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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 

6 - 7 Ağustos 1982 tarihleri arasında İran'a gide
cek olan; 

Başbakan Bülend Ulusu'ya Devlet Bakanı Baş
bakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın; 

Dışişleri Bakanı îlter Türkmen'e, Millî Savunma 
Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Devlet Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

11 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 09.00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 20.00'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
iBaişkan 

Başikanvekili 

Evliya PARLAK İmren AYKUT 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
125 inci Birleşimi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerinde Sayın 
Şükrü Başbüğ'a söz veriyorum. 

Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Bu Anayasa hakkındaki görüşlerimi açıklamadan 

önce, bundan önceki Anayasa uygulamalarına kısaca 
temas etmek istiyorum : 

, 1960 öncesinde yasama organında çoğunluğa sahip 
olan bir iktidarın, her şeyi yapabileceği görüşünden 
hareketle keyfî, yanlı, partizan tutumu huzursuzluğun 

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmvyazı 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

asıl sebebini teşkil etmiştir. Gereksiz ve yersiz şiddet 
hareketleri, idareye, adliyeye yöneltilen baskılar, enf
lasyon ve sağlıksız parti münasebetleri, basına dö
nük kısıtlamalar yönetime olan güvensizliği sarsmış, 
sağduyu sahibi vatandaşı ümitsizliğe ve memleketi de 
27 Mayıs'a sürüklemiştir. 

1961 - 1980 döneminde, modern 1961 Anayasası 
idaresizlikler, art niyet sahiplerinin istismarı, hak sa
hiplerinin haklarını kötüye kullanmaları, partilerin uz
laşmaz ve zararlı tutumları gibi nedenlerle gereği gibi 
uygulanamamıştır. Memleket bir otorite boşluğu için
de anarşi ortamına sürüklenmiş, bölünmenin ve iç 
harbin eşiğine kadar getirilmiştir. Toplanıp karar ala
mayan yasama organı itibarını yitirmiş, hızı kesilme
yen enflasyon ve olaylar karşısında tesirsiz kalan ikti
dar kendini akıntıya bırakmakla yetinmiş, bir çıkış 
yolu bulamamıştır. 
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Bu çok kötü ve tehlikeli ortam içinde devlet dü
zenini kurmak ve kurtarmak için Silahlı Kuvvetlerin 
ikazları ve Cumhurbaşkanının iyi niyetli girişimleri ve 
gayretleri de yürütme ve yasama organını yeni önlem
ler almaya yöneltememiştir. 

İşte Anayasa Komisyonumuz ve Komisyonun sa
yın üyeleri 1946 yılından bu yana bir türlü rayına otur-
tulamayan partili parlamento düzenimizi yoluna koy
mak için çareler aramış, günün şartlarına ve geleceğin 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir anayasa hazırlamak için 
de elinden geleni yapmıştır. Ben bu nedenle Anayasa 
Komisyonunun sayın üyelerine teşekkürlerimi sun
mak istiyorum. 

Bu kısa girişten sonra, Anayasa Tasarısı hakkın
daki görüşlerimi arz edeceğim. 

Geçmiş dönemde en büyük sorun, Devletin varlığı
nı ortaya koyacak, kamu düzeninin devamını, huzur 
ortamım yaratacak bir otorite boşluğunun olması idi. 
Biz burada anarşi ile otorite arasında bir tercih yap
mak zorundayız. Toplum yaşantısında otorite olma
yan bir yerde, düzenden, haktan, hukuktan ve öz
gürlüklerden bahsedilemez. Gerçek otoritenin değiş
mez iki ana şartı vardır : Birincisi, müstahak olduğu
nu vermek, ikincisi hak ettiğini; yani hakkım vermek. 
Kanaatim odur ki, bu Anayasa Tasarısı müstahak 
olduğunu vermede; yani cezalandırma ve sınırlandır
malarda çok cömert davrandığı halde, hakların dağı
tımında aynı cömertliği gösterememiştir. Haklarla ya
saklar arasında bir denge kuramamıştır. 

Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, ba
sın - yayınla ilgili hükümler, çalışma ile ilgili ka
yıtlar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakları için 
getirilen sınırlamalar çok dar tutulmuştur. Bu sınırla
malarla şahısların ve kurumların zararlı faaliyetleri 
önlemek istenirken, görev yapmaları, faydalı olmaları 
ve fonksiyonlarını yerine getirmeleri de kısıtlanmıştır. 

Toprak mülkiyeti konusu, ülkede bir toprak re
formu dağıtımını önleyecek şekilde kaleme alınmış
tır. Toprak dağıtımını 1950 yılından bu yana dağıt
makla bitmeyen Devlete ait topraklara bağlamak, ara
zi ıslahı, verimsiz kullanılan arazilerin dağıtımı ile 
topraksız çiffçinin toprak sahibi olmasını düşünmek 
mümkün değildir. 

Amerika ve batı ülkelerinde yıllar ve hatta asırlar
ca önce gerçekleştirilmiş olan toprak reformu konu
su, bu Mecliste tartışma konusu olmaktan çıkarıl
malıdır. 

Sosyal güvenlik hakları düzenlenirken tarım işçi
lerinin ve işsizlerin de güvenceye kavuşturulmasına 
yer verilmelidir. 

Cumhurbaşkanlığı konusuna geçiyorum : 
Bu konuda çok konuşulmuş olmasına rağmen, 

önemi nedeniyle görüşlerimi açıklamadan geçemeye
ceğim. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri bu Yasada, 
bundan önceki Anayasaya göre büyük ölçüde genişle
tilmiştir. Anayasanın işlerliğini sağlayacak ve ömürlü 
kılacak müesseselerin içinde cumhurbaşkanının en 
önemli ve tesirli bir yeri olduğu kanısındayım. Bu 
yetkilerin verilmesinin çok yerinde olduğunu düşün
mekle beraber, yetkilerin tarafsızlıkla da birleştirilme
sinin gerekli olduğu kanısındayım. Geçmiş anayasa
larda olmasa da, uygulamalarda biz bu Tasarıdaki yet
kilerden çok daha fazlasını kullanan ve kullanma im
kânına sahip olan cumhurbaşkanları dönemlerini ya
şadık ve gördük. Bu dönemleri ve olayları kısaca ha
tırlatmak istiyorum. 

1946 - 1950 döneminde : 

Cumhurbaşkanı tarihten gelen kişiliği ve nitelikle
riyle geniş yetkileri kullanma imkânına sahipti. Nite
kim bu dönemde muhalefet partisinin en büyük kor
kusu, seçimleri kazansalar bile iktidarın kendilerine 
teslim edilmeyeceğinden ve en büyük şikâyetleri de 
cumhurbaşkanlığıyla parti başkanlığının bir şahısta 
birleşmesinden ileri geliyordu. Bu dönemde cumhur
başkanı haiz olduğu yetkilerini çok sınırlı, ölçülü kul
lanmış olmasına rağmen, bir yasama döneminde üç 
başbakan, dolayısıyla üç hükümet değiştirebilmişti. 
Bu dönemde gene cumhurbaşkanının kişiliği, yetkile
ri ve hatta iyi niyetli girişimlerine rağmen, iktidar par
tisiyle muhalefet partisi arasında sağlıklı ilişki kurula
mamış ve memlekette politik sahada huzur ortamı ya
ratılamamıştır. 

1950 - 1960 dönemi : 

Bu dönemin cumhurbaşkanı muhalefetteki ten
kitlerine ve partinin programına da uyarak, parti 
başkanlığından istifa etmiş ve elimizdeki Anayasa Ta
sarısında olduğu gibi sözde tarafsız olmuştur. Gerçek
te ise partisinin amblemini ihtiva eden bir baston taşı
mız, seçim propagandalarına katılmış ve partisini 
olduğu gibi, hükümetini de bizzat yönetmiştir. Yet
ki yönünden de başbakanını ve bakanlannı değiştire
bilir hatta vilayetleri kaza, kazaları da vilayet yapabi-
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lirdi. Nitekim 27 Mayısı hazırlayan sebepler sıralanır
ken, cumhurbaşkanının tarafsız olamayışı da bu sebep
ler arasında zikredilmiştir. 

1961 - 1980 dönemi : 
1961 Anayasasında bir kayıt olmamasına rağ

men, şartlar, partileri ve yasama organını tarafsız 
bir cumhurbaşkanı aramaya zorlamıştır. Bu dönemde 
cumhurbaşkanının tarafsızlığı birçok faydalarını da 
beraberinde getirmiş; fakat yetkisizliği, rejimin devamı 
ve huzur ortamı için girişimlerini tesirsiz kılmıştır. 
Cumhurbaşkanının tarafsız olması şu faydalarını da be
raber getirecektir : 

Bir parti listesinden gelmeyeceği için, o partiye ve
fa borcu olmayacak, millete borçlu olacak ve kendisi
ne de milletçe sahip çıkılacaktır. 

Seçim meydanlarından diğer partilerle vuruşup, 
kırışarak gelmeyeceği için, yara almayacak ve 'bir par
tinin siyasi ve ekonomik programlarına da bağlı kal
mayacaktır. 

Bütün partilerle olduğu gibi, devlet müessesele-
ninoe de tarafsızlığı samimiyetle kabul edileceği için, 
geniş yetkilerinin kullanılmasında endişe yerine gü
ven hâkim olacaktır. 

Bu tarihî gelişme ve nedenlerle cumhurbaşkanının 
yetkili ve aynı zamanda tarafsız olması 'bünyemize 
daha iyi düşecektir kanısındayım. 

Evvela buna Ikarar vermek gerekecektir, ©undan 
sonra ıhalk tarafından seçilmesi de mümkündür. Türki
ye Büyük Millet 'Meclisinden ve meclis dışından se
çilmesi de mümkündür. Cumhurbaşkanını Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisinde seçeceğimize göre, aday tes
pitinde, bu Yasada 'belirtilen usulün dışında, daha 
zararsız daha iyi usuller bulunabileceği 'kanısın
dayım. Zamanımızı almamak için hu konu üzeninde 
daha fazla durmayacağım. 

'Enflasyon 'konusuna geçiyorum : 
Enflasyonun hükümetleri değil, rejimleri bile yık

tığını bilmek için artık iktisatçı olmaya gerek !k al
mamıştır. (Bunu sokaktaki sade vatandaş bile bil
mektedir. Bu gerçeği hükümetlerin ve hele hükümet
lerin başındaki •başbakanların 'bilmemesi de mümkün 
değildir. Böyle olmasına rağmen, partili hükümet-
'lerle getirilen 1964, 19İ57, 19(69 ve 1977 seçim yılları
mın seçim bütçeleri, istisnasız, (karşılığı olmayan gider
lerle hazırlanmış, ve hepsi de enflasyonu hızlandiı*-
mışlardır. En yakın olan 1977 bütçesini hatırlarsak, 
ondan önceki iki yılda memur maaş katsayısı hiç 

artırılmadığı halde, hu bütçede muhalefetin de des
teği ile üç artırılmıştır. 

ıSeçmene hizmet götürecek yatırımlar fazladan ge
nişletilmiş, göstermelik temel atmalar için ödenekler 
ayrılmıştır. Bu karşılıksız genişlemeler Merkez Banka
sının kaynaklarını, emisyonu zorladığı için, o yıl için-, 
de enflasyon oram önceiki yıldakileri çok aşarak !% 
60, ı% 70'lere kadar .tırmanmış/tır. ©u yüzden memu
ra verilen katsayı farkı bir işe yaramadığı gibi, seç
mene de bir önceki yıla nazaran daha fazla hizmet 
de götürüiememiştir. 

Geçmişteki hu seçim 'bütçe modellerinin gelecekte 
de olabileceğini, hatta olacağını kalbuıl etmek zorunda
yız. 

Enflasyon yıllarında kalkınma hızının düştüğünü, 
hatta gerilediğini1 son 40 yıl içinde yaşamış ve görmüş 
olmamıza rağmen, enflasyonu bir kalkınma modeli 
ve vasıtası olarak kullanacak hükümetler de olabi
lecekti:!;. 

(Ben ihtisasım olmadığı için enflasyonun diğer çok 
yönlü tahribatı üzerinde durmak ve zamanınızı al
mak istemiyorum; fakat diyorum ki, bu Anayasa Ta
sarısı en büyük düşmanı olan enflasyona karşı ye
terince silahlı değildir, savunmasızdır yahut da savun
ması zayıftır. Şüphesiz bazr önlemler getirilmiştir; 
ama arz ettiğim gibi yeterli olmayacaktır. Getirilen 
önlemler genişletilmeli ve sözde kalmayacak kesin
likler ortaya konmalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğu günden bu 
yana yavaş yavaş bir kenara itilmiş, ortaya koyduğu 
prensipler de geçerliğini kaybetme yoluna girmiştir. 
Bu Teşkilatın tesirli olduğu senelerde yatırımlar isa
betli ve hızlı olmuş, kalkınma hızı ve istihdam artmış
tır. Planlamanın tesiri azaldıkça da bunun aksi vaki 
olmuştur. Buna ve bu gerçeğe rağmen Tasanda pla
na ve Planlama Teşkilatına yeterince yer verilmediği 
gibi, yeni bir Ekonomik ve Sosyal Konsey kurula
rak bu Teşkilat tamamen silinmek istenmiştir. 

Bu yeni kurulan Ekonomik ve Sosyal Konseyin 
ileride kuruluş kanunu hazırlandığı zaman bilgi top
lamak, etüt, araştırmalar yapmak, kalbuİ veya redde 
hazır teklifler, hal tarzları, alternatifler hazırlamak 
üzere bir selkreterya ile ihtisas komisyonları oluştur
mak ve dolayısıyla masraflı yeni bir teşkilat kur
mak ve buna bir de yer ayırmak gerekecektir. Hal
buki ortada kurulmuş ve oturmuş, konsey içim lü
zumlu bütün bilgilere ve ihtisas elemanlarına sahip 
bir Planlama Teşkilatı vardır. Yeni bir arayış içine 
girmeye, yeni masraf kapıları açarak teşkilatı bü-
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yütmeye gerek olmadığı 'kianı&ın'dayım. Böyle bir ih
tiyacın ortaya ıkonması Planlama Müsteşarlığının 
mühıimsenimediiğind gösterir, 'ilgi ve ta'kviye gereğini 
ortaya koyar. 

iMemlöketin dün olduğu gibi bugün de en ıbüyülk 
sorunu lişsizMiktk, Bu sonun yarın da 'birincü sırayı 
işgal etmeye devam edecektir. İşsizliğin önlenmesi is
tihdama, üretime dönük yatırımlarla mümkün olabi
lir. Geçmiş hükümetlerin yaptığı gibi torba kadrolar
la buna bir çare bulmak da mümkün değildir. Maa
lesef içinde bulunduğumuz geçici dönemin bütçeleri 
istihdama dönük yatırımları geri plana itmiş ve bu 
yılın Bütçesini hazırlayan Bütçe Komisyonumuzda 
da ödenekleri düzenlerken, yatırımlardan kesilip alt
yapı yatırımlarına ve carî harcamalara ödenek ayrıl
mıştır. Carî harcamalar, hatta enerji dışı altyapı ya
tırımlarından kesintiler yapılarak üretime, istihdama 
dönük yatırımlar kesin hatlarla teşvik edilmeli ve bu 
yönden de Planlama Müsteşarlığı görevlendirilmelidir 
bu Tasarıda. 

Parlamenter sistemlerin başarılı olmasının neden
lerinden biri de, görevlendirmede, tayinde, terfide, 
mükâfatlandırma ve cezalandırmalarda adil, tarafsız, 
seçici, ehliyetliyi seçici olmalarından ileri gelir. Biz
de bu husus genellikle aksi olmuştur. Bu maksatla 
idareyi, icrayı partizanlıktan uzaklaştıracak tarafsız, 
adil uygulamayı hâkim kılacak kayıtlar geliştirilme
lidir. 

Özel yüksekokulların geçmişteki uygulamalarıyla 
faydasızlığı ve hatta zararlı olduğu görülmüş ve ya
şanmış olduğu halde bu Tasarıyla yeniden kurulma
larına imkân sağlamak için hiç makûl bir sebep ol
madığı kanısındayım. Yükseköğretime yön veren ve 
haklı nedenlere dayanarak hazırlandığı da bilinen 
Yükseköğretim Kanun Tasarısının faydalı olacağına 
dair kuvvetli belirtiler de şimdiden görülmektedir. 
Hal böyleyken, bu uygulamayı yürürlükten kaldıra
cak geçmişin bozuk düzenine dönüşü bu Tasarı ile 
zorlamamalıyız. 

Radyo ve televizyon konusunda iki hususun ka
nunlara bırakılmayarak Anayasada yer almasının 
ömürlü olmaları için faydalı olacağı kanısındayım. 
Radyo ve televizyon haberlerinde seçim zamanları 
dışında partilerin propagandalarına, demeç ve bildi
rilerine çok önemli olan durumlar dışında yer verile
mez. 

Bundan evvelki dönemde her akşam televizyon ve 
radyolarda her partinin sırayla tenkitlerine, propa
gandalarına, demeçlerine, dolayısıyla birbirlerine yö 
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neltilmiş kırıcı, yıkıcı davranışlarına yer verilmekte
dir. Bunları dinleyen vatandaş huzursuz olmakta, ge
reksiz dinlemek zorunda bırakılmakta ve memleketin 
huzur ortamı bozulmaktadır. Bu bakımdan bu sınır-
lanmalıdır. Seçim Kanununda yapılabilir görüşü hâ
kim olursa da, ileride seçim kanunlarında bir deği
şiklik yapılırken fırsat ve vesile bilinerek, konuşmayı 
çok seven geleceğin partileri de bu maddeyi değişti
rebilirler; ama Anayasaya koyarsak bu değişiklik da
ha zor mümkün olur. 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, sürenizin dolmasına 
üç dakika var efendim. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Başüstüne. 
İkincisi; radyo, televizyonda seçim konuşmaları, 

seçimin bitimine on gün kala başlamak üzere üç gün
de birer defa olabilir. Yani bundan fazla konuşmaya 
yer verilmemelidir. Çünkü bu da bıkkınlık getirmek
tedir. 

Sözlerime son vermeden önce .bir hususa daha 
temas etmeden geçemeyeceğim. Bugüne kadar tasarı
lar üzerinde çalışırken, yazıların tertibi, maddelere, 
fıkralara, bentlere verilecek harf ve rakamlar konu
sunda Genel Kurulda ve Komisyon çalışmalarında 
münakaşa ve izahlarla saatler kaybettik. Hukuk söz
lüğünün ayrıntıya girmeyen ve şema vermeyen ka
yıtları konuya yeterince açıklık getirmemektedir. 
Başbakanlığın 83 sayılı Genelgesiyle yürürlüğe konan 
Resmî Yazışma Kuralları Yönergesi bütün kamu ku
ruluşları için yeni, standart ve gelişmiş bir yazı düze
ni getirmiştir. Bu düzeriin Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kullanılması birçok faydalarını da beraberin
de getirecektir. 

Anayasa Tasarısının bu yazı düzeninde Başba
kanlığın bu Yönergesine uyulduğunu memnuniyetle 
görmekteyiz. Yalnız, Tasarıda maddeleri gösteren ra
kamlardan sonra bir nokta konmuştur. Bu kadarı ye
terlidir. Bu noktadan sonra bir de çizgi, (—) konma
sı fazladır. Fazla olan bu çizgiler Başbakanlığın Yö
nergesine uymadığı için kaldırılmalıdır. 

Netice olarak yurttaşlarımızın siyasî yelpazesi 
içinde elbette herkesin beğenisini kazanacak bir Ana-
saya hazırlamak hayal edilemez ve mümkün de de
ğildir. 

Ömürsüz, çok mükemmel yerine, ömürlü mükem
meli kabul etmek zorundayız. Bu Anayasa ile ilk ön
ce* biz, 12 Eylüle getiren tırmanmaya ve ortama fır
sat ve imkân vermemeliyiz. Şayet ileride beklenme
dik ve arzu edilmeyen olaylar ülkeyi 12 Eylülün ben
zeri bir ortama çekerse bu Anayasa, bunalımdan çı-
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kışın çarelerini de beraberinde getirmelidir. Nedir bu 
çareler? Örneğini bu geçiş döneminde yaşadık, İşte 
bu Yasa ile getirilecek organlar, içinde bulunduğu
muz dönemin organları tarafından yapılanları yapa
bilmeli ve yaptırılanları da yaptırabilmelidir. Bugün
kü gibi yansız bir Başbakan kontrolunda, yine yan
sız bakanlardan kurulu hükümetin kurulmasına bu 
Yasa açık olmalıdır. 

Cumhuriyet döneminde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden çıkarılmış bir Takriri Sükûn Kanunu 
vardır. Partili dönemde çok çekiştirilmiştir; fakat 12 
Eylülden önceki kısır parti çekişmelerinin anarşiyi 
tahrik eden bir düzeye vardığım gördükten sonra o 
zamanın büyük Devlet adamlarıyla yasama organla
rının ne kadar tedbirli ve uzak görüşlü olduklarını 
kabul etmemeye de imkân yoktur. Bu Anayasanın ge
tirdiği yasama organı da bir politik suskunluk yasa
sı çıkarabilmelidir ve nihayet bir gün 12 Eylül kapıyı 
çalarsa, bu Tasarı ile gelecek yasama organlarının sa
yın üyeleri hilafeti geri getirmemelidir; ama şu sıra
larda oturup el kavuşturup da kapılardan girecek si
lahlı kuvvetler mensuplarının girişini bekleyecek yer
de, onların yapacakları her şeyi, Birinci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde olduğu gibi, onlardan daha iyi 
ve mükemmel yapacak bir cesarete, sağduyuya ve 
beceriye de sahip olmalıdır. 

Yanlış anlaşılmaması için açıklamak isterim. Bu 
sözlerim, geleceğe dönüktür. Geçmiçin yasama orga
nı üyelerini suçlamak istemiyorum. Çünkü onlar grup 
kararları, parti disiplini, parti tesanüdü, başkana bağ
lılık gibi büyük duvarlarla çevrili bir saha içerisinde 
mahkûm olduklarından daha fazlasını yapmaları 
mümkün değildi. 

işte bu görüş ve düşüncelerin ışığında ben bu Ana
yasa Tasarısının, Kurulumuzda yapılacak değişiklik
lerle yurdumuzun ve milletimizin geleceğine en iyi 
hizmeti yapacak ve yön verecek bir Anayasa Tasarı
sı haline geleceğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Başbuğ. 
Sayın Ergin, söz sizin efendim. 
FERİDUN ERGİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Milyonlarca Türk ailesinin güven, huzur, refah ve 

istikrar özlemini gerçekleştirecek bir demokrasi dü
zeninin bekleyişi içindeyiz; topyekûn ve bütün bir 
millet olarak. 

Taşıdığımız manevî sorumluluk 1961 Temsilciler 
Meclisininkinden çok daha büyüktür. Dengeli, istik-

I rarlı ve rasyonel bir yönetim sisteminin temellerini 
kurmak görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Başara
bilirsek, tarihin yeni bir sayfasını açmaya hizmet 
edenler yanında yerimiz olacaktır. 

Kurucu meclisler, krizlerden istikrara geçiş ha-
I zırlığı yapılan dönemlerin yasama organlarıdır. De

mokrasilerde iç rejim krizlerinin sahneleri, olayları, 
I aktörleri ülkesine ve çağma göre çok değişik olabilir. 
| Ancak, değişik aktörlere, sahnelere ve olaylara rağ

men iltihap mihraklarının, iltihap odaklarının ben
zerliği göze çarpmaktadır. Yaygın huzursuzluk, Dev-

I let otoritesinin yıpranması, iktidar - muhalefet bağ-
I daşmazlığı, dıştan sızmalar, ideoloji hareketleri ve 

bazı ülkelerde de bölücülük eğilimleri iç politika kriz
lerinin virüsleri, mikroplarıdır. 

Türkiye'de sosyo - politik gerginlik tırmanışları 
uzun yıllardan beri süregelmektedir. Sosyo - politik 
gerginlik tırmanışlarının ortam hazırladığı krizler pe
riyodiktir; her 9-11 yılda bir tekrarlanmaktadır ve 
bu periyodların sonlarında bir iktidar çöküntüsüyle 
karşılaşılmaktadır; 27 Mayıs, 12 Mart veya 12 Eylül. 

I Bu sosyo - politik gerginlik tırmanışlarının önce 
* teşhisini koymakta yarar görmekteyim. Yalnız iki 
I teşhis üzerinde duracağım. 

I Birincisi, Hepimiz biliyoruz; «Türk tarihî incele
necek olursa gerileme ve çöküntü nedenlerinin iikti-

I sadî sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış za-
I ferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadî 
I durumla ilgilidir.» diyen, Atatürk'tür. O'nun tarihe 
I bakış açısından sapmaksızın günümüz problemlerine 
I isabetli çözüm bulabileceğimize inanmaktayız, inan-
I malıyız. 
I Kaldı ki, yabancı üniversitelerin yapmış oldukla-
I rı geniş, derin araştırmalar bu görüşü doğrulamakta-
I dır, bu görüşü günümüz için dahi geçerli saymakta

dır. Çünkü, dünya ülkelerinin çoğunda araştırma ko-
I nusu yapılmış olan 74 "ülkenin ortalamasında, ekono-
I mi ve politika etkileşmesi anlamlı derecede yüksek 
I bir korelasyon oranı göstermektedir. 

Ekonomi ve politika etkileşmesi yaklaşımından 
I bu etkileşmenin en yüksek dereceye vardığı ülkeler -
I den biri olan Türkiye üzerine eğilmesek bile, yalnız 
I batı ülkelerinin ölçülerine dayansak bile, karşılaştığı-
I mız bir durum vardır. Bu duruma bizi getiren ça-
I lışmalar sosyometrik araştırmalara, «Roll cali» ana-
I lizlerine ve davranış incelemelerine dayanmaktadır. 
I Sonuç önemlidir. 20 veya 30 yıl önce anayasa konu-
I larında çok az değinilmiş olan boşluklar ortaya çı-
I kartılmıştır. Bugün bu boşluklar doldurulmuş bulun-
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maktadır. Bu boşlukları genel bir terimle «parla-
menterizmin deformasyonu» diye ifade edebiliriz. 

Sonucu, zamanın darlığı dolayısıyla birkaç cüm
leye sığdırmak mecburiyetindeyim. Varılan netice 
şudur : Yalnız demokrasiye geçişte parlamenter yö
netimi kabul etmiş, olan gelişme halindeki ülkeler 
değil, Almanya, Fransa ve İtalya gibi bu Batı de
mokrasileri de son 60 yıl içinde sürekli olarak parla
menter yönetime bağlı kalamamışlardır, bu sistemi 
sürekli olarak uygulayamamışlardır. Ve bugün ya
pılan değerlendirmelere göre, Batı demokrasilerinde 
dahi parlamenter yönetimin geleceğine ait değerlen
dirmeler cesaret verici değildir. («Bravo» sesleri ve 
alkışlar.) 

Bunları kişisel bir kanım olarak ifade etmiyorum. , 
Arzu eden arkadaşlara Meclis Kütüphanesinden de 
kaynak gösterebileceğimi ümit etmekteyim. 

Niçin parlamenter yönetim sistemi bir deformas-
yona uğramıştır, niçin bu deformasyon ilerisi için 
cesaret vermeyecek gelişmelerin tohumlarını sinesin
de gizlemektedir? Bu sorunların cevabı, Türkiye açı
sından ve diğer birçok demokrasiler açısından üç aşa
mada verilebilir, üç aşamalı bir inceleme sonunda 
ortaya konulabilir. 

Birincisi; henüz, yeni tamamlanmış ve yayımlan
mış bir araştırma, Georgia Üniversitesinin. Yayın
lanma tarihi 1982 Mayısı. Üzerinde durulan, vurgu
lanan eksikliği duyulan bir mesele, sorun; milletve
kili - seçim bölgesi ilişkisi: Bu ilişkinin sakıncalarını, 
kusurlarını özetlemeden önce, bir parantez açarak 
belirteyim, Georgia Üniversitesinin verdiği nispî is
tikrar formülü, çözümü de mevcut bulunmaktadır. 

'Seçim bölgesi - milletvekili ilişkisi dediğimiz za
man benim üzerinde durmaya önem verdiğim hu
sus., önce aday belirleme yöntemidir. 

Aday belirleme yönteminde 'kusur şudur : Yokla
mada oy kullanacak olan kişiler, adayları belirleyecek 
olan kimseler, aday olmak isteyenlerin önce iş takip 
etme becerisine bakmaktadırlar, sonra parti hiyerar-
şisindeki mevkiini ve nüfuzunu dikkate almaktadır
lar ve ayrıca, aday olacak kişinin harcadığı ve har
cayabileceği para miktarını hesaba katmaktadırlar 
(«Bravo» sesleri) ve para miktarı işin içine girince, 
ön plana menfaat grupları gelmektedir. 

Bazı yabancı ülkelerde menfaat grupları finans
manına katılacakları veya başka yollardan destekle
yecekleri adaylarla çok kez ön pazarlığa bile otur
maktadırlar ve bu şekilde adaylığı konulan bir kim
se, gayet tabiidir ki, parlamentoya geldiği vakit yap

mayı ilk düşüneceği şey, angajmanlarını yerine ge
tirmektir. Artık o serbest bir irade sahibi bir millet
vekili değildir, angaje olmuş bir insandır. 

Eğer, aday belirleme yöntemlerinin düzenlenme
sini kanunlara bırakacak olursak, 1961 Anayasa ko
yucusunun yaptığı hatayı tekrarlayacak olursak, kar
şılaşacağımız durumu tahmin etmek zor değildir. Ge
nel eğilim; bu anlattığım sakıncalı durumdan en faz
la yararlanan kimselerin işine yarayacak şekilde ka
nun hükümlerine yön vermek olacaktır. Çünkü, is
ter kabul edin, ister reddedin, bütün politikacılar için 
seçim güvenliği ön planda gelir. Seçim güvenliğini 
düşünen politikacı, kendisine en uygun formüllere oy 
verecektir, kendisine en uygun formülleri Parlamen
todan geçirmeye çalışacaktır. 

Böyle aday olmuş olan kimsenin listeye geçtiği 
vakit karşılaştığı durum şudur : Eğer, seçim sistemi 
çoğunluksa, bir ilden beş tane, yedi tane, on iki tane 
milletvekili ya tam liste halinde çıkar ya liste düşer; 
ama nispî temsilde, en kuvvetli partilerin adayları da
hi, her on kişide dört kişi, beş kişi, altı kişi olarak 
girer, yani listelerin zayiat vermesi mukadderdir. 
Dolayısıyla, çıkabilecek, kazanabilecek kişi sayısının 
azalması, liste üst sıralarına geçmeye istisnaî bir 
önem kazandırmaktadır. Her on kişiden üç veya beş 
kişinin çıkabilmek olanağına sahip olması, adaylık 
mücadelesini daha da şiddetlendirmektedir ve aday
lık mücadelesi şiddetlendiği ölçüde adayın, biraz ön
ce belirttiğim durumlara bağlılığı artmaktadır. Diğer 
bir deyimle; nispî temsil sistemi, bir tür «Gresham 
Kanunu»nu işlemektedir; politika hayatı, değerli ki
şilerin zararına bir gelişme göstermektedir. 

«Grdesham Kanunu»nu iktisatçılar şöyle ifade 
ediyorlar : Kötü para, iyi parayı kovar ve neticede 
piyasada yalnız kötü para kalır. 
Nispî temsil sisteminin ve adaylık mücadelesinin 

şiddetlenmesinin bir başka sakıncası şudur : ti örgüt
leri, genel merkezin üst sıralara kontenjan adayı koy
masına karşı bir direniş göstermektedirler. Diğer bir 
deyişle : Parlamento kompozisyonu giderek mahal
lî mikro hesaplara bağlı bir hale gelmektedir. Bu iti
barla, seçim sistemini de Anayasada ana çizgisiyle 
belirlemek gereğine inanmaktayım, inanmamız lâ
zımdır; çünkü, listenin üst sıralarında bulunan kim
selerin seçim güvenliği, parlamentolardaki mahallî 
teşkilata hâkim olan kişilerin, nispî temsil lehinde 
çalışmalarına yol açmaktadır. Bunu, bazı eski arka^ 
daşlarım 1961 'de kulislerde, «Nispî seçimi kabul 
edelim; çünkü biz milletvekili olmak istiyoruz» şek-
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linde ifade etmekdeydiler. Çünkü vilayet kaybetse 
bile, liste başında oldukları zaman kendileri milletve
kili çıkacaklardı. Onlar için belki güzel bir şey; 
fakat memleket menfaatine olduğunu sanmamakta-
yım< 

Şimdi, bu iki eksik noktayı bir tarafa bırakıyo
rum ve Komisyon Tasarısına göre ortaya konulacak 
bir Anayasa sisteminin nasıl işleyeceğine temas ede
ceğim : 

Birinci ihtimal. Tabiîdir ki, seçim sisteminin aday 
belirleme yönteminin ne olacağını henüz bilmiyoruz. 
Diyelim ki, seçimler yapılmıştır. Tek bir parti ikti
dara gelmiştir. Tek bir parti iktidara geldiği vakit, 
o partinin lideri ya liderlikten ayrılacaktır Cumhur
başkanı olacaktır yahut Başbakanlığı tercih edecek
tir. Ve partinin lideri olacak, Parlamentoda hüküme
ti kuracak olan kimse, aynı zamanda Başbakandır, 
aynı zamanda iktidar grubu başkanıdır. Yani herşeye 
hâkim olan, birinci plandaki kimsedir ve Cumhurbaş
kanı ikinci planda kalmaya mahkûmdur. Parlamenter 
rejimlerde birinci planda olan Başbakandır. 

Milletvekilleri iş takip etmek mecburiyetindeler, 
kendi seçim güvenliklerini düşünmektedirler. Bu 
milletvekilleri Demokrat Parti iktidar modelinde gör
düğümüz gibi ve daha sonraki örneklerde de görece
ğimiz gibi, kendi bölgelerine kişisel veya genel hiz
met ve menfaat akımlarını beslemek mecburiyetin
dedirler. 

Hizmet ve menfaat akımlarının anahtarları hükü
mettedir. Dolayısıyla o parti grubunun milletvekille
ri hükümetle iyi geçinmek mecburiyetindedirler. 

'Bu iyi geçinmek iki taraflı bir ödünleşmedir. Ba
kan, başbakan milletvekilinin istediğini yapmaktadır 
ve milletvekili de komisyonda, kuliste, genel kurul
da, parti kongrelerinde hükümeti elinden geldiği ka
dar desteklemektedir. Muhalefet zaman zaman kürsü 
düellolarına çıkmaktadır; fakat iktidar - muhalefet 
çarpışması sadece çözümsüz sorunları ve müzmin ger
ginlikleri bir ayna gibi kamuoyuna yansıtmaktan baş
ka bir netice vermemektedir. Hükümet istediği kanu
nu geçirmektedir, genel politikasını dilediği gibi yü
rütmektedir, 

Milletvekilinin yasama organı üyesi olduğu hal
de iktidarda ve muhalefette kanun yapma insiyati-
fi hemen hemen yok gibidir. Bu insiyatif yürütme
ye; daha doğrusu bürokrasiye intikal etmiş durum
dadır. Milletvekili kendi teklif ettiği kanunu mec
listen kolay kolay geçirememektedir. Eğer hüküme
tin benimseyebileceği bir kanun olsa bile, o vakit 

hükümet temsilcisi komisyona gelmekte ve «Aynı ko
nuda biz de bir tasarı hazırlamaktayız, bir arada 
müzakere edilmesi daha doğru olur» diye ertelen
mesini temin etmektedir. 

O halde, milletvekili kendi partisinin hükümeti
ni fiilen denetleyememektedir. Bazı tatminsizlikle
rin, hırçınlıkların yol açtığı çıkışlar dışında, bir ikti
dar safları bütünleşmesi vardır. Bu bütünleşmeyi li
der, parti, karşılıklı menfaat ödünleşmesiyle temin 
ettiği için parlamento denetiminin işlemesi söz ko
nusu değildir. Muhalefetin gücü yetersizdir, iktidar 
milletvekili liderin dümensuyundadır. 

O vakit, parlamenterizmin temel ilkesi olan siya
sal sorumluluk, anlamını yitirmiş olmuyor mu?.. 
Parlamenter rejimlerde genel hükümet politikası do
layısıyla düşürülmüş olan kaç kabine gösterebilirsi
niz son senelerde. Kabineler düşürülmüştür; ama 
parlamento aritmetiğiyle düşürülmüştür; politik ba
şarısızlıkları dolayısıyla değil. 

Lider bütünleşmeyi karşılıklı menfaat akımlanyle 
temin ettiği için, yani cömert davrandığı için kendisi 
de güvenlik içindedir; ama bu hizmet ve menfaat 
akımlarının Türkiye'de bir bedeli vardır. Maliye, hiç
bir zaman halktan aldığından daha fazlasını ona iade 
edemez. Dolayısıyla Türkiye'de 30 yıldan beri gör
düğümüz vaziyet, açık finansmana başvurulmasıdır. 
Açık finansman, yani enflasyon. 

Türkiye'de aday belirleme yönteminden parla-
menterizme kadar üç aşamada gördüğümüz koşullar, 
hükümetleri şimdiye kadar daima enflasyona itmiş
tir ve bu sistem de itmeye devam edecektir. Demek 
oluyor ki, Türkiye'de ekonomi ve politika etkileşme
sinin mekanizmasında enflasyonu görmekteyiz. Tür
kiye'nin bir özelliği, bunalımlara götüren konjonktür
lerin devrî hareket göstermesidir. Yani yaklaşık her 
10 senede bir; yani 9 ilâ İl yıllık aralarla tekrarlan-
masıdır. 'Bu devrî hareketin izahı da bilimsel alan
da, paranın arz elastikiyetine dayanılarak yapılmak
ta dır i 

Enflasyon niçin memleketi rejim bunalımlarına 
sürüklüyor? Her üç dönemde de tablo birbirinin 
benzeridir, film birbirinin tekrarı mahiyetindedir : 
Başlangıçta para arzı genişlemektedir, yatırımlar ço
ğalmaktadır, mal sürümü kolaylaşmaktadır, gelirler 
yükselmektedir, piyasa ferahlamaktadır ve fiyatlar 
da artmaktadır. Bu dönemde herkes hayatından 
memnundur. İktidarların en güzel zamanlarıdır. Ama 
çok geçmeden sosyal tepkiler su yüzüne çıkmakta
dır. Gelir dağılımındaki haksız değişikliklerin yarat-
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tığı hoşnutsuzluk, memurların geçim sıkıntısı, eği
timde ve öğretimde fırsat eşitliği arayan genç kuşa
ğın geleceğe güvensizliği; bütün bunlar bir araya gel
mektedir, dış ödeme güçlükleri başlamaktadır, itha
lat tıkanmaktadır, mal darlığı, karaborsa yayılmak
tadır ve arkasından kaçınılmaz bir şekilde devalüas
yon ve zam paketleri gelmektedir. Devalüasyon ve 
zam paketlerini artan işsizlik, tıkanan bir piyasa, aza
lan üretim ve halka yayılan kötümserlik izlemektedir 
ve ortam bir patlama noktasına yaklaşırken iktidar 
çöküntüsü dediğimiz olay meydana gelmektedir. 

Bunu önleyebilecek bir otorite, bir güç, ne 1924 
Anayasasında ne 1961 Anayasasında ne de bu Tasa
rıda mevcut bulunmamaktadır. 1924 ve 1961 Anaya
salarına göre Cumhurbaşkanının müdahale yetkisi 
yoktur. 

Tipik bir örnek olduğu için 1924 Anayasasını zik
redeceğim. Eğer Cumhurbaşkanına gerekli yetkiler 
verilmiş olsaydı bile, Weimar'da olduğu gibi kabine
nin görevini sona erdirme veya seçimleri yenileme 
yetkisine sahip olsaydı bile, bu yetkiler işlemezdi. 
Çünkü bir Cumhurbaşkanı siyasî kariyerini, mevkii
ni; her şeyini borçlu olduğu bir kimseye karşı, bir par
tiye karşı kendi saygınlığını feda ederek yetkilerini 
bir silah gibi çeviremez. Bu fiilen mümkün değildir. 

'Bu Tasarıda geniş yetkiler tanındığından bahse
dilmektedir. Tanınmış olan bu yetkiler bence bir ger
çek yetki değil, bir yetki görünümündedir. Atama 
yetkileri... Emin olunuz arkadaşlarım, bunların ya
rardan ziyade sakıncası olabilir, bu yetkiler Cumhur
başkanını ileride yıpratabilir. Yaptığı her tayin, her 
atama bir kaç tanesi hariç tenkitlere uğrayabilir, 
memnuniyetsizliklere yol açabilir. Meclis grupları ve 
hükümetler ile Cumhurbaşkanının karşılıklı ilişkile
rini olumsuz yönden etkileyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, 4 dakikanız var, topar-
lamanföi rica ediyorum. 

FERİDUN ERGİN — Seçimleri yenileme yetki
sini de bu koşullar altında Cumhurbaşkanı biraz ön
ce belirttiğim gibi kullanamaz. 

Nispî temsile geçecek olursak; nispî temsilde 
başbakanın daha çok taviz vermesi lazımdır. Se
bebi, vaktiyle 7 milletvekili bulunan bir ilde 2 kişiyi 
kaybedecek olursa geri 5 kalan tane ile örgütü elin
de tutma imkânına sahiptir. Nispî temsilde ise, 3 
veya 4 milletvekilinin ikisinin gücenmesi problemi 
daha zor bir sekile getirebilir. Nispî temsil rejimle
rinde hükümetlerin zayıf ve istikrarsız olmalarına 

karşılık, Cumhurbaşkanları seçimleri yenileme yetki
sini kullandıkları vakit, çoğunluğun değişmesi dola
yısıyla kendilerinin durumları da zayıflamaktadır. 

Kaldı ki, koalisyon rejimlerinde başbakanlar, bi
zim Tasarıda olduğu gibi, Cumhurbaşkanından par
lamentoyu dağıtmasını isteme yetkisini kullanama
maktadırlar. Fransa'da Üçüncü Cumhuriyeti hatır
layınız, yaklaşık 100 hükümet istifa etmiş veya dü
şürülmüştür 1875 - 1940 arasında, tek bir defa baş
bakan parlamentonun dağıtılmasını isteyememiştir. 

Sebep.. Her yeni seçim, milletvekillerinin kari
yer güvenliği bakımından bir problem yaratmaktadır. 
Bu problemin doğurduğu kin dolayısıyla bir daha o 
başbakan meclisten güvenoyu alabilme şansına sa
hip olamayabilir. Dolayısıyla hangi cepheden bakacak 
olursak olalım Türkiye'de parlamentonun seçtiği bir 
Cumhurbaşkanı gerekli yetkilerle donatılmış olsa da
hi, bu sosyo - politik krizlere doğru tırmanışı önle
mek imkânı mevcut bulunmayacaktır. Dolayısıyla ge
riye tek bir çare kalmaktadır. Bu da Cumhurbaşka
nını halkın seçmesidir. Halkın seçmesini doğrudan 
doğruya başkanlık sistemi diye adlandırmakta ihti
yatlı davranalım. IBir de Güney Amerika'daki ko
şulları göz önüne getirmeyelim. Daha başka model
lerle, daha istikrarlı formüllerde tatbik edilebilir. 
Güney Amerika'yı örnek gösterenlere de sorulacak 
basiit bir sual vardır; acaba Asya'da ve diğer kıta
larda parlamenter yönetimi uygulayan ülkeler ne ne
tlice almışlarıdır? Güney Amerika'dan daha mı iyi, da
ha mı kötü diyebiliriz, bu soruyu yöneltebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ergin. 
Söz sırası Sayın Abdurrahman Yılmaz'ın buyu

run Sayın Yılmaz. 
Söz süreniz 15 dakikadır, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri 4 Ağustos 1982 

tarihinden itibaren Anayasa Komisyonunca hazırla
nıp Yüce Meclisimize getirilen Anayasa Tasarısı üze
rindeki görüşlerini bilimsel, olumlu, yapıcı eleştiri
lerle açıkladılar. Ben de görüşlerimi kısa ve aynı esas
lar içerisinde açıklamaya çalışacağım : 

1961 Anayasasında yer almayan, fakat yeni Ana
yasa Tasarısının 3 üncü maddesinde yerinde bir söy
leşi ile Türkiye Devletinin Bayrağının beyaz ayyıl-
dızlı albayraktır, Millî Marşının da İstiklâl Marşıdır 
cümleleri ile belirlenmesi, Türkiye Cumhuriyetinin 
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kuvvetinin, kudretinin, büyüklüğünün, varlığı vurgu
lanmıştır. Bahtiyarım, mutluyum, ne mutlu Türküm 
diyorum, bütün Türk Milleti de bunu diyor. 

Hepimize vatan şairi büyük insan Mehmet Akif 
Ersoy'un yazdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
okunup ayakta dinlendiği ve Türk Milletinin İstiklâl 
Marşı olarak kabul edildiği günkü heyecanı yaşatı
yor. Evet; «Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan
dır, vatan, uğrunda ölen varsa vatandır.» 

Ecdadının kanlarıyla alınmış, toprakları kanlarıy
la sulanmış, sınırları onun kanlarıyla çizilmiş, rengi
ni onun kanından almış ayyıldızlı albayrağın yerine, 
orak çekiçli bayrakların Türkiye'mizde dalgalanama-
yacağı, ruhunu ve sevgisini milletinin üstünlüğünden 
alan istiklâl Marşımızın yerine, sosyalist enternasyo
nalin söylenemeyeceği 12 Eylül 1980 Harekâtı ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve onu içtenlikle seven, be
nimseyen büyük Türk Milleti bütün dünyaya duyur
muştur. 

Hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı, ülkenin ve milletin bü
tünlüğü ve bölünmezliğini koruyacak, toplumun hu
zuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı için
de herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerin
den yararlanma ülküsünden ayrılmayan, tam bir ba
ğımsızlık içinde millî ihtiyaç ve gerçekler ışığında 
hazırlanmış Anayasa Tasarısında egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir, herkes kanun önünde eşit
tir, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir, yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mah
kemelerce kullanılır denerek, demokrasinin temel il
keleri benimsenmiş, Devletin temeline Atatürk ilke
leri oturtulmuştur. 

Bütün bunlara rağmen hazırlanan Anayasa Tasa
rısının eksik ve fazlalıkları vardır. Yüce Meclisimi
zin yoğun ve yapıcı çalışmaları sonucu büyük Türk 
Milletine layık olduğu şeklini alacaktır. 

Sayın Başkan, 
Hazırlanan Anayasa Tasarısında benimsediğim ve 

takdir ettiğim hususları kısaca açıklamaya çalışaca
ğım : 

1. insanın kutsallığı, fikir ve düşüncelerine hiç
bir şekilde dokunulamayacağı ilke olarak benimsen
miştir. 

2. 12 Eylül öncesi vahim günlerin bir daha ya
şanmaması için Devletin güçlü kılınması amaçlan
mıştır. 

3. Türk Devletinin temeli Atatürk ilkelerine otur
tulmuştur. 

4. Yüce Divan görevi Anayasa Mahkemesinden 
alınmış Yargıtaya verilmiştir. 

5. Sakatların, çevrenin, yaşlıların, yabancı ülke
lerde yaşayan Türklerin, gençliğin, sporun, tarih ve 
kültür varlıklarının, sanatın ve sanatçının korunma
sına dair hükme Anayasada yer verilmesi takdir edi
lecek şeylerdir. 

Bu Anayasa Tasarısının eksik gördüğüm ve tas
vip etmediğim hususları da vardır. Benden evvelki 
konuşmacı arkadaşlarım çok şeyleri olumlu eleştir
diler, ben onlara temas etmeyeceğim, kendi ihtisa
sım ve 20 senelik hayatımla ilgili geçen kısmın üze
rinde durmak istiyorum : 

Hazırlanan Anayasa Tasarısının 63 üncü madde
sinde «Devlet, vatandaşın yaşamını, beden ve ruh sağ
lığı içinde sürdürmesini sağlamak ve çevre şartları
nı bu amaca uygun biçimde düzenlemekle görevlidir» 
bu birinci paragraf, ikinci paragrafında «Devlet, bu* 
görevini kamu ve özel sektördeki sağlık ve sosyal 
yardım kurumlarını denetleyerek ve destekleyerek, ye
ni kuruluşları teşvik ederek yerine getirir» demekte
dir. Şimdi bu birinci fıkraya bir diyeceğim yok, ikin
ci fıkra üzerinde biraz konuşmak istiyorum. 

Sağlığın korunması, 1. Çevrenin korunması, 
2. Koruyucu hekimlik, 3. Tedavi edici hekimlik. 

Şimdi, 'ikinci paragrafta «Bunların düzenlenmesi ka
mu ve özel sektördeki sağlık ve sosyal yardım ku
rumlarının desteklenmesi ve denetlenmesi ile olur» 
denmektedir. 

Devlet, kamu sektörü vasıtasıyla bu üç görevi iyi 
kötü yapmaya çalışmaktadır. Gelelim özel sektöre, 
bunun ikisine hiç yanaşmamakta, sadece yoğurdun 
üzerindeki kaymağı almaya çalışmakta ve tedavi edi
ci yola gitmektedir. Bunu da sadece menfaat üzerine 
kurmuş; son günlerde basınımızda, bizler biliyorduk; 
Fakat Türk Milleti-bunu pek bilmiyordu da, sağlık 
hizmetinin nasıl yapıldığını, bunun bir para ile oldu
ğunu, insanların para ile satıldığını, çevrenin çalıştığı 
hastanede kirletildiğini çok iyi biliyorlar, çocukların 
satıldığını, yarın bunun biı ticaret haline geleceğini 
herkes bilecektir. Buna muhalifim, «Destekleyerek» 
özel sektörde kalkacak, «Denetleyerek» kısmı kalmak 
şartı ile. 

Bunun haricinde «Sağlık hizmetlerinin yerine ge
tirilmesi için Devletçe yapılacak harcamalara, vatan
daşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde ka
tılırlar.» Bu da güzel bir teşebbüs. Dün sayın konuş
macı arkadaşımız Serda Kurtoğlu, müesseseler üze
rinde çok iyi durdu. Ona dayanarak bazı şeyler söy
lemek istiyorum. 
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1961 Anayasası ile Sosyalizasyon Kanunu getiril
di ve şu anda Türkiye'de 49 vilayet Sosyalizasyon 
Kanunu kapsamı içerisine alınmış bulunmaktadır. 
Yapılan işler, yapılan yatırım harcamaları gözönü-
ne alınacak olursa ve bunun karşılığında memleketin 
efendisi diye bildiğimiz köylü vatandaşımıza sosya
lizasyon hizmetleri adı altında ufacık bir şey götü-
remedik. Bu bir vakıadır, halen Kars'ta verem, Ur-
fa'da, Adıyaman'da, Siirt'te trahom görülmektedir. 

Bu hizmetin de yapılabilmesi için, kanımca sağlık 
kurumlarının birleştirilmesi, tek elden idare edilebil
mesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Altyapı hizmet
lerinin, ulaşım, haberleşme, bunların da olması ge
rekmektedir. Bunlar olmayınca, biz bu vatandaşlar
dan vergi alacağız, sırtlarına bir kambur getireceğiz. 
Sayın hocam beni affetsinler, kendilerinden aldığım 
feyiz ile Türk Milletine hizmet için yola çıktım, ken
dilerinin kulu, kölesi olurum; ama milletimin de kur
banı olurum. Buna karşıyım, zamanı değil, zira Türk 
Milleti üzerinde, Türk Anayasası üzerinde görüşme
ler yapmaktayız. Yabancı memleketlerde özel sektör 
vardır. Genel Sağlık Sigortası vardır, yürütülebilen 
memleketler vardır, terk eden memleketler de var
dır. Bu bizim bünyemize uyan bir şey olmayacağı ka
nısındayım. Bunu arz etmek istiyorum. 

Ama, şimdi bu hizmetler aksıyor da neden yapıl
mıyor? Bir de işin bu yanı var. 1593 sayılı Umumî 
Hıfzıssıhha Kanunumuz var. 3017 sayılı Teşkilat Ka
nunu vardır. Eğer, bu kanunlarınız iyi ellerde, iyi 
idarecilerin elinde tatbik edilecek olursa, kanım odur 
ki, Türkiye'de sağlık sorunu daha da iyiye doğru gi
decektir. 

Fazla zamanınızı almamak maksadıyla bazı kı
sımlara dokunmadan sözlerime son vermek istiyorum. 

236 gün çalışarak Türk Milletine layık olduğu 
Anayasa Tasarısını hazırlayan Sayın Anayasa Komis
yonu Başkanına ve sayın üyelerine, Danışma Meclisi
nin değerli üyelerine saygılarımı sunar, Anayasa Ta
sarısının Danışma Meclisinde daha iyi şekülenerek, 
nihaî şeklini Milî Güvenlik Konseyinde alacağına, 
halkoyuna sunularak büyük milletimizce de kabul 
edilince kesinleşecek büyük emek ürünü ve göz nuru 
ile meydana gelen Anayasanın, milletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını Yüce Tanrıdan niyaz ederim. Hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Aykut, söz sırası sizin; buyurun efendim. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Söz sırası bana gelinceye kadar pek çok arkada
şım, Anayasa Taslağının gerek biçim, gerekse içerik 
yönünden hatalı, noksan veya yeterli açıklıkta olma
yan yanlarını anlattılar. Ben, aynı konulara mümkün 
olduğu kadar temas etmemeye, sınırlı bir sahada kal-

, maya özen göstererek, bazı görüşlerimi Yüce Mecli
sin ve Sayın Komisyonun dikkatlerine sunacağım. 

Tasarının genel esaslarını düzenleyen birinci kıs
mında temas etmek istediğim dört nokta vardır. Bi
rincisi, 1 inci maddede «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir» cümlesinden sonra yapılan ilavedir. Bu ila
venin ayrı bir maddede yer almasının doğru olduğu
nu düşünmekteyim. Ayet okumak için önce besmele 
çekilir ve ayet sonra okunur. «Türkiye Cumhuriyeti 
bir Devlettir» sözü de Türk Anayasasının besmelesi-
dir. Onun için 1 inci madde olarak sadece bu ifade 
yeterli olurdu kanısındayım. 

Burada temas edeceğim ikinci husus, 2 nci mad
dede kullanılan «Atatürk milliyetçiliği» sözüdür. Ge
rekçede, bu, bütün fertlerin kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak bölünmez bir bütün olarak tarif ediliyor. 
Şimdi sizlere soruyorum. Bu tarife katılıyor musu
nuz? Eminim ki, hepiniz «Atatürk milliyetçiliği» sö
zünü daha değişik şekillerde anlıyabilir ve tarif ede
bilirsiniz. Bizim amacımız, birlik ve beraberlik yarat
maktır. Bölünmelere ortam hazırlayacak hiçbir hük
me ve ifadeye burada yer vermemeliyiz. Büyük Ata
türk'ün en büyük özelliği birleştiriciliği, her türlü bö
lücülüğün karşısında olması idi. Onun milliyetçiliğini, 
milliyetçilik anlayışını herkesin kendisine göre tarif 
edip, sonra da Atatürk milliyetçisi benim; hayır sen de
ğilsin, beninr/Atatürk milliyetçiliği şudur veya hayır bu
dur; tartışmalarına fırsat hazırlayıp, bu yüce insanın 
adının çeşitli maksatlar için kalkan yapılmasına mü
saade etmeyelim. Onu, gönül dünyamızın ve düşünce 
dünyamızın en yüce noktasından indirip, günlük tar
tışmaların konusu yapmayalım. 

Üçüncü olarak temas edeceğim husus, 3 üncü 
maddeye, bayrağımızın ve istiklâl Marşımızın dahil 
edilmesidir. Bendenizin bu düzenleme ile ilgili bazı 
endişelerim vardır. Gerekçede, «Gelecekte sanat açı
sından yapılması muhtemel değişikliklere imkân sağ
lamak amacı ile konulmuştur» deniliyor. Beni kuş
kulandıran bu ifade olmuştur arkadaşlar. Yarın bir 
siyasî iktidar geldi, mecliste önemli bir çoğunluğu 
var. Bayrak üzerindeki ayın ağzı şöyle değil, şöyle 
dursun dedi, bir de yıldız içine girsin veya iki tane 
yıldız ilave edilsin, üzerine bir hayvan resmi konsun, 
rengi de yeşil olsun örneğin dedi. Mecliste çoğunlu-
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ğu da var. «Böyle bir şekil olursa sanat ve estetik 
açısından bayrağımız daha güzel olacak» dedi ve Mec
listen bunu geçirdi. Anayasa böyle bir şeye imkân 
verir gibi görünüyor bana. Bizim bayrağımızı bir sa
natçı değil, bir bağımsızlık savaşı çizmiştir. Türkiye 
Devletinin bir Cumhuriyet olduğu nasıl değiştirile
mez, değiştirilmesi dahi nasıl teklif edilemezse, Türk 
bayrağı da hiçbir sebeple değiştirilmemelidir ve değiş
tirilebileceğini ima eden düzenlemelerden kaçınma
mızı temenni ediyorum. 

İstiklal Marşı için de aynı endişeleri taşımakta
yım. Yine gerekçede sadece İstiklal Marşımızın güfte 
yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediliyor, besteci
sinden söz edilmiyor. Birisi çıksa, İstiklal Marşımızı 
kürdili hicazkâr makamında yeniden bestelese, o dev
rin Millî Eğitim Bakanı da bu besteyi çok beğenip 
okullara, artık bu makamda okunsun dese, ne ola
caktır arkadaşlar?.. 

İstiklal Marşımızın önemli bir'özelliği vardır. Bu 
marşımızın güftesi 12 Mart 1921 tarihinde bir Meclis 
kararıyla kabul edilmiştir. Bununla ilgili bir yasal 
düzenleme yoktur. Ancak hiçbir yasa ve konu Türk 
toplumunun tamamınca böylesine sevilip benimsenme
miştir. Sanırım asıl önemli olan da zaten budur. 

Bu maddede bir de «Başkent Ankara'dır» deni
yor. Sayın Komisyonumuza burada bir öneride bu
lunmak istiyorum. Acaba mümkün müdür bunun tam 
altına «Hava kirliliğinin önlenmesi şartıyla» diye bir 
ilave yapsak. Böylece yüzbinlerce insanın hayatı Ana
yasa güvencesi altına alınmış olurdu diye düşünüyo
rum. 

Kanun önünde eşitlik ilkesinin demokrasinin vaz
geçilmez bir ilkesi olduğu da gerekçede belirtiliyor ve 
bu husus 6 ncı maddede de aslında gayet iyi düzen
lenmiş bulunuyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki, cin
siyete dayalı eşitlik ilkesi gerek Medenî Kanunumuz-
ıda» gerek Ceza Kanunumuzda, gerekse çeşitli idarî 
düzenlemelerde ciddî bir biçimde zedelenmiştir. As
lında diğer yasalara gitmeye de gerek yok. Bu tasarı
da bile daha sonra bahsedeceğim birkaç hususta cin
siyete bağlı eşitlik ilkesinden ayrılınabilmiştir. Bu ne
denlerle kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip ol
duklarının 1982 Anayasasında açıkça belirtilmesinde 
zorunluk olduğuna inanıyorum. Yüce Meclisin ve Sa
yın Komisyonun bu konuya olumlu yaklaşacakların
dan da kuşku duymuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
. Temel hak ve ödevlerle kişinin hakları ve ödevle

rini düzenleyen hükümler üzerindeki görüşlerimi çok 
kısa olarak ifade edeceğim. Maddelere geçildiğinde 
bu konulara ilişkin daha ayrıntılı görüşlerimi müm
kün oldukça artıracağım. 

Burada kuşku uyandıran husus, 1961 Anayasasın
da yer alan temel hak ve özgürlüklerin özüne doku
nulmayacağı, temel hak ve özgürlüklerin ancak ka
nunla sınırlandırılabileceği garantilerinin kaldırılmış 
olmasıdır. Diğer yandan 1961 Anayasasının 64 üncü 
maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin, 
siyasal hak ve ödevlerin kanun hükmünde kararna
meyle düzenlenemeyeceği hükmü de tasarıda yer al
mamaktadır. Buna göre siyasal iktidarlar temel hak 
ve özgürlükleri, siyasal hak ve ödevleri dilediğince 
sınırlamak ve özü itibariyle de ortadan kaldırmak 
imkânına sahip olabileceklerdir. 

Diğer yandan temel hak ve özgürlüklerin kötüye 
kullanılarnamasını düzenleyen hüküm de tehlikeli gö
rülmektedir. Temel hak ve özgürlükleri, bu maddede 
sayılan amaçları gerçekleştirmek maksadıyla kullanan 
kimseler için mahkemelerin hak kaybı hükmü verebi
leceği bu maddede öngörülmüştür. Tasarının 85 inci 
maddesine göre de bu cezanın affı mümkün değildir. 
Oysa bu hükmün kaynağı olan Alman Anayasasında 
«Basın, öğretim, toplantı, dernek kurma hürriyetleri
ni veya sığınma hakkını veya mülkiyet hakkını de
mokrasi ve hürriyet aleyhine kullananlar bu hakkı kay
bederler» deniliyor ve bu konudaki kararlar da önemi 
dolayısıyla ancak Anayasa Mahkemesince verilebiliyor. 
Tasarıda ise bu ağır müeyyide bütün hak ve özgür
lükler için düzenlendiğinden ve hükmün de normal 
mahkemelerce verileceği kabul edildiğinden kötüye 
kullanılma ihtimalinin varolduğunu düşünüyorum. 

Yaşama hakkının istisnaları gösterilirken de, bir 
kişinin mahkeme kararı olmaksızın bazı durumlarda 
öldürülebileceği düzenlenmiştir. Bu husus uygulama
da ciddî tereddütler yaratabilecektir. İlkokul mezu
nu bir bekçi veya ortaokul mezunu bir polis bunun 
şartlarını olay anında nasıl tayin edebilecektir?.. 

Tasarıda ibadetin ve dinî törenlerin serbest oldu
ğuna dair bir hükme de rastlayamadım. Bu manaya 
gelen bir ibare mevcut ise de, ibadetin serbestçe ya
pılabileceğinin açıkça yazılmasının gerekli ve önemli 
olduğuna inanmaktayım. 

Düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü ise bazı 
kaypak ölçülerle kısıtlanmıştır. Buradaki düzenleme-
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ye göre düşünce özgürlüğü, düşünceyi kafamızın için-
, de muhafaza ettiğimiz sürece mevcut olacaktır. 

Basının özgürlük derecesi, demokrasiye olan inan
cımızın ve demokrasiye ne oranda uyguladığımızın 
bence en iyi ölçüsüdür. Geleceğin demokratik ortamı
nın da en sağlıklı göstergesidir. Onun için, basın öz
gürlüğüyle ilgili düzenlemeleri Yüce Meclisin bu an
layış içinde gerçekleştireceğine inanmaktayım. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
• 

Tasarının 33 madde halinde sosyal ve ekonomik 
haklar ve ödevleri düzenleyen üçüncü kısmı oldukça 
dikkat çekicidir. Çünkü bu kısımda Anayasa Tasarı
sının, geleceğin Türkiye'si için uygun gördüğü sosyal 
ve ekonomik yapının anaçizgileri, tercihleri, sosyal ve 
ekonomik felsefesi yer almaktadır. Bu tercihler ve 
model hangi verilere dayanılarak oluşturuldu? Bunu 
gerekçelerin tetkiki sonunda anlamak mümkün olma
maktadır. Bu model ile Türkiye hızlı ve dengeli bir 
kalkınmayı, sağlıklı ve modern sanayileşmeyi, sosyal 
adaleti ve toplumumuzda barış iklimini gerçekleştire
bilecek midir? Buna Sayın Komisyonumuzun inanıp 
inanmadığını şahsen merak ediyorum. 

Mülkiyet ve miras haklarını düzenleyen 43 üncü 
maddenin gerekçesi, bu tasarının en uzun, en kap
samlı bir şekilde yazılmış gerekçesidir. Birbuçuk say
fa çeşitli kaynaklardan, özellikle Alman mevzuatın
dan kanıtlar gösterilerek yapılan açıklamayla mülki
yet ve miras hakkının kutsallığı ve Anayasa güven
cesi altına alınması savunuluyor. Buraya kadar aynı 
fikirdeyim. Ancak maddenin sonuna «Kamu hizmeti 
ve kamu yararı amacıyla mirasçıların saklı payları 
azaltılamaz» fıkrası niçin eklenmiştir?.. İşte bunun iza
hını ayrıntılı gerekçede bulmak kabil değildir. Al
man Anayasasının zannedersem 14 üncü maddesinde 
şöyle bir hüküm daha vardır : «Mülkiyet görevlen
dirir. Mülkiyet hakkı kamu yararına veya umumun 
hayrına kullanılmak zorundadır.» 

( Arkadaşlar; 

Burada bir bektaşi fıkrası aklıma geldi, anlataca
ğım. Mahallenin imamı caminin önünde otururken 
bektaşi de oradan geçiyormuş, imam, bektaşiye ses
lenir; erenler der, şu caminin kapısından bir defa gi
rip de alnın secdeye bir defa değmedi, artık yaşını, 
başını da aldın, namaza başlasan der. Bektaşi; aman 
imam efendi, nasıl olur, ayeti kerime var der, namaz 
kılmam. Bu defa imam hayretler içinde der ki, 40 
yıllık imamım ve devamlı Kur'an okuyorum, böyle 
bir ayet hiç görmedim. Göstereyim der bektaşi, açar
lar Kur'anı, işte der, imam okur : Lâ takrabussalâte. 
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Türkçesi «Namaza asla yaklaşmayınız». İmam der ki, 
altını da oku. Altında : Ve entum sukârâ. Türkçesi 
«Sarhoş olduğunuz takdirde». Bektaşi der ki, yok, ben 
oraya kadar okuyorum der. 

Şimdi, Komisyon da Alman Anayasasını oraya ka
dar okumuş, altına devam etmemiş. Tabiî böyle bir 
düzenleme sonunda da artık, (Bu konuya bir arkada
şım daha dün ayrıntılı olarak temas etti) bu düzenle
meye göre kamu yararına vakıflar kuramayacaksınız, t 
Millî eğitim, silahlı kuvvetler vesair kimsesiz çocuk
lar için birtakım vakıflar kuracaksınız bu imkânınız 
ortadan kalkmaktadır,. Medenî Kanunun 453 üncü 
maddesi de, yine dün arkadaşımın bahsettiği gibi bu 
düzenlemeyle Anayasaya aykırı hale getirilmektedir. 
Siz kamu yararına bağışlama hakkınızı, kamunun da 
bu imkânlara sahip olma hakkını bu şekilde kısıtla
mış olmaktasınız. Peki, bununla kimi koruyorsunuz? 
Çünkü Anayasanın birtakım şeyleri koruması, birta
kım kitleleri koruması gerekir; belki yüzünü bile gör
mediğimiz bir amcanın mirasçılarını. 

Değerli arkadaşlarım; 
îslamda güçlü bir vakıf geleneği vardır. Etrafını

za bakınız; Osmanlı döneminden kalma vakıflarla do
ludur. Örneğin, bütün Ege vakıf zeytinlikleriyle kap
lıdır. Gerekçede söylenen «Millî bünyemize uygun bir 
Anayasa Taslağı hazırlanmıştır» sözü bu hükümle çe
lişmemekte midir? 

Toprak mülkiyetini düzenleyen hükmü okuyup,' 
sonra da toprak reformundan artık söz edilip edile
meyeceğini de takdirlerinize bırakıyorum. 48 inci 
maddede düzenlenen kamulaştırma hükmü de zaten 
böyle bir şeyi düşünmemizin dahi mümkün olmaya
cağını vurgularken, kısa bir süre önce Yüce Mecli
sinizin çok daha olumlu şekliyle de Millî Güvenlik 
Konseyinin kabul ettiği 2685 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler Yasasına Geçici Madde Eklen
mesi Hakkındaki Kanun ile yine kısa bir süre önce 
Millî Güvenlik Konseyince kabul edilen Toplu Ko
nut Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkındaki Kanunlarda öngörülen ka
mulaştırmalarda vergi bedelinin esas alınacağım dü
zenleyen hükümlerle de çelişmekte ve bu yasalar da 
Anayasaya aykırı duruma düşürülmektedir. 

Yine, kamulaştırmayı düzenleyen bu maddenin ay
nen kabulü halinde, belediyelerin bundan böyle her
hangi bir imar faaliyetine, şehircilik ve düzenleme faa
liyetlerine girişmesi de imkânsız hale gelmektedir. 

65 inci maddede devlete verilen, vatandaşın konut 
ihtiyaçlarını karşılama görevi de bu maddenin mev
cudiyetiyle acaba nasıl gerçekleştirilebilecektir? 
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Devletleştirme de aşağı yukarı aynı şekilde im-
kânsızlaştırılmış bulunuyor. Rayiç bedel üzerinden ke
sintisiz nakten ve peşin ödeme şartı getirilmiştir. Bu
na göre, eğer devletleştirilen kuruluşun devlete vergi 
borcu, Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu ve 
buna benzer diğer borçları varsa bunların hiçbirisini 
devlet kesemeyecek, kesintisiz ödeme yapacak, sonra 
da yıllarca alacaklarını tahsil etmek için uğraşacak. 
Bu nasıl bir hukuk mantığıdır anlayamıyorum. En 
basit bir mahsup işlemine dahi imkân vermeyen bir 
düzenleme yapılabilmiştir burada. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bunları kısaca açıkladıktan sonra, çalışma hayatı 
ile ilgili hükümlere geliyorum. 1961 Anayasasının 41 
ve 42 nci maddeleriyle devlete iktisadî ve sosyal ha
yatı düzenleme, tam istihdamı gerçekleştirme, herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlama görevi verilmiş; sosyal, iktisadî ve malî ted
birlerle insanları koruma ve işsizliği önleyici tedbir
leri alma zorunluğu getirilmişti. Çalışanlara devletin 
sağladığı bu güvence, tasarının 51 ve 52 nci madde
lerinde kaldırılmış görülmektedir. Bu düzenlemelere 
göre, devlet çalışanları değil çalıştıranı koruyacak, 
Anayasa da çalıştıranı devlete karşı koruyacak. '.'ŞIM 
Tasarının sosyal felsefesi bu mantık üçgeni içine otur
tulmuştur. İşsizlik bir veri olarak kabul edilmiş ve 
Tasarıyla, işsizliğin Türkiye'nin kaderi olduğu tescil 
edilmiştir. 

1961 Anayasasında, çalışanların yıllık izinlerinin ve 
tatillerinin ücretli yaptırılacağı güvence altına alınmış
ken, tasarıda ücretli yaptırılacağı ibaresinin çıkarılma
sıyla acaba, zaman içinde bu günler için ücret öden
memesi mi amaçlanmıştır? 

Sendika, toplu sözleşme ve grev haklarını düzen
leyen hükümlere gelince; burada Türk işçi hareketini 
ve sendikacılık hareketini etkileyecek iki husus var
dır. Birincisi check off sisteminin kaldırılması, diğeri 
ise; grev hakkına bazı sınırlamalar getirmesidir. 

Bunlar elbette ki, yukarıdan beri izahına çalıştı
ğım sosyal felsefenin doğal bir sonucudur. Burada yal
nız, lokavt hakkıyla ilgili olarak da kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlarım «İşçi ve işve
ren aynı güçte değildir. Onun için, işçiye grev hakkı 
verilirken, işverene de lokavt hakkı verilmemesi gere
kir» dediler. İşçi ve işverenin aynı güçte olmadıkları 
görüşüne ben de katılmaktayım; doğrudur; ancak şu 
da doğrudur. İşverenin eline verdiğimiz lokavt silahı 
da işçinin eline verdiğimiz grev silahıyla eşit güçte 
değildir, tşçi, greve her zaman ve kolaylıkla başvura

bilir; ancak işveren lokavta çok güç ve ender olarak 
başvurabilir. Çünkü; grev ve lokavtın sonuçları ve uy
gulaması birbirinden farklıdır. İşveren lokavta baş
vurursa bir tek genel müdür dışında bütün elemanla
rını kapı dışarı etmek zorundadır. Halbuki, bunu iş
veren göze alamaz. Çünkü; lokavt esnasında işvere
nin hukukî, malî, iktisadî ilişkileri kesilmemektedir. 
Maliyeye, Sosyal Sigortalar Kurumuna, üçüncü şahıs
lara, bankalara vesaireye karşı olan bütün mükelle
fiyetleri sürmekte'dir. Bu durumda bir finansman mü
dürü, bir muhasebe müdürü veya personel müdürü 
veya diğer teknik müdürleri ve elemanlarından vaz
geçmesi işverenin, imkânsızdır. Onun için, lokavt uy
gulamasına tüm dünyada ve biz de çok az rastlanır. 

Örneğin; Türkiye'de iş barışının en şiddetli bir bi
çimde bozulduğu 1979 ve 1980 yıllarında 85 bin işçi 
grev yaptığı halde sadece 2 070 işçi lokavta maruz 
kalmıştı. Görülüyor ki,, bunlar mahiyetleri itibariyle 
eşit güçte silahlar değillerdir. 

Ayrıca, 1961 Anayasasında lokavt sözcüğü yer 
almadığı halde 275 sayılı Yasada bu hak düzenlen
miş, bunun iptali için açılan davayı da Anayasa 
Mahkemesi reddetmişti. Komisyonun bu düzenleme
siyle bu tartışmalara bir son vermeyi amaçladığı an
laşılıyor. 

Bu kısımda temas edeceğim bir önemli hususta 
ücret, aylık ve sosyal yardımlar başlığı altında dü
zenlenen 62 nci maddedir. 

Bu maddeyi bütünüyle hatalı bulmaktayım. Ayrın
tılı görüşlerimi madde görüşülürken açıklayacağım. 
Şimdi, sadece birkaç hususu dikkatlerinize sunmak is
tiyorum. Bu maddede ücret ve aylıkların yanında bir 
de sosyal yardımlardan söz ediliyor. Sosyal yardım
lar ücretin ekleridir ve geniş anlamda ücretin tarifi 
içinde zaten vardır. Ücretlerle ilgili politikalar dai
ma kısa zaman aralıklarıyla değişmek durumundadır. 
Nitekim, kıdem tazminatına bağlı olarak veya bazı 
diğer nedenlerle zaman zaman yanödemeler aşırı 
bir önem kazanmakta veya önem kaybetmektedir. Son 
zamanlardaki uygulamalarda da çıplak ücretleri artır
ma yolunda kuvvetli bir eğilim belirmiştir. Bütün bu 
nedenlerle, Anayasada sosyal yardımların düzenlen
mesi kanaatimce hatalıdır. 

Asgarî ücretin tespitiyle ilgili düzenleme ise; as
garî ücretin ruhuyla bağdaşmayacak bir biçimde ya
pılmıştır. İş mevzuatımızda, çalışma ekonomisi için
de asgarî ücretin geçirdiği safhalar, ulaştığı nokta bu 
düzenleme yapılırken gözönüne alınmalıydı. 
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Aslında, bütün bu tartışmalar ve kargaşalar, bu
güne kadar devletin hiçbir zaman bir ücretler ve ge
lirler politikasının olmamasından kaynaklanmıştır. 
Toplu pazarlık düzeninin yozlaşması ve zaman zaman 
çığırından çıkmasında endüstriyel huzursuzlukların 
artmasında bunun çok önemli bir payı vardır. As
lında sorunun çözümü, Anayasanın, devlete bir ulu
sal ücretler ve gelirler politikası oluşturma zorunlu
luğunu getirmesinde yatmaktadır. Bu da, devlet işçi 
- işveren temsilcilerinden oluşacak bir ücretler ve ge
lirler ulusal komitesi adlı bir kurulun oluşturulmasıyla 
sağlanabilecektir kanısındayım. Daha ayrıntılı görüş
lerimi, bu konudaki önergemi maddeler görüşülürken 
takdim edeceğim. 

Tasarının sosyal felsefesini kısaca bu şekilde ta
mamladıktan sonra, ekonomik felsefesi ve getirmek 
istediği modelden de kalın hatlarıyla bahsetmek isti
yorum. Biraz önce değindiğim, mülkiyet ve miras 
hakları, kamulaştırma, devletleştirme konularının dü
zenlenmesindeki anlayıştan hareketle, bakınız ne gibi 
daha başka düzenlemeler yapılmış : 

Sağlık hizmetleriyle ilgili 63 üncü maddeyi dikkat
lice okursanız göreceksiniz ki, artık devlet hastane 
açmayacak. Özel sektörün açmasını teşvik edecek, 
mevcut kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarını 
denetleyecek ve destekleyecek. Durum budur. Özel 
hastaneler, Doktor Cumhur Akkent'in Boğaziçi klini
ği gibi olabileceği gibi, iyi de olabilir. Bir özel hasta
nenin bir günlük masrafı bugün 50 bin liranın altın
da değildir. Maddede genel sağlık sigortası da geti
riliyor. Bu durumda, biz gidip özel hastanede tedavi 
olacağız, devlet masraflarımızı bu hastanelere ödeye
cek. Buna acaba devletin hangi bütçesi kafi gelecek? 

Diğer yandan, bakınız, açınız 160 mcı maddeyi; 
yeraltı servetlerini de veriyoruz özel sektöre. O işlete
cek. Açınız 167 nci maddeyi; yüksekokulları da özel 
sektöre açtırıyoruz. 

Değerli arkadaşlar; 

Dikkat ettiyseniz şu ana kadar hiç sanayiciden, 
üretken sektörden, millî üretime, millî gelire, ekono
miye, kalkınmaya, ekonomik refahın artmasına kat
kısı olan, istihdam yaratan sanayiden, sanayiciden, 
yatırımcıdan bahsedilmemiş. Bunlar yok. 

Türkiye ekonomik kalkınmasında sanayileşme mo
delini seçmiştir. O halde, sanayi ve tabiî ki, sanayi
ciyi teşvik edecek ve destekleyecek önlemler alınma
lıdır. Anayasa hastane açacak, özel okul açacak kişiyi 
değil, fabrika kuracak kişileri desteklemeli ve teşvik 
etmelidir. Sınaî mülkiyetin geniş kitlelere yayılmasını 
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sağlamalıdır. Bu konuda hiçbir belirgin, düzenleme ta
sarıda yer almamıştır. Onun için, Tasarının ekono
mik modeli ilkel bir liberalizm olarak belirmektedir. 

Güçlü devlet görüşünü benimsiyoruz. Güçlü dev
let, ekonomik tedbirlerle yaratılabilir. Polisiye ted
birlerle, çeşitli yasalarla güçlü devlet yaratılabileceği
ne inanmamaktayım. 

Şimdi anlatmaya çalıştığım ekonomik ve sosyal 
felsefeyi birbirine monte edince dünyada eşi görül
meyen bir sistem ortaya çıkmaktadır. Bpnunla da 
Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmiş demokratik batı 
ülkeleri seviyesine ulaşmasını sağlayamayız; ama ol
sa olsa birtakım başka sistemlere yaldızlı davetiye 
çıkarmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sözlerimi bitirmeden önce çok şaşırtıcı bulduğum 
iki hususa daha kısaca temas etmek istiyorum. 

Birincisi; ailenin korunmasını düzenleyen 41 inci 
maddeyle ilgilidir. Burada anlaşılması güç bir deği
şiklik getirilmiştir. 1961 Anayasasında, ananın ve ço
cukların korunması ve eğitimi Anayasanın güvencesi 
altına alınmıştı. Yeni Anayasa Tasarısında bakıyo
ruz, baba da korunuyor; ama hem yasal olarak reis 
olacaksın, ailenin reisi, bu reislik sebebiyle çeşitli ya
sal imtiyazların olacak, bunlarla da yetinmeyecek, 
«Anayasa beni de korusun» diyeceksin. Sizlerin bir 
sıkıntısı var mı bilmiyorum; ama Anayasa Komis
yonundaki babaların bir sıkıntısı olduğu kesin. (Gü
lüşmeler) 

Bu madde içinde devletin nüfus politikasının da 
mutlaka belirlenmesi gerektiğini vurgulamak istiyo
rum. 

Tasarıda bir de 75 inci maddemiz var. Türk vatan
daşlığını düzenliyor. İkinci fıkrayı okuyoruz : «Türk 
babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür». Devam 
ediyorum : «Yabancı babadan ve Türk anadan olan 
çocuğun vatandaşlığı ise kanunla düzenlenir». 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ne demek?.. Çocuk yabancı anadan doğdu, 

sorun yok otomatikman Türk; çünkü baba Türk. 
Çocuk Türk anadan doğdu; ama baba yabancı ise ona 
«Dur» diyorsunuz, «Sen hemen vatandaş olamazsın. 
Bu husus özel bir kanunla düzenlenir.» Niçin?.. Bu
nun biyolojik, tıbbî, hukukî ve mantıkî izahını duy
mak istiyorum. Eşitlik ilkesi nerede kaldı arkadaşlar 
bu durumda?.. 

Konuşma süresi kısıtlandığı için birçok konuya te
mas etme imkânım kalmamış bulunuyor. Bununla 
beraber yasama ve yürütmeyle ilgili düzenlemeleri de 
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güçlü devlet yaratma yolundaki amacı itibariyle tasvip 
ettiğimi belirtmek istiyorum. Ancak 84 üncü madde
ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tek ke
lime Türkçe bilmeyen kişilerin de bundan böyle mil
letvekili olarak girebileceklerini dikkatlerinize sunuyo
rum. Komisyona da tarih ve kültür varlıklarının ko
runması, sanat ve sanatçının korunması, sporun ge
liştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri için teşekkür ediyo
rum. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, 1125 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
SÖz sırası sayın GÖzübüyük'te, 'buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 

muhterem 'Başkan, değerli arkadaşlar; 
Taslağın ıhazırlanımasında aylardan iberi emek ve 

gayret «arifeden Anayasa Komisyonu menısulbu muh
terem arkadaşlara teşekkürü vazife bilirim, 

İnsan 'eseninin mükemmel olması düşünülemez. 
Taslak Türkçe, hukuk dili ve ayrıca anahukuk açı
larından düzeltilmeye, tamamlanmaya'muhtaçtır. Gö
zümüze çarpan yanlışlıklar, eksiklikler Genel Kurul' 
görüşmelerinde düzeltilecek ve tamamlanacaktır. 

Taslağın Türkçesıi ve ihulkük 'dilline değinelim. 19I2İ4 
ve (19İ61 Anay asalarımızın ve hazırlanan Taslağın 
3 üncü maddesinde «Devletin resmî dülıi Türkçedlr» 
ilkesi yer almıştır. Resmî dilden maksat Anayasa ve 
kanonlarda yer verilen kelimeler, deyimlerdir. Resmî 
dile Misktin fıkra ıbir Anayasa hükmüdür. Anayasa
nın her hükmüne olduğu gibi, dile ilişiklin bu hülkmü-
rae de uyulması hukuk devleti gereğidir. 

Üzüntü lile ifade edeyim ki, Türk düli yıllardan 
beri dil bilimli kurallarına aykırı ve keyfî surette mü
dahalelere uğramıştır. Dünyanın hliçibir ülkesıinde miil-
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Bütün bu eleştirilerime rağmen karamsar olma
dığımı da ifade etmek isterim. Yüce Meclisin eksik
leri tamamlayacağına, yanlışları düzelteceğine ve Türk 
Ulusuna esenlik getirecek bir anayasayı yapacağına 
inanmaktayım. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.55 

Jî dil üzerinde bizdeki gibi zararlı müdahaleler ya
pılmamış, millî dil oyuncak haline getMtaemıiştir. 

/Öte yandan da hiçbir zaruret olmadığı halde dile 
devamlı surette taklitçilik yoluyla Frenkçe kelimeler 
'sokulmakta olup, 'böylece millî dil zedelenmiş, anla
şılmaz hale getirilmiştir. Anayasa Komisyonunun bu 
'hususta en ufak dikkat, 'ihtimam ve littina göstenme-
ıdiği üzüntü dle rnüşahade edilmiştir. 

'Devletin resmî dili olmaik üzere hazırlanan me
tinde, alabildiğine, 'hiçbir gerek olmaksızın <v& çoık de
fa da yanlış Ibir sürü Frenkçe deyimlerin Ifcuİlanıl-
ması 'tarihî 'bir hata olmuştur. Biraz sonra keyfiyet 
etraflıca arz edıilecektir. 

Istaribuî Hukuk Fakültesd değerli üyelerinin yeni 
Anayasaya İlişkin görüşümde, gelecekteifci Anayasamı
zın sade, vatandaşın rahatlıkla okuyup anlayabileceği 
ıbir d!il iile yazıknıası, ikavram kargaşasına yol açacalk 
(kelimelere yer verilmemesıi, 120 yıl önce Anayasaya gi
ren kelimelerin, artık, yaşayan Türkçe kabulü iıte dil 
için ölçü olarak esas alınması teklif edinmiş ve fakat 
Komisyon buna (itibar eylememliştir. 

iKonuya girmeden bir hususu açıklayalım : 
Hepimiz Türlk aydınları olarak, dilimizin gelıişme-

ısıini ve zengMeşmesıinıi feteyeceğimiz şüpheslizdlir. An
cak, bu konudaki çalışmaların 'dil 'bilimi ilkelerine 

İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 11.10ı 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni tSLİMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, İmren AYKUT 
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ve 'kurallarına uygun olması ve dul uzmanları tara
fımdan yapılması gerekir. 'Millî dil üzerinde gelişigü
zel bilim dışı, ehil olmayan kimselerce tasarruf, Türk 
Dilini tahrip niteliğini ve neticesini doğurmaktadır. 

«Laik» 'kelimesi : 
Taslağın ilkine! maddesinde cumhuriyetin, temel 

ilkelerinden birini teşkil eden devlet-dlin ayrılığı (kav
ramını ifade için kullanılan laik kelimesi, Latince 
laicus = dini olmayan, kökünden gelmektedir. Bu 
kavram, devlet ile dinin birbirinden ayrı ve birbirine 
karşı taraf sizliğini ifade eder. Leon Duguit'in Dr ait 
Canstitüttionnel eserinin 5 inci cildi, 378 indi sayfa
sında ıbu veoiız tarif verilmiştir. Devlet ile dil kav
ramlarının karşılıklı nitelikleri (bir türlü anlaşılmamış, 
laik kavramının anayasalarda ibelürlenmemesi, türlü 
yorumlara ve istismara yol açmıştır. Kötüye kullan
maya mani olmak üzere, kavramın açık ve kesin bir 
şekilde düzenlenmesi gerekir. 

«Demokratik» kelimesi: 

'Bu kelime 2 nci maddededir. Aslı Yunanca olan 
ve Ihaik egemenliği anlamıma gelen 'demokrasinin sı
fatıdır. Taslağın 5 inci maddesi ile ahenk sağlamak 
üzere, daha açılk bir ifade kullanılarak, «Türkiye 
Cumhuriyeti, millî egemenliğe dayanan hukuk dev
letidir.» şeklinde yazılmalıdır. 

«Sosyal» (kelimesi : 

Taslağın (2 ve diğer maddelerinde yer almıştır. 
'Bu kelime Fransızca toplum = ısodetenin sıfatıdır. 
Türkçesi, (toplumsal veya topiumluk olabilir. 19,01 
Anayasamızın 12 nci maddesinde de yer alan bu ke
lime, uzun yılar değişik yorumlara yol açmış Ana
yasanın sosyalizme açık olduğu iddiası ileri sürül
müş; adiliye yüksek mahkemesinde yıllarca içtihat 
yolu 'ile yanlış ve (kasti yorumlarla yaratılan (karga
şanın önüne geçilmesine çalışılmıştır. 

«özgürlük» kelimesi :> 
Taslağın 11, 112 ve diğer maddelerinde «Hürri

yet» yerine «Özgürlük» kullanılmıştır. (Buna karşılık 
28 inci maddede «Basın hürdür» denilmiştir. «Özgür
lük» kelimesi «Hürriyet» kelimesinin bir anlamdaşı 
olabilir; ancak '«Hürriyet» kelimesinin millî tarih, 
millî edebiyat ve efsanelerde ayrı ve özel bir yeri ve 
anlamı vardır. Kaldılki, yüzyıllardan beri dilimizde 
kullanılan, herkesin anladığı bütün kelimeler Türkçe 
ka!bul edilmelidir. 

Nitekim, büyük Atatürk, dilde tasfiyeciMğin çık
maz yal olduğunu görmüş ve ı«Güneş-dib görüşünü 
ortaya atarak dilimize girmiş 'bütün kelimelerin Türk
çe olduğunu kabul ile bu yolda eserler yazdırmıştır. 

IBunlardan başka, '23124 numaralı Anayasa Düzeni 
Hakkındaki 'Kanunun gerekçesinin 7 nci sayfa ve 
2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunun andiçmeye ait 
»19 unou maddesinde de «'Hürriyet» taibiri kullanıl
mıştır. 

iSayın Devlet (Başkanımız, (16 Eylül 1980 tarihinde 
Türkiye Büyük (Millet Meclisinde yaptıkları ilk basın 
toplantısında, Harekatın amacını açıklayan beşinci 
noktada, ferdî hak ve hürriyetlerden bahis buyur
muşlardır. 

'«Önlem» kelimesi : 
Taslağın 128 ve diğer maddelerinde yer almıştır. 

Buna karşılık, Taslağın .112, 61, 1'55, 163 üncü madde
lerinde «Tedbir» tabiri kullanılmıştır. «Tedbir» tabi
ri, meşhur Fransız büyük kamus yazarı Littre'ye göre, 
bir gayeye ulaşma araçları anlamına gelmektedir. 
Merhum ve büyük dil bilgini Şemsettin Sami Be
yin, Kamusi Türiki eserinde de benzer tabirler mev
cuttur. 

«Neden» kelimesi : 

Taslağın ,28 ve diğer maddelerinde ı«!Sebep» keli
mesi yerine kuıll'anılmıştır; fakat ,31 inci maddede 
«Neden» ile «Sebep» kelimeleri yan yana yer almış
tır. 90 inci maddede de «sebeh» kelimesi kullanılmış-
ıtır. «Neden» kelimesi, Türk dili ve edebiyatı profe
sörlerinin eserlerine göre, bir soru zarfıdır «Hangi 
sebepten?...» manasını taşımakta dır. Bu sebeplerden 
dolayı (bu soru zarfının isim alarak kullanılması yan
lıştır, doğru değildir. 

«Onur» kelimesi : 
Taslağın (116 nci maddesinde i«Onur» tabiri kul

lanılmıştır. 'Bu tabir yanlıştır. Bahse konu maddenin 
ikinci fıkrasındaki «Kimse insan onuru ile bağdaş
mayan bir ceza..» cümlesindeki «Onur» kelimesi, kas
tedilen kavramın karşılığı değildir. Nitekim, 196U 
Anayasamızın 14 üncü maddesinin son cümlesinde 
aynen, «İnsan haysiyeti ile bağdaşmayan bir ceza..» 
şeklinde ifade edilmiştir. Kaldılki, «Şeref» sözü ye
rine yanlış alarak kullanılan «Onur» kelimesi, Fran
sızca ı«Honneur» kelimesinin taklidi olup, Türkçe-
mizje bir 'ilgisi yoktur. Ayrıca, iki (kavram; «şeref» 
ile «Haysiyet» ayrı ayrı deyimler ve kavramlarıın 
karşılığıdır. Nitekim, düzeltme hakkına ilişkin 312 nci 
maddede haysiyet ve şerefe dokunulmasından bahse
dilmiştir. 

•«•Ekonomi» kelimesi : 

Taslağın 44 ve diğer maddelerinde kuliamlmıştır. 
iBu kelimenin aslı Yunanca olup, gider düzeni anla
mına gelmektedir. Dilimize tamamen yabancı Yu-
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nanca kelimenin, Anayasada Devletin resmî dili ara
sına girmesini makûl gös tepebilecek. hiçbir sebep dü
şünülemez., 

'Yüzyıllardan beri dilimizde, failim eserlerimizde, 
tarihî belgelerimizde ve nihayet 1901 Anayasamızda, 
yaşayan Türkçeler arasına giren, ülkemizde herkesin 
anladığı, konuştuğu «İktisat» kelimesini hor görmek, 
millî tarihî ret ve inkâr manasına gelir. Kaldıki, Ku
rucu (Meclisimizin askerî kanadına mensup Hava 
Kuvveblerl Sayın Komutanımızın, 1İ402 numaralı 
Sıkıyönetimi Kanununda Değişlik Yapılmasına Dair 
olan Teklifinin 117 Haziran 19812 tarih 216&2 numara 
ile kanunlaşan metnin 1. inci maddesinde «İktisadî» 
tabiri kullanılmış, Teıklif metnindeki «'İktisadî» keli
mesi, Mecliste herhangi 'bir tartışma olmadan, oldu
ğu gibi kabul cdüılmıiştir. 

Taslağın 1/48 inci maddesinde «İktisat» tabiri kul
lanılmıştır. Büyük Atatürk'ün emriyle İzmiir'de yapı-
'lan ilmî toplantıya «İktisat Kongresi» adı 'verilmiştir. 

(«Konsey» kelimesi : 
Taslağın 109, tl!lı8 ve diğer maddelerinde vardır. 

Bu kelimenin aslı Latince consilium=meclis olup, 
Fransızoaya eonsdil olarak alınmıştır. Görüş, rey, 
öğüt, müşavir, heyet, divan, şûra, kurul şekillerinde 
değişik anlam taşımaktadır. 

Büyük sözlük yazarı Şemsettin Sami merhum ta
rafından yazılan eserde görüldüğü üzere, kurulması 
düşünülen Danışma Kuruluna pekâlâ; divan, şûra 
veya kurul gibi, Türkçe tabirin kullanılmasına hiç-
'bir mani yok iken, bulaşıcı Frenkçe hastalığının te
siri altında, hiçbir tartışma yapılmadan, Devletin 
resmî diline sokulmaya teşebbüs edilmesi en sade 
tabirle, tarihî bir hatadır. 

«Sektör» kelimesi ? 
Taslağın 63 ve bazı maddelerinde geçmektedir. 

Bu kelimenin aslı Latince «Seetor»ı olup, Fransızca
'ya alınmıştır. Manası, alan, saha, daire, çevre, kesim 
demektir. Bu Frenkçenin alınnıası içtin hiçbir sebep 
yoktur. Kaldıki, 160 inci maddenin son fıkrasında, 
«Kamu kesimi, özel kesim» deyimleri de kullanılmış -
tıır. 

Fon kelimesi: 
Bu kelime 56 ncı maddenin son fıkrasında geç

mektedir. Bu tabir Fransızca olup «Sermaye»! veya 
«Hesap açma»ı anlamını taşımaktadır. 

Finansman keliimes'i: 
Bu kelime 139 uncu maddenin kenar baslığında-

dır. Türkçesi aynen «Mali kaynak») demektir. Nite
kim, 146 ncı maddenin son cümlesinde «Malî kay
nak»̂  tabiri yer almıştır. 

Operasyon kelimesi: 
Taslağın 141 inci maddesinin son cümlesinde gö

rülmektedir. Bu tabir bankacılık ve ticaret dilinde 
«lşlem»ı demektir. Buna göre son cümlenin «... kam
biyo denkleştirme işlemlerini yürütür») şeklinde dü
zeltilmesi gerekir. 

Endüstri kelimesi: 
Taslağın 164 üncü maddesinde görülen bu tabirin 

Türkçesi «Sanayi») dir. Hangi sebeple olduğu bilin
meden, anlamak mümkün değildir, bu tabirin yeril
mesi hayretle karşılanmıştır. 

Grev ve lokavt kelimeleri: 

Taslağın 56, 58 ve 59 uncu maddelerinde yer al
mıştır. Grev aslı Latinceden Fransızcaya geçmiş olup 
«İşi bırakma») v e İngilizce lokavt ise «İşi durdurma» 
anlamını taşımaktadır. Bunlar da kullanılabilir. 

Girişim kelimesi : 
160 ncı maddede yer almıştır. Ancak, tabir kas

tedilen kavram karşılığı değildir. Dilimizde iki türlü 
teşebbüs kavramı vardır. Birisi «İşletme - entrepri-
se»ı manasına teşebbüs, diğeri ise, «Bir işe, bir hare
kete başlama - tentative» manasına teşebbüstür. Bu 
kavramlar bu maddede bir birine karıştırılmıştır. 

Yaşam kelimesi: 

62 ve 63 üncü maddelerde kullanılmıştır. Bu ke
limenin Türk D i bilimi kuralına, kök ve ahenıgine 
uygun olmadığı Türk Dili ve Edebiyatı kitaplarında 
açıklanmıştır. Kaldı ki, 67 ve 21 inci maddelerde 
«Hayat»( kelimesi kullanılmıştır. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Biz bu Mecliste tarihî bir vazife yapmakta oldu

ğumuzdan, eserimizin daha iyi, daha güzel olması 
hususunda mutlak iyi niyetle dilek ve tenkitlerimizi 
yapmaya devam ediyoruz. 

Kuvvetler ayrılığına dayanan 1961 Anayasası uy
gulamalarından ders alınarak yeni bir Anayasa ha
zırlanması zarureti doğmuştur. Nitekim., Sayın Dev
let Başkanımızın ifade buyurdukları gibi, «Millî ege
menlik ilkesinin tahrip edilmesine ve işlemez hale 
gelmesine manî olucu, Türk toplumuna yaraşır bir 
Anayasa>x hazırlığı çalışmaları Muhterem Komisyo
numuz Başkan ve mensupları tarafından başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Millî egemenliğe dayanan siyasî kuvvetler üç şe
kilde uygulanmaktadır: 

Kuvvetler birliği (19214 Anayasası) 
Kuvvetler ayrılığı (1961 Anayasası) 
Kuvvetler dengesi (1982 Tasarısı) 
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Bu hususta Değerdi Komisyonumuz Başkan ve 
üyelerimin gösterdikleri başarıyı hararetle gönülden 
tebrik ve takdir ederim. 

Yeni Tasarıda temel haklar ve hürriyetler etraf
lıca düzenlenmiş ve ayrıca hürriyetlerin sınırlanması 
ilkeleri, alanları da ayrıntılı şekilde esaslara bağlan
mıştır. Tasarıda çok önemli yemi bir hüküm de İkin
di Dünya Savaşından sonra Ceza Hukukuna giren 
«Toplum savunması», kavramına 18 inci maddede 
yer verilmesidir. Bu sebeple Komisyon Başkan ve 
mensuplarına ve ıbu arada Sayın Profesör Gölcük-
lü'ye candan teşekkürü görev bilirim. Tehlikeleri ön
ceden önlemek devlet ve toplum hayatı için son de
rece önemlidir. Bu maksatla 'bir «Toplum savunma
sı kanunu»ı ileride kabul edilecektir. 

Taslağın, «Cumhuriyetin temel ilkelerine»- dair 
2 nci maddesi, hukuk dilline ilişkin maruzatımız çer
çevesinde yenliden kaleme alınmalı ve «Lâik»ı ve «De
mokratik»! yerine şu tabirler kullanılmalıdır: «İnsan 
haklarına dayalı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere, (Demokratik yeri
ne) millî egemenliğe, (Lâiklik yenine de) devlet - din 
ayrılığına dayanan toplumsal blir hukuk devletidir» 
sekinde yazıknıalıdır. 

Taslağın 3 üncü maddesindeki «Resmî Dil Türk-
çedir» hükmü maksadı sağlayacak şekilde tamam-
lanmalıdiır. Bunun (için de «Türk Dil bilıimıi kuranla
rına uymayan ve Türkçe karşılığı bulunan Frenkçe 
sözler resmî dil sayılmaz»/ hükmü eklenmelidir. 

Kanun önünde eşitliğe dayanan 6 ncı maddenin 
son̂  fıkrası hukuk devleti ilkesi sebepleriyle gereksiz 
olup metinden çıkarılmalıdır. Vakit darlığı sebebiy
le bu maddeyi okumaktan vazgeçiyorum; takip bu-
yurabilirsiniz. 

Kişinin maddî ve manevî varlığıyla ilgili 16 ncı 
maddenin dlkîndi fıkrasındaki, biraz evvel de dil ko
nusunda arz ettiğim gibi, «Onur»! kelimesi yanlış
tır, bu maddenin dfcinoi fıkrasının «İnsan haysiyetiy
le bağdaşmaz ceza konatmaz»; şeklinde düzeltilmesi 
gerökir; 1961 Anayasasının 14 üncü maddesi de böy
ledir. 

Kişi güvenliğime ilişkin 19 uncu maddenin altıncı 
fıkrası gereksizdir. Burada takip buyurulduğu tak
dirde görüleceği gibi, tutuklanan kimselere ait hak
lar başta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu olmak 
üzere diğer temel kanunlarımızda zaten düzenlen-
miştür. Temel kanunlardaki hükmün Anayasada tek
rarında mana yoktur. 

Din ve vicdan hürriyetine ilişkin 24 üncü mad
denin üçüncü fıkrası ikinci cümlesindeki «Din eği
tim ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteğine, kü
çüklerin de kanunî miknesiMerinin isteğine bağlıdır» 
hükmü, din eğitim ve öğretiminin askerî idare 
tarafından mecburî kılınması sebebiyle ve sehven ko
nulmuş olmasından dolayı metinden çıkarılmalıdır. 

Ayrıca, 1961 Anayasamızın 19 uncu maddesinin 
siyasî partilerin kapatılmasına dair son cümlesinin 
de konulması faydalı olur. 

Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına dair 40 
inci maddedeki «Müracaat ve tazminat»! konusu ida
rî ve adlî kanunlarda etraflıca düzenlenmiş olduğun
dan metinden tamamen çıkarılması uygun olur. 

Taslağın, seçimlerin genel yönetim ve denetimi, 
Yüksek Seçim Kurulu faaliyetleriyle ilgili 91 •inci 
maddesi, 1961 Anayasamızın 75 inci maddesinden 
aynen ve fakat ifade zaafı ile alınmıştır. 75 inci mad
denin birinci ve ikindi fıkraları aynen alınmalıdır; 
ancak ufak bir değişiklikle ikinci fıkra «Yüksek Se
çim Kurulu ve diğer seçim kurullarının kuruluş şe
killeri, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir»ı şek
linde olmalıdır. Bu halde 91 inci maddenin üç ve 
dördüncü fıkraları metinden çıkarılmalıdır. Bu su
retle kısa ve özlü yazma usulünde uygunluk sağlan
mış olur. 

Meclisin toplanma ve tatilime ilişkin 99 uncu mad
dedeki toplanma günü Eylülden Ekim ayına alınma
lıdır. 

Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili 111 inci mad
denin Ibir ve ikinci fıkralarıyla ahengi sağlamak üze
re üçüncü fıkradaki «Tur» tabirinin «Oyliama»ı ola
rak değiştirilmesi uygun olur, Zira bir ve ikinci fık
ralarda hep «Oylama», deniyor, üçüncü fıkrada ise 
«Tur» kullanılmıştur. 

Cumhurbaşkanının görevlerine ilişkin 113 üncü 
maddede yazılı olanlardan başka, 109 uncu maddede 
kanunları meclise geri göndermesi, 86 ve 137 nci 
maddelerde olağanüstü hallerde kanun hükmünde 
kararname çıkarması, 90 inci maddede seçimlerin 
bir yıl geriye bırakılmasını isteyebilmesi, 126 ncı 
maddede başbakan ile balkanları görevden alabilme
si, 132 nci maddede seçimlerin yenienmesini isteye
bilmesi yetkileri vardır. Bunlar etraflı şekilde mad
delere geçildiğinde tartışılmalıdır. 

Taslağın 118 ve müteakip maddelerinde Cumhur
başkanlığına danışmanlık yapmak üzere, hiçbir hu-
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kukî çerçeveye girmeyen, garip, devlet danışma kon
seyi kurulmak istenmektedir. Evvela böyle bir ku
rul Cumhurbaşkanlığına bağılı gösterildiği halde, adı
nın «Devlet»! ile başlaması tam bir kargaşadır. Ay
rıca Mukayeseli Kamu ve Devlet Hukukunda ben
zeri bir kurum mevcut değidir. Bu hususta Fransız 
Anayasasındaki- Anayasa Divanı numune olarak gös
terilemez. Nitekim, Fransız Anayasasının 56, 57, 58, 
59 ve 60 inci maddelerinde, Anayasa Divanı adından 
da anlaşılacağı üzere, kanunların Anayasaya uygun
luğunun denetimi, cumhurbaşkanı ve yasama Meclis
leri seçimlerine ait itirazların incelenmesi, kanunların 
iptali gibi görevleri yapmaktadır. Zira Fransa'da 
Anayasa Mahkemesi yoktur. 

119 uncu maddedeki Kurula verilen görevler hep 
istişaridir. 

Tasarının 118 indi maddesi ve devamında düzen
lenmek istenen böyle bir kurulun, maksat ve gaye 
için meydana getirilmek istendiği, ilişiklin bulunduğu 
maddelerin metinlerinden anlaşılmadığı gibi, hayrete 
şayandır ki, gerekçelerinde de tesadüf edilmemekte
dir. Maksat ve gayenin kapalı olarak değil, açık bir 
şekilde ifadesi ve ona göre Yasama Meclisi dışın
da, 12 Eylül Harekâtı hedef ve unsurları gözönün-
de tutularak ülkemizin geçirdiği ve bugünkü şartları 
ve geleceği nazara alınarak bir 'kuruma duyulacak 
ihtiyacı karşılamak fi'illî ve hulkukî bir zarurettir. Bu 
maksada uygun olarak Yasama Meclisi dışında cum-
hurbaşlkanlığı yüksek şurası adı altında eksiksiz, ye
terli, ahenkli yeni bir düzenleme yapılacaktır. Bu hu
susta hazırladığımız teklif, maddelere geçildiğinde 
Yüce (Huzurunuza arz edilecektir. 

Taslağın 102 noi maddesindeki Türkiye Büyük 
Milet Meclisi toplantı ve karar sayılarına ilişkin hü-
ikümıler yetersizdir. 

Ekonomik ve sosyal konsey denilen iktisadî ve 
toplumsal kurula gelince, bu kurula ait 148 inci mad
de metni yuvarlak birtakım tabirlerle kaleme din • 
mış, görevleri1, sorumluluğu açıkça gösterilmemiş; 
metinde Frenkçe aşkıyla ekonomik sektörlerden söz 
edilmiş; ikinci fıkrasının son cümlesinde iktisat ala
nında uzmanlardan bahsedilmiştir. 

Bu madde yazılmadan önce, hiç olmazsa yaban
cı dil bilen Sayın Komisyon mensuplarının İtalyan 
Anayasasının 99 ve Fransız Anayasasının 69, 70, 71 
inci maddelerini okumaları ve bunun ışığında bir 
metin hazırlamaları mümkün idi. Bunun ihmali af
fedilir bir hata değildir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesine ilişkin 176 ncı 
madde anayasa yazma usulüne uygun değildir. Zira 
uzun şekilde kaleme alınmıştır. Anayasa metinleri» 
nin özlü, Ikısa oflırnaları asıldır, esastır. Bu itibarla 
176 ncı maddenin ikinci fıkrası kaldırılmalı ve ken
di kanununa bırakılmalıdır; 

Yüksek mahkemelere gelince: 
Yüksek mahkemelerin 'başına Anayasa Mahke

mesi getirilmiştir. Her ülkede devletin asıil yargı ku
ruluşu «Adliye Yüksek Mahkemesi, Yargıtay») dır. 
Tarih içinde yargıda ihtisas ve iş bölümü gözönün-
de tutularak, daha sonra idarî yargı ve «tdare Yük
sek Mahkemesi, Danıştay» ve nihayet hukuk devleti 
kavramının sonucu olarak da siyasî yargıyla görevli 
Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Görülüyor ki, devletin adalet kuvvetinin asıl, te
mel ve genel olanı adlî yargı ve bunun en yüksek 
merciî olan Adliye Yüksek Mahkemesi, Yargıtay'dır. 
Durum bu iken, devlet ianahukukuna, evrensel kamu 
hukukuna aykırı olarak Anayasa Mahkemesinin yük
sek mahkemelerin başına alınmasını aniamaik müm
kün değildir. 

Anayasa Komisyonuna defalarca takdim ettiğim 
tekliflere rağmen, 1961 Anayasamızda yer alan Ad
liye ve tdare Yüksek Mahkemelerine ait isimlerin 
bir türlü doğru öğrenilmediği ve çok defa aydın ki
şilerce ble birbirine karıştırıldığı bir vakıadır maa
lesef. 

Bu sebeplerle, Yargıtay tabiri yerine Adliye Yük
sek Mahkemesi, Danıştay yerine tdare Yüksek Mah
kemesi, Sayıştay yerine Kamu Hesapları Yüksek 
Mahkemesi, Askerî Yargıtay yerine Askerî Yüksek 
Mahkemesi tabirlerinin kullanılması çok isabetli 
olur. . • • • •$$ | j 

Böyle bir değişiklik bir yandan yüksek mahke
melerinin isimlerinin doğru anlaşılmasını ve birbiri
ne karıştıri'limamasını sağlayacak ve ayrıca öteki yük
sek mahkemelerin isimleriyle ahenk de temin edilmijş 
olacaktır. Nitekim, yüksek mahkemeler arasında As
kerî tdare Yüksek Mahkemesi, Uyuşmazlık Yüksek 
Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tabirleri de var
dır. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkan ve değerli 
üyelerinin Tasarının hazırlanmasında sarfettikleri 
değeri! emeklere hürmetimiz ebedidir. Tenkitlerimiz, 
temenn'ilerimıiz yüzde yüz iyi niyete bağlı olup, ese
rin daha güzel, daha tam, eksiksiz olarak ve 12 Ey
lül ihtilalinin maksat ve gayesine, felsefesine tam 
mutabakat sağlamak maksadıyla arz edilmiştir. 
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Teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) S 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gözübü-

yük. 
Söz Sayın Karahasanoğlu'nun. Buyurun efendim. 
M. RAHMÎ KARAHASANOĞLU — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 
Bugün burada tarihlin derinliklerinden gelip Tür

kiye Cumhuriyetıini kurmuş ve istikbale emin adım
larla ilerlemeye azmetmiş bir milletin, Büyük Türk 
Milletinin anayasasını yapıyoruz. Miletimiz bu ese
rin ülkemize ve bütün insanlığa asırlar boyu yararlı 
olabilecek nitelikte çıkmasını istiyor. Yüce Meclisi
miz buna muktedir olduğunu gösterecektir. Bugüne 
kadar yaptığı çalışmaları ve aynı olgunluk içinde 
Anayasa Tasarısını da görüşmesi bu liyakatinin en 
güzel ispatıdır. Danışma Meclisimiz bununla yalnız 
anayasa gibi şerefli bir görevli yapmakla kalmıyor, 
aynı zamanda bu anayasa sayesinde bizden sonra bu J 
mukaddes çatı altında toplanacak parlamenterlere 
de en güzel örneklerini veriyor. 

Pek muhterem üyeler; 

Günlerdir bu kürsüden yapılan konuşmalarda bir
çok değerli arkadaşımız, haklı olarak, doğru bir so
nuca varabilmemiz için olaylara ve olgulara doğru 
teşhis koymak gerektiğini ifade etmişlerdir. Gerçek
ten tam bir tedavi ancak doğru bir teşhisle müm
kündür. I 

Üzerinde fazlaca durulduğunu müşahede ettiği- I 
miz iki husustan biri 1961 Anayasasında tepki var 
mıdır? İkincisi, 1982 Anayasa Tasarısı da tepki un- I 
suru taşıyor mu sorularının sürüp gitmesidir. Kanı- 1 
mızoa her ikisinde de az veya çok tepki vardır ve 
bulunması da normaldir. Burada mesele tepkinin I 
olup olmamasından ziyade, tepkinin kime karşı ol- I 
duğunun tespitlidir. I 

27 May us Harekâtı, çok partili hayata geçişimiz- I 
de partilerin demokratik 'kurallara gereği gibi uyum I 
gösteremeyişi sonucu vukua gelmiştir. Bunun da I 
başlıca sebebi, muhalefetin normal seçim zamanını I 
beklemekteki sabırsızlığına 'karşı, iktidarın millete I 
müracaat etme basiretini göstermek varken bazı su- I 
nî tedbirler almasından ileni gelmiştir. I 

27 Mayıs Harekâtıyla iktidar partisinin yasama I 
ve yürütme organlarındaki parlamenterleri, Bakan- I 
lar Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve hatta ordu- I 
sunun en yüksek komutanları ile sivil birçok kamu I 
görevlileri tutuklanmış, özel mahkemeler kurularak I 
yargılanmışlardır. | 
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Diğer taraftan Devletin emniyet görevlileriyle 
üniversitemizin en yüksek 'makamındaki rektör kar
şı 'karşıya getirilmiş, üzücü olaynar yaratılmıştır. Ne 
hazin bir tecellidir ki, Harekâtın ertesi günü bu mü
essif olaylarda onuru rencide olmuş bir ilim ada
mından Türk Milletinin Anayasasını yapması isten
miştir. Ondan sonra da politika ile ilişiklisi olmayan
lardan değil de, devrilen iktidarla ilişkisi olmaması
na özen gösterdlmiş üyelerden Temsilciler Meclisi 
teşkil edilmiştir. Böylece de, milletin yarısı karşı ta
rafta toırakılknıştır. İşte bu hava ve ortam içinde ha
zırlanan 1961 Anayasası yürütmenin güç ve yetkile
ri azaltılmış olarak ve kamuoyu oluşturmadan ha'lk-
oyundan geçirilmiştir. 

Burada denebilir ki; «Ama milletin çoğunluğu 
istemeseydi 1961 Anayasası halkoyundan geçebilir 
miydi? Buna cevap olarak taze bir anımı nakletmem 
yeterli olabilir kanısındayım: 

Bana anlatıldığına göre, 1961 Anayasası halko
yuna sunulmadan birkaç gün evvel, bir vatandaşımız 
köyden şehire gelir. Şehire güvendiği dostuna sorar: 
«jBu Anayasaya evet mi, yoksa hayır mı diyeceğiz?» 
Şehirli dostu «evet» diyeceğiz cevabını verince, «Ama 
o zaman Menderes'i asarlar»! der. Şehirli, «Ama ha
yır dersek, o zaman da bu idare başımızdan hiçbir 
zaman gitmez», cevabını verir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bunu vatandaşın sağduyusu ve derin sezgisini 
göstermesi bakımından enteresan bulduğum için siz
lere arz ettim. 

Değerli arkadaşlarım; 

27 Mayıs Harekâtının getirdiği Anayasa memle
ketimizde işte böyle bir ortam ve psikolojik hava 
içinde hazırlanmış ve halkoyundan geçmiştir. Muh
tevasında tepki unsuru taşımaması mümkün değildir. 
Bu tepki, devrilen iktidara, dolayısıyla milletin ço
ğunluğuna karşı olmuş bir tepkidir. . 

12 Eylül Harekâtıyla 1982 Anayasasının hazırlık 
safhasına da kısaca değindikten sonra, konuyu geç
mek istiyorum. 

Hepimizin malumudur ki, 12 Eylül Harekâtının 
özeliği milî bir Harekât olup, herhanıgi bir partiye 
ve onun iktidarına karşı değil, Büyük Atatürk'ün 
Türk Milletine emanet ettiği Cumhuriyetimizi yıkıp, 
yurdumuzu parçalamak isteyen, her gün birçok va
tandaşımızın hayatını yok eden teröre ve anarşiye 
karşı yapılmış olmasıdır. 12 Eylül Harekâtının 'bir 
özeliği de, büyük ve şanlı Ordumuzda en ufak bir 
ayrılık olmadan, kendi komuta zinciri içinde ve en 
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yüksek kademesine© gerçekieştirilırniş olmasıdır. 12 
Eylül Harekâtının diğer önemli bir özelliği de, Türk 
Milletinin tümünün arzu ve isteğimi yansıtmış olma
sı ve de öyle devam etmesidir. Bu itibarla 1982 Ana
yasasında da tabiatıyla tepki olacaktır. Ancak bu 
tepki sadece ve sadece teröre, anarşiye ve onu yara
tan gizli düşmanlara karşıdır. 

Yüce Milletimizi uçurumdan kurtararak, feraha 
çıkartan asil ve 'büyük Ordumuzun komutanları adı
ma 12v Eylülde milletine ve bütün dünyaya seslene
rek demokrasi yolunda vermiş oldukları sözden ay
rılmayan Sayın Devlet Başkanımız, Danışma Mecli
simizin çalışmalarınım da daima hür ve demokratik 
ortam (içlinde bulunmasını sağlamışlardır. Kendilerine 
şükran borcumuz sonsuzdur. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Kendi aramızdan seçtiğim'iz Anayasa Komisyo

numuz, yoğun 'bir çalışma ürünü olarak huzurumu
za getirdiği Taslarımın şüphesiz eksik tarafları vardır. 
Zaten Sayın Komisyon Başkanı da, «tyi bir Tasarı 
hazırlamaya çalıştık, eksikleri varsa hep birlikte dü
zeltiriz;»! demişlerdir, ki bundan başka türlüsü de dü
şünülemez. Bu ağır hizmetlerinden dolayı değerli Ko
misyonumuzun Başkan Ve üyelerime teşekkürü borç 
bilirim. 

Muhterem üyeler; 

Zamanın darlığı sebebiyle ve arkadaşlarımızın te
mas ettikleri hususları tekrardan kaçınarak, Tasarı 
üzerinde bir iki noktaya temas edip, iznimizle sözle
rimi bitirmek istiyorum. 

Elimizdeki Tasarıya genel olarak bakıldığında 
aceleden ileri gelmiş bazı eksikliklerin bulunduğu 
görülmektedir. Bu cümleden olarak, bazı maddelerde 
teferruata kaçıldığı, yasa ve tüzüklerde olabilecek 
metinler Tasarıya girdiği halde, bazı maddelere layık 
olduğu önem ve ağırlık: verilmemiştir. Bu ikincilere 
örmek olarak; 

1. Milietimiızin çöfc bağlı olduğu din konusuna 
ve Diyanet İsterine gereken önem verilmediği gibi, 
vatandaşım 'ibadetimi kolaylaştırıcı bir tedbire de yer 
verilmemiştir. Laiklik ilkesi haleldar edilmeden, iba
detin teminat altına alınması, okullarda d'im dersleri
nim mecburî olması taraftarıyım. 

2. Milletlim temsilcisi olarak 'seçilen «milletveki
li^ kelimesinin 'karşılığı olarak, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi», deyimi birçok maddede kulla
nılmıştır ki, bu bizce uygun değildir. Zira bu terim 
kurum, 'kurul, parti ve dernek üyelikleri için de kul
lanılmıştır. Bu 'itibarla hem bu sayılan üyeliklerle 

'karıştırunıam'ası bakımından, hem de mıiietvekll'iği-
ne ayrı bir özellik vermek yönünden, sadece tek ke
lime ile «mıilletvekili»; demek, ve Tasarıda geçen 
uzum deyimlerim bu şekilde değiştirilmesi uygun ola
caktır. Maddelere geçildiğinde bu husustaki önerge-
rnii de 'arz edeceğim. 

3. Basın hürriyeti : 
Basında gerçek (bir suç unsuru olmadıkça basın 

hürriyetinin kısıtlanması görüşünde değilim. Vatan
sever Türk hasımın Basın Ahlak Yasasını ihlal ede
rek, otokomtroiu ile Devletlirnlizin yüksek menfaati, 
kişilerin şeref ve haysiyeti haleldar ve rencide edil
diğimde bunun gene basın tarafından onarılacağına, 
şeref ve baysiyetzede kişilerim savunmasız bırakıl
mayacağına ve bu görevi de gene basının kendi bün
yesinde, kendiisinin üstleneceğine inanı yorum. 

4. tşçi ha!kları kamusumu Yüce Meclisimizin, 
gerek Devletimizin varlığı, gereken vefakâr ve va
tanperver işçilerimizin refahı yönünde ve en iyi bir 
şekilde formüle edeceğime güveniyorum. 

5. Gençliğim korunması konusunda Tasarının 
getirdiği maddî ve manevî desteği Atatürk'ün Cum
huriyeti emanet ettiği Türk gençliğine layık ve ye
terli görmüyorum. Gençlikle ilgili methin, gençliğe 
yepyeni bir ruh ve inanç ve Atatürk ilkeleri ışığın
da heyecanlı bir vatan aşkı aşılar nitelikte olacak bi
çimde değiştirileceğimi ümit ediyorum. 

6. Tasarının milletıimıizim topyekûm kalkınması y-
la ilgili bölümleri, bugünün görüş ve şartlarını yan-
sıtaalktan uzaktır ve yetersizdir. 

7. Devlet bugün Yükseköğretim Kurulu YÖK'ü 
kurmuş, işletiyor; fakat Tasarıda buna yer vefilmıi-
yor. Bu durum hem Kurucu Mechsimizin her iki 
'kanadı arasındaki ahengin, hem de aşağıda sakınea-
larıını arz edeceğim devlet işlerinde devamlılık ilke
sinin tam bir ihlali mahiyetindedir. Kurucu Meclisi
mizin iki kanadı arasımda Komisyonca ortaya kon
muş olan (bu çelişkili durumun Yüce Meclisiimlizce 
giderileceğine imanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, izmimizle devlet idarelerinde çok önemli 

gördüğümüz bir konuya değinmek istiyorum. 
Nüfusumuz, Cumhuriyet Döneminde 13 milyon

dan 50 milyona yaklaşırken Devletimiz ziraî, sosyal, 
ekonomik ve teknolojik yönlerden gelişip genişle
mekte, bir ayamdan da komşu ve tüm dünya ülkele
riyle siyasî, ticarî ve kültürel Viskilerimi hızla geliş
tirmekte olduğu yüksek malumlarınızdır. Bütüm bun
ların çağımıza uygun şekilde ve zamanımda yapinüa-
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sini sağlamak ve ülkenin hızla kalkınmasını gerçek
leştirmek için Devletimizin büyük yatırımlar yaptığı 
ve yapacağı muhakkaktır; ancak devlet yönetimlinde 
başarılı olmanın sırrı devamlılıktır. Bu devamlılık 
sağlanmadıkça, özellikle bütün yatırımcı kuruluşla
rın sorumlularına bu hususta güvence verilmedikçe 
yeni atılımlardan çekiniknekte ve daha ziyade gün
lük işleri yürütme cihetine gidilmektedir. Çoğu da, 
«Bu benim yetkilerimi aşmıştır, Devlet düşünsün»ı di
yerek liş'i üzerlerinden atmak istemektedirler. «Dev
let düşünsün»: denir; ama Devlet kimdir ve nerede
dir? Yetkililer böylece gerek idarî, gerekse vicdanî 
sorumluluklarından kurtulduklarına inanıırlar. Zira 
kendisinden sonra o makama geleceklerin, büyük 
harcamalarla yapılacak yatırımları aynen devam et
tirip sona erdireceklerinden emlin olamazlar da on
dan. 

Geçmiş dönemlerde bunların pek çok örnekleri 
görülmüştür. Bir iktidar değişikliğinde, önceki ikti
dar veya hükümet zamanında başlanmış işler, ihale
si yapılmış yatırımlar ya tamamen terk edilmiş veya 
başka bir şekle çevrilerek Devletin nice harcamaları 
heba edilmiiştir. Her ne kadar 1963 yıllarımda Başba
kanlığa bağlı bir Devlet Planlama Teşkilatı kurul
muşsa da, bu Kuruluş, yaptığı beşer yıllık planlarını 
her zaman gerçekçi verilere dayandıramadığı gibi, 
değişen iktidarların politik baskılarıyla planlarının 
rotasını kaybetmiş, derya içinde deryayı göremez 
duruma düşmüştür. 

Dünyamız feza çağında, baş döndürücü bir hızla 
gelişirken gerek beş yıllık zaman dilimieriyle gerek
se yetki sahası itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı
mızın buna ayak uydurması ve rasyonel atılımları 
sağlayabilmesi bugün artık mümkün görülmemekte
dir. 

Devletimiz Teşkilatına bir bütün olarak bakıldı
ğında, yüksek organların, Devlet Planlama Teşkilatı 
dışında ve yetki sahasının üstünde kaldığı görülmek
tedir. Bu durumda Devlet idaresinin devamlılığını 
sağlayacak idare sistemlimizde aşikâr bir boşluk ve 
eksiklik kendisini hissettirmektedir. Bu sebeple bu 
boşluğu doldurmak idarecilere, özel teşebbüse ve di
ğer uzun vadeli yatırımcılara, hükümetler, iktidarlar 
değişse de Devlet işlerimin ve yatırımlarının aynen 
devam edeceği hususunda inandırıcı güvenceyi ver
mek şarttır. 

Değerli üyeler; 
Görüş ve önerilerine katıldığım kıymetli arkada

şımız Sayın Göktepe, olumlu önerileri arasında, 

«Anayasanın, başarısı ekonomik kalkınmaya, ekono
mik kalkınma da rasyonel planlamaya bağlıdır ve 
Anayasamız hamleci olmalıdır») dediler; fakat bu 
hamlenin platformunu göstermediler Platform. olma
yınca da böyle güzel öneriler çok kere temenni ola
rak kalmaya mahkûmdur. İzin verilirse bu hususta
ki görüşlerimi Sayın Göktepe'ye ilâveten kısaca arz 
edeyim. 

12 Eylüle gelinceye kadar Devlet Teşkilatımızın 
piramidi dağınık bir görünüm arz etmektedir. Bu 
dağınıklığı derleyip toparlamadıkça, memleketimi
zin birlik ve beraberlik içinde hızla kalkınmasını sağ
lamak için Devletin 'bütün Teşkilatına gelişim ve gi
dişatına geniş bir perspektif içinde bakabilecek, en 
az 50 yıllık iç ve dış politikayı ve her türlü uzun va
deli yatırımları tespit ve taklip ederek Devlet yöne-
tJiminde devamlılığı garaniti altına alacak yüksek bir 
kurul oluşturmadıkça bu piramidin bir abide gibi 
yerine oturması mümkün değildir. 

Bu itibarla Devlet Planlama Teşkilatımızın bu
günkü statüsünü muhafaza etmek kaydıyla, gerek 
mevcut ve gerekse yeni Anayasamızla kurulmakta 
olan yüksek organların birleşmesiyle oluşacak Dev
let Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşekkülü za
manıdır. Devlet Yüksek Koordinasyon Kurulu mev
cut kuruluşların üyelerinden oluşacağı için Devlete 
fazla bir malî külfet tahmil etmeyecektir; ama ham
lenin platformu olacaktır. Devlet Yüksek Koordinas
yon Kurulu, Cumhurbaşkanı veya vekilinin başkan
lığında münasip zamanlarda toplanarak yukarıda 
arz edilen hususlarda en yetkili organ olarak Devle
tin miılM pöltikasım tespit edecektir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Karaha-
sanoğlu. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Bitiriyo
rum efendim. 

Devlet Yüksek Koordinasyon Kurulunun Genel 
Kurulu iki yılda bir toplanarak, alacağı kararlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisince de onaylandıktan 
sonra uygulamaya konacaktır. Devlet Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun teşkiliyle ilgili maddenin Tasa
rıya eklenmesine Yüce Heyetiniz karar verirse, de
ğerli Komisyonumuzun da bunu benimseyeceğini 
ümit etmekteyim. BununJla ilgili önergemi maddele-. 
riin görüşülmesi sırasında Yüksek Başkanlığımıza arz 
edeceğim. 

Sözlerimi 'bitirirken, Yüksek Divanımızı, çok de
ğerli arkadaşlarımı ve muhterem Komisyonumuzu 
en derin saygılarımla selamlar, şunu içtenlikle ifade 
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etmek iisteriım iki; Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Mec
lisi, temelinde Atatürk ilkeleri bulunan, anaharcını 
yüce milletinden alan ve dünyaya örnek olacak yep
yeni bir demokrasi abidesi inşa edecektik. 

Sonsuz saygılarımı tekrarlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaıha-

sanoğlıu. 
Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
Söz süreniz 15 dakikadır. 
HÎLMİ SABUNCU — Yüce Meclisin Sayın Baş

kanı ve saygıdeğer üyeleri; 
Anayasa yapma gibi tarihî ve şerefli görevlinizi 

en samimî duygularımla kutlar, Kurucu Meclisimi
zin memleket *ve milletimiz için en uygun 'anayasa
yı hazırlayacağı (inancımı saygılarımla arz ederim. 

' Yüce Mecâislimiizin Anayasa müzakereleri sırasın
da göstermekte olduğu fikre saygı ve olgunluğun ge
lecekte büyük takdirle yâd edilecek değerde olduğu 
ibir gerçektir. Bu olgunluk en iyi anayasanın •hazır
lanacağının teminatıdır. 

Ayrıca Sayın Komisyona da, değerli çalışmaların
dan dolayı tebriklerimi, görüş ve eleştirilere sami-
mliyetle açık olmasından dolayı teşekkürlerimi suna-
rırnı., 

Değeri arkadaşlarım; 

Benden önde 59 sayın üye, hemen her konuda 
derin bir vukufiiyet içinde görüşlerini ortaya köydü
ler. Bu nedenle benim Taslağa ilişkin naçiz görüşle
rimin ancak tekrardan ibaret kalacağı ve maddeler 
üzerindeki görüşmelerde zamana daha çok ihtiyacı
mızın olacağı düşüncesiytle ben, kısa sürece, sadece 
branşıma giren malî nitelikli hükümlere son derece 
kısa olarak değinmek (istiyorum. 

Sayın üyeler; 
lktisaden güçlü olan devletlerin sosyal, kültürel 

ve siyasal alanlarda da güçlü olduğu bir gerçektir. 
Başka bir deyişle iktisadî gerilik ya da düzensizlik, 
sosyal ve siyasal alanda zaafiyet ve anarşinin kayna
ğıdır. 

Devletin her zaman ve her sahada mevcudiyetinin 
arandığı 12 Eylül öncesi dönemde, kalkınma planla
rında öngörülen sonuçların (alınamaması ve istenilen 
hızda bir kalkınmanın sağlanamaması, toplumda hu
zursuzluğa ve kargaşaya sebep olmuştur. Ne yazık 
iki, 12 Eylül öncesi ekonomik politikanın polemikle
rin ve politik sürtüşmelerin oyuncağı haline getiril
mesinden milletimiz her alanda önemlıi kayıplara uğ
ramıştır. 

Allah'ın tüm nimetlere garkettiği ülkemizde zor 
olmayan 'hızlı kalkınma, kısır parti çekişmeleriınin ya
rattığı listlikrarsız, tutarsız ve çelişen ekonomi politi
kaları yüzünden gerçekleştirilememiştir. Bu, Yüce 
Meclisimizi uzun vadeli planlara bağlı, istikrarlı ve 
Olabildiğince hızlı kalkınma konusunu kısır parti çe
kişmelerinin üstünde tutan 'anayasal 'bir kurum ha
line getirmeye sevkedecektir. Her üye bu konuda dü
şüncelerini çekinmeden ifade etmelidir. Çünkü poli
tik sürtüşmelere girmemiş vatansever ve sadece ka
mu yararını düşünen Meclisimize bu tarihî günde an
cak bu yaraşır. 

Anayasada müphem düşüncelerin ürkek İfadesine 
değil, geleceğe yön verici kesin 'ifadelere ihtiyaç var
dır. Çünkü geçmişte olduğu gibi anayasal müessese
ler farklı politik yorumlara yol açmasın, mesela; sos
yal devlet lafından ancak ve ısadece tüm toplumun 
refahını amaçlayan ve devlet- sektörü ile özel sektö
rün millî sektör olarak yer aldığı, mülkiyet hakkına 
saygılı karma ekonomi sistemi anlaşılsın. 

Sayın üyeler; 
Tebrik ve tesettürlerimi başta arz ettiğim Sayın 

Komisyon beni bağışlarsa, bu belirsizliğin yanı sıra 
'birkaç konuda daha görüşlerimti arz etmek istiyo
rum, 

Taslak, 'piyasaların denetimi ve tüketicilerin ko
runması konusunda Devlete yeni ve yararlı yüküm
lülükler getirmiştir; ancak kaynakların en rasyonel 
şekilde kullanılmasıyla azamî kalkınma hızının sağ
lanmasını emretmemişitir. Bizim her halükârda kal
kınmaya değil, kaynakların en mükemmel,, en iktisa
dî şekliyle kullanılması sonucu olabildiğince hızlı 
kalkınmaya ihtiyacımız vardır. Böyle bir kalkınma
nın gerçekleşebilmesi için ekonomik şartlar elverdi
ği ölçüde çalışmak, kişiye kesin bir görev olarak ve
rilmeli (Ki, bu konudaki görüşümü 17 noi ve 52 nci 
maddenin müzakereleri sırasında arz edeceğim), Al
man Anayasasında olduğu gibi mülkiyetin mükelle
fiyet yüklediği ibelirtilmeMdir. 

Sayın üyeler; 
Kanun mevzuu olabilecek bazı malî yükümlülük

lere anayasada yer verilmesi, gelecekte iktidarın ana
yasa kıskacı altında gerekeni yapamaması veya zora
ki ihlaline yol açabilecektir. Malî konuda (bunlardan 
birkaç örnek vermek istiyorum. 

139 uncu maddedeki verginin tanımı ekslik ve ge
reksizdir. 

140 inci m'addede öngörülen Merkez Bankasının 
bütçe ödeneklerinin yüzde onbeşi kadar Hazineye 
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avans hesabı açması, 1211 sayılı Türkiye Cumhuri- I 
yeti Mericez Bankası Kanununun 50 nci maddesinde 
öngörülmüştür. Disipline edebilmek amacıyla da ol
sa bu konuda anayasal bir nitelik 'kazandırılmasına 
sanırım ihtiyaç yoktur. Bilakis, depresyonist dönem
lerde fou ekonomik politika unsurundan yararlanıla- I 
maniasına sebep olacaktır. . 

141 ıinci maddenin 1 inci fıkrasında Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasının görevli olarak getirilen 
hüküm, aynı Kanunun 4 üncü maddesinde diğer gö
revlerle beraber zaten sayılmıştır. Bu konuda gele
cekte de kimsenin tereddütü doğmayacaktır. ! 

Ayrıca, hükümetin para ve kredi politikasını yü
rütecek Merkez Bankası Başkanının Cumhurbaşkanı 
tarafından seçileceği hükmü, göreviyle çelişen ve sür
tüşmelere yol açabilecek bir hükümdür. Gereği ol
mayan bu hususun belirtilen ikamın hükmündeki sek
iliyle 'korunmaısı daha uygun olacaktır kanısındayım. 

Bu maddemin 3 üncü fukrasında öngörüleri «... dev-
let, iktisadî kamu teşebbüsleri, 'belediyeler ve özel 
'idarelerde çikartılmış tahvillerin Merkez Bankası ta
rafından alınamayacağı» hükmü, para arzını ve eko
nomicin iilkidıitesini düzenlemek içfaı gereken açık pi
yasa işlemleri aracının gerektiğinde kullıanılamama-
sınıa yol açacaiktır. 

Malî yıla igild 143 üncü madde gereksizdir. 

148 iinoi maddede «Ekonomik ve Sosyal Konse- I 
yin kuruluş ve işleyiş şekli, seçilenlerin süresi ve öz- I 
lük işleri kanunla düzenlenir.»! hükmüne rağmen ba
kanlıkların ve diğer kuruluşların sayılması gereksiz
dir, haıtta bazı bakanlık ve kuruluşların ileride isten
memeleri halinde bile, Anayasanın emri gereğince 
kaldırılamıamalanna yol açacaktır. I 

Esasında hükümet üstü bir görünüm taşıyan bu 
Konseyin yürütme organını ekonomik tasarrufların
da tedirginliğe itmesi muhtemeldir. Bu statüde bir 
konsey yerine, daha önce gündem dışı bir konuşmam 
da arz ettiğim gibi, Başbakanlığa bağlı blir ekonomî 
danışma kurulu kurulması daha yararlı olur ve bu
nun anayasal bir kurul olarak; öngörülmesine de ge- I 
rek yokto. I 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Taslakta, imkânsız ya da yararından çok tedvini 

ile zararı olabilecek bazı hükümlere de yer verilmiş
tir. Bunlardan birisi, kamu iktisadî teşebbüsleriyle 
belediye ve özel idarelerin konsolide bütçelerinin ön
görülmesidir. Bir rafineri ile bir bankanın konsolide 
bütçesinin çıkartılması ne kolay ve ne de gereklidir. 
Keza, İstanbul Belediyesi ile harhangi bir küçük ka- I 

saba belediyesinin konsolide bütçeleri de sarfedile-
cek üstün çalışmaların hakkını verebilecek bir değer
lendirme ve yargıya imkân vermeyecektir. 

Diğer bir konu da kamu iktisadî teşebbüslerinin 
Sayıştay denetimine tabi tutulmasıdır. Serbest rekabet 
düzeninde basiretli bir tüccar sorumluluğuyla çalış
mak zorunda olan ticarî işletme niteliğindeki bu ku
ruluşların Sayıştay denetimine tabi tutulması, faali
yetlerinin süratini kesinlikle azaltacak ve verimlilik
lerini fevkalâde düşürecektir. Esasen bu kuruluşların 
hesaplarını her yönüyle inceleyen bir hayli denetim 
organı da mevcuttur. 

Sayın üyeler; 
Serbest rekabet düzeninin her alanda hâkim bu

lunduğu ekonomide tüm piyasaların denetimi şarttır; 
aksi, ekonomik anarşidir. Banker ve bankacılık pi
yasasında görülen son olaylar, para piyasasının ciddî 
bir denetime ve düzenlemeye muhtaç olduğunu or
taya koymuştur. 

Keza, fevkalade ekonomik yararlılığı dolayısıyla 
en kısa zamanda ve en iyi biçimde işlerliğe geçirilme
si gereken sermaye piyasasında Devlet denetiminin 
önemi de ortadadır. Malî piyasanın haksız rekabete, 
hizmet piyasasının da emek israf ve istismarına yol 
açılmaması için denetleme ve düzenlemeye ihtiyacı 
vardır. 

Bu nedenlerle piyasa denetimiyle ilgili hükmün 
para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının de
netlenmesi ve düzenlenmesi olarak tedvinini uygun 
ve yararlı mütalaa etmekteyim. 

Ayrıca tüketicinin korunması bakımından da rek
lam denetlenmesinin Devlete, önemle üzerinde du
rulması gerekli olan bir görev olarak verilmesi zo
runlu hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Başta da arz ettiğim gibi, sadece branşıma giren 
malî konularda naçizane görüşlerimi arz ettim. 

Anayasa çalışmalarında başarılar diler, her türlü 
nimete layık Milletimize en iyi anayasanın kazandı
rılacağı inancımı tekrarlar, bu Anayasa ile Büyük 
Milletimizi daha mutlu ve sağlıklı günlere kavuştur
masını ve bir daha kötü günlere düşürmemesini Ulu 
Tanrı'dan niyaz eder, derin saygılarımı Yüce Heye
tinizin kabulünü arz ederim. («Bravo» sesleri ve al
kışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Soyer söz sizin, buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, Meclisimi

zin değerli üyeleri; 
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Kanunumuza göre teşkili öngörülen Anayasa Ko
misyonunu da seçmek suretiyle, bugüne kadar Ana
yasa üzerinde görüşülen maddelere de değinmemek 
üzere, görüşlerimi Anayasa hukuku içerisinde ve 
Türkiye gerçekleriyle bağlantılı olarak, genel hüküm
lerine temas etmek suretiyle anlatmaya çalışacağım; 

Bugüne kadar basın organlarında Anayasa Ko
misyonuna ve özellikle Komisyon Başkanına yöneltil
miş olan eleştirileri hatırlatmakta ye tekrarlamakta 
amelî bir fayda bulunmadığı kanısındayım. 

Komisyonun bazı değerli üyeleri Taslağın tümü, 
bazıları da çok çeşitli maddeleri karşısında muhale

fetlerini belirtmişler ve söz haklarını saklı tutmuşlar
dır. Hazırlanan Taslak basın organlarında yoğun bir 
şekilde, çeşitli yönleriyle ve zaman zaman sertleşen 
eleştirilere maruz kalmıştır. 

Toplumumuzun çeşitli kesimlerinde, bu taslak 
hakkında ciddî tereddütler doğmuştur, ancak bir nok
tayı işaretlemekte ve altını çizerek tespit etmekte fay
da vardır. Bazı eleştirilerde belirtildiği gibi, halkoyu
na sunulacak Anayasa metni, hiç şüphesiz bu taslak 
olmayacak, siz değerli arkadaşlarımın, özellikle Tür
kiye gerçekleri gözönünde tutularak yapacakları ye
tenekli ve dikkatli çalışmaları sonucunda meydana 
gelecek olan metin, Danışma Meclisinin olgunlaştır
dığı, düzelttiği bir metin halinde Konsey'e sunulacak
tır ve nihaî metin, Türk seçmenlerinin kararına arz 
olunacaktır. 

Bu itibarla, bazı maksatlı çevrelerin çok hatalı bir 
şekilde yorumlamalarının aksine, Komisyonda mu
halefet şerhi vermeyen iki arkadaşımızın veya Sayın 
Komisyon Başkanının adına izafe edilecek bir Ana
yasa asla söz konusu olmayacaktır. 

Şimdi, Anayasanın tümü hakkındaki temel düşün
celerimi, vaktinizi fazla almamaya çalışarak, özetle
mek istiyorum. 

Her şeyden önce, Kurucu Meclis'in Teşkili Hak
kındaki Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bu kür
süden millet huzurunda içtiğimiz anda bağlı kalarak, 
eleştirilerimizi, ileri süreceğimiz fikirlerimizi, önerile
rimizi ve kullanacağımız oylarımızı bu doğrultudan 
sapmalar yapmadan düzenlemeye çalışacağız. 

11 Eylül 1980'e kadar süregelmiş acı ve çok teh
likeli olaylar zinciri içerisinde, Devlete, meşru otori
tesine, Anayasa dahil, bütün hukuk kurallarına karşı 
doğan inançsızlık ve güvensizlik yerine, Devlete ye-
ıniden güç kazandıracak hukukî esasları hazırlamak 
gibi çok şerefli ve o nispette mesuliyetti bir görev 
yüklenmiş bulunuyoruz, öyleyse, büyük bir tarihî so-

» rumlulukla karşı karşıya olduğumuz tartışılamaz. Bu 
tarihî sorumluluk bizi yeni Anayasanın ilkelerini tes
pitte Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuri
yetinin her geçen gün daha da güçlenerek ilelebet 
yaşayacağına olan inancımızla birlikte, akılcı ve ger
çekçi olmak gibi iki temel hedefe yönelmektedir. 

Akılcı olmalıyız; çünkü, geleceğin ihtiyaçlarına, 
çağdaş gelişmelere açık olmayacak anayasaların sık 
sık değişmeleri mukadderdir. 

I Gerçekçi olmalıyız; çünkü gerçeğimize ters dü
şen ve mazinin tecrübelerini bir yana iten yasa ve 
anayasaların da işlemez hale geldiği de yine hepimi
zin şahit olduğu bir başka gerçektir. 

işte bu iki ana prensipten hareketle yola çıkan 
Anayasa Komisyonunun, maddeler ve gerekçeleri ara
sındaki tutarsızlıklarla, aksaklıklara meydan verdiği 
görüşündeyiz. Ayrıca, Tasarıda uygulanan sistematik-
de yanılgılara sebep olmaktadır. 

İleride ve maddelerin görüşülmesinde değineceği
miz hususları geriye bırakarak, hemen vurgulayalım ki, 
yeni Anayasaya Tasarısı 12 Eylül'ün başlangıçta ilan 
edilen hedefleriyle, Devletin yeni felsefesiyle uyarlık 
içinde değildir. 

Bu yeni Devlet düzeninin temel ilkeleri, Kurucu 
I Meclisin Teşkili Hakkındaki Kanunun başlangıç kıs-
I mında da belirtilmiş bulunuyor. Bu Devlet düzeni : 

insan hak ve hürriyetlerine dayanacaktır. Bu, Dev-
I let laik bir hukuk devleti olacaktır. Birden fazla si-
j yasî partiyle işleyen bir siyasî mekanizmayı bera

berinde getirecektir; yani 12 Eylül (Sayın Millî Gü-
I venlik Konseyi Başkanının açıkladığı yönde) Devlet 

sistemimiz parlamenter, demokratik bir sistem ola
caktır. 

Siz değerli arkadaşlarım müsaade buyurursanız, 
üzerinde her vesileyle geniş polemik yapılan insan 

I hak ve hürriyetleri konusunda kısa bir açıklama 
yapmayı zorunlu görüyorum. 

I insan hak ve özgürlüklerinin mahiyeti ve sınırları 
nedir? Dayandıkları temel antlaşmalar nelerdir? Yük
sek Heyetinizin malumu olduğu üzere insan hakları 
ve temel hürriyetler soyut kavramlar değildirler. 

I İnsan hakları konusunda, birisi Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul et-

I tiği Evrensel Beyanname, diğeri de Avrupa Konse
yinin 4 Kasım 1950'de kabul ettiği ve 3 Eylül 1953'te 
yürürlüğe girmiş olan; Avrupa insan Haklarını ve 

I Temel Hürriyetlerini Koruma Antlaşması akla gelir. 
I Biz, hem Birleşmiş Milletler Beyannamesini ve 

hem de Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Hürriyet-
I lerini Koruma Antlaşmasını kabul etmiş bir milletiz. 
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yürekten ina
nıyoruz ki, insanların vazgeçilmez, terkedilmez temel 
hak ve hürriyetleri vardır ve bunların mutlaka ko
runması lazımdır; ama yine çok iyi biliyoruz ki, hiçbir 
hürriyet sınırsız olarak düşünülemez ve sınırsız olarak 
mevcut olamaz. Zira 1924 Anayasasında da ifade 
edildiği gibi, «Her ferdin hürriyeti, başka fertlerin 
hürriyetiyle sınırlanır ve her ferdin içinde yaşadığı 
topluma karşı görevleri ve sorumlulukları bulunur.» 

Haklar ve hürriyetler konusunda, Anayasa ile ve 
Anayasaya uygun kanunlarla getirilecek olan en haklı 
sınırlamaları dahi, hürriyetlerin elden gittiği veya yok 
edildiği tarzında yorumlamaya kalkışanlar, bilerek 
veya bilmeyerek, anarşiyi davet ederler. Alabildiğine 
özgürlük, sonsuz özgürlük iddiaları toplumu bir ge
nel kargaşaya, bir kaosa sürükler ve o zaman en 
vazgeçilmez hak olan yaşama hakkı yahut korkusuz 
yaşama hakkı dahi ortadan kalkar. 

Değerli arkadaşlarım; 
İnsan- Hakları Evrensel Beyannamesi 30 madde

den ibarettir. Birinci maddeden 28 inci maddeye ka
dar olan maddelerde çoğu kere kavramların tarifleri 
yapılmaksızın, haklardan söz edilmiş ve dünya mil
letlerinin sulh ve sükun içerisinde insanca ve kardeşçe 
yaşaması dileği belirtilmiştir; ama 29 ve 30 uncu mad
delerinde ise, insan haklarının suiistimalini önlemeye 
matuftur ve bu maddeler her millet için kendi anaya
sasında ve iç mevzuatında hak ve hürriyetlerin sınır
lanmasını, kayıtlanmasını ve aksi davranışlara karşı 
müeyyide uygulanmasını mümkün kılar. 

Diğer taraftan, Avrupa insan Hakları ve Temel 
Hürriyetlerini Koruma Antlaşmasını ikinci maddesi, 
yaşama hakkını güvence altına alır ve fakat ne gibi 
hallerde ölüm cezası verilebileceğini milletlerin iç 
mevzuatına bıraktığı gibi, haksız kuvvet istimaline 
karşı, Devleti ve fertleri koruyucu hükümlerin ka
bulünü de caiz görür. 

Antlaşmanın 9 uncu maddesinde düşünce, vicdan, 
din ve ibadet hürriyeti teminat altına alınmış; an
cak, bu maddenin ikinci fıkrası, bu hürriyetlerin ne 
gibi sebeplerle ve ne yönde kısıtlanabileceğini ifade 
etmiştir. 

Üzerinde çok söz söylenen halberalma ve düşünce
leri açıklama hürriyeti, Avrupa insan Hakları Ant
laşmasının 10 uncu maddesinde açıkça ifade edildik
ten sonra,, ikinoi fıkrasında, «Bu hürriyetlerin isti
malinin, kendileriyle birlikte görevler ve sorumluluk
lar getirdiği» belirtilerek, hangi sebeplerle ve ne yön

de kısıtlamalar ve kayıtlamalar yapılabileceği ve müey
yideler uygulanabileceği gösterilmiştir. 

15 inci madde, «Milletlerin savaş hallerinde ya
hut milletlerin hayatını tehdit eden genel olağanüstü 
hallerde insan Hakları Antlaşmasında öngörülen hak 
ve hürriyetleri geçici olarak ortadan kaldırabileceğini» 
birkaç istisna dışında hükme bağlamıştır. 

Avrupa insan Hakları Antlaşmasının 17 nci mad
desi ise, «insan haklarının suiistimalini önleyeoi» te
mel bir hüküm koymakta ve «Hak ve hürriyetlerin 
hiçbirinin, hak ve hürriyetleri yok etme serbestisi» 
anlamına gelmeyeceğini tasrih etmektedir. 

•Şimdi, haklar ve hürriyetler bahsini tartışırken, 
memleketimizin 12 Eylül öncesi içine sürüklendiği ka
ranlık ve acı tabloyu hatırlamamız icap eder. Bu 
bakımdan gerek Evrensel Beyannamenin 29 ve 30 
uncu maddelerinde, gerekse Avrupa insan Hakları 
ve Temel Hürriyetlerini Koruma Antlaşmasının 2, 9, 
10, 15 ve 17 nci maddelerinde öngörülen zorunlu 
kısıtlamaları, Türk Anayasası ile veya Anayasaya gö
re çıkartılacak kanunlarla bazı kayıtlamalara bağlı 
tutmak isteğini, hak ve hürriyetlerin yok edilmesi tar
zında göstermeye çalışmak, memleketimize karşı 
duyduğumuz sevgi ve bağlılıkla bağdaşmayacak bir 
demagojiye çığır açmak demektir. («Bravo» sesleri 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu noktada 1961 Anayasasını hazırlayan Tem

silciler Meclisinde de görev yapmış bir arkadaşınız 
olarak şu tarihî olguyu da hatırlatmama müsaadele
rinizi rica ediyorum. 

O tarihte Anayasa hazırlanırken, hakların kötüye 
kullanılması, Anayasa hükümlerinin ters yorumlanma
sı ihtimallerinden ziyade, hakları ve hürriyetleri kı
sıtlama veya yok etme 'konuısunda yasama organına 'da 
yürütme organına 'da bir nevî kuşku beslenmekteydi. 
Geçirdiğimiz olaylar zincirinin içerisinde hafızaları
mızı tazelediğimiz zaman, 1961 Anayasasına geldiğimiz 
günlerin Türkiye gerçeklerini hatırlatmak icap eder. 
Maddelere geldiğimiz zaman bu hususlarda içinde ya
şadığım olayları huzurlarınıza sermek isteyeceğim. 

Bir başka deyimle, güçlü bir devlet fikrinden zi
yade, kişinin hakları ve özgürlükleri birinci planda 
düşünülmüştü 1961 Anayasasının hazırlığı sırasında. 
Bu sebeple, devletin güçlü olmadığı bir ülkede aslında 
insanların hak ve özgürlüklerinden de bahsedileme-
yecektir. Hakların ve hürriyetlerin iktidarlar tarafın-
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dan keyfî bir şekilde kısıtlanması, toplumda huzur
suzluk yaratacağı gibi, zamanla keyfî idareler zulme 
dönüşebilir. 

Buna karşılık, hak ve özgürlüklerin keyfî şekilde 
kısıtlanacağı endişeleri hâkim olunca da devlet idare
sinde yönetim meşru otoritesinden ve etkinliğinden 
kayba uğrar ve böyle bir gelişme hakların ve hür
riyetlerin zedelenmesine ve hatta yok olmasına mün-
ter olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilinmesi lazım geden gerçek şudur ki, anayasalar 

daima yaşanmış olayların etkisi altında hazırlanır
lar. Bundan dolayı 1961 Anayasası için «Bu bir tepki 
Anayasasıdır» diyenler esas itibariyle haksız değil
dirler; ama tepki duyulmadığı zaman yeni bir ana
yasa yapma ihtiyacı da ortaya çıkmaz. Alman Ana
yasası da Hitler rejimine karşı, hatta Birinci Dünya 
Savaşından sonraki Weimar Anayasasına karşı bir 
tepkinin ifadesidir. Aynı tarzda, 1958 Fransız Anaya
sasını da, Dünya Savaşından sonraki italyan Anayasa
sını da ve hatta bütün anayasaları da, evvelce yaşa
nan hayatın ve olayların sonucu saymak hatalı değil
dir. Daha da ileri gidersek 1215 tarihli Magna Carta 
dahi krala karşı duyulan tepkinin sonucu olarak or
taya çıkmıştır diyebiliriz. 

Bütün problem, yaşanan acı olaylardan, geçirilen 
tecrübelerden sonra yeni bir anayasa hazırlamak du
rumunda olanların, yeni hukukî düzenlemelerde ger
çekleri ve yaşanmış olayları nasıl unutmamaları ge
rekiyorsa, aynı şekilde ifrata da kaçmamaları gerek
tiğimi hatırlatmalıyız ve hatırlamalıyız. Eski bir de
yimle ifade edersek, ifrattan ıda tefritten de kaçınmak 
uygundur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda basın hürriyeti ve sendikalar hürri

yetinin özüne ilişkin, Anayasa Taslağından mevcut 
olan maddelerin, Yüksek Heyetinizce dikkatle değer
lendirmeye tabi tutulmasını bilhassa rica ediyorum. 

Her medenî devletin hayatında ve temel yapısında 
başlıca üç kuvvetin varlığı bilinmektedir: Yasama, 
yürütme ve yargı. 

Yüce Heyetinizin bildiği gibi daha 18 inci Asırda 
bütün düşünürleri ı meşgul eden bu konu, bu üç kuv
vet arasındaki ayrılığın ve dengenin nasıl gerçekleş
tirilmesi lazım geldiğini isabetle kestirmek noktasın
da toplanır. Kuvvetlerden birisinin diğerini baskı al
tında tutmaması ve ezmemesi, toplum düzeni bakı
mından ne derece önemli ise, bu temel kuvvetler 
arasındaki ahenkli bir işbirliğinin sağlanması da o de-
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rece önemlidir. Bu bakımdan, özgürlüklerin özüne 
ilişkin kısıtlamaların çok dengeli ve ahenkli bir şekil
de düzenlenmesinde fayda vardır. Biraz evvelki ör
neği bu sebeple vermiş oldum. 

Kısacası, Sayın Devlet Başkanımızın muhtelif ve
silelerle idile getirdiği kuvvetler ayrılığı, kuvvetler ça
tışmasına dönüşmemelidir. 

1961 Anayasasının uygulanmasında icranın ve ya
samanın zaman zaman yargı tarafından yasaların dışı
na çıkılarak işlemez hale getirildiğini ve zaman zaman 
hatta yasama organı ile birlikte yürütme organının 
faaliyetlerini düzenlemeye kalktığım görmüş olduk. 

Parlamenter demokrasilerde kuvvetin kaynağı olan 
ve hatta halkın hür iradesiyle teşkil olunan parla
mentolar, esas itibariyle yasama organını ortaya çı
karır; ama parlamento ve hükümet ve onun devamı 
olan idare arasında yine de sıkı bir bağ bulunur ve 
devam eder. Bu bağ hükümetlerin teşkilinde, hükümet
lerin parlamento tarafından denetiminde çok belir
gin bir hal alır. 

Bunun dışında, millet adına yargı yetkisini kul
lanan bir de yargı organları bulunmaktadır. Yasanın 
ve yürütmenin denetimini düşünmek ve fakat yargı
yı yanılmaz hatta hata yapmaz insanlardan oluşan 
bir güç saymak da mümkün değildir. Bu bakımdan, 
mülkün temeli saydığımız adalet inancını sarsıntıya 
uğratmamak için, yargı organına güvence sağlamak 
ve onun bağımsız olmasını istemek ne derecede haklı 
ise, yargı organları mensuplarının da insan olduk
larım ve onların da sorumluluğu bulunduğunu ka
bul etmek ve Anayasada bu sorumluluğa işlerlik 
kazandıracak ilkelere yer vermek de o derecede isa
betli görülmelidir. 

Sayın üyeler; 
Anayasanın sistematiği üzerindeki eleştirilere ka

tıldığını ben de birkaç satırla belirtmek istiyorum. 
Bazı değerli üyelerin de isabetle belirttikleri gibi, 

anayasalar, devlet idaresinde bütününden feda ede
meyeceğimiz esas prensipleri ve yasaların tabi olması 
gereken usulleri içerir. Yoksa, bizatihi bir yasa hük
müne ya da bir yönetmeliğe girmesi gereken bir ilke 
anayasada yer alamaz, almamalıdır, örneğin; basın ve 
yayınla ilgili 28 inci madde, dernek kurma özgürlüğü 
#e ilgili 33 üncü madde, kişi özgürlüğüne ve güven
liğine ilişkin 18 ve 19 uncu maddeler özel yasalarla 
ya da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile dü
zenlenebilecek özel hükümleri kapsayan, çok uzun ve 
ayrıntılı maddelerdir, haklardır. Bu tarzda bir siste
matik Anayasayı öteki yasalardan farklı kılan nitelik-
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teri ortadan kaldırır, ağırlığını azaltır. Bir kedime ile 
Anayasa kısa, veciz ve etkili olmalıdır. 

Bu bakımdan, taslaktaki maddelerin dörtte biri
nin rahatlıkla azaltılabileceğini beyan etmek istiyorum. 

Özetlemek gerekirse bu Anayasa kendi sistemi ve 
karakterini bu metin üzerine yerleştirememiştir di
yebiliriz. Örnek vermek istiyorum; Partiler Kanu
nunda düşünülebilecek olan partilere hazine yardı
mı ilkesi Anayasanın hükmü haline niçin getirilmiştir, 
yeri burası mıdır? 

1961 Anayasasını yapan Kurucu Mecliste bulun
muş bir arkadaşınız olarak önemli bir noktayı işaret 
etmek isterim; 1961'den bu yana hiç bir sakıncası 
görülmeyen maddeleri değiştirmeye kalkışmak tama
men anlamsızdır. 

Diğer taraftan, bir devletin temel hukuk kuralla
rını ifade eden Anayasanın bir siyasî parti programı, 
bir siyasî parti seçim beyannamesi veya bir hükümet 
programı olmadığı gerçeğini gözden uzak tutmama
mız icap eder. 

Bundan başka kanunlarla düzenlenmesi ve ihtiya
ca göre kaldırılması icap eden hukuk kurallarını da 
Anayasaya ithal etmeye kalkışmak yersizdir kanısın
dayım. Anayasanın yasaklamadığı konularda kanun 
koyucunun gerekli kanunları yapması tabiîdir. Bunun 
gibi kanunlarla düzenlenebilecek hususları da temel 
hukuk kuralları topluluğu olan Anayasa içinde ifade 
etmek, Anayasa maddelerini çoğaltmaktan ve Ana
yasayı teferruata boğmaktan başka bir sonuç veremez. 
Bu sözlerimle, Anayasa sistematiği üzerindeki tered
dütlerimizin ve kuşkularımızın doğruluğunu vurgula
mak istedim. 

Sayın üyeler; 
12 Eylül Harekâtı ıTürk tarihinde büyük önemi 

tescil ettirecek bir inkilap hareketidir. Milet ka
derinde bir dönem noktasıdır. Bu itibarla, Anayasa
nın başlangıç kısmında, dibacesinde bu hareketin te
mel felsefesi açıklanmalıydı, açıklanacaktır; yani yeni 
Anayasaya ve onun meşruluğuna vücut veren gerekçe 
ulusal bir mesaj halinde gelecek kuşaklara aktarıla
caktır ve tabiî bu Anayasanın metni içerisinde, Ana
yasanın temel felsefesini ve ilkelerini yansıtacaktır. 

Her ne kadar 1961 Kurucu Meclisinde dibacenin 
müzakerelerden sonra Anayasanın belirecek karakte
rine göre yapılması fikri hâkim olmuşsa da, inancı
mıza göre yeni Anayasamıza vücut verecek olan 12 
Eylül Harekâtının amaç ve felsefesi ve onun değiş
meyecek ilkeleri açıkça belli olduğuna göre, başlangıç 
kısmının Tasarı ile birlikte sayın üyelere dağıtılma

ması nedeninin Sayın Başkan tarafından ifade edilen 
gerekçesini geçerli bulmadığını müsaadelerinize sı
ğınarak belirtmek isterim. 

Meoüsimizin değerli üyeleri; 
Bugün Anayasa üzerinde tartışmalarını sürdürdü

ğümüz 1982 Türkiye'sinde göz önünde bulundurmamız 
icap eden çok önemli, altını çizerek vurgulamak isti
yorum, çok önemli iki hususu zikredelim: 

Bunlardan birincisi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
emir ve komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği 12 Ey
lül Harekâtının; yani yönetime bütünüyle el konmuş 
olmasının ortaya çıkardığı hukukî rejimden hangi 
prosedürle arızasız olarak normal demokratik rejime 
geçilebileceğini düşünmek ve geçiş hükümleriyle, ge
çici hükümleri isabetle tayin etmektir. 

İkinci önemli husus; Anayasanın kabulünden Par
tiler Kanunu ile Seçim Kanununun hazırlanmasından 
ve genel seçimlerin yapılmasından ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin fiilen göreve başlamasından sonra 
11 Eylül ortamına dönülmemesini güvence altına ala
cak ne gibi tedbirlere ihtiyaç bulunduğunu düşünmek 
ve bu tedbirlere yeni Anayasada yer vermektir. 

Yeni Anayasanın muhtevası ne derecede tutarlı 
olursa olsun, yeni Anayasa maddeleri ne derece güçlü 
bir ifadeyle kaleme alınmış bulunursa bulunsun, ola
ğanüstü şartların yarattığı bugünkü rejimden normal 
parlamenter, demokratik bir rejime geçiş hükümleri 
isabetle tayin edilemez ise, yeni Anayasaya işlerlik ka
zandırmak mümkün olmaz. 

Diğer taraftan, Türkiye'de çok partili hayat baş
ladıktan bu yana açık ve dolaylı tarzda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çok partili siyasî hayatın sarsıntıları 
içinde rejimin işleyişine karşı müdahale ihtiyacını 
neden duyduğu gözden kaçırılırsa, bundan evvelki dö
nemlerde; yani Anayasada böylesine müdahalelere 
yol açmayacak tedbirler ihmal edilirse, memleketimi
zi bir daha 11 Eylül ortamına getirmemek hususun
daki kararımıza aykırı davranmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasasının hazırlanışında bu gerçeklere ve 

gerekçelere önem vermemek suretiyle yapmış oldu
ğumuz ihmal Türkiye'mizi 1971'lere ve bir birini ta
kip eden korkunç olaylara ve nihayet 11 Eylül'e ka
dar uzanan umutsuz, karanlık günlere götürmüştür. 

iBu sözlerimle U9I61 Kurucu Meclisinin ve Anaya
sanın ıen büyük ıkusur ve ihmali, fevkalâde dönemden 
normal döneme geçişin sağlıklı, tutarlı ve uzun ömür
lü olmasını sağlayacak bir geçiş dönemli 'devresini te-
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mlinat altına alacak yasal ıdıüzenlemeleri madddeştir-
memesiinde bulmaktayım. 

^Nitekim, Anayasa, Partiler Kanunu, Secini Ka
nunu, seçimlerden sonra yapılan ve sonuçlan ıbelir-
diikten soınra halkalar halinde birbirlerine eklenen si
yasî olayları 'hatırlatmakla yalnız yetineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, 'beş dakikanız var.' 
DÜNDAR SOYEjR — Geçici maddelerin müza

keresi sırasında lüzum gördükçe geçirdiğimiz olay
ların niceliklerine ve niteliklerine temas etmeyi uy
gun buluyorum. 

Aslında yemi Anayasamızın amacı güçlü devlet 
felsefesinde ve ülkesinde yoğunlaşır. Bu ilke '1!2 Ey-
lül'ün de (hedeflerini oluşturur, karakterini vurgular. 
Güçlü devlet önemli dört 'kuvvetten oluşur; 

Demokratik parlamenter sistemin süratli, adil, hu
kuka dayalı yasalar çıkaran yasama organı; 

Yasaları ve idarî Ikararları derhal uygulayan ciddî, 
saygın bir dcra organı; 

Yasama ve yürütme organlarına kanunlarla çizi
len yetkilerine müdahale 'etmeyen bir yargı, müsta-
ıkjil bağımsız bir yargı. 

• •Nihayet yürütme ile yasama organlarının ahenkli 
çalışmalarını gözetleyen, ülike yararına alınacak ka
rarları hızlandıran, izleyen, yol gösteren, yetkileri ge
nişletilmiş Cumhurbaşkanı. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yeni Anayasamızda oluşturmaya çalıştığımız ve 
M'iHetimizin özlemini çektiği güçlü devletin önemli 
organlarından birisi ve başlıcası yetkilerini genişlet
mek listediğimiz Cumhurbaşkanlığı müessesesidir. Fev
kalâde dönemden normal döneme geçişin sağlıklı, arı-

• • ttmj 
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zasıız ve askerî müdahalelerin 'beraberinde taşıdığı 
sancılarını da hafifletecek, ilki dönem arasında fevka
lâde önemli bir görev yapacak olan Cumhurbaşkan
lığı müessesesinin, Anayasanın geçici maddelerinde 
yer almasının, tartışmaya açık 'bulundurulmasında 
fayda ummaktayım. 'Böylece Ouımlhurbaşkanlığı seçi
mi Anayasa ile birlikte millî 'iradenin oyuna sunula-
Ibi'liırse, milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı, Par
tiler Kanunu ve Seçim Kanunlarının hazırlanması ve 
genel seçimlerin yapılması ile meydana gelecek olan 
yasama organı ve onun iradesi ile oluşacak olan hü
kümet teşekkül edinceye kadar sürecek olan geçiş dö
neminin sağlıklı, güçlü yegane teminatı olacaktır 
Cumhurbaşikanlığı.i 

Sayın arkadaşlarım; 

İBu sözlerimle Anayasanın tümü hakkındaki gö
rüşlerimi genel çizgilerle ve altını çizerek Yüksek He
yetinize arz etmiş bulunuyorum. 'Maddelerin "müza
keresine geçildikten sonra, zorunlu gördüğümüz hu
suslarda ayrıca maruzatta bulunacağımız tabiîdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Tarih önünde büyük bir sorumluluk ile yürüttü
ğünüz şerefli vazifenizde hepinize üstün başarılar, 
saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
Sayın üyeler; 

Vaktin, diğer 'bir üyemizin konuşmasına imkân 
vermediğini 'dikkate alarak, saat ılt4.Û0'te toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.40 

• • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Fenni İSLİMYELl 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, İmren AYKUT 
—,—+ 

BAŞKAN — ISayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 125 inci Birleşiminin üçüncü 

oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz ISayın Karal'm. 
ıBuyurun ISayın Karal. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada bu çe

tin vazifeyi, Anayasa yapma vazifesini başarıyla hu
zurunuza getiren Anayasa Komisyonumuzun sayın 
üyelerine de teşekkürlerimizi sunuyorum. 

\Kisa 'klonuşmaımlda 'iki ölçüyle kenkfitai sınırlamayı 
uygun buldum. «Sınırlama» sözünün Genel (Kurulu
muzun da tasvibine ve hoşuna gideceğini umarak sırf 
bu ölçüler üzerimide foka? Jconuişafoilimak için bu sını-
nırlamayı yapıyorum. Birincisi, maddeler ü?erinde 
hiç konuşmayacağım, maddelere hiç değinmeyece-
ceğim. Çünkü maddeler üzerinde konuşma aşaması 
ayrı bir aşamadır ve parlamenter gelenekte bu böyle 
uygulanmaktadır. Kendi konuşmamda ikinci kısıtla
ma, sınırlama; daha önce arkadaşların birçok defa 
üzerinde durarak ısrarla vurguladıkları noktaları ben 
tekrarlamayacağım. 'Önemli olan, Genel (Kurulumu-. 
zun belli konularda bir komünikasyona, bir haber
leşmeye, fok etkileşime girmiş olmasıdır. Bu yetenince 
yapılmışsa tekrar aynı şeyi yapmanın gerekli olma
dığını sanıyorum. Buna rağmen yine bazı konular; 
belki daha önce değinilmişti, yine tekrar ediliyor gi
bi bir intiba uyanabilirse, bunun da nedeni, çok fark
lı açılardan bakmaya çalışacağım içindir. 

Konuşmamda esasa ait konulara girmeden evvel 
iki usul meselesine değinmeden geçemeyeceğim. Kla
sik hukuk yaklaşımımıza göre evvela usul hakkın
da, sonra esasa girmeye çalışacağım. 

Bu iki usul meselesinden bir tanesi, bu Genel Ku
ruldaki tümü üzerindeki tartışmalarımızın Anayasa 
yapma sürecine nasıl yansıyacağını hâlâ merak edi-
ytöifuim. ıBen founu fok istemedir merajk edOyorulm. Mec
lisimiz açılıp vazifeye başladığı zaman en çok üze
rinde durduğum bir nokta, Genel Kurullarımızın 

iradesi nasıl tecelli edecek sorusuydu. ıBu tecelliye, 
bu tezahüre bir tüzük çözümü bulamadık, çok uğ
raştık bulamadık. Şimdi de aynı konunun karşısın
dayız. Az gittik, uz gittik, geldik aynı noktadayız. 
Yani bu Genel Kurul, karşısınıza getirilip sunulan 
sistem tercihini tasdik mi edecek? Sistem tercihinde 
kendi söyleyeceği hiç bir şey yok mu? Yahut söylü
yorsa, islis'teim tercihi foalkkında söylüyorsa fou nasıl 
maddeleşecek?.. 

Efendim, deniliyor ki, maddelere geçildiği zaman 
bu pekâlâ olabilir. Hayır efendim, maddelere geçil
diği zalmainlki tartışmanın foniksiylonu parlamenter ge
lenekte başka şeydir, tümü üzerindeki görüşmelerde
ki başka şeydir. Bu sistem tercihi hususunda Genel 
'Kurulumuzun ve Komisyonumuzun bir çözüm bula
cağına hâlâ inanmak istiyorum. 

(Birinci usul tmösdösiini ıCdkrar arz etmenin rahat-
lığı içindeyim. O sorumluluğu üzerimden bir anlam
da Genel iKurula ve Komisyona tekrar havale etmiş 
oluyorum. Bir senedir de çırpmıyorum bu konuda. 

Efendim, ikinci usul meselesi; elimizdeki taslak, 
yarım bir taslaktır. Taslağın en önemli kısımları yok
tur. Taslağın madde gerekçeleri vardır; fakat genel 
gerekçesi yoktur. Genel gerekçesiz bir Anayasanın 
tartışılması çok güç bir tartışmadır. 

Genel gerekçeden başka diğer bir eksiklik tasarı
nın dibacesi, başlangıç kısmının olmamasıdır. Ana
yasalarda dibace, başlangıç çok önemlidir. IBu da 
yoktur. Belki bunlardan da daha önemlisi ve içinde 
bulunduğumuz ortama göre son derece önemli olan 
geçici maddeler yoktur. 

Efendim, bunları biz sonra maddeler görüşülür
ken getiririz mantığı geçersizdir. En azından bir tü
zük ihlali vardır. Tasarının yarısını tümü üzerinde 
ıgörüşrn'ekten malhrum ediyorsunuz. Hatta 
hukuk dışı duruma düşüyorsunuz. Çünkü; bu konu
lar tümü üzerinde konuşulmamış, görüşülmemiş 
maddeler olarak kalacaktır. Bu, yapılmamalı. Bu ze
deleme yapılmamalı. Onun için, bu konuda da ISayın 
Anayasa Komisyonumuzu uyarıyorum; bu hukuk 
dışı duruma düşmemeleri için tümü üzerinde görüş-
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meler devam ederken bu eksiklikleri Genel Kurula 
Isunmail'an gerekir. 

İki usul meselesi hakkındaki görüşlerimden son
ra esasa ait konuları birer birer ele alacağım. (Konuş
mamın kısa olacağını arzetmiştim. Onun için, kısıt
lama şeklinde arz etmiştim. En önemli hususlara te
mas edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi ve çok konuşulan bir konu 
siyasî gelişme çizgisinin içerisinde Anayasa Tasarı-
rımızın yeri yahut Anayasa tarihindeki yeri. Çok 
söylenir işte, Magna carta (1215'de şöyle yapıldı böy
le yapıldı. Dalha 'başka ömelkler var kendi tariıhimliz-
den; ama iki şey birbirine karışmaktadır. Bunlardan 
birisi monarşist Anayasa yapma tarzıyla Cumhuri
yetçi Anayasa tarzı arasında fark vardır. Monar
şist ne yapar?.. Monarşist hak lütfeder. Mağna car
ta da olan şeyi, kral kendi imtiyazlarından lütfedip 
bir nebzeciğini Aristokratlara lütfetmişlerdir; bunun 
adı Magna Carta olmuştur. Halk yoktur Magna Car-
ta'da. Orada halk olmaz zaten. Halk yoktur. (Bizim 
buna benzer bir olayımız da Senedi İttifaktır. Senedi 
İttifak da aşağı yukarı aynı şeydir. Senedi İttifak' 
da beylerbeyleri gelmişler İstanbul'a ayan, («Biz limti-
yaz isterik. ıBize şu şu imtiyazları vermelisin.» Bu da 
gene çok tipik bir benzerlikle Magna Carta'ya para
lel bir benzerlikle bir hükümdarın, bir monarkın 
kendisine yakın Aristokratlarına yahutta. zadeganına 
yahut çevresine bir imtiyaz lütfetmesi olayıdır. Aslın
da, kendi tarihimizde, bırakalım başkalarını. Her 
milletin tarihinde buna benzer olaylar vardır. Çün
kü; monark, hükümdar, Padişah, şah kendi iktidarı
nın, kendi saltanatının, kendi hükümranlığının ilahi 
bir hükümranlık olduğuna inanan bir kültürün için
dedir. Bunu vermesi ancak toplumların gelişmesiyle, 
ilerlemesiyle mümkün olmuştur ve bugün Batı Avru
pa'daki, en azından 'Batı Avrupa'daki Anayasaların 
mecerası böyle olmuştur. Monarşistlerin Anayasa 
yapma tarzıdır o. Biz de ne olmuştur. Yahutta Cum
huriyetlerde ne olmuştur?.. Cumhuriyetlerde bu mo
narşi bir yere kadar gelir. Yaşamaz da, Yaşamamış
tır da. Elbette Kanunî iEsasi hemen ertesi gün ilga 
edilmiştir. Elbette meşrutiyette Anayasa yaşamamış
tır. Elbette onlar ulufe dağıtılır gibi verilmiş haklar
dır. Hak da değildir hatta imtiyazlardır. Fakat; 
Cumhuriyetlerde bu böyle olmamıştır. 1920'de olan 
olay ihtilaldir tam manasıyla İktidarın, hükümranlı
ğın, hâkimiyetin tepeden aşağıya inmesidir. Tepeden 
aşağıya indikten sonra Cumhuriyet, işt.; bu yazılmış
tır; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu, Cum

huriyetin tarifidir. Bundan sonra yapılacak Anaya
salardı artık «Ben ısana şu kaidarcik ıhak lütfediyo
rum. Bu kadarcılık özgürlük lütfediyorum» Böyle 
bir mantık gelişemez. Kayıtsız şartsız hakkın da, hu
kukun da, hakimiyetin de, özgürlüğün de sahibi mil
lettir. Değişmeyen madde cumhuriyettir. Cumhuri
yetin de tarifi budur. Gerçek siyasî Atatürkçülük bu
dur. Şimdi buradan başlama meselesi var ve buradan 
başlamıştır Anayasalarımız. Buradan yola çıkılmış
tır. Çıkılmıştır ve önce muhteşem bir Meclis rejimi 
hüküm sürmüştür. Meclis rejimi özel bir deyimdir. 
Bazen Meclis hükümeti diyoruz buna. Meclis hükü
meti dediğimiz zaman, sanki Meclisin tayin ettiği ka
bine gibi bir kavram yanlışlığına sebep oluyor. Mec
lis hükümeti Meclisin herşeyi olduğu iktidar demek. 
Yani, Meclis hem yasama organı, yasama erki, hem 
yürütme erki; evet, 'Meclis bütünüyle yürütme erki 
hatta hatta yargı erki. Bir anlamda, Birinci Büyük 
Millet Meclisi rejimimiz, böyle bir rejimden yola çık
tık Cumhuriyet döneminde. Buna batı dillerinde çe
şitli isimler veriyorlar. Bizim Anayasacılarımızın bu
na pek yer vermediklerini sanıyorum. Assamble sis
temi deniyor, konvansiyonel sistem diyorlar bazı yer
lerde; fakat (bu »modelin en güzel örneği bizim Mec
lis rejimimizdir ve Meclis rejimi ki, o kadar icrai bir 
Meclis ki, o kadar icrai bir Meclis ki, Başkomutan 
'bir Meclis Tarihte belki Başkomutanlık yapan tek-
Meclis. Bunu daha önce de belirtmiştim. Kurtuluş 
Savaşı böyle bir Meclisin Başkomutanlığında yapıl
mıştır ve kendisine layık, kendisine uyan bir Kah
ramanın liderliğinde yapılmıştır. 

Şimdi, oradan yola çıktık. Anayasa gelişmemizin 
bir çizgisi var. Bu, Meclis hükümetinden, bu Mec
lis rejiminden yavaş yavaş daha sonraki Anayasalar
da, daha sonraki Meclisten Meölise fark etmekle 
beraber, parlamenter rejime doğru bir gelişme oldu-
ve parlamenter rejimde bir noktaya geldik orada kal
dık. Şimdi bunu tartışıyoruz. Geldiğimiz yeri bilmek 
için bunu söylüyorum. 

Şimdi burada önemli olan nokta, ikide bir Ata
türkçü Anayasa, Atatürk'ün Anayasası, Atatürkçü 
ilkelere uygun Anayasa kavramlarını nasıl değerlen-
direceğimizdir. Atatürk'ün Anayasası, Atatürk'ün te
mel yasası budur. Cumhuriyet ve onun tarifi. Bunun 
dışında başka bir tarif beklenemez. Atatürk'de elbet
te milliyetçilik vardır; ama Atatürk'ün o milliyetçi
liği başka ilkelerle süslenmiş bir milliyetçiliktir. Ata
türk milliyetçiliği inkılapçı bir (milliyetçiliktir, inkı
lapçı bir milliyetçiliğin ne olduğunu, koca Cumhu
riyet tarihi eseriyle isbat etmiştir. Atatürk milliyetçi-
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ligi Cumhuriyetçidir demin söylediğim gibi. Laik ı 
Cumhuriyettir, lâik milliyetçiliktir. Laik milliyetçilik 
çok önemlidir. Eğer böyle bir laik Cumhuriyet dev-̂  
rimi olmasaydı 12 Eylülde çok daha büyük sıkıntıla
ra katlanırdık. Çok şükür ki, 'bir laiklik devrimi ya
pılmıştır. Belli bir yere varılmıştır. Atatürk milliyetçi
liği halkçıdır. Halkçı milliyetçiliktir. Bütün bunlar 
Atatürk'ün kendisinin tespit ettiği ilkelerdir. Bunları 
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bunları ayı
ramazsınız. Hatta mili yetçi kavramındaki milliyet 
kavramının Atatürk'te halkla karışmış bir hali vardır. 
Halkçılıkla bir bütün halindedir. Atatürk, (Kuvayî 
Milliye dediği zaman halk kuvvetlerini kasteder. 
Kuvayî Nizamiye dediği zaman başka şeyi kasteder. 
Onun için, Atatürkçü Anayasa dediğimiz zaman, 
Kurtuluş Savaşımızın bu Meclis rejimimizin kaynak
lığını ihmal edemeyiz, birinci başlangıç noktası da 
budur. 

Kısaca; evrensel çizgide de yerimiz aşağı yukarı 
bellidir. Evrensel çizgide de Anayasaların gelişmesi 
daha çok özgürlüğe, daha çok hakka; fakat kötüye 
kullanılmayan özgürlüğe, kötüye kullanılmayan hak
ka doğrudur. Elbette kötüye kullananlara karşı Ana
yasa mekanizmaları geliştireceğiz; fakat ikide bir 
Atatürkçü deyipde millî hâkimiyet ilkesinden başla
mamak en azından Atatürk'e haksızlık olur. /Bu nok
tayı dikkatlerinize sunmuş oluyorum. 

tkinci önemle üzerinde durmak istediğim, seçti
ğim bir konu teşhisler meselesidir. Bu teşhis, 12 Ey
lüle ruiçıin geldik, Şimdi, felasıik hukukçunun davranı
şı çok biliniyor. Diyor ki, Filanca müessese iyi işle
mediği için geldik. Filanca kurum çalışmadığı için 
geldik.» Bu, geniş bir sosyal bilimler perspektifinden 
baktığımız zaman çok yavan, çok iddialı, çok yeter
siz bir açıklamadır. Türkiye'de askşerî müdahaleler 
siyasete askerin, ordunun müdahalesi bir gerçektir. 
Türkiye'de en büyük siyasî sorun budur belki; en 
büyük siyasî mesele budur. Orduyu ikide birde siya
sete girmeye, yönetimi almaya zorlayan bir toplum 
realitesi vardır. Bu nedir?.. IBunu bulmak çok zordur. 
Bunun üzerinde sayısız araştırmalar yapılmaktadır. 
Onun için «tşte filanca anayasa yüzünden bu oldu, I 
filanca madde yüzünden bu oldu» sözleri çok yeter- ı 
siz ve çok iddialı izahlardır. 12 Eylül'e gelmeden ev
vel başka 12'ler yok mu?.. 12 Eylül, 12 Mart, 26 
Nisan, 26 Mayıs; bunlarda da, ne görüyoruz bun
ların hepsinde de?.. Sivil iktidar çözülüyor belli bir 
yerde, sivil iktidar inhilal ediyor. (İktidar kavramı
na daha yakın olduğu için söylüyorum bunu, kasten ] 

soluyorum) tnhilal ediyor. Bir iktidar, bir otorite boş
luğu olan yerde o boş bırakılamaz. Kaldı ki, Türk 
Silahlı (Kuvvetleri gibi bu toplumun, bu Milletin, bu 
Devletin kaderinden kendisinin sorumlu olduğunu 
bir kültür haline getirmiş bir silahlı kuvvetler müda
hale eder. önemli olan sorun, Silahlı Kuvvetlere bu 
davet nasıl gidiyor?.. Niçin Türkkiye'de sivil iktidar
lar çözülüyor?.. Bu meseleyi çözmüş değiliz. Çöz
mekten kastım, bu mesele anlaşılmış değil. Kaldı 
ki, sebeplerini bilsek bile, hemen elimizle koymuş gi
bi bilsek bile. Fizik ilimlerinde olduğu gibi sosyal 
ilimlerde de bir şeyin sebebini bilmek ille önleyebi
leceğiz anlamına da gelmez. Bu kadar böyle iyim
ser olunacak bir konu değildir. Çok kötümser bir 
tablo çizmek de istemiyorum. Biraz sonra değinece
ğim başka konulara. Meseda, depremin sebebini 
biliriz; ama depremi önleyemezsiniz. Deprem olur. 
Bazı şeylerin sebepleri bilindiği için olmaz denemez. 
Ne yapılır?.. Olsa olsa o depreme karşı tedbir alınır. 
ondan az zarar görmenin çareleri bulunur; bu yapı
labilir. Buna benzer meseleler sosyal ilimlerde de var
dır. 

Demek ki, Türk siyasî hayatının en önemli .mese
lesinin sivil otoritenin ikide bir çözülmesi, çok de
ğerli bir konuşmacının söylediği ıgibi, âdeta periyo
dik olarak çözülmesi. Bu çözülmenin sebepleri ne
lerdir, nasıl çözülmektedir, niçin çözülmektedir ya
hut da belki de Türk siyasî hayatı hiç sivilleşemedi. 
Önemli olan Batı'da da demokrasinin demokrasi ol
masından önce sivilleşme süreci önemlidir. Sivilleş
me önce olmuştur, sonra demokrasi olmuştur. Sivil
leşmeyi başaramayan toplumlar, sivil toplumu kura^ 
mayan toplumlar böyle müdahalelere maruz kalmak
tadırlar. 

Şimdi, anayasa mühendisleri. Bu tabiri özellikle 
kullanıyorum. Mimarları, İngilizcesinde, belki de 
Amerikalıların, İngilizlerin çok pragmatik oluşundan 
«Constitutional Engineering» tabiri kullanılır, anaya
sa yapımcılığına kullanılır. Bunun anlamı şudur: Çok 
duygusal davranışlarla, çok duygusal düşünüşlerle, 
heyecanlarla, coşkuyla anayasa yapılmaz; bir mühen
dis gibi davranarak, akılcı, rasyonel davranarak anaya
sa yapılabilir. Belki de bu anayasa mühendisliği ko
nusunda bu sivilleşmeyi önleyen sebepler yahut da 
sivil iktidarı güçlendirecek olan kurumlar en önde ge
len meselelerdir. Bunu yapabiliyor musunuz, sivil ik
tidarı güçlendirebiliyor musunuz; o zaman anayasa 
mühendlisisıinıiz. IBunu yapamadınızmıydı, fou müm
kün değilse o zaman oradan buradan şu müesseseyi, 
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bu kurumu almanın çok faydası yok. Hatta ben Sa
yın Komisyonumuzun müsaadeleriyle, hoşgörüsüyle 
söyleyeceğim; Anayasamızın havasında, Anayasamı
zın getirdiği bazı kurumlarda (Onların üzerinde mad
delere geçtiğimiz zaman duracağız. O kurumların 
hangileri olduğu üzerinde duracağız) sivilleşmeyi de
ğil kolaylaştıran, sivil otoriteyi değil güçleştiren, za
yıflatan bazı eğilimler görüyorum. Sivil otoriteyi za
yıflatan bazı eğilimler görüyorum. Askerî müdahale
leri teşvik edici bazı eğilimler görüyorum. Bunları 
görmemek mümkün değil. Değerlendirmek lazım. 
Askerî müdahaleler yalnız ülkemizde olmuyor. «Sos 
yal ilimlerin konusu oluyor» dediğim zaman baştan 
aşağı laboratuvar gibi dünya. Latin Amerika çeşit 
çeşit, renk renk askerî müdahalelerle dolu. Asya öy
le, Ortadoğu öyle. Peki, hiç olmayan ülkeler var, as
kerî müdahalelerin olmadığı ülkeler var; niçin olmu
yor orada?.. Bu sivilleşme nasıl orada tamamlanmış, 
sivil otorite nasıl başarıya ulaşmış?.. Bunlar hâlâ top
lumun sırları arasında; ama oralarda da o kadar ol
muyor ki, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçenlerde bir 
filmde de gördüğümüz 'Montgomery Başbakanı 
Churchil'e kabinede diyor ki, «iBen orduyla ilgili şu 
kanunlar çıkmazsa * istifa etmeyi düşünüyorum. Hat
ta dilekçemi de yazdım» diyor. (IBuna benzer bir ha
tıra bu. Bir İngilizce kitapta görmüştüm), «istifa et
meyi düşünüyorum» diyor. Churchil kükrüyor, «Sen 
tehdit mi ediyorsun beni?..» diye ve bunu birçok ya
zar, birçok sosyolog, birçok siyaset bilimcisi «tngil-
terede askerî müdahale». Askerî müdahale filan de-
ğil tabiî. Kabinede, normal bir yerde, normal, meş
ru !bir yerde bir komutan kendi isteğini gayet medenî 
bir şekilde sunuyor, ona dahi tahammülü yok siste
min. 

. >Bu hususa da temas etmiş oldum. Sivilleşmeme 
Türk siyasetinin müzminleşmiş kanseridir. Sivilleşme
me. Bunu çözemeyen anayasalar, bunu çözemeyen 
siyasî sistem Türkiye'de başarılı sayılamaz. ıBu gerçe
ği söylemek hepimizin vazifesi. Burası gerçeği söyle
me yeri. Hele kanun koyucunun, ta Eflatun'dan Aris
to'dan beri kanun koyucunun, anayasa koyucunun 
en büyük özelliği kişisel bağımsızlığını, fikir bağım
sızlığını ne kendi partisine, me kendi seçmenine, ne 
kendi grubuna, ne de kendi duygularına teslim olma
dan rasyonel düşünebilmesi. iBunu başarabilirsek bel
ki bu büyük ve güç vazifeyi yapmaya çalışacağız. 

i Seçtiğim diğer birkaç önemli nokta, bu demokra
tik model meselesi. «Demokratik model» deyince 
yahut «Model» deyince kısaca, bu hâkimiyeten ikti

darın nasıl oluşacağını tayin eden kurumsal mekaniz
ma demek, bu kurumlan düzenlemek demek. Burada 
da çok model yok. Esas model 3 tane Bir tanesini 
demin arz ettim, meclis rejimi, meclis modeli; ama 
bugün için artık kullanılır bir model değil. Esasen 
mellis modelleri, asserrible sistemleri, ronventional 
sistemler ihtilal rejimlerinin modelidir ve ihtilal re
jimlerine en uygun modeldir. Ancak orada vazife 
görür, orada ihtiyaç vardır o modellere. 

Ondan sonra gelen iki büyük model, çok iyi bilin
diği gibi, (Kısaca özetlememin sebebi şu: Eleştirimi 
yapabilmek için bunu kendi anlayışıma göre özetle
mek istiyorum) başkanlık rejimi ve parlamenter re
jim, dediğimiz rejimlerdir. Parlamenter rejimle baş
kanlık rejimi arasında en önemli fark başkanlık re
jiminde yasama organıyla yürütme organı birbirine 
tabi değil, ikisi de ayrı ayrı halktan, seçimden ayrı 
ayrı gelmekte. Bu bakımdan birbirilerine tabi olma
dıkları gibi birbirlerine karşı da sorumlu değiller. Bu 
iki ayrı sistem; ama bu sitsem çok zoı işleyen bir 
sistem. Demin çok değerli bir arkadaşımız ona eğili
mini belirtirken onun pekçok parlamenter hastalığı 
taşımadığını ifade etti; ama başkanlık rejiminin taşı
dığı hastalıklara hiç temas etmediler. Başkanlık reji
mini başarıyla, başarıyla uygulayan tek ülke bildi
ğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. Onu ay
nen taklit edip başkanlık rejimini uygulayan Latin 
Amerika baştan aşağı bu rejimin kurbanı halinde ve 
oraları birer askerî rejimlerin, askerî iktidarların âde
ta laboratuvar yeri; bu başkanlık rejiminden. Bir ge
neraller yarışmasını teşvik eden en önerrli rejim. 
Başkanlar yarışmasının. Politikacılar yarışması da 
buna girer; ama politikacılara pek yer kaılmaz orada, 
işte Latin Amerika, işte Ortadoğu, işte Asya'daiki 
olanlar. Başkanlık rejiminin mahzuru bu. 

Diğer büyük bir mahzuru da şudur: Parlamen
ter rejimde politikacsının kişiliğinde, «Mahzur» diye 
sayılan şeyler bu sefer tek kişide toplanmış olacak. 
Başkan, en güçlü bir icra organıdır. Tetkik isilik icra or
ganıdır başkanlık rejimi, tek kişilik. Ya o tek kişi
nin bu bizim Türk kültürünün, Türk siyasetinin ya
rattığı o partizan başkan geldiği zaman ne olacak?.. 
Onu durduracak hiçbir kuvvet yok. Amerikan siste
mi ki, o kadar yerleşik sistem bir Water-gate olayını 
önleyememiştir. O olay başkanlık rejiminin Ameri
kan toplumuna lütfudur. Ancalk orada işte üçüncü 
kuvvet yargı organı harekete geçmiştir, diğer o kuv
vetler harekete geçmiştir, kendi dengesini bulmuştur. 

«Parlamenter rejim» dediğimiz zaman, onda da 
çok yanlış anlayışlar oluyor. Parlamentosu olan re-
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jim demek değil tabiî. Birincisinin adı Assamble idi, 
bunun adı Parlamenlto; her meclis parlamento de
ğildir. Hangi meclis parlamentodur?.. İçinden icra 
organını çıkaran meclis parlamentodur icra organı
nı bütünü ile çıkaran ve o icra organına hesap soran 
meclis demektir, parlamenter rejim bu demektir. Bu 
hesabı soran rejim demektir. 

Amerika'da böyle bir şey yok, başkanlık rejimin
de böyle bir şey yok. 'Başkanlık rejiminde Kongre 
Başkana hesap sormaz, soramaz. Karşılıklı cenkleşir-
ler. Karşılıklı cenkleşmenin bir neticesi de kanun çı
karamaz cumhurbaşkanı. (Bazen öyle zamanlar olur 
ki, eğer kongrede ekseriyetini kaybetmişse, kanun 
çıkaramaz. 

Az gelişmiş ülkelerde Allah korusun başkanla, 
Kongre i(Ona o zaman kongre demek lazım veyahut 
başka bir isim bulmak lazım Türk kültüründe) bir 
zıtlaşmaya girdiği zaman, cumhurbaşkanı hiçbir ka
nunu çıkaramaz, hiçbir kanun tasarısını götüremez. 
Böyle sonuçları da olabilir. 

Şimdi, parlamenter rejim; tcra organının çıktığı 
parlamento demek ve onu kontrol eden, onu mura
kabe eden, ona hesap soran icabında yaka paça aşa
ğıya alan rejim demek. Böyle olunca bunun da en 
güçlü sembolü başvekildir. 

Sayın Komisyonumuzun getirdiği Tasarıda, par
lamenter rejim diyebileceğim şekilde bir icra organı
nın düzenlendiğine inanamıyorum. Bu bir parlamen
ter rejimin kendi mantığına, kendi rasyoneline uyan 
bir düzenleme değildir. Eğer sistemleri kendi mantı
ğından, kendi rasyonelinden uzaklaştırırsak, onların 
getireceği oyunlar sonsuzdur. Siz bir melez rejim 
yapmışsınız, ne netice vereceğini bilmiyorsunuz, Türk 
toplumunda nasıl yer yaratacağını bilmiyorsunuz. 
Bunun kadar tehlikeli bir deneme az görülür. Türk 
toplumunun tecrübeli olduğu tek rejim parlamenter 
rejimdir, tyi-kötü, kör-topal yalnız onu denemiştir 
Türk toplumu şimdiye kadar, başka bir rejim dene
memiştir. Bir de başlangıçta assamble ıejimini, mec
lis rejimini denemiştir ve oradan bunu geliştirmiştir. 

/Bu konuda sözümü daha fazla uzatmamak için 
yapılacak şey hemen bu tecrübeyi değerlendirmek, 
işlemeyen müesseseleri düzeltmek; fakat parlamen
ter rejimin ruhunu mutlaka muhafaza etmek. Baş
bakan parlamenter rejimin sembolüdür, başbakan 
parlamenter rejimin kendisidir bir anlamda. Hem 
parlamentoya karşı güçlüdür, hem parlamentoya kar-
parlamentoya karşı güçlüdür, hem parlamentoya kar
şı sorumludur. Sorumluluk olmayan yerde yetkiden 

bahsedilemez. İSorumluluğu olmayan yetki ihanet de
recelerine varabilir. Ne yapacaksınız?.. 

Onun için başbakanın gücünü küçümseyen, onu 
küçülten, onu azaltan bu melez rejimler işlemez. Çün
kü, başbakanın başka özelikleri var. Başbakan evvela 
Meclise hükmeder icabında, orada liderdir, kendi 
partisinin başıdır, koalisyon kurmaya muvaffak ol
muşsa onların da başıdır. Bu derece siyasî güçlüyü 
yetkili kılmazsak kimi kılacağız?.. Siyasî bakımdan 
güçlüyü.... 

Cumhurbaşkanına birtakım kurumsal, birtakım 
kurallarla yetkiler vermekle onu güçlü kılamayız, 
Burada söz konusu olan güç, siyasî güçtür, o da baş
bakan olması lazım. Denebilir ki şurada «Biz en 
güçlü partizanı cumhurbaşkanı yapacağız» yani par
tinin en güçlüsünü, öyle bir sistem tanımıyorum ben, 
bu genellikle başbakan yapılıyor. O zaman başba
kana neden gerek vardır diye de sorulur, başkanlık 
rejimine yakın. 

Bir de başka bir şey var. Seçimle gelmemiş bir 
başbakanlık rejimi özentisi bir cumhurbaşkanı en bü
yük yanlışlık olur. Seçimle gelirse bu gücü taşır, de
min mahzurlarını arz ettim. Bir arkadaşımızın dedi
ği gibi, seçimle gelmek suretiyle yapılabilir. 

Burada hep De Gaulle misali akla geliyor meş
hur , De Gaulle misali, seçimle geliyor Parlamenter 
rejimin de muhafaza ettiği iddia edilivor. Ancak, ev
velâ De Gaulle'ün kişiliği söz konusu. De Gaulle, 
De Gaulle her şeyden önce, Fransa'nın kurtarıcısı. 

BAŞKAN — Beş Dakikanız var Sayın Karal. 
HALtL İBRAHİM KARAL — Evet, bu konuyu 

atlıyorum efendim. 

De Gaulle deneyimi daha sonuçlanmamıştır, De 
Gaulle tecrübesinin daha ne olacağı belli değildir. 
Altıncı cumhuriyetin yakın olduğunu söyleyenler de 
vardır Fransa'da. Onun için çok böyle dört elle sa
rınılacak bir deneyim değildir De Gaulle deneyimi. 

Gene Sayın Komisyonun Taslağında ikinci bir 
önemli taraf var; Sosyal yapı tarafı. Demokratik ya
pının temel ön öğelerim sayıyorum. Orta güçler 
dediğimiz, ben değil ta Monteskiyö'den itibaren araş-
pının temdi ön öğelerini sayıyorum. Orta güçler 
meslek teşekkülleri ile, partisi ile, üniversitesi ile 
ortada olan bu organlara orta güçler deniyor. Bu 
orta güçler olmadan demokrasi olmaz. Bu orta güç
leri yok ederseniz o topluma atomize edilmiş top
lum denir, yani devlet güçlü, dev gibi bir güç; kar
şısında küçücük, güçsüz, naçiz, aciz fert. Fertle dev
let arası bomboş. Bunun üzerinde koca bir kitap yaz-
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mış olan araştırıcı Wittfogel'in, Oriental Despotism 
adlı eserde ortaya koyduğu tek şey de bu. Tamamen 
atomize edilmiş toplum, Çin gibi, Hint gibi, Orta As
ya gibi atomize bir toplum ve hükümdarla halk ara
sında hiçbir güç yok, orta güç yok. 

Şunu unutmamak lazım, gene bir yazarın düşün
celeri. İktidarlar mutlaka bozulur, tek başına kalan 
iktidarlar bozulur, iktidarları yalnız başka kuvvetler 
kontrol edebilir, teori ile kontrol edilemez. Eğer ik
tidarlar bozulursa, mutlak iktidarlar, mutlak suret
te bozulur; bu da başka birisinden bir fikrin çok kısa 
özeti. Bunu da arz etmiş oluyorum. 

Demokrasi bu orta güçler karşısında bir anlam
da fizikteki meşhur kavramla söylemeye çalışacağım, 
bir güçler muhassalasıdır eski deyimi ile, güçler bi-
leşkesidir ve daha güçlüdür. Eğer güçlü devlet ya
pılmak isteniyorsa, bütün bu güçleri devletin hizmeti
ne koşmak gerekir. Bunları uzaklaştırmak, yabancı
laştırmak, bunlardan ayrılmak değil; tam tersine 
bunlarla kaynaşmak gerekir, yabancılaştırmak değil, 
gençliği, sendikayı, işçiyi kaynaştırmak gerekir. 

Ben genel espri olarak konuşmaya karar verdiğim 
için maddelere giremiyorum. Kendimi bu sebeple 
'bağlamış oldum. 

Değerli üyeler; 
Şimdi, 21 inci Yüzyıla giriyoruz. 21 inci Yüzyıla 

18 yıl var. Nüfus patlamaya devam ediyor, belki 
70-80 milyonla gireceğiz. Daha pek çok sosyal de
ğişimler patlamaya devam ediyor. Bu Devlet, bu 
topluma yetmiyor. Yalnız Ankara'nın sokakları de
ğil yetmeyen, bu gerçeği görmek mecburiyetindeyiz. 
Ankara'nın sokaklarının yetmediğini görmek .çok ko-
iay; ama bu Devlet, bu Anayasanın getirdiği devlet 
de bu topluma yetmez. !Bu 80 milyonluk, sosyal de
ğişmenin her çeşidine maruz, 21 inci Yüzyıla gelmiş 
bir toplum. 

Bu çok büyük bir dava, bu geniş perspektifle ge
leceğe bakmak lazım. Madem ki geleceğin devletini 
kurmak şerefi ve sorumluluğu bize verilmiş, bu pers
pektifle baktığımız zaman ancak meselelerin korkunç 
luğunu, boyutunu anlayabiliriz; ama henüz geçmiş 
bir şey yok. Henüz çalışmaya başladık. Anayasa Ko
misyonumuz da Genel Kurulu ile beraber çalışmak 
suretiyle (ki, komisyonların en güzel çalışması Ge
nel Kurulla beraber ve Genel (Kurulun içinde çalış
masıdır.) böyle bir çalışma ile daha geniş bir görüşe, 
daha geniş bir perspektife dayanır bir Anayasayı 
yapabileceğimize inanıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Akaydın, söz sırası sizin. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasa gibi bir konuda gerçekçi olmak için Türk 

Tarihine dönüp bakmak kâfidir ve son Türk yurdu
nun oturduğu jeopolitik noktayı da değerlendirmek 
kâfidir. 

Türk Tarihinde güçlü beyler, güçlü kumandanlar
la; güçlü, verimli idareler kurulmuş, istikrarlı ortam, 
huzurlu halk kitlelerinin dünyayı titrettiği zamanlar 
görülmüştür. 

Baştaki beyler, şahlar, padişahlar zayıfladığı va
kit; iktidara sultanlar veyahut çocukları ortak oldu
ğu vakit, bu gücün karşısında başka güçler çıkmış, 
•isyanlar çılkmıştıi' ve Yaıkınçağdalki AnaJdolu tarihimiz
de bundan başka bir şey değildir. Millî Tarihimizin 
bu hasletlerinden başka, dünyada bütün milletlerin 
uzayda ve dünya yüzünde köprü başları tutmak is
tediği bir savaş döneminde biz, altın köprünün üstü
nü yurt edinmişiz. Bu altın köprü bizim yurdumuz 
olduğu sürece, bu gözler bazen hasetlikle, bazen in
tikamla, kinle bu altın köprüye baktıkça, bizim çok 
uyanık, çok diri, birbirini çok seven, sarmaşan bir 
millet olma zorunda olduğumuzu bilmemiz kâfidir. 

özgürlükler... Evet. Gayet güzel, özgürlüklerin 
var olması için, bir vatan, bir devlet, birbirini seven 
bir millet arasındaki dengenin olması lâzım. Vatan 
sathında, devlet şemsiyesinin altında, bu şemsiye 
güçlü tutan ellerde ise, bireysel özgürlükler, kurum
sal özgürlükler vardır. Kurumsal özgürlükler ken
di içinde kontrol edilmişse, demokrasiye ve devlete 
yardımcı olmuşsa bu şemsiye güçlüdür. 

Buhu nasıl temin edeceğiz arkadaşlar?.. 

Birkaç çıkış noktamız var: Evvela, Yüce Tanrı 
insanı yaratırken kendisine en yakın olarak, eşyayı 
îkullllaııma hasleti vermiştir. İnsanın yanında 'kanunlar 
da eşyadır, herşey eşyadır. Eşyayı güzel kullanması
nı bilen bir gençlik, eşyayı güzel kullanmasını bilen 
'bir millet lyetiıştıiDeceığiz. Bu da ne ile olacak arkadaş
larım?.. Eğitimle. Millî olan bir eğitimle, bölünme
miş bir eğitimle. Bir Millî Eğitim Teşkilatı; Millî Eği
tim + Kültür Bakanlığı + Gençlik Spor (Bakanlığı 
sekilinde hölünmernelM'ir. Olmaz arkadaşlar; isit'ilkhal-
deki gençlerimizin üç babası olamaz. 

'Bu Anayasaya, Millî Eğitimin, millileştirileceğine 
dair bir madde konması gerekir. 
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Arkadaşlar, otoriteden bahsediyoruz. Otorite ka
nunla olmaz. Otorite telkinle olur. Telkin, layık ola
nın telkini ile olur. Siyasî güçler, oturdukları makam 
veyahut iktidara lâyık olduğunu telkin ettiği vakit, 
otorite kendiliğinden doğar, saygı kendiliğinden do
ğar, isitıiikrar kendiliğinden temin edlilir. Bu da milî. 
eğitimle millî şuura erebilecek bir gençliğin yetişti-
rilmesiyle ancak mümkündür. 

Bunun tarihte gayet güzel misalleri vardır; «Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir.» diyen Atatürk, 
lâyık olduğu için, o egemenliği, İstiklâl Harbinin 
başlangıcında, o Meclis kendisine vermiş, tek kişi-tek 
Meclis, tek kişi-tek millet; birbirine güvenen birbiri
ni sayan, birbirini seven, silahı kucaklayan, vatanı 
kucaklayan bir millet olmuş, fışkırmıştır düşmanla
rın üzerine, fışkırmıştır sömürücü emperyalistlerin 
üzerine. 

Bunun başka bir örneği daha vardır arkadaşlar 
yakın tarihimizde: 1960'dan sonra, 1961 hadiselerin
de bir Kurucu Meclis vardı. Demokratik hayatı dü
zenleyecek çalışmalar içindedir. Bir siyasî hareket ol
muştur (121 Şubat 1961) bakmışsınızdır, o siyasî ha
reketin karşısında bir tek kişi vardır; «Kışlanıza dö
nerseniz sizi affediyorum.» 

Arkadaşlar, insan şaşıyor. Siz egemenlik misiniz?. 
Meclis adına söz veriyorsunuz. Bunu söyleyen is
met Paşa'dır. Bu, bir bakıma egemenliğin ihlâli gi-
'hi görünür insana; ama bir bakıma dia otoritenin tel
kinidir arkadaşlar. Nasıl telkin?.. Tarihten telkin, 
Garp Cephesinden telkin,. 

Sayın ve sevgili arkadaşlarım; 

Arz etmek istediğim, kanun ne olursa olsun, ka
nunun tarif ettiği müesseseler, ımffiet gözünde layık 
olacak seviyede ve kendini küçük düşürmeyecek iç 
kontollerle otokritiğini yapan müesseseler olmadık
tan sonra, demokratik rejim sağlıklı işlemeyecektir. 
Bu da eğitim yolu ile olacaktır ve mutlak surette mil
lî eğitim millîileştirilmeli, millî eğitim, gençliğin ter
biyesini tek elden yapacak bir şarta bağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu suretle de eğitim problemi halledildikten son
ra, «Acaba, ekonomi mi demokrasinin işlemesine 
yardımcı olur, yoksa demokrasi sıhhatli işlemesi ile 
mi ekonomi olur?» münakaşaları da çözülmüş olur. 
Çünkü, eğitim, eğitilmiş insan, ekonomiyi düzeltir; 
ekonomisi düzeltilmiş insan, ve kitle, milletinin yücel
mesi içim 'bütün müesseseleri de gelıiiştlirir. Bunlar kar
şılıklı bir dengedir. IBu suretle demokrasi sıhhatli 
olur. 

Eğitim mevzundaki bu girişten sonra, çok uzat
mayacağım. Arkadaşlarım her hususa değindiler. İş
tirak ettiklerimle de iştirak etmediklerimle de ortak 
bir taraf var; Komisyonumuzun sayın üyeleri ve de
ğerli Başkanı ile de ortak tarafım var. Güzel taraf 
şu ki, birleşebiliyoruz, güzel taraf şu ki, kucaklaşa-
biliyoruz, güzel taraf şu ki, ileriye dönüğüz; geriye 
dönük değiliz. 

Ben, ikinci bir noktayı arz edeceğim arkadaşla
rım: 

Anayasaya fconmaısını istediğim hususları, madde
lere geçinceye kadar, üzerinde düşünmeniz için size 
bunları hatırlatmak, önünüze koymak istiyorum ki, 
yarın bu sorunların çözümü kolay olsun. 

Hepimiz askerlik yaptık, bizatihi mesleği asker
lik olanlaır içimizde. Bir gerçeği soracağım size: Hiç, 
asker gelmeden, birlik gelmeden sönen orman yangı
nı gördünüz mü?.. Ben görmedim. Aksine yeni di
kilen orman fidanlıklarının çok olduğu kısımlar, as
kerî birliklere yakındır. Yine bir teklifini odur ki, bu 
çağda insanları değerlendirebilmek için, askerlik na
sıl ki, Almanya'daki vatandaşlarımız için şu kadar 
aya indirilmişse, memleketimizdeki gençlerimizin as
kerlik sürelerinin mühim t»ir kısmı da yurdun ağaç
landırılmasına ayrılmalıdır. Bu çok güzel, çok yararlı 
olacak, vatanımızı cennetleştirecek ve aynı zamanda 

bu altın köprünün üstündeki parlak yıldızların düş
mesine, erozyona mani olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, en mühim konuya geliyo
rum, son konu. 

Bu Anayasanın en mühim tarafı, egemenliği zede
leyici maddelerdir. O kadar ki, insanı şüpheye dü
şürüyor, fakat sevindiriyor. Bu maddeleri, bütün ar
kadaşlarımın hepsi görmüş okumuş, hepsi Komisyon 
tarafından da müspet cevaplandırılmış, iyiye yorula
cağını söylüyor. 

Bir defa, yeni Anayasa, kuvvetler ayrılığını doğu
racak, kendisini yarın devlet içinde devlet sanacak 
yeni müesseseler doğurmakta, gerek başbakanın ta
yini gerekse bakanların dışarıdan tayini, bence egemen
liğin zedelenmesidir. Ayrıca, Millî Güvenlik Kuru
lunun görevleri arasında, uyulması gereken husus
ların altında, eğer (Onu da şuradan yorumluyorum). 
Sayın Devlet Başkanı «Sizden rey istemeyeceğiz.» 
der, Fakat, «Milletin iyiliği, milletin huzuru, gelece
ğin selameti için..» cümlesinin altında acaba rey iste
meyecekler, Millî Güvenlik Kurulunun bu tavsiye, 
bağlayıcı nitelikteki kararı Sayın Komisyon tarafın-
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dan konması buna mı bağlanıyor?.. Bulamadım, an- ı 
layamadım. I 

Diğer taraftan, Devlet Danışma Konseyi. Bu 
Devlet Danışma IKurulu yine bence egemenliğe kar
şı bir kuruluştur. ıBizzat Sayın IBaşkanımız tarafından 
halka lağvedildiği ilan edilmiş, temelli senatörlüğün 
lağvedildiği ilan edilmiş, temelli senatörlük ortadan 
kalkmış, şimdi yeni yeni temelliler türetiyoruz. Yeni ye
ni temelliler türetmek egemenliğin takviyesi değil ege
menliğin halkın elinden alınması demektir. [Egemenli
ği takviye için kuruluşlar bence halka güvenmemek
tir. Halka güvenmediğimiz vakit, yarın halkın seçece
ği siyasî iktidarlar çok zayıf olacaktır arkadaşlar. 
Çünkü, bilecektir ki, siyasî faaliyetin gayesi iktidar 
olmaktır, iktidar olduğu vakit kendine ortak çoktur, 
iktidar olarak fonksiyon yapamayacak, siyasî parti
nin içinde seçkinler çalışmayacaktır, zayıflar çalışa
caktır. Siyasî iktidarın güçlü olması için egemenliğin 
ortaklarının az olması lazımdır. j 

Değerli arkadaşlarım; 

Benim kafama takılan Atatürk'ün, koskoca bir 
imparatorluğun kalıntılarının temsilcilerine karşı hal
kın içine sığındığı, halka gönül verdiği ve yine sene
ler sonra, biz desek de demesek de ikinci Atatürk 
kabul edilmiş bir Evren Paşa ve Konseyin nereye 
yerleştirileceği, nerede yeri?.. Bu Anayasada ben onu 
bulamıyorum. j 

Şu da bir gerçek ki, biz bulmazsak millet bulma-
mazı emredecek. IBiz şimdiden bunu düşünmek zo
rundayız; ama nasıl düşüneceğiz arkadaşlar?,. Halkın 
kalbinde Değerli Komuta Konseyinin yaptığı yeri 
küçültmeden, hâkimiyet ve egemenliğin üstüne çık
madan bu gücü nasıl yerleştireceğiz, çıkış noktası ne 
olacak?.. 

iSayın arkadaşlarım; 
Yine sizin kafalarınızda bir soru yaratabilmek 

için öneri atıyorum ortaya: Cumhurbaşkahlığının 
başkumandanlık vasıfları vardır. Yüzde 99 ilk Cum
hurbaşkanımız bellidir, ondan sonraki Cumhurbaş
kanları ola ki sivil de olabilir. 

'Başkumandanın başkumandan yardımcıları olma
sı lazımdır; hava yardımcısı, kara yardımcısı; deniz 
yardımcısı, emniyet, iç asayiş yardımcısı. Sizi bu şe
kilde bir düşünceye sevk etmekle hem egemenliğe 
karşı bir şey yapmamış hem de Evren Paşamızın 
kendiğinden lağvettiği şeyleri Evren Paşamıza karşı 
bizim teklif etmemiz lazım geldiği düşüncesinden ha- I 
reket ediyorum. Bu noktalar üzerinde, maddelere ge- j 

linceye kadar, ayrı ayrı maddeler üzerinde yine mü
nakaşasını yapabilelim diye ortaya atıyorum. 

Egemenlik hiçbir şekilde zedelenmemeli arka
daşlar. Egemenlik zedelendiği vakit demokrasi
ler yaşıamazlar. Halktan karıkmayalım, halka gü
venelim. Halktan korkanlar layık olmayanlar
dır. ortaya çıkmaya ve Türk İM illeti tarihinde her 
zaman layık olmayanların karşısında disiplinli ordu
sundan ortaya çıkacak kumandanlar çıkarır; fakat 
ortaya çıkacak kumandanların çıkmasını biz siyasî ör
gütleri zayıflatmakla teşvik etmeyelim, körükleme-
yelim, halkımıza güvenelim, halkımızı eğitelim, siya
sî bunalımlardan geçişimizi bu şekilde tamamlaya
lım. 

Saygıyla selamlar, bu hizmetlerini gece gündüz 
esirgemeyen Komisyona da teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Söz Sayın Gökçe'nin; buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Türkiye'de anayasa hareketleri süreci gözönünde 

bulundurulursa belirli bir biçimde etki - tepki unsu
runun egemen olduğu, başka bir deyişle anayasaların 
genellikle bir tepki anayasası olduğu görülür. 1961 
Anayasası böyledir. Ondan öncelikler için de aynı 
şey söylenebilir. 

Nazarî olarak demokratik ilke ve esaslar açısın
dan 1961 Anayasasının bir hukuk abidesi olduğunu 
savunanlara hak vermemek mümkün değil. Ancak 
1961 Anayasası ülke gerçekleri gözönüne alınmadan, 
hukukta ideali bulma çabası içerisinde, daha çok teo-
risyenler tarafından hazırlanmış, Türk Milletinin bün
yesine uygun olup olmadığı, doğuracağı sonuçlar ve 
uzun yıllar uygulanabilir nitelikte bulunup bulunma
dığı gözden kaçırılmıştır. 

Hukuku, ülkenin gerçekleri, toplumsal yapısı, tö
re ve gelenekleri oluşturur. Bu gerçeğin ışığı altında 
1961 Anay^asını savunmak mümkün değildir. Günün 
modasına ve ideal vücut ölçülerine uygun olup da Av
rupa'nın en ünlü modaevinden alınan bir elbise na
sıl her bedene uymazsa, toplumun yapısı ve ülkenin 
gerçekleri gözönünde bulundurulmadan ideal hukuk 
normlarına uygun olarak hazırlanan bir Anayasa da 
millî bünyemize uymaz. İşte 1961 Anayasası ünlü 
bir modaevinden alınmış, günün modasına ve ideal 
vücut ölçülerine uygun konfeksiyon bir elbise gi
biydi. İdeal hukuk normlarına uygundu; fakat millî 
bünyemize uygun değildi. Kimi yeri bol ve iğreti, ki-



Danışma Meclisi B : 125 

mi yeri de dar ve sıkıcı geliyordu millî bünyemize. * 
Bol gelen yerleri düzeltilmeye, dar gelip patlayan yer
leri onarılmaya çalışıldı. Gövdesindeki yamalara rağ
men ancak on yıl yaşayabildi. Anayasalar için bu çok 
kısa bir ömür. Konfeksiyon niteliğinde bulunan ana
yasalarla tepki anayasaları her zaman böyle kısa ömür
lü olmaya mahkûmdurlar. Bu nedenlerle bu görüş
lerimi Anayasa Komisyonumuzda belirlemiş, hazırlaya
cağımız anayasanın bir tepki anayasası değil bir sen
tez anayasası olmasını dilemiştim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüce Komisyonumuz büyük bir feragat ve emek 

mahsulü olan Anayasa Tasarısını hazırlayarak Yük
sek Heyetinize ve kamuoyuna açıklamış bulunuyor. 
Tasarının açıklanması ile bazı odaklardan yine çatlak 
seslerin yükseldiği, feryatların koparıldığı, yıkıcı eleş
tirilerin yapıldığı ve Yüce Komisyonumuzun yıpratıl
maya çalışıldığı görülmektedir. Yine eleştirilerde 1961 
Anayasası baş tacı edilmekte, o devrin özlemi çekil
mekte ve sanki 12 Eylül olmamış gibi davranılmakta-
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Nereden nereye geldiğimizi, ne olduğumuzu ve. ni

çin burada bulunduğumuzu alsa unutmamak gerekir. 
1961 Anayasasını aynen benimsemek 12 Eylül'ü inkâr 
etmek demektir. Türk Milleti için 12 Eylül'ün Kurtu
luş Savaşı kadar önemli bir harekât olduğu şüphesiz
dir. Burada şimdi Birinci Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyle eşdeğerde sorumlulukları yüklenmiş bulunuyo
ruz. Bu görüşü Yüce Meclisimizin her üyesinin içten
likle paylaştığına inanıyorum. Bu vesile ile 12 Ey
lül'ü gerçekleştirenlere Yüce Heyetiniz adına şükran
larımı sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüce Komisyonumuz 12 Eylül'ün ruhuna uy

gun, Atatürk ilkelerine bağlı ve 1961 Anayasasım baz 
alarak bir Taslak hazırlamıştır. Bu Taslağın dört başı 
mamur, mükemmel ve eleştirilemeyecek bir Taslak 
olduğunu söylemek istemiyorum. Muhakkak ki, eleş
tirilecek ve düzeltilecek çok yanları vardır. Ancak, eleş
tirilerimizi yaparken yıkıcı olmaya değil, yapıcı olma
ya ve insaf ölçülerini elden kaçırmamaya Özen göster
meliyiz. 

Gerçek şudur ki, Yüce Komisyonumuz kurulduğu 
günden beri gece - gündüz durmadan çalıştı. Uzun 
zaman dilimi içerisinde, geniş araştırmalara dayalı bir 
anayasa hazırlama amacı güdülmekte idi. Ancak son 
gelişmeler ve Kasım ayında anayasanın halkoyuna su
nulma zorunluluğu karşısında, itiraf edelim ki, iş bi-
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raz aceleye getirildi. Böylece amaçlanan özene uy
gun bir metin hazırlanamadı. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Tasarıda bulunan noksan, hata ve tersliklerin Yük

sek Heyetinizin değerli katkılarıyla düzeltileceğine inan
mak istiyorum. 

Kanaatime göre, 1961 Anayasası baz alınarak ha
zırlanan bu Anayasa da, kendinden önceki anayasa
larda olduğu gibi, geniş ölçüde bir tepki anayasası ol
maktan ileri gidememiştir. Oysa, hazırlanacak ana
yasanın bir sentez anayasası olması gerekirdi. Ancak 
sentez anayasalarının uzun ömürlü olacağı yolundaki 
görüşümü tekrarlamak isterim. 

Tepki olarak getirilen sert hükümlerin daha yu
muşak ve daha dengeli bir hale dönüştürülmesi ana
yasaya sentez hüviyeti kazandırabilir. Maddeler gö
rüşülürken bunların üzerinde ayrı ayrı durmak isteriz. 
Ancak, anayasanın genel esaslarını belirleyen birinci 
kısmında sözünü ettiğimiz sentezin başarılı bir biçim
de yapılmış olması, Atatürk Milliyetçiliği yanında 
Şanlı Bayrağımıza, İstiklal Marşımıza yer verilmiş 
bulunması her Türk için kıvanç verici olmuştur. 

Anayasa Tasarısının 112, 13 ve 14 üncü maddele
rinde hak ve hürriyetlerin sınırlanması, kötüye kul
lanılması ve kullanılmasının durdurulması hükme bağ
lanmış bulunuyor. Gerçekten 1961 Anayasasının 11 
inci maddesinde de temel hak ve hürriyetlerin sınır
lanması ve kötüye kullanılmaması öngörülmüştü. Bu
na göre, 1961 Anayasasında, «Temel hak ve hür
riyetler, Devletin ülkesi ve milletliyle bütünlüğünün, 
Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka
mu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korun
ması amacıyla ve Anayasanın diğer maddelerinde gös
terilen özel sebeplerle Anayasanın sözüne ve ruhuna 
uygun olarak, ancak kanunla sınırlandırılabilir.» deni
liyordu. 

Tasarının 12 nci maddesiyle getirilen hüküm buna 
bir ölçüde paralel olmakla beraber, genel asayiş ile 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması amacı 
ile de temel hak ve hürriyetlerin sınırlanabileceği esası 
getirilmiştir. Bu sınırlanmanın kanunla yapılabileceği 
de belirtilmemiştir, tşte bu bir tepki maddesidir x arka
daşlar. 1961 Anayasasının ilgili maddesiyle Tasarı
nın bu maddesi içerisinde kamu düzenin korunması 
amacı ile hürriyetlerin sınırlanabileceği vurgulanmış
ken, ayrıca asayişin korunması halinin de maddeye 
dahil edilmesine gerek yoktu. Kaldı ki, Tasarının 12 
nci maddesi, başkalarının hürriyetinin korunması ne
denini de hürriyetlerin korunması sebebi saymıştır. 
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Başkalarının hürriyetlerini korumak, icra kuvveti ola
rak devletin baş görevlerindendir. Buna muktedir ol
mayan idarenin hürriyetleri kısıtlama yoluna başvur
ması demokratik hukuk devletine yakışmaz arkadaşlar. 
Hem bu sınırlanmanın yapılması için, Tasarıya göre, 
kanuna da ihtiyaç yoktur; idare her istediğinde bu sı
nırlama yolunu açık tutabilecektir. İşte bu bir tepki 
maddesidir arkadaşlar. 

Tasarının 13 üncü maddesi «hak ve hürriyetlerin 
hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin 
varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri 
yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesi veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıf
lar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din 
ve mezhep ayırımı yaratmak ya da sair herhangi bir 
yoldan komünizme, faşizme ve dinî temellere dayanan 
bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz....» 
hükmünü getirmiştir. 

Bu madde hem bir tepki, hem bir sentez maddesi
dir. 12 Eylül'den önceki dönemi yaşamamış olsaydık, 
bunun gereğini kavrayamaz ve esasen Ceza Kanunu
muzda suç sayılan bu hallerin anayasada yer almasını 
izah edemezdik. Böyle olunca, 12 Eylül öncesinin öz
lemini çekenlerin bu madde dolayısıyla kopardıkları 
fırtına ve feryatları yadırgamamak gerek. Çünkü, ar
tık Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesiyle 
163 üncü maddesinin anayasaya aykırılığı iddia edile
meyecektir. Artık canlarına ot tıkandı. 

Aziz arkadaşlar; 

Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hallerde temel hak 
ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tama
men durdurulması da Tasarının 14 üncü maddesinde 
öngörülmüştür. Bu hallerde sözü geçen hak ve hür
riyetlerin durdurulması uygun görülse bile, kanunla 
gösterilme yolunun açık bulundurulmaması bir tepki 
halidir. 

Mahkeme kararı dışında yetkili merciin emriyle 
vaki öldürme fiilini meşru sayan 76 ncı maddenin son 
fıkrası da bir tepki maddesi olmaktan ileri gideme
miştir. Güvenlik kuvvetlerinin silah kullanma yetkile
rini anavasalar değil, tüzük ve yönetmelikler ve bir 
ölçüde de kanunlar belirler. Anayasada bunun yer al
masını yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 

Tasarının 19 uncu maddesinde, tutuklanan kişinin 
en geç 48 saat ve toplu işlenen suçlarda en çok 15 gün 
içinde hâkim önüne çıkarılması öngörülmüştür. Toplu 
işlenen suçların tarifi ve topluluğun kaç kişiden iba
ret olduğu belirlenmemiş olduğundan ve münferit suç

larda 48 saat uzun bir süre bulunduğundan, madde
nin bu hükmü de bdr tepki niteliğini taşımalktadır. 

Değerli arkadaşlar; 

Millî güvenlik ve kamu düzeni söz konusu olma
dan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim ka
rarı yerine kanunla yetkili kılınan merciin emriyle ha
yatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme 
hürriyetinin ihlali ile süreli ve süresiz yayınların top
latılmasını hukuk devletine yaraşır nitelikte bulma
dığımızı da belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlar; 

Siyasî partilerin tüzük ve programları devletin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan hakla
rına, millet egemenliğine, demokratik ve laik cum
huriyet ilkelerine aykırı olamayacağına ve sımf ve 
zümre esasını, komünizmi, faşizmi, teokrasiyi, herhan
gi bir diktatörlüğü Türkiye'de savunmayı ve yerleş
tirmeyi esas alan siyasî partilerin kurulamayacağını 
öngören 77 nci maddenin Türkiye gerçeklerine uygun 
olduğunu ve 12 Eylül öncesinin bu konuda acı tec
rübelerle dolu olduğunu vurgulamak isterim. Dernek 
ve sendikaların siyaset yapmaktan men edilmelerini 
de ülke gerçeklerine uygun ve olumlu bir gelişme ola
rak kaydetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; , 

Görüşmekte olduğumuz Tasarı ile kurulacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde üye sayısı 400'e, top
lantı yetersayısı üye tamsayısının 1/3'üne indirilmiş, 
karar yetersayısı da üye tamsayısının l/4üne indiril
miştir. Bu duruma göre Meclis 134 üye ile toplana
bilecek ve 100 üyenin olumlu oyuyla karar alabilecek
tir. Eğer bu değişiklik olmasaydı, tespit olunan millet
vekili sayısına göre, Meclis 201 üyenin iştirakiyle 
Coplanacak ve 102 üyenin olumlu oyuyla karar ala
bilecekti. Görülüyor ki, toplanma nisabımn yarıdan 
bir fazlası millî iradeyi ifade etmektedir. 100 raka
mı üye tamsayısının yarısını aşan toplanma nisabının 
çoğunluğunu ifade etmediğinden millî iradeyi ifade 
edemez. Kararların 100 üyenin oyuyla alınabilecek ni
teliğine itiraz ediyorum. 1/3'ü ile toplanacak ve 100 
üyenin olumlu oyuyla karar alınabilecektir. Oysa, bu 
madde getirilmemiş olsaydı, yarıdan bir fazlasının ço
ğunluğuyla toplanacak ve onun yarıdan bir fazlasının 
çoğunluğuyla karar alınmış olabilecekti ki, bu millî 
iradeyi ifade edebilir; fakat bu haliyle millî iradeyi ifa
de edemez, çünkü birinci şekilde, yani yarıdan bir faz
lasının toplanıp, onun yarıdan bir fazlasının oyuyla 
karar alması hali asgarî 102 üyenin oyuyla alınabilecek 
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bir kararı ifade edecekti. Bu haliyle millî iradeyi ifa
de etmekten uzak olur. 

Tasarımızda Cumhurbaşkanı yürütme içerisinde 
güçlü 'bir duruma sokulmuş, adı başkanlık olmasa 
bile bir başkanlık sistemi getirilrniştlir. Yürütmenin 
sahihi olan balkanlar 'kurulu ve başbakan da güçlen-
dirilımiş bulunuyor, böylece güçlü bir yürütme erki 
yaratılmaya çalışılırken, 'başbakanın başında cumhur
başkanı, bakanların üstünde de 'başbakan Demokles'-
in ıkılıcı haline getirilmiştir. Zira kendileri her an 
azledilme tehlikesi ile karşı 'karşıya buiunmaktadır-
lar, oysa arada 'bazı dengelerin kurulması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
(109 uncu maddeye göre «Cumhurbaşkanı, Türki-

ye Büyük Millet Meclisince Ikabul edilen 'kanunları 
on gün içinde yayımlar; Devlet Danışma Konseyinin 
de görüşünü aldıktan sonra, yayınlanmasını uygun 
'bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu 
'hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre için
de Türkiye iBüyük Millet Meclisine geri gönderir. 
Devlet Danışma Konseyinin inceleme süresi bu sü
renin dışındadır.» Devlet Danışma Konseyi incele
meleri için Anayasada bir süre tayin edilmediğine gö
re, bu maddenin bu şekliyle kanunların istenen sü
ratle ilanı mümkün olmayacaktır. Bunun da gözden 
geçinimıesi gerekir. 

Aziz arkadaşlar; 
Tasarının T53 üncü maddesinde, («İdarenin yargı

sal denetimi» deniliyor. İdarenin yargısal denetimi 
olamaz, idare bir yargı merci değildir. «İdarenin 
yargı yoluyla demetimi» olsa gerelk ve idarenin yar
gısal denetiminde yapılacak yollu gösteriyor, 'bu Iko-
nuda da idare mahkemeleriyle Danıştayın yapacağı 
işlevler dile getiriliyor. 

Gerçekten bu maddede, idarenin eylem ve işlem
lerine Ikaırşı yargı yolunun acık olduğu, cumhurbaş
kanının, Anayasada tek başına yapacağı öngörülen 
işlemlerin yargı denetiminin dışında bulunduğu, idarî 
yargı yetkisi, idarî işlem ve eylemlerin hukuka uy
gunluğunun denetimi ile sınırlı bulunduğu, idare ey
lem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemiyeceği 
hükmü getirilmiştir. 'Bu bükümlerin Türkiye gerçek
lerine ve yeni Anayasanın esprisine uygun olduğu dü-
şünülebilirse de, müıtea'kip fıkra İçin aynı şeyi söy
lemek güçtür. Zira bu fılkrada, «İdarî yargı, idare 
ile kamu görevlisi arasındaki görev değiştirme ve na
kil işlemlerine ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma 
İkararı 'veremez; ancak, iiki ay içinde davayı esastan 
karara bağlamakla yükümlüdür.» hükmü getirilmiş-
'tir. 

Bir Danıştay mensubu olarak, bu maddenin garip
liğini anlayamadım, hele sonradan idarî yargı usulünü 
tedvin eden yeni yasa karşısında da anlama imkânı 
yoktur. Çünkü, açılan bir davada yürütmenin dur
durması ikararı veremeyeceksiniz; fakat ilki ay içe
risinde bitirin diyor. İlki ay içerisinde nasıl bitirsin? 
İki 'kere tarafların' birbirine cevap ve layiha tevdi et
me hakkı vardır; her 'birinde d'e tarafların 1 ay içe
risinde cevap verme hakkı vardır. Bir dosyanın 'te
kemmülü için en az 5 aya ihtiyaç vardır. Bu hükmü 
yadırgadım ve memurların da bugünkü ortam içeri
sinde olmasa bile, böyle bir güvenceden yoksun bı
rakılmasını yadırgadım. Hem yargı denetimi diyo
ruz, hem idle yargı denetiminde hukuka apaçık aykı
rılık: hallinde bile memur hakkında yürütmenin dur
durulması ikararı 'verilemez diyoruz. Bu maddeyi ger
çekten yadırgadım. IBu da bir tepki maddesidir. Millî 
Güvenlik Konseyi bile son çıkardığı Danıştay Kanu
nuna bu sertlikte bir madde koymadı. 

Kamu görevlilerinin görev değiştirme ve nalkil iş
lemlerine ilişıkin davalarda inandırıcı hiçbir gerekçe 
getirilmeden bu hüküm 'konmuştur. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 

Türk Dili üzerinde araştırma yapmak, Türk dili
nin gelişen ihtiyaçlara göre oluşumunu tespit etmek, 
Devletin dil politikasının yönlendirilmesiinde yardım
cı olmak, bu konularda bilimsel' esaslara dayanan 
yayınlarda bulunmak ve Türk dili üzerindeki çalış
maları yurt çapında teşvik ve desteklemek amacıyla 
Türk Dil Akademisi kurulmasına dair hükmü çok 
yararlı bulduğumu belirtmek isterim., 

Tasarının yargıyla (ilgili bölümüne gelince, 1961 
Anayasasında olduğu gibi, mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı güvence altına alınmış; fa
kat her nedense hâkimlerin 'emeklilik yaşı 65'den, 
67'ye çikarıilmıştır. Niçin 70 değil, niçin 6'8 değil?. 
Tabiî izahı mümkün de değil. 

A981 Anayasasında olduğu gibi, yargı düzeni içe
risinde Devlet Güvenlik Mahkemelerine yer verilişi 
çok isabetli olmuştur. IBu mahkemenin başkan ile bir 
asıl, bir yedek üyesi ve savcılarının Hâkim ve Sav
cılar Kurulunca, bir asıl, 'bir yedek üyesinin de as
kerî hâkimler arasından özel kanuna göre atanması
nın kabulü, bu konuda yıllarca süren tereddüt ve tar
tışmaları önleyecek niteliktedir. Bu konuda gerçek
ten Komisyona teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arlkadaşlar; 
Tasarıya göre, Anayasa Mahkemesi cumhurbaş

kanı tarafından .seçilen 15 üyeden kurulmaktadır. Bu 
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15 üyeden 'kurulma keyfiyeti getirilmekle beraber, 
halihazırda Anayasa Mahk'em'esinde görev yapan 15 
asil üye ile 5 yedek üyemin durumu düzmlenmıemiştir, 
belki; bu geçici maddede söz konusu edilecektir. An
cak, hu üyelerin seçiminde 'herhangi «bir niteliğin ko
nulmamış olması ve üniversitedeki öğretim görevlile
rinin de üniversitedeki görevlerine devam etme hali
ni yadırgadım. Komisyonumuzun bu yolda da bir 
yanlışa düştüğü [kanısındayım. 

Anayasa Mıaihkemesıinden söz açılmışken, ben 
Devlet Danışma Konseyi ve Anayasa 'Mahkemesi 
arasımda 'bir bağlılık ve 'bir ıbütünleşme olabileceğini 
komisyonda savunmuş ve 'bazı önerilerde 'bulunmuş-
ıtum, şimdi bunları burada dile getirmek işitiyorum. 

(Bfendim, Fransa'da Anayasa Mahkemesi değil, 
anayasa konseyi var. Fransa'da Anayasa Konseyi 
dokuz üyeden kuruludur. Dokuz üye dokuz yıl sürey
le seçilir. Dokuz yıl süreyle seçilen üyelerin 1/3'ü üç 
yılda bir değiştirilir. Fransa'da Anayasa Konseyinin, 
sadece Anayasa Mahkemesi görevi değil, yargı göre
vi yanında danışmanlık ve Yüksek Seçim Kurumu 
gibi bazı görevleri de vardır. Bu yönden Fransa'daki 
Anayasa Konseyi gibi bizim Yüce Komisyonumuzun 
getirdiği Devlet Danışma Konseyiyle birleştirilerek 
ikisi bir arada Devlet Anayasa Konseyi haline geti
rilmeliydi. Böyle olsaydı, çok daha faydalı, çok daha 
yararlı olacak ve birçok güçlükler önlenebilecekti. 
Söz gelişi Anayasa Mahkemesine seçilen üyelerin id
dia edildiği gibi, politik nedenlerle bazı şartlanmaları 
söz konusu olsaydı üç yılda bir 1/3'ü değişeceği için 
ömür boyunca Anayasa Mahkemesi üyeliğini yapma 
keyfiyeti elden alınacak ve üç yılda bir benim,- adını 
«Devlet Anayasa Konseyi» verdiğim konseye yeni 
kan getirilmiş olacaktı. 

Bu yapılmış olsaydı Anayasa konseyi hem danış
manlık görevini yapacak Fransa'da olduğu gibi, re
ferandum gerekip gerekmediği, herhangi bir konuda 
istişarî bir mütalaa istendiği takdirde Cumhurbaşka
nına İstişarî nitelikte mütalaa verecek, Yüksek Se
çim Kuruluna verdiğimiz görev gibi Fransa'daki gibi 
referandumu ve Cumhurbaşkanının seçimini denet
leyebilecekti. Yazık; bu bir fırsattı Anayasa Komis
yonumuzun elinde. Bu fırsat değerlendirilseydi çok 
isabetli olacaktı kanısındayım. Anayasa içerisinde 
hem Devlet danışma konseyi, hem Anayasa Mahke
mesine bence gerek yoktur. İkisi tek çatı altında bir
leştirilebilir ve bu birleştirilmeyle de iki üç görevi Yü
ce Konseyin yapması mümkün hale getirilebilirdi. 

Fransa'da Anayasa Konseyine bir de eski cumhur
başkanları tabiî üye olarak katılmaktadırlar kaydı
hayat şartıyla. Bu yapılmamıştır, bu gözden kaçırıl
mıştır. Buna, gerçekten yazık olmuştur. 

Efendim; 
Bir de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 

söz etmek istiyorum. Tasarıyla Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu gerçekten bugünkü halinden çok da
ha iyi bir hale getirilmiş. Bugün halihazırda Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kuruluna savunma imkânı 
yoktur. Hâkim ve savcıların istikballeri bugünkü ha
liyle siyasî iktidarın elinde bir oyuncak olmaktan 
öteye gidemeyecektir. Bugün çok şükür böyle bir or
tam mevcut değildir; fakat ileride bu çok kolayca 
olacaktır. Şöyle ki; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulu, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 
Bakanlık Özlük İşleri Müdürüyle, ikisi Danıştaydan, 
ikisi Yargıtaydan olmak üzere, yedi üyeden terekküp 
ediyor. Adalet Balkanının torbada keklik diye saydığı 
üç oyu cebinde hazırdır. Kendi, oyu, müsteşarın oyu 
ve Genel Müdürün oyu. Nasıl olsa bir oyu da Yar
gıtay, ya da Danıştay kesiminden alabilmekte ve is
tediği şekilde karar verebilmektedir. Tabiî bugünkü 
uygulamayı tenzih ediyorum. Bugünkü Bakanımızı 
işe karıştırmıyorum ben. İlerideki siyasal iktidarlar-
daki tehlikesini vurgulamak istiyorum. Yüksek Ko
misyonumuz bunu değiştirmiş, Cumhuriyet Başsavcı
sının da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ka
tılabileceğini, ayrıca Yargıtaydan dört, Danıştaydan 
iki üye katılabileceği esasını getirmiştir. Burada bir 
hata yapmıştır. Yüksek Komisyonumuz; çünkü Da
nıştay'dan sadece iki üyeye karşı adlî yargıdan Ada
let Bakanı da sayılırsa yedi üye getirilmektedir. Oy
sa, bu yedi üye adalet kesiminden denilmekte; bende
niz hem adlî yargıda, hem idarî yargıda çalışan bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum, adlî yargı idarî yargı
nın işini idarî yargı kadar bilemez, idarî yargı da adlî 
yargının işini adlî yargı kadar bilemez. Bu nedenle 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bünyesinde 
iki kurul şeklinde bir çalışma düzenlenmeliydi. Yani, 
dört üye Danıştaydan, dört üye Yargıtaydan getiril
meliydi. Ondan sonra her birisi toplantı halinde Ada
let Bakanı ve artı Danıştayıri üyeleri idarî mahkeme
lerle ilgili kararlar konusunda, hâkimler konusunda, 
Yargıtay artı Adalet Bakanından terekküp eden ku
rul da adlî yargı ve adlî yargı hâkimleri konusunda 
karar vermeliydi. Bu gözden kaçırılmıştır. Bu, büyük 
hata olmuştur. 
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Saygıdeğer arkadaşlar; I 
Bir de Tasarısının, dili üzerinde, dil, redaksiyon I 

ve terminoloji açısından da tutarlı olmadığını vur- I 
gulamak istiyorum, Maddelere geçildiğinde bunların I 
üzerinde ayrı ayrı durmamız ve düzeltmemiz gerekir. I 
Şimdi ben, ayrıntılara girip bunları teker teker say- I 
mayacağım; maddelere geçildiği .zaman belirteceğim. 
Benden evvelki arkadaşlarım oldukça bu konuyu dile I 
getirdiler; fakat ben de bazı kelimeler üzerinde dura- I 
cağım. I 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, süreniz dolmuştur. I 
Toparlamanızı rica ediyorum. I 

ABBAS GÖKÇE — Toparlıyorum efendim. . 
Bazı kelimeleri belirtmeden geçemeyeceğim. I 

Anayasamıza «Özgürlük» kelimesi girmiştir, «öz
gürlük» kelimesi Anadolu insanının diline yabancı I 
olan bir kelimedir. Halbuki «Hürriyet» kelimesi Ana- I 
dolu insanının dilinde 'kutsal derecede sayılan bir ke- I 
limedir. Anayasa bir yandan, «Dahi, sadakat, tasar- I 
ruf, tedbir, müsait, rayiç, iskân, menfaat, müspet, teş- I 
vik, hakkaniyet, intibak, tesis, istikrar, inha» gibi I 
Arapça sözcükler girerken^ öbür yandan «Koşul, ön- I 
lem, içerik, özgür, özgürlük, sakınca, yüküm» gibi I 
kelimeler giriyor. 

Şimdi, kelimelerdeki bu kadar tenakuz karşısında I 
«Hürriyet» kelimesinin ne günahı vardı. Namık Ke- I 
mallerin, Atatürk'lerin haykırdığı hürriyeti Anayasa I 
içerisinden söküp almaya hiçbirimizin hakkı olmasa I 
gerek. 

Değerli arkadaşlar; I 
Sözlerimi bağlarken, ben tüm ayrıntılara girme- I 

den, Tasarının belli başlı noktaları üzerinde genel I 
görüşlerimi kısa zaman dilimi içerisinde izaha çalış- I 
tim. Tasarıda ıslaha muhtaç daha birçok noktalar I 
var. Yüce Kurulumuzun bunları düzeltip, en güzel I 
şekli getireceğine inancım vardır. Bu yönden ümitsiz I 
ve karamsar değilim. 

12 Eylül, içinde bulunduğumuz durum ve Türki- I 
ye'nin gerçekleri nazara alınmadan Anayasa Komis- I 
yonumuzu ve Yüce Meclisimizi yıpratmak için yıkıcı I 
eleştiriler sürdürülmekte ve «Tasarıyı çöpe atalım» 
denilmektedir. I 

Muhterem arkadaşlar; I 
«Tasarıyı çöpe atalım» deyip-de neye hizmet et- I 

tiklerini bilmeyenler, Tasarıyı değil bu zihniyetlerini 
çöpe attıkları gün vatana hizmet etmiş olacaklardır. I 

Yüksek Kurulunuzu saygı ile selamlıyorum. (Al- I 
kışlar) | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Bayer, söz sizin. Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Söz istedik Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Pardon. 
Sayın Bayer, bir dakikanızı rica ediyorum. Sa

yın Gölcüklü bir açıklama yapmak istiyor. Malum 
Komisyonun tekaddüm hakkı bulunuyor. 

Buyurun efendim. 

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

Abbas Gökçe arkadaşımızın 12 nci madde ko
nusunda düşündüklerini söylerken maddenin birinci 
fıkrasının sonundaki; «Kanunla sınırlanabilir.» iba
resinin bulunmadığına işaret etti. Gerçekten, ilk bas
kıda, Tasarının ilk baskısında böyle bir hata olmuştu. 
Müsvettelerden daktiloya çekilirken bu iki kelime 
düşmüştü. Bu yanlış, hata sonradan 166'ya birinci ek 
basısında düzeltildi ve 12 nci maddenin birinci fık
rası şöyle bitmektedir. 

«Özel sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanabilir.» 
Hak ve hürriyetlerin kanunla sınırlanacağı, yani 

bir yasama tasarrufu konusu olduğu hakkında bugün 
artık hiçbir yerde hiçbir kimsenin şüphesi, tereddüdü 
yoktur. Bizim bunu kabul etmememiz mümkün de
ğildi. Sadece maddî bir hata sonucu ilk baskıda o iki 
kelime düşmüştür, özür dileriz, bu suretle düzeltmek 
istedim. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Bayer buyurun efendim. 

IMUeSİN ZEKÂt IBAYiER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Ülkemizin yeniden demokrasiye geçmesinin ilk 
adımı olan Anayasa Tasarısı üzerinde müzakerelere 
başladığımız bugünlerde, demokrasi rejimini bir fazi
let müessesesi olarak Türk halkına yeniden sağlama 
çalışmalarında, özgür ve Türkiye gerçeklerine uygun 
bir anayasa için bütün imkânları sağlayan ve belirli 
bir takvimi uygulayan Millî Güvenlik Konseyine te
şekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Danışma Meclisimizde, özgür bir ortamda her 
türlü fikrin serbestçe tartışmasını ve savunmasını 
yaparak Anayasa Tasarısının Atatürk İlkeleri doğrul
tusunda olgunlaşmasına çalışacağız. Bu çalışmaların 
milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni edi
yorum. 
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Bilindiği üzere, demokrasinin beşiği batıda ve bü- I 
tün dünyada anayasalar, belirli bir çatıya, sisteme gö
re toplumun bütün sosyal ve siyasal kesimleri de göz-
önünde tutularak düzenlenirler; fakat hangi sistemde 
düzenlenirse düzenlensinler içindeki prensip ve ilke
lerden ziyade daha çok uygulayıcıların iyi niyetli eşit 
uygulama sistemi, hoşgörülü ve toleranslı davranış
ları demokrasilerde işlerlik kazandırır. 

Ülkenin geçmişteki acı tecrübeler ve gerçek olay
lar karşısında istikrarlı bir devlet ve rejimi güçlendir
mek gayesiyle hazırlanan yeni Anayasa Tasarısı için 
Sayın Komisyona teşekkür ederim. 

İstikrarsız devirlerin acı ve gerçek olarak orta
ya çıkan olayları, asayişsizlikten ekonomik güçlük
lere kadar bütün hizmetlerin aksaması ve hatta dur
ması, ülkeyi siyasal kamplara bölmesi ve bölünme
lere yol açacak ortama getirmesi yeni Anayasa Ta
sarısı hazırlıklarında etki yaptığı açıktır. 

Bu bakımdan da, yeni Anayasa Tasarısı tetkiki
ne geçmeden siyasal stikrarsızlığın gerçek sebepleri
ni, tarafsız bir insan gibi değerlendirmek ve daha 
açık bir tabirle ülkemizdeki demokrasi uygulamasını 
dikkatle incelemek gerektiğine inanıyorum. 

Ülkemizde demokrasi kavramının ve uygulamala
rının batı demokrasilerindeki prensip ve esaslarına 
göre uygulanmadığını kabul etmemiz ve bu görüş 
açısından müzakerelere başlamamız lazımdı. 

Şimdi müzakere edeceğimiz Anayasa Tasarısında 
yapacağımız değerlendirmelerde bizler de demokrasi 
kavramının tam ve mükemmel bir şekilde uygulan
masının örneğini vermek mecburiyetindeyiz. Bu su
retle gelecek parlamenter rejime iyi bir örnek verme
miz bu bakımdan şarttır, itidalle ve olgunlukla bü
tün fikirlere fikirle • cevap vererek ülkeye bir de
mokrasi örneği göstermek mecburiyetindeyiz. 

Demokraside esas prensip, farklı toplumsal fay
dalanma ve menfaatlerin birbirleriyle barışçı bir dü
zen içinde mücadele etme ve yaşama imkânının 
sağlanmasıdır. Demokrasinin bütünlüğü ve büyüklü
ğü, onun toplumun yaşam düzeyindeki her kesimin
de varolması ve uygulanmasıyla mümkündür. İşte 
bu noktada kişilerin veya grupların demokrasinin 
bir özelliğini benimseyip diğer ilke ve özelliklerini 
kabul etmemek veya kendi düşüncesine göre seçme 
yapmak demokrasi içinde söz konusu değildir. 

Bu bakımdan en sert ve sıkı hükümleri havi ana
yasalar iyi ve hoşgörülü yöneticilerin elinde olumlu 
sonuç verdiği halde, en geniş özgürlükçü anayasalar 
bilinçsiz ve partizanca uygulamalar neticesinde biz- | 
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de olduğu gibi hüsranla neticelenen felaketlere sü
rükleyebilir. Yapacağımız ve uygulamaya konacak 
anayasayı geleceğin siyasî partileri yürütecektir. Bu 
bakımdan geçmişin siyasal ortamını kısaca gözden 
geçirmek gerektiğine inanıyorum. 

Ülkemizde partizan ve kabiliyetsiz ve düzensiz 
iktidarlar neticesinde anarşi diye adlandırılan yedi 
başlı canavar soldan sağa kadar bütün alternatifleriy-
le kan akıtıyordu, sokağa çıkma, yaşama emniyeti 
kalmamıştı. 

Çiftçimiz ürettiği tarım ürünlerinin bedelini ala
mamış, büyük sıkıntılara düşmüştü. Ekonomik dar
boğazlara girilmiş, yokluklar ve kuyruklar almış yü
rümüştü. 

Ülkenin bir kesimi baskı unsuru olarak partizan
ca grevler yapmış; sendikacılığın her türlü alterna
tifleri dahil olarak, yani kızıl sendikalarda faaliyet
te bulunarak ülkeyi saran bir grevler fırtınası esi
yordu 

Bu durumda, Devlet otoritesi tamamen ortadan 
kalkmış, bazı illerde baskı grupları mülkî idarenin üs
tünde yetki kullanmaya başlamış ve neticede kurta
rılmış kentler adı verilen acayip olaylar ortaya çı
kınca, günün İçişleri Bakanı ve valileri yerlerinde fü
tursuzca oturmakta devam etmişlerdi. 

Demokrasilerde bu gibi güvensizlik olaylarının tek 
çözüm yeri olan Parlamentoda ise, partiler hem ken
di içlerinde, hem de partilerarası sen ben kavgasına 
devam etmiş, Devlet Başkanını dahi seçemeyecek ve 
çok acil kanunî tedbirleri dahi alamayacak aciz bir 
duruma düşmüştü. Devlet, devre dışı kalmıştı. 

Bütün bu olaylarda kabahat Parlamentoda olduğu 
halde Anayasa suçlu bulunuyor ve yetkili Devlet 
Başkanının müdahale etme imkânı olmadığından söz 
ediliyordu. Bu ise, belirli bir görüşün ifadesiydi. 

Zira, 1961 Anayasası hazırlanırken bir siyasî 
grup hapiste diğerleri ise, Kurucu Mecliste bulunu
yordu. Normal demokrasi düzenine geçilince şekille-
şen bu görüş kapanan partinin kabuğuna bürünmüş, 
Anayasaya karşı fiilî mücadeleye geçilmişti. 

Bir zamanlar her şeyin düzelmesinin yalnız Ana
yasaya bağlı olduğu kanaati ortaya atılmıştı. Yakın 
tarihimizden kısa çizgilerle ortaya koyduğumuz ge
nel görüşler için bazı çevreler ise, politikacılar kötü 
idi, yönetim kötü idi, Parlamento kötü idi nihayet 
Anayasa kötü idi; bu duruma düştük diye fetva ve
riyorlardı. Halbuki müesseseler kötü ise ve nihayet 
Parlamento kötü ise, Anayasanın bir kabahati yoktu. 
O zaman poltikacıları düzene sokmak, toplumun 
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istediği ekonomik ve sosyal reformları yapmak üzere 
etkili araçlarla dolu bir anayasa yapmak gerekiyor
du; 

Bunun tam karşısında olan zıt fikre sahip bir 
grup ise, vatandaşları kötü itiyatlara ve şahsî menfa
atlere yöneltenler particilerdi demekteydiler. 

Demek ki, ister bu şekilde ister şu şekilde olsun 
Anayasa uygulaması çok mühimdir ve Parlamento
da bunu uygulayacak kimseler siyasîlerdir. Halbuki 
ülkemizde siyasal parti ortamı ve daha açıkçası ge
leceğin partilerinin siyasal karakterleri henüz belli de
ğildir. Bu husus geleceğin Anayasası bakımından çok 
önemlidir, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bizler 160 Danışma 'Meclisi üyesiyiz, özgür fikir
lerimizi açıkça belirteceğiz; fakat bu fikirlerimizin si
yasal bir görüş çerçevesi içinde oturtulması tabiî
dir. Bu, bazen siyasal görüşlerde birbirlerine karşıt 
fikirleri de kapsayabilecektir; bu da pek tabiîdir. Zi
ra biz buraya bir siyasal görüş perspektifinde kanaat 
ve önfikirlerle gelmediğimizden seçilmiş bulunuyoruz 
ve görevimiz de bize bunu emretmektedir. 

Burada şu hususu da vurgulamak gereğini duyu
yorum. Ben hukukçu değilim; ama kamu idaresinde 
otuz yılı geçen bir devrede edindiğim bilgi ve tec
rübelerime göre bazı maddelere hukuksal açıdan de
ğinmeye ve irdelemeye çalışacağım. 

Şimdi maddeler hakkındaki görüşümü arz ediyo-
ruiTh 

1. Anayasalar temel kurallar koyarak bir mille
tin hayat düzeni çerçevesini çizerler. Bu açıdan ba
kınca Anayasa Tasarısı, başkanlık sistemi içinde bir 
demokrasiyi Türkiye'ye uygulamasını önermekte ve 
buna göre bir sistematik çatı kurmaktadır. Ülke
miz gerçekleri bakımından yerindedir ve uygundur; 
ancak Tasarıdaki başkanlık sistemiyle ilgili maddeler, 
1961 Anayasasındaki diğer bazı müesseseler aynen 
bırakılarak bir düzende oluşturulmuş ve bazı mües
seselerin durumu başkanlık sistemi yönünden bağlan
tısız olarak açıkta kalmıştır. 

Demokrasinin yaşaması için gerekli baskı ve öz
gürlük müesseseleriyle ilgili ilişkiler çok hassas tera
zide değerlendirilmemiş ve taraf tutan maddeler or -
taya çıkmıştır. Toplumun bütün kesimleri için has
sas bir adalet anlayışı içinde dağıtılmayan özgürlük 
kısıtlamaları vardır. 

2J Özgürlüklerin denetlemesinde çok ileri gidil
diği kanaatindeyim. 

Ülkemizin anayasa ve demokrasi sistemi bakı
mından, uluslararası teşekkül ve antlaşmalarla iliş
kisi çok önemlidir. Burada bilhassa Birleşmiş Mil
letler ve Avrupa Konseyi çalışmaları önde gelmek
tedir. 

Türkiye, 1924 Anayasasına dayanarak Avrupa 
Konseyine üye olmuştur. Avrupa Konseyi, Roma 
Antlaşmasını esas alır. Türkiye, 1954 yılında Roma 
Antlaşmasını imzalamıştır. Roma Antlaşmasının 
15 inci maddesi, olağanüstü hallerde insan haklarının 
ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve uygulamaya kon
masına imkân vermektedir. İşte bu noktada; Ana
yasa Tasarısındaki olağanüstü hal durumlarını ye
niden tetkik etmek lazımdır. 

Tasarının bu istisnaî hükümleri, yani olağanüstü 
hal yürürlükte bulunduğu süre için çok teferruatlı 
olarak kanunlarla tespit edilecek hususları da kapsa
maktadır. Olağanüstü durumlarda uygulamaya koya
cağımız özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirlerin, normal 
zamanda da uygulanacak intibağı verilmiştir. Bu tak
dirde, hem maksadı aşmış ve hem de Avrupa Konse
yi Çevrelerine karşı 1954 yılında onaylanan Roma 
Antlaşması esaslarından ayrılıyormuşuz gibi bir gö
rüntü vermiş bulunuyoruz. Bu durum da, bazı kö
tü niyetli Çevrelerce, Türkiye, 1924 Anayasası ve 
mevzuatına göre, kabul etmiş olduğu Roma İnsan 
Hakları Antlaşması esaslarından ayrılma temayülün
de bulunduğu hissini verir ve Avrupa'ya bu Antlaş
ma tasdikinin yeni Anayasa ile geri almış durum
da olduğumuzu menfi kimseler belirtebilirler. Hal
buki, gerçek -böyle değildir. Başta Millî Güvenlik 
Konseyi olmak üzere, Kurucu Meclislerimizde böyle 
bîr düşünce asla yoktur. 

İşte bu bakımdan Tasarıda, «Olağanüstü haller 
ve sıkıyönetim» diye ikili bir tasnifi, bir «tike ve uy
gulama maddesi»nde toplayarak, olağanüstü hallerin 
sivil ve askerî yönetim olarak bir tek maddede ele 
alınması suretiyle Roma Antlaşmasının 15. inci mad
desinin uygunluk ve yanlış anlamaları Önlemesi ba
kımından yerinde olduğu kanaatindeyim. Her iki 
hususta da aynı gerçek sebebe dayandığı cihetle, ola
ğanüstü hallere ait özgürlüklerin kısıtlanmasının bu 
suretle normal durumda olmadığı ve düşünülmediği 
ortaya çıkar. 

Bu önerimin Sayın Anayasa Komisyonundaki 
yetkili ve bilgili üyelerce yeniden değerlendirilmesi
ni bilhassa istirham ediyorum. 

3. Demokrasilerde özgürlüklerin denetlenmesi 
ve kısıtlanmasında çözüm yeri Yasama Organıdır. 
Demokrasi sistemlerinde yerleşmiş bu hususun, tak-
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dir haklarıyla çok geniş bir şekilde Cumhurbaşka
nına bırakılmasında zannederim hudut aşılmış gibi
dir, 

Cumhurbaşkanına olağanüstü hallerde geniş yet
ki verilmesi ve Parlamento tıkanıklığında müdahale 
imkânı tanınmasına taraftarım. 

4. Anayasa dili bakımından maddeler ve gerek
çelerde bir birlik yoktur. Bir terim kargaşalığı bu
lunduğunu, aynı konularda Arapça, Farsça, Osman
lıca, Türkçe, Öz Türkçe kelimenin kullanıldığını tes
pit etmiş bulunuyorum. 

(Kanaatimce, Anayasa üzerinde 1961 Anayasa di
linin esas alınması lazımdır. 1961 Anayasası için bir 
de sözlük bulunmaktadır. Zaten birçok madde de 
aynen 1961 Anayasasından aktarılmıştır. Bu bakım
dan, benimsenmiş ve 20 yıldır kullanılmakta olan bu 
dili değiştirmek hatalıdır. Bu prensibe göre, Anaya
sa dilinin günlük Türkçeyle yazılması için bir redak
siyonun yapılması muhakkak lazımdır. 

5. Maddelerin gerekçeleri çok zayıftır, hatta 
bazr maddeler aynı kelimelerle yer değiştirmiş cüm
leler halinde ifade tarzı değiştirilerek gerekçe olarak 
kaleme alınmıştır. 

Gerekçeler, uygulama bakımından, hepinizin de 
takdir edeceği gibi, çok önemlidir. Bu hususun Sayın 
Anayasa Komisyonunca takdir edileceğine inanarak, 
müzakereler sonunda ortaya çıkacak kati metin için 
daha geniş ve etraflı madde gerekçelerinin kaleme 
alınmasını istirham ediyorum. 

6. Cumhurbaşkanlığına verilen yetkilerde icra
ya taalluk eden hususlar bulunduğu gibi, Yasama 
Organı ile ilişkilerinin kesin hudutları yoktur ve za
manlama bakımından noksanlıklar vardır. 

Bu arada, Yasama Organı ile Devlet Başkanlığı, 
Başbakanlık ile Devlet Başkanlığı arasında yetkiler 
ve müdahaleler konusunda, tespitlerime göre, noksan
lıklar ve demokrasilerde uygulanmayan, gereksiz hu
suslar bulunmaktadır; düzeltilmesi gereklidir. 

Tasarıda, kriz devrelerinde uygulama için konan 
hususlar yerindedir; fakat böyle bir madde olma
dan dahi 12 Martta bu şekilde dışarıdan Başbakan
lar atandığını hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan, Cum
hurbaşkanına geçmişin acı tecrübelerinden ders ala
rak, 'Başbakanın azil yetkisinin Devletin bütünlüğü
nün tehlikeye düştüğü ağır, buhranlı devrelerde uygu
lamasının göz önünde tutulacak şekilde maddenin ye
niden düzenlenmesi yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Devlet Başkanlığına bazı yeni kurumlarda çok 
geniş imkânlar tanınmakta, icraya taalluk eden ko
nularda kurumlaşma önerilmektedir. 

Devlet Başkanlığına tanınan icra ile ilgili ku
rumlar, Başkanlık Sistemine göre yeniden ele alın
malıdır i 

7. Toplumumuzun kamuoyuna yön veren ve ka
muoyu gelişmesini sağlayan gönüllü kuruluşlar, der
nekler ve vakıflardır. 

Maalesef, 1980 yılı öncesinde yönlendirilmiş ve 
partizan görüşlere göre siyasal ortamı karıştıran ve 
zararlı faaliyet merkezleri haline gelen yine bu gö
nüllü kuruluşlar olmuşlardır; onları denetlemek va
zifesi olan hükümetler ise, dernekleri teşvik etmişler, 
zıt ortamda mücadele etmelerini körüklemişlerdir. 
Tasarıda kamu idaresinin bu hatalı ve partizan tutu
mu ile meslekî kamu kurumu niteliğindeki dernek
lere üyelikte kısıtlama getirilmektedir. Bu tamamen 
hatalı bir tutumdur, demokrasi özgürlükleriyle bağ
daşmaz. Kamu idaresinde çalışanların üyeliklerinin 
kısıtlanması yanlıştır. 

8. Bir ülkede demokratik yapıda üniversitelerin 
önemli bir yeri vardır. Demokrasiyi bilimsel ve eğit
sel açıdan geliştiren temel müesseseler üniversiteler
dir. Kendi kendini idare edemeyen üniversiteler, yük
sekokuldur. 

Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi konusunda 
Tasarıda belirtilen maddelere gönülden katılıyorum. 
Zira, bu suretle «YÖK» hatalı futumu ile noktaları 
kalkmış, «YOK» olmuştur. 

Üniversite özerkliğini kısıtlayıcı ve «eğitimi disip
line ediyoruz» diye, yerleşmiş öğretim düzenini bozu
cu durumun, bu suretle düzeltilmesi yerindedir. An
cak, özel yüksekokulların yeniden kurulması hatalı 
'bir tutumdur. Yeniden eğitim ve öğretim pazarları 
ve madrabazları ortaya çıkacaktır. Bu maddenin Ta
sarıdan çıkartılması lazımdır. 

9. Sendikalar konusunda tedvin edilen maddele
rin »bazıları çoğulcu demokrasıi prensipleriyle 'bağ
daşmamaktadır. Bu hususta Batı demokrasilerindeki 
uygulamaları yeniden hatırlamak gerekmektedir. Me
sela, 10 işçi çalıştıran bir işyerinde, bu işçilerin çalış
ma şartlarının düzenlenmesinin Bakanlar Kuruluna 
bırakan madde, uygulamalarda partizan tutumlara 
yol açacak ve her siyasî iktidarca değiştirilebilecek 
bir imkân vermektedir. Bilhassa küçük işyerleri ça
lıştıran ve genellikle küçük sanayi ve sermaye sahi
bi orta sınıfa mensup işverenleri siyasî iktidarların 
etkisinde bırakacak, her zaman değiştirilecek bir mad
de bu suretle ortaya çıkacaktır. Ayrıca, işyerleri par
çalanarak 10 kişilik gruplar yaratılacak ve toplu iş 
sözleşmesinden işyerleri kaçacaktır. 
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Ülkemizde demokrasi kurumları üzerinde tartışma 
ve mücadele verme aşaması çoktan bitmiş ve müesse
seler oturmuştur. Dünyadaki örneklerini kapsayan 
bu müesseseler için karar organı anayasa olmayıp 
kanunlar olmaktadır. Bizde de durum böyledir. İşte, 
bu kurumlar üzerinde pek tabiî düzeltmeler yapmak 
ve geçmişin acı tecrübelerinden ders almak gerekli
dir. Ancak, hayat sahalarını tamamen ortadan kaldır
mak, işçi ve işveren ilişkilerinde bir tarafı kabul et
mek anlamına gelir. 

Sendikaların sıkı bir kontrola tabi tutulmasına ta
raftarım, 

İşkolu düzeyinde toplusözleşme yapılması ve Al-
manya'daki işçilerimizin haklarının korunması için 
Tasarıda yeni bir madde konmasını istifham ediyo
rum, 

Evvelce - bütün oyunlar, sendikal seçimlerde oy
nanıyordu. Hem sarı sendikacılık ve hem de kızıl 
sendikacılık doktriner felsefeler, ilkeler hükümetlerin 
aciz tutumlarıyla faaliyet gösteriyordu ve maalesef 
bazı partiler de bu hareketleri karşılıklı kamplarda 
destekliyordu* 

Sendikalarda seçimler bir hukukçu tarafından 
kontrol edilmeli ve bir işkolunda birden ziyade sen
dika kurulmaması gibi hususların bulunması gerek
lidir. 

Ayrıca, sendikalardaki kayıtlarda da büyük suiis-
timalller olmaktadır. Sendika kayıt işlerinde üyenin 
başvurusunun şahsen ve hukukçu nezaretinde yapıl
ması ve sendikaların malî kontrollarınm hükümetçe 
yapılması yeterlidir kanaatindeyim. 

10. Toprak mülkiyeti maddesi, tutucu bir gö
rüşle ele alınmış, ülke gerçeklerine ve bugüne ka
dar toprak mülkiyeti ve topraksız çiftçi aileleri ko
nusunda üniversitelerin, kamu kurumlarının, Tarım 
Bakanlığının, Köyişleri Bakanlığının araştırma ve bi
limsel raporları ve istatistikleri, madde tedvininde 
hiç dikkate alınmamıştır. 

Toprak reformu kelimesinden umacı gibi kaçıl
mış, dolambaçlı yollardan devletin arazilerini dağı
tan bir madde oluşturulmuştur. Maddede açıklanan 
fiili durum mevcuttur; Toprak - Su Genel Müdür
lüğü fiilen bu hizmeti yürütmektedir. Madde gerek
çesinde ise, acayip bir cümle vardır. «Toprak dağıtı
mı sırasında toplumsal haksızlıkların önlenmesi için 
sıra konulmuştur» denilmektedir. Buna daha açık bir 
tabirle, toprak ağalan korunmuştur ve onun için -
böyle bir sıra konulmuştur denilseydi daha iyi olur
du. Topraksız çiftçileri feda ederek, sayısı bini geç
meyen çiftlik ağaları bu madde ile korunmuştur. 

Ülkemizde siyasî partiler bugüne kadar toprak 
reformu ve tarım reformu konularını devamlı surette 
karıştırmışlardır. Ülkemizde tarımda çiftlik ve ta
rım sahalarının optimum işletme büyüklüğü belli ol
madığı gibi, tarım arazilerinin sınıflandırılması da 
halen yapılmamıştır. Bu bakımdan tarımda kullanı
lan arazilerden alınan randıman, belli kriterlere göre 
olmayıp doğrudan doğruya ürün miktarıyla ölçül
mektedir. Bu noktada toprak reformu yalnız arazile
rin parçalanarak dağıtılması değildir; aynı zamanda 
duruma göre arazi toplulaştırmasını da kapsadığını 
devamlı surette unutmaktayız. 

Tarım reformu birim sahadan en fazla ürünü al-^ 
maik gayesiyle yapılır. Buna mukabil, sosyo ekono-
miık düzende, tarım alanında çiftçi ailelerimin mül
kiyet durumlarının düzenlenmesi içim tarım arazile-
nimin toprak verim haritalarına göre dağıtımı ve top-
.Maşürıknası ve yeterli toprağı bulunmayan, ve top
raksız köylülere toprak dağıtımı ise toprak reformu
dur. 'Bu husus Meclistin görevidir ve bu konuda ka
nun çıkartılmalıdır. 

Toprak reformu ile miras hukuku da gözönünde 
tutularak maddenin yeniden ele alınmasını öneriyo
rum. 

11. (Kamulaştırma maddesinde Komisyonun ıtutu^ 
mu yine aynı durumdadır. Rayiç bedelle yapılacaık bir 
devletieştıirme yapmaımalk anlamına gelmektedir. Dev
lete bu kadar külfet yüklenmesi; gerçek çoğulcu de
mokrasilerde görülen bir husus değildir. Çünkü, ka
mu yararı mefhumunun esas gayesi, gerçekçi uygula
masına limıkân verilmesi, maddede rayiç bedel ile or

tadan kalkmaktadır. 

'Sosyoekonomik düzenlemelerde hükümetler ıbu su
retle ülkeyi geliştirme olanağını ıhiçbir zaman bulamaz
lar ve gerçek kararları uygulayamazlar. 

Ii2. Tasanda basın özgürlüğü 'konusunda çok 
önemli maddeler bulunmaktadır. Kanaatimce basın öz
gürlüğü bu Tasarıda kısıtlanmaktadır. 'Madde 216 ka
ramsar bir görüşle hazırlanmıştır. Zamansız haber ver
me konusu muhakkak Tasarıdan çıkartılmalıdır. Ha
berin esas görevi etkileyici olmasıdır. «Elkonomiiyi et
kileyici gerçek dışı...» sözü çok geniş tutulmuştur. 
«'Ekonomiyi etkileyen» yerine ekonomiyi zedeleyen 
gerçek dışı deyimini burada kullanmak yerindedir. 

Yine Tasarıdaki 128 ve 48 inci maddelerin yeniden 
gözden geçirilmesine taraftarım. 

Basın özgürlüğü konusu artık demokrasi düzeninde 
münakaşa edümez konulardır. Ya vardır ya yoktur. 
Halbuki, bazı yazıların daha yayınlanmadan cezalan-
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dırılmasını öngören maddeler Tasanda bulunmaktadır. 
Bu husus kanaatimce hukuk düzenli ve basın özgürlü
ğüne aykırı düşmektedir. 

IBAŞKAN —.Sayın 'Bayer, beş dakikanız var efen
dim. 

MUHSİN 2EKAİ İBAYBR — Bir sayfam ikaldı 
efendim. 

!Bu bakımdan, Tasarıda yer aldiğı biçimle basın öz
gürlüğünü sınırlandıran maddelerin yeniden, gerçek 
demokrasilerdeki uygulamaiara göre gözden geçiril-
mesi muhakkak gereklidir. 

•13. Yeni Anayasamız kamuoyunda kabul edildikten 
sonra tekrar demokrasi düzenine geçmiş »bulunacağız. 
Yeni dönemde, toplumun değişik kesimlerinde ,196)1 
Anayasasının kabulünden sonra olduğu gibi, hesaplaş
ma ve intikam duygularını önleyici ve yol gösterici 
hususlar ve bunları düzenleyen maddeler bulunma
maktadır. Çünkü demokrasinin anakuralı seçim ve 
seçmen dlişlkileri bugüne 'kadar ülkemizde çok yanlış 
uygulanmıştır. (Devlet ve hükümet hangi partiden olur
sa olsun, gelecek adam tanıdık olsun, benim işimi 
görsün... Seçim oyunları bugüne kadar siyasi tarihi
mizde bu şekilde sahnelenmiştir., 

iBu durumu önlemek ve insanların ve toplumun her 
düzeyinde yaşam ortamında Anayasa ilkelerine güven
li bir düzen sağlamak gereklidir. 

(114. Tasarıda devlet memurlarının güvencesi orta
dan kaldırılmıştır. Devleti devlet yapan, kamu kurum
larıdır; onları yönetenler, devlet memurlarıdır. Madde
lerde işçi konusuyla beraber devlet memurlarını ele 
almak hatalıdır. Memurların ekonomik yaşamı ve gü
vencesiyle birlikte bir tek maddede ele alınması, par
tizan idarelere karşı devlet memurunu koruyucu mad
delerin düzenlenmesi lazımdır. 

s\5. Ormancılık ve tarım, arazi kullanma, 'konut 
ıkonuları, çevre sorunları konuları Tasarıda vardır. 
(Komisyona bu balkımdan teş'dkkür ederim. Maddeler 
üzerindeki 'önerilenimi zamanı gelince ayrıca açıklaya
cağım. 

(116. Türk Dil Akademisi konusunda Sayın Komis
yon geçmişin siyasal iktidarlarının ve yandaşlarının bir 
çekişme 'konuşumu, Ataitürk'ün kurduğu bir kurumu 
günün konusu haline getirmiştir. Madde geldiğinde ge
rekçeli açıklamamla bu konunun Tasarıdan çıkartılma
sını isteyeceğim. 

17. (En son önerim, bir vatandaş gibi düşünerek 
Tasarıdaki yargı ile ilgili maddeler konusunda olacak
tır., 

Ülkemizde özgür demokrasimin en sağlam temeli 
yargı organlarıdır. Bunun en güzel misali de genel se
çimlerdeki olgun ve dürüst tutumlarıdır. Bu bakım
dan, Türk yargı organında sistemi benimseyen düzene 
müdahale edilmemesi ve kendi içinde otokontrol siste
miyle yeni bir düzenleme yapılması gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasalar problem çözen kanunlar değildirler. On

lar, devletin çatısını kuran, hukuk düzenini meydana 
getiren üstün kanunlardır. Bu bakımdan, Danışma Mec
lislimizin her şeyden evvel siyasal tercihini ortaya 
koyması gerekir. Böyle bir tercih, maddelere geçil
meden evvel yapılmadığı takdirde, maddeler üzerin
de verilecek önergeler çelişkili olacak ve amaca hiz
met etmeyecektir. 

Ülkemizin gerçek pro'Memlerine dağınık bir şe
kilde parmak basan, başkanlık sistemini özgür de
mokrasi sistemiyle iyice kaynaştırmayan, bazı özgür
lükleri kısıtlayan Anayasa Tasarısının Danışma Mec
lisimizden olgun olarak çıkacağına güvenerek, hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bayer. 
Söz Sayın Aşkın'ın, buyurunuz efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasa Tasarısı üzerindeki tartışmalar ilerledik
çe, sadece Anayasanın oluşturulması konusunda me-
sasefer katetmekle kalmadığımızı, kişisel olarak bu 
tartışmalardan, her konuşmacının konuşmasından 
yeni şeyler öğrendiğimi bilhassa belirtmek isterim. 
Dolayısıyla sizlere burada aktaracağım görüşlerimde 
belki yenilikler olmayacaktır; ama bazı şeylerin ha-
tırlanmasınında, bu çok önemli görevin yerine geti
rilmesinde önemli yeri olacağı kanısındayım. 

Evvela, çok önemli bir olay karşısındayız. Bir 
anayasa değiştiriliyor ve bu anayasanın değiştirilmesi 
için ortaya çıkan olaylar ekonomik, sosyal ve siya
sal boyutlu. Enine boyuna bu olayları eleştiriyoruz, 
tartışıyoruz ve hepimiz bunları eleştirmekte, tartış
makta haklıyız. 

Bu derece üç boyutlu, geniş boyutlu olayların se
beplerini sadece bir - iki sebebe bağlamanın mümkün 
olmadığını, ekonomik, sosyal ve politik olayların çok 
yönlü nedenlerden kaynaklandığını hatırlamak zo
rundayız. Dolayısıyla burada yapabileceğimiz en akıl
cı yaklaşım muhakkak ki, nedenleri saymak ve bu 
nedenleri kendi aralarında önem sırasına göre sıra
lamak ve her birisine belirli bir ağırlık vermektir. 
Eğer böyle bir değerlendirme yapabilirsek, kuşkusuz 
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bunların birinci sıralarında 1961 Anayasası yer ala
caktır. 

Eğer bir Anayasa kendi uygulandığı süre içerisin
de önemli değişikliklere uğramış, bu değişikliklere 
rağmen bütünüyle değiştirilmek veya bütünüyle tar
tışılmak durumunda kalmış ise, muhakkak ki, burada 
hiç birimizin reddedemeyeceği bir gerçek vardır. Do
layısıyla, 1961 Anayasasını eleştirirken bizi oraya 
getiren ve sayın konuşmacılar tarafından belirtilen 

, nedenlileri tek tek sıralamak ve bunların önem sıra
larını belirlemek zorundayız. 

Gelelim ikinci önemli soruna : Bildiğiniz gibi 
anayasalar bir toplumun üst kuruluşlarıdır, en üst ku
ruluşudur, en üst müessesesidir. Diğer bir deyişle, üst 
yapısını teşkil eder anayasa. Dolayısıyla bir anaya
sanın o ülkenin alt temel yapısıyla uyum sağlaması 
gerekmektedir. Bu uyum ister altyapının, ister üstya
pının lehine bozulsun muhakkak ki, patlamalar, çe
lişkiler ve önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Dolayısıyla bu Meclis sayın üyeler, bu iki mües
sese, bu iki yapı arasındaki dengeyi kurmak zorun
dadırlar ve bu dengeyi de gerçekçi bir yaklaşımla, 
hislerden çok gerçeklere dayanarak kurmak zorunda
dırlar ve bu zorunluğa katılacak olanlardan biri de 
ben olduğum için mutluyum. 

Gelelim üç önemli noktaya : 

Türkiye kişi başına 1 300 dolarlık bir millî gelir 
seviyesi ile demokratik sistemi yaşatmaya kararlı he
men hemen tek ülkedir. Eğer Hindistan'ı bir tarafa 
bırakacak olursak; çünkü, Hindistan bugün bir alt 
kıta mahiyetinde bir ülkedir. Dikkat ederseniz OECD 
topluluğu içerisinde beraber bulunduğumuz 24 ülke 
arasında fert başına millî gelir bakımından sonuncu 
sırayı teşkil etmekteyiz ve bu teşkil ettiğimiz sonuncu 
sıraya rağmen siviliyle, askeriyle millet olarak demok
rasiyi yaşatmaya sıkı sıkı bağlanmış durumdayız ve 
fedakârlık yapamadığımız şey işte burasıdır. 

İkinci ve önemli bir husus : 

Ben gördüğüm, bildiğim, okuduğum kadarıyla 
Türkiye'nin 1961 Anayasasıyla getirmiş olduğu hür
riyet rejimi içerisinde, demokratik sistemi içerisinde 
olupta bu derece yoğun rejim tartışmalarının oldu
ğu, bu derece yoğun olarak bunalımlara; ekonomik, 
sosyal ve siyasal bunalımlara girmiş ülke görmedim. 
Eğer böyle ülke örnekleri varsa bunların lütfen bi
lenler tarafından ortaya konulması lazım ki, onlarla 
mukayese ederek biz de bunun nedenlerini araştıra
lım. 

I Üçüncü ve önemli bir husus : 
I Dikkat edilirse görülür ki, dünyada mevcut ve 
I genel hatlarıyla üç nokta arasında toplayabileceğimiz 
I hür demokratik sistem, sosyalizm ve komünizm ola-
I rak genelde sıralayacağımız üç genel rejim arasındaki 
I temel fark ekonomik tercihlerindedir. Tercih etmiş 
I oldukları ekonomik sistemlerle belirlenmektedir bu 
I rejimler. 
I Eğer bütün üretim araçları devletleştirilmiş ise o 
I ülkenin siyasal rejimi mecburen komünizm. Eğer o 
I ülkede devlet kapitalizmi; yanr devletçilik geniş bo-
I yutlara ulaşmış ise o ülkede sosyalist bir rejim ve o 
I ülkede eğer mülkiyet, teşebbüs hürriyeti var ve bu 
I hürriyetler güvence altında ise, o ülkede de hür de-
I mokratik sistem mevcuttur. Kuşkusuz bunun istisna-
I lan, 'bazı tersleri de doğrudur. Yalnız, ekonomik hür-
I riyetleram, mülkiyetin, teşebbüs hürriyetinin mevcut 
I olmadığı ve yeterince güvence altına alınmadığı hiç 
I bir ülkede 'hür demokratik sistemden bahsetmek 
I mümıkün değildir, bunun örneğimi göstermek müm-
I ikün değildir. 
I Dolayısıyla eğer Türkiye ' siyasal sistemini, siya-
I sal sistem tercihini yapmak istiyorsa bu sistemin ter-
I cininde temel unsurlardan biri de, yegâne demiyorum, 
I temel unsurlardan 'biride ekonomik sistem, ekonomik 
I felsefe tercihi olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Dolayısıy-
I la acaba Türkiyede ekonomik; sistem bakımından ne 
I gibi aşamalar geçirdik ve yeni Tasarı ne getirmek

tedir? 

I iBazı sayın üye arkadaşlar gerelk buradaki konuş-
I malarında, gerekse 'basıma yansıyan görüşlerinde 
I «ıVahşi ikapitializm», «tikel kapitalizm» gibi değişik 
I terimlerle getirilen yeni ekonomik sistemi eleştirmiş-
I lerdir. Halbuki, dikkatle bakılırsa görülür ki, genelde 
I yeni Tasarının getirmek istediği ekonomik sistem ne 
I bir vahşi 'kapitalizmdik, ne bir ilkel kapitalizmdir. 
I Aslında müesseseleşmeye yönelik, müesseseleşmeye 
I doğru 'bir ikarma ekonomi sistemine dayalı serbest 
I piyasa dkonomtaidir. Dikkat ediniz tekrar ediyorum; 
I karma ekonomi sistemine dayalı bir serbest piyasa 
I ekonomi düzenine doğrudur ve müesseseleşmiş bir 
I serbest ekonomi düzenine doğru gidilmektedir. 

Neden müesseseleşmiş diyorum; çünkü, Türkiye 
I geçirmiş olduğu tecrübeler ve bugün erişmiş olduğu 

•dkonomiık düzen, ekonomik düzey ve Atatürk'ün or-
I taya atıp uyguladığı ve o uygulamadan kaynaklana-
I raık ulaştığımız gelişmeler Türkiye'de artık devlet mi, 
I özel sektör mü tartışmasının, bir yana bırakılmasıını, 
I ister devletin, ister özel sektörün teşebbüslere girişe-
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bileceğini, yalnız bu teşebbüslerin ekonomik boyutlu 
oldukları, ekonomik amaçlı oldukları zaman serbest 
piyasa kurallılarına göre işlemesini zorunlu 'kılan bir 
sisteme doğru götürmüştür bizi, 

IBu sistem yeterli olmamakla 'beraber genel hat
larıyla Tasarıda mevcuttur. Mevcuttur diyorum; çün
kü, dikkat edilirse lillk defa 'bir Anayasa Tasarısına 
'devletin serbest rekabetin 'aksamasını önleyeceği, kar-
ıtelleşme ve tekelleşmeleri önleyeceği giibi bir temel 
ülke konulmuştur.. Oilkkait edilirse bu ihtiyaç seneler
dir Türkiye'de savunulan bir husustur. 

Gerçekten de vahşi kapitalizm diyeceğimiz veya-
ihutta sınır sız liberal ekonomi ile müesseseleşımiiş ser
best piyasa ekonomisi arasındaki fark devletin eko
nominin; yani ulusal yararların zedelendiği, ekono
minin bazı darboğazlara girdiği zamanlarda mües
seseleriyle müdahale edip, o darboğazları giderdik
ten sonra geriye çeki'lebiılmesi hususıudur. Yani ser
best piyasa ekonomisinin yerine ikame olmayacak; 
ama onun aksayan yönlerini gerek ıdevlet kesiminde, 
gerek özel kesimde düzeltebilecek müesseselerdir. İş
te bu gibi müesseselerin kurulmasına ilişkin bazı te
mel ilkeler bugün önlümüzde tartıştığımız Tasarıda 
yer almaktadır.' 

Örneğin; çevre kirlenmesiyle, tabiatın korunma-
isıyla ilgili olarak giren ve ıraaıddesi geldiğinde enine 
boyuna tartışacağımız husus da, tüketicinin korun
ması konusunda Anayasa Tasarlısında yer alan hu
sus da, serbest piyasa ekonomisinin aksayan yönle
rimi düzeltici, tüketiciyi ve doğayı koruyucu yönleri 
bakımından geleceğin kanun koyucuları için önemli 
dayanak noktalarını ve halk için önemli güvence 
noktaların], dayanaklarını teşkil edeceklerdir. 

Tekrar ediyorum; bu yönleriyle Anayasa Tasa
rısında yer alan ekonomik anlayış, Türkiye'nin ger
çeklerine uygun, yeterli olmamakla beraber bugünkü 
şekille, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir karma 
ekonomi anlayışına dayalı serbest piyasa, müessese
leşmiş serbest piyasa ekonomıiMidir. Kuşkusuz bu mü
esseselerin oluşturulması önemli >ve dikkatli bir so
run teşkil edecektir. 

Dikkat edilirse görülür iki, bugüne kadar Türki
ye'deki yapılan tartışmalar, rejime yönelik tartışma
lar olmuştur. Türkiye, rejim sorununu hâlâ çözüm-
leyememıiştir. Rejimin temel unsurlarından birisi de 
ekonomik sistem olduğuna göre, çok iyi hatırlayacak
lardır değerli meclis üyeleri; Türkiye'de hürriyetlere 
saldıranlar, 'hür demokratik sistemli eleştirenler ve 
saldıranlar, doğrudan doğruya hürriyetlere ve siste

me saldıraımadıkları için, onun temel dayanağını teş
kil eden ekonomik hürriyetlere ısaldırmışlardıır, Dola-
yısiyle, ekonomik hürriyetlere saldırmalar o kadar 
yoğunlaşmış ve Türkiye'de öyle bir ortam yaratılmış
tır iki, bugün üzülerek belirtmek isterim ki, devlet
çiliği savunmak ile devleti savunmak eş anlamda kul
lanılmaya başlanmıştır. Halbuki, devletçiliği savun
mak bir ekonomik doktrini savunmaktır; ama devle
ti savunmak, onun da üstünde birşeydir. Her devlet
çiliği savunmanın, devleti savunma olmadığını, şüp
hesiz siz sayın üyeler çok daha iyi (bilirsiniz. 

(Dolayısıyla bugün, bilmeden veya bilerek veya 
bazı ortamlarının maksatlı olarak, mülkiyete ekono
mik teşebbüs ıhürriyetline, tekrar ediyorum, teşebbüs 
hürriyetine diyorum; çünkü, teşebbüs hürriyeti ve 
serbest piyasa anlayışımı sadece özel kesim için değil, 
devlet kesimi için ide kullanmak zorundayız. Devle
tin de bugün serbest piyasa kurallarına göre çalışa
bildiği takdirde, başarılı müesseseler ortaya çıkarabi
leceği hatta uluslararası boyutlarda ekonomik mües
seseler ortaya çıkarabileceği artık ispatlanmıştır. 

Dolayısıyla bir noktaya geçmek istiyorum. Bugün 
dünyada devletin ekonomik alana müdahaleleri, ide
olojik amaçlı olarak yaptığı ve ideolojik amaçlarla 
devletleştirilmenin yaygınlaştırıldığı ve başarılı ol
muş bir tek örnek göstermek mümkün değildir. Şüp
hesiz önümüzde bir İngiliz tecrübesi vardır, onun ar 
dından şu anda bir Fransız tecrübesi vardır, onun ar
dından belki önümüzde bir Yunanistan tecrübesi ola
caktır; fakat bunların ideolojik amaçlı olarak devlet
leştirmek suretiyle başarıya ulaştıklarını bugün iddia 
etmek mümkün değildir. Hatta İngiltere dünyanın bi
rinci, ikinci sıralarında bir ülke iken, fert başına millî 
gelir bakımından, bugün 10 uncu sıralara düşmüştür 
ve ekonomik ve siyasal bunalımlar içerisine itilmiştir. 

Dolayısıyla bunları değerlendirirken, dikkatli dav
ranmak, dolayısıyla ekonomik sistemimizle siyasal 
sistemimiz arasındaki bağlantıları gerçekçi ve Türki
ye'yi daima ileriye götürecek, hürriyetleri muhafaza 
ederek kalkındıracak bir sistem içinde çözümlemek zo
rundayız. Bu açıdan yeni Tasarıda getirilen bazı mü
esseseleri yerinde görmekteyim. 

Türkiye'nin bugünkü bunalıma gelmesinde şüp
hesiz birçok nedenler mevcut olduğunu bahsetmiştim. 
Bu nedenlerden bir tanesi de; Türkiye'de sosyal ve 
ekonomik gelirler yelpazesi ters dönmüştür. Dolayı
sıyla, Anayasa Tasarısında bu yönde açık olmamakla 
beraber bir hüküm getirildiği de görülmektedir. Şöyle 
ki; bugün hiçbir ülkede, hangi ülkeyi alırsanız alınız 



Danışma Meclisi B : 125 11 . 8 . 1982 O : 3 

ister sosyalist, ister kapitalist, isterse başka rejimde 
olsun, ülkede gelir yelpazesi; serbest meslek erbabı, 
arkasından memur ve büyük esnaf, sonra sanayi iş
çisi, sonra köylüdür. Bu sistem, sosyalist ülkelerde 
belki «Monakllatura» denilen parti ve devlet memur
ları, ondan sonra işçiler ve köylüler olarak gelebilir; 
ama sistem böyledir. Türkiye'de bu sistem tersine 
dönmüştür. Türkiye'de serbest meslek erbabı sana
yici ve diğerleri birinci sırayı yine almaktadır. İkin
ci sırayı sendikalı işçi almıştır. Üçüncü sırayı köylü 
almıştır ve son sıraya düşmüştür, memur. Sizlerin de 
bütçe konuşmalarında ve bütçe incelemelerinde çok 
yakından gördüğünüz gibi, 10 yıllık bir sendikalı iş
çinin ücreti ve «osyal hakları toplamı, 10 yıllık bir 
memurun üç katıdır. Bunun böyle olduğu, memurun 
işçiye imrendiği hiçbir ülkede me demokrasiyi tam 
olarak kurmak ve işletmek, ne de ekonomik kalkın
mayı sağlamak mümkün değildir. (Alkışlar) Bu eşya
nın tabiatına aykırıdır. 

Dolayısıyla, öyle sanıyorum ki, Anayasa Tasarı
sında buna ilişkin olarak getirilen hükümlerin ta
mamlanması ve Türkiye'de sosyal yelpazenin bir de
mokratik kalkınmanın ve gelişmenin temelini teşkil 
edecek şekilde yeniden kurulmasını arzu ediyoruz 
bu yönden. 

Gelelim yine Türkiye'de ekonomik kalkınmanın ve 
demokrasinin hızlanması için anayasal açıdan alınması 
gerekli diğer bir soruya. Değerli arkadaşlarım, de
ğerli Danışma Meclisi üyelerinin birçokları değindiler. 
Eğer Türkiye, söylediğimiz gibi müesseseleşmiş ser
best piyasa ekonomisi içinde kalkınacaksa, bu kalkın
manın esası, ekonomik ve sınaî mülkiyetin gönüllü 
olarak ve hızla tabana yayılması ile mümkündür. Bu 
yayılma şimdiye kadar bir taraftan devletin, «Ben 
kurarım, ben işletirim», diğer taraftan da aile şir
ketleri tipinin «Ben kurarım, ben işletirim, yeterse; 
yetmezse yanıma bir banka alırım» anlayışı ile en
gellenmiştir. Bu engellemenin kuşkusuz bazı malî 
yönleri de, vergi kanunlarına ilişkin veyahut da alın
ması gerekli tedbirlerin alınmamasına ilişkin yönleri 
de vardır. Örneğin; yeniden değerlendirme gibi. Fa
kat, Türkiye sadece ekonomik müteşebbisler olarak 
değil, Devlet olarak da eğer halkın gönüllü tasar
ruflarını üretken yatırımlara aktaracak, Türk halkını 
sadece biriktirdiği birkaç kuruşu faizle işletmeden 
kurtaracak; ama ekonomiye müteşebbis olarak, pay 
sahibi olarak katılmasını sağlayacak yönde tedbirler 
getirmezsek, Türkiye'de sadece ekonomik kalkınmayı 
değil, demokrasiyi de uzun süre ve giderek gelişen 
bir şekilde yaşatmamız mümkün değildir. 

Bu nedenle Anayasada ekonomik mülkiyetin ta
bana yayılmasını, sınaî mülkiyetin tabana yayılmasını 
ve bu hakların korunmasını güvence altına alacak 
tedbirler de getirmek lazımdır. 

Eğer müsaade ederseniz bir de burada çok deği
nilen sendikal haklar; yani işçi işveren ilişkilerine ge
nelde değinmek istiyorum. 

Sendika kurmak hakkı gerek işveren, gerek 
işçiler için demokrasinin vazgeçilmez haklarıdır, vaz
geçilmez hürriyetleridir; fakat bu hürriyetlerin her 
iki taraf için de kendi kuralları içerisinde kendi ara
larında yasal yeni düzenlemelere lüzum kalmaksızın 
çözümlenmesi yollarının aranması gerekir. Bunun 
için de bu grupların birbirleriyle ilişkilerinin yakın
laştırılması, birbirleriyle anlaşabilmelerinin sağlanması, 
daha da iileri gideceğim; güç düzeylerinin eşit kılınması 
lazımdır. Yani, mümkün olduğu kadar sendikalaşmayı 
gönüllü olarak yaygınlaştırmak, işçi kesiminde de iş
veren kesiminde bunu desteklemek; ama bu güçlü 
kuruluşlar aracılığı ile kendi aralarında meseleleri 
çözümlemeleri gerekir. 

Yalnız, Türkiye'deki bir gerçeği lütfen unutmaya
lım; Türkiye'de en büyük patron Devlettir. Ekono
mik bakımdan Devletin gücüne yetecek patron yok
tur Türkiye'de. Türkiye'de özel kesimde 10 kişi ve 
daha fazla işçi çalıştıran sınaî müesseselerinin ortala
ma işçi sayısı 90 ila 100 arasında değişir. Devlette bu, 
600 ila 700 arasında değişir. Dolayısıyla Devlet Tür
kiye'de, sayın sendika temsilcilerinin de söyledikleri 
gibi, 800 binin üzerinde işçi çalıştıran en büyük pat
rondur. O halde Türkiye'de sendikal sorunları, Tür
kiye'de işçi - işveren ilişkilerini Devlet, özel müte
şebbis ve işçi kesimini, üçünü bir araya getirmeden 
çözümlemek mümkün değildir. Dolayısıyla burada 
bir arkadaşımızın, sayın bir üyemizin de önerdikleri 
gibi Devlet, işçi ve işveren grubunu, üçlüsünü bir ara
ya getiren ve bazı önemli sorunları bu düzeyde çözüm
leyecek bir kurula da ihtiyaç vardır. Bunun Sosyal 
ve Ekonomik Konsey olması mümkündür. Çünkü 
orada her üç grup da vardır. Bu yönüyle Sosyal ve 
Ekonomik Konseye maddesi geldiğinde değineceğiz. 

Bazı arkadaşlar endişelerini haklı olarak belirtti
ler; «Acaba bu Konsey gelince planlama gidecek mi
dir?..» dediler. Ben bir örnek vereyim; Fransa'da Eko
nomik ve Sosyal Konsey, Fransa planlama dönemine 
geçtikten sonra, ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla böyle 
bir çelişki asla söz konusu değildir, birbirini tamam
lama söz konusudur. 
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Diğer bir geneldeki ve maddeleri gelince yapa
cağım bir eleştirinin anahatlarını burada belirteyim. 
Türkiye planlamadan vazgeçemez. Türkiye planlı 
ekonomik kalkınmaya alışmak ve bu aracı en iyi şe
kilde kullanmak zorundadır. Aslında müesseseleşmiş 
serbest piyasa ekonomisi dediğimiz ve temeli karma 
ekonomiye dayanan ekonomik sistemde planlama en 
önemli yönlendirme aracıdır. Dolayısıyla plandan 
vazgeçmek mümkün değildir. Fakat siz eğer bir ül
kede devletin ekonomik müesseselerini ve özel kesi
min ekonomik müesseselerini piyasanın kanunlarına 
göre çalışmayı yönlendirmek ve entegre etmek isti
yorsanız, o ülkede planı devlet kesimi için zorunlu, 
özel kesim için yol gösterici ve imrendirici olarak 
ayırmanız mümkün değildir. Yani diğer bir deyişle 
mademki plan demokratik olacaktır, yol gösterici ve 
yönlendirici olacaktır, o halde devletin ekonomik 
amaçlı işletmeleri, kâr etmek amacıyla kurulan işlet
meleri için planın yol gösterici ve imrendirici olma
sı, onların da diğer kesimlere tanınan avantajlardan 
eşit kurallar içinde yararlandırılması ve piyasa kural
larına göre işlemelerinin sağlanması gerekir. Aksi hal
de bir ülke düşününüz ki, bir tarafta güçlü, büyük 
ekonoırnk kuruluşlar mecburî bir yönetimle ister eko
nomik olsun, ister ekonomik olmasın, o mecburiyet 
tahtında kurulacaklar ve faaliyet gösterecekler, hal
buki öbür tarafta icabında ekonomik olmadığı için 
verilen teşvik tedbirlerine göre yönlendirilecektir. Do
layısıyla bu sistemin de bu aksaklığının düzeltilmesi 
lazım. 

Nihayet Türkiye liberal bir ekonomik sistemde 
midir? Çok tartışılan: bir konu. özellikle Anayasa 
tartışmalarında maddelere geldiğimizde çok değine
ceğiz. 

Beyler, Türkiye daha liberal serbest ekonominin 
emekleme dönemindedir. Bir ülke düşününüz ki, ma
denleri devletin mülkiyetindedir ve devlet müsaade 
ederse işletirsiniz. Bir ülke düşününüz ki, ormanları 
devletin elindedir, devlet ancak işletir, ondan sonra 
icap ederse piyasaya gerekli malları verir. Bir ülke 
düşününüz ki, enerjinin üretimi ve yatırımlarının 
yüzde 98'i devletin elindedir. Bir ülke düşününüz ki, 
o ülkede devlet demiryolları, devlet hava yolları dev
letin elindedir. Bir ülke düşününüz ki, ö ülkede sana
yinin yüzde 35'i; yani en büyük hizmet, anamadde, 
enerji ve hizmet üreten müesseseler devletin elinde
dir ve ayrıca bir ülke düşününüz ki, o ülkede eğer 

devletin teşvik tedbirleri olmasa; vergi indirimi ol
sun, gümrük muafiyeti olsun, vergi iadesi olsun, bu 
sistemler olmasa, yatırım yapılamayacak derecede pi
yasası ve sistemi bu şekilde olan bir ülkede liberal 
ekonomiden bahsetmek mümkün değildir ki. 

Biz liberal ekonomiye doğru ve bu liberal ekono
minin de bugün Türkiye'nin benimsediği ve ulaştığı 
gerçekler içerisinde en akıllı yöntemi, sistemi olan 
müesseseleşmiş serbest piyasa ekonomisine doğru iler
leyen bir ülkeyiz; ama buraya henüz ulaşmış de
ğiliz, bunun çabası içerisindeyiz. Eğer demokrasiyi 
yaşatacak isek bu çabalarda da başarılı olmak zorun
dayız. 

Son bir durumu gözlerinizin önüne sermekle söz
lerimi bitireceğim. 

Eğer bir ülkede sendikalar seyyanen ücrette ısrar 
etmişler, seyyanen ücretin o ülkenin işçi verimliliğine 
getireceği meselelere eğilmemişler ise, eğer bir ülke
de sendikalar büyük organizasyonları, sendikaların 
en büyük organizasyonları siyasal yelpazenin yalnız 
bir tarafını tutmuşlar ise, eğer bir ülkede hesaplama
nız ve muhasebeleştirmeniz mümkün olmayan bir kı
dem tazminatı sistemi mevcut ise; çünkü, biliyorsu
nuz bugün hangi müesseseye giderseniz gidiniz, kı
dem tazminatlarını muhasebeleştirip onu kendi bilan
çosuna intikal ettirmesi, «Benim ekonomik durumum 
budur» demesi mümkün değildir. Bugün devlet ke
siminde 800 bin işçi olduğuna göre, birer milyon kı
dem tazminatı şu anda borcu olsa devletin 800 mil
yar eder, eğer bu ikişer olursa 1 trilyon 600 milyar 
eder ki, devlet bütçesine denktir. Bunlar, bu borçlar 
varken o müesseselerin ekonomik gücünü nasıl öl
çersiniz bu borçları oradan düşmeden?.. Dolayısıyla 
bunların, mevcut olmasın demiyorum, bunların mü-
esseseleştirilmesi, bu borçların, bunların müessesele
re bağlanması gerekir. Eğer müesseseleştirilip de bu
nu devletin ve özel kesimin günlük endişelerinin ara
sından çıkarıp^ işçinin günlük endişelerinin arasından 
çıkarıp da bunları müesseselere mal etmezseniz, mü
esseseler düzeyinde çözümlemezseniz bu mümkün de
ğildir. Dolayısıyla burada işte sendikaların ve işve
renlerin anlaşması gerekir; ama kıdem tazminatı fo
nu gibi işçinin de, işverenin de menfaatlerini güvence 
altına alacak olan bir sistemin geliştirilmesinde maa
lesef iki taraf anlaşamamıştır. Anlaşamamazlık da 
daha çok sendikalardan gelmiştir. 

• 
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Bu son açıklamalarımla tekrar ediyorum ki, bu 
tartışmalardan çok şeyler öğreneceğiz, öğrendim ben 
kendim ve bu tartışmaların neticesinde bu ortaya çı
kan ve matematik deyimiyle bu ortaya çıkan küme
lerin arakesitlerini bulmak ve bu arakesitin en çok 
yoğunlaştığı noktada Anayasayı oluşturmak elbette ko
lay değildir; ama yapılamayacak da bir şey değildir. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

125 inci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyo
rum. 

Söz, Sayın Sarıoğlu'nun. 

Buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Meclisimiz şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda 
gerçekten övünülecek ve gurur duyulacak bir disip
lin ve görev anlayışı içinde önüne gelen kanun tasarı 
ve tekliflerini en iyi şekilde çıkarmak için her gayreti 
göstermiştir. Şimdi Meclisimiz, Milletimizin ve bü
tün dünyanın dikkatlerini üzerine toplayan ve şimdi
ye kadar yaptıklarının hepsinin üstünde ve önünde 
gelen en büyük tarihî görevini yerine getirmekle kar
şı karşıyadır. En içten dileğim; bu görevi de sonun
da Türk Ulusuna huzur, güven, barış ve mutluluk ge
tirecek bir şekilde yerine getirmesidir ve bundan da 
asla şüphem yoktur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu Anayasa Tasarısının ve bununla ilgili bütün 

yazıları, beyanları, açıklamaları sizler gibi ben de iz
ledim ve okudum. Bütün bunların ışığı altında ve 
Türk Devletinin ve ulusunun son yıllarda geçirmiş 
olduğu acı tecrübeleri, uğradığı hiyanetleri ve haksız-

Bu nedenle hepinizi saygı ve hürmetle selamlar, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

lıkları gözden uzak tutmadan ve onun tam bilincinde 
olarak ulusumuzun huzur ve mutluluğu ve gelecekte 
tekrar bir Anayasa tartışması ve kavgası başlatma
mak için bu tasarıyla ilgili görüş ve düşüncelerimi hu
zurunuzda ifadeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Evvela tasarı gerekçesi itibariyle Türkiye'nin ve 

Türk Ulusunun özellikle içinde bulunduğumuz bu 
yüzyılda siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alan
larda başlattığı ve eşsiz önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk ile nereye vardırdığını ve nereye ulaştırmak 
istediğini; bunun için hangi kavgalar verdiğini, mo
dern bir toplum ve çağdaş bir ülke olma özlem ve 
isteklerini ve beklentilerini, kişinin ve toplumun mut
luluğunu, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine dayan
dırarak, geçirdiğimiz son acı olayların özündeki ne
denlerin ışığı altında güçlü bir hukuk devleti kurmayı 
çıkış noktası alacağına, sadece 1961 Anayasası ve 
onun boşluklarını doldurmasını esas almasını ve bu 
dar açıdan hareket etmesini, yeni bir Anayasa Ta
sarısının inandırıcı moral gücü' olarak görmediğimi 
ifade etmek istiyor ve bunu bir eksiklik sayıyorum. 

Bu yaklaşım şimdiden, nasıl ki, 1961 Anayasası 
bir devire, bir kesime karşı yapıldı diye itham edili
yorsa, bu sefer de yapacağımız bu Anayasayı 1961 
Anayasasına karşı bir tepki olarak yapıldığı ithamın
dan kurtaramayız. 

• • * • - * « • > • • « < « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.55 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLtMYELl 

KÂTİP ÜYELER : Kamer Genç, İmren AYKUT 
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Değerli arkadaşlarım; 
Türk Ulusu bu etki - tepki kavgasından bıktı ar

tık. Onun için, bu Anayasayı ve onun gerekçelerini 
herkesçe kabul edilebilir inandırıcı temellere, değişen 
ve ileriye giden toplum ihtiyaçlarına dayandırmak zo
rundayız. Toplum için önemli olan artık, suçlu bul
mak değil, kendine uygun Anayasa bulmaktır. Çün
kü, bu Anayasa Tasarısı kabul edilip halkoyuna su
nulunca bunun savunması sadece suçlu (göstermekle 
yapılamaz. Onun temel dayanakları ve savunması ka
muoyunu oluşturan bütün kesimlerin hak, görev ve 
sorumlulukta; adalet ve eşitlik dengesi olmalıdır. Ta
sarıda bunun dikkate alınmamasını bir eksiklik ola
rak görüyorum. 

Ayrıca, getirilen düzenlemelerin uzun vadeli, nor
mali koşullardan çok, geçici veya bunalım dönemlerine 
göre yapılması ve buna ağırlık verilmesi de ciddi bir 
sakıncadır. Hiç kimse Türkiye'de hep bunalımlar 
olacağı varsayımını bu Anayasa Tasarısının genel ka
rakterine yakıştıramaz ve ona yansımasını haklı gö
remez ve gösteremez. Bu, normal olarak, milletimizin 
bunalmışız, kendi kendini idare edemediğinin, ede
meyeceğinin tescili olur. 

(Tasarıya, kriz ve bunalım dönemlerini aşmak için 
emniyet supaplarını koyalım; ama bunu sistemin özü 
yerine birer aksamı olarak monte edelim. 

Diğer taraftan Tasarıda bir anayasa metninin üs
lûbunda ve özünde bulunması lazım gelen netlik ve 
sadelik odmadığı gibi, ayrıca, şu veya bu yönde ağır
lık verilmesi istenilen konularda da ancak kanunlarda 
bulunması lazım gelen ayrıntılara girilmesi, o konu
larda Tasarıyı genel ve objektif olmaktan çıkararak 
açıkça taraf olma durumuna düşürmüştür. Buna ör
nek olarak tabiî servet ve kaynaklarla ilgili madde 
ile kamulaştırma veya Türk dil akademisiyle ilgili 
maddeyi gösterebiliriz. 

Tasan özde, devleti kişi ve diğer kurum ve ku
ruluşlar önünde kanunî müeyyidelerle güçlü kılmaya 
çalışırken, onun ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin 
yerine getirilmesinde ve desteklenmesinde bu titizliği 
göstermemiştir. Tasarıda kamulaştırma ile devletleştir
medeki zorlukları buna örnek olarak gösterebiliriz. 
Temel hak ve ödevler bölümünde ise, Tasarıda bir 
maddeyle getirilen temel hak ve özgürlüklerin ondan 
sonra arka arkaya sıralanan maddelerle kayıt ve sı
nırlamalara tabi tutulması ve bunların teker teker 
başlıklar altında gösterilmesi, Tasarıya en iyi bir ni
yet ve gözle bakan bir kimse için dahi hoş gelmeye
cek bir görünüm vermektedir. 

Ayrıca, Tasarıda temel hak ve özgürlüklerin özü
ne dokunulmayacağı ve-bunların korunacağı hususları
nın yer almaması, çağdaş nitelikli bir anayasa için 
ciddî bir eksikliktir. Halbuki Sayın Komisyon Başka
nımızın zaman zaman atıfta bulunduğu Federal Al
manya Anayasasıyla İtalya ve İspanya anayasaları 
bu kavramlara sadece yer vermekle kalmamış Federal 
Almanya Anayasasının bu konuda daha da ileri gi
derek kişiye tanınan hakları madde göstermek su
retiyle hangi hallerde sınırlayacağını tayine çalışması 
kişi hak ve özgürlüklerinin kutsallığına verdiği önem 
yanında bu hakların en geniş anlamda kullanılmasına 
da teminat getirmiştir. Bu hususun eksikliği, hele bir 
hukuk devletinde devletin vatandaşa vermesi gereken 
bir güven eksikliğidir. Bu hususlar Tasarıda mutlaka 
yer almalıdır ve bunu Komisyonumuzdan diliyorum. 

Tasarıda üzerinde durmak istediğim bir önemli 
husus da kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve 
bunların güven altına alınmasıyla ilgilidir; çünkü bu 
hakların hangi koşullar altında kullanılacağını sırala
mak ve sınırlamak kadar bunlardan daha önemlisi 
bunların kullanılmasını temin etmek ve güven altına 
almaktır. Bu sağlanmadıkça tanınan haklar teorik 
kalmaktan öteye gidemez. Bu itibarla, yapacağımız 
Anayasada geçmiş olayların acı tecrübelerini unut
mayacağız; ancak o olayların etki ve kompleksi al
tında kalıp (Türk Ulusunun 230 yıldır siyasal, sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanlarda büyük fedakârlıklarla 
ulaştığı ve elde tuttuğu mevzilerden ricatla şer ve 
şiddete başvuran bir avuç insanın ihanetinin faturasını 
haksız yere ona ödetmek olur. Bu açıdan bakınca 
Tasarıda kişi hak ve özgürlüklerinin adalet ve öz
günlük içinde gelişmesi, kullanılması ve korunmasın
da Türk Ulusunun ileriye dönük çağdaş özlem ve istek
lerinin tespitinde ve de gerekli güvencenin getirilme
sinde kıskanç davranılmıştır. Halbuki bazı arkadaş
larımızın burada değindiği ve örnek olarak gösteri
len İngiliz demokrasisinin gelişmesindeki temel özel
liklerinden biri, zaman içinde kazanılan her bir hak
kın diğerine ilave edilerek devlet tarafından korun
ması ve bu suretle bunların rejimin direkleri haline 
getirilmesidir. Bu sebeple de, kişilere tanınan hak ve 
özgürlüklerin korunmasıyla bunu suiistimal edenle
rin karşısına en şiddetli şekilde çıkılması başka başka 
şeylerdir^ Görebildiğimiz odur ki, Tasarı bu inceliği 
görmekten ve getirmekten mahrum durumda bırakıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunları söylerken hiçbir hakkın devlet ve toplum 

aleyhine kullanılmasının mümkün olamayacağının he-
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Kamulaştırmaya gelince, Tasarıdaki şekliyle ka
mulaştırmada devletin ödeme gücünü zorlayan ve bu 
sebeple de birçok hallerde hizmetin yerine getirilme
sini engelleyen durumlar ortaya çıkacaktır. Özellikle 
de taksitle ödeme süresinin 10 yıldan 5 yıla indiril
mesi ve yüksek faiz uygulamasının zorlukları yanın
da mesela bir nükleer santral yerinin devletin bazı 
önemli sebep veya özel durumları nedeniyle fiilen o 
hizmete tahsis edememesi ve bu sebeple de taşın
mazın sahibine iade edilmesi durumunu devlet ve 
kamu yararıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Bir 
taraftan Devleti güçlü kılalım, derken diğer taraf
tan elini kolunu bağlamak, onu kamu hizmeti ver
mede vatandaş önünde güç duruma düşürür. 

men üstüne basarak önemle vurgulamak isterim; çün
kü devletin var olmadığı yerde ne hak ne de hukuk 
olur ve ortalığı başıboşluk ve anarşi alır. Bunun tam 
bilinci içindeyim. Bununla beraber güçlü bir devletin 
mutlu kılmak istediği bir toplumun istek ve özlem
lerini yasalarında dile getiren, onunla diyalog içinde 
bulunan ve kendisiyle kişi ve toplum arasındaki me
safeyi yumuşatan, daraltan ve demokratik idarelere 
bağlı bir devlet olduğuna inanarak yukarıdaki gö
rüşlerimi dile getirmek istedim. 

Özet olarak, ne keyfiliğe ve başıboşluğa dönen 
haklara ve özgürlüklere taraftarım ve ne de otoriter 
bir yönetime; çünkü Türkiye bunların her ikisini de 
yaşadı ve gördü. Şimdi bunların her ikisini de dik
kate alarak bir sentez yapmak durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birbirini tamamlayan düşünce özgürlüğü ile basın 

özgürlüğüne temas etmek istiyorum. Tasarıda bunlarla 
ilgili endişe verici birtakım sakıncalar vardır. Özellikle 
de basının siyasal iktidarların doğru ve ülke yararına 
da olsa, haber niteliği önemli de olsa hoşuna gitmeye
cek bir olayı kamuoyunun objektifi altında getirmede 
karşılaşacağı zorluklara değinmek istiyorum ve bun
ları görmemezlikten gelemeyiz. Düşünün bir kere, ka
muoyunun gözü, kulağı ve dili diye kabul ettiğimiz 
basın, siyasal iktidarların nefesini her an ensesinde 
hissederse rahatlıkla nasıl görev yapabilir?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçmişte basına yapılan müdahalelerin gittikçe 

iktidarla muhalefet arasında nasıl bir siyasal bir kav
gaya ve sonra da nasıl bir sertleşmeye dönüştüğünü 
ne çabuk unuttuk da şimdi bunun yolunu tekrar açı
yoruz?.. Acaba yaşanılan bu tecrübeler bize az geldi 
de mi denenmiş olanı bir defa daha deniyoruz?.. Dü
şüncem odur ki, basının sorumluluğunu yine basından 
beklemek en doğru yoldur ve bu sebeple de Tasarıda 
basınla ilgili sakıncaların düzeltilmesinde uzun vadede 
mutlak bir yarar görüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sendikal faaliyetlere getirilen daraltmaları kısıtla

maları ve yasakları ne kısa vadede ve ne de uzun 
vadede ülke yararına görmüyorum. Tasarıda bu ko
nuda takınılan tavır ve getirilen hükümleri demok
ratik parlamenter rejimlerin ne karakterine ve ne de 
özüne uygun görmüyorum. İşçinin mutlu olmadığı, 
isteyerek çalışmadığı bir yerde iş, emek ve sermaye 
arasında barış sağlanamadığı takdirde sağlıklı bir 
üretim de olmaz, olamaz. Onun için, Tasarıdaki bu 
sakıncalı hükümlerin mutlaka hakkaniyet ve adalet 
ilkelerine uygun olarak düzeltilmesi gereklidir. 

Ayrıca, tasarıda «Tabiî servetler ve kaynaklar Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır» denmektedir; 
ancak daha sonra getirilen ve bir anayasa metni için
de yer almaması lazım gelen birtakım dağınık ve de
taya kaçan fıkralardaki inceliklerle ne devlet ve ne 
de devletin hüküm ve tasarrufu kalmıştır ve de dev
let kendi evinde misafir durumuna düşürülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hüküm ve tasarruf hukukî anlamda fiilî bir hak

kı ifade etmekte olmasına rağmen tasarıda daha son
ra bu espri ve felsefeyle bağdaşmayan, ancak ka
nunla düzenlenmesi lazım gelen bir ayrıntıyla kişileri 
devlete ortak yapmada zorlamalara gidilmiştir. Dev
let kendini teşvik edeceğine bu servetlerin aranması 
ve işletilmesinde başkalarını teşvik etmeyi görev ola
rak üstlenmiştir. Bu konuda daha ileri giderek söyle
mek isterim ki, Hükümetçe Meclisimize sevk edilen 
ve halen Maden Geçici Komisyonunda bulunan Ma
den Kanunu Tasarısının ne yaklaşımını, ne felsefe
sini, ne de amacını bu tasanda görmek mümkün de
ğildir. Devletin tasarrufunda olup da işletilmeye ha
zır bulunan, ancak ihtiyaç duyulmadığı için işletilme
yen bazı madenlerin iki yıl sonra özel kesime veya 
özel kişilere devrini ise insafla bağdaştırmak müm
kün değildir. Ancak, özel kanunlarda olması lazım 
gelen bu gibi ince düzenlemelerin, bir Anayasa Ta
sarısına girmesi önemli bir yanılgıdır. Bunların Tasa
rıdan çıkarılması şarttır. 

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar bu tasarı 
ile fonsiyonları ve anlamları olmayan, kendi ihtisas 
sahalarına girse dahi, ulus ve ülke yararına olsa dahi 
herhangi bir konuda söz söyleyemeyen veya düşünce 
beyan edemeyen, sadece aidat toplayıp, üyeleri için 
lokal işleten birer dernek durumuna getirilmişlerdir. 
Bu düpedüz entellektüel korkaklığıdır. 
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Ayrıca, kamu kesiminde çalışanların kendi mesle
kî kuruluşlarına üye olmalarının engellenmesindeki 
anlamı ve yararı da bir türlü anlayamadım. 

Türk Dil Akademisinin bu Anayasa Tasarısına 
sokulması ise; bu konuda yıllardan beri sürdürülen 
tartışmalarda Danışma Meclisini bir taraf durumuna 
sürüklemek ve onu haksız yere yıpratmak olur. Esa
sen Devletin bu konuda daha köklü bir çalışması ol
duğu da bilindiğine göre, bu konunun tasarıya akta
rılmasını yerinde görmüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyaset ve siyaset yapmanın sadece siyasal parti

lere inhisar ettirilmesi ise, katılımcı, çoğulcu ve öz
gürlükçü parlamenter demokrasinin özüne ve sözü
ne aykırıdır. Bu şekilde siyaseti ve siyaset yapmayı 
daraltmak, tıkamak, ipotek altına almak, toplumsal 
barometreleri sistemin özünden çıkarmak ileride cid
dî ve nahoş durumlara sebep olabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yasakların tepkilere ve tepkilerin toplumsal olay

lara dönüştüğünü unutmamak gerekir. 

Bu itibarla; bundan beklenen faydaların (eğer var 
ise) zararlarından çok daha az olacağına işaret etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Devlet Danışma Konseyinin Tasarıdaki oluşturma 

şekli ile, üyelerinin seçilme şekli bu organı güçlü, 
saygın, yararlı bir organ durumuna getirmeyecek, 
ayrıca millî iradeye dayalı bir seçimle gelmedikleri ge
rekçesiyle buraya seçilenlerin kişilikleri her zaman 
polemik ve tartışma konusu yapılabilecektir. Bu kaygı 
ve endişeler sebebiyle bu organın bu şekilde oluştu
rulması yerine, üye sayısı artırılarak ikinci bir mec
lis, yani Senato teşkilini daha akılcı bulduğumu ifade 
etmek isterim. 

Cumhurbaşkanı seçim ve yetkileri konusuna bir
çok arkadaşım değişik ölçülerde ve değişik şekilde 
temas ettiler. Tasarıda Cumhurbaşkanına tanınan yet
kilerle, onun seçim şekli arasında güçlü bir bağ kur
mak mümkün değildir. Bir Cumhurbaşkanının güçlü 
olması, sadece ona verilen yetkilerle değil, onun se
çim şeklinden gelen moral güçle de sıkı sıkıya bağ
lıdır. Tasarıdaki haliyle bu husus ancak millet tara
fından, doğrudan doğruya seçilen bir Cumhurbaşka
nı ile olur. Ancak, bu şekildeki bir seçimi Türkiye'nin 
bugünkü gerçekleriyle bağdaşır görmüyorum. 

Diğer taraftan, bu tasarıdaki yetkilerle donatılmış 
bir Cumhurbaşkanı ile, seçimle iktidar çoğunluğunu 
eline geçiren bir partinin başbakanı arasında sağlıklı 

ve normal bir ilişki temin etmek zordur. Bugün bu 
kürsüden konuşan Sayın Hocamız Profesör Ergin'in 
de değindiği gibi, 1877'de Fransa'da başbakanı azlet
me yetkisi ile donatılan bir cumhurbaşkanının, baş
bakanı azledip onun yerine başka birisini ataması 
siyasal bir bunalım doğurmuş ve feshedilen meclisin 
yerine gelen yeni mecliste de aynı parti çoğunluğu ele 
geçirince, bu sefer de o üstün yetkilerle donatılmış 
cumhurbaşkanı yerinden olmuştur. 

Kanaatim odur ki, Cumhurbaşkanı Meclis tara
fından ve Meclis çoğunluğunca seçilmeli ve buna uy
gun olarak Cumhurbaşkanı ile, seçimlerde çoğunluğu 
ele geçiren ve hükümet kurma durumuna gelen parti
nin başkanının, başbakan olarak yetki sınırları pra
tikte rahat ve sıkıntısız işleyecek bir duruma getiril
melidir. 

Devlet Planlama Teşkilatının bir Anayasal kuru
luş olarak Tasarıda yer almayışını ve onun fonksi
yonlarının ifade edilmeyişini, kalkınmakta olan ve 
bütün ülke kaynaklarının en ekonomik ve planlı bir 
şekilde milletimizin hizmetine sunulmasındaki önemi 
ile bağdaşır görmüyorum. Hükümetlerce zaman za
man bu kuruluşun devreden çıkarılması ile ortaya çı
kan sonucu hepimiz yakın geçmişte Türkiye'nin in
san ve doğal kaynaklarının harekete geçirilmesindeki 
başıbozuklukta ve de yatırımlarla kaynaklar arasın
daki dengenin nasıl ciddî bir suretle bozulmasında 
görmüşüzdür. 

Kamu ve özel sektörün faaliyetlerinde en önemli 
sahalara yönlendirilmesi ve bu iki sektörün rasyonel 
bir tarzda birbirini tamamlaması, ancak böyle bir 
kuruluşa vereceğimiz daha dinamik ve etkin bir yet
ki ve görevle mümkündür. Eğer kalkınmada ve ya
tırımlarda ekonomiyi harekete geçirecek mekaniî ma
ları bir plan disiplini içinde tutmazsak ve bunda he
def tayin edecek ve yönlendirecek bir organı sorum
lu ve görevli kılmazsak, Türkiye'yi ulaşmak istediği 
yere varmada zikzaklı mesafeler almaktan ve kaynak 
israfından kurtarmak mümkün olmaz. 

Ayrıca, kalkınmadaki araçların kullanılması da 
'keyfî, politik tercihlere dönüşür. Bu itibarla; Tasa
rıda bu Kuruluşa mutlaka yer verilmesinin çok ye
rinde olacağına inanmaktayım. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı sona erdirirken inanıyorum ve diti

yorum ki, yapacağımız bu Anayasa sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel karakteri ile toplumumuzun de
ğişik kesimlerini hak, hukuk ve sorumlulukta tam bir 
eşitlik ve denge içinde tutan, ulusumuzun özlem ve 
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isteklerini dile getiren, zayıf ve güçsüzü koruyan, in
sancıl, barışçıl, özgürlükçü, kişinin ve toplumun hu
zur ve mutluluğunu Devletin güçlü el ve otoritesiyle 
koruyan, demokratik ideallere ve Atatürk ilkelerine, 
Cumhuriyete, ülke ve millet bütünlüğüne bağlı bir 
belge olarak tarihe geçecektir. 

Bunu yerine getirmede en büyük rehberimiz millî 
iradenin istekleri ve özlemleri ile yön verilen vicdan
larımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce 
Meclisimize ve eleştirimi hoşgörü ile karşıladığına 
inandığım Sayın Komisyonumuzun Başkan ve üyele
rine içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Söz Sayın özgöker'in, buyurun efendim. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasa çalışmalarımızın hayırlı bir sonuca ulaş
ması ve milletimizin uzun yıllar ihtiyaç ve isteklerini 
karşılayacak ve onayını kazanacak bir Anayasaya ka
vuşmamız dileği ile, Anayasa Tasarısı üzerindeki gö
rüşlerimi arza başlarken önce bu konudaki görev an
layışımı belirtmek istiyorum. 

Ben bu aşamada Yüce Meclise sunulan Tasarıyı, 
Anayasa Komisyonunu ve bu Komisyonun çalışma 
biçimini doğrudan doğruya eleştirmede bir yarar gör
müyorum. Danışma Meclisi bu Tasarıyı en iyi bir 
biçimde Millî Güvenlik Konseyinin onayına sunmak
la görevlidir. Şu halde bizler bu Tasarının ülke ve 
milletimizin uygun bulacağı, beğeneceği ve güvene
ceği ve çok uzun yıllar Devletinden beklediği hizmet 
ve yardımlara olan ihtiyacını karşılayacağına inana
cağı bir şekle sokulması için bütün imkânlarımızla 
katkıda bulunmaya mecburuz. 

Tasarı değişik bir programa göre ve farklı bir 
biçimde hazırlanabilirdi ve elimizdeki metin değişik 
bir şekilde karşımıza çıkmış olabilirdi. Bütün bun
lar bizim görevimizi tam olarak yapmamıza bir en
gel teşkil etmez ve bu noktaları eleştirmek de büyük 
bir yarar sağlamazdı. Asıl olan eldeki bu Tasarıyı ül
keyi tekrar bir felâkete sürüklemeyecek şekle sok
maktır. Görüş bildirmek, kötü eleştiride bulunmak 
anlamına gelmez. Farklı olan bazı düşüncelerimi ge
rekçeleri ile birlikte açıklamaya çalışacağım. 

Eğer Anayasa Komisyonunda yaptığımız açıkla
malar yayınlansaydı, belki bugün söz almak lüzu
munu bile duymazdım. Anayasadan ne beklediğimi
zi, nasıl hazırlanması lazım geldiğini Anayasa Ko
misyonuna arz ettiğim görüş sırasında açıklamıştım. 
Ayrıca, Genel (Kurulda nasıl inceleneceği hakkında 

yaptığım gündem dışı konuşmada belirttiğim gibi, te
mel ilkeler ve Anayasanın iskeleti üzerinde zamanın
da tartışma açılsa idi, bu ortak çalışmalar ve Mecli
sin katkısı çok daha önce başlar, daha verimli olur 
ve daha çabuk sonuçlanırdı. Başkanlık, bu yöntemi 
uygun bulduğunu Genel Kurula ifade ettiği halde, 
Anayasa Komisyonuna uygulatmamıştır. Her türlü 
kuruluş, dernek, meslek gurupları, üniversiteler, oda
lar ve kişilerin görüşleri bize iletildiği halde, Başkan
lığın vadetmesine rağmen, her nedense, üyelerin Ana
yasa Komisyonundaki açıkladıkları görüşler bastırılıp 
dağıtılmamıştır. 

Tasarının tümü üzerinde niçin görüş bildirme zo
runluluğu duyduğumu yeniden vurgulamak isterim : 

Önce, 2485 sayılı Kanun, bize Anayasa Tasarısı
nı hazırlama görevini verdiği için ve buraya seçilme
mizin asıl sebebi bu olduğu için. ikinci olarak da, 
bugün ülkemizde yaşayan her vatandaş Anayasa ve 
diğer yasalarla ilgisiz kalamaz ve olamaz. Yaşama-
mımızı yasalara göre tanzim ediyor, yasalara göre 
hareket ediyoruz ve etmek mecburiyetindeyiz de. 
Anayasa ve yasaların devamlı etkisi halindeyiz. Bu 
nedenledir ki, bütün vatandaşlar bu Tasarı ile ilgilen
mektedir. 

Hatırlanacağı gibi, Tasarının yayımlandığı gü
nün etftesi günü, lisMsnasız 'bütün basın 'organları Ta
sarıyı tümüyle yayınlayıp ve birinci olay olarak ele 
alıp, gazetelerinin hemen her sayfasını Anayasa ha
berleriyle donattılar ve ertesi günden itibaren de yo
rumlarını ve görüşlerini yayınlamaya başladılar. Böy
lece, toplumun 'büyük bir kesiminin yakın ilgisi hat
ta hemen hemen bütün yetişkin vatandaşların ilgile
nerek, soru sorması, görüş bildirmesi son derece se
vindirici, kıvanç ve ümit verici olmuştur. Vatandaş, 
Devletine sahip çıkma lüzumunu hissettiğini açık
ça ve temiz yürekle göstermektedir. 

Hemen belirtmeliyim ki, vatandaş, çoik şey 'istemi
yor. İmkânsız olan şeyler de istemiyor. Vatandaşla
rımız sadece huzur ve güven içinde yaşamak, çalış
mak, kazanmak, hakkını korumak, adil ve eşit mua
mele görmek, çalıştığının karşılığını alarak aile ha
yatını idame ettirmek ister. Vatandaş kanaatkardır, 
Devletine, milletine, Silahlı Kuvvetlerine bağlıdır. 

Vatandaş, bu istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
faktörleri Anayasada ve yasalarda bulmak ve görmek 
ister, öyle ise, elimizdeki Tasarı nasıl hazırlanmalı 
idi ve nasıl olmalıdır?.. 

Allah bizi dalha çok uzun yı'Mar 'böyle (bir sorun
la karşı karşıya bırakmasın. Bunları açıklamamın 
amacı, vatandaşlarımıza bu Tasarıyı sonuçlandırırken 
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en küçük ayrıntılar, çok değişik görüşler üzerinde ne 
derece hassasiyetle durduğumuzu ve akla gelebilen 
bütün faktörleri nasıl dikkate aldığımızı belirtmek 
içindir. Çünkü, ancak bu aşamada çalışmalarımız, 
Komisyon çalışmalarımızın aksine olarak halkımızın 
gözü önünde ve kulağı yanında açıkça cereyan et
mekte ve halka duyurulmaktadır. 

Şimdi, değerlendirmelerime temas edeceğim. 
Burada sadece ana kısımları ele alıyorum; temel 

ilkeler, temel hak ve özgürlükler, Devletin görevle
ri, Konseyin statüsü, Senatonun durumu, personel 
rejimi, çalışanların hakları, konut sorunu, işsizlik, 
Atatürk'ün ekonomik ve dış politikasının yeniden de
ğerlendirilmesi. 

Görüş belirtmeye çahşurlken şu sıralda bir hususu. 
belirtmekte de yarar var : Şu anda kendimi, dünya
nın hiç bir parlamentosunda eşine Taslanmayacak şe
kilde özgür hissediyorum. Hiç 'bir partiye, parti baş
kanına, parti gurubuna ve teşkilâtına, meslek guru
buna, sendikaya, derneğe ve seçmen gurubuna bağlı 
değilim. Hiç bir bağımlılığı olmayan sade bir vatan
daşın dileklerini yansıtmaya çalışıyorum. Teorik ola
rak Atatürk ilkelerinden başka hiçbir şeye bağımlı
lık hissetmeden, hiçbir çıkar karşısında, eğilmeye mec
bur kalmaksızın ve önceden fanatik bir görüşün esi
ri olmadan tam bir tarafsızlık içinde görüş belirt
mekte olduğumu sanıyorum. IBu nedenle, Tasarıda 
şüphe yaratabilecek hiçbir ifadenin yer almaması ge
rektiğine de inanıyorum. Vatandaş, bu Tasarıda bazı 
gizli emellerin yattığı hususunda şüpheye düşürülme
melidir: Amaç, bütünleşmektir, milleti hasım ve kar
şı gruplara ayırmak değildir. Güçlülüğün, birlikten 
doğduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Atatürk, «Ne mutlu Türküm diyene» demiştir, 
Yani, kendisini Türk bilen, Türk hisseden, Türktür. 
Türk Milleti kadar homojen bir topluluk dünyada 
hiçbir ülkede yoktur. Örneğin, Amerikan halkı 
vardır, İtalyan, İspanyol, îrlanda, Polanya asıllı in
sanlar, dolar etrafında birleşerek Amerikan vatanda
şı olmuştur ve icabında Amerika için canlarını bile 
feda etmeye mecbur edilmişlerdir. Amerikan Devleti 
harbe katılmayanlara iş vermiyor ve terfi ettirmiyor. 
İsviçre de öyledir, İsviçre halkı vardır, bu halkta ne 
dil birliği ne de din birliği vardır. Halk, Almanca, 
Fransızca, İtalyanca konuşur, devletin resmî dili de 
bu üç dildir. Belçika'da Flamanlar, Begonlar ve ben
zeri, 

Türkiye'de ise Türk asıllı bir tek topluluk vardır. 
Bu da Türk Milletidir. Bu toplumun varlığı, Atatürk 

ilkelerinin en başta gelenidir. Yine Türk asıllı her 
Türk, Müslümandır. Böyle bir birlik de dünyada 
hiçbir ülkede yoktur. Peygamberimizin konuşma di
li Arapça, Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu halde, bü
tün Araplar Müslüman değildir. Buna karşılık, bütün 
Türk asıllılar ise Müslümandır. İşte canlı misali; ta 
Afganistan'dan gelen Türk asıllı mülteciler. 

İşte, Atatürk, böyle bir Türk toplumunu perçinli 
bir kitle olarak dünyaya tanıtmıştır; ama sonradan, 
Batı teknolojisini almak yerine, Batı uygarlığı ve Ba
tı modeli demokrasi görüntüsü içerisinde ve bilinen 
siyaset adamlarının elinde bu ülke ve bu millet par
çalanmaya çalışılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin bir üyesi, bir maruf bakan, Türkiye radyo ve te
levizyonlarından «Ben Türk değilim» diyebilmiştir. 
Yine, demokrasi ve özgürlük hayalleri içerisinde do
laşan bir başbakan, kabinesine, suiistimalleri, rüşvet 
ve vurgunculuk eylemleri müseccel olan, vatandaşlar
ca bilinen ve sonra da Yüce Divanda bu suçlardan 
hüküm giyen kişileri bakan yapıp kabineye ve Ata
türk'ün kurduğu partiye alıp, Atatürk'ün mirası olan 
ilkelerini ve cumhuriyeti idame ettirmek amacı ile 
ikurduğu partinin Ibaşma geçerek, ülke ve mıilleıtin ne 
hale gelmesine, nasıl bölünmesine seyirci kalındığı 
her Türk vatandaşının gözü önünde cereyan etmiş ve 
hafızasına, vicdanına yerleşmiştir. 

Batılı demokrasi ve özgürlük anlayışı bu mudur?.. 
Ülkemizi ve milletimizi bu hale 'getirmek için mi böy
le bir modele bel bağladık?.. Biz, başkalarının ken
dileri için, kendi halkları ve düzenleri için geliştir
dikleri modellere tam olarak bağlı kalamayız. Bu bi
zim bağımsızlık ve özgürlük düşüncemize ters düşer. 
Biz sadece o modellerin iyi taraflarını, bize uygun ge
lebilecek olanlarını almayı düşünebiliriz. Bunun ak
sini düşünmek, Atatürk ilkelerine ters düşer. Model 
istiyorsak, işte Atatürk'ün yarattığı bize emanet ettiği 
ve inkılapçılık ilkesini benimsemekle de «Geliştirin» 
dediği model, sistem, düşünce tarzı ve poltikalar man
zumesi.. , 

İşte bizim Devlet ve Millet olarak idame ettirme
ye yükümlü olduğumuz, varlığımızın temeli, Atatürk' 
ün kurduğu, bağımsızlığını sağladığı, geliştirdiği Dev
let ve hedef olarak, çağdaş uygarlık düzeyini göster
diği ekonomik ve siyasî bağımsızlığı öngören model 
veya sistemdir. 

Şu hususa dikkat edelim : 
Dünyada milletlerin başına gelen en büyük iki 

felaket vardır : Harpler ve enflasyon. Her ikisi de 
ülkeleri" ve milletleri yıpratır, milletlerin dengesi bo-
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zulur, ahlâkı bozulur, maddî ve manevî bütün var- I 
lıkları sarsılır, aileler, insanlar perişan olur. Sulh za
manında bir milletin ve ülkenin en büyük davası eko- I 
nomisidir. Halkın yaşamı bütünüyle bir ekonomik 
olaydan ayrı düşünülemez. Yıllardan beri, Atatürk'ün 
ekonomik politikası yerine, yabancı ülke ve ku
ruluşların dikte ettirdiği bir ekonomik politika 
uygulanmaktadır. Atatürk, harplerden yeni kur
tulmuş harabe bir ülkeyi ekonomisini sıfırdan alarak 
ve Osmanlı borçlarını da devralarak inkılapları ger
çekleştirmiş, modern bir Devlet ve ülke geliştirmiş, 
borçlarımızı ödemiş, kendi ithal ihtiyaçlarınızı 
uluslararası kuruluşlardan ve diğer ülkelerden borç 
alarak değil, kendi kaynaklarımızla sağlamış, dünya 
ekonomik krizi atlatılmış, Devlet, İkinci Cihan Har
bine hazırlanmış ve ondan en az zararla kurtulma 
imkanları yaratılmıştır. 

Üniversiteleri geliştirerek, ülkenin muhtaç olduğu I 
çok sayıda bilim ve fen adamları yetiştirilmiş, altya
pı kurulmuş, temel sanayilerin bir kısmını kurdur
maya başlamış, bir kısmının da kuruluş hazırlıkları- I 
nı yaptırmış, sanayileşmeyi büyük ölçüde ele almış; 
ancak her mahallede, eski ölçülere göre, bir milyoner I 
yetiştirmemiştir. I 

Bir de şimdi içinde bulunduğumuz duruma ba
kalım : | 

Yabancı ülke ve kuruluşların bizi gırtlağımıza | 
kadar borçlandırarak, nefes alabilmemiz için bize is-
itedfikleni malî ekonomik ve nihayet siyasî politikaları 
dikte ettirecek kadar ileri giden ve pervasızca çeşitli 
uluslararası anlaşmaları tek taraflı tefsir ederek* dost- I 
luğa ve işbirliği anlayışına hiç sığmayan davranışla- I 
rıyla Türk ekonomisi ne hale geldi. I 

Bugün sadece borç mirasımız 20 milyar dolara 
yaklaşmaktadır. Bu borç, Düyunu Umumiye ile kı
yaslanamayacak kadar çok büyüktür. Torunlarımız I 
bile bu borcu ödeyemeyecektir. I 

Şimdi demokrasi kahramanlarına ve hayranlarına 
sorulabilir mi : Demokratik rejimin vazgeçilmez un
surları olan siyasî partilerin ve yöneticilerin, en uz- I 
laşmaz ve anlaşmaz tutumları, rekabetleri, amansız I 
çırpınmalar ve çekişmeleri sonucunda Atatürk'ün mi- I 
rası ne hale getirildi, ülke ne durumda teslim alın- I 
mıştı, şimdi ne haldedir, ne oldu da ülkeyi bu hale I 
getirdik, çalışan bu kadar insanın emek ve çabaları- I 
nın mahsulü bu mudur, bu kadar çalışma ve emek- I 
ten sonra ülke niçin ekonomik ve siyasî iflasın eşiği- I 
ne gelsin?.. * S 
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Eğer şöyle bir sistem geliştirmiş olsa idi ve hü
kümetlerin bir envanterle birlikte siyasî ve ekonomik 
durumu belgelerle birbirine devretmeleri âdet haline 
gelseydi, kimlerin, ülkeyi teslim aldıkları noktadan 
nereye getirdikleri kolayca saptanabilirdi. 

Bu Anayasada bağımsız bir Türk ekonomisinin 
anaçizgileri belirtilmelidir. Yarım milyon nüfuslu bir 
Lüksemburg Dukalığından 5 milyon dolar borç al
maya tenezzül edecek duruma düşen bir Cumhuriyet 
Hükümetine, Türk tarihinin en kötü dönemlerinde 
bile rastlamak mümkün değildir. Bugün her bir Lük
semburg vatandaşı 45 milyon nüfuslu Türkiye'ye 10 
dolar borç vermiş durumdadır. Nerede değerli eko
nomistlerimiz?.. Türkiye'de bugün dünyada hiçbir 
ekonomik heyete nasip olmayan bir destek, bildikle
rini ve istediklerini uygulamaya fırsat veren bir eko
nomik vasat mevcuttur. Her türlü hareketlerinin ar
kasına dayanabilecekleri kuvvet vardır. Doğruluğuna 
inandıkları her tedbiri kolayca, rahatça ve çabukça 
alabilirler; yıllarca çıkarılmayan vergi kanunlarında 
olduğu gibi. Kendilerini engelleyen hiçbir faktör yok. 
Grevler yasak, işçiyi işten çıkarmak yasak, üretim 
ve çalışma için her türlü teşvik ve destek var, ne ted
biri getirseler uygulanıyor. Buna rağmen ne durum
dayız ve son yıllarda ne hale getirildik?.. Bunu de
ğerlendirmek gerekir. İzlenen ekonomik politikalarla 
ne kadar süper zengin, ne kadar uluslararası vurgun-. 
cu, ne kadar fakir, ne kadar iflas eden şirket, kapa
nan dükkân, işini terkeden esnaf, ne kadar işsiz ve 
arkası gelebilecek işsizlik, ne oranda artan devlet 
borçları?.. Basit bir kıyaslama ve bilanço bunları 
saptamaya yeter. 

Atatürk çizgisinden ayrılınca ve ilkelerinden uzak
laştıkça işte başımıza gelenler... Ekonomiye yeni mo
deller aramaya kalkmamalı, Atatürk'ün gösterdiği 
genel hedefleri dikkate almalı ve işlemeli. Atatürk'ün 
Birinci İktisat Kongresini düşünelim, bir de İkinci 
İzmir İktisat Kongresini. İkincinin sonucu nedir, bun
dan ne elde edildi, uygulamaları nerede?.. 

Ekonomik bölümü sona erdirirken, kamu- ve özel 
sektör işbirliği üzerinde durmak isterim. 

Ülkemizde hür teşebbüse engel olan hiçbir şey 
yoktur. Kişi istediği işi yapar, istediği kadar çalışır 
ve kazanır. Hür teşebbüs, kârı az olan ve rizikosu 
bulunan işlere girmez; bu ekonomik kuraldır; fakat 
devlet görevini yapmak için sadece altyapı ve hiz
met sektörüne eğilmez, ekonominin bütün sektörle
rine yardım etmek durumunda kalır. Şu halde, özel 
sektörün yapmak istemediği işi devlet üstlenmek 
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mecburiyetinde kalır, Her iki sektör de iş imkânları 
yaratmak durumundadır. Üretime yardım edecek ve 
destekleyeceklerdir. Dolayısıyla birbirine ters düşen, 
hiçbirine rakip olan, birbirlerine kötülük yapmak is
teyen iki hasım taraf değil, birbirlerine yardıma, be
raber çalışmaya ve işbirliğine mecbur olan, dayanış
ma içinde ülke ve millete iş ve hizmet sağlayan, kay
naşması gereken entegre durumda iki taraf olarak 
düşünülmelidir. Bu nedenle özel sektörü kötülemek, 
karşımıza almak gibi bir düşünce olamaz. Ülke içe
risinde çalışanların çoğu özel kesimdedir. Kaç dev
let dairesi vardır, kaç devlet memuru varttır, kaç dük
kân, özel işyeri, imalathane vardır?.. Kıyaslamaya bi
le lüzum yok. Her vatandaş çalışıp hayatını kazan
mak ister. Bunun için de işe ve dolayısıyla işyerine 
ihtiyaç vardır. Şu halde, iş yaratan bir müessese ola
rak özel sektör ve müteşebbis takdire layıktır. Ülke 
ancak bunların sayısı arttıkça yükselir. Devlet ver
gi almasını bilir, vergi adaletini ve iş güvenliğini - gü
vencesini sağlarsa, özel ve kamu el ele beraberce yü
rüyerek . ve birbirini destekleyerek ülke kalkınmasını 
sağlarlar. Kamu sektörü de rasyonel çalışır ve kârlı
lık esasına göre yönetilirse devletin yükü azalır. Şu 
halde, Atatürk'ün ekonomik politikasında rakip iki 
unsur yaratılmamış, birbirini tamamlayan ekonomik 
birimler öngörülmüştür, tşte bu politika Anayasa ile 
geçerlilik kazanmalıdır. 

Şimdi Atatürk'ün dış politikasının Anayasada yan
sıtılması gereğine de kısaca değinmek istiyorum. 

Bugünkü dış politikalara bir göz atalım : Dünya
nın en güçlü, müreffeh ve zengin ülkelerinden birinin 
açık desteklediği Arap Birliği ve îslam Birliğinin se
yirciliğinde, etrafındaki ülkelerden nüfus ve coğrafî 
yer bakımından çok küçük olan bir ülke, Birleşmiş 
Milletler ve insanlıkla alay edercesine komşumuz bir 
devletin topraklarında ilerliyor, insanları vahşice öl
dürüyor, gündüz ateşkes ilan edip gece bozuyor, deh
şet saçıyor, dünyaya meydan okuyor; bütün bunlara 
rağmen silah ve para yardımı görüyor ve bu devlete 
müeyyide uygulamak sadece sözde kalıyor. 

Bu arada bize gelince : Vatandaşlarımızın canını 
kurtarmak, huzur içinde yaşamalarım sağlamak, yok 
olmak üzere olan devleti korumak, ekonomisini if
lastan kurtarmak çabasıyla elinden geleni yapmaya 
çalışan bir idareye, «Sende demokrasi yoktur» diye 
müeyyide uygulamaya kalkan, Avrupa Konseyinden 
atmaya çalışan, taahhüt ettikleri kredileri vermemek 
için nazlanan ve son yıllardaki o kara günler yaşan
mamış ve her şey unutulmuş gibi bir an önce kendi-
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lerine benzer demokrasiye ve eski halimize geçmeye 
zorlayan niyet ve düşüncelere ibretle bakmak lazım. 

Bunların karşısında statik duran bir dış politika 
Atatürk ilkeleriyle bağdaşamaz. Atatürk dış politikası 
seyirci bir politika ıdleğilıdıir. Şimdi büyük devletlerin 
uygulamaya koyuldukları uzalktan önleyici 'bir poli
tikadır., 

Anayasada NATO'mun veya diğer uluslararası 
kuruluşların yeri yoktur. Bu Anayasa Türic Devle
tinin Anayasasıdır, millî Anayasadır. Devlet lüzumlu 
gördüğü ikili veya çolk taraflı anlaşmalara ülkenin 
yüksek mıillî menfaati balkımıından Ikaitılabtilü'r; fakat 
bunlar miçbir zaman anayasa dile bağlayıcı olmaz. 
Fransızlar ve Yunanlılar NATO'num Askerî Kana
dından çekildiler. Yunanlılar tekrar dlönmıefc istedi. 
Biz Anayasaya bunu koyarsak böyle manevralar 
yapmak fırsatımdan bile yoksun oluruz. 

Atatürk ilkelerinin ihir (kısmını Anayasa çençeve-
sıinde ele alarak ikıyaslama yaptıktan sonra, şimdi 
Anayasa genelinde 'bazı noktalara değiniyorum. 

Devletin temel görevleri arasında en önemli bir 
faktör, (insanları yaptıkları ve yapabilecekleri işe ve 
işim önemime göre değerlendirecek, adil ve haklara 
saygılı bir personel rejimi kurımalk ve geliştirmekle 
yükümlüdür. Partiler ve koalisyonları politik amaçlı 
devlet bakanlıMan kurmamalı, yaz boz tahtası gibi 
bâkanlılk icat edip soınradan lağvetmeye kalkışmamıalı. 
bakanlık sayısı Anayasada" belirtilmeli, kadrolarının 
saptanması ise ıkadrolama prensiplerine göre ilgili 
kanunlarla sağlanacağına işaret edilmeli, devlete bağ
lı bütün kuruluşların randımanlı çalışması ve mer tür
lü yolsuzluğun önlenmesi sağlanmalıdır. 

IDevlet malarının muhafaza ve kontroluma Ana
yasada yer 'verilmelidir. Millî emlakin temimi, balkı
mı, geliştirilmesi ve suiistimallerden lanndırıiaralk 
umumum yararlarına sunulması Anayasa teminatı al
tında olmalıdır. Devlet malları yağma edilmemelidir. 
Devlet /konut olan yerleri resmî daire olarak ıkuillan-
mamıalııdır.ı 

Özgürlükler : 
IBütun özgürlükler devletin varlığıyla kâimdir. Şu 

halde, teme! özgürlük devlet ive toplu olarak bir bü
tün ıhaünde milletin özgürlüğüdür. Diğer özgürlük
ler bumun içindedir ve 'bunum elemanlarıdır. Dola
yısıyla bütün diğer özgürlükler anaözgürlüğe karşı 
bir davranış içine giremezler H 

Kamu kuruluşlarında, memurlarda olduğu gibi 
işçilere de grev hakkı tanımmamalıdır. Böylece aynı 
evsaftaki bir iş için sırf daha fazla ücret alabilmek 
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amacıyla personel 'kaymaları önlenir, işçi-memur 
problemi ortadan kalkar. Ancaik, 'bu öneri hakla-

- n 'eklen almak amacını gütmez. İş değerlendirme 
esaslarına göre hazırlanacak ücret rejimiyle işçi Ve 
memur halkları Anayasal teminat altına alınır. 

Özel sektörde grev, grev hakkı, işçi ve işveren 
menfaatlerinin karşılıklı düzerdenmıesi suretiyle ka
bili tatbik ve tahammül edilebilir temellere dayanır. 
Üretim ve verim esasına dayalı bir prim sisitemiyie 
işçinin çalışma, beceri ve tecrübesi değerlendirilir ve 
teminat altına alınır. 

.Simidi Tasarının millelMnize sunulması biçimine 
ve dolayısıyla hazırlanmıası hususuna da bir an de
ğinmek istiyorum. 

'Burada bir hususu belirtmek mecburiyetini duyu
yorum : Türk Milletinin gözünün önünde cereyan 
eden Anayasa Tasarısı üzerindeki çalışmalara hiçbir 
şekilde gölge düşürülmemesi, Anayasa Komisyonu
nun bazı tutumları dolayısıyla kendisine yöneltilen 
bazı eleştirilerin vatandaşlar arasında kaygı, kuşku 
ve yanlış değerlendirmelere meydan verilmemesi için, 
Tasarının bütün bu gibi noktaları dikkate alarak 
olumlu1 ve olumsuz düşünülebilen 'birçok farktörle-
rin Danışma Meclislinde değerlendirilmekte olduğu
nu ve Meclisiten gerekli katkılardan sonra Konseye 
sunulacağını 'vurgulamak işitiyorum. Bu nedenle ba
zı olayları zikrederek Komisyonun 'bazı yaklaşımla
rına katılamadığımı 'belirtmek istiyorum. 

lÖrneğin, üç eski Cumhurbaşkanının ayrı ayrı gö
rüşlerimin alınması için girişilen faaiyet ve buna 
harcanan zaman... Bu Sayın Cumhurbaşkanlıarımızın 
Anayasa hakkında'ki görüşleri esasen uygu'lamadaki 
davranışlarıyla en iyi şekilde ortaya çıkmıştı; fakat 
bir »eski Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ise çok ti
tiz bir planlama sonucu 14 Mayıs gününe rastlatıl
mış gibi görünüyor. iBu da eski Demokrat Partinin 
seçimli kazandığı zafer günüdür. «Acaba Sayın Ana
yasa Komisyonu bu günü millete hatırlatmak ve kut
lamak için mi bu yolu seçti?.. Diğer iki Cumhur
başkanını ziyaret bu taktiği kamufle için mi düşü
nülmüştür?..» diye halikın zihninde 'bir şey hâsıl ol
du. ı«'Bu görüşmelerin acaba hâsılası ne öldü?.. Bu 
görüşler Anayasada nasıl yansıdı?.. Anayasanın uz
laştırıcı, 'barıştırıcı, birleştirici olması düşünülmüyor 
muydu?.. Acaba 19S1 Anayasasından intikam almak 
için mi 'bu yol seçilmiştir?..» diye düşünenler var. 
Bu hüküm bir kısmı vatandaşlar arasında kuşku ya
ratmıştır. Böyle bir yol seçilmemeiydi. Eski' Demok
rat Parti ruhunu ihya çabaları bu ülkeye bir şey ka

zandırmaz, sadece politikalara çıkar kazandırır zan
nediyorum. Politik amaç kokan, intikam hislerini 
tazelemekten başka hiçbir şeye yaramayan bir dav
ranış görüntüsünü veren böyle bir harekete tevessül 
edileceği ve bunun için en az ibir haftalık zaman 
hoşuna harcanacağa yerde, dünyada yayınlanan hiç 
bir eserde yokluğu göze çarpmayan giriş önsözü, hu 
anayasayı hazırlama amacım 'belirten holüm hazır-
lansaydı çok daha iyi olmaz mıydı? Önsözsüz ve 
yazılış amacı belli olmayan bir kitap yayınlanamaya-
cağına göre, Komisyonun bu en önemli ve Ö2iü bö
lümden sarfınazar ederek bunun hazırlanmasını Ge
nel Kurula bırakması da 'büyük bir yanılgı ve kuşku 
doğurucu bir durum olarak önümüze ıdikiliyor. 

insan düşünüyor, Komisyon bu 'başlığı yazmak
tan niçiin kaçındı? Acaba İl 12 iEylül'ü haklı göstere
cek ve yeni anayasanın hazırlanmasını mecburî kı
lan sebepleri gerekçe olarak göstermekten çekindi
ği için mi? Tarafsızlık bu mudur? Görüşmelere ara 
verilen iki günde bu yazılamaz mı idi?. Bu sizin va
zifemiz değil midiir? Komisyon bunu tamamlarsa da
ha iyi olmaz mıydı? 

Bu yeni anayasa milletin 'bir bölümüne karşı ha
zırlanmış bir 'belge değildir. 'Milleti yönetemeyenlere, 
Milleti felakete sürükleyenlere karşı girişilen bu ha
reketin felsefesidir. Ayrıca Anayasa Komisyonu, şim
diye kadar görevi belli olan bildiğimiz hiç bir millî 
komisyonda rastlanmamış bir durum içinde, kendile
rine Meclis adına Komisyon olarak bir tasarı ha
zırlama görevi verilmiştir. Komisyon '8 ay kadar or
tak çalışma yapıyor, sonucunda bunu biz toplu ola
rak beğenmedik, siz ne yaparsanız yapın diye Mec
lise sunuyor. Sadece (2 üyesinin toptan benimsediği 
bir metin Komisyonca kabul edilmiş sayılmaz. Ken
dilerine, Meclise uygun bulmadıkları bir tasarı ha
zırlamak görevi verilmemiştir. Kendilerin'in üzerinde 
birleşemedikleri ibir tasarının milletimizi nasıl birleş
tireceği hiç düşünülmedi mi? Böyle bir belgeyi Kon
seye nasıl sunabiliriz? Bu tutumuyla Komisyon ken
disini feshetmiş saymalı ve istifa etmeli. Meclisimiz 
çok kısa zamanda, üzerinde ekseriyetle mutabık ka
lacağımız şekilde bu metni düzeltebilir. Zaten üye
lerin çeşitli görüşlerine Komisyon olarak cevap ver
me durumu, olamaz. Çünkü Komisyon içinde de böy
le karşı görüşler vardır. 

Bu nedenle şunu öneriyorum : Üyelerin çoğunu 
dinledik. Genel istek ve temayül az-çok belli oldu. 
Sayın Komisyon lütfen tekrar blir araya gelsin, mah
fuz olan söz hakkı şerhlerini geri alsın ve ekseriyetle 
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kabul ettiğini gösterir ve giriş ıkısmını da ekleyerek 
ıbu tasarıyı Meclise sunsun ve sonra hemen madde
lere geçıilstin. 

Şimdi efendim, Türk ID.il Kurumuyla ilgili kıs-
ma geçiyorum : Türk Dil Kurumu Atatürk'ün en 
büyük eserlerinden 'biridir. İlke direktifleri 'bellidir. 
Atatürk bunun yanında Dil Tarih ve Coğrafya Fa
kültesini kurmuştur. Atatürlk'ün inkılapçılık ilkesi 
ayakta duruyor, eserlerimi geliştirin diyor, ortadan 
kaldırın demiyor. Bir yönetici yanlış iş yapmışsa, be-
cerilksizse, kötü niyetli ilse başında bulunduğu mües
seseyi kapatamayız. Vücuda mikrop girince mikrop 
öldürülür, yoksa vücut ortadan kaldırılmaz. 

Atatürlk'ün kurduğu ve hedeflerini tayin ettiği 
müesseseler, kurumlar vardır. Türk Hava Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Halkevleri, 
Halk 'Partisi, 'benzeri. Bunlar kötü yöneticilerin eline 
geçti diye kapatılamaz. 'Bunlara başka isim vermekle 
bir şey elde edilmez. Ataütrk'ün Doğumunun ICD'ün-
cü yılında eserlerine dolambaçlı yoldan 'karşı çık
manın emareleri olabilir »bunlar. 

Atatürk'ün hiç bir eseri anayasa alet edilerek or
tadan kaldırılamaz. 

iSenato belirli bir amaçla kuruldu. Birkaç dönem 
içerisinde öngörülen fonksiyonlarının büyük bir kıs
mını yaptı. Kendi görevleri bakımımdan, Millet Mec
lisinin yaptıklarından daha çoğunu ve daha iyisini 
yaptı. 191611 Anayasasıyla getirilmiş müessese diye bu
nu kaldırmaya çalışma intibaını vermek doğru olmaz. 

Senato yaşlılar ve tecrübeliler meclisi ve denge 
uftsuru olmuştur. 'Bunun politikacıların etkisinden 
kurtulması sağlandığı, Ihım ve menfaatler ve heye
canlar dışında milletin mukadderatında rol oynaya
bilecek elemanlarla teçhiz edildiği takdirde çok iyi 
işler başarabilir. 1150 kişilik Senatonun yarısından 
biraz fazlası politikadan gelmeyen, siyasî parti üyesi 
olmayan, tarafsız;, tecrübeli, kabiliyetli, vatanseverli
ğini İspat etmiş kişilerden seçilirse, Senato büyük 
hizmetler görebilir. 

Seçmen yaşı : Temel hak ve hürriyetlerle ilgili 
olaralk (bir vatandaşa 'belirli bir yaşa gelince devlette 
bir memuriyet alma, sosyal sigorta, Emekli Sandığı 
üyesi olma, aidat ödeme, motorlu araç ehliyeti alma, 
askerlik çağına gelince askerlik yapma, üniversite im
tihanlarını kazanmak üzere üniversiteye devam ötme, 
miras hakkı, harikaya para yatırma-çekme, cezaî eh
liyet, sendika üyeliği... (Bütün haklar veriliyor. Eğer 
bütün hu haklar için belirli bir yaş sınırı getirilmişse, 
hak olarak anayasada yer alan seçme hakkı da bu 
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sınıflar içerisinde olmalıdır. Burada değişiklik yap
manın gerekçesi nedir, bunu 'bilmiyorum. Örneğin, 
Kasım Referandumunda '20 yaşını doldüramayanlar 
seçimde pekala oy kullanma çağına gelecekler. Üni
versite gençliğinden 30Cİ hine yakın hir kısmı 1-12 se
nelik devrede oyunu kullanamayacak. 'Bu aydin genç
lerin oyları, siyaset adamlarına okuma-yazma bilme
yenlerin verecekleri oylardan daha fazla ışık tutacak 
niteliktedir. Bu gençlere" askerlik yapabilirsin; ama 
oy veremezsin dersek, bunun nedenini bildirmek ve 
gerekçesiyle onları inandırmak lazım. 'Ben bütün bu 
hakların aynı yaş sınırına göre belirlenmesinden ya
nayım. 

r9l6İl Anayasasından önce deliler, çocuklar ve su
baylara oy hakkı yoktu. Ordu siyaset dışı kalsın diye 
bu yapıldı; fakat şimdi değişti. Ordu siyasete mi gir
di?.. 

Meclislere geçiyorum : Niçin 400 'milletvekili? Bu
nun sebebini açıkça 'belirtmek lazım, 1450 değil, 3ICO 
değil neden? 

Demokrasiye, halkın beğendiği, güvendiği, iste
diği 'kimseleri ve grupları seçme ve işbaşına getirme 
ve kendisini yönetmesine fırsat verme sistemi olarak 
bakılabilir. Seçme deyince, insanın uygun bulduğu, 
beğendiği, ümitle bağlı olabileceğine İnandığını diğer
leri arasından ayırdetmek, ayırmak, çekip almaktır. 
Şimdi gördüğüm, bildiğim, 'inandığım, güvendiğim bir 
kişi ortada varsa, belirli sisteme, modellere uysun 
diye denenmemiş, tanınmamış, ne yapacağı belli ol
mayan bir kişiyi niçin arayım? Eğer böyle bir ana
yasanın tekrar yapılması çalışmalarına mecbur bıra
kılmamak ve 12 Eylül öncesi millî çöküntüye tekrar 
dönmemek İstiyorsak, Anayasalda geçici bir madde 
ile bugünkü yaşama imkânımızı sağlayanlara daha 
bir müddet yönetim sorumluluğunu vermeye mecbu
ruz. Her türlü art düşünceden, hile ve kötü niyet
ten uzak olarak ve 'hiç bir riya ve yaltakçılık, dal
kavukluk açısından hareket etmeden, Devlet Baş
kanımızı hukukî inceliklerle bu Anayasaya sokmak 
mecburiyetindeyiz. 

Konsey Üyeleri Devlet Başkanımızla birlikte bir 
Harekât yapmışlardır. ıBu bir İnkılap ınitellğindedir. 
Bunun gerçekleşmesi için 'Konseyin belirli bir süre 
hizmette ve güvence altında bulunması lazımdır. Ken
dilerine anayasada geçici bir madde ile bir devre İçin, 
şimdikine benzer bir statü tanınabilir. 

Sonuç olarak, katkilarımızla Yüce Meclisimizden 
en iiyi bir şekilde geçecek olan bu Anayasa için ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşdkkür edenim Sayın Özgöker. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI —< Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan? >•' 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Başkan ve değerli arkadaşla
rım; | 

ISayın Nuri Özgöker'in açıklamalarına, dıiğer ar
kadaşlarımızla birlikte cevap vereceğiz. Yalnız bir 
ıkonuya, şu, «'15 üyeden '2'slnin kabul ettiği anayasa» 
fiikni 'hakkında görüşlerimi tekrar açıklamak istiyo
rum : 

(Sanıyordum ki, ikıinci gün yaptığım açıklamadan 
sonra 'bu konu artık gündeme gelmez. Geldıi ve çok 
şiddetle geldi. O kadar şiddetle geldıi iki, Sayın Nuri 
Özgöker Komisyonun ist Uf a ©tanesini istedi. 

Arkadaşlarım; 
Tekrarlıyorum, Komisyon anayasayı oybirliğiyle 

kabul etmiştir. Yalnız bazı maddeler üzerinde muha -
lıif kalan arkadaşlarımız muhalefetlerini açıklamış
lardır, belirtmişlerdir. Yani, 35'dnci ma'dde üzerinde 
9 arkadaşımız olumlu oy Ikullanmış, 6 arkadaşımız 
menlfi oy kullanmıştır. Madde 'kabul edilmiştir; fa-
ıkait bu 6 arkadaşımızdan 1-I2's!i görüşlerini Genel Ku
rula arz etmeyi yararlı gömmüşlerdir veya'hUtta ken
di görüşlerimin, bu anayasanın genel ilkelerine uy
madığı kanaatine (kapılarak, inanarak mazeretlerini 
bildirmişlerdir. 'Mesele bundan ibarettir. Bir ıhukuık 
düzeninde, bir parlamento hayatında, bir parlamen
tonun komisyonunda sık silk görülen normal bir 
olaydır. Esasen 'Danışma Meclislimiz 'bu tür olayları 
yaşamıştır. Burada muhalefet şerhi verdi, konuşma 
Ihalkkı var, yok vesaire diyerek bu gibi tartışmalara 
da ıhep beraber şahit olduk. »Şimdi il'5 arkadaştan 13'ü 
çeşitli sebeplerden dolayı muhalefetlerini belirttiler 
diye bu anayasanın 'btir azınlık yalhut 2 kişi tarafın
dan kabul edildiğini söylemenin çok cüretkârane bir 
ıhareket olduğu kanaatindeyim. Biz nasıl bütün arka
daşlara saygılı davranmakla borçluysak, bütün arka
daşların da bize aynı şekilde saygılı davranmak zo
runda olduğu kanaati tideyim. Açıklanmış bir gerçe
ği mütemadiyen ele alara'k bu şekilde işlemeye ça
lışmanın doğaı olmadığı 'kanaatindeyim. Bu kanaa
timi arkadaşlarıma duyurmayı da yararlı buldum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Söz Sayın Gelendost'un, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
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Yarının güçlü, saygın, güvenilir, huzurlu ve mut
lu insanlar ülkesi olmasını dilediğim, yeni Türkiye' 
sini kuracak, kişilikli ve seçkin siz mimarlarını ta
zimle selamlayarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben 71 inci sırada, çok yorgun olduğunuz bir za

manda söz almış bulunuyorum. «Gök kubbe altında 
söylenmemiş söz kalmamıştır» diye bir deyim var
dır, o deyimi müzakeresini yaptığımız konuya uyar
larsak, Anayasa Taslağının tümü ve hatta pek çok 
maddeleri üzerinde söylenecek pek söz kalmadı. Bir 
ara bu mülahaza ile söz hakkımdan feragat etmeyi 
dahi düşündüm; fakat bu muhteşem yapıya belki 
yararlı bir sözcükle de olsa katkım olabilir düşünce
siyle bu tasavvurumdan vazgeçtim. Bir haftayı aşan 
bir süreden beri, borçoğu tekrar olan görüşleri din
lemekten de yorulduğunuzu bilmekteyim. İşte bu gö
rüş ve düşüncelerin ışığı altında, mümkün olduğu ka
dar tekrarlardan kaçınarak, 1961 Anayasasının bize 
uymayan, yani bunalımlarımıza sebep olan yanları
nın yeni Taslakta ne dereceye kadar karşılandığını 
veya karşılanmadığını belirterek görüşlerimi arz ve 
izaha çalışacağım. 

1961 Anayasasındaki organizasyondaki arızalar : 
Organizasyondaki görevlerle, görevliler arasındaki 

gerekli ahenk sağlanmamıştır. Her parçası ayrı ihti
sas isteyen, komplike makine haline gelmiş, devletini 
kurup, işletecek yetenekte personel işbaşına getiril
memiştir. Bazı örnekler verelim : 

1. 1961 Anayasası, seçme ve seçilme hakkıyla 
siyasî partilerle ilgili kuralları ilkeler amacı doğrul
tusunda düzenleyemediği için, amacı hilafına parti
zan politikacıların siyasî hayatımıza egemen olma
sını önleyememiştir. Taslakta ise, milletvekili seçme 
yeterliği için önceki Anayasaya göre biraz daha nite
likler yer almışsa da 2485 sayılı Kurucu Meclis Hak
kındaki Kanunda olduğu gibi, muhitinde sevilen ve 
tanınmış kişi olması şartı getirilmemiştir. 

2. Partizan politikacıların meydana getirdiği 
meclisler görevlerini gereği gibi yapmamış, Anayasa
mızın 123 üncü maddesinin emrettiği yasa, 12 Eylül 
1980 tarihine kadar çıkarılamamış, Anayasa Mahke
mesine kontenjandan seçilecek üyelerin seçimi bazen 
10 yıl geciktirilmiş, cumhurbaşkanı aylarca seçileme-
yerek, Devlet başsız kalmış, Meclis başkanlıkları ve 
komisyonları terekküp ettirilerek çalışmaya geçirile
memiştir. Taslakta olağanüstü hallerle ilgili hükümler 
getirilmişse de, 137 nci maddede çıkarılması öngörü
len olağanüstü hal kanununun ne zaman çıkarılacağı, 
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Anayasa Mahkemesinde boşalan üyeliğin ne kadar 
süre içinde cumhurbaşkanınca doldurulacağı ve üye
lerinde aranan niteliklerin neler olduğu açıkça belir
tilmemiştir. Aylarca sonucu alınamayan cumhurbaş
kanlığı seçiminin 20 günde, başkanlık divanının se
çimlerini kısa sürede tamamlanması hükmünün geti
rilmesini yerinde bir düzenleme olarak görmekteyim. 
(Taslak, 111) 

3. 1961 Anayasa düzenlemesiyle yargı ve yü
rütme organları •birbirini kös tekler hale gelmiş, Millî 
Güvenlik Kuruluyla, Bakanlar Kurulu, Devlet Plan
lama Teşkilatıyla siyasî kadrolar plan tercihlerinde 
çatışarak işleri çıkmaza ve kargaşaya sürüklemişler
dir. 

4. Cumhurbaşkanının yetkileri kısılarak tutuk 
icra yaratılmış ve yetkisinin kısıtlı olmasından yakı
nır hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı yetkisizliği dola
yısıyla siyasî kadroları yurt yararları doğrultusunda 
birlikte çalışmaya yöneltememiştir. Cumhurbaşkanlı
ğı gibi yüce makamın onay makamı olmaktan kurta
rılıp Taslakta Başkanlık sistemine benzer de olsa, yet
ki ve görevlerle güçlendirilmiş olmasını olumlu bul
maktayım. (Taslak, 113,115) 

Organlarda ve kavramların kapalı kalmasındaki 
arızalar : 

tike ve müeyyide eksikliklerine birkaç misal ve
relim. 

1. Mülk edinmede meşru iktisap şeklinin tespit 
edilmemiş olması, bütün sosyal kavgaların üzerinde 
koptuğu ve belki de bütün kavgaların temelinde mül
kiyet sorunu olduğu aşikârdır. Mülkiyetin elde edil
mesi, kullanılması ve başkasına intikali Anayasanın 
36 ncı maddesinde düzenlenmiş ve bu madde iktisap
tan bahsetmişse de iktisabın meşruiyet esaslarının ne 
olduğu ve nelerin kişisel mülkiyet konusu olamaya
cağı ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Oysa, buna ge
rek vardır. Sosyal adaletçi bir anayasa için, mülkiye
tin iktisabında meşruiyete esas olacak bir ilkenin ge
tirilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Atatürk, ka
zancın meşruiyet esasını tespit etmiş ve böylece ka
zancı teşvik ederek, «Bir insanın emeği mahsulü olan 
her şeye sahip olması, devletin müdahale edemeyece
ği ferdin yüksek haklarındandır. İnsan namuskârane 
sahip olduğu mal ve mülküne istediği gibi tasarruf 
eder, satabilir, satmayabilir, istediğine verebilir» de
miştir. 

Birkaç sene içinde apartmanlar dikenleri, asgarî 
ücret 10 bin lira olduğu halde, 5 bin lira gazinolarda 
bahşiş verebilenleri, köpeklere sünnet düğünleri ter-
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tip ederek yüzbinler harcayanları, fakir fukaranın üç 
beş kuruşunu toplayarak, milyonları yurt dışına ka
çırıp ve kendileri (de kaçıp, saltanat sürenleri, rüşvet 
şirketleri işletenleri tespit ve takip edecek, yakala
yıp yargı mercileri önüne çıkaracak güçlü yönetimlere 
ihtiyacımız olduğu aşikârdır. 

, Üzülerek belirteyim ki, Taslakta kazançta meşrui
yet ilkesini ve mülkiyette iktisap kuralını tayin ede
cek hükümlere rastlamamaktayız. Bunun sonucu ola
rak yeni memuriyete giren bir adayda mal bildirimi 
aranacak ve fakat kısa sürede milyarlık servet edinen
lerin iktisap yolları karanlık kalacaktır. 

2. 1961 Anayasasıyla oluşturulan partiler anarşi
si. 

Taslakta Anayasa Mahkemesinin siyasî partilerin 
kapatılması davasına bakacağına dair hüküm mevcut
sa da, yöneticilerin yargılayıp, cezalandıracağı hük
müne rastlamamaktayız. Taslakta Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliğinin düşmesi, üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı hüküm giymesi halinde infaz Meclisin 
kararına bağlanmış ise de, Meclisin olumsuz kararı 
halinde Cumhuriyet Başsavcısına Anayasa Mahkemesi 
nezdinde itiraz edebilme yetkisi tanınmamıştır. (Tas
lak, 96, 183) 

~> 
3. 1961 Anayasası düzenlemesinin eksik ve mü

eyyidesiz olması. 
Demokrasiye yeni yönelen, gelişmekte olan ülke

mizde, sürtüşmeleri önlemek, doğru yorum ve uy
gulamalar elde etmek için ayrıntılı anayasa türü ter
cih edilmesi gerekirken, 1961 Anayasası muhtasar ola
rak düzenlenmiş, birçok hükümleri müeyyidesiz ka
larak, mesela mülkiyet hakkının toplum yararına ay
kırı kullanılamayacağı, vergilerin herkesin malî gü
cüne göre alınacağı, ücretin yapılan işe göre adaletli 
bir şekilde ayarlanacağı, yatırımların toplum yararına 
göre yöneltileceği, idarenin mahkeme kararlarına uya
cağı, olağanüstü hal kanunu çıkarılacağı, Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulacağına dair amir hü
kümler olduğu halde, gerçekleştirilememiştir. 

Yeni Anayasamızın mufassal, iltibasa meydan ver
meyecek şekilde düzenlenmesi isabetli ve fakat 1961 
Anayasasında olduğu gibi müeyyidelerden yoksundur. 
Boşluklar dolayısıyla memleket büyük bunalımlara 
sürüklenmiştir, hatta olağanüstü hal kanunu çıkarıl
madığı için Kıbrıs çıkarması esnasında, Mersin'de, 
İskenderun'da Yunan gemileri dahi askerî faaliyet
lerimizi izleyebilmişler, bundan da kıtalarımız bü
yük zarar görmüştür. 
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4. 1961 Anayasasında «sosyal» ve «laik» kav
ramlarına açıklık getirilmediği. 

Taslakta «sosyal» ve «laik» kavramlarına açık
lık getirilmiş, Devletin bir kişi veya zümre tarafın
dan yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer bir 
sosyal sınıf üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, 
ırk, din, mezhep ayrımı yaratmaya dayanan bir dev
let düzeni kurulamayacağı hükmü vazedilmiştir. (Mad
de 13) 

5. «özerklik» kavramının, «Bağımsızlık ve dene
timsizlik» şeklinde anlaşılması. 

Özerklik bilimsel gelişmenin önemli koşulların
dan biri ve başlıcasıdır; fakat özerkliğin anlaşılması 
ve kullanılması ters yönde işletilmiştir, özerklik, ünî  
versitelerimizde bağımsızlık gibi anlaşılmış ve «Hiç 
bir denetime tabi tutulmamak» biçiminde uygulanmak 
istenmiştir. 

«Üniversitelerde özerklik» kavramının Taslakta 
açıklığa kavuşturulamamış olmasını büyük bir eksiklik 
olarak görmekteyiz. 

Özerkliğin, kendi içinden, kendi kendini, yani öz 
denetim; dışarıdan yapılan dış denetim, kurum dışı 
organların da katılmasıyla karma denetim olarak şe
killendirilip, kurularak işletilmesi hükümleri getirilme
lidir. 

Kaldırılan yüksekokulların yeniden ihyasına ça
lışılmasını anlamakta müşkülat çekmekteyiz. Cumhur
başkanı ve başbakanların dahi sorumlu olduğu ülke
mizde her kurum ve kuruluş bağımsız mahkemeler ve 
Parlamento bile denetime tabidir, denetimsiz ve so
rumsuz hiçbir organ ve kişinin demokratik bünyede 
3̂ eri ve değeri düşünülemez. 

6. Hürriyetlerin sınırının tayin edilmemiş olması. 
Hürriyetlerin kendisi hiçbir zaman zararlı olamaz. 

Zararlı olan, tanımlarının iyi yapılmamış ve sınırları
nın doğru çizilmemiş olması yüzünden onların yanlış 
anlaşılıp kötü uygulanmalarındadır. 1924 Anayasa
mız hürriyetlerin sınırını, «Başkasına zarar vermeye
cek her şeyi yapabilmektir. Bu sınırı ancak kanun çi
zer.» şeklinde tayin ettiği halde 1961 Anayasasında 
bir sınır çizilmemiştir. Bunun içindir ki, hürriyetler 
alabildiğine kötüye kullanılmıştır. Taslakta hürriyetle
rin tanımları yapılmış, sınırları çizilmiş ve böylece 
1961 Anayasasındaki boşluk doldurulmuştur. (Mad
de 11, 15) 

7. Dernek ve sendikaların amaçlarından saptırıl
ması. 

Sendika ve dernekler, genellikle tanınan haklarının 
kullanılmasında amaçlarının dışına kolayca taşabilmiş-
lerdir. Taslakta bu taşmalarını önleyici ve haklarını 

kullandırıcı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Sendikal 
haklar çoğu zaman kötüye kullanılmış, işçilerin ça
lıştıkları işyerlerini tahribe dahi yöneltilmiş ve fakat 
aynı işçilerimiz olumlu yönetimle üretimi en yüksek 
düzeye çıkarabilmişlerdir. Bugün ülkemiz, yozlaşmış 
partiler ve koalisyonla dönemlerinde çökertilen eko
nominin süratle tamiri çabası içindedir, tş hakkının 
kötüye kullanılması, başka bir deyimle hakkın kö
tüye kullanılması, himaye edilmemiştir. Bu uygulamaya 
bir örnek gerekirse, ülkemize yılda dış ülkelerden 15 
milyar liralık kaçak sigara girerken, bugün kaliteli 
sigara ihraç edebilecek bir üretim düzeyine ulaşmış 
bulunmaktayız. 

8. Grev, lokavt, toplusözleşme hakları ve ücret 
anarşisi. 

Grev, lokavt ve toplusözleşme gibi kurumlar ka
pitalizm ve liberal demokrasinin geliştirdiği kurum
lardır. Batılı kapitalist ve hatta demokratik sosyalist 
düzende işverenle işçi, yani sermayeyle emek karşı 
karşıyadır. Bunların yöneticileri iyi eğitilmiş ve men
faatlerin nerede olduğunun idraki içinde bulunduk
larından aralarındaki problemleri akıllıca, ustaca 
çözebilmektedirler. 

Emeğin değerlendirilmesinde, eşit işe eşit ücret, 
işe göre ücret, yüksek verim ve yaratıcılığın farklı 
değerlendirilmesi gibi ölçüler kullanılmalıdır. Toplu
sözleşmelerde, iş güçlüğü, riski, kişiden istediği bilgi, 
tecrübe, maharet, nitelik, verimlilik, üretim oranıyla 
kalitesi, toplum için arz ettiği önem, kötü kulanılma-
sının topluma, Devlete vereceği zararın büyüklüğü 
işin görevlisine yüklediği sorumluluk gibi kriterler 
gözönünde tutulmalıdır. 

Taslakta, çalışma barışını sağlayacak her iki ke
sime karşı tarafsız durumda, hâkimlerden, üniversi
telerden, işçi işveren ile Devlet kesimi temsilcilerin
den kurulu Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmuş ol
masının çok yerinde bir düzenleme olarak görmekte
yim. (Taslak maddesi: 148) 

1961 Anayasamıza girmemiş olan bir haktan da 
bahsetmeden geçemeyeceğim. O da bilindiği gibi, iş
verene kapitalist rejimlerde tanınan lokavt hakkıdır. 
Grev hakkıyla içice olan bu hakkın işverenden esir-
genmesiyle pek çok işyerleri kapanmış ve kapılarına 
şu anlamda levhalar asılmıştır. 

«İşyerimiz işçilerin bitmek tükenmek bilmeyen üc
ret artış isteklerine dayanamayarak kapanmak zorun
da kalmıştır.» 

Böyle işyerlerinin önünde aylarca, yıllarca çadır
lar kurulup horanlar tepilmiştir. Birçok sendikalarca 
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işçinin menfaatinin işverenin yaşamasında olduğu ger- I 
çeğinin bilincine varılması istenmemiştir. I 

Taslakta sendikal faaliyetler yanında 1961 Aha- I 
yasamızda yer almayan lokavt hakkına yer verilme- I 
sini önemli bir boşluğun doldurulmuş olması olarak I 
görmekteyim. (Madde 55, 59) j 

9. Yüksek mahkemelerin görev ve yetkilerinin 
tespitinde yetersizlikler. I 

Yüksek mahkemelerimizden Danıştay ve Anaya- I 
sa Mahkememiz hakkında pek çok eleştiriler yapıl
mış, yazılmış ve hatta bunalımlarımızın kaynağıymış-
lar gibi gösterilmek istenmiştir. I 

Taslakta idarî yargı yetkisinin idarî işlem ve ey- j 
İemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı I 
olduğu, idarî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı I 
verilemeyeceği (Çok önemli bir aşamadır) hükmüyle I 
hükümet, yürütme güçlendirilmek ve yürütme - ida
re yargısı sürtüşmesi önlenmek istenmiştir. (Madde : 
153) 

Anayasa Mahkememize ait eleştirilere ve bu Mah
kememizin taslaktaki düzenlemelerine kısaca temas
la yetineceğim. 

Anayasa Mahkememiz için yapılan eleştiriler, ka
rar değiştirerek içtihat istikrarsızlığı yani istikrarını 
zedelediği, 600 kişilik Parlamentonun yaptığı bir ya
sayı sekiz kişinin iptal etmesinin doğru olmadığı, hâ
kimleri üstünlük iddiasında bulunduklarından Fran-
sa'daki gibi, Anayasa Konseyine benzer bir kurum 
haline dönüştürülmesinin gerektiği üzerinde yoğun
laşmıştır. Biz bu eleştirilerin haklı veya haksız yön
lerini ele almayacağız. Sadece bu Yüksek Mahkeme
nin taslaktaki düzenlemesine anahatlarıyla değinmek
le yetineceğiz. 

I - Kapatılmasına karar verdiği siyasî partilerin 
yerine muvazaa partilerinin kurulmasını önlemek için 
parti sorumluları hakkında her türlü soruşturma ve 
kovuşturma yapma yetkisi tanınmalıdır. Bu yetki tas
lakta yer almamıştır. 

Yargılıyor, yalnız kapatılmasıyla ilgili yargılıyor; 
fakat cezaî kovuşturma yapamıyor. | 

II - Parlamenterler hakkında soruşturmanın ve I 
ceza hükümlerinin Parlamentoca yerine getirilmeme
sine karar verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcısı I 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilmelidir. Bu 
yetki de taslakta yer almamıştır. 

III - Anayasa Mahkemesine verilen partilerin ma
lî denetim yetkisi, ki bu yetki son değişiklikle' Ana
yasa Mahkemesinden alınarak denetim muallakta kal
mıştır. Sayıştaya verilip, gerekirse murakabesi bu 1 
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Mahkemeye verilmelidir. Taslakta bu denetim eskisi 
gibi Anayasa Mahkemesinde bırakılmıştır. 

10. Gençliğin zararlı cereyanlardan korunması. 
Afcamız'ın Türle İstiklal ve Cumhudyet'ini emanet 

•ettiği gençliği, ideolojik tüccarların gençlik heyecanla
rını sömürerek 12 senedir ne hale getirdikleri hepi
mizce malumdur, işlettikleri cürümlerin ecrini kan
dırdıkları gençlere çektirmekte, kendileri siyaset sah
nelerinde boy göstermek için fırsat kollamaktalar. 
Gençlerimiz üzerinde yeni oyunlar oynanmasına im
kân vermeyecek tedbirleri almak başlıca görevimiz
dir. Bu konudaki yeni Anayasamızda hükümler ge
tirilmesini çok isabetli bulmaktayım. 

Ülkemizde sağ ve sol ideoloji rejimlerinin ithali 
için örgütler kurulmuş, zaman zaman kanlı gösteriler 
yapılmıştır. Bu rejimler, taraftarların amaçlan ayrı 
olmakla beraber, kullandıkları araçları bir olmuştur. 
Bu araç ise anarşi, terör ve bölücülüktü. Bu aracı müş
terek olarak kullanan, düzeni yıkmaya kalkışanların 
gençlik aracılığıyla ülkemize ödettikleri fatura ise 
5 bin ölü, kan, gözyaşı, korku, yılgınlık, milyarları 
aşan tahribattır. 

Sağ ideolojinin getirmek istediği rejim Cumhuriyet 
öncesinde.son verilen teokratik düzendir. Oysa ki, is
lamiyet ahlakı kemale erdirmeyi amaçlayan son ve 
en mükemmel bir dindir. Dinlerde ahlak kuralların
da olduğu gibi zorlama gücü yoktur. Hukuk kural-
larıysa zorlayıcı hükümler koyar. Din, vicdanlara 
hükmeder ve toplumu ve fertleri manevî gücüyle di
siplin altında tutmak ister. Bunun içindir ki ilk ve 
ortaöğretimde din ve ahlak derslerinin zorunlu ders
ler olarak Anayasaya konulması ve biran önce prog
ramlara alınmasının gençlerimizin manen teçhizi yö
nünden büyük yararı olacağı kanısındayım. 

ikinci olarak getirilmek istenen sol ideolojinin uy
gulama alanlarından iki örnek vermekle yetineceğim. 

Birinci örnek Fransa. Sosyalist ekonomist iktida
rın geçen yıl iktidara gelmesinden sonra Fransa'daki 
ekonomi buhranı, huzursuzluk ve kaos sürüyor. Üc
retlerin, kârların dondurulması, frank üzerine konan 
ipotekler, müthiş enflasyon, ilk defa uygulamaya 
konan bombalı işverenler grevi hüküm sürmektedir. 
Şimdi, Fransa ve Yunanistan vaktiyle Portekiz ve 
bizdeki gibi demagojilerin göz boyacılığı etkisinden 
sıyrılarak yeni seçimlere can atmaktadır. 

İkinci örnek Romanya'dır. Refah bakımından 
Romanya, komünist ülkelerin cenneti sayılıyor. Dün
yada demir cevheri üzerinde Amerika Birleşik Dev
letlerinden sonra ikinci sırada. Muhteşem Novadorin 
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Rafinerisi üç senedir bir litre dahi hampetrol işleme
miş. Bir aydan beri Romanya Devlet Başkanı Ça-
vuşesku, Romanya içinde yurt gezileri yapıyor. Ha
ziran ayının birinci ve ikinci günlerinde Preniyom'da 
yaptığı konuşmayı Le Monde'un 2.6.1982 tarihli nüs
hasının beşinci sayfasından aynen aktaralım. 

Sosyalizmin inşasında büyük hatalar yaptık. Sos
yalizmin erişemeyeceği hedefleri elde edebilecek gibi 
gösterdik. Sosyalist düzenin hiçbir güçlükle karşılaş
mayacak büyük bir maharet olduğunu bilmemki ne
den ve nasıl anlattık? Kadrolar tefessüh etmiştir; de
ğiştireceğiz. ihtiras ve hırsızlık bünyemizin her nok
tasına girmiştir. Bürokrasiye ve partiye musallat olan 
bu yolsuzluklardan kurtulmak şarttır. Kilise, Orto
doks, Protestan ve Katolik düşünce olarak halkın en 
ufak birimlerine kadar nüfuz etmeye başlamıştır. «Ki
lise ile dövüşmek değil anlaşmak icap eder. Grevle
rin bile erişemeyeceği bir üretim düşüşü karşısında
yız. Halk da, işçiler de, parti mensupları da çok yi
yorlar, artık az yemenin yollarını bulun.- Bize kendi 
modellerini, kültürlerini ve geleneklerini kabul ettir
mek isteyen başka sosyalist ülkeler var.» Sol ideolo
jinin uygulandığı ülkelerden bu iki 'hazin ıtabl'o zan
nederim taraftarlarına ibret (teşkil edecektir. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Görülü
yor ki, bizim ilerleme ve yükselme yolumuz yabancı 
ideolojiler ithal etmekte değil, Atatürk ilkelerine sarıl
ma ve gerçeklere uyma ve uygulamadadır. 

Yeni Anayasa düzenlemesine üç kesimden eleşti
riler yöneltilmektedir : Basın, dernekler ve sendikalar, 
üniversiteler. 

1. Basın : 
Basının demokratik ülkelerde bir kontrol ve ay

dınlatma aracı olarak kamuoyunu oluşturma bakımın
dan hakkı olan özgürlüğü yanında, görevleri ve so
rumlulukları da vardır. Basın kamu adına hesap sor
makta haklı olduğu kadar haksız ve yanlış yayınlar
dan salkınımalı, okuyucularına karşı vicdanî sorum
luluğunun idraki içimde builunmalıdıır. 

1961 Anayasasıyla getirilen ve fakat kendilerinin 
işletemeyip rafa kaldırdıkları basın şeref divanı karar
larını, basın kendisi müessir bir şekilde uygulayabil-
diği ölçüde bugün getirilmek istenen disiplinin za
manla hafifleyeceği şüphesizdir. 

2. Dernekler ve sendikalar : 
Lâyüsel ve Devleti yöneten yegâne söz sahibi si

yasî kuruluklar hüviyetlinden sayılarak, toplumun ya
rarına ve kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmala
rını düzenlemeleri, teşkilatlamaları zamanı gelmiştir; 
taslak da bu düzenlemeyi getirmektedir. 
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3. Üniversiteler : 
Kutsal saydığımız üniversitelerimizin siyaset ve 

ideoloji ekolleri olmaktan çıkarılarak yönetimlerinde 
rüştlerini ispat etmeleri, öğretim üyelerinin meşrui
yetçi ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ders verme
leri ve öğrencilerin yalnız bu doğrultuda ilim tah
sili için devam etmeleri gereken kutsal kuruluşlar 
haline gelmesi en halis dileğimizdir. 

Bu görüş ve düşüncelerle taslağın, maddelerin gö
rüşülmesinde YÖK Kanunu doğrultusunda düzeltile
ceği ümidini taşımaktayım. 

Bu görüş ve düşüncelerle arz ve izaha çalıştığım 
düzeltmelerin maddeler üzerindeki müzakerelerde ya
pılacağı ve değerli Komisyonun da tutucu bir tutum 
ve davranış içinde bulunmayacağı inancındayım. 

Sayın Mehmet Hazer arkadaşımızın belirttiği gi
bi, taslak tümü itibariyle çöpe atılacak bir taslak de
ğildir. Toplumumuzun yapı ve gerçeklerini genellik
le karşılar niteliktedir. Taslak yürütmeyi yargı gücü 
yanında daha güçlü kılmakta ise de, maddelerin mü
zakeresinde bu dengeyi sağlamamız mümkündür. 

1960'tan önce güçlü yargı ararken, 1982'de güç
lü yürütme arar duruma geldik. Kısa sürede yeni 
arayışlar içine düşmemek için yargı, yürütme güçleri 
dengesini mutlaka sağlamalıyız. 

Hak ve hürriyetler bizatihi kutsal kavramlardır. 
Bu kavramların Devleti, fert hak ve hürriyetlerini ve 
kendi varlığını tahribe yönelmeyecek tedbirleri de 
almak zorundayız. 

Yüce Milletimiz, bizden Anayasa ve yapacağı
mız diğer kanunlarda mucizeler bekliyor, ©iz bu mu
cizeyi can, mal, namus güvenliği, hak, fırsat ve yü
kümlülüklerde eşitlik ve dürüstlük getirecek düzenle
melerle yaratabiliriz. Böylece; yağma, vurgun, ide
oloji ticareti, eşitsizlik, partizanlık, haraç alma, idao-
lojik cinayetler, bölücülük, mezhepçilik, adam kayır
ma, gençliği ve işçileri tahrik gibi meşum ve menfur 
olayların acı birer hatıra olarak maziye gömüleceği 
inancında ve dileğindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Göreve başladığımız gün Devletin varlığı ve ba

ğımsızlığını, ülkenin ve milletin bütünlüğü ve bölün
mezliğini koruyacağımıza ve toplumun huzurunu sağ
layacak ilkelere bağlı kalacağımıza yemin ettik; Yü
ce Milletimize huzurlu ve mutlu gelecekler vaat et
tik. !Bu da, yapacağımız düzenlemelerle mümkün ola
caktır. Anayasa ile buna bağlı kanunların kötü yapı
mında vebal, iyi yapımında pay bize ait olacaktır. 
Bu yapının inşasında, mimarları arasında biz de var-
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dik diyebileceğimiz bir eseri yüce milletimize arma
ğan edebilme en halisane ümit ve dileğimdir. 

Bu düşünce ve duygularla tasviplerinize sunulmak 
üzere, bu Taslağı çok yorucu ve üstün mesai gayre
ti- içinde genellikle gerçekçi nitelikte hazırlayan (Ana
yasa Komisyonun çok değerli Başkan ve üyelerine 
naçiz takdir ve teşekkürlerimi, beni sabırla dinlemek 
lütfunda bulunan siz değerli arkadaşlarıma da en iç
ten saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BfAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Söz Sayın Çakmakçı'nın, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
! 

(ikindi çayı zor demlenir, ikindi hatibi zor dinle
nir demiştim; aynı kader yine bana çattı. 

Kısa konuşmama, bir anımı naklederek girmek is
tiyorum. 1973 senesiydi; 1980 senesindeki kadar ol
mamakla beraber Cumhurbaşkanı seçimleri yine en
teresanlık arz ediyordu. Sonuçların açıklanması muh
temel saatlerde görevim icabı uzak bir ile otobüsle 
giderken, otobüsün radyosunun da olmaması sebe
biyle haber alamama susuzluğu içinde çevreme sor
dum: Cumhurbaşkanı seçimi?.. Hiçbir cevap alama
dım. Otobüsün muvakkat durduğu yerlerde bu su
suzluğu gidermeye çalıştım; ama hani radyodan din
lediniz mi?.. Hiçbir cevap alamadım. ıMurâd olan ye
re vardık, akşamdı, radyo sonuna kadar açıktı; eh 
radyosu da var türküler çağırıyor. Yaklaştım tekel 
bay ine: 

— Kardeşim, Cumhurbaşkanı seçimi neticelendi 
mi? 

— !Ne başkanı? 
— Devlet (Başkanı... Devlet Başkanından haber 

var mı? 
— Aha bizde rakı ile cuğara vardır. 
'Bu, beni çok etkiledi o tarihte. Şimdi 1982 sene

sine geldik. Çok mutluyum ki, her yerde Anayasa 
konuşuluyor, tartışılıyor hem de tozkoparan fırtına
sı deyimi yakıştırılacak kadar. 'Bundan büyük mutlu
luk duymamak, bu aşamayı görmemek mümkün de-
ğü. 

Basın, özellikle 17 Temmuz'dan beri geniş tartış
ma kampanyası açtı. Tasarı her yönüyle eleştiriliyor, 
tartışılıyor; tabiî bunda biraz da iç boşaltma ve if
tar topuyla beraber birden susuzluk giderme özlemi-
ninde payı var. 

tster misiniz bizler Türkiye Devletinin yeni te
mellerini tartışırken büyük bir suskunluk olsun, kim
se ilgilenmesin?.. Herhalde istenmez. 

I Yazarımız, aydınıımz, sade vatandaşımız tuzu ve 
I dozu fazla da kaçsa kamuoyu oluşturup aydınlat-
I ma görevi yapıyor. İBuna da sevinmemek imkânsız; 
I hem de Avrupalı dostlarımızın hâlâ anlamak isteme

dikleri beyaz eldivenli, alabildiğince hoşgörülü, san
dıktan çıkmamış; ama tam demokrat bir askerî idare 

I döneminde. 
I Gelelim Anayasa Tasarımıza: 
I Muhalefeti, saklı tutulan söz hakkı bol bir tasarı.. 
I Olsun, ben bundan da olumlu sonuç çıkarıyorum, 
I asıl aksi üzücü ve yoruma elverişli olurdu; (ıSayın 
I Hocam, açıklamanızdan evel kaleme almıştım bu sa-
I Urları) ancak Tasarı dağınık. 'Üzücü, son toplarlama 
I ve revizyonu yapılmamış, şu da bulunsun, bu da bu-
j lunsun diye gereksiz teferruat da içine sokulmuş. Bir 
I muhalefet şerhine göre de sonu aceleye, uykusuz sa

atlere gelmiş bir Tasarı.. 

I Sayın Hocamızın hoşgörüsüne sığınarak şöyle bir 
I benzetme yapayım: 
I 4 x 100 metre bayrak koşusunun startı verilip kro-
I nometre işlemeye başladığında, ısınma hareketleri ve 
I tribünleri selamlama ile vakit geçirildi, sonra yüz 
I metre on saniyede fevkalade koşuldu; ama kendi de 
I tıknefes oldu, bize bayrağı geç, teslim edince bizi de 
I tıknefes edecek zaman açığını kapatmak için. 

I Şunu da kabul etmek gerekir ki, bu sefer yapı
lacak görev 1961 Anayasasını yapmaktan çok daha 

I zordur, niye?.. 

27 Mayıs öncesinde bir iç harp manzarası yoktu. 
İktidarda kalabilme pahasına Anayasa ve hukuk dı-

I şı davranışlarıyla meşruluğunu kaybeden bir iktidar 
I mevzubahisti, tekne yalnız sağ tarafından yara almış

tı. Komplikasyonlar daha basitti, ilacı daha kolay ha-
I zırlanabilir olacaktı tabiî. Hatta numune yazılmış re-
I çeteler dahi Kurucu Meclisin önüne sunulmuştu. 

12 Eylül öncesinde ise, tekne solundan öyle bir 
I yara almıştı ki, dengelemek bahanesiyle sağından da 
I yaraladılar. Tecavüz edilmedik yeri kalmadı. Yalnız 

dış dalgalarla değil, içerdeki ayaklanma dozlu hare
ketlerle de mücadele edildi. Ölenler onlarla değil, 
binlerle ifade edilebilir hale geldi. 

26 Mayıs'a, tabiri caizse, deprem, Richter ölçeği
ne göre iki şiddetinde ise, 11 Eylülde altı şiddetinde 
idi. Elbette şimdiki tedavi, reçetesi daha zor hazırla
nacak, onarım daha zor yapılacaktır ve elbette hazır
lanan ilacın suyu 12 Eylül pınarından alınacaktır, 

I realist olalım. 

434 — 
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Vazgeçilmez devlet şeklimiz Cumhuriyet, yöne
tim şeklimiz Demokrasidir. Eleştirileri uyarıcı kabul 
edip sağduyu ile akıl ile hareket edeceğiz. 

Cilt kabarması güneşte çok yanılmasından, 
Süvari yürüyüşü ata çok binilmesinden, 
Gut hastalığı gıdanın çok yenilmesinden, 
Anarşi hastalığı «Hürriyetin hepsi benimdir» de

nilmesinden doğmuştur. («Bravo» sesleri, alkışlar). 
Ne fert anarşisi, ne devlet anarşisi yaratacağız. 

Hürriyetlerde ve yetkilerde denge ve ölçüyü kaçır
mamak ana şiarımız olacaktır. 

Genel olarak Tasarıda olumlu bulduğum yönler: 
Atatürk İlkelerine bağlılığın ifade edilmesi, bay

rağımızın, millî marşımızın tarif ve belirtilmesi, bir 
dostum endişe etmesin, kürdilihicazkâr makamından 
da başka makamdan da bu kadar güzel bir satır bu
lunamayacak, başka bir beste yapılmayacaktır. Sa
kat, yaşlıların, yabancı ülkelerde yaşayan ırktaşla
rımızın, gençliğin korunmasına, sporun geliştirilme
sine, genel sağlık sigortasına, herkese sosyal güven
lik hakkı tanınmasına değinilmesi, tarih, kültür var
lıklarının korunması, sanat ve sanatçının korunması, 
tüketicinin ve çevrenin korunmasının, piyasa deneti
minin Devlet görevleri arasına alınması olumlu yeni
liklerdir.. 

Kamulaştırma bedelinin şartları ve müeyyidesi 
başka olan emlak vergi beyanı ile sınırlanmayıp de
ğer pahası sistemine dönülmesi, Cumhurbaşkanı ve 
Meclis Başkanı seçimlerine sürat kazandırılması, Yü
ce Divanın Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarından 
teşkili, milletvekili transferine müeyyide konulma
sı isabetlidir. 

Meclisin eskiden yılda beş ay olan azamî tatil sü
resinin kısaltılması, ((ki daha da kısaltılabilir), Tasa
rının olumlu yanlarındandır. Devleti güçsüz düşüren 
geçmiş filizlenmelere sınırlamalar getirilmesi prensip
te olumludur, ancak bunda çoklukla ifrata kaçılmış, 
maddelerinde ayrıca tartışılacaktır. 

Tasarının eksik ve isabetsiz bulduğum yönlerine 
gelince: 

«Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulma
dan, ancak kanunla sınırlandırılabileceği» ilkesi ay
nen korunmalıdır, eskiden olduğu gibi. «Kimseye iş
kence yapılamaz» hükmü, «iEziyef ve kanun dışı iş
lem yapılamaz» şeklinde genişletilmelidir; çünkü hu
kuk devletiyiz. 

«Yaşama hakkına son verilemeyeceği» hükmünün 
istisnası, Türk Ceza Kanununun 49 ve 50 'inci mad
delerinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Ka-
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nunda, Örfî İdare Kanununda, diğer kanunlarda 
yeterli derecede düzenlenmiştir. Buna bir de, «Yaka
lanma tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, tu
tuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi ba
rajı» nın konulması sakıncalıdır. Sanki asıl olan vur
maktır, ölen aksini ispat etsin gibi acayip bir netice 
doğurmaktadır. 

Üç gün hapis cezasını gerektirecek ufak bir suç 
için veya kesin suçluluğu ifade etmeyen bir basit tu
tuklama için görevli, heyecanlanan, kaçmaya yeltenen, 
(bu hınzırlığından olmayabilir) belki sonunda suçsuz 
çıkacak kişiyi yetkisini mübalağalı kullanıp hemen 
yaralayıp öldürecek midir? Bu geçmişten esinlenerek 
getirilmişse de, sakal yerine yüzü de kesecek bir kes
kin ustura yetkisi olur. 

Kişi özgürlüğüne getirilen kısıtlama sırasında, 
(alkol tutkunu, serseri) sıfat ve tarifleri farklı ve sa
kıncalı uygulamalara sebebiyet verebilecek, küçük 
rütbeli; ama kendinde geniş yetkiler vehm eden gü
venlik görevlisi, bunu kendi anlayışına göre hissi ve 
yersiz kullanabilecektir. Güçlü devlet arzuluyoruz; 
ama gücünü öfkesine kurban eden, çevı esine dehşet 
saçan bir karakol onbaşısı, bunun kötü numunesi 
olabilir bu prosedüre göre. 

«Özel hukuk ilişkilerinden doğan borç için Özgür
lük kısıtlanamaz» kuralına, ayrıca, «özel kanunu ile 
suç teşkil etmemek kaydıyla» istisnasını koymazsa
nız, nafaka borcunu ödemeyen, taksitle ödeme taah
hüdünü ihlal eden, (İcra ve İflas Kanunun var olan 
340 ve 344 üncü maddeleri) kişilere yıllardır şikâyet 
yaratmadan uygulanan tazyik nitelikli hapis cezaları
nı uygulayamazsınız. Para toplayıp üzerine yatan 
bankeri, Türk Ceza Kanunun dolandırıcılığa taalluk 
eden 503 üncü ve sınırları çok dar olan maddesi dı
şında 'başka bir gerekçe ile çıkarılan kararnamelerle, 
mevzuatla tutuklayamaz hale gelirsiniz. 

Seyahat hürriyetinin sınırlanabileceği haller ara
sında 19161 Anayasasında varken, salgın hastalıkla
rın sayılmaması unutkanlık olsa gerektir. Yurt dışına, 
çıkmak özgürlüğünü de bugünkü mevzuatla ekono
mik sebeplerle de kısıtlayabilirken bunun zikredil
memiş olması herhalde unutulma neticesidir. 

Konut dokunulmazlığının istisnasında 1961 Ana
yasasındaki «Millî güvenlik veya kamu düzeni ba
kımından «Hâkim kararı olmadan konuta girileme
yeceği» esasından ayrılınması sakıncalı uygulamalar 
yaratabilecektir. 



Danışma Meclisi B : 125 11 . 8 . 1982 O : 4 

ıMillî güvenlik ve kamu düzenini koruma zarureti 
yokken de, hele hâkim kararı olmadan, yetkili, ko
nuta girebilme emri verebilecektir ki bu, yakın geç
mişten esinlenilse de zararı faydasından büyük ola
cak tehlikeli bir hükümdür. 

Bilim ve sanat özgürlüğünde 1961 Anayasasında 
bulunan, «Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz» istisna hükmü 
aynen konulmalıdır. 

Basın ve yayınla ilgili maddelerin müzakeresin
de, detaya inmek hakkımız saklı kalmak kaydıyla: 

Ceza (Hukukunun ana esprisine aykırı olarak (da
ğıtım gerçekleşmese bile) sorumluluğun aynen mev
cut olacağını kabul etmek, her zaman nadim olunup 
dönülebilecek tasavvur safhasında, teşebbüs safha
sında dahi tam işlenmiş suçla suçun bir tutulması 
demektir ki bu, Ceza Hukuku açısından sakıncalı
dır. 

Ekonomik hayatı etkileyecek zamansız haberin 
yayınlanması durdurulabilmelidir; ama bunun krite
ri ne olacaktır? Gelecek yılın vergi tahsilatı azlığın
dan sıkıntılı geçeceğini, hava kurak gittiğinden buğ
day ithal zorunda kalacağımızı veya her gün yayın
lanan doların değer yükselişine bakarak, sır değil, 
şaşmaz şekilde ona 'bağlılık arz eden petrole yine 
zam geleceğini tahminle karışık yazan gazeteci ile 
durduğu yerde tirajını artırmak için, iş olsun diye 
ekonomik hayatı etkileyen, balon uçuran gazeteciyi 
nasıl ayıracağız bu maddeyi uygularken? 

«Derneklerin İçişleri Bakanlığınca da kapatılabi
leceği» hükmü, ileride müfrit, partizan bir bakan ta
rafından yersiz kullanılmayacak mıdır? 

Dernekler, sendikalar ve kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları geçmişte politize oldular di
ye onları gösteri yürüyüşünden iştirakten alıkoymak 
gerekli; ama onları konu ve amaçları dışındaki ciddî 
toplantılara dahi katılamaz, fikir beyan edemez, sus
kun hale getirmek ifrat değil midir? 

Bir işçi sendikasının, bir Tabipler Odasının, Mi
marlar Odasının konusuna giren açıkoturuma, farz 
edelim Barolar Birliği Başkanı da konuşmacı olarak 
davet edilse, doğru bildiğini konuşsa yeni Anayasa
mızın 34 ve 170 inci maddelerini, dolayısıyla Anaya
sayı ihlal etmiş mi sayılacaktır? 

Daha önceki bir konuşmamda değindiğim gibi, 
Tabipler Odası, hükümetin rotasyon, tam gün, mec
buri hizmet politikasını eleştirse; Mühendisler Oda
sı konut politikasını eleştirse, konusuna girer, Baro

lar Birliği, çıkan bir kanunun kazanılmış hakları ih
lal ettiğini, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürse, 
bu defa da kuruluş amacı dışında faaliyet göstermiş, 
siyasete karışmış mı olacaktır? Bunlar ince hüküm
ler. 

Muayyen, önemli, forslu ve mahdut dernek ida
reciliği dışındaki görevlere, xGörevden kaçma Allah 
aşkına» diye bin nazla görevli getirilmektedir. Ana
dolu'da yüzlercesi böyledir. Bunların her birinin or
gan seçiminde hep hâkim mi bulunacaktır? 

Bir veteriner veya Jeologlar veya Arkeologlar 
Odası, düşününüz ki bunların ya yüzde doksanı ya 
yüzde yüzü kamuda çalışırlar, özel çalışma imkân
ları yoktur veya doktorlar yarım gün memur, yarım 
gün serbest meslek erbabıdırlar. Bunlar mesleklerinin 
kuruluşuna üye olamayacaklar mıdır? 170 son fıkra, 
ifrata vararak veya taraflı kullanılırsa bizi rencide et
meyecek midir, mülki amirin hemen kapatabilme 
yetkisi? Hayırlıdır; ama dozajının tayininde dikkatli 
olmamız lazım. 

Özel okullara gelince; bunları ayıklamak için 
Devlet milyarlar ödemiştir. Şimdi tekrar bu sistemin 
getirilmesini olumlu bulmuyorum. Bir zamanlar kâ
tip olmak dahi uğruna türkü yakılacak kadar bir pa
ye imiş. Şimdi diplomalı ve hiç yetişmemiş işsizler 
ordusu yetiştireceğiz açıkta kalanları da okutalım 
derken. IBir sokakta arada da ilaç satan beş eczane 
dolmuşsa, bu, şimdi dönülmek istenilen uygulama
nın eseridir. Çünkü bizde yüksek tahsilin kariyer için 
yapıldığı haller istisnadır. Yüksekokul diploması ya 
askere giderken ya kız isterken işe yarayabilir der
sek bunda epeyce hakikat payı vardır. Özel okulla
rın aceleye gelmiş ramazan pidesi gibi iyi pişirme
den, iyi donamadan hızlı imalat yaptıkları bir ger
çektir. Komisyonumuzun yarıdan fazlası üniversite 
hocası da ondan mıdır diye espri yapacaktım; ama 
geç mikrofona çıktığım için bu da bayatladı. 

Kamulaştırılan mülkün gayeye tahsis edilmeme
sinin neticesi kanununda düzenlenmiştir. (Buraya ay
rıca koyalım da kolay değişmesin diye düşünülmüş
se de gereksizdir. Bu adı üstünde anayasadır. 

Kazanılmış sendikal haklardan geri gidilmiştir; 
doğru. Para isteme benden buz gibi soğurum senden 
diyen işçi, kendisine bile yetmeyen ücretinden sendi
ka kahraman da olsa ona zor para yatırabilir. IBence 
burada tansiyonu hafifletmek için, Yargıtayın kira 
artırımı ihtilaflarındaki pratik çözümünü Devlet sis
tem olarak getirmelidir. Tasarının 62 nci maddesinin 

— 436 — 



Danışma Meclisi B : 125 11 . 8 . 1982 O : 4 

son fıkrasına yerleştirilecek bir sistemle, paranın sa-
tınalma gücünün, yerçekimi kanununun şaşmazlığı 
gibi, her an devamlı düştüğü bir gerçek olduğuna ve 
hükümetler düşmenin dozajını hafifletmeyi ancak ba
şarı olarak kabul edebildiğine göre, her sene bunun 
nispeti objektif kriterlere göre Devletçe açıklanınca, 
maaş ve ücretlilere bu kadar zaman yapılması, ba
zı traşlamalar yapıldıktan sonra, emredici Devlet ku
ralı olmalıdır. O zaman memurun grev yapmama-
sındaki adaletsizliği, katsayı yükseltme hikâyeleri ve 
grev lokavt çekişmelerinin de büyük bir kısmı işçi iş
veren sürtüşmesinin de büyük bir kısmı orta
dan kalkmış olacaktır. 

18 yaşın ikmali Türkiye'de her hususta tam so
rumluluk ve ehliyet sınırı kabul edildiğine göre, 11924 
Anayasasında olduğu gibi, oy vermede de ehliyet ya
şı kabul edilmelidir. Faydaları mahzurundan çok ola
caktır. 

Okumayazma bilmek seçilmek için yeterli olma
lıdır. Sekiz sene tahsile gerek yok. Gerekçeleri çoğu 
arkadaşımız tarafından yüksek seslerle açıklandığı 
için tekrar etmiyorum; ancak bir canlı gerekçe ara
mızdadır, arkadaşımız ıSayın Alpdündar'dır. Pekâlâ 
mikrofona da, şuraya da yakışagelmektedir. 

Yasama, yürütme bahis ve organlarına tenkitler
de benden evvel çok temas edilmiştir; katılıyorum. 
Bence Tasarıda asıl aksaklık bu konuda şurada ol
muştur; yaklaşımda. 

Türkiye büyük bir badireden kurtarılmıştır, ağır 
bir ameliyat geçiren bir insan gibi elbette önümüzde 
bir nekahet ve ihtimam devri olacaktır. Onun için 
bu intikal devresinin, Devlet Başkanlığına geçici hü
kümlerle özel bir ağırlık getirilmeli, esas metinde ise, 
ileride partisinden ayrılmış da seçilecek Devlet Baş
kanlarına, kalıcı, normal maddelerle bu yetkiler daha 
çatışma yaratmayacak, daha normal dozda sağlan
malıdır. O zaman sistemin düzeleceğini sanıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, talep ettiğiniz sü
re dolmak üzeredir. Sizi de nasıl tıknefes yapmaya
biliriz, lütfen ona göre ayarlayınız. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, baştan 
beri 15 dakika demekle kibarlık yaptığımızı zannedi
yorum. Himmetinize güvenerek iki sayfam kalmış
tır. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim, lütfen devam 
edin. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Değinilmeyen iki 
noktaya, da kısaca burada değinmek isterim. 
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«Cumhurbaşkanı seçiminde arka arkaya gerekir
se dört tur yapılır» dendikten sqnra, «Seçimin 20 
günde tamamlanması gerekir» hükmü fazladan geti
rilmiştir. Dört tane beş gün her zaman 20 gün olma
yabilir arka arkasına olsa. Arada bayram, mazeret, 
fevkaladelik girer seçim 22 günde tamamlanabilirse 
geçersiz mi olacaktır? 

ikincisi, Anayasa Mahkemesi eski başkanlarının 
da tabiî üye olmasını isabetli bulmadığım, ancak üs
tün hizmetleri varsa seçilebilecekleri Devlet Danışma 
Konseyinde dokunulmazlık, bir danışmanlık görevi 
yapacaklarına, kürsüde konuşmayacaklarına göre, 
gereksiz olmakla beraber, sürelerinin altı yıl olması 
şu bakımdan sakıncalıdır. 

ilk seçilen Cumhurbaşkanı, hem ilk yıl, hem al-' 
tıncı yılın sonunda danışmanlarını seçecektir de son
raki Cumhurbaşkanı beş yıl daha kendisine danışman 
seçemeyecektir. Zira, yeni Cumhurbaşkanı geldiğinde 
onlar henüz bir yıllık olacaklardır. Ayrıca, kendile
rini seçen Cumhurbaşkanının süresi dolmadan şu ve
ya bu sebeple yeri boşalırsa, akibetlerinin ne olacağı 
boşluktadır; danışmandırlar. Burada da ilk devreye 
geçici hükümler, sonrasına kalıcı hükümler koyma
lıyız ve bunlardan tabiî üye olmayanlar, madem da
nışmandırlar, Cumhurbaşkanı yenilenince yenilenme
lidir. 

Ekonomik sosyal konsey kurulacaksa burada işçi 
ve.işverenin üçer temsilcisi, ikişere indirilip, birer kişi 
ile büyük vatandaş kesimi tarımcılar ve esnaf-sanat-
kârlar temsilcileri de bu konseyde temsilci olarak bu
lundurulmalıdır. 

Memurların görev ve yer değiştirmelerinden do
ğan idarî davaların iki ayda bitirileceğini emretmek 
yersizdir, uygulanması müşküldür. İki ayda idare 
davaya cevap layihası yazamaz veya yazmaz. İdarî 
yargıya Anayasayı şimdiden ihlâl ettirdiniz demek
tir. 

Bu davalarda, yürütmeyi durdurma müessesesi 
geçmişte sulandırıldı diye temelli kaldırmak iyi bir 
sentez değildir. Daha sıkı şartlara bağlanabilmelidir. 

» Hiç temas edilmedi; Devletin iki esaslı hastalığı 
da savurganlık ve kırtasiyeciliktir. Devletin görevle
ri arasına bunun önlenmesi mutlak ve mutlak ithal 
edilmelidir. 

Seçim sistemi anamesajı da Anayasada yer alma
lıdır ve savunma, ithamın başladığı yerde başlayaca
ğı, yerine mutlaka istenmelidir. 

Geçmiş dönemin vebal sahipleri arasında yargı 
mensuplarının zikredilmesi, istisnaya kızıp asıl kitle-
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ye insafsızlıktır; her ne kadar tavzihler yapılmışsa 
da. Hâkimler görevleri icabı nice arı yuvalarına 
çomak soktukları halde, korumasız, güvencesiz, mad
dî ve manevi zorluklara göğüs gererek görev yapmış
lardır. 

tş ve çocuk mahkemelerinde meslekten olmayan
ların da hâkimlik görevi yapabileceklerine dair hük
me katılmak mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal davası aça
bilme hakkı çok dar tutulmuştur. Bizzat uygulamala
rın içindeki 1'8 bin avukatı temsil eden mesela Ba
rolar Birliğinin meslektaşlarından gelen tam uygula
ma kokan teklifleri süzerek, Anayasa Mahkemesine 
gerektiğinde bir kanunun iptali davası açabilmesi 
ancak fayda sağlar. 1961 Anayasasında bunun yer 
almaması, Barolar Birliğinin 1136 sayılı (Kanunla 
bundan sekiz 8 sonra kurulmasındandır. Dava aç
ma hakkı verilmelidir. Haksız dava açarsa reddedi
lir, kendisi küçük düşer. 

Evet, söylemek istersem gönüldekini, 

Ciltlere sığmayan bir kitap olur. 
Saygınıza, dinlemenize, toleransınıza teşekkür 

ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Söz Sayın Uğur'un, buyurunuz efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Müsaadenizle evvela Anayasa çalışmalarının be

lirli süre içinde sınırlanma zorunluluğu doğmasına 
işaret etmek, isterim. 

Anayasa Komisyonumuz beş aydan fazla bir za
man, bilgi ve görüş alma, kıymetlendirme ve esasları 
tespit yönünden bir çalışma düzenine girmişken, beş 
ay sonra ani olarak taslağın 10 Temmuza yetiştiril
mesi kararının alınması ilginçtir. 

Komisyon bundan sonra 1961 Anayasasının ive
dilikle tadili çalışmalarına girmiş ve çok yoğun bir 
çalışma sonunda Tasarıyı yine de eksik ve gecikmeli 
olarak meydana getirebilmiştir. 

'Bugün de Genel Kurul sıkışık bir çalışma orta-, 
mındadır. Kısıtlamalı bir çalışma Anayasa konusun
da olmamalıydı. İleride bu halin özellikle nedenleri 
ve yapılan yanlışlıklarla, tabiri caizse yangından mal 
kaçırır gibi sıkışık bir ortamda Anayasa çalışmala
rı yapıldığının eleştireleceği olasılığı üzüntü yaratacak 
niteliktedir. 

Bu ortamda dahi bugüne kadar sayın üyeler ge
niş kapsamlı eleştiriler yapmışlardır. . 

I 1961 Anayasasından bu Tasarıya alınan madde-
I lerde terkedilen hususlarla birlikte Tasarının ince-
I lenmesi ve burada haklı olarak değinilen hususlar 
I ışığında Tasarı, 12 Eylül Harekatının gerçek gayesine 
I ulaştıracak nitelikte görülmemektedir, 
I Birkaç noktaya çok kısa olarak değinmek iste-
I rim. 

I BAŞKAN — Sayın Uğur, bir hususu tavzihte, 
I kamuoyuna açıklama yapmakta fayda mülahaza edi-
I yorum. Filhakika Anayasa görüşmelerinin; Tasarı 
I üzerindeki görüşmelerin kısıtlanması kararını aldık, 
I ama bu karar bir kısıtlamadan ziyade bir genişle-
I meye müteveccihtir. 1961 Anayasası 178 saatte gö-
I rüşülmüştür. Bizim tahminen yapacağımız, bilahara 
I gece mesaileri yapacağımız saatler müstesna 300 sa-
I ate yakın bir zamanımız mevcuttur. 

I 'Bu itibarla, zannediyorum hep beraber meseleleri 
I derinliğine ve genişliğine görüşmek fırsatı bulacağız. 
I Bu açıklamadan sonra lütfen devamınızı rica ediyo-
I ruırn 
I Teşekkür ederim. 

HİDAYET UĞUR — Demokrasinin diğer re-
I jimlere üstünlüğünü sağlayan millî iradenin tam ola-
I rak tecellisi için seçim kanununa esas verecek tedbir 
I getirilememiştir. 
I Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir demek, 
I onun tanıyarak, bilerek, güvenerek seçtiği ve benim 
I vekilimdir dediği ve seçilenlerin de buna gerçekten 
I inandığı üyelerden oluşan Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisinindir. îcrayı, denetimi altında kuracağı hükü-
I metle yürütür. 

Geçmişte olduğu gibi, halk parti listelerini ter-
I cih zorunda bırakılır, listelerde ön sıraları işgal için 
I yüz kızartıcı malum usullere başvuranlar da seçilebi-
I lirse, geçmiş tatbikatlar göstermektedir ki, ülkenin ve 
I milletin güven, huzur ve refah içinde gerçek demok-
I rasinin teminatları altında yücelmesi gerçekleşemez. 
I Tersine 12 Eylül öncesi duruma gelinen sebeplerden 
I birisi tekrar hazırlanır. 
I Tasarı, nasıl kurulacağı maddelerinde görülen hü-
I kümeti, millî hâkimiyete ortak etmekle kalmıyor, ay-
I nı zamanda onu olağanüstü yetkilerle teçhiz ediyor. 
I Her görev alanın onu yapmak için yetkilerinin bu-
I lunduğu malumdur. Komisyon 12 Eylül öncesi du-
I ruma gelinmesindeki sebepler arasında idarecilerin 
I anlayış ve uygulayış tarzlarının da etkisini kabul et-
I mekle beraber, Tasarıda en büyük güven hissi yine 
I idareye duyularak güçlendirmek çabasına girilmiştir; 
I fakat- buna paralel olması gereken sorumluluklara 
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hiç değinmemektedir. Yine her görev alan geçmişi 
kötüleyerek sıfırdan başlandığını ilan edecek ve orta
da sorumlu görünmeden nereye gidilecektir? 

Ayrıca yetkiler artırılırken idarî ve güvenlik per
sonelinin yetkilerini kötüye kullanabileceklerine kar
şı güvence getirilmemiş, tersine olarak onları so
rumsuz hareketlerle cesaretlendirici hükümler kon
muştur. Ayrıntılarını burada tekrarlamaya gerek ol
mayan bu hususlar Tasarıda sık sık geçen demokra
tik yönetim sözcüğünün ne anlama geldiğinin açık
lanması ihtiyacını doğuracak niteliktedir. 

özellikle ani olarak nasıl oluşacağı anlaşılama
yan, ani ağır ekonomik bunalım halleriyle ilgili ola
ğanüstü yönetim esasları ve bunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kaldıramaması hükmü ilginçtir. 

Ne kadar hüsnüniyetle tanzim edilmiş olursa ol
sun, geçmiş tecrübelere göre bazı kişilerin yaratabi
lecekleri durumlarla, bu konuda uygulanacak hüküm
ler çok tehlikeli durumların meydana gelmesi ihtima
lini yaratabileceği gibi, bu halin tatbik edilmediği du
rumlarda dahi kuşku ve güvensizlik doğuracak ma
hiyettedir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kullanabileceği böyle bir yetkinin dışarıdan kurula
bilecek hükümete tanınması, hükümete güven gere
ğine rağmen, tehlikeler taşır. 

Hürriyetlerin her konuda sınırsız olamayacağı, es
ki günlere dönülemeyeceği gerçeği yeterince vurgu
lanmıştır. 

Kanunî sınırlamaların kesinlik ifade edecek şekil
de düzenlenmesi hususu da yeterince belirtilmiştir. 
Burada önemli olan bir husus, demokrasinin diğer re
jimlere üstünlüğünü sağlayan bir önemli faktör olan 
düşünce özgürlüğü üzerinde daha titizlikle durulma-, 
sı gerekir. 

Düşünce özgürlüğü düşüncenin ifade edilmesidir. 
Arzu edilmese de, bir toplumda çeşitli düşüncelere 
sahip kimselerin bulunabileceği, fikirlerin silah ve 
baskı ile yok edilemeyeceği, tazyiklerin aksi tazyik
ler doğuracağının bir tabiat kanunu olduğu, yasakla
rın daima cazip karakteri unutulmamalıdır. 

Fısıltı gazetesini hiçbir kuvvetin önleyemeyeceği 
ve bu yolda gerçekler tahrif edilip güdülen gayeye 
uygun ilavelerle ve planlı bir montaj ile millî daya
nışmayı zedeleyen, bünyevi vasıfları dejenere eden 
fikirlerin yaygınlaşmasının doğuracağı tehlikeler de 
malumdur. 

Benim düşündüğüm gibi düşünecek ve ancak onu 
söyleyeceksin, aksini söylemek düşmanlık yaratmak
tır zihniyeti ile kısıtlama ve yasaklamalar tatbikatta 

I ayırımı derinleştirmekten başka bir şeye yaramaz. 
Düşünce yok edilemez ancak yönlendirilebilir. Fikir 

I üzerinde eylem ters etki yapar. Anarşitlerin bugün dü-
I çar oldukları sonuç da, eylem ile fikir kabul ettirme 

çabalarının uğradığı akıbettir. 
Geçmiş iktidarların başarısızlıkları da ortadadır. 

Yıllardır sapık fikirlere müsaade etmeyeceğiz nutuk
larıyla sonuç alınamamıştır. 

Geçmişte olduğu gibi,, gittikçe artan hırsla mad
dî çıkar kavgası ve bu yolda baskı ve suçlamalar. Bir 
türlü vazgeçilemeyen yabancı taklitçiliği. Atatürk za
manında mutluluğumuzu ve gelişmemizi sağlayan 
millî ve manevî değerlerimizle, hak hukuka saygılı 
çalışma ilkesinin unutulmasıyla oluşan ve devlet oto
ritesi yalnız polisiye tedbirlere dayanan bir ortam
da her türlü fikir oluşur. 

Millî birlik ve beraberliğin teessüsü için yegâne 
ilaç; insan severlik ve bir birine yardım duyguları 
için, hak ve hukuka dayalı dürüst bir ortamın yara
tılması ve düşüncelerin tarihî zenginliklerimize daya
nan millî, manevî ve ahlakî değerlerimiz doğrultu
sunda yönlendirilmesi ve tartışılmasıdır. Bu faaliyet 
için tarifine uygun gerçek devlet otoritesinin bulun
masına da zaruret vardır. Bu faktörlerden yalnız bi
risiyle konuyu halletmeye de olanak yoktur. Kısa 
vadede öncelik alan husus, bu dürüst ortamı yarata
cak tedbirlerdir. 

Bugün gerçek demokrasiyi kuruş için bir geçiş 
dönemindeyiz. Bunu sağlamak isteyen Silahlı Kuvvet
lere karşı toplumun saygı ve sevgisi vardır, ancak 
memleketi hep askerî idare ile yönetecek değiliz. Kı
sa zaman sonra 'Ordu esas görevine dönecektir. Ola-

I ğanüstü dönem idareleri devamlı olamayacağı gibi, 
aynı şartlarla sık sık tekrarlanmaya da devlet şevki 
idaresinin uyarlılığı ve tahammülü yoktur. 

I Bugünkü durumun yanlış değerlendirilmesinden 
sakınmak önem taşır. 12 Eylül 1980'den bu yana idarî 
teşkilatın faaliyetleri, nelerin sağlandığı, nelerin kül-
lendiği've nelerin kaybedildiğinin nedenlerine eğile-

I rek gerçekçi bir değerlendirmesini yapmak, çeşitli 
I çevrelerin bir an evvel kurulmasını arzuladıkları de

mokrasi yönetimini bekleyen problemlere ve onu 
yönlendirecek Anayasaya ışık tutar. Bunun ayrıntıla-

I rina burada girmeye olanak yoktur. 
I Yalnız, bir hususu belirtmekte yarar görürüm; 

aşırı uçların hatalarını anlayarak pişman olduklarına 
I ve fikirlerinden vaz geçtiklerine inananlar varsa, bil

melidirler ki, bu fikirler inanç ve hatta kuvvetli 
| iman halindedir, tatbikatta -bunu sergileyen örnekler 
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vardır. Bunların pişman oldukları bir husus varsa, 
halka ve birbirlerine silah çekerek zorla fikir kabul 
ettirme çabalarının kendileri açılarından yanlışlığını 
anlamalarıdır. Bu ise yeni tecrübeler kazanmalarını 
sağlar. Bu gruplara yeni katılanlar olup olmadığı da 
tartışılabilir. 

(Kurulmak istenen demokrasi için işin başındayız, 
henüz büyük güçlükler vardır. Atatürk döneminde 
örneklerini gördüğümüz ve yukarıda değindiğim den
geli ve dürüst olan tam olarak sağlanıncaya kadar 
çeşitli problemler devam eder. Bu yoldan ayrılma ve
ya sapmalar ise, tehlikeler doğurur. Kâğıt üzerinde
ki her türlü düzenlemelerin, tatbikat safhasında ge
çerlilikleri yalnız emir ve kuvvet ile sağlanamaz. Di
ğer taraftan idareye, yani tayin ile getirilebileceklere 
olağanüstü bir güven duyulurken, toplum kuruluşla
rı ve hatta kişilere güvensizlik ve kuşku içinde nor
mal bir denge tedbiri de alınamaz. Bu önemli hu
sus, Taslağın esprisinde tezahür etmektedir. 

Devletin bütünü içinde çeşitli etnik gruplar ara
sında denge sağlayan esasları Anayasa tespit eder. 
Halbuki, Anayasa ilan edildikten sonra tepkiler ol
muştur. İşveren çevreleri aynen çıkmasını ister ve 
hiçbir başka isteğe yer vermezken, işçi çevrelerinin 
Anayasayı kabul edilemez ilan etmeleri, bu denge
sizliği açıkça göstermeye yeterlidir. Burada birçok 
noktalan arkadaşlarımız belirttiler. Dengesizliklerin 
doğuracağı sakıncalar malumdur. Adalet dağıtımında 
tatminsizlikler yaratılmamalıdır. Huzur temini gere
kirken, yeni problemler yaratılması, 12 Eylül Hare
katı gayesi ile bağdaşmaz. 

Sermaye ve iş çevrelerinin belirli kurallar içinde 
korunması ve güvenli bir ortamda çalışmaları lüzu
mu, burada tartışılmaya ihtiyaç olmayacak şekilde 
açıktır. Diğer taraftan, millî çıkarlar herkesten, her 
kurum ve kuruluştan fedakarlık ister. Buna yanaş
madan herkesin memnun olacağı bir durum ve de
netimsiz bir özel sektör serbestisi ile böyle bir du
rumun desteklenmesi, hiçbir ülkede yoktur. Bunu is
tisnasız hiç kimse isteyemez. Anayasa Taslağı, bu 
durumu ile korunan sektörün güvenini sağlayıcı de
ğil, bu sektörü güvensizlik ve huzursuzluk ortamına 
itici niteliktedir. Huzursuz bir ortamda hiçbir kesim 
huzurlu olamaz. Stratejik esaslar bir tarafa atılamaz. 
Sesi duyulmayan birçok işveren çevrelerinin, getiri
len tedbirleri bütünü ile testeklediğini sanmıyorum. 
Burada çok önemli bir konuya değinmek isterim. 
Devlet güvencesinden önce, herkesin evvela güven
lik esaslarına uyması lazımdır. Devlet, sorumsuz ha-

| reket edenlerin bekçi babası değildir. Bir örnek ver
mek isterim : 

Birkaç sene evvel İzmir'de bir işadamımız, bü
tün işçilerine ev yaptırdı ve taşınma paralarını dahi 

l ellerine verdi. Bu yalnız insanî bir hizmet değildir. 
\ Şuna inanıyorum ki hiçbir yabancı akım, o işyerinin 

kapısından giremez. O işadamı en güvenli kimsedir. 
Bütün etrafı bu güvenceyi sağlamak için gerekirse 
canlarını verirler. O işadamının başaramayacağı hiç
bir şey yoktur. O mutludur, yaptığından daha çok 
fazla şeyler kazanmıştır. Bunu kendi iş hayatımda 
çok basit tedbirlerle bizzat yaşadım, ilginç bir örnek
tir : 

Dört eski makinası ile işe başlayan bir işyerimiz 
vardı. Yatırım safhasında olduğumuzdan çalışanla
ra olanak sağlayacak durumda değildik, işimizin el
verdiği ölçüde fazla mesai ücreti şeklinde primler 
verebildik. Herkes, o müessese ailesinin bir ferdi gibi 
idi. O müessese kalkındıkça, kalkınacaklarının bilin
ci içinde idiler. Paydos düdüğü çaldığı zaman işini 
bitirmeden ayrılmazlardı, ilgili işkoluna ait sendika 
kurulduğu zaman işçilere adresini bizzat verdim; fa
kat bir kişi bile kaydolmadı. Ücretini kesmek düşü-

I nülmeden, çocuğunun hastalığını öğrendiğim bir işçi
nin, hiç kayıt koymadan verdiğim izinden birkaç sa
at sonra, ter içinde koşarak işine döndüğünü hatır
larım. Bu atölye bugün memleketimizin milyonlarca 

i lira vergi veren bir sanayi tesisi haline gelmiştir. Yi
ne biz kazandık, işçimiz kazandı ve memleketimiz 
kazandı. 

Atatürk döneminde böyle mutlulukları topluca 
yaşardık. Anayasa Taslağında bu ruhu göremiyo
rum. Genellikle, hep bağnaz zihniyetinde olanları, 
yalnız işveren değil, pazarcıya kadar bu zihniyette 
olanları, işçiyi yanına değil, karşısına alanları des
tekliyor. 'işçiyi sendika ağasının çeşitli sömürülerine 
karşı koruyucu tedbirler de getiremeyip, problemle
rini derinleştirmektedir. 

Burada karşılaştığım bir soruya cevabı da Ana
yasada bulamadım veya ben çıkaramadım. Geçenler
de Didim'de Anayasa Taslağını beklerken, bir yakı
nımızla birlikte tatilini geçirmek üzere gelen bir Al
man, Türkiye'de müreffeh insanlar gördüğünü; fakat 
çoğunluğunun güç şartlar içinde bulunduğunu müşa
hede ettiğini, toplum kalkınması için ne gibi tedbir
ler almakta olduğumuzu sordu. Kendi uzmanlık da
lımda olduğu için ona «İhracat arttı, diğer devletler 
bize güveniyorlar ve kredi devam ediyor, en büyük 

I devletlerin uzmanları bizi iyi buluyorlar» gibi cevap-
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lar tatmin edici olmazdı. Gerekli yatırımları henüz 
yapamadık, bankerler çarptı, işsizlik artıyor gibi ma
zeret şekli de 'beyan edilemezdi. «Gördüğün gibi de
ğil» diyerek inkâr yoluna da sapılamazdı. Çıkar yol 
olarak, 12 Eylül öncesi durumun etkilerinden bahse
derek, anayasal tedbirlere iş bağlamak, geçici bir 
cevap oldu; fakat «Çalışma hakkı ve ödevi» madde
sinde, 1961 Anayasasının insanî yaşam haklarıyla il
gili olarak Devlete verdiği ödevleri dahi bilinmeyen 
bir sebeple kaldıran Taslak geldiği zaman, bereket 
versin bu zat gitmişti ve ben izah güçlüğünden kur
tuldum < 

Uzmanların bu konudaki Anayasa tedbirlerini 
açıklamalarında yararlar vardır. Bu Taslakda Sayın 
Devlet Başkanının belirttikleri devamlı huzurun te
essüsü için, vatandaşın geçim sıkıntısı ve gelecek en
dişesinden kurtarılması gereği nasıl sağlanabilecektir. 
Şimdi, geçmiştekinden daha serbest ve kontrolsuz bir 
ekonomik düzen içinde getirilen hükümlerle, kısıtla
ma ve yasakları polisiye tedbirlerle işlerliğiyle huzu
run sağlanabileceğine bizzat Sayın Komisyonumu
zun inanıp inanmadığını sormak isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Çok önemli olan egemenlik maddesine de değin

mek isterdim. Şimdilik, Sayın Ökte'nin buradaki açık
lamalarıyla yetinerek, maddenin görüşülmesi sırasına 
bırakıyorum. 

12 Eylül Harekâtını gerçekleştiren kadro, Hare
kâtın milletçe desteklenen hedeflerini ve gayesini ta
yin etmiştir. Harekâtın daha başlangıcında bizzat 
harekatın lideri geniş açıklamalar yapmıştır. İşbaşın
da olan bu kadronun kurduğu teşkilatların ve ida
renin, gayeye ne derece hizmet ettiklerini ve etmek
te olduklarını gözetmesi tabiidir. Geçmişte sorumlu
luk davulunu yüklenip, tokmağı başkasının kullandığı 
dönemlerin sonuçlarını en iyi şekilde takdir edecek 
kapasite ve olgunluğa sahiptirler. Bütün teşkilatın 
kendilerine yardımcı olacağı inancında olduklarında 
şüphe edilmemelidir. Böylece, sonucun gayeye uy
gun olarak çıkacağına da milletçe güvenilmektedir. 
Bu, başlanan işin gayeye ulaştırılması zorunluluğu
nun da bir gereğidir. Her türlü arzuların tahakkü
münden kurtularak, esaslar ve gerçeklere eğilmek ve 
zorlukları yenerek başarıya ulaşmak durumunda ve 
idraki içindeyiz. 

Yüce Meclisimize başarı dilekleriyle, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Uğur. 

Sayın Banaz, buyurun söz sizin. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma 'Mec

lisinim saygı değer üyeleri; 
Meclisimizin kuruluş nedeninin ilki ve en önem

lisi olan Anayasa yapma görevimizi yürütüyoruz. Bu 
tarihî görevin MedMnizce en uyi şekilde tamamlana
rak, çok hızlı değişen ve gelişen yurdumuzun, ulusu
muzun gereksinimlerine uzun süre cevap verecek bir 
Anayasanın bu Meclisten çıkacağına tinanarak sözle
rime başlıyorum. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, Anayasa Ko
misyonumuz bu tarihî ve kutsal görevin bilincinde ve 
kendi sorumluluğu içinde bu tasarıyı hazırlayıp önü
müze getirmiştik. Bizler gerek üyeler olarak tek tek, 
gerek Mecliis olarak topluca bu tariihî görevin ayrıca 
sorumluluğumu taşıyoruz. Bizler tarihî sorumluluğu
muzun bilincinde, bu kısa zaman süreci içinde ideali 
bulacağımıza inanıyorum. 

Tarihî boyunca bağımsız yaşamış yüce ulusumu
zun karşısına gerçek demokrasinin düzenlendiği, her
kesin insan hak ve hürriyetlerinden adalet anlayışı 
içinde yararlanacağı sosyal hukuk devletini yaratacak 
bir Anayasa ile çakacağımıza inanıyorum. 

1961 Anayasasının termel felsefesi, Anayasanın 
idare edenler tarafından olğnenemıeyeceği bir sistemin 
yaratılması, devlete karşı ferdin korunması noktala
rında düğümlenmektediır. Kişiyi devlete karşı koru
yucu unsurlar ön plandadır. Bunun doğal sonucu ola
rak yargı erki ön plana alınmış, devlet yapısında özel 
ağırlık kazanmıştır. Bunun sonunda da güçsüz bir 
yönetim, güçsüz bir devlet modeli yaratılmıştır. 

Böyle 'bir anlayışla sağlanan temel hak ve özgür
lükler ulusun büyük: bir kesimi tarafından kullanıla
mamıştır. Özgürlükler suçlular lehine kullanılmış, yö
netimin eli - kolu bağlı kalmıştır. Buna aşırı merke
ziyetçilik ve yönetim aksaklıkları katılınca 12 Eylül'e 
gelen ortam hazırlanmış olmaktadır. 

Bunların düzeltilmesi gereklidir. Fakat Ibu düzelt
meyi yaparken 1961 Anayasasının gerisine düşmeden 
herkesin bu özgürlükleri eşitlik ve adalet anlayışı 
içinde sosyal hukuk devletini yaratarak kullanması
nı sağlamak zorundayız. Elimizdeki tasarı bunu sağ
lamakta mıdır?. Bu konuda tereddütlerimiz vardır. 

Temel hak ve özgüriüıklerin sınırlanmasını dü
zenleyen 12 mcii maddede sınırlamanın millî güven
lik, kaımu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel 
ahlak gibi toplumun bütününü ilgilendiren konul'ar-
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da yapılabileceğini belirlerken, boruların yanında baş
kalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıy
la sınırlanabileceğini de belirtmiştir. Kimdir bu hür
riyetlerin sınırlanma nedeni olan başkaları?. Burada 
toplum ikiye ayrılmaktadır; hürriyetleri sınırlananla -
yacak ve korunacak olan başkaları ve bu başkaları 
uğruna hürriyetleri sımrlanabiieeek olan ulus bütün
lüğü. 

«Başkaları» tabiri «Genel ahlak, kamu düzeni, 
genel asayiş, kamu yararı» gibi tabirlerle yanyana 
nasıl gelmiştir?. Bu düzenleme demokratik toplum 
düzeninin gerekleriyle nasıl bağdaşacaktır?. Sınırlama 
genel nitelikte olmaktan' çıkmıştır. 

Temel hak ve özgürlüklerin, kişi haklarının sınır
lanmasında devlet güçlü hale getirilmiştir. Hatta te
mel halk ve özgürlüklerin belirgin olmayan bazı ta
birler kullanılarak sınırlama ve kaybedilme şartları 
düzenlenmiştir. Sair herhangi bir yoldan komünizme, 
faşizme veya dinî temellere dayanan bir devlet dü
zeni kurmak amacıyla özgürlüklerin kullanılamiama-
sı, öldürme fiilinin yetkili merciin verdiği emirlerin 
uygulanması sebebiyle meydana gelmesinde yaşama 
hakkının iptal edilmiş sayılamayacağı bunun örnek
leridir. Fakat bunların yanında tasarıda bazı hak ve 
özgürlükler karşısında devlet güçsüz bırakılmıştır. 
Tasarı incelendiğinde bazı kesimlerin özel korunma
ya alındığı görülür. 

19 uncu maddede, «Hiç kimsenin özel hukuk iliş
kilerinden doğan bir borcu yerine getirme imkânın
dan yoksun bulunması sebebiyle özgürlüğü kısıtlana
maz.»! deniliyor. Bu uygulama ile millete yüksek faiz 
vaat edip senet karşılığı para alan, sonra bu paray
la gazino satın alan bankerin, bu gazino satın alma
sı nedeniyle borcunu yerine getirme imkânından 
yoksun bulunması özel hukuk ilişkilerinden doğduğu 
için özgürlüğü knsıitlanamayacaiktır. Karşılıksız çek 
verme bir özel hukuk ilişkisidir. Bu fıkranın kimleri 
korumak için kaleme alındığı açMianmalıdır. Ana
yasa ile dolandırıcılığa prim verilemez. 

den memurdan bordro üzerinden vergisini rahatça 
alan devletin arazi sahibinden, mülk sahibinden ger
çek vergisini alması imkânsız hale gelmektedir. 

Toprak reformu için taiksitlendirmenin beş yıla 
indirilmesi, peşin ödenmeyen kısmın en yüksek faiz 
haddine bağlanması, beş yıl sonunda aynı arazinin 
sudan nedenlerle ısaih'ilbine iadesinin öngörülmesi, top
rak reformu yapma görevi verilen devletin elini - ko
lunu bağlamak anlamına gelir kanısındayım. 

Arazi sahibi, mülk sahibi vergi öderken keyfine 
göre ödeyecek, malını devlete satarken rayiç bedel 
esas alınacak... Biz vergi tahsili konusunda devletten 
yana olmak zorundayız. Ekonomik bakımdan güç
süz devlet polisiye tedbirlerle güçlendirilemez. 

İşçi - işveren ilişkilerinde devlet işçi karşısında 
güçlüdür, işveren karşısında ise aynı güce sahip de
ğildir. «Bu tasarıyla işçiye grev hakkı verİyoruz»ı de
mek mümkün değildir. Sendika özgürlüğü büyük öl
çüde zedelenmiştir. Sendika özgürlüğünü kötüye 
kullananlardan devlet hesabını şu anda da sormak
tadır; ama kişiler bu özgürlüğü kötüye kullandı diye 
müesseseyi yıkmak doğru olmadığı kanısındayız. 

Tasarının 60 inci maddesinde devletin, özel teşeb
büs faaliyetlerini geliştirmesine yardımcı olması esa
sı getirilmiştir. Bu memnuniyet vericidir. Aynı mad
dede tüketici için devlete, onları aydınlatmak ve gi
rişimlerini teşvik etmek görevi verilmekle yetinilmiş-
tir. Özel teşebbüs faaliyetinin gelişmesine yardımcı 
devlet, tüketiciye sıra gelince nasihaıtla, teşvikle ye
tinecektir... Bu nasıl sosyal devlet anlayışı olmakta
dır pek anlayamadım? 

Bu tasarıyla temel hâk ve özgürlüklerin özüne do-
kuniilamaytacağı esasından geri dönülmektedir. Bunu 
eksiklik olarak görüyoruz. 

Mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı olama
yacağı, kullanılamayacağı belirtilmiş, bu hlak toplum 
yararına aykırı kullanılırsa ne yapılabilir, bu belirtil
memiştir. Bu çelişkilerin Meclisimizce giderileceğine 
inanıyorum. 

Milletvekili olmak için sekiz yıllık öğrenim gör
me şartının gerekçesi yoktur. Bugün zorunlu okuma 
şartı ilkokul öğrenimidir. Sekiz yıllık temel eğitime 
geçilen okullar sayılıdır. Ayrıca, Türkiye'yi 12 Eylül 
ortamına sekiz yıldan az öğrenim görmüş mlilletve-
killerinin getirdiği de söylenemez. Bu nedenle millet
vekili olabilmek için ilkokul mezunu olmayı yeterli 
görmekteyiz. 

Siyasî partilere yardımın kalkması, son Devlet 
Memurları Kanunundaki düzenlemelerle yanyana dü
şünülürse, Meclise gelmemin sadece paralı kişilere ta-

Bu tasarıyla devlet geniş arazi sahibi, mülk sahi
bi karşısında zayıf bırakılmıştır. Verilen emrin uy
gulanması sebebiyle kişinin canını almayı normal 
karşılıyoruz, herkesin mülkünün vergisini rayiç be
del üzerinden ödemesini sağlayacak vergi değeri üze
rinden istimlaki engelliyoruz. Devlete toprak refor- I 
mu' yapma görevi veriliyor; ancak bunu yapabilmek 
için geniş arazi sahibinin arazisini istimlak etme hak
kını engelleyici hükümler getiriyoruz. «Kamulaştır
ma rayiç bedel üzerinden yapılacak», diyoruz, işçi- | 
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nınan 'imtiyaz hailine dönüştüğü görülür. Bu gelişme
yi demokrasi açısından sağlıklı görmüyorum. . 

Cumhuriyeti temel organlarının düzenlenmesinde 
bazı tereddütlerimiz vardır. 10 uncu madde Anayasa 
hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare nıakıamiarını ve kişileri bağlayan temel hukuk 
'kuralları olduğunu belirlemektedir. Burada idare 
makamları, yürütme organlar?, dışında ayrıca sayıl
mıştır. 6 ncı madde «Devlet organları ve idarî ma-
kamlar:»| demektedir. Ylani tasarıda idarî makamlar 
yürütme organından, hatta devlet organlarından ayrı 
olarak bel'irtiımektedir. Dolayısıyla idarî makamlar 
bir yürütme organı, ıbir devlet organı olarak kabul 
edilknemekte midir, 'bunların dışında mı mütalaa edil
mektedir?. Bir dördüncü kuvvet mi; yasama, yürüt
me, yargı yanında idarî makamlar mı yaratılmakta
dır?. Bunların belirlenmesini, açıklanmasını gerekli 
görmekteyim. 

Yürütmenin görev yanında yetki olarak da belir
lenmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bir 
eksiklik böylece giderilmiştir. 

Yasama organının düzenlenmesinde tek meclis 
sistemine dönüşü olumlu bulduk. 

Milletvekili sayısı tartışılabilir. Ancak seçim dö
nemlinin 'beş yıla çıkarılması kanımızca fazladır. Ne
den beş yıla çıkarıldığı gerekçede belirtilmemiştir. 

Kanunların yapılmasında Devlet Danışma Kon
seyinin inceleme süresinin belirgin olmaması, bu be
lirgin olmayan sürenin, Cumhurbaşkanının kanunları 
inceleme süresinin dışında bırakılması kanun yapı-' 
mımda aksamalara yol açacaktır. Bu durum Cumhur-
ibaşkianına ve Danışma Konseyine isterse herhangi 
ıbir kanunu yıllarca yayınlamanla hakkını vermekte
dir. Bu, millî iradenin işlememesine neden olacak 'bir 
düzenlemedir. Yürütmenin ıbir parçası olan Devlet 
Danışma Konseyinin Meclis çalışmalarına engel ola
bilecek yapıda oluşmasını uygun bulmuyoruz. Dev
let Konseyi çalışmalarının mutlalka zamanla sınırlı 
olması gerektiğine inanıyorum. Kuruluş biçimi ve 
kuruluş gereği ayrıca tlaftışılaîbiir. 

Tasarı hükümlerine göre her düşürülen veya gü
venoyu alamayan Başbakanın seçimlerim yenilenme
sini isteyebilmesi halkkı doğmaktadır. Meclis dışın
dan bir şahsın da başbakan olabileceği düşünülürse, 
bu hakkın düzenlenmesi uygun yapılmamıştır. Mec
lise iradesi dışında güvenoyu verme veya gensoru 
müessesesinin işlememesi gibi sonuçlara yol açacak 
bu düzenlemeye yeni bir şekil verilimesi gerektiğine 
inanıyorum, 

Millî Güvenlik Kurulu Tasarıyla hükümetin üze
rinde icra yetkisiyle donatılmıştır, «Kararları Hükü
met için uygulanması zorunlu tavsiye niteliğindedir» 
deniliyor. Önce, ıbir karara uyulması zorunluysa bu 
tavsiye olamaz; karar olur. Bu, kararı alanların ida
rî ve siyasî sorumluluğu olur. Burada durum tama
men farklıdır. M'illî Güvenlik Kurulu aldığı karar
lardan sorumlu değildir. Sorumlu olan hüıkümetıtir; 
fakat kurulun kararları hükümet için 'bağlayıcıdır. O 
zaman Miİî Güvenlik Kurulu, tasarının 134 üncü 
maddesinde sayılan konularda hükümet yerine karar 
alır, diyelim. Bu mümkün müdür? Peki, hükümet bu 
tavsiye kararlarına uymazsa ne olacaktır .. Ya hükü
met isltifa edecek ya da Anayasaya aykırı davranış 
olacaktır. Uyar da karar tef s bir sonuç verirse ne 
olacaktır?.. Hükümet sorumlu olacak. Maddenin böy
le düzenlenmesi ordu kademelerini her zaman siyasî 
bir sorumlulukla karşı karşıya bırakır. Bu, ordu ka
demelerini de, hükümeti de yıpratacaktır. 

Merkezî idarenin kuruluşunda 1961 Anayasasının 
çerçevesi içinde kalınmıştır. Bu durum il ve bölge 
idareleri arasında geçmişte kopukluklara neden ol
muştur. Hiçbir coğrafi esasa ve hizmet esasına da
yanmayan bölge idareleri kurulmuştur. Etkin siyasî 
kişilerin seçim bölgelerine 'bölge İdaresi kurulması 
temel! felsefeyi teşkil etmiştir, ilde bölge idareleri 
arasında ciddî kopukluklar meydana gelmiştir. Böl
ge idarelerinin kuruluş yerleri de dağınıktır. Şu anda 
dokuz ayrı ilde ve ilçede örgütlenmiş bölge idarele
riyle kendisine hizmet gelen il mericezi vardır. İdarî 
yapıda il teşkilatı esas alınmalı, keyfî bölge idaresi 
kuruluşlarına fırsat verilmemeli, it ve bölge kuruluşu 
arasında bağlantı anaçizgilerle , belirlenmelidir, ilçe 
kurmak (için kanun yapılan ülkemizde keyfî bölge 
idareleri kurulamarnalhdır. 

Mahallî idareleri düzenleyen 155 inci maddeden, 
mahallî idarelerin organlarını ve üyelerini, hakların
da göreviyle .ilgili suç sebebiyle soruşturma açılırsa 
sadece içişleri Bakanı görevden altıkoyaibiknektedir. 
Bugün bakanlık müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde 
kaymakamlar bir daire müdürünü görevden uzaklaş-
tıralbilirken köy muhtarının, belediye başkanının gö
revden alınmasının sadece balkana bırakılma gerekçe
sini anlayamadım. Bu, vali ve kaymakamın seçilmiş 
organlar üzerinde etkinliğini kaybettirecek ve uygula
mada vesayet denetiminin ters işlemesine neden ola
caktır. 

Tabiî servetler ve kaynakların aranması ve işle
tilmesi konularındaki düzenlemede Sayın Fırat'ın en
dişelerine aynen katıldığımı belirtmekle yetineceğim. 
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Türk DM Akademisi kurulması Anayasa hükmü 
haline getiriliyor. Tasarıda ıbunu düzenleyen 168 inci 
maddenin gerekçesine baktığımızda, akademi kurma 
gereğinin tek nedenli görülüyor. Bu da Türk Dil Ku
rumunun varlığıdır. Ne yapmıştır bu Türk Dil Ku
rumu? Gerekçeye göre, bilimsel dayanaktan yoksun 
dilcik ve sözcük üretmiştir. 168 indi maddeyle gerek
çesine baktığımızda, Türk Dil Kurumu tarafından 
üretilen ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğu Ko
misyonca bdlirtilen Ibazı sözcüklerin bizzat Anayasa 
Komisyonu tarafından da kullanıldığını görüyoruz. 
168 incü maddede, «Kamu tüzelkişiliği»), «amaç»,, 
«oluşum»!, «ıyönilendirme»i, «'bilimsel»!, «yayım», 
«çap», («kuruluş», '«özen», «özlük» 'sözcükleri Anaya
sa Komisyonunca kullanılmışıtır. Aynı maddenin ge
rekçesinde; «bilimsel»!, «dayanak»:, «yoksun»ı, «be
nimsetme», «çaba», «benimseme», «oluşturma»,, «ya
yım» «dtıki», «gerekli» sözcükleri kuManıllmıştır. Böy
lece Komisyon kendi deyimiyle yaşayan Türkiye ye
rine sunî ve uydurma dil koyma çabasına kendisi de 
katılmış olmaktadır. Bu sözcüklerin hiçbiri herhalde 
15 - 20 yıl önce kullanılmıyordu. 

Ayrıca, Türk Dil Kurumu bilimsel dayanaktan 
yoksun «dilcik» üretiyormuş. Merak ettik nedir bu 
«dilc!ik»\ diye? Dil Kurumunun sözlüğü «dilcik»; için, 
«Buğdaygillerde yaprak diplerinde bulunan küçük 
saydam yaprak.»' diyor. Botanik terimiymiş. Başka 
sözlüğe ibaktrk, Meydan Larousse «Küçük dil», di
yor. Ayrıca, birbıMne bitişik (iki dişlin arasında bu
lunan diş erinin üçgeriimsi kısmı olarak tanımlanı
yor. Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan 
kısım olarakta tanımlanıyor 'bu sözcük. Bir de mü
zik terimi imiş. Demek ki, Türk Dil Kurumu bun
ları üretiyormuş. Hem de bilimsel dayanaktan yok
sun olarak üretiyormuş, kurulacak akademi de bu 
üretime mani olacak. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kurumları suçlarken daha dikkatli olma durumun

dayız. Hele bir Anayasa gerekçesinde bunun gereği 
daha iyi anlaşılır. Bir de ibu suçladığıımız Kurumun 
altında Atatürk'ün imzası varsa ve bu Kurumun ça
lışmaları, desteği Atatürk'ün vasiyetine dayanıyorsa 
bu dikkatli Olma gereği daha çok ortaya çıkar. Ben, 
akademi kurma tisinin Anayasa konusu olmadığı ka
nısındayım. Devlöt akademi de kurar, ümilversiite de 
kurar. Bu madde tasarıdan çıkarılmailidır. Şimdi, 
doğrafya akademisi kurmak istersek Anayasaya yeni 
hüküm mü koyacağız? Bu konuyu şimdilik burada 
kapatıyorum; zamanı gelince ayrıca tartışacağız. 

' Özel yüksekokul kuruluşuna müsaade ediliyor. 
Özel yüksekokulların yurdumuzda açtığı yaralar ha
len tedavi edilmemiştir. Ben, eğitim işinin devlet işi 
olduğu kanısındayım. Bu yol yenliden açıilımamalıdır. 

Tasarı dil 'bakımından da yanlış anlamlara yol 
açacak niteliktedir. Belirgin olmayan cümleler var
dır. 16 ncı maddede geçen, «jMeşru müdafa, yalkala-
ma ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi»! ta
birinde, meşru müdafa kararından ne amaçlanıyor 
belirgin değildir. Keza «Kişi, hâkim kararı olmadan 
tutuklanamaz»! denildiği hadde; 19 uncu maddenin 
5 inci fıkrasında, «Tutuklanan kişinin 48 saat İçinde 
hâkim önüne çıkarılacağı» 'belirtiliyor. Hâkim kara
rıyla tutuklanan kişinin 48 saat içinde yeniden hâkim 
önüne çıkarılma nedenini anlayamadık? Örnekleri 
çoğaltabiliriz. 

Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Eksiklik ve hataların Meclisimizce düzeltilmesi 

mümkündür. Meclisimizin en iyisini yapacağına ina
nıyoruz. Bu anlayışla, Komisyonumuza gayretlerin
den dolayı teşekkür eder hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Banaz. 
Komisyon adına Sayın Gölcüklü. 
Buyurun efendim. 

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

Arkadaşımız Remzi Banaz'ın tereddütlerine, şüp
helerine ve sorularına yapacağımız genel konuşmada 
cevap vereceğiz; fakat bir tereddütü ve bir sorusu 
hatalı bir yoruma dayanıyor ve kanaatimce çok teh
likeli Olabilecek bir yorum; yanlış anlaşıldığı takdir
de. O konuda çok kısa bir açıklama yapmak istiya-. 
rum. 

Arkadaşımız Banaz, «Başkalarının hak ve hürri
yetlerinin korunması için hürriyetin sınırlanmasını 
anlayamadığını, bu (başkalarının kim olduğunu bile
mediğini, imtiyazlı bir grup mu bulunduğu konusun
da tereddüde düştüğünü»: söyledi Mealen belki cüm
lesi, kelimeleri bu değil. Kasıt şudur: 

Hak ve hürriyetlerin sınırının 'başkalarının hak 
ve hürriyetleri olduğu 1789 beyannamesinden itiba
ren bütün beyannamelerde, bütün anayasalarda ifade 
edilen bıir gerçektir. 1924 Anayasasının 68 inci mad
desi, «Hukuku tabiîyyeden olan hürriyetlerin herkes 
için hududu başkalarının hududu hürriyetidir.» di
yor. Bu başkaları, halk ve hürriyetini kullanan kişinin 
dışındaki diğer kişilerdir. Yoksa imtiyazlı bir sınıf, 
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birisinin hak ve hürriyetinin kısıtlanması için başka 
birisinin korunması kafiyen sözkonusu değildir, söz-
konusu olamaz, hatıra gelemez. 

İkinci, küçük bir nokta, belki yararı olur; «Hâ
kim tarafından tutuklamam kişinin 48 saat içinde hâ
kim önüme çıkarılması ne demektir?» dediler. Buna 
ileride etraflıca değineceğiz. Gıyabî tevkif müzekke
resi vardır; hâkim müzekkereyi verir, zabıta bunu 
yerine getirir, adamı tutuklar. İşte bu takdirde tutuk
laman kişi en geç 48 saat /içinde bağımsız, tarafsız 
hâkim güvencesine kavuşturulacaktır. Hükmün anla
mı da budur. 

Arz ederim, teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Ersek?.. Burada yoklar. 
Sayın İğneciler, buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 
Bugüne kadar eleştirilen, değerlendirmesi yapılan 

Anayasa (Tasarısı hakkında söylenmedik hemen he
men söz kalmamıştır. O yönünden bizim gibi arka 
sıralarda söz almış arkadaşlar daha şanssız duruma 
düşmüşlerdir. 

Komisyonumuzun çalışmalarını ve hazırlığını dı
şarının etkisi altında kalmadan eleştirmeye çalışaca
ğım. «Dışarıdan» maksadım da basının etkisi altın
da kalmadan, demek istiyorum; başta olmak üzere. 

Sayın arkadaşlar; 
Hatırlarsınız; Anayasa Tasarısı açıklanır açıklan

maz basında kesif bir bombardıman başladı. Tabiî 
bunun bütün sebebini bilemiyoruz. Sebeplerinden bir 
tanesi de Anayasa Tasarısında basınla ilgili hükümlerin 
nahoş karşılanmış olmasıdır ve de bu kesif topçu 
ateşi bilhassa Anayasa Tasarısının, sayın üyelerinin 
hemen hemen hepsi tarafından reddedilmiş bir ta
sarı olarak takdim edilmesi doğrusu ayrıca şaşırtıcı 
olmuştur. 

Notlarımda olduğu için arz ediyorum; Sayın Baş
kan ifade buyurmuştu: 200 maddeden oluşan (Daha 
tamamı da o değil) bir tasarının bunca fıkraları var, 
cümleleri var, hatta kelimeleri var; çok önemli keli
meleri var. Tasavvur buyurur musunuz ki, bütün sa
yın üyeler bunu kitap halinde, noktası noktasına, ke
limesi kelimesine tasvip etsinler?.. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz, demirperde gerisinin siparişi olan bir anayasa 

yapmıyoruz. Hatta Sayın Başkanın ve Sayın Üyenin 
de neden hepsinde mutabık kaldığını ben merak et

tim. Yani, beklerdimki, onlarda bir iki kelimeye mu
halif olsunlar, öu da normaldi; ama tahmin ediyorum 
ki, bilhassa Sayın Başkan, «Ayıp olur. ıBen de bura
nın Başkanıyım. iBazı fedakârlıklarda bulunabilirim». 
endişesiyle belki de muhalefet şerhi koymamıştır. 
Bunu inanan bir üyeniz olarak arz ettikten sonra di
ğer hususlara geçiyorum. 

Taslağın ayrıntılara girmesini yenilik ve hatta mo
dern bir yaklaşım olarak karşılıyorum. Çünkü, biz 
anayasada ayrıntılara girmezsek aralıklardan kötü ni
yetliler girecek. Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde buna 
daha çok ihtiyaç vardır. Fazla veya gereksiz sanılan 
her cümle hatta kelime çıkarılması lüzumlu kanun
ların gerekçesi ve de direktifidir. Bu sayede İyi ni
yetli tartışmalar, tereddütler azalır, bu sayede devlet 
ve Türklük düşmanlarının da kaçamak yolları kapa
tılmış olur. Benim samimi inancım budur. Ben bu
nu modern bir gelişim olarak mütalaa ediyorum ve 
bilhassa bizim için doğrudur. Çünkü, 1961 Anayasa
sında da geçirdiğimiz anarşik olayların, bölücü olay
ların hiçbirisi yazılı değil. Mesela; «Üniversite özefk-' 
tir» demişiz; ama o kelime bize yetmiş. Bize der
ken kötü niyetlilere yetmiş de artmış bile. Her türlü 
melanet derecesine varan entrikalar çevrilebilmiştir. 
İşte onun için bu Anayasada sanımca, kanımca te
ferruata girişilmiştir ve de bazı açık kapılar bilhassa 
kötü niyetlilere karşı kapatılmak istenmiştir. 

Cumhurbaşkanına tanınan yetkileri genel hatla
rıyla olumlu buluyorum. Demokratik idare çok ileri, 
o ölçüde de işletilmesi zor bir rejimdir. Yarı başkan
lık sistemini Türkiye'de demokrasiyi ve devlet oto
ritesini yerleştirecek, güçlendirecek bir çare olarak gö
rüyorum. 1961 Anayasası ne millî İradeye, ne de dev
let otoritesine nefes aldırmamıştır; ikisine de ipotek 
koymuştur. Millî iradenin köstekleyicisi Anayasa 
Mahkemesi, icranın köstekleyicisi de Danıştay ka
rarları olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şunu hemen belirtmek isterim. Demin de bir nebze 

arz ettiğim gibi, 1961 Anayasasının metinlerinde hat
ta ruhunda böyle bir kasıt yoktur; ama getirmiş ol
duğu müesseseler bunu pekâlâ kötü istikametlerde 
kullanabilmiştir. İşte bu yönüyle biz 1961 Anayasası
nı reddediyoruz. Zaten bu maksatla da buraya top
lanmış bulunuyoruz. 

Önümüzdeki Tasarı devleti anarşistin, bölücünün, 
rejim düşmanlarının tasallutundan kurtaracaktır. 12 
Eylül öncesi şikayet ettiğimiz kurtarılmış bölgelerin 
meydana gelmesi evvela Devletin parsellenmiş olması-
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nın bir sonucudur. Sözüm ona anayasa kuruluşları I 
devlet içinde devlet olmuş, topraksız imparatorluk
lar kurmuşlardır. Anayasa Mahkemesi teşriî organın 
çıkarmış olduğu kanunları gene Anayasanın kendisine 
verdiği yetkileri aşmak suretiyle Anayasaya aykırı 
olduğunu tespit etmekle, bozmakla kalmamış, üstelik 
hükümler de vazetmiştir. Yani, kanun koyucusu ha
line gelmiştir. 

Öte taraftan Danıştay da icranın kararlarını iyi 
niyetle, kanun çerçevesi içine çekecek, düzeltecek, yol 
göstericilik yapacak yerde, o da zaman zaman verilen 
hudutları aşmış, çizmeden dışarıya çıkmış ve de ken
dini icra yerine koymuştur. Yani, hem kanunu bozar, j 
hem kanun koyar; hem icranın tasarruflarını yok 
eder, hem icracı olur.... Yani, aşağı yukarı devlet 
gibi bir şey. Yalnız bunların para basma yetkisi yok. 
Diğer devletlere elçi gönderme yetkisi yok. Onun dı
şında her türlü yetkiyle mücehhez zannetmişlerdir 
ve öylece de 11 Eylül'e gelmişizdir sayın arkadaşlar. 

Üniversiteler, TRT ve sendikalar bu iki beyliğin 
kanadı altında bağımsızlığın, devlet tanımazlığının ta
dını çıkarmışlardır. Hulasa, 1961 Anayasası görev 
verdiklerine yetki tanımamış, yetkili kıldığı kuruluş
ları da sorumluluktan muaf tutmuştur. 

Hukuk tarihinde derebeylerin, kralların, impara
torların, zalimlerin halkı, vatandaşı ezdiği anlatılmak
ta, milletin özgürlüğüne, kavuşması, zulümden kurtul
ması için çetin savaşların verildiği, oluk oluk kan dö
küldüğü kaydedilmektedir. Bu tablo az çok farkla 
bütün milletlerin kader çizgisi olmuştur. Devletin elin
den vatandaşın hakkını almak, milletin kendi kendisini 
idare etme aşamasına gelinmesi büyük fedakârlıklara 
malolmuştur. 

Şu anda Türkiye'de durum bunun tam aksine 
cereyan etmiştir. Bu defa anarşistin, bölücünün, zor
banın ve de devleti parselleyenlerin elinden Devletin 
kurtarılması yanında, namuslu vatandaşların da tek
rar insan haklarına kavuşturulması çabasının içindeyiz. 

Tarihte eşine pek rastlanmayan bir olayla ve ger
çekle karşı karşıyayız. Milleti düştüğü zilletten kurta
rırken aziz milletimize de rahat bir nefes aldırmış 
olacağız. 1961 Anayasasının dibacesinde kullanılan 
cümleler ile ana görüş; bu ifadelerin vatandaşın bü
yük bir kısmını rencide ettiği, hatta suçladığı ge
rekçesidir. Onun için de destek bulamamış, güve
nilir olma şansı da başlangıçta kalmamıştır. Şimdi 
de aynı şeyin yapıldığını iddia edenlerimiz var. Bu gö
rüşlere katılmak mümkün değildir. Evet, bu Tasarı 
bazı çevreleri ve bazı kimseleri üzecektir. Bunlar Ana-
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yasa Mahkemesi, Danıştay, üniversitedeki bazı ze
vattır; hepsi o kadar. 

1961 ile 1982'yi bu yönü ile benzetmek mümkün 
değildir ve hatalıdır. Bu Anayasa iyi insan, iyi va
tandaşın özgürlüklerini kullanma hakkını getirmek
tedir. Okuyabilecek, gezebilecek, malı, canı, işi gü
vence altında olacaktır. Vatanımızı bölmek, Atatürk 
Cumhuriyetini yıkmak, Meclisin üzerine kızıl bayrak 
çekmek isteyenler endişe etmekte, hatta korkmakta 
haklıdırlar. 

İbadet hürriyeti ile ilgili hükümler de biraz en
dişe verici ifadelerle doludur, açıklanması gereken 
muhtaç tarafları vardır. «Kimse ibadete zorlanamaz» 
hükmü rahatlatıcı değildir. Laikliğin dinsizlik olma
dığı özellikle Anayasamıza girmelidir. Çünkü, bu tar
tışma, bu tereddüt 50 seneden beri giderilememiştir. 
Dindar milletten devlete zarar gelmez. Yeterki onları 
yobazların eline terketmeyelirn. 

Camide vaaz veren vaiz «Namazınızı kılın, oruç 
tutun, zekatınızı verin» derken, zorlama yapmış sa
yılacak mıdır?.. Bir gayretkeş görevli onu karakola 
davet edecek midir?.. Bunlar açıklığa kavuşturulma
lıdır. 

Kıyılardan yararlanma hakkı da açık şekilde ifade 
edilmelidir. Kıyıların imarına hem Devlet ilgi gös
termeli, hem de şahıslara olanak tanınmalıdır. Her 
tarafı SÎT sahası ilan etmek marifet değildir. Hatta 
yabancılara da sahilleri imar etme fırsatı verilmelidir. 
50 senelik, 99 senelik intifa hakkı tanınabilmelidir. 
Japonya'da, İtalya da, Yunanistan da bu sayede bü
yük turistik imkânlara sahip olmuş, döviz gelirlerini 
artırmışlardır. 

Grev ile lokavt dengel hale getirilmelidir. Harap 
ettirilen millî servetler, Tariş olayları tarihe geçecek 
dramatik olaylardır. Biz onları yaşadık sayın arkadaş
larım. «Komünizm, sosyalizm gelinceye kadar yıka
cağız, yakacağız» diyenleri, bağıranları gördük, duy
duk. Bu olayları tekrar etmek özleminde bulunanlara 
asla fırsat vermeyeceğiz. 

Küçük işyerleri ile ilgili hükümler, sanatkârları 
ferahlatacaktır. Sanatkâr yetişmesine yardımcı olacak
tır, 

Parti kurmak ve partilerin uyacakları esasları da 
daha açıklıkla belirtmek gerekecektir. Parti enflasyonu 
önlenmelidir. Koalisyon hükümetlerinden kurtulun-
malıdır. Kuvvetli hükümet ve iktidarlar için tedbir 
şarttır ve bu hükümlerin Anayasaya geçmesi de zo
runludur. Hiç değilse ülke çapında, ülke sathında 
% 10 veya % 15'den aşağı oy alan partilerin Meclis
te temsil edilememesi esası getirilmelidir. 
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Yaşadığımız devirde dernek kurar gibi partiler 
^kurulmuş, koalisyonların ortağı olmuş, az sermaye 
ile pek çok kazanç peşine düşmüşlerdir. Bunlara ma
ni olunmalıdır. Biz burada mani olursak, bizim ya
pacağımız Seçim Kanunundaki hükümleri partiler 
bazı kombinezonlarla değiştirebilirler; ama buraya 
koyarsak değiştiremezler, daha isabetli olur kanısın
dayım. 

Partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluş
lardan, sendika, dernek ve gruplardan talimat, destek 
alamamalıdırlar. Kapatılma nedeni sayılmalıdır. 

Komünizm, teokratik devlet, faşizm Anayasa dı
şı ilan edilmiştir; çok güzel. Ancak, bir eksiği vardır. 
Sosyalizm ne olacak?;. Sosyal devlete, sosyal adalete 
evet diyoruz. Sosyalizme, sosyalist partiye hayır di
yoruz. Çünkü, komünizmin yolu oradan geçer. Ko
münist partisi kurulmayacağına göre, komünistlerin 
orada toplanmaları, «Efendim, zaten demokratik ül
kelerde böyle partiler vardır. Biz de burada icraî faa
liyet edeceğiz.» diye bir kamuflajın içine girebilirler; 
endişemiz bundandır. 

Milletvekili sayısı azdır, 450 ilâ 500 olmalıdır. 50 
milyonluk bir ülkede bu rakam fazla değildir. 

Seçim dönemi dört yıla indirilmelidir. Meclisler, 
hükümetler maalesef çabuk yıpratılmakta ve yıpran
maktadır. Dört yılın iple çekildiği devirler de olmuş
tur. 

Cumhurbaşkanının teklifi alınmadan seçimler er-
telenmemelidir. Yoksa, sayın milletvekillerine kalınır
sa, her sene bir sene daha ertelemek mümkündür. 

Ödenek ve yolluklar da çirkin münakaşalara se
bebiyet vermeyecek şekilde ve vatandaşın gözünde 
de Meclisin saygınlığını yitirmeyecek bir düzeyde 
mutlaka Anayasada da düzenlenmelidir. Mesela, en 
yüksek memurun maaşı ve onun yarısı kadar da yol
luk verilmesi gibi şekiller düşünülebilir. 

Cumhurbaşkanının durumunu müsaadenizle biraz 
daha incelemek istiyorum. Geçici madde ile Mech's 
veya Devlet Konseyi üyeleri arasından Meclisçe, nor
mal dönemlerde de mutlaka Meclis içinden veya doğ
rudan halk tarafından seçilmelidir sayın Cumhurbaş
kanı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demokrasiyi bütün kuralları ile hemen uygulama

ya koymak maalesef mümkün gözükmemektedir. Bı
raktığımız yerden tekrar başlamak istemiyorsak, ge
çiş dönemi ve onun icaplarını yerine getirmeye ihti
yacımız vardır. Anayasayı yapmakla takdir edersiniz 
İki, iş bitmemektedir. Partiler Kanunu, Seçim Kanu

nu, Olağanüstü Haller Kanunu, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu, işçi - işveren ilişkilerini düzen
leyen kanunlar, 11 İdaresi Kanunu, Polis Görev ve 
Yetkileri Kanunu ile yeni Anayasamızın işlemesi, 
devlet otoritesinin ve idaresinin tam rayına oturup 
çalışması için gerekli diğer düzenlemeler yapılmalı ve 
bir müddet de çalıştın imalıdır. Bunlar için en az 5 
ilâ 10 yıla ihtiyaç vardır. Ben buna «Geçiş dönemi» 
diyorum. Anayasanın geçici maddeleri ile de Cum
hurbaşkanı ve Devlet Danışma Konseyinin tabiî üye
lerini de halkoylamasına sunmak mümkün ve fayda
lıdır. Bu sayede demokratik düzene geçerken Dev
let otoritesi boşluğu bırakılmamış olur. Aynı zaman
da Anayasanın emirlerini yerine getirmekle görevli 
ve sorumlu merci de önceden hazırlanmış olacaktır. 

Yeni Anayasanın en önemli yanı da hiç şüphesiz, 
Devlet Danışma Konseyidir. Demokrasiye geçiş dö
neminde faydalı hizmet ifa edeceğinden umutlu oldu
ğum bu kuruluşun, üyeliklerine ilişkin endişe ve gö
rüşlerim vardır. 

Evvela, tabiî ve devamlı üyeleri sınırlamak gere
kir. Devlet Güvenlik Konseyinin bugünkü Başkan ve 
Üyeleri ile Cumhurbaşkanları dışında devamlı ve ta
biî üye tanımamalıdır. Anayasa Mahkemesinin sayın 
sabık başkanlarının tabiî üyeliği hakkında da tered
dütlerim vardır. Hem de bu sayın başkanların üyelik
leri kabul etmemesi ihtimalini de düşünüyorum. Şöy
le ki; hepinizin hatırlayacağı üzere sayın arkadaşla
rım, «1961 Anayasası bir hukuk abidesidir» diyerek 
inançlarında ısrar eden ve bunda da samimî oldukla
rına şüphe etmeyen bu sayın üyelerin, bu Anayasadan 
vazgeçerek, kendilerine bazı mevkiler bahsetse de bu
nu kabul etmeyeceğini farz ediyorum. Yakın tarihi
mizde bir Cumhurbaşkanı, «Burada ancak seçilenler 
oturur» diye, 1961 Anayasasının lütfunu kabul etme
miş, Senatonun davetini reddetmiştir. Aynı hali bu 
sayın başkanlarımız için de düşünmek mümkündür. 

Cumhurbaşkanına, Devlet Danışma Konseyi üye
lerini seçmekte daha geniş serbesti tanımalıdır. Yargı 
organlarının başkan ve üyeleri, üst düzeyde generaller, 
eski bakanlar, milletvekilleri, müsteşarlar, valiler, bü
yükelçiler, KİT'lerin genel müdürleri, bakanlık genel 
müdürleri, işadamları, üniversite, Millî Eğitim, mes
lek kuruluşları ve benzeri yerlerden, sendikalardan se
çim yapılabilmelidir. 

Seçimler, 3 yıl görev yapmak, tekrar seçilebilmek 
olanağını getirmelidir. Bu devrenin kısaltılmasının iki 
sebebi ve faydası vardır. Birisi; ikinci defa seçilecek 
Sayın Cumhurbaşkanına, danışmanlarını seçme imkâ-
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ıııııı sağlamak; bir de, hata yapılırsa, ikinci seçimde re
vizyonda kolaylık sağlamasını temin etmektir. 

Üye adedini biraz daha artırmakta ben büyük fay
da görmekteyim. Meselâ; 40-50 arasında olabilir. 

Başbakanın durumuna gelince : 
Sayın arkadaşlarım; başbakanın azledilmesini bü

tün iyi niyetli açıklamalara rağmen anlayamadım. 
Meclisin düşürmesi mümkün iken, bu nasıl olacaktır?.. 
«Efendim, usulüne uygun olacaktır.» deniliyor. Usu
lünü de pek kavrayamadım; hayırlısını diliyorum. 

Dışarıdan başbakan olamaz. Vatandaş rencide olur. 
«Seçtiklerimizin içinden bir başbakan bulamadılar 
mı?...» derler. Meclis içinden ve iktidar partisinden ol
ması çok tabiîdir. Başbakanın, TRT, Merkez Banka
sı gibi kuruluşların başkanlarını, genel müdürlerini ta
yinde de mutlaka imzası olmalıdır. O zaman, Cumhur
başkanına verilen yetkiler çok görülmez; «Sorumsuz 
Cumhurbaşkanına neden bu kadar yetki verilmiştir?..» 
denmez. Sorumsuzluk iddiaları azalır. Böylece Hü
kümet Cumhurbaşkanı ilişkileri de daha anlayışlı ve 
daha yumuşak bir hava içinde sürdürülür. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler, 5 dakikanız var. 

A. ASIM İĞNECİLER — Anayasa Tasarısı, üni
versiteye nedense hiç girmemiştir. Devletin elinin ve 
de gözünün her an içinde olması gerekli, hatta hiç eli
nin çıkmaması lazım gelen kuruluşların başında üniver
site ve yüksekokullar gelmektedir. Milletin sıkıntısı 
buradadır. Rektörünü de, dekanını da, müdürünü de 
Devlet seçmelidir. 

Üniversiteye sadece ilmî özerklik tanınmalıdır. O 
da, Anayasa hudutlarının dışına çıkılmaması kaydı ile. 
Bunun dışındaki bütün idare Devlete ait olmalıdır. 

Dil Akademisi çok yerinde ve isabetli bir teklif
tir. «Kültür Akademisi» demek de mümkündür. Ta
rihinden, ana - babasından kopmuş kuşaklar yetiştir
meye son vermeliyiz. Ayrıntılar meydana getiriliyor. 
Amaç, onları tarih bağlarından, kültüründen kopar
maktır. Rusya'da bugün bütün Türklerin lehçelerini 
inceleyen büyük enstitüler kurulmuştur. Bu lehçelerin 
incelenmesi sayesinde Türklüğü parça parça edip, Rus
ya'nın içinde hazmetmektir. Dünyada lehçesi olmayan 
tek dil Rusçadır. O koskoca büyük ülkede lehçesiz 
konuşulan tek lisan da Rusçadır. Bizce Ruslar, ken
di dillerini egemen kılıp, diğer azınlıkları eritmek için 
bu yola başvurmuşlardır. Biz, şimdi birbirimizi anla
yan nesiller yetiştirmek zorundayız. 

Mahallî idarelerin seçimle gelen organlarının işten 
el çektirilmesi İçişleri Bakanına verilmiştir. Bu, tat
bikatta mümkün değildir sayın arkadaşlar. Genel mec-

lis, belediye, köy ve mahalle muhtarı, ihtiyar heyetleri
nin yekûnu yüzbinlerin üzerindedir. Bunu, İçişleri 
Bakanları nereden bilecek de bunların işten el çektirme 
tasarrufunu tamamlayacaklar?... Bunlar mahallî mül
kî amirlerine, valilere, kaymakamlara ve ondan sonra 
da İçişleri Bakanına kademe kademe aktarılmalıdır. 

Dernek kapatma da gözden geçirilmelidir. «Ma
hallî mülkiye amiri» denmekle geçiştirilmiştir. Öyle 
durumlar hâsıl olur ki, bunlar nahoş vaziyetler doğu
rabilir. Onda da bazı kısıtlamalara gidilmelidir. 

Bir de memurların disiplin cezaları var. Yanlış ted
vin edilmiş kanısındayım. Çünkü deniliyor ki, «Disip
lin cezaları yargıya tabi olsun.» Nasıl oiur bu?... Sa
kal, bıyık, kılık - kıyafet, devam cezaları için mahke
meye mi gidilecektir?... Olsa olsa meslekten, memuri
yetten çıkarma cezalan için yargı organına gitmek ta
nınmalıdır. Aksi takdirde idarenin otoritesi tamamen 
zaafa uğrar. 

Yargıya gelince : 

Yüce Divan görevini Yargıtay Ceza Daireleri Ge
nel Kuruluna vermekle ihtisasa hürmet etmiş ve gayet 
yerinde bir harekette bulunulmuştur. Bu durumda 
Anayasa Mahkemesine, sadece kanunların ve Meclis 
İçtüzüklerinin, Anayasaya uygunluğunu incelemek ve 
karara bağlamak görevi kalıyor. Esasen kanunlar, 
Devlet Başkanı, hükümet ve Mecliste grubu bulunan 
partilerin başvurması ile Anayasaya uygunluğu ince
lenecektir. Bu süre de çok kısıtlı olmalıdır. Meclisin 
kabul ettiği kanunlar, sonsuza dek Demoklesin Kılıcı 
gibi mahkemenin bozma tehdidi altında kalmamalı
dır. Bu inceleme görevini, bünyesinde tecrübeli hu
kukçuların bulunacağı, Devlet Danışma Konseyinin 
sayın üyelerinin yapabileceği ehliyet ve tarafsızlığa sa
hip olduğu inancındayım ve bu süre de 1-2 ayı geç
memelidir. Vatandaş kanunların geçerli olup olmadı
ğında tereddüt içinde kalmamalıdır. Bu açıklamama 
göre de Anayasa Mahkemesine pek fazla bir görev 
de kalmadığı meydana çıkmaktadır 

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı, fevkalâ
de vahim zararlar verecek durumlarda ancak söz ko
nusu olmalidır. Bunun dışında Danıştayı bu zevkten 
mutlaka mahrum etmelidir. 

Bu iki kuruluşumuz doğuştan maluldür sayın ar
kadaşlarım. 1961 Anayasasıyla eskisi bildiğiniz gibi 
lağvedilmiştir. Bir partinin personeli onların yerine 
atanmıştır. Birkaç tane de garnitür olarak dışarıdan 
atanma yapılmıştır. Particilik bu kuruluşların mayasın
da mevcuttur. Talihsiz bir başlangıcı ve geçmişi var-̂  
dır. 
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Yüksek Hâkimler Kurulundan, «Aman, bizi Adli- I 
ye Bakanının Başkan olduğu bir kurula bağlamayın» 
diye feryatlar işitiyoruz. «Efendim, o politikacıdır, I 
partizanlık yapar...» Peki, tatbikat nasıl oldu sayın 
arkadaşlarım?... 20 sene sözüm ona demokratik usul
lerle hâkim atamaları yaptık, Yüksek Hâkimler Ku
ruluyla. Onun adı da yanlış ya, «Hâkimler Yüksek 
kurulu» şimdiki ifade doğrudur. 

Orada ne oldu?... Sayın üyeler ceplerinde bir hay
li listelerle geldiler ve karşılıklı oy vermek suretiyle bu 
düzenlemeler yapıldı ve hiçbir hâkimin de bundan 
memnun olduğunu sanmıyorum. Bu, îngilizcede bir 
söz vardır, «Sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını I 
kaşıyayım» diye, bu düzenleme içinde yapılmıştır; I 
bundan memleket bir hayır görmemiştir, vatandaşı- I 
mız memnun değildir. I 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının tümü üzerinde çok değerli, 

yapıcı eleştiriler dinledik. Şahsen aynı görüşü paylaş- I 
madiğim eleştirilerden de fikir olarak, görüş olarak 
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çok faydalandım. Aynı ölçüde değerli bulduğumu be
lirtmek isterim. 

Sözlerimi bitirirken, 1961 Anayasasının, devleti ba
tırmak isteyen, Atatürk devletini yıkmak isteyenlere 
fırsat veren hükümlerinden kurtulmak üzere olduğu
muzu görmekten milletimizin bahtiyar olduğunu sa
nıyorum. Çünkü, devleti itibarsız, kudretsiz kılarak 
o devletin ve milletin mutlu olabildiği tarihte görül
memiştir. Öfke dolu, kin dolu bir avuç insana, dev
lete ve millete kötülük etme kapılarını açan tepki 
Anayasasının yerine, tedbirler Anayasasına kavuşaca
ğımızı ümit ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Programımız gereğince çalışma saatimiz sona er

miştir. 12 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 09.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

125 İNCİ BİRLEŞİM 

11 Ağustos 1982 Çarşamba 

Saat : 9.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 

Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 161', 
166'ya İ inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.7.1982 31.7.1982). 
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