamıştır. 

Şimdi ne oluyor?.. Basında, (Ki, basının 'büyük 
'bir mesuliyeti halkı enforme edecektir, doğru enfor
me edecektir) daha Anayasa Tasarısı ortaya çıkar 
çııkmaz bir vaveyla, «Haklar elden mi alınıyor?..» 
Hayır, haklar 1961 Anayasasında da tahdit edilmiş
ti; ama o tahditler görünürde değildi, görünmüyor
du, gören göz görebiliyordu. Anayasaya, talimatna
meye bakar gibi bakılmaz; üstten bakılır. Fikir öz
gürlüğü, basın özgürlüğü sınırsız değildi; ama ne 
yaptı basın?.. Basın Ahlak Yasasını kurdu, tatbik 
edemedi. Kendi kendine müesseseleşseydi, kendi ken
dine aldığı enformasyonları kontrol edip, kaynağa 
inip, doğruluğunu gördükten sonra halka intikal et-
tirseydi, hasın 1961 Anayasasının kendisinden bek
lediği fonksiyonu ifa edecekti. 

Kişi güvenliği, kişi özgürlüğü, seyahat özgürlü
ğü, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, ha
berleşme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın 
özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gös
teri yürüyüşleri özgürlüğü 18'den 'başlayarak, 34 
üncü maddeye kadar bu türlü sınırlama, kötüye kul
lanmayı ve hatta icap ederse, bunların kullanılması
nın durdurulmiasım temin edecek paralel, muntazam, 
sistematik bir düzenlemeye alınmışta". 

Sosyal halklar bakımından durum daha fecidir. 
Sosyal hakları temimen, sosyal İş barışını teminen, 
devlet, işçi ve işveren ilişkilerinde menfaat dengesini 
temlinen 1961 Anayasasının ortaya koyduğu kurum
lar tamamen fonksiyonları haricine taşırıhnıştır. Ben
den önce konuşan arkadaşımın fikirlerini aynen tek
rar edenimi, saikın 'bu sözlerimden sendikacılığa aykı
rı düşündüğüm, aykırı düştüğüm, toplu sözleşmeye 
aykırı düştüğüm manası anlaşılmasın; modern iktisa
dın, modern sosyal düzenin, modern iktisat düzeni
nin ortaya koyduğu bütün medenî vasıtalar memle
ketimize yerleşmelidir; ama yerleştirilince, fonksi
yonlarına, gayelerine uygun şekilde işletilmelidir. Bu 
fonksiyonların dışında bir maksat için kullanılırsa, 
ki buna kötüye kullanma deriz, önlenmelidir. 

Bunu (baskı grupları önler, Anayasa teminat mü
esseseleri önler; bu 1961'in anlayışıdır. 1982 Tasarı
sında hu anlayışın teminatı Anayasaya konmuştur. 
Bundan gocunacak, çekinecek bir şey yoktur. 

Siz dağın tepesine bir ev yaptığınız zaman evin 
etrafına sınır koyuyor musunuz .. Koymuyorsunuz. 
Bir hayvan girebilir; hayvan hak sahibi değildir ki, 
kovalarsınız; ama yanınıza bir komşu geldiği zaman, 
onun hâkimiyet sınırı neresidir, sizin hâkimiyet sı-

I nırınız ^neresidir bu, söz konusu olduğu zaman bir 
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duvar çekiyorsunuz. İşte Anayasa bu duvarı çekmiş
tir. Bu hürriyetlerim, İnakların kısıtlanması değildir, 
halkların ve özgürlüklerin düzenlenmesidir. Anayasa 
ne yapar düzenlenmez de arkadaşlar? 

En medenî illerimizde trafik düzenli var, trafik 
lambaları var, trafik şeridi var; bir de refüjıler var. 
Refüjde bir 10 santim yüksekliğinde demir konstrük-
sliyon konmuş. Bunun üzerinden affedersiniz hayvan 
atlamıyor, linsan 'atlıyor arkadaşlar. Hangi özgürlük
ten bahsediyoruz, özgürlüğün manasını böyle mi an
layacağız ve bundan mı hayır göreceğiz. («Braıvo»ı 
sesleri). 

Hayır «Bravo»ı dememek lazımı, bravodan ziya
de, başımızı elimlîze allıp düşünmemiz lazım, çünkü 
şu misallerin gideceği yol, şu misallerin gideceği mün-
tebJa bu memleketin bugünkü mesuliyetinin en can 
alıcı noktasına dokunmaktadır. Maalesef basın da 
bu türlü sansasyonel tefsir edilebilecek hususları neş
rediyor, esasını değil, temelimi değil. Halk yanlış en-
forme ediliyor. Bence bu Anayasa düzeni içerisinde 
nasıll muvaffak oluruz, nasıl çok partili hayatın milî 
iktidarın kurulması, gelişmesi içlin temiin ederiz, müş
terek oluruz, partilerarasında ayrı düşüncelere rağ
men, asgarî müşterekler nelerdir bunlar hususunda 
basın halkı enformıe edecekken, hatta özür dilerim 
bazı arkadaşlarımızda bunu bu kürsüden yaptılar, 
bunu yapmamamız lazım, «Ibravo», demememiz la
zım ve bu türlü hassas noktalara temas edildiği za
man başımızı elimize alıp derin derin düşünmemiz 
lazım. Bu düşünceyi 8 aydır yapan Anayasa Komis
yonunu tebrik etmek isterim. 

HALİL AKAYDIN — Bravo... 

SERDA KURTOĞLU — Tabiî hürriyet var der
siniz; «ıbravo»! dersimiz. 

Çok gariptir, bir Check-off var, basit bir tahsil 
sistemi. Sendika bu tatbikata feryadı figan eder. Bun
dan daha basit, bundan daha ekonomıiye uygun bir 
usul olur mu?.. Bu 'kadar basit bir tahsil usulü Ana
yasaya geçer mi?.. Bir de halkın, tatbikata muhatap 
olian vatandaşın bu türlü içinden çıkılmaz, çıkılması 
bir ilim, bir ihtisas 'isteyen meselelerde basitleştirip, 
halka intikal ettirme yolu vardır, bunu 1961 Anaya
sası devrinde (kurumlar, kuruluşlar, sadece sendika
lar değil, bütün kurum ve 'kuruluşlar 'kullanmıştır. 
Daha acısı hükümet kullanmıştır. Rey kaygısıyla, 
iktidarla kalma kaygısıyla Devlet Hazinesini hesap
sız harcamanın; rey kaygısıyla, hükümette, iktidarda 
kalmia kaygısıyla mebus ıtransferlerinin; yine iktidar
da kalma kaygısıyla bakanlık vaadiyle transferlerin 

yepyeni şahitleriyiz. Binaenaleyh, 11 Eylüle giden 
vakıalara takılmayalım, onların çok üstünde, o vakıa
ları doğuran, o vakıaları geliştiren 1961 Anayasası
nın maddeleri hangileridir, 'onları tespit edelim ve 
1982 Anayasasında bu açıklık var mıdır, yok mudur 
onu tespit ©delim. Vaktim çok daraldı, bu mevzuyu 
burada keseceğim. 

Şuna işaret edeyim İti, Anayasa Tasarısında vaki 
bu paralelilıizm ve bu sistematik maalesef Anayasa 
Mahkemesinin teşkilinde ve üniversitelere ait düzen
leme de bozulmuştur. Oysa iki, YÖK Tasarısının ka
nunlaştığı ve tatbikata geçtiği bir dönemde Anayasa 
Komisyonundan üniversiteleri tanzim eden düzenle
menin başında olmazsa anayasal kontrol yolu ile is
tediği notktaya, istikamete götürülebilecek bir tefsire 
müsait düzenlemeyi getirmemesini arzu ederdim. 
Yüksekokulların ünliverısiite bünyesiinde faaliyet gös
termesinin Anayasada daha açık belirtilmesi gerek
liği kanaatindeyim; çünkü yükseköğretim, öğrenim, 
araştırma üniversitelere ait bir fonksiyon olmakla 
beraber yükseköğrenimde alınacak meslekî eğitim ve 
Öğretim, üniversite bünyesinde yapılırsa daha yekne
sak, daha seviyeli olur ve memleketin maarif poli
tikası daha seviyeli bir şekilde yürütülür. Bu itibarla 
o yönde de mütereddidim. Hele yükseköğrenimin 
özel teşebbüs elinde idaresine kesinlikle taraftar de
ğilim. 

Bunun yanında hükümet zaafa düşer, başbakan 
sekreter mesabesine düşüyor, Devlet Başkanına çok 
yetki veriliyor, arkadaşlarımızın teknik olarak bah
settikleri filan parti gelip iktidarı elde ederse başba
kan ne yapar? Düşürür mü, düşürmez mi meseleleri 
seçim tekniğine, hükümet idaresine ait meseleleridir. 
Yeri gelince konuşulacaktır. 'Bu noktalarda da Tasa
rı müspettir onu söyleyeyim. Bu noktada Tasarının 
'sistematiği Syüdir, düzenlemesi iyidir; ama birtakım 
teknik meseleler ileri sürüldü. Vaktin darlığı sebe
biyle 'bunları cevaplandırmama imkân yok. Esasen, 
ben Anayasa Komisyonu adına buraya gelmiş ve 
Tasarıyı müdafaa eden bir arkadaşınız da değilim. 
Kendi fikirlerimi söylemek için gelmiştlim. O nokta
da da paralellik vardır, o noktada da düzen vardır. 
Tabiatıyla Anayasa bir kanundur. Kanun olarak, 
maddelerin de teknik olarak teker teker düzeltilmesi 
lazım gelen noktalar vardır. Maddelere gelindiği za
man onlar da, benim olduğu gibi bütün arkadaşla
rın teklifleri de gelecek o teklifler tasnif edilecek ve 
tashih edilecektir. 

Sözlerimi, Anayasa Komisyonunun hazırladığı 
Tasarı dolayısıyla kamu efkârında ve Danışma Mec-
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lisi içerisinde Anayasa Komisyonunun çok Sayın 
Başkanına ve üyelerine ve üyelerin birbirlerine vaki 
tarizlerini durdurmalarını bir arkadaşınız olarak is
tirham ediyorum. Bunlar müessesemize hayır getir
mez. Danışma Meclisli bir müessesedir. Müessese içe
risinde çalışan bizler yarının teşriî meclisine müessese 
fikrini bırakarak gideceğiz. Anayasalar değişebilir, ka
nunlar değişebilir; ama kanun yapma tekniği bakımın
dan türlü fikirlere sahip olan kimseler birbirlerine 
nasıl! saygılı olurlar, tenkitler nasıl yapıcı olur, nasıl 
şahsa yöneltilmez de fikre yöneltilir, fikirler ne yol
da münakaşa edil'ir; bu yolda birbirimizi uyarmaya 
mıecburuz. Eğer, bu Meclis bu imtihanı verirse her 
gün kendisini dikkatle takip eden sayın basın men
suplarını da içerisine alır, onları da aynı doğrultuya 
sokar. Bu Meclis, eğer bu şekilde dürüst bir fikir 
münakaşasını sürdüröbilürse Anayasanın tertip ve ta
yin ettiği müesseselerin (işleyişine de örnek olur. Der
neklere, sendikalara örnek olur. Siyasî partilere ör-
ne olur. Onun içlin çok rica ediyorum; hiçbir arkada
şımın iyi niyetinden şüphem yok. Ancak komuayu bi
zi mazur görsün, biz siyasetten gelmedik, o itibarla 
yenliyiz. Bütün tecrübemiz, tabiatıyla politikadan ge
len ve burada valki konuşmalarıyla bize örnek olan 
arkadaşllarımıza teşekkür etmek lisıterim. Burada şim
di ikisıi de yok. 

HAMZA EROĞLU — Var, var. 
SERDA KURTOĞLU — Hocam sizli söyleye

miyorum; çünkü akademisyen s'ayarlarsa beni, «İlti
fat ediyorlar», derler. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, lütfen karşılıklı 
görüşmeye girmeyin. Rica edeyim'. Konuşmanızın 
süresinin bitmesine de beş dakikanız var, onu da 
rica edeyim. 

Buyurun, 
SERDA KURTOĞLU — Bu Mbarla, bundan 

sonraki görüşmderiımıizde Anayasanın geçici hüküm
lerimin geleceği, bunlar üzerinde tartışma yapılacağı 
gözönüne alınmalıdır. Karşılıklı endişelerimizi, te
reddütlerimizi, yegân yegân, başbaşa görüşmemizde 
hiçbir mahzur yoktur. Şeref ne Komisyonundur, ne 
Danışma Meclisinindir. Şeref, Türk MıMetinindir. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Hamitoğulları, «ize sataşıldığı görüşünde 

değilim. Sayın Kurtoğlu kimseye sataşmadı. Yalnız 
tutanakları getirtiyorum, konuşmaları getirtiyorum, 
tetkik edeceğim ve siz de ısrar ediyorsanız, tutanak
larda da size sataşıldığı tarzında bir ifade varsa, si
ze bir cevap hakkı vereceğim. 

SERDA KURTOĞLU — Bir iki kelime söyle
meme müsaaide eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Efendim; 
Ben, davranış ve tutumlarımla, sözlerimle hiçbir 

kimseye sataşmak niyetinde değilim, öyle bir niyet 
taşımıyorum; ama buna rağmen niyet lâfızla kıymet 
kazanır. Eğer ben o şekilde, böyle bir intiba uyan-
dırmışsam Meclis huzurunda kendisinden özür dile-
.rim. («!Bravo»ı sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Esasen bu Yüce Mecliste yapılan görüşmelerde 
ve konuşmalarda sayın üyelerin birbirlerini daima 
hoşgörüyle ve anlayışla bugüne kadar karşıladıkları
nın şahidiyiz. 

O itibarla, Sayın Hamitoğulları,-artık Sayın Kurt-
oğlu'nun bu açıklamalarından sonra, ben izninizle 
tutanakları tetkikten sarfınazar ediyorum, siz de ce
vap hakkından herhalde sarfınazar edeceksiniz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
bir cümle söylememe izin verilirse, çok kısa... 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Benıim şahsımla hakaret bile yapılsaydı karşılık 

vermek ihtiyacını duymazdım. İnançlarım, düşünce
lerim hafif bir heyecana indirgendiği için sadece o 
noktada bir açıklama yapmak hakkım doğmuştu. 

BAŞKAN — Peki, tutanakları tekifc ediyorum. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Hayır efendim, 
Sayın Kurtoğlu özür diledikten sonra ve bu açıkla
malardan sonra durum aydınlanmıştır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Danış

ma Meclislinin değerli üyeleri; 
2485 sayılı Kanun ve İçtüzük hükümlerine göre 

yeni bir Anayasa Tasarısı hazırlamak üzere seçmiş 
olduğunuz Anayasa Komisyonu uzun süren yorucu 
çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğu Tasarıyı 
Yüksek Kurulunuza sunmuş bulunmaktadır. 

İçeriği bakımından 200 maddeyi bulan bu büyük 
hukukî belgeyi, kendilerine, tanınan zaman ölçüsü 
içerisinde, gecesini gündüzüne katarak hazırlayan 
Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanı ile değerli 
üyelerine huzurunuzda teşekkür etmeyi yerine getiril
mesi gereken zevkli bir görev saymaktayım. 
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Yüce Kurulunuzda görüşülmesine başlanan yeni 
Anayasa Tasarısı halkkındalki düşünce ve görüşleri
mi açıklamadan önce bir uygulamacı olarak, yürür
lükte bulunan Anayasamızın ülkemizde arzulanan 
huzur ve sükûnu ve vaıtandaşlarımuzm maddî ve ma
nevî yönden refahını sağlamak yönlerinden ne dere
ce faydalı olabileceğlini kısaca incelemekte yarar 
görmekteyim. 

1960 yılı öncesinde ülkemizin siyasî mukadderatı
na hâkim bulunan siyasî kuruluşların ve bu kuruluş
ların içerisinde yoğunlaşan siyasî kadroların demokra
tik rejimler için gerekli bulunan siyasî olgunluk ve 
ağırbaşlılıktan uzak, son derece duygusal ve duygusal 
olduğu kadar hukuk dışı partizan davranışlarıyla, bir 
yandan Atatürk'ün binbir itina ile yetiştirdiği aydın 
kadroyu memleket yönetiminde safdışı bırakmak su
retiyle, yurt çapında sosyal çalkantılara yol açmışlar, 
diğer yandan İkinci Cihan Harbi sırasında Türk Mil
letinin sefaleti pahasına biriktirmiş olduğu dövizleri 
yanlış bir ekonomik politika ile har vurup harman sa
vurarak kısa zamanda tüketip, daha sonra hesapsız, 
kitapsız alabildiğine borçlanmak suretiyle ülkemizi if
lasın eşiğine getirmişlerdi. 

Bu ekonomik ve sosyal başarısızlıkların vebalini 
muhalefetin sert tutumu ile basına yüklemeye çalışan 
iktidar grubu, muhalefet partileri ile basını safdışı 
edebilmek gayretine kapılmış ve hukuk dışı birtakım 
komisyonlar kurarak başarısızlıklarına bir yenisini da
ha eklemiştir. Bu başarısızlıklar on yıllık iktidarın so
nu olmuş ve 27 Mayıs 1960 müdahalesine yol açmış
tır. 

Türk demokrasisine yeni bir düzen verilmesi ge
reğine inanan Türk Silahlı Kuvvetleri on yıllık ikti
dar - muhalefet kavgalarını bir değerlendirmeye tabi 
tutmuş ve yeniden hazırlanan Anayasada muhalefet 
partilerinin şikâyet ettikleri meselelerin çözümüne ön
celik vermiştir, özellikle muhalefet partisinin çift mec
lis, hâkim teminatı, Anayasa Mahkemesi kurulması, 
idarenin yargısal denetimi gibi sloganlarına yeni Ana
yasada yer verilmesiyle memleketimizin güllük gülis
tanlık olacağı zannedilmiştir. 

Oysa ki, kısa bir sükûnet döneminden sonra sos
yal ve ekonomik çalkantılar yön değiştirerek yeniden 
başlamış ve şiddetini gittikçe artırarak yurtta terör 
havası estirilmeye başlanmıştır. 

Bu tür olaylara alışık olmayan siyasî kadrolar ile 
güvenlik kuvvetleri şaşkına dönmüşlerdir. Ne idi o 
başlarına gelenler?.. Mesele anayasa meselesi ise, ya
pılan dünyanın en modern Anayasasının daha mürek

kebi kurumamıştır. Çift meclis denilmişti; kabul edil
mişti. Anayasa Mahkemesi dersen, kurulmuştu. Mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı sağlanmıştı. 
Dernek ve sendika kurma özgürlüğü en geniş anla
mıyla gerçekleştirilmişti. Grev ve lokavt hakkı derse
niz, tanınmıştı. Demokratik rejimin vazgeçilmez un
surları olan siyasî partiler ise, Anayasa ve bağımsız 
yargı teminatına kavuşmuşlardı. 

Peki, ne idi bu gürültülerin sebebi?.. Üniversite ve 
yüksekokullar kaynıyordu. İşgaller, boykotlar, okul 
basmaları devam ederken olaylar işçi kesimine de 
sıçramıştı. Kanunsuz grevler, işyeri işgalleri, direniş
ler, kanlı 1 Mayıs kutlamaları, Devlet güçlerine karşı 
ayaklanma provaları ardı arası kesilmeden devam edip 
gidiyordu. Bu olayların hiçbirisine özgürlükçü Ana
yasamız hiçbir çare bulamıyordu. 

Olaylar karşısında şaşkına dönen zamanın iktidarı 
aldığı birtakım palyatif tedbirlerle olayları önleyece
ğini sanıyor, bu defa da karşısında yargı organlarını 
buluyordu. 

Memleketi idare eden biziz, bu işi bizden başka 
yapan bulunmaz gibi hazımsız bir psikoz içerisine 
düşmüş olan idarî yargı organları idareye nefes aldır
mıyorlardı. 

Özgür basınımızın bir bölümü dünyanın en mo
dern anayasasını ortadan kaldırmak için dağa çıkan 
birtakım serdengeçtilere methiyeler yazıyor ve onla
ra kahramanlıklar atfediyordu. 

Bu kargaşalıklar arasında adamakıllı bunalmış olan 
iktidar çevreleri, «Dünyanın birçok ülkelerinde es
mekte olan ters rüzgârlar bizi de etkisi altına aldı, 
böyle şeyler olur geçer, zamanla her şey düzelir» gibi 
sözlerle kendisini ve taraftarlarını teselliye çalışı
yordu. 

Her türlü iç ve dış tehlikeye karşı daima uyanık 
bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri siyasî partileri ve di
ğer ilgilileri uyarmak amacıyla, yumuşak bir müdaha
lede bulunarak tehlikeleri uzaklaştırmak yolunu dene
di. Siyasî tarihimize 12 Mart Muhtırası olarak geçen 
ültimatom iyiniyetli bir Partilerüstü Hükümet kurul
masını sağladı. 

Bu dönemde özgürlüklü sol kanadın feryatları ara
sında özgürlükçü Anayasamıza ilk neşter vuruldu ve 
bu talihsiz yasanın bazı maddeleri değiştirildi. 

Kısa bir durgunluk döneminden sonra 1978 yılın
da birden alevlenen olaylar yurt sathına yayıldı ve 
soygun, bölücülük ve sol terör, sağ terör gibi bütün 
şiddetiyle devam ederek ülkemizi korkunç bir iç har
bin eşiğine getirdi. 
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ıBüıtün |bu hadiseler Ikanşrsında daima tetikte bulu
nan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz üstün bir görev anla
yışı içinde olaylara müdahale etmek gereğini duydu 
ve 12 Eylül Harekâtını başlattı. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu geniş çapta iade 
etmiş ve ekonomik ve sosyal alanlarda önemli başarı
lar sağlamış bulunan 12 Eylül Harekâtı henüz bitme
miştir. 12 Eylül Harekâtının asıl amacı, ülkemizde sar
sılmış bulunan demokrasiyi sağlam temeller üzerine 
oturtmak ve geçmişte cereyan eden tatsız olayları bir 
daha hortlatmamak üzere tarihe gömmektir. Şimdi 
yaptığımız çalışmalar 12 Eylül Harekâtının bir bö
lümünü teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Geçmişteki bazı olayları sizlere bu şekilde özetle
dikten sonra yürürlükteki Anayasamızın uygulamada 
başarılı olamamasının nedenleri üzerinde durmak is
tiyorum. 

1961 yılında çok iyinıyetlerle hazırlanan Anayasa
mız, bir yanda çift meclis, Anayasa Mahkemesi, ba
ğımsız yargı organları denetimindeki güçsüz yöne
tim, özerk kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde mes
lek teşekkülleri ve aralarında ilgi ve irtibat kurula
mayan diğer Devlet organları; bir yanda Anayasanın 
güvencesi altında bulunan amacından sapmış dernek
ler ve benzeri teşekküller; bir yanda Anayasanın gü
vencesi altında her türlü denetimden azade ve bir 
kısmı siyasî ve ideolojik eğilimler içerisine girmiş olan 
sendikalar ve bu sendikaları şahsî malları imişcesi-
ne yöneten sendika yöneticileri; diğer yanda siyasî 
kadroyu teşkil eden ve her biri Anayasa çizgisi dışına 
taşma eğilimi gösteren parti çıkarları uğruna legal ve
ya illegal kuruluşlarla ilişkiler kurmaktan çekinmeyen 
veya bu kuruluşlara sempatisini gizlememek suretiyle I 
onlara kur yapan ve cesaret veren, birbirine karşı I 
acımasız partizanlığı daima önplanda tutmaları nede- I 
niyle birbiriyle hiçbir konuda anlaşamayan demokrasi- I 
nin vazgeçilmez unsurları siyasî partiler, kamplara I 
bölünmüş güvenlik kuvvetleri, politize olmuş özerk I 
üniversiteler ve diğer öğrenim kurumları, çalışamaz 
bir duruma girmiş olan Yasama Meclisleri, bütün bu I 
düzensiz gidişe seyirci kalmaktan başka hiçbir şey ya- I 
pamayan bir Cumhurbaşkanı. I 

İşte 1961 Anayasasının getirdikleri. Bütün bunlara I 
rağmen yurdumuzda hâlâ 1961 Anayasasını savunan 
bazı kişi ve kuruluşlara rastlamamız büyük bir talih- I 
sizliktir. I 

1961 Anayasasını savunanların önce yukarıda çiz- I 
diğimiz tabloyu inkâr etmeleri, ya da bu tablonun I 

1961 Anayasası ile ilgi ve irtibatı bulunmadığını is
pat etmeleri gerekmektedir. 

Dile getirdiğimiz bu gerçekler, bize, Türkiye'de 
bir Anayasa meselesinin var olduğunu anlatmaktadır. 
Bu sözlerimle 12 Eylül öncesi olaylarının tek suçlu
sunun Anayasa olduğunu söylemek istemiyorum. Bu 
olayların ortaya çıkmasında, Anayasanın birer uy
gulayıcısı durumunda olan siyasî kadroların, basının, 
öğretim kurumlarının, bazı yargı organlarının, sendi
kaların ve politize olmuş bürokratların yanlış ve ha
talı tutum ve davranışlarının büyük rolü olduğu bir 
gerçektir, ancak bütün bu kişi ve kuruluşların yanlış 
ve hatalı hareketlerinin Anayasamızın boşluklarından 
kaynaklandığı ve bu hareketlerin önlenememesinin en 
büyük nedeninin Anayasamızın getirdiği dağınık Dev
let düzeni olduğu da bir gerçektir. İşte bu gerçekler, 
Anayasamızın yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Biz, şimdi, geçmiş yıllarda edindiğimiz acı tecrü
beleri bir an hatırımızdan çıkarmadan, bilimin ışığı 
altında ve milletlerarası antlaşmaların gereklerini de 
gözönünde tutmak suretiyle, ülkemizin ihtiyaçlarına 
yeterli bir Anayasa yapmak üzere çalışmalar yapmak
tayız. 

Çok değerli üyelerden oluşan Anayasa Komisyo
nu, bizlere üzerinde çalışma yapabileceğimiz iyi bir 
Tasarı getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi sizlere yeni Tasarımızın karakteristik yön

lerinden bahsetmek istiyorum. 
Tasarımızın birinci kısmını teşkil eden genel esas

lar; Devletin temel yapısını, kuvvetlerin ayrılığı ilke
sine sadık kalarak açık bir şekilde ifade etmekte
dir. 

Tasarının temel hak ve ödevlerle ilgili ikinci kıs
mında, temel hak ve özgürlüklerin niteliği, sınırlan
dırılması ve kullanımı ile, kişinin hakları, ödevleri ve 
güvenliği, insan haklarına ve demokratik toplum dü
zeninin gereklerine uygun olarak yeniden düzenlen
miştir. 

Tasarının sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 
bölümünde önemli bir değişiklik yapılmamış, sendi
kal faaliyetler, piyasanın denetimi, tüketicinin korun
ması, yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları
nın, gençliğin, yaşlıların, sakatların korunması, spo
run geliştirilmesi, tarih ve kültür varlıklarının, sana
tın ve sanatçının korunmasıyla ilgili yeni bazı hü
kümler getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanına, ülkenin ani bir saldırıya uğra
ması halinde derhal silah kullanılmasına karar verme 
yetkisi verilmiştir. 
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Aynı kısımda; milletvekillerinin yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılmasına veya üyeliğin düşmesine 
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına karşı 
Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı tanınmıştır. 

Getirilen diğer bir yenilik de, partisinden istifa 
eden bir milletvekilinin diğer partiye girmesi halinde 
milletvekilliğinin düşmesi hakkındaki isabetli hüküm
dür. 

Tasarı Türkiye Millet Meclisinin üye tamsayısının 
üçte biri ile toplanabileceği ve kararlarını toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile alabileceği esasını ge
tirmektedir. 

Tasarının yürütme bölümünde de önemli bazı de
ğişiklikler bulunmaktadır. Ezcümle, Cumhurbaşkanı 
olabilmek için, yükseköğrenim yapmış olmak, en az 
10 yıldan beri Türk vatandaşı olmak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri dışından da aday olabilmek 
şartları ihdas edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının seçiminde üçüncü turda çoğun
luk sağlanamadığı takdirde, en çok oy alan iki aday 
arasından yapılacak dördüncü tur seçiminde en fazla 
oy alan adayın seçilmesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanının yetkileri de yeniden düzenle
nerek, yürütmede etkinliği sağlanmıştır. Cumhurbaş
kanına tanınan başlıca yetkiler, Anayasada yazılı 
şartların bulunması halinde, Başbakanın görevine son 
vermek, Başbakan tarafından seçilen Bakanlar Ku
rulu üyelerini atamak ve Başbakanın önerisi üzerine 
görevlerine son vermek, Başbakanın isteği üzerine 
Meclis seçimlerinin yenilenmesini istemek, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası başkanını atamak, Cum
huriyet Başsavcısı ile Başsavcıvekilini seçmek, Türk 
Dil Akademisi üyelerini seçmek, Anayasa Mahkeme
si üyelerini seçmek, Danıştay üyelerinden dörtte bi
rini seçmek, belli şartlar altında Askerî Yargıtay üye
lerini seçmek, belli şartlar altında Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek, olağanüstü hal
lerde, Bakanlar Kurulu ile birlikte Kanun Hükmün
de Kararname çıkartmak, kanunlarda yer alan diğer 
bazı görevleri yerine getirmek şeklinde özetlenebilir. 

Tasarının getirdiği yeniliklerden birisi de Cum
huriyet Senatosu yerine Devlet Danışma Konseyi
nin kurulmasıdır. 

Tasarıda yer alan diğer bir yenilik; Millî Güven
lik Kurulunca alınacak bir kısım kararlara Bakanlar 
Kurulunca uyulması zorunludur. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yüksek Hakem Ku
rulu, Devlet Denetleme Kurulu gibi kuruluşlar da 
Tasarıda yer alan yapısal bazı değişikliklerdir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının başlıca karakteristik vasıflarını bu şe

kilde özetledikten sonra şimdi de sizlere Tasarının 
genel yapısı ve bazı hükümleri üzerindeki görüşleri
mi kısaca açıklamak istiyorum : 

Tasarının hazırlanışı için verilen sürenin tahdit 
edilmiş olması ve belirli süre içerisinde tasarının ge
celi gündüzlü devam eden yoğun çalhişmalar 'içerisin
de tamamlanmış bulunması, Tasarı metninde bazı ya
zım ihataları ve bazı sistemaitik İhatalar yapılmasına 
yol açmi'şitur. Maddelerin müzakeresi sırasında bu 
yazım 'hataları üzıeriınde durulacağı tabiî bulun'du-
ğundan, bu husustaki görüşlerimi ileride açıklayaca
ğım. 

Şimdi de Tasarının bazı hükümleri hakkındaki dü
şüncelerimi açıklamak isterim : 

Tasarının en çok eleştiri konusu edilen hükümle
rinden birisini, basın ve yayın özgürlüğü ile ilgili 
hükümler' teşkil etmektedir. 

Basın, vatandaşların, yurt ve dünyada cereyan 
eden olaylar hakkında haber almasını sağlayan bir 
yayın aracı olduğu gibi, çeşitli alanlarda bilimsel ko
nuları işleyen, bazı konular ve olaylar hakkında eleş
tiriler yapan, birçok konularda okuyucularını aydın
latan ve bazı konularda da kamuoyu oluşturan, de
mokratik düzenin vazgeçilmez bir unsurudur, iyi 
yönde kullanıldığı zaman, Ülkemiz ve Milletimiz için 
sayısız faydalar sağlayan basının, basiretsiz bir şekil
de kullanıldığı veya kasıtlı bir biçimde yönlendirildi
ği takdirde, yurt bütünlüğüne ve Türk Devletine bü
yük zararlar verdiği geçmişte yaşadığımız acı olay
lardan anlaşılmıştır. 

Geçmişte Yurdumuza ve Milletimize çok büyük 
hizmetlerde bulunmuş olan Türk basını, 1968 yılın
dan sonraki dönemlerde kamuoyundan iyi not alma
mıştır. 1961 Anayasasının getirdiği özgürlüklerden 
azamî ölçüde yararlanan bazı basın organları, kanun
ların Ülkemiz yararına getirdiği sınırlamaları, zorla
ma pahasına, bazı ideolojik faaliyetlerin içerisine gir
mekten kendilerini alamamışlardır. 

Yönetimden ve siyasî kuruluşlardan da müsama
ha gören bu organlar, ideolojik sağ veya sol kuruluş
larla işbirliğine girişmişler ve bunlardan bazıları, bu 
ideolojik kuruluşların organlığını yapmak görevini 
yüklenmişlerdir. 

Gençliğimizin ve ideolojik sapmalara yönelen, kü
çük de olsa bir bölüm halkımızın şartlandırılmasında 
basınımızın bir bölümünün yanlış tutumunun büyük 
rolü olduğu inkâr edilemez. 
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Kanunlarımızın açık ve zayıf noktalarından fay
dalanan bir kısım basın kuruluşları, ideolojik ve kış
kırtıcı faaliyetlerinde vur - kaç sistemi uygulamışlar
dır. Yayınların hâkim kararı alınmadan toplatılama-
yacağını 'bilen bazı yöneticiler, kanunlarımıza aykırı 
bulunan haber veya yazıları rahatlıkla yayınlamaktan 
çekinmemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, beş dakikanız kaldı 
efendim., 

M. FEVZt UYGUNER — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım; 

ilgili makamlar bu tür yayına muttali olup mah
kemeden karar alıncaya kadar, yayından beklenilen 
amaca ulaşılmış olunmakta ve yurt çapında yayınlan
mış olan yayın herkes tarafından muttali olunduk
tan sonra mahkeme kararıyla toplatılmakta idi. Sık 
sık bu yöntemi kullanan bir kısım basın mensupları, 
maksatlarına ulaştıktan sonra, mahkemelerce verilen 
kapatma kararlarına veya yayınlarının toplatılmasına, 
«Basın özgürlüğüne tecvüz edildiği» avazeleriyle fer
yatlar koparıyorlardı. Bu feryatlar arasında, mevcut 
Devlet yönetimine, karar organlarına ve icra makam
larına saldırılıyor ve kişilerin şeref ve haysiyetleri hi
çe sayılıyordu. 

Yanlış yolda bulunan bu tür basın organlarının 
saldın ve tutumundan, sorumlu görevliler ve işlenen 
suçlardan zarar görenlerle birlikte memleketsever 
haysiyetli basın mensupları da büyük zararlar görmüş 
ve ortaya çıkan terör ortamında çok değerli üyelerin
den bazılarını şehit vermişlerdir. 

Kitap, broşür ve dergilerin yayınlanmasında da 
aynı yöntemler kullanılmıştır. 

Ülkemizin bir daha 12 Eylül öncesindeki duruma 
düşürülmemesi için, Anayasa Tasarısının 28 nci mad
desine, vur-kaç yönteminin uygulanmasına engel teş
kil edecek bazı kısıtlamalar konulması zorunluğu 
duyulmuştur, 

Yurtseverliğinden asla şüphe edilmeyecek olan cid
dî, kanunlara saygılı, sorumluluk duygusuna sahip 
şerefli basının ve onun değerli mensuplarının, Anaya
samıza konulmuş olan bu hükümlerden müteessir ol
mayacağına ve bunun aksine, kendilerinin şeref ve 
haysiyetlerinin de yanlış yol seçmiş bulunan meslek
taşlarının her türlü tecavüzlerinden korunacağına 
inanmakta olduğumu ifade etmek isterim. 

Tasarının en çok tartışılan konularından birisi de 
sendikal faaliyetler ve sendikal haklar olmuştur. 

Bu konudaki düşüncelerimi zamanın darlığı se
bebiyle maddelere geçildiğinde açıklamak istiyorum. 
Ancak bu hususta şimdilik, Atatürk ilkelerinden bir 
an olsun ayrılmamış bulunan, devlet ve kanunlara 
genellikle saygılı bir kuruluş olduğunu her davranı
şıyla ispatlamış olan Türk - îş kuruluşuna ve onun 
ikazlarına kulak vermemiz gerektiğine işaret etmekle 
yetiniyorum. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, Devlet Da
nışma 'Konseyi, yargı organları, Anayasa Mahkemesi, 
üniversiteler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
ve hâkim teminatı ile diğer bazı konulardaki eleştiri 
ve önerilerimi Tasarının maddelerine geçildiğinde 
açıklamayı uygun bulmaktayım. 

Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, genel 
hatlarıyla olumlu karşıladığım Anayasa Tasarısının, 
huzurlarınızda görüşülmeye değer bir metin niteliğin
de bulunan maddelerinin müzakerelerine geçilmesini 
yüksek takdirlerinize arz ederken, Yüce Heyetinize en 
derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner 
Değerli üyeler; 
Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.35 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.50 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
124 üncü Birleşimimizin Beşinci Oturumunu açı-

yoruniN 
Söz sırası Sayın Bilge'de, buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar

kadaşlar; 
iBir kanun metni, hele bir anayasa metni hazırla

manın ne kadar zor olduğunu bilen bir kişi olarak, 
Anayasa Komisyonunun karşılaştığı güçlükleri takdir 
ediyorum. Bu sebeple, Komisyona çalışmalarından 
dolayı teşekkürlerimi sunar ve sözlerime bu şekilde 
başlamak isterim. 

Bilindiği üzere, anayasalar devletlerin temel yapı
sını ve temel organların görev ve yetkileriyle, bunla
rın karşılıklı ilişkilerini ve nihayet kişilerin temel 
hakları ve özgürlüklerini düzenleyen üstün kurallar 
bütünüdür. 

Başka bir deyişle, anayasa devlet yönetiminin da
yandığı temel kuralları içerir. 

'Klasik demokrasilerin anayasalarında devletin te
mel organları ve bunların temel işlevleri ilk planlar
da düzenlenirken, daha sonraları kişilerin hakları ve 
özgürlükleri ilk plana geçmiş, böylece devletin kişilere 
karşı ödevleri anayasaların baş tarafında yer almaya 
başlamıştır. Örneğin, Alman Anayasasının birinci kıs
mının 1 inci maddesi temel haklara ayrılmış bulun
maktadır. 

Bugün temel haklar ve özgürlükler ulusal alandan 
uluslararası alana da yayılmış bulunmaktadır. Bu 
konuyla ilgili olan uluslararası bazı belgelerde Tür
kiye'nin de imzası bulunmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa Konseyi üyesi olan devletlerce 
imzalanan Avrupa 'Sosyal Haklar Anlaşması ve Hel
sinki Son Senediyle sosyal haklar da uluslararası 
plana geçmiş bulunmaktadır. 

Daha önce konuşan arkadaşlarımızın da belirtmiş 
oldukları gibi, memleketimizde özellikle 1876 Ana
yasası ile dar bir biçimde olsa bile anayasal bir ni
telik kazanan haklar ve özgürlükler 1924'lerden ge
çerek 1961 Anayasası ile yeni bir aşamaya ulaşmış 
bulunmaktadır. Gerçi uygulamada bazı sapmalar ol
muş ve bu yüzden memleket 27 Mayıs, 12 Mart ve 

12 Eylül bunalımlarına sürüklenmiştir. Özellikle 11 
Eylül 1980'de uçurumun kenarına kadar gelmiş olan 
memleket ve Türk 'Milleti 12 Eylül Harekâtı netice
sinde çok büyük bir felaketten kurtarılmıştır. Bu ha
reketi başlatanlara ve başarıya ulaştıranlara memle
ketin ve Milletin şükran borcu sonsuzdur. 

Bu münasebetle hemen şunu da belirtmek isterim 
ki, bütün bu sapmalar ve bunalımlar Türk Milleti
nin bu haklara ve özgürlüklere layık olmamasından 
doğmuş değildir. Türk Milleti bu haklara herkesten 
daha layıktır. O halde, bunalımların kaynağını sa
dece anayasa metinlerinde aramak doğru sayılmaz. 
Her kusuru anayasaya yüklemek kolaycı bir yol seç
mektir. 'Böyle bir teşhis bizi doğru bir sonuca da gö
türmez. Rahmetli bir yazarımızın dediği gibi, «Mese
le ahkâmda değil, erkândadır.» Yani sadece kanunla
ra değil, onun uygulanışına, daha doğrusu uygulayan
lara bakmak ve durumu ona göre değerlendirmek 
gerekir. 

Büyük Atatürk'de birçok demeçlerinde kanunları 
sadece iyi yapmanın yeterli olmayacağını, onları iyi 
uygulamak gerektiğini vurgulamış bulunmaktadır. 
Demek ki, iyi veya kötü kanundan ziyade, iyi ve
ya kötü uygulanan kanun vardır. 

Tasarının gerekçesinde de Anayasa Komisyonu 
devlet otoritesini yıkmaya kadar varan olayların ge
lişmesinin ve bundan doğan sonucun sadece 1961 
Anayasasının metninden kaynaklanmadığını, 12 Ey-
lül'den önceki duruma varılmasında idare edenlerin 
anlayış ve uygulayış tarzlarının da etkisi bulunduğu
nu belirtmiştir. 'Bu görüşe şu hususları da eklemekte 
yarar vardır : 

1961 Anayasasının hazırlanması sırasında toplu
mun önemli bir kesiminin dışarıda bırakılmış olması 
ortaya çıkan metnin benimseniş derecesini büyük öl
çüde etkilemiştir. 

Ayrıca, şiddet ve anarşiye karşı mücadelede si
yasal iktidarların değişik nedenlere dayanan kendi 
aciz davranışlarının mazeretini sık sık anayasaya 
yükleme yolunu seçmeleri de sonuçta anayasanın 
şiddet olaylarına yardımcı olduğu kanısını yanlış ola
rak yaygınlaştırmakta önemli rol oynamıştır. 
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Nihayet sadece yabancı ideolojilerin değil, dost 
'bilinen bazı mihrakların dahi bu karmaşadaki etkile
rinin unutulmaması gerekir. 

Bu sözlerimle 1961 Anayasasının eksik tarafları, 
boşlukları bulunmadığını söylemek İstemiyorum. İn
san eseri olarak onun da eksik veya hatalı yanlan 
vardır, nasıl ki bundan sonrakinde de bulunabilecek
tir, ancak belli bir düzenlemede boşlukların, eksik 
veya sivri tarafların bulunduğunu kabul etmek başka, 
hataların, kusurların ve sonuç olarak bütün bunalım
ların sorumluluğunu sadece Anayasaya yüklemek 
bambaşka bir şeydir. 

Sonuçta itiraf etmek gerekir ki, 12 Eylül önce
sindeki durumun kusuru ve sorumluluğu hepimizin 
üzerindedir. 

Genel nitelikteki Ibu giiriş kısmını özetlemek ge
rekirse, gerek içinde ve aralarımda bulunduğumuz de
mokratik ülkelerin iç hukuklarında, gerekse imza
lamış ibulunduğumuz uluslararası anlaşmalarda dev
let yönetimi ve insan hakları 'konusunda beli ortak 
normlar ve standartlar oluşmuş bıüunmakıtadıır. Cum
huriyetle 'birlikte çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı 
amaçlayan Türfciyemizin 'de şimdiye 'kadar ulaşılan 
evrensel çizgiden dönüş yapacağı düşünülmemek ge
rekir. 

Yeni Anayasa Tasarısı üzerindeki düşüncelerimi -
'zi kuramsal nitelikli soyut kavramlar olarak değil, 
daha ziyade somut noktalar üzerindeki görüşler ola
rak 'belirtmek ds'tii yorum : 

IHer şeyden önce şu noktayı vurgulamakta yarar 
vardır; bir üst kavram olarak memlekette egemen 
olmasını milletçe istediğimiz anayasa düzeni üzerin
deki tartışmaların verimli ve 'bütünleştirici olması ve 
yeni Anayasa Tasarısının daha olgun halde çakması
nı temün maksadıyla 512 ve 65 sayılı kararların kal
dırılmış olmalarını toplumumuzun demokrasiye geçiş 
konusunda zaten mevcut olan güven ve umutlarını 
da!ha da artırmış bulunduğunu 'belirtmek listerim. 
Aksi bir 'tutum 19161 Anayasasında olduğu üzere ye
ni Anayasa 'bakımından da 'bazı çevrelerin dışlanmış 
olması gibi bir izlenim uyandırır ıkıi, ıbü da yeni dü
zenlemeye gölge düşürürdü. 'Bu balkımdan, 70 sayılı 
kararın ferahlık getirdiğini kabul etmekle beraber, 
kapsamındakd 'bazı 'belirsizlikler dolayısiyle değişik 
yorumlara elverişli bulunan yeni sınırlamaların, za
man içinde daha da gevşdtileceğine inandığımızı vur
gulamak isterim. 

Tasarının ikinci maddesi «İBaşlangıçta belirtilen 
ilkeler» 'ibaresini kullandığına göre; Komisyon, Ana

yasada bir başlangıç bölümünün bulunmasına gerek 
duymuş Ibulunmaktadır. Biz de 'bu görüşe katılıyoruz, 
'Başlangıç, bir toplumun 'bağlı bulunduğu ve fakat he
nüz hukuk kuralı haline getirilmesine olanak bulun
mayan sosyal değerlerin açıklanması niteliğini taşır. 
Diğer birçok memleketlerin anayasalarında da bulu
nan 'başlangıcın, Türkiye açısından da yararlı ola
cağı kanısındayız. Esasen, 12 Eylül harekâtının meş
ruluğunu 'belirtme yönünden de bunda zorunluluk 
vardır sanırım. Başlangıcın kısa ve özlü ıbiçimde ya
zılması, bölücü değil toplayıcı ve millet, memleket 
bütünlüğünü sağlayıcı 'bir anlatımla olması gerekti
ğine inanıyorum. Simidi, başka 'bir meseleye; çer
çeve anayasası mı, yoksa düzenleyici anayasa mı ko
nusuna geliyorum : 

Yukarıda, Anayasanın Devlet yönetiminin dayan
dığı temel kuralları içerdiğini betirtmişt'im. Bu açı
dan ele alınca, Anayasanın olabildiği kadar -kısa 
tutulması gerektiği düşünül'eibiMr. Sanayileşme süreci
ni tamamlamış, teknolojisini üst düzeye çıkarmış ve 
demokratik alışkanlıkları kökleşmiş olan memleket-
ler için çerçeve anayasa yeterli sayılabilir; fakat mem
leketimiz için düzenleyici bir anayasanın daha uygun 
olacağı kanısındayım. Ancak, bu düzenlemenin de her 
sorun için ayrı bir hüküm konulması biçimindeki ha-
disecıi, kazlüst metoda dayalı çok ayrıntılı bir Ana
yasa biçiminde anlaşılmaması gerekir. Çok ayrıntıla
ra inen 'bir anayasa, toplum dinamizmine ayak uydu
ramaz ve sosyal bunalımlara neden olabilir. 

Öteden beri sert anayasa, yani kolayca değiştiri
lemeyen anayasa geleneğine saihlip bulunduğumuz ger
çeğine dayanarak, Anayasamızın çok ayrıntılı hüküm
ler içermemesi yolunun seçilmesini, sadece ilkeler ve
ya ilke niteliğindeki hükümleri saptayarak yenlisini 
kanunlara bırakmanın daha doğru olacağı kanısın
dayım. ıBu açıdan 'bakıldığında, Anayasa Tasarısının 
bazen gereksiz ayrıntılara, inmiş olduğu gözükmek
tedir. Madde metinleri içerisinde gerekçe niteliği ta
şıyan ibarelere ve gere'ksjz cümlelere de rastlanmak
tadır. ©unların metinden çıkarılması, Anayasada hiç
bir eksiklik yaratmaz. Örneğin : 

43 üncü maddede, herkesin mülkiyet ve miras 
haklarına sahip olduğu 'belirtildikten sonra, ayrıca 
bu hakların diğer temel haklar gibi Anayasa güven
cesi altında olduklarını açıklamaya Ihilmem gerek var 
mı? Eski Anayasada zaten yoktu. 'Bu cümlenin mad
deden çıkarılması acaba neyi değiştirir? 

Diğer tb'ir örnek : Gençlerin korunmasiyle ilgili 
70 nci maddedekii «İstiklâl ve Cumhuri yetimizin ema-
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•net edildiği gençlik» 'tabirinin kaldırılması 'bu madde
de ne gibi bir eksiklik yaratır? Kanımca bu 'ifadeye, 
olsa olsa gerekçede yer verilebilir. Yoksa, madde 
metninde değil. 

'Biraz önce Sayın Cemil Çalkmaklı arkadaşımız 
beyan etmişti, Prusya Memleket Kanunnamesi diye 
bir IKanun. vardır, Ü 71916'larda yapılmıştır. 17 bin kü
sur maddeyi ühtiva etmektedir; fakat zaman içerisin
de 'bunun 'birçok maddeleri uygulanamamıştır. 

İBİİzde mecelle 'Ii8i7ı6'da netioelendiirildiği zaman, 
Uİ85U maddeyi kapsamakta İdi; fakat 25-30 sene sonra 
bunun ancak 3ÖQ maddesinin uygulanablir hale gel
diği anlaşılmıştır. Halbuki mecelle, Ibir 'borçlar kanu
nu liıdi, bizim bugünlkü 'Borçlar Kanunumuz sadece 
546 maddeden ibarettir. Demek ki madde çokluğu 
meseleyi ihalietmıeye yaramaz, tbazan ıbir talkım sakın
calar doğurur. 

ISistem tenoiırıi sorunu : 

(20Q yıla yakın !bir süreden beni çağdaşlaşma ve 
özgürleşme çabaları 'sonunda, özgürlükçü ve çoğulcu 
demokrasi rejimi temel alımdığına göre, bu temele 
uyacak iki sistemden 'binisini; yani ya başkanlık sis
temini, yahut da parlamenter islstemıi seçmek zorunlu
luğu ortaya çıkmaktadır. 'Burada, özellikle T9ö4'ten 
iberi siyasal tercihimiz ve 'birikimimiz, parlamenter 
•sistemden yana gözükmektedir. Komisyonca hazırla
nan Tasarıda da parlamenter sistemlin seçilmeikte ol
duğu söylenebilir. Söylenebilir diyorum; çünkü rapo
run başlangıcında, yasama ve yürütme ilişkilerinde 
parlaımen'ter rejimin bütün gereklerini uygulamaktan 
söz edilmesine rağmen; Tasarıda, 'başkanlık s'istemıi-
nin mantığına uyan bazı 'hükümlere de yer verilmiş 
bulunmalktadır. Örneğin : 

Tasarının (1126 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaş
kanının 'başbakanı veya bakanları görevden alması, 
en çarpıcı bir örnek olarak gösterilebilir. Yüksek de
receli bazı görevlilerin doğrudan doğruya Cumhur-
'başikanınica atanması gibi daha 'birçok konuda tanınan 
yetkiler, tamamen başkanlık sistemline uyan hususlar
dır. Sorun bu yönü ile değerlendirildiğinde denebilir 
ki, Cumhurbaşıkanına tanınan bu yetkiler, Baş/kanlık 
sistemi için. belki azdır; Fakat gerekçede benimsen
diği 'belirtilen parlamenter sistem açısından da biraz 
fazladır. 

O halde Tasarının bazan söylendiği gibi, yan 
başkanlık, yumuşak başkanlık veya başka bir deyim
le karma bir sistem olduğu söylenebilir; fakat demok
ratik gelenekleri henüz yerleşmemiş olan memleketi
mizde, böyle bir sistem karma değil, sürtüşmelere 

yol açacak karmaşık bir sistem olur. Karmaşık bir sis
tem de, oldukça geniş olarak verilmiş bulunan yet
kilerin tarafsız hakem durumunda olması istenen 
Cumhurbaşkanını, hükümetle uyuşmazlığa ve siyasî 
polemikler deryasına çekeceğinden endişelenmemek 
mümkün değildir. 

Anglo Sakson ırkının egemen olduğu Amerika 
Birleşik Devletlerinde iyi .sonuç veren başkanlık sis
teminin, Latin ırkının egemen olduğu Güney Amerika 
devletlerinde iyi sonuç vermediği görülmektedir. Keza, 
üçüncü dünya devletleri denilen memleketlerde de 
durum buna benzemektedir. 

Öte yandan Tasarı, bu kadar geniş yetkilerle do
natılmış Cumhurbaşkanının, hangi yetkileri tek başı
na, hangilerini başbakan ve ilgili bakan ile birlikte im
zalaması konusunda açıklık getirmediği gibi, ileride 
çıkacak kanunlarla da Cumhurbaşkanına yetki veri
lebileceğini hükme bağlamaktadır. Yönetimin bazı 
yüksek görevlilerinden başka, ki bunların Cumhurbaş
kanınca tayin edilmesi belki olumlu karşılanabilir; fa
kat onlar yanında Anayasa Mahkemesi, Danıştay gi
bi yüksek yargı organlarına da Cumhurbaşkanını doğ
rudan doğruya atama yapması, yargı bağımsızlığını 
gölgeye düşürecek niteliktedir. Bugünkü durumda böy
le bir endişeye yer olmadığı söylenebilir; fakat siya
sal partiler gerçeği karşısında, ileride çoğunluk parti
si liderinin Cumhurbaşkanı olamayacağından söz edi
lemez. Böyle bir olasılık, hem başkanlığı tamamen 
önemsiz bir duruma düşürür, hem de bütün güçlerin 
Cumhurbaşkanında toplanmasına yol açar, Meclise 
karşı siyasal sorumluluğu bulunmayan böyle güçlü 
bir Cumhurbaşkanlığı makamının, parlamenter siste
me uyduğu söylenebilir mi?... 

Cumhurbaşkanının seçimine gelince : 

Bu seçimin millet tarafından değil meclis tarafın
dan yapılmasının, memleket gerçeklerine daha uygun 
düşeceği kanısındayım. Memleketimizin gerçeğinin bu
nu zorlamakta olduğu düşüncesindeyim. Devlet başka
nının halk tarafından seçilmesi, onun aktif politika
ya girmesi ve seçim kampanyasında çeşitli yermelere, 
hatta suçlamalara muhatap olması sonucunu doğu
rur. Bugünkü durum istisna edilse bile, partili de
mokraside bağımsız bir adayın seçilmesinin imkânsız
lığı karşısında; başkan adayının ya partili olması ve
ya bir partinin desteğini sağlaması gerekecektir. Bel
ki bir çoklarınızın hatırlayacağı üzere, 1950 - 1954 
seçimlerinde Rauf Orbay gibi bir adam, bağımsız 
adaylığını koyduğu İstanbul'dan seçilememiştir. 
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İşte, parti desteği Cumhurbaşkanının yıpranma
sına yol açar ve bu gibi durumlara meydan vermemek 
için Cumhurbaşkanının meclisçe seçilmesi ve bütün 
milleti temsil edecek bir kişinin seçiminde de salt 
çoğunluk aranması uygun olur. 

Tasarının hazırlanmasında yabancı anayasalardan 
ve 1961 Anayasasından da esinlenilmiş olduğu anla
şılmaktadır. Bu da gayet normaldir. Ancak 1961 Ana
yasasının eleştiri ve tartışma konusu yapılmamış mad
delerinden bazılarının niçin değiştirildiği anlaşılama
maktadır. Örneğin; seçim döneminin dört yıldan beş 
yıla çıkarılması bunlar arasındadır. Bu değişikliğin 
gerekçesi olmadığı gibi, ara seçimleri bakımından da 
sakıncalı tarafları vardır. Bu itibarla yasama dö
neminin , dört yıl olması uygun düşeceği kanısında
yım. 

Temel hakların sınırlanmasında birtakım belirsiz
likler ve hatta biraz fazlalık olduğu görülebilir. Biraz 
evvel bir arkadaşın söylediği gibi, burada kantarın 
topu sınırlama tarafından biraz ağır basmış bulun
maktadır. Bu sınırlamalar üzerinde, ayrı ayrı durmaya
cağım. İleride maddelerde sırası geldikçe durabiliriz. 
Ancak, burada şu hususu belirtmek isterim. 1961 
Anayasasında mevcut olan sınırlamalarla kanunun özü
ne dokunulamayacağı ilkesi yerine, tasarıda sınırla
maların demokratik toplum düzeninin gereklerine ay
kırı olamayacağı ve öngördükleri amaç dışında kulla
nılamayacağı ifadesi konulmuş bulunmaktadır. Hak
kın özü kavramının belirsizliğinden söz edilebilirse de, 
Anayasa Mahkemesi kararlarında «Bir hak ve özgür
lüğün kullanılmasını son derece zorlaştıran ve onu 
kullanılmaz duruma düşüren kayıt ve şartlara bağlı 
tutulması halinde hakkın özüne dokunulmuş olur» 
denilmek suretiyle belirsizlik Anayasa Mahkemesi içti
hatlarıyla giderilmiş bulunmaktadır. Halbuki yeni te
rimler, yeni ifadeler karşısında yeni yorumlara yol 
açılmış bulunmaktadır, ki bu da hukuk literatüründe 
çok önemli bir rol oynayan hukuktaki istikrar prensi
bini de zedeler. Bu itibarla eski «Hakkın özüne dokun
ma» teriminin yenisine üstün olduğu görüşündeyim. 

Hakların ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını 
düzenleyen 13 üncü maddedeki «Hak kaybetme» 
hükmü tereddüde yol açabilecek ve ikinci sınıf bir 
vatandaş yaratacaktır. İBu hak kaybetme durumunun 
ceza mahkûmiyetine bağlı olup olmadığı ve kayıp 
hükmünün geçici nitelikte verilip verilemeyeceği be
lirtilmediğine göre mahkemeler uygulamasında du
raksamalar olacaktır. Gerçi Alman Anayasasında da 

böyle bir şey mevcuttur; ama orada hak kaybının 
geçici olabileceği ifade edildiği gibi,' hak kaybetme
ye Anayasa Mahkemesince karar verilmektedir. 

Tasarıda yeni organ olarak düzenlenen Devlet 
Danışma (Konseyiyle Devlet Denetleme Kurulunun 
düzenleme biçimleri doyurucu değildir. Bu düzenle
menin gözden geçirilmesinde yarar vardır, özel
likle çalışma alanı pek belli olmayan Devlet De
netleme IKurulunun önce İsveç'te uygulanmaya baş
layıp sonradan IBatı Avrupa ülkelerine de yayılan 
orribustman, yani kamu deneticisi niteliği kaandı-
rılmak suretiyle Anayasada yer alması belkide daha 
uygun olur. İBu suretle adı geçen kurula yurttaşların 
dilek ve şikâyetlerini inceleme yetkisi de verilerek ta
sarının '82 nöi maddesinde yer alan dilekçe hakkında
ki hükümlere işlerlik kazandırılmış olur. 

Tasarıda yargı organlarının bağımsızlığını zede
leyen bazı hükümler vardır ki, vaktinizi almamak 
için şimdi onlar üzerinde durmuyorum. İleride sırası 
geldiğinde onlar üzerinde de durulacağı gayet tabiî-. 
dir. 

Tasarıda yine yönetim bakımından mevcut olan 
ve bilhassa dernekler ve yerel yönetimlerle ilgili olan 
ve İçişleri Bakanına verilmiş olan kapatma, iptal et
me vesaire gibi bazı yetkiler fazla gözükmektedir. 
Halbuki, mesala dernekler için idare makamına, 
mahkemeden karar alıncaya kadar faaliyetten dur
durma yetkisi verilmiş bulunduğuna göre, ayrıca bir 
de İçişleri Bakanına dernekleri kapatma yetkisinin ve
rilmiş olması kanımca biraz fazladır. 

Tasarıda Devlet Planlama Teşkilatı kaldırılmış ve 
fakat ondan sonra Sosyal ve (Ekonomik Konsey ku
rulmuş bulunmaktadır. Sosyal ve Ekonomik (Konse
yin kurulması Devlet Planlama Teşkilatının kaldırıl
ması için bir sebep teşkil 'etmeyeceği kanaatindeyim. 
Zaten ISosyal ve Ekonomik (Konseyin üyeleri arasına 
Planlama Teşkilatından da bir temsilcinin geleceği 
ifade edilmiştir. (Bu itibarla Devlet Planlama Teşki
latının yeniden Anayasaya konulmasında yarar oldu
ğu kanısındayım. 

Diğer taraftan Türk Dil Akademisi hakkında da 
hüküm konulmuş bulunmaktadır. Bunun da gerek
çesi pek doyurucu değildir. IKanımca, olsa olsa Bi
lim Akademisi hakkında bir hüküm konulabilir ve 
düzenlemeler kanuna bırakılacağı için, dil akademisi 
belki dil bilgi, bilim akademisi içerisinde ayrı bir bi
rim olarak yer ala'bilir. !Bu iüibarla Dil Akademisi 
hakkındaki hükmün tasarıdan çıkarılmasının uygun 
olacağı kanısındayım. 
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Tasarıda biçim, şekil bakımından da üzerinde du
rulması gereken birçok noktalar vardır. Bunların hep
si üzerinde şimdiden durmaya lüzum görmüyorum. 
Yalnız birkaç örnek vermek isterim. 

Bazı maddeler çok uzundur ve ifadelerdeki karı
şıklık yüzünden hükmün anlaşılması kolay olmamak
tadır. Üç, dört, hatta beş fıkralı maddelere bir şey 
denemezse de yedi, sekiz ve hatta dokuz fıkralı mad
deler vardır ki, bunları ayrı ayrı maddeler haline 
getirmek yerinde olur. 

BİAJŞKİAIN — Sayın Bilge, beş dakikanız var. Bu
yurun efendim. 

NECİP BİLGE — /Bazı maddelerin ifadelerinde 
adeta gerekçe sayılabilecek ibareler kullanılmıştır. 
Bunların maddelerden çıkarılması nygun olur. 

Bazı maddelerde mevcut olan ibare bozuklukla
rı düzeltilmelidir. Terimlerde ve kelimelerde de bir
lik yoktur. Gençlerin korunmasına ilişkin olan 70 
inci maddede «IMüspet ilim» tabiri kullanıldığı halde, 
«öğretim hakkı ve ödevi» başlıklı 42 nci maddede 
«Çağdaş Bilimden» söz edilmektedir. Ba ikisinin bir
birine uygun hale getirilmesi lazımdır. 

Madde metinlerinde «İnhisar, münhasır, intibak» 
gibi eskimiş veya tam anlamıyla tutulmamış sözcük
lerden ve Türk diline ters düşen cümlelerden kaçı
nılması gerektiği kanısındayım. Ancak, Ulu önder 

• İAtatürk'ün Meclisi açış konuşmalarında veya diğer 
demeçlerinde belirttiği üzere, Türk dilinin yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtulması çabalarından 
da vazgeçmemeliyiz. Gerektiğinde belki bazı yaban
cı kelimeler kullanılabilir; ama o dillerin kurallarına 
itibar etmemeliyiz, yani yabancı dil kuralını Türkçe 
de kullanmamalıyız. Bugün Fransızca'da, İngilizce 
veya Al:manca',da bazı yabancı (kelimeler vardır. Fa
kat bunların hiç birisinde veya yabancı hiçbir dilde 
yabancı dil kuralları başka bir dilde kullanılmaz. 
ama biz bazaın bunları 'kullanıyoruz, haitıta sıkça kul
lanıyoruz. «Defaten peşinen, nakten» gibi iArapçaya 
mahsus tenvînli kelimeler kullanıyoruz, hatta bunu 
bazen Türkçe IkeÜirnelerde bile 'kullandığımız 'ulumakta
dır. Faraza «Ayrıyeten» diyoruz, yani Türkçe kelime
yi Arapça tenvînle kullanıyoruz. Bu tenvînli keli
meler yerine pekâlâ «Peşin olarak, nakit olarak» ve
saire gibi kelimler kullanılabilir. Diğer yandan dili
mizde «Genel, özel, kumsal, bilimsel» gibi kelime
lerde olduğu gibi «El, al, sel» eklerimiz mevcut ol
duğu halde, yabancı olan «Nispet» «i» si kullanma 
yoluna gitmemiş doğru değildir. O halde «Siyasî» ye

rine «Siyasal» '«Serbesti» yerine »«Serbestlik» gibi ke
limeleri kullanmamız daha doğru olur kanısındayım. 

Bir arkadaşımız, Sayın Kantarcıoğlu tasarıdaki 
> «Önlem» kelimesi üzerinde durarak bunun «Tedbir»'i 

karşılamadığını, «Önlem» kelimesinde bir şeyi önle
menin söz konusu olduğunu belirttiler. Biz de hemen 
ekleyelim ki, «Tedbir» kelimesinde de olumlu bir şe
yi başarıya ulaştıracak çare anlamı bulunduğu gibi, 
olumsuz şeyleri önleyecek çare anlamı da vardır. 
Yani, hem önlemekten önlem, hem de müspet ola
rak bir şeyin başarıya ulaşmasını sağlayacak önlem 
manası bulunmaktadır «Tedbir» kelimesinde de. 

Gerçekten Kâmûsu Osinaniyede «Tedbir» şöyle 
açıklanmaktadır: Umûr-i hayriyye veya şerriyeye, ba
sarak söylüyorum: «Umûr-i hayriyye \eya şerriyeye 
müteallik hertürlü maddenin encamını takdir ve aki-
betine hasrı nazar ederek husulü çarelerini ve esba
bını tehiyye ve tertip eylemek.» Burada ucûr-i hay
riyye olumlu birşey için tedbir, umûr-i şerriyye de 
olumsuz olan birşeyin önlenmesi hususundaki tedbir, 
yani önlemi ifade etmektedir. iBinanaleyh, tedbir ke
limesinde de hem olumlu, hem olumsuz yanı sözko-
nusu olduğuna göre, önlem kelimesinde de aynı şe
yin sözkonusu olmasında bir sakınca yoktur. Bazen 
kelimeler çift manada kullanırlar. Çift veya daha 
birçok manada kullanılabilirler. Dilimizde «Çalmak» 
kelimesi vardır. Bu bir müzik aleti çalmak manasına 
geldiği gibi, kapıyı çalmak anlamına geldiği gibi, 
hırsızlık yapması anlamına da gelir. Fransızca'da ay
nı zamanda «Volee» kelimesi hem hırsjzlık yapmak, 
hem de uçmak anlamına gelir. (Bu itibarla, «önlem» 
kelimesinin de iki manayı içermesi bir sakınca teş
kil etmez madde metinlerinde kullanılması için. 

Meclisimizdeki görüşmeler sonunda tasarı hü
kümlerinin daha olgunlaşmış ve Türk Milletinin be
denine dar gelmeyecek ve onun beğenisini kazana
cak biçimi almış olarak çıkacağına inancımı belirtir 
hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Yeğenağa söz sizde. 
SÜLEYMAN SIRRI IKIRCALI — Sayın Başka

nım, söz istiyorum. 
BAŞjKAN — Ne hakkında Sayın Kırcalı? 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Bil-
ge'nin bir açıklamakta olduğu; bizi alakadar ettiğini 
düşünüyorum. «19161 Anayasasının değil, 1980'e hep 
beraber geldik, hepimizin kusuru var» dediler. IBen 
bu kusura dahil olduğumu zannetmiyorum. Şunu 



Danışma Meclisi B : 1 

belirtmek istiyorum. Gerekirse söz veriı seniz açıkla
mak istiyorum efendim. Çünkü, bu hepimizi ilgilen
diriyor. Ben, beni ilgilendiren konuyu cevaplamak is
tiyorum. ıBen, 1980 olaylarına gelmekte kendimi ku
surlu görmüyorum. Ve pekçok arkadaşımın bunda 
kusuru olduğunu zannetmiyorum; Necip Bilge Ho
camız da dahil olmak üzere. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

içtüzük gereğince söz hakkım doğdu. 
BAŞKAN — Efendim, hangi hususta? 

SELÇUK IKİANTARCIOĞLU — Sataşma ol
du. 

Türk Dil (Kurumunun sözlüğünde «Önlem» yok
tur. ıBen de öyle konuştum ve sonra açıkladım. 
«Tedbir» in karşılığı olarak «Önlem» vardır. İki ma
naya geldiğini açıkladım, yanlış anlamışlar onu be
lirtmek istedim. 

.ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSayın Yeğenağa. 
Efendim, Sayın Yeğenağa, Sayın Alpdündar'a 15 

dakikasının '10 dakikasını vermişlerdi; 5 dakika kal
dı kendilerine. Ben, yüksek müsaadenizle kendilerine 
bir, iki dakika ilave edeceğim. 

Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Teşekkür ederim Sa

yın IBaşkan. 
İSayın ıBaşkan, muhterem arkadaşlarım. 

Efendim, Danışma Meclisinin çalışmaları meya-
nından olan Anayasa Komisyonu çalışmalarına müm
kün olduğu kadar iştirak etmeye çalıştım; çünkü ak
şam @eç vakte kadar çalışıyordu Komisyon, Meclis 
tatil olduktan sonra, umumiyetle o Komisyona gi
derdim ve orada ne kadar güzel, ne kadar titiz çalış
tıklarına şahit oldum. Güzel de bir eser hazırlamış
lar, kendilerini tebrik ederim; ayrıca da bizim adı
mıza hazırladıkları bu tasarıdan dolayı da 'teşekkür 
ederim efendim. 

Efendim, ben kısa konuşmayı lercih ettim. İSebe-
bi, maddelerde görüşmeyi tercih ettiğimden de; fa
kat genelinde de söz istedim. Sırf birkaç takıldığım 
tmaıddieyi muhterem arkadaşlarıma izah etmek için
di. ki, bu maddeler üzerinde hepimiz düşünelim ve 
ima'li 'fikrettıiğimiiz zaman, hazırlandığımız zaman, bir 
önerimiz olduğu zaman bunlardan haberdar olalım 
diye, onun için madde madde takıldığım noktaları 
izah etmeyi uygun buldum; kısa sürecektir efen
dim. 
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|- Benim asıl takıldığım nokta, Türkiye'nin iktisadî 
hayatına tesir eden meseleler. Bunlardan bir tanesini 
söylüyorum. Ekonomik ve Sosyal Konsey diye bir 
konsey kuruluyor. IBu da bir Anayasal kuruluş ola
cak. Ben, bundan endişeliyim. Devlet Planlama Teş
kilatı varken, İstatistik Enstitüsü varken, İstatistik 
Umum Müdürlüğü varken, devletin diğer iktisadî 
faaliyetini gören müesseseler ve bakanlıklar varken, 
böyle bir Konsey, Anayasal kuruluş namı altında bir 
Konsey ortalığı çok karıştıracaktır kanaatindeyim. 
Ben pratikten, neler olacağını kestirebilen bir arka
daşınızım. Devlet istediği zaman istişare heyetleri ku
rar, müşavirler tayin eder. Bü konsey yerine 'bir mü
şavere heyetini herzaman istihdam edebilir. Böyle 
Anayasal bir kuruluşa gerek görmüyorum efendim. 

İkinci bir konu; KİT lerin denetimi Sayıştaya ve
rilmiş. Sayıştay eğer (KİT leri denetlemeye kalkışır
sa, İktisadî Devlet Teşekkülleri, mesela Sümerbank 
ne pamuk alabilir, ne iplik satabilir. Sayıştay bugün
kü fonksiyonunu ifa etmekten aciz iken, ibirde KÎT 
leri denetlemeye kalkışırsa, Türkiye'nin iktisadî ha
yatı felce uğrar. Eskiden olduğu gibi, yönetim kurul
ları vasıtasıyla yüksek murakabe heyeti vasıtasıyla 
ve ait oldukları hakanlıkların teftiş kurulları vasıta
sıyla mükemmelen bu teşekküller denetlenebilir, de
netlenmektedir. Bütün mesele yüksek murakabe he
yetinin iyi çalışması ve bu denetleme raporlarının 
İMeclise geldiği zaman Meclisin çok iyi bir şekilde 
bunları tetkik edip neticeye varması meselesidir. 
Onun için, yeniden bir Devlet Denetleme Kurulu 
kurulmasına da karşıyım. Böyle bir kuruluşa da lü
zum yok. Yüksek Murakabe heyeti vardır; Devlet 
Denetleme iKurulu kuruluyor, Cumhurbaşkanının 
emrinde, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirile
cek ve neticesi Cumhurbaşkanına gelecek. Bu bir te
dahüldür. Devlet idaresinde Cumhurbaşkanlığı mü
essesesiyle hükümet arasında bir sürtüşme vasıtası 
olacaktır, tamamen sakıncalıdır. Buna da karşıyım 
efendim. 

Ayrıca, madenler hakkındaki kanun maddesi 1961 
Anayasasının 130 uncu maddesinin yanında biraz da
ha geri kalmış intibaını verdi bana. Onu da düzelt
mekte fayda mülahaza ederim. 

Ayrıca efendim, şimdi müessese, Cumhurbaşkan
lığı müessesesine büyük yetkiler verildi. Büyük gö
revler verilmiş oluyor. Kuvvetli bir devletin icaba-
tından; fakat hükümettir asıl icra. Onun için, mües
seseler arasında sürtüşmeyi önleyecek tedbirleri şim-

. diden düşünmekte fayda var. Mesela; «Cumhurbaş-
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kanı, başbakanın usulüne uygun olarak Cumhurbaş
kanınca görevine son verebilir» ibaresinin bulunma
sı dahi hata. İtimat oyu almayan başbakan çekilir ve 
yerine yenisi inha edilir. Bunu o şekilde bir ibareyle 
ilave etmekte fayda var. «Cumhurbaşkanınca göre
vine son verilebilir» maddesi bence fazla. Müessese
ye karşı da birşey oluyor. 

Şimdi efendim, Cumhurbaşkanı seçimi. Cumhur
başkanı seçiminde nisap aranmaksızın dördüncü 
oylamada en çok oy alan Cumhurbaşkanı seçilir. 
Ben buna karşıyım efendim. Nisabın temini için en 
güzel zorlayıcı usul, eğer 4 üncü seçimde de nisap 
sağlanamazsa seçim yenilenir maddesi bu seçimin 
4 üncü seçime kadar yapılmasını temin edecek bir 
hüküm olur. Ben hiçbir zaman 400 kişilik meclisin 
60 oyunu alıp da cumhurbaşkanı olmuş bir cumhur
başkanı görmeyi tahayyül etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, bitiriyor muyuz?.. 

TURGUT YEĞENAĞA — Bağlıyorum efen
dim. 

IBAŞKAN Lütfen. 
TURGUT YEĞENAĞA — Asıl beni düşündü

ren Devlet Danışma Konseyi. Devlet Danışma Kon
seyi bence ismini de değiştirmek suretiyle, ya «Cum
huriyet 'Konseyi» ya «Devlet ,Konseyi» şeklinde ve
yahut «Devlet Divanı» şekline getirmek suretiyle 
Anayasa (Mahkemesinin görevini de yüklenen ve 
Fransız usulünde olduğu gibi, çıkan kanunları Ana
yasaya ve Türk törelerine uygun olup olmadığı hak
kında cumhurbaşkanını ikaz edecek bir müessese şek
linde düşünüyorum. Onun için bu Devlet Danışma 
Konseyi daha başka bir nam altında Anayasa Mah
kemesinin de fonksiyonunu yerine getirmesi lazım. 
Anayasa Mahkemesi artık yargı organı olmaktan çık
tı. Bir kere Yüce Divan görevi Anayasa Mahkeme
sinden alındı Yargıtay'a verildi. Yargılama organı 
olmaktan çıktı. Yargılama organı olmaktan çıktıktan 
sonra istişarı bir müessese olarak bu Konseye ilave 
edilebilir. 

Ayrıca efendim, bu IKonsey bu şekilde mi çalışır 
veyahut Senatoya mı dönüştürülür; bu da kabili mü
nakaşadır. Onun için serlevhalarını vermek suretiyle 
sizlere düşünme imkânı verdim. En iyisini elbirliğiy
le çıkarmaya çalışacağımıza inanıyorum. 

% Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKlF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

j Her şeyden önce Türk Milletine, onun demokra
tik özlemine-, benliğindeki özgürlük ve haklılık bağ
lılığına uygun bir anayasa yapılmasını gönülden dili
yorum. Bu bize düşen bir görev olarak ortaya çıkı
yor. Bunun için bütün üyelerin kendi, engin vatanse
verlik, millî dayanışma ve insan varlığına olan saygı 
hislerinin buradaki görüşmelerde hâkim olacağına 
inanıyorum. 

Sayın üyeler; 

Türk Milleti büyük bir şansa sahiptir. O şans de
mokrasiye âşık bir Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip 
olmasıdır. Binaenaleyh, demokrasimizin teminatı 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Birkaç tecrübe bunu 
göstermiştir. Kuıkusuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu 
teminatı da onun içten bağlı olduğu büyük insan, bü
yük devlet adamı Atatürk'ten doğmaktadır. Ben, bu 
anlamda Türk Milletinin hakikaten Türk Ordusunun 
teminatı altında olan demokrasiyi geliştirmek bakı
mından bize düşen tarihî görevi de belirtmek istiyo
rum. 

Kuşkusuz Anayasa Komisyonumuz geç veya güç 
de olsa, hatta birçok üyelerin temas ettiği gibi eksik 
de olsa, bazı yerleri yanlış da gözükse gene bir metin 
hazırlamış ve getirmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla 
kendilerine huzurunuzda ben de teşekkür ederim ve 
hepsini tebrik ediyorum; fakat hemen belirtmek ge
rekir ki, 13 üyenin çeşitli hükümlere aykırı fikirleri 
olduğunu belirtmiş olması, kendi aralarında bu an
lamda tam bir ahengin bulunmadığını gösteriyor. 
Gerçi fikir mübadelesi, mücadelesi demokratik bir 
müessesedir; ama temel konularda birleşmiş olmak 
da gene demokrasinin bir esasıdır. 

Ben, bu Anayasa Tasarısını önce gazetelerden 
okudum, tik intibam itiraf ederim, müspet olmamış-

I tır. Gerçekten 1961 Anayasasını yaşamış olan bir 
kimse olarak yeni Anayasanın ondan daha geri, ona 
daha ters düştüğünü gördüm. Zaten Sayın Komisyon 
Başkanı bunu kendileri de itiraf ettiler. Daha dar, 
daha birçok özgürlükleri kısıtlayacaklarını söyledi
ler ve hatta «Fazla hürriyet anarşi yaratır» diye de 
bazı gazetelerde beyanlarını okuduk. Fazla hürriyet, 
aşırı hürriyet belki anarşi yaratır; ama birçok de
mokratik memleketlerde böyle olmadığı da bir vakıa. 
Kaldı ki, aşırı hürriyet, fazla hürriyet anarşi yaratır 
da aşırı tazyik ne yapar?.. Onu da herhalde sormak 
gerekir kendimize. Bu Anayasada birçok hürriyetle
rin daraltılması tazyik vesilesi olmayacak mıdır?.. 

I Dolayısıyla bu kez üstten olmasa bile, alttan bazı 
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tepkiler ve istemediğimiz sonuçlar doğmayacak mı
dır?.. Bunda tereddüt ederim. 

Değerli üyeler; 
Bu girişten sonra bu 'Tasarının içeriği hakkında 

bazı görüşlerimi belirteceğim. 
Şekil bakımından birçok değerli üyeler temas etti

ler. Bazı hatalar ortada. Üslûp yerine göre iyi, yeri
ne göre pek tatminkâr değil; ama Kanunun hazır
lanış şekli kanaatıma göre, kanun tekniğine de uy
gun, 

Şekil bakımından bazı deyimlere temas etmek is
tiyorum. Bir defa bir maddede haksız ihlalden söz 
ediliyor. Ihla! zaten haksız bir işlemdir. Haksız ihlal, 
zannediyorum ki, Türkçe'de kullanılmaması gereken 
bir deyim oluyor. Bir kaçmış madde. 

Öte yandan diğer bir maddede «Uyulması gere
ken tavsiye» deniyor. Tavsiye, uyulması gereken an
lamına hiçbir zaman gelmez. Tavsiye edilen şahsın 
kendi iradesine bırakılmıştır. Binaenaleyh, uyulması 
gereken, gayet tabiî eski tecrübelere dayanarak ileri 
sürülen bu deyim, bunu kullanmış olmaları mecbu
riyeti aslında Türkçe bakımından da sakatlık ortaya 
çıkarmıştır. Güvenlik kurulunun kararlarına uyulma
sı gereksin, diye koymuşlar; ama «Tavsiye»yi kaldı
rın bari yahut da başka bir deyim koyun. Binaenaleyh, 
ters bir anlam ortaya çıkıyor. Türkçe'mize uyan bir 
deyim değil. Mana itibariyle birbirine zıt düşen ifade
ler var. 

173 üncü maddede davaların en kısa sürede ka
rara bağlanması yer almış. 174 üncü maddede ise, 
aynı hususta davaların mümkün olan. süratle sonuç
landırılması hükmü bulunuyor. İki ifade aynı. Bi
naenaleyh, eski deyimle burada haşiv var yahut te
kerrür var derim. 

Bundan başka bir nokta da şu; 1 inci maddenin 
hemen altında «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» 
dedikten sonra; «Bu madde değiştirilemez, değiştiril
mesi dahi teklif edilemez.» O muazzam kuvvetin, 
yani 1 linçi maddenin Türkiye veya Türkiye Devleti
nin bir Cumhuriyet olduğu hakkındaki o büyük cüm
le, altında hemen bir teknik ifade, yersiz bulduğum, 
hatta yakışıksız bulduğum bir ifade. 1961 Anayasa
sında hiç olmazsa 8 - 9 madde geçtikten sonra 9 uncu 
madde olarak koymuşlardır bunu. Bunu belki en 
son maddeye de atmak kabil. 198 inci madde deği
şikliklere ilişkin hususlar. 

Değerli üyeler; 
Asıl konuyu daha yakından incelemek bakımın

dan Tasarının içeriğine, muhtevasına geçmek iste-
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rim. İlk düşüncem bu Tasarının 1961 Anayasasının 
etkisinden çok tepkisi lile hazırlanmıştır. Kusurlar 
1961 Anayasasına atfedilmekte, dolayısıyla da onun 
tepkisi altında daha sert tedbirler alınması gerekliliği 
zannediyorum Komisyonda hâkim olmuş bulunmak
tadır. 

Bazı arkadaşlar belirttiler, bir metnin kusuru ola
maz, onu uygulayanların olur. Biraz hatıranıza baş
vuracağım ve bir kısım arkadaşların biz profesörlere 
ve hâkimlere olan ithamlarım da cevaplandırmak is
terim. 

Düşününüz, bir memleket ki, idareciler her türlü 
keyfî işlemlerle meşguldürler, iktisadî anlamda birçok 
haksızlıklar, vurgunlar, sömürüler her türlü (Bazı 
diyelim isterseniz) hareketler vardı. Bunları görüyor 
millet, bunları görüyor hocalar, bunları görüyor Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay. Ne yapar?.. Mümkün ol
duğu kadar vatanî hissi bakımından bunlara bir gem 
vurmaya, bunlara karşı çıkmaya çalışmaz mı?.. Ana
yasa Mahkemesinin birçok kararlarında, iptal karar
larında acaba böyle bir vatanî hissin etkisi yok muydu, 
Danıştay'ın bazı kararlarında acaba böyle bir his 
yok muydu, neden hepsini birden itham ediyorsunuz, 
ediyoruz daha doğrusu?..; 

Biz hocalar mümkün olduğu kadar, bir kısım ta
biî hakikaten kendini başka gayelere vermiş hocalar 
olabilir; fakat biz hocalarda da belki böyle bir tepki 
olmuştu. Neden bu idarecilerimiz, şu memleketi gül 
gibi idare etmiyorlar da, birtakım partizanca işler ve 
herkesin kulağında dolaşan birtakım hadiselere se
bebiyet veriyorlar, acaba bunu tenkit etmek gerek
mez miydi?.. Bu tenkidin altında da ister istemez 
kanuna aykırı gibi gözüken sonuçlar doğmaz mıydı?.. 
«Hocalar telkin ettiler» Evet, bir kısmı öyle; ama bir 
kısmı, mühimmi; büyük bir kısmı da tam bunun ter
si hükümeti korumak için çalıştı; ama olmadı. 

Şimdi, hocalar kabahatli olduğu takdirde, neden 
öğretim üyelerinin bir kısmı öldürüldü, hükümeti ko
rumak için mücadele eden bu hocaların öldürülme
sinin sebebi neydi, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
şekle müteallik iptal kararlarım neden ilgili Meclis, o 
zaman ki Meclis birden toplanıp da birkaç günde 
halletmedi?.. Halledebilirlerdi, o halde 1961 Anaya
samızda bence büyük kabahat yok, onu kullananlarda 
kabahat vardı. Partizanlık bizde maalesef çok kötü bir 
mecra içerisinde yürütüldü. 

Üzerinde fazla durmak istemem, eski devirleri 
canlandırmak bugün için bir hayır sağlamaz. Tarih
ten ders almak belki doğrudur; ama ders alırken de 
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eskiyi fazla, yumruklamak tabiri, caizse yerinde ol
maz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, içeriği bakımından bu Anayasayı bir tepki 

Anayasası mahiyetinde olması bakımından değerlen
direceğim. Bir defa bu Tasarı bazı hükümleri itiba
riyle hakikaten sert bir şekil almıştır. Nedir demok
rasi?.. Hepimiz biliyoruz halk idaresi, halk iktidarı 
demektir. Buna benzeyen birçok usuller var. Aristok
rasi; Aristo asiller demektir, Aristokrasi asiller idaresi. 
Plütokrasi var; Plüto zenginler, zenginlik, servet, ser
maye demektir, Plütokrasi sermaye, servet idaresi, 
iktidarı demektir. Monokrasi var; tek idare, mutlaki-
kiyet idaresi demektir. 

Şimdi, hemen belirtmek isterim ki, bizim Ana
yasamızda da Plütokrasinin kokusu vardır. Çünkü, 
tek madde «Özel sektör serbest» diyor, 10 madde 
emek, işçi sınıfının hakları bakımından tahditler ko
yuyor. Şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın.» 
«Serbesttir sendika» diyor; fakat koyduğu tedbirler 
onun mevcudiyetini zannediyorum ki ortadan kaldı
rıyor. Her üye için «Paranı kendin yatıracaksın» 
diyor, «Eğer bir grev olurda zarar olursa sendika 
ödeyecektir» diyor, hepimiz zaten birçok arkadaşla-
, tarımız temas etti bunlara. 

Bu ne demektir?.. Bunlar sendikayı fiilen, hu
kuken olmasa dahi ortadan kaldırmaktadır benim ka
naatime göre. Dolayısıyla bugün şu memleketin işçi 
sahasında, emek, sahasında memurları dahi (Sendika 
kurma hakları yok ama) millî gelirde en büyük payı 
alan bu zümre, kendi haklarını müdafaa edecek ölçü
lerden, daha doğrusu vasıtalardan mahrum kılınmak
tadır. 

Bir arkadaşımız da belirtti. TİSK'in 1981'den iti
baren hazırladığı birçok raporlar, belirli miktarlar 
itibariyle (Aynen demeyeyim) bu Tasarıya geçti. Tep
ki Yasası, çünkü deniyordu ki «Birtakım eski sendi
kalar kötü davrandılar, memleketi 12 Eylül'e getirdi
ler.» Doğrudur; ama bir kısmı mühimmi de böyle bir 
şeye girişmedi, onlar da cezalandırılıyor demektir ve 
biz demokrasiye doğru gitmek isterken ki, demokrasi 
demek hür fikirlerin carî olduğu yer demektir, demok- 1 
rasi demek (ki, faydasını da oradan bulurlar) insan
ların kendi kabiliyetlerini belirtebilmek imkânlarının 
yaratılması demektir. Demokrasi hürriyeti ifade edi
yor, herkes hürdür, özgürdür diyoruz. Niçin?.. Niçin 
olsun, onların yaratıcı kuvvetinden istifade için, onun 
fikirlerinden memleket, dünya belki faydalansın için; 

ama siz onu tazyik altında tutarsanız hürriyet olma
dığı takdirde bu haslet de ortadan kalkar. 

Sendikalar bakımından da aynı şeyi söylemek la
zım. Bırakınız onların kendi haklarına mücadele et
sinler ki, verimli çalışsın, dürüst çalışsın, memleket 
hayrına çalışsın. Tazyik altında tuttuğunuz takdirde 
yarın inanın bu zümre pasif bir müdaafaya çekilir. 

Onun için zannediyorum ki sendikalar bakımından 
konulan bu şartları hep elbirliği ile hafifletelim ve 
onların hakikaten eski 'hareketlerinin tekrar ortaya 
çıkacağı endişesinden kurtulalım. Çünkü, bugün de 
kurtulsanız mutlaka yarın aym şeyler doğacaktır; 
ama demokrasi tam yerleşirse o zaman o sendikacılar 
ve ona bağlı Türk işçisi bizde demokrasinin tam mü
dafii olur ve o zaman da demokrasi tam anlamıyla 
yerleşmiş olur; başka türlü olmaz. Bugün tazyik eder
siniz, o başka türlü alttan bir tazyikle işi tersine çe
virmeye çalışır, gene bu sefer binbir tehlike karşısında 
kalır memleket; olmaz. 

Bu itibarla; biz onlara bir imkân tanımak bakımın
dan değil; Başka tedbirler alalım. Gayet tabiî, sen
dika ağaları vardı. Çok doğru. Her birisinin büyük 
servetler edindiği, zevki sefa içinde yaşadığı belidi 
idi, biliniyordu. 

Sorarım sizlere, diğer sektörde yok muydu bu, 
bu vurgunlar yok muydu, bu birtakım stoklamalar 
yok muydu, birtakım fiyat oyunları, para oyunları, 
banka oyunları yok muydu?.. Onlarda da vardı; 
ama onlara karşı bir tedbir almıyorsunuz. Kabul 
ediyorum; şimdi sendikalar için bir tedbir alalım, 
malî kontrol koyalım, sendika üyelerinin o serbest 
hareketleriyle o işyerlerindeki hükümranlıklarını kıra
lım. Kabul ediyorum; ama sen grev yaparsın, karşına 
lokavt çıkar; olmaz. 

Lokavt, hiçbir anayasada yoktur ve bizde ilk defa 
görülürse, bu dünya çapında bir hadise olur. Niçin 
koymuyorlar?.. Lokavt var kanunlarımızda aslında, 
bulunuyor; ama değerli arkadaşlarım, lokavt, bir işçi 
kütlesinin aç kalabilmesine imkân verebilen bir usul. 
Razı mısınız buna?.. «Attım seni» dedi mi aç kala
bilirsin; ama grev yapıldığı takdirde işverene pek bir 
şey olmaz. Belki işlerinde bazı hadiseler olabilir; fa
kat koca bir zümreyi aç bırakabilmek hakkını, yet
kisini kendisine aldığı takdirde bir kişi, bti, mem
leket için de hayırlı oimaz, işçiler için de, lokavtı 
yapacak olan işveren için de.... 
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Gayet tabiî, kanunlarına göre bunları düzenlemek 
mümkün olur; ama Anayasada bir hakmış gw& gös
termek, dediğim gibi, işçinin kendisini acze bıraka
cak bir kuvveti işverene vermek gibi kötü bir şey olur. 

Hani nerede, işverenlerle işçileri aynı ortamda . 
toplayacaktık, onlar sağduyuları ile memleketin men
faatine çalışacaklardı, bağdaşmış olacaklardı, barış
mış olacaklardı?.. Bu olmaz, lokavtı koyduğunuz tak
dirde. Barışmayı bırakınız, dövüşü tahrik etmiş olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Geçmiş zamanlarda, daha doğrusu 1961 Anaya
sasının devresini düşünürken, birisini haklı birisini 
haksız göstermemek lazım. Çünkü, herkeste az çok 
haksızlık veya haklılık düşünülebilir. Gayet tabiî, 
istisnası, tarafsızı da vardır bunun içinde. Onun için, 
hocaları, hâkimleri itham ederken herhalde dikkat 
etmeliydik. Yani, particiler zahid, biz münkir mi idik?.. 
Onlar masum, biz maznun mu idik?.. Müsaade bu
yurun, ortada normal bir Meclis olsa idi, doğru... 
Mecliste kabahat var mı?.. Bence yok. Meclisi ida
re edenlerde vardı kabahat. Çünkü, Meclisin irade
sini «Şunu seçeceksin, bunu seçmeyeceksin» diye ka
rarlaştıran, belirten baştaki bir kısım idarecilerdi. 
Meclisi bazı arkadaşlarımız itham altına aldı. Ben 
katiyyen kabul etmiyorum bunu. Kendi aralarında 
baştakiler niçin anlaşmadılar?.. Memleket sevgisi ne
rede idi?.. Ama, bir partizanlık, bir karşılıklı inat, 
memleketi bu hale getirdi. Sağ olsun Silahlı Kuvvet
lerimiz bizi tekrar demokrasiye kavuşturma bakımın
dan bunları önlemiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim azalıyor; ama saatim 
önümde, hiçbir zaman geçmeyeceğim süreyi. Birkaç 
noktaya daha değinmek isterim, özellikle kendi sa
ham olan malî hükümlere. 

139 uncu madde ve müteakip bir kısım madde
leri biz, Sayın Komisyon Üyesi Feridun Ergin ve yi
ne Sen var Doğu arkadaşımızla beraber hazırladık. 
Ben, içinde bazı hükümlere karşı olduğum gibi, za
ten verdiğimiz metin de Anayasa Komisyonunda bazı 
değişikliklere uğratılmış bulunuyor. 139 uncu madde
de, eski, ilk anayasalarda gözüken şekil konulmuş
tu. Bir yergi ödevi .görevi söz konusu değil, mem
leketin bütün harcamalarına, fertlerin iştirakini ge
rekli kılan bir hüküm konmuştur; fakat zamanımız
da «Vergi, adil olmalıdır» deriz. Adalet nedir vergi
de?,. Vergide adalet, herkesin ödeme gücüne göre 
vergi ödemesidir. Peki, vergi ödeme gücü nedir?.. 
Bunda bir ittifak yok. İtalyan Anayasasında var, bi

zim 1961 Anayasasında da vardı, biz bunu çıkardık; 
fakat, başka hususlar koymuştuk; müterakkilik, ayır
ma nazariyesi gibi, geçim indirimi gibi... Onları çı
karmış Komisyon; ama vergi adaleti bunu sağlamak 

. görevindedir. Yani, vergi adaletinin anlamı budur. 
Bunları buradan ifade etmek istiyorum. Tutanaklarda 
yarın ne manaya geldiklerini hiç olmazsa ilgililer gör
müş olurlar. 

Malî hükümlerin diğer maddelerinin birçoklarına 
iştirak etmiyorum. Özellikle Merkez Bankasının di
rekt, veya endirekt, hükümete kredi verebilmesi im
kânını açıktan, yani, daha fazladan kredi vermesi im
kânını kapatan hüküm, bugünkü iktisadî gerçeklere 
aykırıdır kanaatimce. Olabilir ki, memlekette fevka
lade bir durum meydana gelebilir. «Sen, Merkez Ban
kası kaynaklarına hiçbir şekilde müracaat etmeyecek
sin...» 

Efendim, Devlet, bir özel teşebbüs gibi piyasa
dan kredi alsın... Nerede bulacak krediyi, bulamaz
sa ne olacak?.. Maaşları ödemeyecek mi?.. Bu seneki 
bütçe, halen 91 milyar lira artışla yürütülüyor masraf 
olarak. Ne yapacak Devlet, ne yapacak Hükümet?.. 
Vergiler ise, maalesef fazla gelir getirmiyor. 

Bu münasebetle söylemek isterim; vergi kaçakçı
lığı, Türkiye'mizin en büyük hastalığıdır ve kabil ol
sa da bir hüküm koydursak şu Anayasaya; «Devlet, 
vergi kaçakçılığını önlemek için gerekli tedbirleri alır» 
desek. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi almıyor mu?.. 

AKÎF ERGİNAY — Alamıyor. Almıyor değil, 
belki de alamıyor, bazan da almıyor; ama Anayasa 
hükmü olunca gerekli ve ciddî tedbirleri almak bakı
mından kendisine bir vazife daha vermiş oluruz. Evet, 
memlekette vergi kaçakçılığını en büyük hastalık ola
rak görüyorum. Birçok makalelerim çıkmıştır, yazı
larım çıkmıştır, derslerimde söylemişimdir : Bu mem
leketin millî gelirinin % 60'ına yakın kısmı, emek 
karşılığıdır. Vergilerin 3/4'ünü aşağı yukarı, emek 
gelirinden alırız memurun ve işçilerin. Binaenaleyh, 
1/4'ini diğer sektörlerin vermesi gerekir; ama çok az 
vergi alınır. Büyük mağazaların vergi levhalarını gö
rünüz, belirli bir odacının verdiği vergiyi bile ver
memiştir, göstermemiştir. Biz onları şimdi himaye edi
yoruz burada. Tabiî, onlara aykırı hükümler koyalım 
da yakalım, yıkalım demek istemem; fakat gerçekle
re göre biraz hareket etmek lazım. 

tş, sermaye sahasının kendi imkânları çerçevesin
de alabildiğine vergi kaçırsın; ama memuru olsun, 
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işçisi olsun, daha gelirini alırken, kaynağında ver
gisini ödesin ve tam ödesin ister istemez. Bu anlam
da, büyük tedbirler almak lazım vergi kaçakçılığına 
karşı. 

Sayın Devlet Başkanımız bir konuşmasında şunu 
demiştir, hatırınızda kalmışsa; «Eğer vergi kaçakçılığı 
bu memlekette önlenirse, önlenebilse, bütçemiz iki 
misli olur.» Belki o kadar değil diyeceğim; ama her
halde ona yakın bir miktarda Devletin bütçesi de yük
selmiş olur ve binbir sıkıntı da ot tadan kalkabilir. 

Nasıl yapacağız?... Eh, ilgili şahısların bunu araş
tırması gerekir ve bulabilirler de. Vergi kaçakçılığını 
önlemek bakımından gerekli tedbirlerin alınması, zan
nediyorum ki, icabeder. Daha da kuvvetli tedbirlerin 
alınması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, günlük çalışma za
manımız doluyor. 1 dakikamız var; buyurun efen
dim. 

AKİF ERGİNAY — Evet Sayın Başkan. 
Sonuç olarak belirtmek isterim ki, bu Anayasa 

Tasarısı birçok yönlerden gerçek demokrasi ilkeleri
ne pek uymamaktadır. Ancak, bunun reddini düşüne-
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meyiz. Bu Tasarının reddi, kendimizin reddi manasına 
gelir, 4m& onu bütün bir gayret, bütün bir şevk içinde 
düzeltmemiz ve memleketin gerçeklerine uygun bir 
şekilde hazırlamamız ve böylece Millî Güvenlik Kon
seyine takdim etmemiz uygun olur. Çünkü, memle
ketimiz, milletimiz yeni bir Anayasanın çıkarılmasını 
ve demokratik bir sistemin bir an evvel getirilmesini 
beklemektedir arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetlerimi
zin de arzusu ve emeli budur. Bu itibarla, üzerinde 
titizlikle durmak, Tasarının eksik ve yanlış gördüğü
müz yerlerini düzeltmek ve değiştirmek görevimizdir. 
Bu görevin başarılacağına da bütün kalbimle inanıyo
rum. 

Bu inanç içinde de hepinizi bu geç vakitlerde say
gı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli üyeler, yarın, yani 11 Ağustos 1982 Çar

şamba günü saat 09.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 
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