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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere devam edildi. 
12 Ağustos 1982 Perşembe günü saat 09.00'da top

lanmak üzere Birleşime saat 19.55'te son verildi. 
Fenni İSLİMYELÎ 

Başkan 
BaşkaınvekiM 

İmren AYKUT Kamer GENÇ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâıtip Üye 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimi zin 126 ncı Birleşıknıinii açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı üzerindeki görüşme
lere devam ediyoruz. 

Söz Sayın Doğu'nun, buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Talep ettiğim süre yarım saatti; fakat ben 20 da

kikaya sığma gayreti içinde olacağım. Sayın Başkanım-

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

dan bir istirhamım olacak, sürenin bitmesine 10 daki
ka kala beni ikaz ederlerse, toplama kolaylığım söz 
konusu olabilecektir. 

BAŞKAN — Hay, hay Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

Ek ve geçici maddeleri olmayan Tasarı metni ma
lumlarınız olduğu üzere 200 maddeden müteşekkil
dir. Bu kadar fazla maddeden meydana gelen bir 
Tasarının bütün maddeleri arasında bulunması iste
nen organik bağı temin son derece güçtür. Bu nedenle
dir ki, bazı arkadaşlarımızın temas ettikleri üzere 
sistematikten yoksun, karmaşık, dağınık bir metin gö
rünümündedir. Tümünün yapısal kararkterini ise, ya-
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rı montaj, yarı imalat şeklinde nitelemek mümkündür 
kanımca. 

Dil Akademisi kurulması istenen Tasarının Türkçe-
sine ne yazık ki, geçer not vermek mümkün değildir. 
Konunun uzmanı olan arkadaşlarımız, bunu açıkça 
misalleriyle ortaya koymuşlardır. İngiliz filozofu Bent-
ham'ın deyişiyle, «Kanunların, hele anayasaların her 
kelimesini pırlantaların tartıldığı gibi tartmak zorun
ludur.» Bu nedenle Anayasanın dili yaşayan ve herkes 
tarafından anlaşılır bir Türkçe olmalı, Türk sentaksı
na, fonetiğine ve özellikle Türk zevkine uygun kelime
ler seçilerek dil birliği mutlaka sağlanmalı ve bir za
manlar âdeta slogan olarak kullanılan kelimelerden 
özellikle kaçınılmalıdır. 

Yeni Türk Anayasasına şekil verecek felsefenin 
her şeyden önce Devleti koruma, başka bir deyişle 
Devleti tahribe imkân vermeyecek, boşluk bırakma
ma çarelerini ihtiva eden bir yapıda olması gerekmek
teydi. Sevinerek ifade etmek isterim ki, Tasarıda bu 
felsefeye açıkça yer verilmiştir. Bu nedenle Sayın Ana
yasa Komisyonunu kendi Başkanının şahsında kutla
mak isterim. Bu sayede 1961 Anayasasının tef şirinde
ki maksatlı davranışlara açık kapı bırakılmamış, zayıf 
ve parçalanmış devlet arayışlarına ışık tutacak «Tür
kiye halkları» hezeyanlarına peşinen mal olmamış, 
tek ve güçlü devlet gerçeği kabul edilerek, millet mef
humuna itibar ve ağırlık verilmiştir. Anayasada yerini 
bulan kuvvetler dengesi veya kuvvetler ayrımı prensip
lerine gelince, güçlü devletin gereği icranın 1961 Ana
yasasındaki renksiz ve soluk görüntüsünün giderilmeye 
çalışıldığı hemen müşahede edilmektedir. 

Türkiye'nin 1940 ve 1950'li yıllarda çok güçlü ya
sama ve yürütme dönemi, 1960'la 1980'li yıllarda ise 
çok güçlü yargı dönemi yaşadığı hatırlardadır. Çok 
güçlü yasama ve yürütene dönemimi âdeta beHi bir si
yasî görüşü iktidara getirebilmek için kapatan 1961 
Anayasasının Türkiye'yi getirdiği nokta bellidir de
ğerli arkadaşlar. Çok güçlü ve istikrarlı bir oy tabanı
na sandıktan hep aynı parti çıkmaması için âdeta ceza 
verilmiş, o kesime yöneltilen kuyruk edebiyatı ise yıl
larca sürüp gitmiştir. 

1961 Anayasası hazırlık çalışmalarında Temsilci
ler Meclisinde zamanın muhalefet partisinin karar ek
seriyeti ise hepimizin hafızalarındadır. 

Yasama organındaki belli rahatsızlıklara, yargı or
ganının üstünlüğü de eklenince 60'lı ve 70'li yıllar ya
sama ile icra organı arasında bitmez tükenmez müca
delelere sahne olmuştur. 

Entelektüellerarası moda haline gelen sosyalist 
akımlar, Atatürk'ün kurduğu bir siyasî partiyi meta
morfoza uğratırken, dinci akımlar da bazı mihraklar 
tarafından teşvik ve tahrik edilerek, yasama organı
nın istikrar unsuru olan orta tabakanın güçlü partisi
ni bölmüş, parçalamış, genel seçimlerle hiç bir parti 
teş başına iktidara gelemez olmuştur. Artık koalisyon
lar devri başlamıştır, milletvekili pazarları, piyasaları 
açılmıştır. 

Bu noktaya gelinmesinde bugün 1961 Anayasasını 
savunarak yeni Tasarıya gaddarca tenkit eden bazı 
kalemlerin tarihe malolmuş parlamento dışı muhale
fet ekollerinin yıkıcı tesirleri de unutulmamıştır. 

Bu beyefendiler, millî iradenin üstünlüğünü savu
nurlarken mızıkçı çocuklar gibi millî iradenin tecelli
sini, yani sandıktan çıkanı bir türlü içlerine sindire-
memişlerdir. Çıkar yolu, Parlamento dışı muhalefet 
yapıp, rejimi kökünden sarsmakta aramışlardır. Bu 
akıma daha sonra bazı politikacılar da katılmış ve bir 
lider Parlamentoyu milletin 50 yıl gerisinde olmakla 
suçlarken, kumar borcu olmayan 15 milletvekilinin söz
de vatanseverlik duygularına hitap etmekten de kendi
sini alamamıştır. Bu nedenle Anayasa metnine alınan 
milletvekillerinin istifasıyla ilgili parti değişikliğine 
mani olacak hükümleri tasvip ettiğimi huzurlarınızda 
dile getirmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 

İşte zayıflayan yasama ve yürütme güçleri Türki
ye'yi 12 Eylül 1980 arifesine kadar getirmişlerdir. 
Yasama ve yürütmeyi zayıflatıcı ve kuvvetler denge
sini bozucu Anayasa maddelerinin kabulünde işte bu 
nedenlerle büyük tehlikeler vardır. Elimizdeki Tasa
rıya bu açıdan bakınca iyimser olmaya maalesef im
kân yoktur. Yürütmeyi güçlendirme ilkesinden ha
rekete geçen Taslak, getirdiği melez başkanlık siste
miyle yürütmenin iki odak noktasından birini görme-
mezliğe gelmiş, başta başbakan ve bakanları Cumhur
başkanının birer memuru durumuna sokmuş, tabiri 
caizse prematüre bir başbakan doğmuştur. 

Çağdaş parlamenter rejim, «Bakanlar Kurulu», ya
ni «Kabine» demektir. Hatta İngiltere'de «Başbakan» 
demektir. Arjantin'e harp ilan edenin, Kraliçe değil, 
İngiliz Başbakanı olduğu unutulmamalıdır. Hele baş
bakanın Parlamento dışından getirilmesi mutlaka me
tinden çıkarılmalıdır sayın arkadaşlarım. Magna Car-
ta'nın vatanı, parlamenter demokrasinin anayurdu İn
giltere'de başbakan hep Parlamento üyeleri arasından 
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seçilmiş, 1895'ten beri Lortlar Kamarasından bile baş- j 
bakan atanmamıştır. Benzer misalleri diğer ülkelerde 
de bulmak fazlasıyla mümkündür. 

tşte bu noktada 1961 Anayasasının sergilediği halk
oyuna güvensizlik maalesef 1982 Tasarısında da yer 
almış bulunmaktadır. Bu açıdan bakınca bu Taslağın, 
icrayı değil, Türkiye'nin düzenini güçlendirmek, halk-
oyundan korumak endişesinin açık izlerini görmek pe
kâlâ mümkündür. 

Cumhurbaşkanına hiçbir siyasî sorumluluk verme
den bir sürü yetki vermek ve hükümeti âdeta kısırlaş
tırmak bünyemize uygun düşmemektedir. Millî iradeyi 
temsil eden yasama organının yetkilerini kısmen elin
den almak, saf başkanlık sistemlerinde bile bu bo
yutlarda değildir. 

Yürütme ve Cumhurbaşkanı yetkileri artırılabilir, 
güçlendirilebilir; fakat bu yapılırken benimsenen mo
delin zorunlu kıldığı denge ağırlıklarını korumak şart
tır. Aksi halde, kuvvetler arasındaki dengeyi temelin
den bozup, tüm ağırlığın denetlenemeyen ve sorum
luluğu olmayan başkandan yana konulması demokra
tik modellerle bağdaşamayacak başkanlık rejimi uygu
lamasına kapıları açık bırakmak demek olacaktır. 

Böylesine yetkili bir Cumhurbaşkanını da hiç ha
ta etmeyecek bir kişi olarak düşünmek mümkün de
ğildir sayın arkadaşlarım. Bu ise, bazı sübjektif mah
zurların kulak arkası edilmemesi gerçeğine bizleri gö
türür. Unutmayalım ki, Başkan da bir beşerdir, bir 
insandır. Çankaya'dan, eksantrik hükümetler, güven
oyu alamayacağı evvelden belli başbakanlar çıktığı da 
hafızalarımızda olan gerçeklerdendir. 

Senatonun alternatifi olarak getirilen Devlet Da
nışma Konseyinin faydası ve gerekliliğine şahsen inan
mıyorum. Fonksiyonlarını bir tarafa bırakıp, bu Kon
seyin Başkanına başbakandan önce yer vereceksiniz ve 
üyeleri, parlamenter hakların pek çoğuna hiç sorum
luluk taşımadan sahip olacaklar, hiçbir eser meydana 
getirmeden Devlet Başkanına gereğinde mütalaa ve
recekler. Olmaz böyle şey, sayın arkadaşlarım. 

Devlet Başkanı, böyle bir Konseyle çalışmak ye
rine, çevresinde mukaveleli uzman personel istihdam 
etse, Anayasa madde koymadan istenen maksat üstelik 
daha masrafla hâsıl olabilecektir. 

(Kaldırılan Senatomun ihyasını, benden önce ko
nuşan bazı arkadaşlarım gibi ben de daha (faydalı 
görmek'teyitm. Senato, kendisinden »beklenen ihtisas, 
(itidal, tefekkür, teenni ve fren olabilecek bazı yet
kilerle mutlaka donatılması lazımdır. I 

İBana ters gelen müesseselerden birisi de Ekono
mik ve Sosyal Konseydir, ©ence ıbu müessese de bir 
fantezliden ibarettik sayın arkadaşlarım. Metinde kal
ması halinde faydalı olmalk Ibir yana, büyük mah
zur ve tehıliıkeler doğurabileeekıtir; çünlkü bu mües
sesenin varlığıyla siyasî partilerin programlarında 
yer alacak ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmaları 
mümlkün olamayacaktır. !Bir parti düşünelim 'ki, 
programını 'benimseterek çatır çatır iktidar olmuş; 
ama bu Konsey bu programın Meclisiten aldığı gü
venoyunun üzerinde adeta bir 'vize makamı gibi ol
sun. 'Böylesine müesseselerim, siyasî partilere olara 
teveccühü ve güveni sarsmasından, seçmenlerin seçi
me Ikatııkna oranlarının gitlfciikçe düşmesinden ve de
mokrasiye olan güvenin sarsılmasından korkarım de
ğerli arkadaşlarım. Bu 'kadar müessese getirmek ye
rine gönül istendi 'ki, madem Devlet Başkanına bu 
ikadar yetikti veriyorum, o zaman Kongreyle birlikte 
çalışacak keşke 'bir başkanlık sistemi getirilmiş ol
saydı. 

Devlet Denetleme Kurulunun, parlamenter deneti
me tabi, hükümetin yanında değil, Devlet Başkanına 
bağlı olarak 'hükümetlin üzerinde görev yapmasında, 
fonksiyon çatışmalarıma sebep olacağından dolayı ba
zı mahzurlar görmekteyim. Zamanında en (büyük de
netim birimlerinden birinin başkanlığını yapmış bir 
arkadaşınız olaralk bu Kurulun düzenlediği raporların 
hükümete rağmen nasıl uygulamaya (konulacağı hu
susu kendimce cevap bulmakta güçlük çektiğim bir 
konu olmuştur. 

Yüce Konseyin, bu Kurulun statüsünü !bİr kez 
daha Anayasa vesilesiyle gözden geçireceğini şahsen 
ümit etmek listiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, arzu ettiğiniz hatırlat
mayı yapıyorum.; 

AHMET SENVAR DOĞU — Teşekkür ediyo
rum Sayın 'Başkan. 

illeri ülkelerde medeniyet seviyesinin başlıca gös-
tergelerindon birisi de hiç şüphesiz ki, yılda kişi ba
şına düşen ortalama kağıt kullanım miktarıdır. 'Ben
ce basın hürriyetinin püf noktası işte burada saklı
dır değerli arkadaşlarımı. Haysiyet cellaltlığı yapma
yan, basın krallıklarını fikir yerine renlkli magazin 
.sayfaları veya muhtelif lotaryalarla sürdürebilen, 
ıkarma bir basın yapısına sahip olduğumuz cümle-
rnıizin malumudur. Temennimiz Türk basınımın sevi
yesini günden güne ıslah etmeye çalışmasıdır. Basın 
hürriyetin/i işte bu açıdan sınırlandıracak Anayasa 
hükümlerime bence gerek yoktur. Getirilecek özel 
kanunlarla 'kişilerin ve müesseselerin halklarım koru-
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ımalk ve -teminat altına almak pekâlâ mümkün bu
lunmaktadır., 

İSayın arkadaşlarım; 
Bırakalım basın hürriyet havasını teneffüs ede 

ede kendisini ıslah gayreti içinde olsun. 
Değerli arkadaşlarım; 
Tasarıya yöneltilen tenkitlerin 'başında hu Anaya

sanın hir tepki anayasası olduğu iddiaları gelmek
tedir. Sosyal hadiselerdıeki merhaleler insan adımları 
gibi monoton ve sık gelişmeler değildir 1920 Anaya
sası 1924te, 1924 Anayasası li9Öl'de, 1991 Anayasası 
19812'de değişme konusu olmuşlardır. 19(611 Anayasası 
Î924 Anayasasına bir tepkiy.se, 1982 Anayasasının 
1961 Anayasasına bir tepki olmasından doğal bir şey 
düşünemiyorum. 

tBu sebeple, 198.2 Tasarısını tepki Anayasası ol
maktan soyutlamak asla müm'kün değildir; ama iste
nen ve arzu ©dilen, faydalı ve kalıcı 'bir senteze ula
şabilmek olmalıdır. Meclisimizin gayretleriyle hu 
sentezi istihsal edeceğimize şahsen güvencim tamdır. 

Yanlış tespit etmemişsem, Tasarının tam 70 ye
ninde getirilen hükümlerin uygulamadaki geçerliiğini 
temin için «Özel kanunla düzenlenir» ibaresi vardır. 
Var sayalım iki, bu Tasarı aynen kabul olundu. Bu 
70 ıkanun yürürlüğe konulmadan Anayasanın mü
kemmel olduğunu iddiaya imkân var mıdır değerli 
arkadaşlarım. Bu değişiklikleri, verilen demokrasiye 
dönüş takvimine sığdırarak Danışma Meclislinden ge
çirmek mümlkün olamayacağına göre nasıl 'bir yön
teme başvurulacaktır? Bir adım -daha ileri gidersek, 
bu 70 Ikanun çakmadan neyin Anayasaya uygun, ne
yin Anayasaya aykırı olduğunu nasıl tespit edeceğiz? 
Merî kanun hükümlerinden pek çoğu Anayasaya ay
kırı olacak, bazılarının özel kanunları çıkmadığı için 
uygulanma şansı bulunmayacaktır. Demek İki, Ana
yasanın kabulüyle hükümetlere çolk büyük görev
ler düşecektir, ©en şimdiden burada yanan tehlike 
ışığına dikkatleri çekmeyi zarurî 'bulduğumu belirt
mek isterim. 

Değerli 'arkadaşlarım; 
Sayın Karat dünkü konuşmasında Anayasa Tasa

rısı üzerinde yapılacak değişikliklere 'ilişkin usul ve 
şekil bakımından bazı endişelerini dile getirerek dik
katlerimizi çektiler. Kendilerine teşekkür etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu gerçekten son derece mühimdir. 'Meclisi

mizin bazı görüşlere uygun olarak değişiklik yapa
bilmesi için ya bir temayül araştırması yapılmasına 

veya bazı temel değişikliklerde .ilke kararları alınma
sı lazımdır. Aksi halde Komisyonun huzurumuza ge
tirdiği metni usulen tartışma ve usulen kabul etme 
durumunda kalabiliriz. İlke kararları 'almasında Baş
kanlık Divanının da yardımcı olması elbette iki ka
çınılmazdır. ıBu sayede Anayasa Komisyonumuz da 
istenen değişiklikleri Tasarının organik bütünlüğünü 
bozmadan not etmek, yerine getirmek imkânına sahip 
olabilecektir. 

Tasarıdaki sendikal hakların 1961 Anayasasına 
göre kısıldığını pek çok arkadaşım ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bizdeki sendika ve işçi hakları Batı ülkelerindeki 
gibi yıllar süren mücadeleler sonucu alınmış değil
lerdir. Bu haklar belli kesimlere Devletimizin birer 
mürüvveti olarak bahşedilmişlerdir. Belki bu veriliş 
biçimlerinden olacak bu hakların değerini ne sendi
kalar, ne de işçi kesimi tam bilemedikleri için DİS'K'-
in önderliğinde bu hakları ülkenin yüce çıkarları doğ
rultusunda kullanamamışlar ve Türk ekonomisine 
telâfisi mümkün olmayan üretim kayıpları verdir-
mişlerdir.; 

Komünist parti 'kurulmasının yasaklandığı ülke
mizde bu boşluğu Bizim Radyo paralelinde eylem 
yapan bir sendika rahatlıkla doldurmuş, ne garip te
cellidir ki, bu hakların savunucusu olan bir liderin 
devri iktidarında bu sendikanın başkanı TRT ekran
larından hemen her gün millete kendi inandığı şe
kilde demokrasi dersi vermeye devam etmiştir. 

Değerli lankadaşlıaom; 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüm sırasında 

D'ISK'e bağlı bir sendika ile, otellerde çalışan işçi
lerle ilgili toplusözleşme masasına oturmuş kişilerden 
birisiyim. , 

ıSayın Devlet Başkanımızın ilk Konya Nutukların
da dile getirdikleri Hilton Otelindeki toplu sözleşme, 
bu sendika tarafından bana emsal gösterilmiş ve aynı 
haklar Ankara ve İzmir'deki otellerimize de tanınsın 
istenmiştir.. 

.Niyetleri pişmiş somundan pay istemek değil, o 
somunun yapılmasında kullanılan unu bölüşmek ol
duğundan, peşinen uzlaşma zeminini yok etmişler ve 
idareye lokavt ilan hakkı doğmuştur. 

İ1980 12 Eylül'üne kadar lokavt nedeniyle askıda 
kalan toplusözleşmeler sayesinde, tüyü bitmedik ye
timlerin hakkı olan Devlet malı otellerimiz büyük 
felaketlerden kurtulmuş ve rahatlıkla 'kârlı duruma 
geçebilmişlerdir. Bu nedenle grev ve lokavt hakla
rının ne olduğunu çok yakın bilen bir arkadaşınızım ^ 
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TÜRK-ÜŞ'e bağlı işyerlerinde lise vatansever Türk-
îş yönebicıileni sayesinde 'hemen ilk toplantıda uzlaş
malar olmuş ve işçi kesimiyle en ulfak bir sürtüşmeye 
giınmeden toplusözleşmeler 'büyük bir 'başarıyla akde-
dlilmıişlerdür., 

DÎSK Ibenzeri sendikaların faaiyebledne mani olu
nacak ıhükümler getirilirken üzülerek ifade etmek 'is
terim ki, Türk-Iş de adeta 'kaderiyle yalnız bıra
kılmıştır. - . 

Değerli arlkadaşlarım; 
Bu messledeki esas sorun, milyonlarla işsizin bu

lunduğu ülkemizdeki, onların dertlerine çare aramaik, 
işte çalışıp da yüksek ücret alan işçilerin durumuyla 
işsizlerin durumunu birlikte halledebilecek, telıiff ede
bilecek hal çareleri bulabilmektir; bunun da yeri ana
yasa değil özeli kanunlardır, 

Milletvekili adedi için anayasada belli bir sayı 
koymak yerime ıbeli !bir miktarı geçmemek üzeıre, 
mesela yüz bin nüfus için (bir milletvekili seçilir şek
linde hükümler koymak sanırım daha doğru olacak
tır.. 

Tasarıda yer alan Sayıştayla İlgili hükümlerden! 
bazılarına kestin olarak karşıyım; hem yargı organı 
olma durumunda bulunacaksınız hem yasama organı 
adına üş yapacaksınız... Bu iki durumu telif ne dere
ce mümkündür değerli arkadaşlar? KİT denetimini 
yapacak organ varken bu yetkiyi neden Sayıştaya 
verelim?.. Harcamalardaki gerekirlıik denetimi masum 
görünüşü altında, Danıştayın eskli uygulamalarına 
'benzer icraya tasallut hakkı doğuracak tehlikeler giz
lemektedir. Yeni Anayasa vesilesiyle yıkılan bazı put
ların yerine yenilerini koymak acaba ne dereceye ka
dar isabetlidir?.. 

Bütçe ve vergilerle ilgili hükümlerde, maddelere 
geçince bazı söyleyeceklerim olacaktır. Yalnız KİT 
ve belediye bütçelerine ilişkin hükümlerin (hiçte fay
da getirmeyeceğini kısaca belirtmek isterim. 

Merkez Bankası Başkanının doğrudan Devlet Baş
kanınca tayinine ilişkin hüküm tasarıdan çıkarılma
lıdır. Hükümetin ekonomik ve malî politikasını uy
gulaması sırasında, daima hükümet yetki şemsiyesi 
altında olması gereken Merkez Bankasının Başkanını 
hükümet tayin etmezse, özellikle Maliye ile arasın
daki organik bağ nasıl idame ettirilecektir?.. Hele he
le başbakanın her an azledebileceği bir maliye ba
kanına karşı bu bankanın başkanı nasıl hükümetin ter
cihinden ve inhasından soyutlanabilir?.. Bu kabil hü
kümlere Anayasada yer verilmemesi gerektiği görü
şündeyim, TRT için de durum aynıdır. 
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Dil Akademisi kurulması konusunda bazı arka
daşlarım, burada yerinde bazı tenkitler ifade ettiler. 
Ben, bu Dil Akademisinin kurulmasından tarafım de
ğerli arkadaşlarım. 

Atatürk'ün mirası diyoruz, Atatürk'ün vasiyeti 
diyoruz... Atatürk'ün kurduğu bir Devlet partisinin 
bugün siyasî parti yelpazesinden çıktığı hepimizin 
malumudur. Bazı memleket hayrına olacak konular
da Atatürk'ü ikide bir tabu olarak öne sürmenin fay
dalı olmayacağına inanmaktayım. («Bravo» sesleri) 

Sosyal devlet anlayışına Anayasa Tasarısında ge
niş biçimde yer verilmiştir. Sosyal devlet, ferdin Dev
lete karşı ekonomik gücünün kollanmasını ve korun
masını öngören esaslar manzumesi demektir. Bu açı
dan bakınca asgarî ücretin demek ki, bundan sonra 
en iyi biçimde tespit edileceğini, destekleme alım
larının tekrar eskiden olduğu gibi üreticiyi koruyacak 
şekilde devam edeceğini düşünmek sanırım yerinde
dir; şahsen bunların sürmesi konusunda da hiçbir en
dişe taşımıyorum. 

Evet Sayın Başkanım sürem söz verdiğim veçhile 
dolmuştur. 

Sözlerime sön vermeden Sayın Anayasa Komis
yonumuzun Başkanının şahsında Anayasa Komisyo
nu üyelerine teşekkür etmek isterim. Sayın Aldıkaçtı 
Hocamız, birlikte yaptığımız bir seyahatimizde «Gö
receğiz, Anayasa tartışmaları sırasında kaç yumur
tadan kaygana olur» demişlerdi; hakikaten kaygana
nın yumurtasını çok güzel yapmışlar kendileri, fakat 
tadını biraz noksan koymuşlar. Biz de bu görüşme
lerimiz sırasında o noksan tadı ilave edeceğiz, kay
gana daha mükemmel olacak. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

Söz Sayın Yücel'de, fakat Sayın Yücel bir ma
zereti dolayısıyla Genel Kurulumuzdan ayrılmak zo
runda kalmışlardır; kendilerine bilahara söz verece
ğim. 

Şimdi Sayın Önder'i rica ediyorum, buyurun Sa
yın Önder. 

NAZMt ÖNDER — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Anayasa Komisyonumuzun yorucu bir çalışma
dan sonra hazırlamış oldukları Cumhuriyetimizin üçün
cü Anayasa Taslağını görüşmeye başlamış bulunu
yoruz. 

Anayasa Taslağını genelde olumlu buluyorum; 
ancak maddeler tetkik edildiğinde noksan ve yeniden 
düzenlenmesi gereken maddelerin bulunduğu dikkati 
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çekmektedir. Bu noksan ve düzenlenmesi gereken 
maddelerin Genel Kurulumuzda en iyi şekli alacağı
na gönülden inanıyorum. 

1924 Teşkilatı Esasiye Kanunumuz Millî Mücade
le ve İstiklal Savaşı sonunda kazandığımız değerlerin 
ve kurduğumuz yeni Devletin ve Cumhuriyet rejimi
nin ilk Anayasasıdır. Atatürk'ümüzün eseridir. Mil
letimizin' istiklalinin, hâkimiyetinin, hürriyetinin anı
tıdır. Devletimiz 37 yıl bu Anayasa ile idare edilmiş
tir. İstikrarlı, kuvvetli, vatandaşlar arasında eşitliğin, 
hürriyetlerin bulunduğu bir devir bu Anayasa ile ya
şanmıştır. 

Bu Anayasamızın uygulandığı ilk 20 yıl içinde 
dünyada esaret, zulüm, insan ve millet hayatlarına 
saldırı vardır. Faşizm, Nazizm, diktatörlükler nihayet 
komünizmin milyonlarca insanı kendi amaçları doğ
rultusunda, kendi ülkesinde yok eden faaliyetleri bu 
20 yıl içinde meydana gelmiştir. 

İkinci Dünya Savaşının dünya tarihinde bir eşi 
dahi görülmemiş katliamların felaketleri, bu döne
min artık tarih olmuş hatıralarıdır. Ancak, Türkiye' 
miz bunların hiçbirisini ne görmüş ve ne de hudut
ları içerisine sokmuştur. 37 yıl içinde o günün en ağır 
siyasî, iktisadî şartlarını, ne de vatandaşın hürriyetle
rini yok ederek, ne de Devlet gücünden bir şey ek
silterek atlatmaya çalışmıştır. Aksine millet hürdür, 
devletimiz güçlüdür, vatanımız üzerinde anarşi yok
tur, terör yoktur; bir millî dayanışma, bir inanç, bir 
bağlılık ve şuur vardır. Çünkü, bu Anayasamızın yü
rürlükte bulunduğu dönemin ilk 14 yılında, başta Ulu 
Önder Atatürk vardır. Kalan 23 yılında da Ulu ön-
der'in direktifleri doğrultusunda hareket eden bir 
kadro vardır. O'nun en yakın arkadaşları iktidarda
dır ve 1924 Anayasası yürümekte, Devletin gücünü 
korumaktadır. 

O dönemde millî değerlerimiz bu kadar yıpratıl-
mamıştır, millî kültürümüz bu kadar yara almamış
tır, insanlarımız bu kadar birbirine yabancı hale ge
tirilmemiştir, toplum hayatımızın her alanında her 
gün devam eden ve hızı giderek artan depresyonlar 
başlamamıştır ve nihayet 1960 27 Mayıs Harekâtı 
meydana gelmiştir. Sonunda da 1961 Anayasamız ilk 
defa milletçe kabul edilen bir görünüm altında Cum
huriyetimizin İkinci Anayasası olarak ortaya çık
mıştır. 

Cumhuriyetimizin bu Anayasasını yapanlar, «Öz
gürlükçü demokrasi, özgürlükçü parlamenter sistem, 
çoğulcu demokrasi» nihayet, «Kanun hâkimiyeti» 
sözlerini hiç ağızlarından düşürmemişlerdir. Yapıl- I 
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dığınm hemen akabinde bu Anayasamıza cephe alın
mıştır; onu başlangıçta övenler, bir süre sonra değiş
tirilmesini savunmuşlardır. Bir süre sonra yermeye 
başlamışlar ve tekrar arzular görünmüşlerdir. İlk 
değişiklik 10 yıl sonra zaruret halini almıştır. 

Nihayet, 11 Eylül 1980'e gelinmiştir. Büyük Türk 
Milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 
gereken müdahaleyi memleketimiz uçurumun kena
rında iken yaparak ülkemizi kurtarmıştır. Nihayet 
bugün yeni bir Anayasa yapmak zorunluluğu doğ
muştur. 1961 - 1980 yılları, kesin hatlarıyla istikrar
sız idareler, istikrarsız siyasî hayat üzerinde topla
nır. Eski ve millî değerlerin hemen hepsi güçsüzdür. 
Yerine neyin konulacağı da belli değildir. Politika 
tam bir menfaat mekanizması haline getirilmiştir. Ni
hayet Devlet her yönüyle yara almış, sarsılmıştır. Bil
diğimiz facialar, ıstıraplar ve Türk Milletinin layık 
olmadığı bir yaşam ortaya çıkmıştır. 

İşte, 12 Eylülün kutsal manası ve tahlili bu ger
çeklerde yatmaktadır. Tarih de bunu bu şekilde yo- -
rumlayacaktır. Yüce Meclis Üçüncü Cumhuriyet 
Anayasasına açıkladığımız tarihî yol üzerinden gel
miştir. Çalışmalarında bu tarihî gerçeklerin büyük 
etkisi, payı bulunacaktır. Artık milletimiz o günlerin 
ıstırabını yaşamak istemiyor. Hakkı olan mutluluğu 
ve refahı istiyor, güçlü devlet istiyor; çalışmak, ka
zanmak, refah içinde yaşamak istiyor ve bunun yol
larını açacak, gösterecek, kendisine rehber olacak bir 
Anayasa istiyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Komisyonumuzun büyük gayret ve çalışmalarının 

eseri olan Anayasa Tasarısını^ açıklamaya çalıştığım 
hususlar ve milletimizin istekleri açısından değerlen
dirmek zorundayız. Ancak, şunu da hiç hatırdan çı
karmamalıyız ki, tarihi boyunca daima hür kalmış, 
daima hak ve menfaatlerinin korunmasına büyük 
önem vermiş ve nihayet kimsenin esaretini kabul et
memiş ve etmeyecek bir milletin çocuklarıyız. Bu se
beple, milletimizin hürriyet ve haklarına olan bağlı
lığını, hassasiyetini, her zaman gözönünde tutmalıyız. 
Değerli Komisyonumuz da bunu yapmıştır. Kendile
rine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. 

Her millet ve her devlet kendi şartlarının, gerçek
lerinin, tarihî değerlerinin nizamını kurmak duru
mundadır. İşte bu durumun temelini ve çatışım ana
yasalar teşkil etmektedir. Milletlerin ananizamları üze
rindeki hassasiyetleri, temelin de, çatının da çok iyi 
kurulması içindir. Eğer, temel sağlam ve çatı güçlü 
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ise onu hiçbir kuvvetin yıkamayacağı inancı hâkim
dir. 

Atatürk'ümüzün Devletin kuvveti hakkında ve 
toplum hayatı bakımından bize rehberlik edecek bir
çok- ilke ve uygulamaları yanında şu sözleri dikkat 
çekicidir : «Bizim Devlet idaresinde kabul ettiğimiz 
kuvvet, birdir ve milletindir gerçeğidir. Kuvvetin tek 
kaynağı Türk Milletidir. Bizim davamız en medenî 
ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmek
tir. Bu, yalnız kurumlarda değil, düşüncelerde bir in
kılap yapmış olan Büyük Türk Milletinin dinamik 
idealidir.» 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şu anda Büyük Milletimize karşı çok önemli ta

rihî bir görevin ifasına çalışıyoruz. Tasarının genel 
esaslar kısmı ile temel haklar ve ödevler kısmının bir 
ve ikinci bölümleri gayet iyi bir şekilde ifade edil
miştir. Bu kısımlarda, «Devlet Kutsaldır» gerçeğini 
bulmak mümkündür. Bu tasarı; anarşiye de, teröre 
de, bunalımlara da kapalıdır. Cumhuriyetimizin temel 
kuralı millî hâkimiyettir. Ulu Önder Atatürk, «En 
büyük eserim Türkiye Büyük Millet Meclisidir» di
yen sözleriyle de yine kendilerinin buyurdukları, «Hâ
kimiyet; kayıtsız, şartsız milletindir» ilkesinden kay
naklanmaktadır. 

Millî hâkimiyet ilkesine uymayan her şey yanlış
tır, doğru değildir. Hür seçimlerle işbaşına gelen ik
tidarlar milleti idare etmelidir. Millet, kendi kade
rini kendisi çizmelidir. Büyük Türk Milleti buna muk
tedirdir. 

Tasarıda yer alan Devlet Danışma Konseyiyle il
gili maddelerin üzerinde durulmalıdır. Adının Cum
huriyet Konseyi olarak değiştirilmesi ve sorumluluk 
verilmesi gereklidir. Görevleri ise istişarı mahiyette 
olmamalıdır. 

Tasarıda yasamada tek meclis, yürütmede ise 
Cumhurbaşkanının kuvvetli olduğu bir parlamenter 
sistem getirilmiştir. Mutlaka güçlü devletin başkanı
na da güç verecek yetkilerin olması gereklidir. An
cak, yürütmenin sıhhatli işlemesi için de Başbakanın 
ve Bakanlar Kurulunun da güçlü kılınması tabiîdir. 

Din müessesesinin, toplumumuzda işgal ettiği ye
rin önemi ölçüsünde ele alınarak değerlendirilmesi 
görüşündeyim. Fertlerin inançsız olması halinin top
lumun yapısındaki menfi tesirlerini ortadan kaldırma 
ve toplumu manevi değerlerle mücehhez kılmak için 
din konusunda vatandaşların eğitiminin önemi ve 
faydaları ortadadır. Bunun için mutlaka din dersleri
nin ilk, orta ve liselerde mecburî dersler arasına alın
ması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tarım sektörüne 25 yıl hizmet vermiş bir arka

daşınız olarak Tasarıda yer alan tarımla ilgili kısım
lar üzerinde, görüşlerimi özet olarak arz etmek isti-
yorum< 

Tasarıda tarım ve tarımla uğraşanların korunma
sı hususlarıyla ilgili maddelerin yeniden ele alınıp, 
Ülkemizin şartlarına ve tarım sektörümüzün özellik
lerine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Çünkü, Türkiye'mizin kendine has bir tarım yapısı 
vardır. Ülkemiz nüfusunun '% 57'si kırsal alanda ya
şamaktadır. Bugün tarımda çalışan nüfus başına ge
lirin artırılması, tarım politikamızın ana sorununu 
teşkil etmektedir. 

Tarımda çalışan nüfus başına gelir giderek düş
mektedir. Özellikle sanayi ve hizmetler sektörüyle kı
yaslanamayacak kadar bir düşme görülmektedir : Ta
rımda 1962 yılında çalışan 9 milyon 700 bin faal 
nüfus başına gayri safi millî hâsılanın ancak 2 600 
Türk lirası, nispî verimlilik *% 49,5 iken; 1972'de 
bu verimlilik 3 875 liraya, nispî verimlilik ise % 
41,6'ya, 1981'de ise 9,5 milyon çalışan nüfusun nü
fus başına elde ettiği gelir 4 800 Türk lirasına, nispî 
verimlilik ise i% 37,7'ye düşmüştür. 

Sanayide ise 1962 yılında 995 bin çalışan nüfus 
başına verimlilik 10 685 Türk lirası ve nispî verim
lilik % 195 iken, 1981'de sanayide çalışan nüfusu
muz bir misli artarak 1 milyon 800 bin kişiyi bul
muş, buna mukabil nüfus başına gelir 24 17'6 Türk 
lirasına yükselmiştir. 

Hizmetlerde ise bu rakam yüzdeleri düşmekle 
birlikte tarımla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. 

Sonuçta görüldüğü gibi, tarımda çalışan nüfusun 
düşük gelir düzeyi, millî gelirimizi etkilemekte, mil
lî gelirden tarım sektöründe çalışanların payını azalt
makta, sosyal, ekonomik dengesizliklerin kaynağını 
teşkil etmektedir. Bu sonucun esas sebebi tarım dı
şında istihdam imkânlarımızın kısır kalması, tarım
da gereksiz bir nüfus fazlasının devam etmesi, sa
nayi ve hizmetler sektörüne bu fazla tarım nüfusu
nun aktarılmamış olmasıdır. Çeşitli ve tutarsız iktisa
dî politikalar ve bütünlükten uzak uygulamaların, ta
rımdaki verimliliği düşürdüğü gibi, ekonomik haya
tımızı da büyük ölçüde etkilemektedir. Bu mesele 
mutlaka çözülmelidir. Tarımın en hayatî konusu da 
budur. Bu çözümlerin esası da Anayasamızın tarım
la ilgili kısmında zikredilmelidir. 

Devlet bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürün
leri ve orman alanlarını içine alan tarım sektörünü 
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düzenler şeklinde bir maddenin oluşturularak Ana
yasamıza konulması gerekmektedir. 

Tasarıdaki «Topraksız çiftçi» deyimini anlayama
dım. Çiftçinin az veya çok toprağı vardır. Tarımda 
mevsimlik veya daimî çalışanların çiftçi kapsamına 
alınması yanlış olur görüşündeyim. Bu konuyu, ilgili 
maddesi geldiğinde daha geniş şekilde açıklama im
kânı bulacağıma inanıyorum. 

Tasarıdaki «Toprak ve Tarım Reformu» ifadesi, 
«Tarım Reformu» şeklinde düzeltilmelidir. Toprak, 
tarımın içerisindedir. Topraksız bir tarım düşünmek 
mümkün değildir. Yine bu konuyu, ilgili maddesi 
geldiğinde görüşlerimi arz etrrp imkânı bulacağım. 

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve gelişme 
halinde olmamız nedeniyle, gelecek nüfusla birlikte 
çoğalacak olan satınalma gücüne, yaşam telakkisi ve 
kültür düzeyinin talep artırıcı tesisleri de eklenince, 
tarım ürünlerine ve özellikle yiyecek maddelerine is
tek ve ihtiyaç belirgin şekilde artacağından, Devlet, 
halkın beslenmesi ve çiftçinin korunması konularını 
temel ilke olarak 'benimsemelidir. Çiftçinin kalkın
dırılması ve tarımsal üretimin artırılması için tarım 
sektörünün temelinde var olan eksiklikleri ve aksak
lıkları giderecek tedbirleri almakta ve verimliliği artır
mada gerekli altyapıları gerçekleştirmede. Devlet gö
rev üstlenmelidir. Bu suretle tarımda çağdaş tekno
loji mutlaka uygulanmalı ve bunun için tarımsal üre
timin sürekli artırılması ve artan üretimin değerlendi
rilmesi için tarım reformu kanunları düzenlenmeli
dir. 

Devlet halkın gereği gibi beslenmesini ve tarım
sal üretimin artırılması için tüm tarımsal girdilerin 
ucuz ve yeterli miktarda, tarımsal kredileri de düşük 
faizde ve yeter miktarda zamanında temin etmeli, ta
rımsal araştırmalar koordine edilmeli, tarımsal bilgi 
ve teknoloji de köylere kadar ulaştırılmalıdır. 

Tarımsal ürünleri desteklemeyi amaçlayan fiyat 
politikaları tespit edilmeli, bu durum hukukî temina
ta bağlanmalıdır. 

(Bütün tarım ürünlerinin ve irat hayvanlarının 
uğrayacakları her türlü afete karşı, üretim gücünü 
tamamen veya kısmen kaybeden çiftçilerin üretim 
güçlerine yeniden kavuşmaları için genel tarım sigor
tası kurulmalıdır. 

Tarımla uğraşanların iş, çalışma ve gelecek gü
vencesinin temini için, sosyal güvenlik haklarından 
yararlandırılmaları sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Maddelerle ilgili görüşlerimi, Anayasa Tasarısı 

üzerinde 'yapılacak olan ikinci görüşmelerde arz et
meye çalışacağım. 

Yüce Meclisimizin en doğruyu, en uygunu, mille
timize en yakışanı yapacağından eminim. Cumhuriyet 
Anayasasını da bu anlayış içerisinde yapacaktır. Mil
letimizin istediği çalışma, refah ve mutluluk imkân 
ve haklarına yöneleceğiz. 

Bu tarihî görevi ifa ederken Allahtan bize yar
dım etmesini diler, hepinizi en derin saygılarımla se
lamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Altop, buyurunuz efendim. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan ve değerli üye

ler; 
Sözlerime, değerli çalışmalarından dolayı Anaya

sa Komisyonunun Sayın IBaşkan ve Üyelerine son
suz teşekkürlerimi belirterek başlamak istiyorum. 

Sayın iBaşkan ve değerli üyeler; 
Anayasa Tasarısının tümü üzerindeki genel eleş

tiri ve değerlendirmemizi sunarken, konuyu sadece 
hukukî ve teorik tartışma sınırları içinde ele alma
nın yetersiz olduğuna inanmaktayım. Daha açık bir 
deyişle, bir anayasanın değerlendirilmesinde tek öl
çü, içindeki hükümlerin ileri demokratik ülkelerin 
anayasalarından veya İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinden ne ölçüde kopya edilmiş olmasına bağ-
lanmamalıdır. 

(Bir toplumun siyasal ve toplumsal gelişmişlik dü
zeyi, siyasal ıkadroların, siyasal partilerin tutum ve 
anlayışları, anayasanın uygulamada alacağı gerçek 
biçimi belirleyen önemli faktörlerdir. 

Tüm maddeleriyle harfiyen birbirinden aynı olan 
iki anayasanın, demokrasi tecrübe ve geleneği, siya
sal gelişmişlik düzeyi, parti ve parti liderlerinin tu
tum ve anlayışları tamamen farklı iki toplumdaki uy
gulamasında bambaşka anayasalar haline dönüşeceği
ni gözden ırak tutmamak gerekir. 

•Bu nedenle, Anayasanın tümü üzerindeki düşün
me ve değerlendirmede, millî bünyemizin tüm özel
liklerini' gözönünde tutmak gerekir. Bu anlayış içinde 
Anayasa Tasarısına baktığımızda, şu hususlara dikkat 
çekilmesinin yararlı olacağına inanmaktayım. 

Danışma Meclisine sunulan Anayasa Komisyonu 
Raporunda, «Anayasanın hazırlanmasında millî bün
yemizin özellikleri ve buna uygunluk üzerinde özen-
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le durulmuştur» denilmesine rağmen, bunun gereği 
yeterli ve ölçülü bir şekilde yerine getirilmemiştir. 

Şöyle ki, 12 Eylül öncesinin anayasal düzeninde 
yer alan ve hür parlamenter demokrasinin temel kav
ram ve kurumları olan temel haklardan, yargı or
ganlarına kadar hemen her şeye geçmişin acı tecrü
beleri etkisinde kuşkuyla bakılırken, yürütme orga
nına, siyasal iktidara aynı gözle bakılmaması ger
çekçi olmamıştır. 

>Bu gerçekçi olmayan bakışın etkisinde, yürütme 
organı Tasarıda ölçüsüz bir biçimde güçlendirilirken, 
temel demokratik haklar ve demokratik kurumlar 
(Basın, yargı organları gibi...) siyasal iktidarın anti
demokratik sınırlamalarına açık bırakılmışlardır. 

Tasarı adeta, 196İ1 Anayasasının yozlaştırılmasın-
da sorumlu sayılabilecek tüm kurum ve güçlere bir 
tepki niteliğini taşırken, bu sorumlulukta siyasal ik
tidarın da büyük payı olduğunu unutmuşa benze
mektedir; 

12 Eylül öncesinin uygulamalarında, yani 1961 
Anayasasının yozlaştırılmasında siyasal iktidarların 
hiç mi payı yoktu?.. Siyasal iktidarlar, Anayasa ile 
kendilerine tanınan yetkileri, Anayasaya uygun bir 
biçimde kullanıyorlar mıydı?.. Siyasal iktidarlar, Ana
yasanın kendilerine yüklediği görev ve sorumluluk
ları bihakkın yerine getiriyorlar mıydı?.. İcraatların
da partizanlığı alışkanlık haline getiren, vatandaşın 
Devletle ilişkilerinde siyasal görüşlerine göre ayırım 
gözeten, iktidar değişikliğinde kendi siyasal görüşle
rine ters düşen yetenekli ve tecrübeli ve toplumunu, 
Devletini düşünen kamu görevlilerini safdışı ederek, 
onların yerine liyakatsiz partizanları getiren, kendi 
yandaşlarını Devlet, kamu kuruluşları ve İktisadî 
Devlet Teşekkülleri kadrolarına alabildiğine yağma 
dağıtırcasına yerleştiren ve böylece Devlet çarkını, 
işlemeyen ve iflasın eşiğine gelen hale sokan siyasal 
iktidarlar değil miydi?.. 

Takdir edersiniz ki, bu gerçek ve acı hatırlat
maları asla siyasî polemik amacıyla sergilemiyorum. 
Bu hatırlatmalardan amacım, yeni bir Anayasa Tas
lağını görüştüğümüz şu sıralarda, Anayasada yürüt
me organına geçmişle kıyaslanamayacak geniş ve 
kapsamlı yetkiler verilir ve hükümetin icraatının ge
rek basın, gerekse yargı yoluyla denetimi, getirilen 
yeni hükümler karşısında etkisiz kılınırken, bunun 
ileride doğurabileceği sorunlara işaret etmektir. 

Oysa ki ülkemiz, siyasal iktidarların etkin dene
timinden uzak bulunduğu dönemlerde nasıl antide
mokratik ve partizan uygulamaya yöneldiğinin unu
tulmaması gereken acı tecrübeleriyle doludur. 

Bugün görüştüğümüz Anayasa Tasarısının, ka
bulü halinde yerini alacağı 1961 Anayasasına yol 
açan 27 Mayıs Devrimi, hukuk devleti ilkesini çiğ
neyen siyasal iktidara karşı yapılmadı mı? 

'Bugün basın, yargı organları, meslek kuruluşla
rı gibi, çoğulcu demokrasinin çağdaş kurumları olan 
güçler zayıflatılarak sağlanan güçlü yürütme organı, 
keyfi yönetimin, partizan yönetimin, antidemokratik 
yönetimin ortaya çıkmasına ortam hazırlar. 

Evet, insafla söylemek gerekir ki, 1961 Anayasa
sının uygulama döneminde hürriyetlerin kötüye kul
lanılması olayları yoğun bir biçimde yaşandığı gibi, 
demokrasiyi koruyup güçlendirmesi beklenen anaya
sal kuruluşlar da görevlerini, olması lazım gelen et
kinlikte yerine getirmekten uzak kalmışlardır. 

12 Eylüle gelinmesinde iktidar - muhalefet zıt
laşması ve uzlaşmazlığı temel rolü oynarken, özgür
lüklerin amaçlarından saptırılarak kötüye kullanıl
masına seyirci kalınması ve anayasal kuruluşların ce
saret ve etkinlikle görevlerine sarılmamaları da bun
da rol oynamıştır, ama özgürlüklerin kötüye kulla
nılmasını önlemek başka, anayasal kuruluşların et
kinlikle görev yapmasını istemek bambaşka şeydir. 

Siyasal iktidara özgürlüklerin kötüye kullanılma
sını önlemenin ötesinde, bunları temelden kötürüm 
hale getirecek kapıları açık bırakmak ve siyasal ikti
darın hukuk ve demokrasi dışı eğilimlerine dur diye
cek basın ve anayasal kuruluşları etkisiz hale getir
mek de bir başka şeydir. Ne yazık ki, Anayasa Ta
sarısında bu başka şeylerin bir birine karıştırıldığını 
görmemek mümkün değildir. 

Yani, Tasarıda yürütmenin gücünü artıralım der
ken, bu güce temel hakları tamamen anlamsız hale 
getirecek boyutlarda kısıtlama ve sınırlama imkânı 
tanıyan kapılar açıldığı gibi, yürütmeyi hukuk ve 
demokrasi dışı eğilimlerden alıkoyacak gerçek ve et
kin önlemler pek düşünülmemiştir. Kısacası, yürüt
meyi güçlendirme adına ölçü kaçırılmış ve bu ölçü
süzlüğün ileride ciddî sorunlara, patlama ve bunalım
lara yol açacağı gözden kaçırılmıştır. 

Bu ölçüsüzlüklerden sadece bir fikir vermiş ol
mak için bir, iki somut örneğe değinmekle yetine
ceğim : 

Mesela; dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen 
33 üncü maddenin 4 üncü fıkrası, derneklerin ka
nunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyle kapatıla
bileceğini ve fıkrada öngörülen nedenlerle gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde de hâkim kararına 
kadar yetkili kılınan merciin emriyle faaliyetten alı-
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konulabileceğini hüküm altına almışken, buraya ka
dar gayet güzel. 

5 inci fıkranın son derece genel ve kaypak, dola
yısıyla her yöne çekilebilecek nedenlerle dernekleri 
kapatma yetkisini içişleri Bakanlığına da vermesi, 
dernek kurma hak ve özgürlüğünü son derece öl
çüsüzce sınırlamıştır. 

Yine, Tasarının 170 nci maddesiyle kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tüzük, yöne
tim ve işleyişlerinin demokratik esaslara aykırı ola
mayacağı, amaçlan dışında faaliyet gösteremeyecek
leri, siyasetle uğraşamayacakları, siyasî partiler, sen
dikalar ve derneklerle ortak hareket edemeyecekleri 
düzenlendikten sonra, (ki, bütün bu düzenlemelerle 
hemfikirim) kamu kurum kuruluşları ile kamu ik
tisadî teşebbüslerinde devamlı olarak çalışanların 
bu meslek kuruluşlarına üye olmalarının yasaklan
ması, bir başka ölçüsüzlük örneği değil midir? 

Tasarıda millî bünyemizin özellikleri ve buna uy
gunluk üzerinde özenle durulmuştur denilmesine 
rağmen, bu daha ziyade geçmişte yaşanan olumsuz 
durumların tekrarını önlemek amacıyla sınırlı kalmış, 
ancak getirilen değişiklik ve yeniliklerin toplumsal 
ve siyasal alışkanlıklarımız karşısında doğuracağı ye
ni ve belki de daha ciddî sorunlar gözden kaçırıl
mıştır. 'Bunun açık örneğini Cumhurbaşkanının se
çimine ilişkin İTİ inci maddede görüyoruz. 

Evet şüphesiz ki, 111 inci madde geçmişte Cum
hurbaşkanlığı gibi bir makama ülkenin içinde bulun
duğu kritik şartlara rağmen, aylarca seçim yapılma
ması gibi, hiç tasvip edilmeyen bir durumu önlemek 
istemiştir. Ancak, tasvip edilmeyen bir durumu ön
lerken, tasvip edilmeyecek bir başka duruma da yol 
açmış olmaktadır. 

Şöyle ki, madde Cumhurbaşkanının Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye tam sayısının üçte iki ço
ğunluğu ile seçileceğini, beşer gün ara ile yapılacak 
ilk iki oylamada bu çoğunluğun sağlanamaması ha
linde, üçüncü tur oylamada oyların salt çoğunluğu
nu sağlayan adayın seçileceğini, üçüncü turda da 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bu turda en çok oy 
alan iki adayın katılmasıyla yapılan dördüncü tur 
oylamada en çok oy alan adayın seçileceğini öngör
mektedir. 

'Dikkat edilirse bu düzenleme Meclis içinde salt 
çoğunluğa sahip partiye tamamen kendi partisine 
bağlı adayı Cumhurbaşkanı seçme imkânını vermek
tedir. Nihayet beşer gün ara ile yapılarak 20 günde 
tamamlanan dört tur oylama sonucunda en çok oy 

alabilecek ve kendine tamamen bağlı adayını seçtir
mek imkânı olan en büyük partinin bu adayı bırakıp-
ta başka partilerin de üzerinde anlaşabileceği, daha 
tarafsız ve kabul edilebilir aday araması, bizdeki par
tilerin yanaşabileceği davranış mıdır? Partilerimizin 
geçmişte parti düşüncesini her şeyin üstünde tutan 
davranışlarını hatırlamak bizi bu konuda iyimsel ol
maktan alıkoymaktadır. 

Bu şartlar altında Tasarının getirmiş olduğu ye
ni düzenleme, Cumhurbaşkanı seçimini sürüncemede 
bırakma sakıncasını ortadan kaldırırken, tarafsız ve 
partilerüstü kalabilecek adayların seçilmesini zorla
yıcı, temin edici bir mekanizma da getirmemektedir. 
Bunun sonucu da, tarafsızlıktan ve partilerüstü tu
tumdan uzak bir kişinin de yönetiminde tarafsız bir 
denge unsuru olması gereken Cumhurbaşkanlığı gi
bi 'bir makamın, böyle bir kişiyle doldurulması. Cum
hurbaşkanlığı seçiminin sürüncemede kalmasından 
daha az sakıncalı, daha az tehlikeli değildir. 

Bazı arkadaşlar tarafından savunulduğu gibi, ta
rafsız ve partilerüstü bir Cumhurbaşkanına sahip ola
bilmenin, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafın
dan seçilmesiyle sağlanabileceği de ülkemiz koşulla
rında maalesef imkânsız görülmektedir. Hiç sanmıyo
ruz ki, ülkemiz politik yaşamında Cumhurbaşkanının 
doğrudan 'halk tarafından seçilmesini yasa hükmüyle 
kabul etmek amaca hizmet edebilsin. 

Cumhurbaşkanının doğrudan ihalk tarafından se
çilmesini yasa emretse de, fiiliyatta 'seçim şansı olan
lar sadece ve sadece büyük partilenin fiili desteğini 
sağlayaınlıaır olacaktır. İBüyük partilerin desteğini ka
zanmamış bir adayın seçilebileceğini beklemek, ül-
ikemiız politik gerçeMerinden ıhalbersiiz olmak demek
tir. Yani, teoride, kâğıt üzerinde Cumhurbaşkanının 
doğrudan 'halk tarafımdan seçilmesi Türkiye Büyük 
MıİEet Meclisince seçilmesinden daha demokratik gö
rülebilirse de, bu yol ülkemiz politik şartlarında Cum
hurbaşkanlığı ımakamına pantüler arası çekişine, zıt
laşma, kutuplaşma ve cepheleşme sonucunda seçimi 
kazanan partilerüstü bir zihniyet ve eğilimden yok
sun, dolayısıyla ülke yönetiminde birleştirici ve uz
laştırıcı bir denge unsuru olmaktan uzaik kişilerin 
gelmesi sonucunu doğuracaktır. 

Hele Tasarıda, Cumhurbaşkanının yetkilerinin es-
kisiyle karşılaştırılamayacak boyutlarda artırıldığı dü
şünülürse, bu- makama partilerüstü zihniyetten yok
sun, ülke yönetiminde birleştirici ve uzlaştırıcı (bir 
denge unsuru olmaktan uzak, düşünce ve eğiliminde
ki kişilerin gelmesinin, ülkemiz siyasal yaşamında va-
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ıhim sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Cumhurbaş
kanının yer ve rolünün ve buna bağlı olarak seçi
liş 'biçiminin ve yetkilerimin 'belirlenmesi, genliş öl
çüde demokratik rejimin hangi siyasal sistem içinde 
gerçekleşeceğine 'bağlıdır. Bu bakımdan, kural ola
rak başkanlık sistemi mi, yolksa parlamenter sistem 
imi 'benimseniyor bu tercihin açıkça Tasarıda belir
lenmesi gerekir. 

Görüşlerimizi özetlersek konuşmamızda tasarı
nın birkaç maddeci ile somut örnekler vererek değin
diğimiz gibi, Tasarının değişikliğe uğramaksızın !bu 
hali ile kalbulü, geçmişin olumsuzluklarını önlemede 
getirdiği hükümlerde ölçüyü (kaçırdığından; bu, de-
moikrasimıiızi belki önlıemeye çalıştığı geçmişin olum
suzluklarından daha ağır- sorunlara ve 'bunalımlara 
sürükleyebilecektir.! 

Tasarının, hu anlayış içinde düzeltilmesinde, ül
kemiz demtofcrasiısıinin geleceği açısından büyük yarar 
vardır. Yüce Meclisin katkısı ile en iyi şekli kaza
narak, milletimize yaraşır bir Anayasanın, hu Mec
listen çıkacağı düşüneesıi ile sözlerime son verinken, 
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

;BAŞKAN —' Teşekkür edenim Sayın Al top. 
ISayın Onmuş huyurun. 
R. ADLİ ONMUŞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeler1!; 
Günlerden beri yapılan uzun görüşmelerden son

ra, $1 imci hatip olarak sizlere hitap etmenin zorlu
ğunu biliyorum. Onun için konuşmalarımı 10-112 da
kika içerisinde, çok özet olarak vermeye gayret ede
ceğim. 

ISayın üyeler; 
Anayasalar, millet hayatında önemli yeri olan ve 

dıiğer yasalara esas olacak kanunlardır. Bu kadar 
önemli yasaların görüşülmesi ve tartışılması, belli bir 
seviyede yol gösterici ve yapıcı olmalıdır. Sonunda 
ekseriyetin oylarıyla Mıeclisimizde hazırlanacak olan 
Anayasanın, şaibeden uzak, milletimize yaraşır 'bir 
Anayasa olması için elbirliği ile gayret göstermeliyiz. 

Getirilen Tasarının elbette tenkit edeceğimiz hu
susları vardır. Bunları düzeltmek görevimizdir. Aksi 
halde, kanunların Komisyonlandan geldiği gibi geç
mesi gerekirdi. Meclislimizde nihaî şeklini alacak olan 
Anayasanın her maddesinin ittifakla onaylanması 
mümkün değildir. Değişik görüşler, değişik <oylar ol
ması normaldir. Nitekim, Komisyonumuzda da böy
le olmuştur. Her istediğimizin Anayasada yer alma
sı mümkün olmadığına göre, Meclis efkseriyöti tara-
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fından alınan kararlara saygı duymamız ve onu be
nimsememiz gerekir. IMeclisıimiızin oyundan geçecek 
Anayasa Tasarısı içinde beğenmediğimiz hükümler 
hulunsa hile, artık Meclisimizin Anayasası olarak ka
bul etaek ve onu milletimize beğendirmek için el-
hiriiği ile gayret göstermeliyiz. O bakımdan tenkitle
rimizde ölçülü olmak, insaflı olmak zorundayız. 

Demokrasi faziletler rejimidir. Kendi bünyemiz
de uyguladığımız demokratik usulleri başkalarından 
istemeye hakkımız yoktur. Önce Divanı, sonra Ko
misyonumuzu hedef alan sert tenkitler, 'bir ölçüde 
Meclisimizi yıpratmıştır. 'Kimidir Anayasa Komisyo
nunda görev alan arkadaşlarımız?.. 160 üyeli Mec
lisimizden ihtisaslarına, 'bilgilerine güvenerek kendile
rini hür irademizle seçtiğimiz 1'5 arkadaşımız değil 
mi, onlar olmasa idi geri kalan bizlerden 115 üye gö
rev alacaktı; ama hu tenkit sahipleri, aynı dozda yeni 
arkadaşlarımıza da hücum edeceklerdi, Gece dündüz 
demeden bu Anayasayı hazırlayan arkadaşlarıma 
ıban, şükranlarımı arz ediyorum. 

IBu teşekkürüm, Anayasanın 'tamamını beğendiğim 
anlamına da gelmez. Elbette beğendiğim noktaların 
yanmda, 'beğenmediğim hususlar da vardır. 

IDeğerli üyeler; 
Eskiden heri, H9Ö1 Anayasası değişmeli mi diye 

münakaşalar açılırdı. 'Bir grup «!19ıÖl Anayasası en 
iyi Anayasadır, kabahat Ibunu uygulayandadır» diyor
du; ama diğer 'bir grup «(Bu Anayasa bünyemize uy
gun değildir. iBunu değiştirmek gerekir» diye iddia 
ediyordu. Her iki düşünce sahipleri iktidar oldukla
rında, Devlet yönetimindeki aksaklıklar devam etti. 
Anarşi alabildiğine sürdü, yokluklar her zaman gö
rüldü. Demekki suç, sadece Anayasanın uygulanma
sında değil, hür takım hoşluklarından da geliyordu. 

İ1İ2 Eylül'e geliş sebeplerini hepimiz biliyoruz. O 
günleri hep beraber yaşadık, yeniden izaha da gerek 
görmüyorum. O halde, yeni (112 Eylüllerin olmaması 
için geçmişten ders alan, hazırlanmış yeni bir Ana
yasaya ihtiyacımız vardır. 'Esasen, bizlerin hu Mec
liste bulunmasının hikmeti vücudu da budur. 

Devletimizi düzlüğe ulaştıracak, anarşiyi önleye
cek, temel hak ve özgürlükleri zedelemeden insan 
insan haklarına saygılı; ama geçmişten ders alan bir 
Anayasa hazırlamaya mecburuz. Hazırlanan Tasarıda 
büyük ölçüde bu gayenin güdüldüğünü görüyoruz. El
bette Tasarıda beğenilmeyen hususlar vardır. Bunları, 
da burada müzakere ederek, en doğrusunu, en güze
lini hazırlayacağız. 
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Yeni Tasarı üzerindeki görüşlerimi işte bu dü
şünceler içerisinde, çok özet olarak izah etmek isti
yorum. 

Değerli üyeler; 
Bu Tasarıda getirilen çok güzel yeni hükümler 

vardır. Birçok arkadaşımız bunları hep atlayarak 
geçti, tenkit yönünü tercih ettiler. Halbuki burada sa
katların korunması, kısa da olsa spora yer verilmesi, 
yabancı ülkelerde çalışan vefakâr ve cefakâr işçileri
mizin Anayasa şemsiyesi altına alınması ve bir ölçüde 
Devlet güvencesi getirilmesi memnuniyet vericidir. 
45 inci madde ile tarım ile uğraşanların korunması, 
Tasarıda yer alan çok önemli mevzulardan bir tane
sidir. Tarım arazilerinin amaçsız kullanılmasını önle
mek, tarımsal üretimi artırmak maksadıyla tarımla uğ
raşanların işletme araç ve gereçleriyle girdilerinin 
sağlanmasını kolaylaştıran, tarım ürünlerinin değer
lendirilmesi ve bunlara gerçek değerinin üreticinin 
eline geçmesi için gerekli tedbirin alınacağı hususu 
getiren öneriler, mükemmeldir. 

Bunlar noksan olabilir. Nüfusumuzun çoğunluğunu 
teşkil eden 25 milyon köylümüzü memnun edecek 
hususlardır, Bence Anayasanın en önemli maddelerin
den de bir 'tanesidir. Mademki ziraat ülkesiyiz, ma
dem ki 'ihracatımızın büyük kısmı ziraata dayalıdır, o 
halde ziraatla uğraşanların sorunlarını çözümlemede 
bir takım tedbirlerin alınması, Anayasa hükmü olarak 
girmesi zorunlu idi. Bu bakımdan da tebriklerimi arz 
ediyorum. 

Çukurova, Bursa, Gediz ve diğer birçok illerimizde 
tarım arazileri üzerinde her gün sanayii işletmeleri 
çoğalmakta, yeni iskân sahaları artmaktadır. Ziraat 
arazilerinin aleyhine gelişen bu durumun önlenmesi
nin Anayasa maddesi olarak girmesi, son derece mem
nuniyet vericidir. 

'Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve Devlet desteği
nin sağlanması, kooperatiflerin politikadan arındırıl
masının yeni Anayasa Tasarısında yer alması da mem
nuniyetimizi mucip olmuştur. 

Ormanlarımızın ve ormanda yaşayan insanlarımı
zın korunması ve onların geliştirilmesi konuları da 
yeterli olmamakla beraber, Tasarıda yer almasından 
memnuniyet duyuyorum. 

Toprak mülkiyeti, çok hassas, önemli bir mevzu
dur, iyi düzenlenmelidir. Arazilerin verimini artırıcı j 
küçük parsellere ayrılmış arazilerin birleştirilmesi, ya- ı 
'iıi arazi tevhidi, bölge gelişme planlarının hazırlan- i 
ması, mahsul paternlerinin tayinini içine alan Ziraî j 
Reform gerçekleştirilmelidir. Birçoklarının yanlış an- I 

ladığı şekilde toprağın reformu yoktur ve olamaz. 
Ancak, zirai reform bünyesinde toprağın dağılımı da 
gözönünc alınmalıdır. Yılardan beri «Uygulandı, uy
gulanacak» diye beklenen Toprak Reformunun de
dikoduları, Sayın Yavuz'un da belirttikleri gibi, bü
yük toprak sahiplerini tedirgin etmiştir. Dolayısıyla 
altyapıya önem verilmemiş, yeterli gübre verilmediği 
için de verim büyük ölçüde düşmüştür. Artık bu de
dikoduların nihayete erdirilmesinin zamanı gelmiş ve 
geçmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde köylü nüfusu, genel nüfusun 
ancak % 10 - 20 si nispetindedir; ama bizîim ülke
mizde bu nüfus ancak daha yakın zamanlarda % 55-
60 oranına yeni düşürülebilmiştir. Köylü nüfusunun 
aşağılara alınmasının tedbirleri mutlaka alınmalıdır. 
Biraz da diğer mevzulara dokunmak istiyorum. 

Değerli üyeler; 
Hür basın demokrasinin şartıdır. Hür basın ol

madan demokrasinin olmayacağına inanıyorum. Basın 
özgürlüğüyle ilgili hususları madde ve gerekçelerde 
yeteri derecede açık görmediğini belirtmek istiyorum. 
Herhalde maddeler gelindiğinde bu açıklanacaktır. 

Cumhurbaşkanının görevleri 1961 Anayasasında 
en çok eleştirilen mevzulardan birisiydi. Ben de şah
sen Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasını, isti
yorum; ama acaba getirilen bu taşandaki genişlikte 
mi olmalıydı?. Yarın politik döneme dönüldüğünde 
politikadan gelen bir Cumhurbaşkanı bu yetkileri, 
ne ölçüde tam yerine getirecektir, bundan endişe du
yuyorum.: , 

Devlet Danışma Konseyi bir yerde «Cumhuriyet» 
diye geçiyor; bu Konseyi sadece danışman, müşavir 
niteliğinde düşünüyorum. Esasen halen Cumhurbaşka
nının Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Malî Müşavir 
gibi Genel Sekreterliğe bağlı müşavirlikleri vardır. 
Zannediyorum ki, getirilen bu taslakta bunlar daha 
genişletilmekte, kurumsallaştırılmaktadır. Ben şahsen 
böyle anlamak istiyorum. Yoksa ikinci bir meclis ni
teliğinde ise, elbette maddeleri geldiğinde bu hususta 
da f ilerlerimizi beyan edeceğiz. 

Kurulan seçim tarzı da bana göre uygun değildir. 
Bence sadece eski Cumhurbaşkanları Kurulun tabiî 
üyesi olmalıdır. Diğerlerini, 30 kişi, 50 kişi, ne kadar
sa miktarı Cumhurbaşkanları kendi danışmanlarını 
kendi dönemleri için seçmelidir. Bir Cumhurbaşkanı
nın seçtiği danışman, görev süresi bittikten sonra 
öbür Cumhurbaşkanına devredilmemelidir. Mademki 
danışmansa, kendi itimat ettiği, fikirlerine güvendiği 
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arkadaşlarını görevlendirmek o Cumhurbaşkanının en 
tabiî hakkıdır. 

Başbakan mutlaka Meclis içerisinden olmalıdır ve 
mutlaka güvenoyuyla düşürülmelidir. Bakanların, da 
Meclis dışından seçilmesini aslında uygun görmüyo
rum, Eğer mutlaka girmesi gerekiyorsa, bunun da ne 
kadar oranda, kaç bakanın dışarıdan alınacağını be
lirlemek zorundayız. Aksi takdirde bir hükümet, ta
mamen dışarıdan seçilen Bakanlar Kurulundan da 
olabilir. 

Millî Güvenlik Kuruluna verilen yetkilerin uygun 
olduğuna inanıyorum. Ancak, bir yerde geçen ifadeyle 
Cumhuriyet Konseyi Başkanının Millî Güvenlik Kon
seyinde bulunmasını yadırgadım. Eğer danışma nite
liğinde bir hüviyeti varsa bu Konseydeki görevi ne 
olabilir?. Bir de Başbakanın da önünde yazılmış. Aca
ba danışma niteliğinde olan bir konseyin başkanı Baş
bakandan önde mi düşünülmektedir?. 

Üniversite ve yüksek okullar konusunda bilimsel 
özerkliğe aramızda itiraz edecek hiçbir arkadaşımız 
yoktur, aynen iştirak ediyorum; ama idarî özerklik
lerin, birtakım verilmiş geniş hakların bizleri nere
lere getirdiğini hep beraber gördük. Bunun üzerinde 
iyi düşünmek zorundayız. 

Bir süre önce Meclisimizde yasalaştırdığımız YÖK' 
ten de hiç bahsedilmiyor. Acaba unutuldu mu, yok
sa başka bir maksat mı güdülmektedir?. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin, Yüksek Hâkimler 
ve Savcılar Kurulunun göstereceği üç misli aday ara-. 
sından Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilmesinin 
uygun olacağını düşünüyorum. Anayasada, nitelikleri 
belli olmadan sadece Cumhurbaşkanının tayin ede? 
ceği yazılıdır. Buna açıklık getirilmesinde zaruret var
dır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi üçte iki ekseriyetle 
kararlarını almalıdır. 

Değerli üyeler; 
Son bir mevzuya daha temas ederek sözlerimi bi

tirmek istiyorum; o da idin eğitimidir. 
Din eğitiminin devlet eliyle yapılması normaldir, 

faydalıdır. Ancak, Sayın Devlet Başkanımızın da di
rektiflerine uygun olarak ilk ve ortaokullarda din ve 
ahlak dersleri zorunlu ders olarak okutulmalıdır. Kü
çük yaşlarda alınacak bu dersler çocuklarımıza, bü
yüklerine saygılı, dinline bağlı, Allalhına inanan in
sanlar yapacaktır. 

Hep batılı ülkelerden misal veriyoruz; Fransa'da 
Anayasa böyledir, usul şöyledir, Almanya'da, îtallya'da 
böyledir diye. Ben de bu konuda, yine bir batılı ülke 

olan ve demokrasinin en çok uygulandığı Bir
leşik Amerika'dan bahsetmek istiyorum. 

Amerikan dolarının üzerinde «Allaha inanırız» di
ye yazar. Elimde bir dolar var. Bu doların bir yü
zünde «Amerika Birleşik Devletleri» diyor, öbür ta
rafını dönderiyoruz, şurada (Arzu eden arkadaşlar 
okuyabilirler) «Allaha inanıyoruz» diyor. 

Amerika gibi demokratik bir ülkede, her dinden 
insanların bulunduğu bir memlekette, hatta «Ben din
sizim» diyebilecek durumda olan insanların yaşadığı 
bir ülkede bu kadar rahatlıkla Allahtan bahsedilmesi 
bizler için de düşündürücü olmalıdır. Bu sözlerimle 
paralarımızın üzerine «Allaha inanıyoruz» diye yaza
lım demek istemiyorum; ama din konusunu biraz ih
mal ettiğimizi, gençlerimizi bu konuda yeteri dere
cede aydınlatamadığımızı ifade ediyorum. Bunu da 
cahil hocaların elinde değil, kendi resmî okullarımızda 
genç dimağlara dinî konularımızı en iyi şekilde anlat
mak için, öğretmek için söylemiş oluyorum. Din ve 
ahlak eğitimlinin belli bir dönemde mecburî tutulması 
sayısız faydalar getirecektir ve bana göre laikliğe de 
aykırı değildir. 

Değerli üyeler; 
Çok kısa ve özet olarak Anayasa hakkındaki 

şahsî düşüncelerimi sizlere arz etmek istedim. Hepimize 
hürmetlerimi arz ediyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onmuş. 
Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNCAY — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Şimdiye kadar sayın üyelerimiz Anayasa Tasarı

sının hemen hemen her yönüne değindiler, görüşle
rini belirttiler ve böylece Anayasanın genel nitelikle
rini ortaya koydular. Bu eğilimlerin değerlendirilme
leri Anayasanın ana hatlarını ortaya koymada yar
dımcı olacaktır. Bu nedenle genel konuşmadan çok, 
bazı konuları vurgulamak ve kolaylık olması için, 
konuşmamı belirli konularda toplamak istiyorum. 

1. Anayasada kullanılan dil : 
Pek çok eleştirisi yapılan bu tasarıda, Komisyo

nun bu kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya 
özen göstermesi beni çok memnun etti. Çünkü bura
da ağır bir Osmanlıca ile konuşma yapan bazı üye
leri anlamakta güçlük çekiyorduk. Bildiğim kadar, bu 
kürsüden sadece bize veya belirli bir gruba değil, hal
ka hitap edilmesi gerekir. Kullandığımız dille halk
tan kopmamalıyız. Belirli zamanlarda belirli amaç
larla geleneklerimizin yıkılması istendiği gibi, konuş
tuğumuz, yazdığımız Türk dili de anlaşılması güç bir 
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duruma sokulmuştur. Bu tasarının eleştirilebilecek ve I 
düzeltilmesi gereken bazı yönleri vardır, özellikle I 
kullanılan dilde bir sistem birliğine özen gösterilme- I 
si gerekirdi; ama yine de genelinde sade bir dil kul- I 
lanılmıştır. Kendilerine teşekkür ederim. I 

Bu arada madde 4'de «Devletin temel amacı ve I 
görevi Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğü- I 
nü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demok- I 
rasiyi korumak, kişinin ve toplumun mutluluk ve I 
huzurunu sağlamaktır.» denmektedir. IBurada geçen I 
«Mutluluk» sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Her- I 
kesiti bir mutluluk, değişik bir mutluluk anlayışı var
dır ve bu soyut bir kavramdır. Anlamı, alabildiğine I 
tartışma götürür. IBu sözcüğün Anayasada geçmesinin 
bilimsel olamayacağı kanısındayım. Bu nedenle, ye
rine yine «Refah» sözcüğünün konmasını öneririm. I 

2. Güçlü bir devlet oluşturmak: I 
Bilindiği gibi, müspet ilimlerde gerçeği bulabil- I 

mek için sürekli, neden, niçin sorularını sorarız. Ben- I 
de tasarıyı okumaya başladığımda (Ki, henüz gerek- I 
çe ortada yoktu) her maddeye neden, niçin böyle I 
oluştu diye kendi kendime sormaya başladım. Bitir- I 
diğimde, maddelerin çoğu oluşurken güçlü bir dev- I 
letin var olması öngörülmüştü. Yine, niçin bu ka
dar güçlü bir devlet oluşturmak istenmiştir diye dü- I 
şündüğümde (Komisyonla kendimi aynı duygu için- I 
de buldum. Onlarla aynı duyguyu paylaştığımı gör- I 
düm. 

12 Eylül öncesi yaşayan bizler, milletimizin bö- I 
lündüğünü, gruplaştırıldığını, içten ve dıştan etkiler- I 
le ülkemizin parçalanmaya doğru gittiğini unutma- I 
dik. İşte, Komisyondaki arkadaşlarımızın da doğal I 
olarak bu etkiler altında olduklarını gördüm. Bu 
nedenle, güçlü bir devlet ve güçlü bir Cumhurbaş
kanı oluşturma çabasına girmişlerdi. I 

Güçlü devlet diyoruz. Bana göre, güçlü devlet, I 
Cumhuriyet ve demokrasiyi, milletimizin bağımsız
lığını ve bütütnlüğünü ve ülkenin bölünmezliğini ko- I 
rüyan, kişinin temel hak ve özgürlüklerini hukuk ku- I 
rallarına ve adalet ilkelerine bağlı olarak yürüten si- I 
yasî, ekonomik, sosyal yönden topluma sahip çıkan I 
devlettir. Bu devlet, Türk Toplumunda «Devlet ba
ba» olarak bilinir. ıBunun da anlamı. Güçlü ve koru
yucu olmasıdır. Bu gücün temelinde ekonomi yatar. I 
Koruyucu niteliğini de sosyal devlet anlayışı içinde I 
yürütür. I 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Dolayısıyla, toplum I 
içinde yaşamak zorundadır. Toplum içinde de insa
nın bireysel istekleri, özlemleri yine devam eder. | 

— 465 

Bu da insanlar arasında çatışmayı ortaya çıkarabi
lir. Oysa, bu toplumun yapısına ters düşer. IBaşka bir 
deyimle, toplum düzen ister. Bireysel isteklerin den
gede 'bulunmasını ister. İşte devlet, bu düzeni sağla
yan siyasal bir oluşumdur. Burada devletin görevi, 
toplum düzenini sağlamaya yöneliktir ve bireylerini 
korumaktır. Yoksa devleti, bireylerin özgürlüklerini 
ortadan kaldıran bir kavram olarak görmüyorum. 
İşte, güçlü devlette kişilerin ve toplumun bir güven
ce içinde yaşaması gereklidir. Devlet güvencesi her-
zaman ve ülkenin her yerinde herkes tarafından his-
sedilmelidir. 

Ancak, bu Anayasada, birçok sayın üye tarafın
dan da belirtildiği gibi, kişilerin hak ve özgürlükleri
ni kısıtlayıcı maddeler bulunmaktadır. Bu maddele
rin burada tartışılmasını, düzeltilmesini ben de isti
yorum; ancak devlet gücünü zayıflatmadan her türlü 
hak ve özgürlüklerden yanayım. 

Anayasa içerisinde, ileride politik yatırımlara ve 
çekişmelere neden olabilecek maddeleri, örneğin lo
kavt, basın özgürlüğü. IBiz burada halletmezsek bir 
süre sonra toplumu tekrar büyük sıkıntılara sokabi
lecek olan Anayasa değişikliğine zemin hazırlamış 
oluruz. Oysa, toplumun gerçeklerine ters düşmeyen 
Anayasalar, hele bizim gibi belirli bir politik düşün
ceyi yansıtamayan ve tarafsız görüşü olan bir meclis 
tarafından yapılırsa uzun ömürlü ve tartışılmadan 
ülke idaresine ışık tutacak bir Anayasa niteliğini ta
şır. 

Sayın 'Başkan, sayın üyeler, 

İnanıyorum ki, devlet bir bütündür, yasama, yü
rütme, yargı organlarıyla. Ekonomi, eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik yönleriyle bir bütündür. Bunlar bir
birine tıpkı bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Ay
nı güç içinde ve aynı düzeyde gelişirler Aynı düzey
de iyi veya kötüdürler. Bunlardan birindeki küçük 
bir arıza bütününü etkiler. Açık bir nokta o birimin 
zayıflamasına yol açarken diğerlerini kesinlikle etki
yecektir. Örnek olarak, yaşayan bir canlı varlık gös
terilebilir. Ayağının ucunda beliren bir çıban tüm vü
cudu etkileyecektir. En azından ateşiyle, halsizliğiy-
le keyifsizliğiyle tüm kapasiteyi düşürecektir. (Dev
let de bu bütünlük görüşü içinde ele alınmalıdır. Ya
şanmış kötü olaylardan ötürü, bazı arkadaşlarımın 
devletin sadece belirli organlarını suçlamalarını; bun
ların görevlerini gereken sorumluluk içinde yapma
dıkları şeklindeki görüşlerini yetersiz ve soruna dar 
bir açıdan bakış olarak görüyorum, örneğin, yasama 
iyi, yürütme kötü, Yargı iyi, üniversite kötü gibi. Ha-
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yır. Arızalar toplumun, zaman zaman her kesjminde 
görülmüştür. Benim alanım olmamakla birlikte, di
yebilirim ki, Anayasada nelere girebileceğimiz, nele
re giremeyeceğimiz bellidir. Çünkü, bazı hükümle
rin kanunlara, tüzüklerde, yönetmeliklerde yer alma
sı gerekir. Bunun sınırı titizlikle çizilmelidir kanısın
dayım. 

3. Cumhurbaşkanlığı : 

Yine, güçlü bir devlet yaratma gereğiyle Cum
hurbaşkanlığına verilen yetkiler üzerinde düşünülme
sini gerekli görmekteyim. Kanımca yetkiler kişiler
den çok kurumlara verilmelidir. Ayrıca, toplumun gü
ven içinde bulunduğu bir dönemde bu yetkilerin ve
rilmesini düşünmek belki sakınca yaratmayabilir; an
cak hızlı gelişmekte olan bir toplum içindeki deği
şiklikler, sosyo - politik çekişmeler bu yüce makamı 
yıpratabilir düşüncesindeyim., 

4. Sosyal Devlet : 
Tasanda sosyal devletin tanımı, görevleri ve so

rumlulukları çok iyi bir biçimde yapılmıştır. (Kendi
lerine aynen katılıyorum; ancak bunu da devleti bir 
bütün olarak görme felsefesi içinde değerlendirmek 
gereklidir. ıtyi bir ekonomi ile eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik gibi konuların birlikte yürütülebileceğinden 
hiç kuşkum yoktur. Güçlü bir devletin de bunları de
mokratik eşitlik ilkesi içinde ülkenin her tarafında 
uyum içinde bulundurduğu sürece güçlü bir devlet
tir. 

5. löğrenim hakkı ve ödevi : 
Sosyal devlet anlayışı içinde ele alınmıştır. Ken

dilerine aynen katılıyorum; ancak «İlköğretim kız ve 
erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet 
okullarında parasızdır.» denmektedir. Bu durumda, 
tasarıdaki bu maddenin ilköğretim yerine «Temel 
eğitim zorunludur» şeklinde değiştirilmesi gerekir. 
Bir de, hatırlatmak isterim, sakatlar için verilmesi 
gereken Özel eğitime açıklık kazandırılmamıştır. Bun
ları maddelere geçildiğinde önergelerle sunacağız. 

Meslekî eğitim için Anayasada bağlayıcı hüküm
ler konmuş olması çok önem taşımaktadır. 

Üniversitelerle ilgili bölümlerde Yasa Tasarısı
nın getirdiği temel kurumlardan Devlet Danışma 
Konseyi, Türk Dil Akademisi, Devlet Denetleme Ku
rulu, İSosyal ve Ekonomik Konseyin konulmuş olma
sına rağmen, Yüksek öğretim Kurumuyla ilgili bir 
maddenin bulunmamasını anlayamadım.1 Uzun ömür
lü bir anayasada çok sakıncalı durumlar yaratabilir. 

] Türk Dil Akademisi gibi, tamamen bilimsel bir 
kuruluş Anayasa ile belirlenmiştir. Bu konu, büyük 
bir sorumluluk taşımaktadır. Millî kültüre en etkili 
olabilecek kuruluşlardan biri haline dönüşebilir. İyi
ye de kötüye de rahatlıkla kullanılabilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Unutmayalım ki, Aziz Ata'mızm Büyük Nutku

nu bile değişik yorumlayarak kendi ideolojik yönle
rinde kullananlar olmuştur. Daha önceki yaptığım 
bazı konuşmalarda, örneğin, çocuk mahkemelerinin 
kaldırılması konusunda da belirttiğim gibi, çok iyi 
niyetlerle kurduğumuz, topluma büyük yararları ola
cağına inandığımız yüce kuruluşlar o kadar kolay 
yıkılıyorki. Görüşüm, iyi işlemediğini düşündüğümüz 
kurumları ortadan kaldırmak yenisini kurmak değil. 

I Bu kurumun bulunması gerekiyorsa onu düzeltmek, 
I geliştirmek ve işlerlik kazandırmaktan, yanayım. Bu 

nedenle de böyle yeni bir kuruluş yerine Büyük Ata' 
mızın vasiyetini taşıyan bir kuruluşun düzeltilmesi, 

I geliştirilmesi ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalış-
I masının sağlanmasını düşünürüm. 

Üçüncü kısımda, «Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler» başlığı altında-yer alan sosyal güvenlik 
konusunda, «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip-

I tir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemle-
j ri alır ve teşkilatı kurar» sözleri altında sakatları, 

yaşlıları, gençliği, yabancı ülkelerde yaşayan Türk 
vatandaşlarını koruma, spor, tarih ve kültür varlık-

I larını, sanat ve sanatçının korunması gerektiğini be
lirtmelerini takdirle karşılıyorum. Bunların içeriği 
maddeler konuşulurken genişletilebilir; ancak aile 
planlamasıyla korunmaya muhtaç çocukların yer al
mamış olması herhalde unutulmuş olmak gerekir. 

I Ülkemiz için çok önem taşıyan bu konuların zamanı 
I geldiğinde tartışılması ve bağlayıcı hükümler koya

rak Anayasaya alınmasını gerekli görmekteyim. 

Sağlık hizmetlerinin «Sağlık, Çevre ve (Konut» 
I 'başlığı altında alınması gerçekten çağdaş bir yakla-
I şım örneğidir. (Komisyonu bu konuda kutlarım. Bun

lar da yine bir zincirin halkaları gibi, birbirine bağlı 
I konulardır ve devletin ekonomik gücünün gelişmesine 
I dayanır. 
I Hele sağlık sigortasının Anayasaya alınmış olması, 
I insan ve insan sağlığına verilen değerin bir örneği

dir. Bu madde ülkemiz için gerekli bir sağlık sorunu-
I nu çözümleme çabasının bir kanıtıdır. Ancak, aldı-
I ğım bilgiye göre, sağlık sigortasını ödeyemeyecek 11 
I milyon vatandaş mevcuttur. Devlet bunu karşılamak 
I zorunda kalacaktır. Acaba Devletin ekonomik duru-
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mu bunu kaldırabilecek midir?.. Ayrıca, acaba bu 
sağlık sigortasıyla birlikte işsizlik sigortası gibi, di
ğer bazı sigortaların da beraberinde getirilmesi gerek
mez miydi?.. ıBuna yer verilmemiştir. 

Anayasa Komisyonunun yaptıkları yoğun çalış
malar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan 
ve yapılacak eleştirilerle olgunlaşacak bu eserin orta
ya iyi bir şekilde çıkmasını diliyorum. Tasarının mil
letimize uygun ve yararlı olabilecek en iyi şekli alabi
leceğini umuyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
ÎSMAİL ŞENGÜN — Yüce Meclisin Sayın Baş

kanı, çok değerli arkadaşlarım; 

İncelemekte olduğumuz Tasarıda Türk ekono
misini, son 30 yıldan beri her seferinde bir öncekine 
göre artan oranda felce uğratan, kaynakların toplum 
için yararlı alanlara yönelmesini engelleyen, gelir da
ğılımını ve özellikle sabit gelirliler aleyhine bozan, 
yaşama şartlarını ağırlaştıran, toplumda huzursuz
luk ve ahlâk düşüklüğüne yol açan enflasyon afetin
den bir ölçüde de olsa koruyabilmek için Anayasa 
Komisyonunun ciddî bir gayret gösteıdiği anlaşıl
maktadır. Tasarının özellikle 140 ve 141 inci madde
leri enflasyonu gemleme hedefine yöneliktir. Siyasî 
iktidarların elde ettikleri gerçek gelirlerin üzerinde 
harcamaya teşebbüsleri ve bunun için Banknot Mat
baasına devamlı başvurmaları, orta ve uzun vadede 
Türk ekonomisine çok pahalıya mal olmuştur. Bir 
zamanlar «Avrupa'nın hasta adamı» denilen ülke
miz özellikle (Hatırlayacaksınız) 1977 ve 1979 yıl
larında bu defa «Avrupa'nın hasta ekonomisi» diye 
adlandırılmıştır. Türkiye maalesef yıllarca enflasyon 
şampiyonu olarak istatistiklerin en başında yer al
mıştır. Türkiye, çalışkan ve kanaatkar halkı, işçisi, 
memuru, esnafı ve sanayiciyle bu sıfata layık değil
dir; bu kadere layık değildir Türkiye. Politikada ikti
darların, kısa vadeli ve sözde başarılı programları so
nucu ülke ekonomisini yabancıların ipoteğine sokma
ya haklan kesinlikle olmamalıdır. İktidarlar devlet 
gelirlerini artırmak için yeni vergiler koymak yerine 
veya Devletçe üretilen mal ve hizmetlere zaman yap
mak yerine çoğunlukla Merkez Bankası kaynakları
nı kullanmayı tercih etmişlerdir. Zira, yeni vergiler 
ve mal ve hizmetlere zamlar antipatiktir, oy kaybı
na neden olur. İMerkez IBankası kaynaklarının aşırı 
kullanılması ise, enflasyonun başlıca nedenlerinden 
biridir. Aşırı enflasyon, ülkemizde sosyal ve siyasî 

çalkantılara, ekonomik bunalımlara yol açmıştır. 12 
Eylül 1980 'de «Dur artık» denilen anarşinin teme
linde ekonomik bunalımların ve enflasyonist politi
kanın ağırlığı büyüktür. Türk ekonomisini ve dola
yısıyla Türkiye'yi iflas noktasına getiren bir faktörü 
kontrol altına alabilmek için yürürlükteki bazı ka
nunların bazı hükümleri önümüzdeki Tasarı ile ana
yasal hale getirilmek istenmektedir. Bu gayreti an
cak ve ancak Danışma Meclisinin Anayasa Komisyo
nu gösterebilirdi. Sorunun önem ve bilincini müdrik 
Komisyon bu görevini hakkıyla ve ciddeyetle yap
mıştır, kendilerini içtenlikle kutlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsüden bir süre önce çok tatlı bir konuşma 

dinledik, Kendisine ciddî takdir duyguları besledi
ğim değerli konuşmacı arkadaşım, 1977-1979 siyasî 
istikrarsızlık yıllarında, Merkez Bankasının Hazine
mize açtığı avansların çok yükseldiğin ve Merkez 
Bankasının toplam kredileri içinde bu avansın ağırlı
ğının arttığını ifade ettiler. Bunu ekonomik istikrar
sızlığın bir alâmeti sayan değerli arkadaşım, sebep 
olarak da bu dönemdeki siyasî istikrarsızlığı göster
miştir. 

Arkadaşıma göre, Merkez Bankası kredileri için
de Hazineye açılan avans oranının en yüksek oldu
ğu yıllar aynı zamanda siyasî istikrarsızlığın da en 
fazla olduğu yıllardır. Sadece 5-6 yıl gerisine gitmek 
suretiyle bunun ne anlama gelebileceğini göreceğiz 
ve hakikaten Büyük Meclisimizin bu mantığı kabul 
edecek mi merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1976 yılında Merkez Bankamızın Hazinemize aç

tığı avansların toplam krediler içindeki ağırlığı 
%19,6; buradan başlıyoruz. ıl977'de % 23,8, demek 
ki istikrarsızlık bu mantığa göre başlamış durumda. 
1978'de % 23,4 istikrarsızlık devam ediyor. 1979'da 
% 24, evet siyasî istikrarsızlık var demektir bu man
tığa göre. 1980'de % 28,8 hakikaten siyasî istikrar
sızlık giderek artmakta. 1981 yılında % 28,3 o hal
de 1981 yılı siyasî istikrarsızlık yılıdır ve nihayet 
1982 yılında ilk yedi ayda % 30. O halde arkadaş
larım 12 Eylül'den bu yana biz siyasî istikrarsızlık 
içinde yaşıyoruz demektir. Çok değerli arkadaşımın 
ortaya koyduğu mantık çerçevesi içinde; buna ka
tılmak mümkün değildir. 

Bir diğer nokta: «Merkez 'Bankası kendi devleti
ne kredi açmazsa, yabancı bankalar niye açsın» de
niyor ve bu bir bühtan olarak vasıflandırılıyor. 
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Arkadaşlar; 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi Dev

letine kredi açarsa acaba uluslararası bankalar Türki
ye'ye kredi verir mi, bu bir kıstas mıdır, bu bir fak
tör müdür?.. Kesinlikle hayır. Merkez Bankamız 
1977 yılında ve 1978 yılında uluslararası piyasaya gi
dip kredi bulmaya çalışmıştır, döviz bulmaya çalışa 
mıştır ve bulamamıştır. IBu iki yılda ise Merkez Ban
kamız kaynaklarının % 75 ini '3/4 ünü tamamen dev
letimize tahsis etmiştir. 

'O halde, kaynaklarının 3/4 ünü Merkez Banka
sı Devletimize tahsis ettiğine göre, ayağına gittiği
miz uluslararası bankalar devletimize hakikaten «Se
nin devlet bankan, senin Merkez Bankan sana bu ka
dar kredi veriyor, o halde ben de veriyorum» deme
liydi; dememiştir, diyemez. Çünkü, Türkiye'nin kre-/ 
di alabilirliği kendi Merkez Bankasının, kendi hazi
nesine açtığı kredilerle ölçülemez, bu mümkün de
ğildir, dünyada. 

Bilgi için söylüyorum, Merkez Bankası Kanunu
nun 52 nci maddesinde «Açık piyasa işlemleri» diye 
bir hüküm vardır ve bu hüküm arkadaşlar bugüne 
kadar kesinlikle uygulanmamıştır, bir kere olsun. 
Kanunda vardır, Hinihacette kullanılır diye, tedvin 
edilmiştir, sadece. 

Ayrıca ve daha önemlisi açık piyasa işlemleri ar
kadaşlarım, Merkez Bankacılığında bir kredi işlemi 
değildir; bir politika aracıdır. (Bankanın 10 milyon
luk şirketi devlete tercihi ise, kesinlikle yanlış bir 
düşüncedir. Merkez Bankası kaynaklarının, kredile
rinin ortalama 2/3'ü devlete, kamu sektörüne git
mektedir. Bu konuya burada son veriyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni» başlığı al

tında Tasarıda piyasaların denetimi, tüketicilerin 
korunması ve ücret, aylık ve sosyal yardımlar yer al
maktadır. Diğer yandan Tasarıda «Malî hükümler» 
başlığı altında hatırlayacaksınız kamu harcamaları
nın finansmanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası, bütçeler, kesin hesap, Ekonomik - Sosyal Kon
sey ve Yüksek Hâkem Kurullarına yer verilmiştir. 

Bu maddelerin topu sanıyorum 13-14 dür. Tümü
nün bir arada yeniden ele alınmasının yerinde ola- I 
cağı görüşündeyim. Buna, Anayasamızda ekonomik j 
ve sosyal konularda bir bütünlük ve tutarlılığın sağ
lanmasına olan ihtiyaç dolayısıyle inanıyorum. 

Ayrıca, Tasarımızda Devletin bir işletmeci ola
rak ekonomik yaşamımızdaki yerinin belirtilmesi 
inancındayım. Unutmayalım ki, devlet sektörü biza

tihi bir ekonomik bünye olarak ekonomimizde yarı
dan fazla ağırlığa sahiptir. Anayasa Tasarısının eko
nomik felsefesini kesin çizgileri ile maalesef yakala
yamadım. Görüşüme göre devletin ve vatandaşların 
etkin işbirliği ile, yani bir karma ekonomi felsefesi 
ile ekonomik özlemlerimizin gerçekleşmesi veya on
lara yaklaşılması mümkündür. 

Arkadaşlarım; 
Bugün en liberal ekonomiler dahi tutun ki, Ame

rikan ekonomisi karma ekonomi niteliği taşımakta
dır. Ekonomik yaşamda devletin görevi ve izlenecek 
ana ilkeler ne olmalıdır?.. Tasarıda bu konuda da 
bir boşluk görmekteyim. Yeterli ve İmkân ölçüsün
de yüksek bir kalkınma hızı, üretim ve istihdamın 
yüksek bir düzeyde devamlılığı ve nihayet (Kelime
lerin dikkatle seçtiğimi söylemek isterim) makul bir 
fiyat istikrarı. Bu ilkeler Anayasa içinde açıkça yer 
almalıdır. 

Bu arada, halk için zarurî mal ve hizmetleri doğ
rudan veya dolayısıyla devletin sağlayacağı, piyasa 
rekabetini ve kaynakların verimli dağılımını engel
leyen güçleri önlemenin devlet görevi olduğu belir
tilmelidir. 

Ekonomik ve sosyal fırsat eşitliği, gelir dağılı
mında adalet gözönünde tutulacak İlkeler olarak açık
ça Anayasaya dercedilmelidir. 

Yüksek üretim, istihdam ve makul fiyat istikrarı 
ilkelerinin bir uyum içinde gerçekleşmesi elbetteki 
idaeldir. Ancak, bu ilke ve hedeflerin birbiri ile ça
tışması da daima gözlene gelmiştir. Tabiî marifet 
odur ki, ekonomik bu çatışmalara imkân ölçüsünde 
yol açılmadan yönetilebilsin. Bu da tecrübeli, bilgili, 
yapıcı ve her türlü politik istismarın dışındaki yöne
ticilerimize düşen bir görevdir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Merkez Bankası ile hükümet arasında nasıl bir 

statü? Tasarının bizleri düşünmeye sevk eden ve 
tartışılan noktalarından biri de budur. Bu konuda 
literatürde birbirine zıt iki ayrı görüş mevcut. Bir uç 
görüşe göre durum şöyle: Demokratik rejimlerde 
hükümet tüm ekonomik politikasından ve bu arada 
tabiiki para politikasından da sorumludur. Bankanın 
hükümetten bağımsızlığı düşünülemez. Bugünkü sis
temimiz bu görüşe çok yakındır ve bu bir uç görüş
tür arkadaşlarım, ekstrem görüştür. 

Diğer görüş ise şudur: Para basma ve tedavüle 
çıkarma gücü ile, yetkisi ile parayı harcama yetkisi 
hükümette toplanmamalıdır. Toplanırsa, yetki, büyük 
bir ihtimalle suiistimal edilir. Bu da öbür uçtaki gö-
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rüştür. Bu iki görüşün, ikisini de kabul etmek müm
kün değildir. Her birinin doğru yönleri vardır. Ancak, 
benim şahsî görüşüm, bu ikisinin de doğru olmadı
ğı şeklindedir. 

Belki bir maliyeci olsaydım, belki literatürü çok 
uzaktan ve uzun yıllar geriden takip eden bir başka 
arkadaşınız olsaydım, baştaki görüşü, Merkez Ban
kasının kesinlikle hükümete bağımlılığı görüşünü bu
rada savunma durumunda kalırdım, bundan daha 
tabiî bir şey de olamazdı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Merkez Bankası Başkanının, Tasarıda, Cumhur

başkanı tarafından tayin edilmesi hükmünün sağla
yabileceği pratik fayda nedir?.. Şudur: Hükümet ve 
Merkez Bankası Başkanı arasında herhangi bir an
laşmazlık çıkması halinde, sorunun Cumhurbaşka
nına götürülüp, orada nihaî karara bağlanması ge
rekecektir. Cumhurbaşkanının, hükümeti haklı bul
ması halinde, Başkan görevinden atfedilebilecek, ak
si halde görevine devam edecektir. 

Tasarıdaki, Banka Başkanının, Cumhurbaşkanın
ca tayini konusu Bankanın, hükümetten kısmî özerk
lik gibi bir durum içinde ayrı bir organ olarak orta
ya çıkmasını gerektirir mi veya buna yol açar mı?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bankanın kararları, Banka Meclisi denilen 7 üye

li bir grup tarafından'verilir. Bu 7 üyeden sadece ve 
sadece biri Banka Başkanıdır. Banka Başkanının 
ağırlığı vardır, gayet tabiî, Banka Başkanının diğer 
üyeler üzerinde etkisi vardır; fakat dikkatinizi 
çekerim, 7 üyeden sadece birisi Cumhurbaşkanı ta
rafından tayin edilmektedir. Diğer 6 üye Maliye Ba
kanlığımız tarafından, dolayısı ile hükümetçe tayin 
edilen üyelerdir. 

Tabiî, kuvvetli bir şahsiyetle birleştirildiğinde, 
Cumhurbaşkanınca atanmış bir Merkez Bankası Baş
kanı, bu durumda Maliyemizin bir üst dereceli me
muru hüviyetinden ayrılacak, statüsü olan ve bu 
statünün gereği olarak, millete ve topluma karşı so
rumluluk altına girecek bir Başkan olacaktır. 

Arkadaşlar, bu yeni şekil, aslında, Merkez Ban
kası Başkanlığını çok zor bir makam haline getir
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Avrupa ülkelerinden 7-8'ine baktım; orada aca

ba merkez bankası başkanını nasıl tayin ediyorlar 
diye araştırdım. "Vardığım kısa sonuç şu: 

Fransa'da merkez bankası guvernör ve yardım
cıları, bizde olduğu gibi, hükümet tarafından, Yu

nanistan'da aynı şekilde, merkez bankası başkanı ve 
yardımcıları hükümet tarafından tayin edilmektedir, 
Avusturya'da merkez bankası guvernöıünü Cumhur
başkanı tayin etmektedir, Belçika'da merkez bankası 
guvernörünü (Kral atamaktadır, Danimarka'da ha
keza gene Kral atamaktadır, Finlandiya'da merkez 
bankası başkanını atayan makam Cumhurbaşkanlığı
dır, Almanya'da merkez bankası başkanı Alman 
Cumhurbaşkanı atamaktadır. Sanıyorum bu kısa 
gözlem, sizlere de bir fikir vermiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sabrınızı taşırmamak için konuşmamın sonuna 

geldiğini hemen belirtmek isterim. 

Elimde, Dünya Bankasının son yayınlarından bi
risi mevcut. Bu yayında devletlerin, fert başına dü
şen millî gelirleri yönünden bir karşılaştırması yapı
lıyor. Türkiyem hangi sıradadır diye aradım. Gör
düm ki, Ürdün'ün, Suriye'nin, Tunus, Paraguay, Ek
vator, Jamaika, Fildişi Sahili, Kolombiya, Dominik 
Cumhuriyeti ve Guetemala'nın üzerindeyiz. Buna 
karşılık, bizim üstümüzde olanlar şunlar: 'Malezya, 
Kore Cumhuriyeti, 'Panama, Kostarika, Brezilya, 
Cezayir, Meksika, Şili, Güney Afrika ve Portekiz ve 
tabiî daha geride 40 kadar daha ülke. Saymak istemi
yorum.. 

1979 piyasa fiyatları üzerinden Türkiye'de fert 
başına millî gelir, 1 380 dolar. Komşu Romanya'da 
2 100, Yugoslavya'da 2 370, Irak'da iki mislimiz ve 
2 7*10, Bulgaristan'da 3 630 dolar ve nihayet ismini 
telaffuz etmediğim batıdaki komşu da 4 140 dolar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu listede Türkiye 113 ülke arasında 51 inci sıra

da. Ben bu gerçekten rahatsızlık, duyuyorum, rahat
sızlık duymaktayım ve duyacağım daima. 

Arkadaşlarım, her gün dış dünyada hakkın güçlü
ye ait olduğunun yeni örnekleri ile karşılaşıyoruz. 
Güçlü devletin ayrılmaz özelliği ise hepimiz biliyo
ruz güçlü ekonomidir, özgürlük ve bağımsızlığımızın 
idamesi için gelişmeye, büyümeye mecburuz. Süratle 
gelişen, kalkınan, kuvvetlenen ülkeler, yavaş ve güç
süz komşularını şu veya bu alanda kendi lehlerine 
bir şeyler terke mecbur ederler, etmektedirler; misa
lini görüyoruz Güneyde'. 

Bana kalırsa, Türk İM illetinin dile getirdiği yol, 
su, okul, cami ve ışık özlemlerini gerçekleştirmek, 
kalkınma ihtiyacımız kadar ve ondan çok, onun ya
nında, hatta üstünde bu topraklarda beka bulmak, 
payidar olmak, sonsuza dek hükümran olmak irade
sinden, arzusundan, inancından doğmaktadır. 
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Bu nedenle arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 
Anayasa Tasarısı millî güvenlik ile, ekonomik ve 
sosyal haklar bölümleri, planlama ve Merkez Banka
sı bölümleri üzerinde daha yoğun çalışmalar yapıl
masını gerektirecektir, bu kaçınılmazdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu topraklarda beka bulmamıza, payidar ve hü

kümran olmamıza imkân verecek bir Anayasa dileği 
ile hepinize içten ve derin saygılar arz ederim. (Al
kışlar). 

Başkan — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Göktepe, bir isteğiniz var. Buyurun ce-

vaplayabilirisiniz. 
IKısa olmasını rica edeyim Sayın Göktepe. 

'İBRAHİM GÖİKTBPE — Bana bu imkânı ver
diğiniz için çok teşekkür ederim. 

ISaym Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Şengün, konuşmasında, 1981 ve 1982 Mer

kez Bankası rakamlarını vermek suretiyle, âdeta bu 
yıllarda da bir siyasî istikrarsızlık bulunduğunu söy
lemişim gibi bir ifade kullandılar. 

Şunu peşinen arz edeyim ki, bendeniz, Anayasa 
Tasarısında yer alan (Merkez Bankası maddelerinin 
kaleme alınmasında Yüce Komisyona kimin yardım
cı olduğunu hep düşünmüşümdür, öyle zannediyo
rum ki, bunu buldum ve öyle zannediyorum ki, Yü
ce Komisyonumuza Merkez Bankası maddelerini tel
kin eden veya bu konuda yardımcı olan Sayın Şen-
gün'ün kendileridir. Bunu bulmuş olmanın memnu
niyetini duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben 1971-1980 dönemindeki siyasî istikrarsızlığın 

Merkez Bankası rakamlarında ve Merkez Bankası 
rakamları içerisinde Hazineye açılan kısa vadeli avan
sın artmasında büyük rol oynadığını ifade ettim. 
Gerçekten öyledir. 1971/12 İMart'ından, 1980/12 Ey-
lül'üne kadar bu ülkede 9,5 yılda 12 hükümet kurul
muştur. 9,5 aya bir hükümet düşer. 9,5 ayda bir hü
kümet kurulan bir ülkede hiçbir hükümet ülkenin 
hiçbir ciddî meselesine el atamaz. El atsa atsa her 
problem çıkışta Merkez Bankası kaynağına el atar. 
öyle olmuştur. Onu ifade etmek istedim. Her prob
lem çıkışta Merkez Bankası kaynağına el atılmıştır ve 
Merkez Bankası ülke ekonomisinde gerçekten enflas

yon kaynağı haline getirilmiştir; ama bunun düzen
leme yolu, bunu kapatmanın yolu Anayasada bu hü
kümlerin yer alması mıdır?.. Buna katılmadığımı ifa
de etmek istedim.» Bunun çaresi bu ülkede siyasî is
tikrarın kurulması, siyasî istikrarın sağlanmasıdır.» 
dedim, 

ıDeğerli arkadaşlarım; 
Şunu da ifade edeyim; 11981 - 1982 rakamları düş-

memişse, düşürmek kolay değildir gayet tabiî. Ülke
de ekonomik dengeler bozulmuş, ülkede enflasyon 
yüzde yüzleri bulmuş, ülkede birçok ekonomik den
geler, sosyal dengeler altüst olmuş; siz bunun bir-iki 
senede normal düzeye ineceğini düşünemezsiniz. 

Binaenaleyh, 1981-1982'nin rakamları, İ1981-1982' 
de siyasî istikrarsızlık olduğundan değil, geçmişten 
beri sürüp gelen istikrarsızlığın birdenbire bir istik
rar ortamına getirilemeyişindendir. Ekip değişmeleri, 
enkaz suçlamaları işte bugünlerde bunu ortaya koy
maktadır. 

Mesele kolay bir mesele değildir, yüzde yüzleri 
bulan bir enflasyonu geriye çekmek kolay bir mese
le değildir. Bu altı ayda, bir senede, iki senede çeki
lemez. Onun mücadelesindeyiz, onun uğraşısmdayız 
ve bugünkü Hükümet bu mücadeleyi başarıyla veri
yorsa bunu siyasî istikrarsızlığa filan değil, geçmi
şin 9,5 yılda 12 hükümete Türkiye'yi mahkûm eden 
Anayasasında, uygulamasında, siyasî ortamında ara
mak gerekir. 

Sayın Şengün aslında konuşmalarında kısmen be
ni teyit ettiler; kendilerine teşekkür ederim. Herhal
de bu meselesinin muhasebesi, tartışması bu madde
lerin görüşülmesinde enine boyuna yapılacaktır. 

Sayın Başkanım bana bu tavzihi yapma imkânı
nı verdiğiniz için tekrar teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA 'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sadece ufak bir açıklamada bulunmak istiyorum: 

Komisyonda yardımlarını rica ettiğimiz arkadaşları 
hiçbir zaman gizlemedik. Bu arkadaşlar Komisyona 
geldiler ve Komisyon toplantıları da herkese açıktır, 
bu arkadaşların katıldıkları toplantılara bütün üyele-
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rimiz de katılabilirlerdi. Yalnız biz kendilerine olan 
şükran borcumuzu başlangıçta sunuş konuşmamızda 
yapmadık; çünkü, liste biraz uzun olacaktı, bundan 
dolayı vazgeçtik; fakat anlıyorum ki, birtakım istif
hamlar belirebiliyor. Onun için, en son konuşmamız
da, inşallah Anayasayı noktaladığımız zaman, bize 
doğrudan doğruya yardım eden arkadaşların da isim-

12 . 8 . 1982 O : 2 

lerini belirtip, kendilerine olan şükran borcumuzu 
açıklayacağım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati : 11.15 

»>-•« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.40 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
126 ncı Birleşimimizin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 
Söz sırası Sayın Sağışman'da. 
Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlar; 
80'i aşan değerli konuşmacılardan sonra, bu kür

süde büyük bir sorumluluk taşıyorum Bu sorumlu
luk; tekrarlamadan kaçma, önerilere katkıda bulunma 
ve dokunulmayan konuları belirtmekten ileri gelmek
tedir. 

Anayasa Taslağını hazırlamak gibi ağır ve şerefli 
bir görevi, yoğun ve ciddî bir çalışma ile üstlenen ve 
bugünkü sonuca erişen bütün Anayasa Komisyonu 
üyelerine, başta Sayın Başkanı olmak üzere, huzuru
nuzda teşekkür ederim. 

Anayasa, vatandaşların, kurum ve kuruluşların 
hangi sistem ve felsefe içinde bulunduklarını, hak ve 
özgürlüklerin ve ödevlerin ne ve nasıl korunulacağını, 
gelişeceğini; yasama, yürütme ve yargı organlarının 
nasıl düzenleneceğini göstermektedir. 

Hak ve özgürlükler o kadar çeşitli ve o kadar bir
birine bağlıdır ki, hem vatandaşın ve hem de devletin 
karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğine ihtiyaç göstermek
tedir. Bu karşılıklı saygı ve işbirliği, zorunlu sınırlan
dırmalar getirmektedir. 

Konuşan değerli arkadaşlarımın temas ettiği gibi 
maalesef Taslaktaki bütün hak ve özgürlükleri belir
ten maddeler âdeta bir verip alma etkisi yapan hü
kümler ihtiva etmektedir. Verilen hak ve özgürlükle
rin açık kalması, kısıtlayıcı unsurların bir arada top
lanması uygun olacağı kanaatindeyim. 

Taslağın, ciddiyetten ve samimiyetten asla şüphe 
edemeyeceğim araştırma, inceleme ve karşılaştırma 
sonucunda önümüze geldiğine inanmaktayım. Ancak, 
Sayın Komisyon Başkanı Taslağın takdiminde felse
fesini açıkça ortaya koyarken, sistemi aynı durum
da yapmamıştır ve maalesef, başlangıç noksanlığı ve 
gerekçelerin kısa tutulması, ortaya konan sistemin tes
pitini zorlaştırmış, maddeler arasındaki bağları kur
mak görevi bizlere kalmıştır. 

Bugüne kadar devlet ve hükümet veya iktidar an
lamları çok karışmıştır. Bu yüzden anayasalarımızda 
iktidarın aşırılığından çekinme, muhalefetin hırçınlığın
dan korunma çareleri aranmıştır. Bu önyargı, Anaya
sanın teferruatlı olmasına, kısaca kanunların iktidar 
tarafından değiştirilebilmesi noktasından hareket edi
lerek, bazı kanun maddelerinin Anayasa Taslağında 
yer almasına sebep olmaktadır. Elimizdeki Taslak da 
bu hususta aynı şekli taşımaktadır. 

Devlet ve hükümet sınırlarının hak ve özgürlük
ler gibi çok nazik olduğu ortadadır. Yetkili arkadaş
larımızın bunu başaracaklarını ümit ediyorum. Hükü-
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met veya iktidar değişmelerinde Devlet mekanizma
sında maruz kalınan müdahaleler, birçok sayın üye
ler tarafından dile getirilmiştir. Bunu gidermek için 
güçlü bir devlet ihtiyacı doğarak, başkanlık sistemi 
getirilirken, hükümet de zayıf düşürülmemek istenmiş 
ve ortaya oldukça bünyemize uygun karma bir sistem 
konmaya çalışılmıştır. Nitekim, yetkili bir cumhurbaş
kanının seçimi Millet Meclisine bırakılmıştır. Bunu 
uygun bulurken Meclisin dışarıdan aday kabul ederek 
seçmesini uygun bulmadığımı; ancak yeni bir demok
rasi dönemine giderken, ilk cumhurbaşkanı seçimini 
geçici madde ile milletin seçmesi gerektiğine inanmak
tayım. 

Tek meclisin belirli murakabe altında çalışması 
gereği olan Anayasa Mahkemesi, Devlet Danışma 
Konseyi gibi kuruluşlara ihtiyaç olduğu aşikârdır. An
cak, birçok üye arkadaşlarımın belirttiği gibi, «Kon
sey» adının uygun olmadığını, kuruluş tarzına itiraz
ları kabul ederken, bilhassa hiç bir demokratik siste
me uymadığına inandığım tabiî üyelik sınıfının getiril
mesine ve hele eski cumhurbaşkanlarının yeni cum
hurbaşkanına danışmanlık etmesine asla taraftar de
ğilim. Ayrıca, üyeler bir danışmanlık müessesesi ku
racaklarsa, bu üyeler cumhurbaşkanı tarafından resen 
seçilmeli ve süreleri de cumhurbaşkanı ile bitmelidir. 

Taslak karma ekonomi ve özel sektör işbirliğini 
öngörmektedir. Bunu yerinde bulmakla beraber, eği
tim ve öğretim alanına taşırmamak gerekir. 

Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; 
Eğitim ve öğretim bir ticaret metaı değildir ve bu 

devlet görevidir, özel sektörün yeniden özel yüksek
okullar kurması, tekrar sapmalara, kargaşalara sebep 
olmaktadır. Sayın Komisyon, yükseköğretimdeki so
runu sanki kurum eksikliği gibi kabul ederek, bu yo
la gitmiştir. Bugün 2547 sayılı Kanunla 27 tane üniver
site çeşitli bölümleriyle 177 tane fakülte ve yaklaşık 
bütün memleket yüzeyine yayılmış 125 yüksekokulum
la memleketin insan gücü ve istihdam ihtiyacı bakı
mından yeterli bulunmaktadır. Ancak, sayıda yeterli 
olan bu kuruluşların hem fiziksel yapıları ve donatım
ları ve hem de öğretim üyeleri çok noksan ve dağıl
maları düzensizdir. Memleketin sosyal ve ekonomik 
şartları eşit olmadığından, öğretim elemanları ve üye
leri normal olarak bu koşulların en iyi olduğu böl
gelerde toplanmaktadır. Özel sektör gene İstanbul, 
Ankara, İzmir gi|?i şehirleri seçecek ve Devletten da
ha üstün imkânlar sağlayarak, gelişmeye çalışan yük
seköğretim kurumlarımızın öğretim üyelerini kendine 
çekecektir. Bu denenmiş ve iyi sonuç vermemiş girişi
me asla ihtiyaç yoktur. 

Memleketin öğretim ve eğitim sorunu esasında or
taöğretimde bulunmaktadır. Piramidin ortası boş ve 
hatta bazı yerlerde piramit tersine oturmaktadır. Ana
yasa ilk ve yükseköğretime yer verirken, belkemiği 
olan ortaöğretimin de meslek kazandırma bakımından 
düzenlenmesini sağlamalıdır. Yükseköğretimde fazla 
insan gücü yetiştirmek, bir yükseköğretim mezununun 
evrak memuru, bakkal veya şoför olması kulağa hoş; 
fakat uygulama bakımından yazık ve israftır. Bunun 
için Anayasada ortaöğretimin önemini belirten bir 
paragrafın örneği, Devletin vatandaşlarını meslek sa
hibi yapma ödevi yer almalıdır. 

Anayasada sporun ayrıca belirlemesini sağlayan 
Komisyona teşekkür ederim; ancak, spor bir eğitim 
ve öğretimdir. Bu ışık altında düzenlenmesi halinde, 
Anayasadaki ağırlığını bulacaktır. 

Üniversiteler konusuna gelince; 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bütün yüksek

öğretim kuruluşlarını üniversite denen çatılar altında 
toplamış, büyük çaptaki dağınıklıkları ortadan kaldır
mıştır. Ayrıca, bu kuruluşların arasındaki işbirliğini 
sağlamak, dengeli gelişmeyi düzenlemek ve memleket 
kaynaklarının israfını önlemek üzere Yükseköğretim 
Kurulu, kısaca «YÖK» kurulmuştur. Çok yerinde olan 
bu kuruluş, maalesef kendisine verilen aşırı yetkileri 
bir üniversiter anlayışın dışına taşan bir tarzda kul
lanmış ve kullanmaktadır. Nitekim, 20 Temmuz 1982 
günü yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, 
YÖK'ün memleketi tanımadığını ve gereksinimlerini 
bilmediğini bir kere daha ortaya koymuştur, işte bu 
noktadan çok değerli arkadaşlarımın söyledikleri gibi, 
«YÖK YOK olmamah.YÖK, YÖK olmalıdır.» 
. Bir memlekette demokrasi var ise, üniversite an

lamı ancak 165 inci maddedeki ifade ile kendisini bu
lur. Bu görüşü ve bu ifadeyi hazırlayanlara, bir ve
fakârlık, bir hayır, kayırma değil, Komisyon üyeleri
ne teşekkür ederken bunun bir bilimsel ifade olduğunu 
tekrarlamak isterim. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Devletlerde öyle müesseseler vardır ki, birçok ar

kadaşlarımın da söylediği gibi, vesayet altına alına
maz. İşte bunlardan biri de üniversitelerdir. Bu mü
esseseyi tenkit edenlerin yine kendilerinin söylediği şu 
sözleri hatırlatmak isterim. 

«Şahısların suçları, bulundukları müesseseleri kü
çültmez, zedelemez ve bu müesseselere yüklenemez.» 

Bu maddenin aynen kalması, demokrasimizin büyük 
bir zaruretidir. YÖK'ün bugünkü uygulamalarının ise 
geçici maddeler içinde çözülmesi mümkündür. 
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İşçi - işveren veya emek - sermaye arasında ahenk- I 
li ilişkiler sağlanması sayın üyelerin temas ettiği gibi 
zor olacaktır. Bilhassa Check - off sisteminin kaldırıl
ması sakıncalı olmaktadır. Küçük işletmelerde hiç ol
mazsa iş kolu seviyesinde Yüksek Hâkem Kurulu va
sıtasıyla toplu sözleşme yapmaları bir çok engelleri 
kaldıracaktır. Küçük işletmelerin grev yapmaması, 
desteklenmesi çok kolay olan bir uygulamanın orta
dan kalkmasını sağlayacaktır ve yerindedir. 

Değerli arkadaşlarımın burada basın - yayın, der
nekler, milletvekilliği yeteneği, Dil Akademisi, borç
lanma, kamulaştırma ve Bakanlar Kuruluyla ilgili ten
kitlerine büyük çapta iştirak ettiğimden tekrarlamaya
cağım. 

Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlar; 
Bu Yüce Kurulun, Anayasa Komisyonunun de- I 

ğerli üyelerinin iştirakiyle bize geçmiş olayları tekrar- ı 
latmayacak, Atatürk ilkeleri yönünde memleketimize, 
Devletimize, vatandaş ve bütün kuruluşlarımıza en 
uygun Anayasayı yapacağına inanarak hepinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Aksoy, buyurun. 
ALÂEDD1N AKSOY — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin çok sayın üyesi arkadaşlarım; 
Ahenkli, biri diğerine anlayışlı, oldukça saygılı ı 

bir ortam içerisinde, Devletimize yön verecek, geç
mişin acılarını tekrarlatmayacak, milletimize huzur ve 
sosyal adaleti getirecek Anayasamızı görüşüyoruz. 
Bu mutlu günde hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yüce Milletimizin mesut ve müreffeh olması için 
gurur ve iftiharla, geceli gündüzlü yaptığımız bu yo
ğun çalışmaların hedefi, Türkiye'mizde hür demokra
tik parlamenter sistemin dejenere edilmesine ve tıkan- j 
masına mani olucu, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
kurallarına dayalı, sağlıklı, sağlam bir anayasa nizamı 
kurmaktır. 

Anayasa Komisyonumuzu, onun Sayın Başkanı ı 
ye üyelerini, genellikle demokratik, laik, sosyal hu
kuk kurallarına dayalı ve sağlam bir Anayasa Tasa
rısı hazırlamış olmalarından huzurunuzda kutluyo
rum. 

Muhalefet şerhlerini de, demokratik bir ortamda ı 
görüşülüp karara mağlanması sebebiyle tarih önünde i 
teminat gösteriyorum. 

Genel esprisi ve muhtevası itibariyle Anayasa Ta
sarısı, bazı eksiklikleri tamamlandığı fazlalıkları çıka
rıldığı veya törpülendiği, cümle ve tabir eksiklikleri 
giderildiği takdirde, ülkemizin ve milletimizin 12 Ey- ' 

lül ortamı öncesine sürüklenmesini önleyecek, özlemi
ni duyduğumuz güçlü devlet ve sosyal adaletçi devle
tin kurulmasında en büyük güç kaynağı olacaktır. Bu 
Anayasayla fert ve Devlet kaynaşacak, devlet fikri 
ve esprisi dumura uğratılmadan, Devlet daima ferdi 
koruyacaktır. 

Anayasa Tasarısı basına ve halk efkârına intikal 
eder etmez, bazı öğretim üyelerimiz, sendikacıları
mız, yazarlarımız, avukatlarımız, Devlet memurları
mız, Anayasa Mahkemesi üyelerimiz : 

«Bu Anayasa ile özgürlüklerin özü kalkıyor. 
Böyle bir Anayasayla otoriter bir rejim kurulur. 
Bütün yüksek yargı organlarımızın başkan ve üye

lerinin seçiminde Cumhurbaşkanına geniş yetkiler veril
mesi, yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilke
lerini zedeleyicidir. 

Türk halkı XX nci Yüzyılın son çağlarında böyle 
bir Anayasaya mahkûm edilecek kadar geri ve çağ
dışı değildir. 

Anayasa Komisyonu üyeleri Türkiye'nin en acıma
sız işveren çevrelerindeki özlemleri dile getirmek için 
değil, Türkiye'nin ezilen insanlarını Anayasayla bağ
layan bir hukuk sistemi içinde korumak için oraya 
seçildiklerini unutmuş gibiler. 

Tasarı bunalım getirici hükümlerle doludur, özel
likle sosyal ve işçi hakları bakımından umduğumuz
dan öte bir gerilemeyle karşılaşınca ne diyeceğimizi 
şaşırdık. 

Tasarı, demokrasi getirmemektedir, geleceğe gü
venle bakamayız ve huzur ve barışa kavuşamayız. 

Sendikadar çembere sokuluyor, Devletin sosyal ni
teliği kâğıt üzerinde kalıyor. 

Tasarı, Devlete baskı kurma olanağı veriyor. 
Bu tasarıyla Devletin ağırlığı Devlet baskısına dö

nüştürülmüş. 
Sorunlar demokrasinin gelişmesiyle çözümlenir. 
Duyarsız bir toplum gelecek içn güvence değildir. 
İşverenler nihayet emellerine kavuştular. 
Tasarı işveren ve sermaye yanlısı. 
Tasarı, ilkellik ve gericilik örneği. 
Sorunlar, demokrasinin gelişmesiyle çözümlenir.» 

gibi sözlerle karamsar bir tablo çizdiler ve memnuni
yetsizliklerini belirttiler. 

Oysa ki; bu zevat 12 Eylül 1980'den önce ve son
ra basının, sendikaların, işçi konfederasyonlarının, üni- . 
versite ve yüksekokulların, derneklerin, Anayasa Mah
kemesinin, baroların sorumluluk taşıyan bireyleriydi. 
Dünü ve dünün de öncesini ne çabuk unutmuşa benzi
yorlar. Bizler de onların özlemlerini taşıyoruz. Bizler 
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de o sayın vatandaşlarımızın arzularının, ideallerinin 
hiçbir takyit ve engele lüzum kalmadan tahakkuk et
mesini işvereniyle, işçisiyle, düşünürü, kalem tutanı, 
memuru, hayalperesti, köylüsü, emekçisi, çocuğu ile 
mamur bir vatan içinde müreffeh insan hak ve hür
riyetlerine saygılı, millî gelir dağılımından emeğin ve 
sermayenin hak ettiği nispette âdil esaslara dayalı pay 
almasını ve Türkiye Cumhuriyetinin dört başı mamur, 
payidar olmasını istiyoruz. 

Sorumluluk taşıdığımız unutulmamalıdır. 12 Eylül 
öncesine gelebildikten sonra gerekli tedbirleri almalı
yız. 

Hiç unutmamalıyız ki, iki sene öncesi, dönüşü bir 
mucize olan uçurumun kenarına gelişimizde toplum 
olarak, toplumun fertleri olarak, milleti ve memleketi 
bu hale getirenlere direnme hakkımızı layıkıyla kulla
nabildik, onlara, «Artık yeter, dur» diyebildik, onları, 
milleti felakete götüren yoldan alıkoyabildik mi?... 

Bunların hiçbirini yapamadık, yapamazdık; zira bu 
görevler en başta Devletin görevleriydi, onun yapması 
gereken görevlerdir. Devlet özellikle bu görevler için 
vardır; ama Devlet güçleri, Devlet görevlileri Dev
leti bırakmış, sorumluluklarını bir tarafa iterek ken
dilerini âdeta sokaktaki adam yerine koymuşlardı. 

Bazı kalemlerce hürriyetlerin iki sene öncesine nis
petle boğulmak istendiği iddia edilmesine karşın, yö
netimi altında bulunduğumuz Askerî Hükümet zama
nında hürriyetlerden pek çok daha nasibimizi ala
bildiğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun kanıtı, de
meçlerinden özetler verdiğim düşünürlerimizin yazıla
rıdır. Zira onlar, o zamanın gerek ve zaruretlerine gö
re kalemlerini, fiillerini, tutum ve davranışlarını, ken
dilerini belli edercesine ortaya atıp; nereye gidiyoruz, 
nereye gidiyorsunuz, deseler veya diyebilselerdi belki 
bu noktaya gelemezdik, gelmezdik. Söylemek istedik
lerini yazamadılar, yazdıramadılar. Şimdi rahatlıkla 
yazıyorlar, yazdırıyorlar. 

Türk toplumu kullanamadığı, kullandırılmayan hür
riyetlerin faturasını çok ağır ödemiştir. O dönemde 
devlet fikri zayıflamış, ona itaat ve saygı hisleri ze
delenmiş hulasa devlet elden gitmişti. Şimdi devlet, 
asaleti ve alicenaplığı ile yeniden geldi. Onu halk için, 
millet için toplum için, onun yararına ulvî gayelere la
yık olarak yaşatacağız. 

Pasajlarından örnekler verdiğim yazarlarımız, dü
şünürlerimiz şimdi istediklerini istedikleri şekilde açık
ça yazabilmekte ve düşündüklerini söyleyebilmekte
dirler, bunlardan yararlanacağız kendilerine teşekkür 
ederim; ama unutulmasın ve bilinsin ki, hazırlanması 

şerefi bizlere verilmiş olan anayasamız bundan sonra 
Atatürkçü ilkelere dayalı, sosyal adaletçi, güçlü, va
tandaşa karşı müşfik, millî gelir dağılımında âdil, dev
let ve devlet varlığına millet adına uyumaz, yorulmaz 
tek bekçisi olacaktır. 

Bu Anayasa 1961 Anayasasında olduğu gibi etki -
tepki anayasası olmayacaktır. Bu anayasa 150 yıldan 
beri edindiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak 
Türk milleti ve toplumu tarafından büyük bir tasvip 
görecek, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Devletini 
ayakta tutacaktır. 

Bu Anayasa ile milletimizin sosyal ve ekonomik ve 
iktisadî problemleri halledilecek, memleketimizin im
kânlarının en iyi şekilde millet ve devlet yararına işle
tilip değerlendirilmesi sağlanacak, millî gelirden çalı
şan ve çalıştıranların millî gelire katkısı nispetinde 
âdil esaslara dayalı haklarını alabilecek; devleti ken
disi için teminat gören işverenlerin açacakları sayısız 
işyerleri, fabrikalar devlet ve kamu sektörü öncülü
ğünde işsizliğin giderilmesinde devlete j'ardımcı oluna
caktır. 

Bu Anayasanın kabulünden sonra Türkiye Cumhu
riyetinin hiçbir milletvekili yabancı ve bölücü ideolo
jilerin temsilcisi sıfatıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları içerisinde ve gerekse yurt dışında vatana hı
yanet içinde bulunamayacaktır. 

Bu Anayasa ile devlet kuruluşları, sendikalar, işçi 
konfederasyonları, dernekler, vakıflar, kooperatifler 
görev alanları içinde faaliyet gösterecekler, siyasî 
amaçla hareket edemeyeceklerdir. 

Bir devir kapanmıştır., Bu Anayasadan sonra üni
versite ve yüksekokullar sapık ideolojilerin karargâhı, 
silah deposu ve silah kullanılan eğitim alanı olama
yacak, gençlerimiz Atatürk İlkelerine bağlı olarak eği
tilecekler; forumlar, mitingler bahane edilerek ders 
saatinde görev yapan öğretim üyesinin gözüne baka 
baka Türk örf ve adetlerine uymayan zorbalıkla öğ
retmeni elinden talebesi dışarıya davet edilemeyecek, 
üniversitelerde ve yüksekokullarda, ilk ve ortaöğretim
de devlet her zaman orada olduğunu kanıtlayacaktır. 
Bu Anayasadan sonra vatan haini anarşistler, devlet 
yurtlarında, üniversitelerde özenle gizlenip saklanama-
yacak ve buraları karargâh olarak kullanamayacaklar 
ve bu gibi olaylara göz yumulmayacaktır. 

Bu bakımdan Anayasa Tasarısında yükseköğretim
le ilgili görüşlerimi maddelerin müzakeresi esnasında 
açıklayacağım. 

Bu Anayasadan sonra Anayasa Mahkemesi ve 
Danıştay görev ve sorumluluk hudutları dışına çıkıp 
kendisini devletin üstünde, millî iradeye set çeken yet-
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kilerle teçhiz edemeyecek ve demokrasinin gerekleri 
dışına çıkamayacaktır. 

Bundan sonra sendikalarımız ve işçi konfederas
yonlarımız siyasî rekabet içine girip siyasî ideoloji
lerin yurt içinde bayraktarlığını yapamayacak, devlete 
başkaldıramayacak, kanunlar çerçevesinde işçilerin, 
milletin ve devletin yararına çalışacak ve onun emrin
de olacaktır. Bundan sonra dernekler, kooperatifler, 
vakıflar kuruluş gayeleri dışında faaliyet yapamaya
caklar, memleketi bölmek, parçalamak için açıktan 
açığa faaliyette bulunamayacaklar; hulasa devlet dev
let olacak, devlet olarak kalacaktır. 

Yapacağımız anayasa ile devleti bütün müesseseleri 
ile âdeta yeniden kuracağız; onun (istismarına, küçüm
senmesine, umursamazlığa alınmasına yer vermeyece
ğiz. Güçlü devlet, sosyal adaleti, sosyal barışı sağla
yacak; birleştirici, uzlaştırıcı ve bütünleştirici olacak
tır. 

Bundan sonra Kars'a, Diyarbakır'a, Fatsa'ya gi
den ve yurdunda seyahat eden vatandaşa pasaport so
rulmayacak ve okuluna Türk Bayrağı çekmeyen, ta
lebesine istiklal Marşı söyletmeyen öğretmene askerî 
savcı sorduğundan; «Bayrağı hanım perde yaptı, kul
lanıyoruz. Bayrak ipine de çamaşır asıyoruz» diyeme
yecektir. Benim millî marşım var, istiklal Marşı be
nim millî marşım değildir. Talebelerime millî marşımı 
öğretiyor, okutuyorum diyemeyecektir. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Bu genel konuşmamdan sonra müsaade ederseniz 

şimdi, Tasarıda eksik ve fazla gördüğüm bazı hu
susları arz edeceğim. 

Toprak en değerli varlığımızdır. Onun en ekonomik 
en çok üretim sağlayacak şekilde işletilmesi esas alın
malı, birimden en yüksek verimin sağlanması için 
önlem alma yetkileri devlete verilmelidir. 1935 yılla
rından bu yana muhtelif ve müteaddit hukukî düzen
lemelere dayalı olarak çiftçiye dağıtılmış olan toprak
ların bir envanteri yapıldığı takdirde, bunların yarısı 
kadarının ekilmediği, üretim dışında kaldığı görüle
cektir. Bunun nedenleri arasında dağıtılan toprağın 
miktarının az olması ve ondan sağlanan ürünün, sahi
binin ihtiyaçlarını karşılayamadığıdır. Bu sebeple çift
çi toprağın bulunduğu köyden karnının doyacağı ma
halle nakli hane etmektedir. 

Bundan böyle daha önce dağıtılmışken atıl vazi
yette üretim dışı bırakılan toprakların hukukî statü
lerinin değiştirilmesine müteallik hükümlerin 44 üncü 
maddeye ilavesinde büyük yararlar olacak ve kısmen 
köyden şehire olan akın önlenecektir. 

Tasarıdaki düzenlemelere ilaveten arz edeceğim 
ikinci konu, Türkiye'de nüfusun hızla artmakta olma
sına karşın aynı miktarda kalan tarım arazisinin mi
ras yoluyla bolüne bolüne çok küçük parçalara ayrı
larak hızla ekonomik verimlilik dışına çıkmasıdır. 
Makineli ziraatte bölge ve verim nispetlerine göre, 
arazinin çeşidine ve cinsine göre en rantabl ve en iyi 
verimli, millî ekonomiye katkısı en yüksek olan işlet
menin kaç dönümden ibaret olması gerekiyorsa, top
rağın bu miktarın altında bölünmesini sağlayacak mi
ras sistemimizde değişiklikler getirilmesine 44 üncü 
maddede yer verilmeliydi. 

Yukarıda arz edilenlerin ışığı altında anayasamız
da toprak reformu amaç olarak kabul edilmeli, özel 
kişilere ait en rantabl işletmecilik hudutları içerisinde 
olan topraklar amaç olmaktan çıkarılmalıdır. 

Islah edilmek şartıyla makililikler, devlete ait işletil
meyen seracılık yapmaya, muz, narenciye yetiştirmeye 
müsait taşlık araziler öncelikle ıslah edilerek orman 
köylülerine dağıtılmalı ve artam diğer çiftçi ailelerine 
verilmek suretiyle ormanlar tahripten korunmalıdır. 

Keza, Doğu bölgelerimizde Diyarbakır Pirinçlik 
civarında olduğu gibi yüzbinlerce dönümlük mümbit 
Devlete ait arazi, dipsiz ve kökü olmayan taşlarla 
kaplıdır. Antalya, Kepez, Batı Anadolu'da olduğu gibi 
bu araziler kamulaştırmaya ödenecek para ile tarıma 
müsait hale getirilmeli, orman köylülerine, topraksız 
muhtaç çiftçi ailelerine yetecek biçimde dağıtılmalı
dır. 

Tasarının 46 ncı maddesi kooperatiflerle ilgili
dir. Tasarı sadece tüketicinin korunmasını sağlayacak 
tedbirlerin alınmasıyla Devleti görevli kılmıştır. Tü
ketim kadar üretim de önemlidir. Zamanımızda üre
ticinin de korunması gerekir. Üretim olmazsa tüke
timde düzen sağlanamaz. 

Bu itibarla Devletin üreticiyi ve üretim koopera
tiflerinin gelişmesini, fiyat istikrarlarını, maliyetle sa
tış arasındaki münasebetleri sağlayacak tedbirlerde 
görev alacak şekilde maddenin düzenlenmesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının 178 inci maddesine «Askerî hâkim ve 

askerî savcılar, askerî yargı hizmeti dışında kalan 
askerî hizmetler yönünden, teşkilatında askerî mah
keme bulunan komutanın emrindedir» şeklinde bir 
tanım getirilmiştir. Askerî hâkimler askerî kişilerdir. 
Asker kişilerin askerî sıfatlarıyla ilişkilerini Türk Si
lahlı Kuvvetleri tçhizmet Kanun ve Talimatı düzen
ler. Askerî hâkimler askerî sıfatlarıyla, askerî disip
linle ilgili hususlarda Türk Silahlı Kuvvetleri Içhiz-
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met Kanununun gösterdiği, emrettiği hususlara diğer I 
asker kişiler gibi uymak ve riayet etmekle yüküm- I 
lüdürler. I 

Son 25 yılda askerî adalet sıkıyönetim uygulama- I 
lan sebebiyle kendi camiasının dışına çıkmış ve top- I 
lumun bırakamayacağı, vazgeçemeyeceği bir biçim I 
ve şekilde Türk milletine hizmet etmiştir. Yapılan I 
tahkikat ve icra edilen mahkemelerin sonuçlan Türk I 
milletinin takdirlerini kazanmıştır. Bugün anarşi ko- I 
nusunda devam eden mahkemelerin yüzde yüzünün I 
manevî sorumluluğu askerî hâkimlerin omuzlarında- I 
dır. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun içinde I 
önemli bir yer alan, işgal eden askerî hâkimlerimize I 
şükran borcumuz vardır. I 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerî hâkimle- I 
rimizin yüzde yüzü üstlerine saygılı, komutanlarına I 
askerî adalet hizmetinin gerektirdiği ölçüde itaatli, I 
dürüst ve çalışkan kişiliklere sahiptirler. Komutanla- I 
rı ile de çok iyi ilişkiler içerisinde ahenkle görev yap- I 
maktadırlar. Kurulmuş olan bu nazik denge, Anaya- I 
samıza getirilmek istenen yukarıdaki ilave ile bozu- I 
lacak, telafisi zor rahleler açabilecektir. Binde üç - beş I 
istisna kaideyi bozmamalıdır. Bu fıkranın metinden I 
çıkarılması gerekir. I 

Sanık avukatları ve sanıkların sıkıyönetim mah- I 
kemelerinde hâkim sınıfından olmayan mahkeme baş- I 
kanlarına, «Siz askersiniz biz yüce mahkemenize bir I 
talepte bulunduk, gidiniz komutanınıza danışınız, on- I 
dan alacağınız emire göre kararınızı veriniz» diye I 
sıkıyönetim mahkemelerinde sık sık savunmada bu- I 
lundukları bir ortam içerisinde, aynı hitabın askerî I 
mahkeme hâkimlerine yapılmasını tahrik edecek ifa- I 
delerin Anayasada bulunması, askerî adalete ve hiz- I 
metine büyük darbe indirecektir, onu lekeleyecektir. I 
Bu itibarla, adı geçen fıkra çıkarılmalıdır. I 

Sendikal özgürlük yönünden Başbakanımızın hü- I 
kümet başkanı sıfatıyla yaptığı beyanlardan yarar- I 
lanmalı, dünün acı tecrübelerini unutmadan, geçmi- I 
şi hatırlayarak Türk - tş'in duyurularına kulak ver- I 
meliyiz. I 

Cumhuriyet Başsavcılarının siyasî partilerin tü- I 
zük ve programlarının 'kumcularının hukukî durum- I 
larını, kuruluşlarını, faaliyetlerini denetlemelerine iliş- I 
kin düzenleme, demokrasinin sağlıklı bir şekilde yü- I 
rütüleceğinin delili olarak sayılmalıdır. . I 

Milletvekillerinin ödenek ve yollukları Anayasa ile I 
düzenlenmeli, bu husus özel kanuna bırakılmamalıdır. I 

Millet Meclisine izin ve hastalık dışında devam I 
mecburiyeti konmalıdır. Toplantı yetersayısı mevcu- I 
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dun ekseriyeti ile olup, kararlar ekseriyetle verilme
lidir. 

Cumhurbaşkanlığı, parlamenter veya Başkanlık 
sisteminden biri tercih edilerek düzenlenmelidir. Ter
cihim : Tasarıdaki yarı başkanlık sisteminin geçici 
maddelerle Cumhurbaşkanına bir dönem için veril
mesidir. Bu dönem sonunda normal parlamenter sis
temin gereklerine göre, Cumhurbaşkanlığının yetki
leri tespit edilmeli, Cumhurbaşkanı Meclis içinden 
seçilmelidir. 

Cumhurbaşkanının ölüm cezalarının yerine geti
rilmesini tasdik etmesi, adaletin sürüncemede kalma
ması bakımından çok faydalı görülmüştür. 

Devlet Danışma Konseyi daha geniş bir tetkike 
tabi tutularak Tasarının 5 inci maddesiyle bağdaşıp 
bağdaşmadığı tespit olunmalı, Cumhuriyet Senatosu 
ile olumsuz yanları, tabiî üyeliğin fayda ve mahzur
ları Genel Kurulda arizamik görüşülerek, parlamen
ter sistemin esaslarına en uygun olanı kararlaştırıl
malıdır. 

Merkez Bankası Başkanının Cumhurbaşkanınca 
seçilmesi ekonomik istikrarın sağlanmasında müspet 
etki yapacaktır. 

Ekonomik ve sosyal konseyin kuruluş ve işleyişi 
itibariyle millî ekonominin istikrar içinde gelişmesini 
sağlamaya, ekonomik ve sosyal politika arasındaki 
dengeyi kurmaya hizmet edeceğine inanmaktayım. 

Ekonomik krizden memleketin düz yola çıkabil
mesi için teşebbüs hürriyetine gerekli yeri veren ta
sarının genel hükümlerini tasviple karşılıyorum. Bir 
taraftan özel teşebbüs, diğer taraftan iktisadî Devlet 
Teşekkülleri ahenkli bir şekilde Türk ekonomisini 
güçlendirecek ve işsizliğe çare bulacaktır. Hal böyle 
olmakla beraber, tabiî servet ve kaynaklar Devletin 
malıdır. Tabiî servet ve kaynaklardan yararlanma ve 
işletilmesinde Devlete daha etkin ve fazla rüçhan hak
kı tanınmalıdır. Bu bakımdan, bir alan için Devlete 
verilen arama hakkının 2 yıl sonra düşmesi ve işlet
meye hazır tabiî servetlerin, tabiî kaynakların 2 yıl 
içinde Devletçe işletilememesi veya işletilmemesi ha
linde, öncelik hakkının düşürülmesi, millî menfaat
lerle bağdaştırılamaz. 

Diyanet işleri başkanları politik mülahazalardan 
uzak tutulmalı, bunun için seçimleri, Cumhurbaşka
nınca yapılmalıdır. Din ve vicdan hürriyeti, millî 
geleneklerimize uygun olarak açıklıkla ifade edilmeli 
ve ilk, orta, liselerle muadillerinde din dersleri mec
burî olmalıdır. 
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Bir partiden istifa eden parlamenterin başka bir 
partiye girememesine müteallik düzenlemeyi olumlu 
karşılamaktayım. 

Vatanî hizmetin, 4 ay temel eğitimden sonra be
del ile yapılabilmesi ve bu suretle Silahlı Kuvvetle
rin masraflarının bir kısmının vatandaşın malî kat
kısıyla karşılanması yolu tercih edilmelidir. 

Milletvekili sayısının 400 olması hızla yükselen 
nüfus sebebiyle çok düşük seviyededir; 450 olmasının 
gerektiğine inanmaktayım. 

Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının gereklerine 
inanmamaktayım. 4 yıl normal bir süredir. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Sözlerimi burada bitirirken, beni dinlemek neza

ketinde bulunduğunuz için hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sırada Sayın Peköz var; mazereti dolayısıyla şim

di görüşemeyecek. 
Sayın Dinçer'i rica ediyorum, buyurunuz efen

dim. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin saygıdeğer üyeleri; 
Çok mutluyum ve müteşekkirim ki, bir ay önceki 

kâbuslu düşüncelerim, çok değerli üye arkadaşları
mın geçen haftadan bugüne kadar yapmış oldukları 
birbirinden güzel konuşmalarla tabanda dağınık gibi 
görünen fikirlerin, piramidin ucuna doğru kristalize 
olmuş haline dönüşmeye başladığı ve önümüzdeki haf
ta vereceğimiz kararlara yavaş yavaş da yaklaşmış bu
lunmaktayız. Bu bakımdan bugüne kadar konuşmuş 
ve bundan sonra konuşacak arkadaşlarıma sonsuz 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Anayasa incelemesi için verilen 20 günlük süre içe
risinde Bursa'da Mülkî Erkânla, Adlî Erkânla, Üni
versite ile, Ticaret, Sanayi Odası, Esnaf dernekleri, 
çeşitli kuruluş ve şahıslarla 20 gün aralıksız yapmış 
olduğum çalışmalarda bütün fikirleri buraya getirmiş, 
taşımıştım. Değerli arkadaşlarımın bu fikirlerimi bu
rada yansıtmış olmaları nedeniyle gayet kısa, 10 da
kika içerisine sığdıracağım konuşmamda sadece iki 
hususa değinmekle yetineceğim. Bunlardan bir tane
si ilginç bir teklif olarak orman konusunda, bir ta
nesi de, Adli Onmuş arkadaşımın da sabahleyin söy
lemesine rağmen, çok üzerine basılması gerektiği için 
din konusunda olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım lütfen dikkatlerinizi çekmek 
isterim : Orman, yağmur rejimini, su düzenini, hatta 
tarımın düzenini sağlayan millî bir servetimizdir. 

Erzurum'a teknik ziraat müdürü olarak tayin ol
dum ve giderken küçük yaşta, ilk mektep sıraların
da sizin gibi, «Palandöken Dağında kavalımın sesi 
var, çam dibine yaslanmış bir edalı su çağlar» şiiriy
le ve şarkısıyla okulumuzu bitirmiştik ilkokulu. Hep 
Palandöken Dağına gittiğim zaman böyle bir man
zarayı göreceğimi zannettim; ama Erzurum'u gör
meyenler var ise şunu bilsinler ki, Palandöken Da
ğında değil çam, ot dahi kalmamıştır. Sadece bir taş 
parçası ve çakıldır, kupkurudur. 

Timurlenk'in, fillerini Ankara'nın ormanlarında 
sakladığını söylerler. Yine bir rivayet vardır ki, sin
cap, Erzurum'dan izmir'e kadar ayağı yere değme
den gidermiş. 

Benim doğduğum yer, Adana'nın Osmaniye Kaza
sında Nur Dağlan var; Torosların bir kolu Gâvur 
Dağı. Çocukluğumuzda güneşi görmeden her 1 Ma
yısta onun altından kesim kesim bütün dağları gez
miştik, güneşi göremeden, gökyüzünü göremeden. 

Geçen sene oraya doğru yaklaşmıştım; sığınabile
cek bir ağacı görmek mümkün değildir. Ne oldu bu 
ağaçlar? Yangından mı gitti yalnız? Büyük ihmal
den gitmiştir ve bir kaçakçılık olayı, ormanların esa
sını tüketmiştir. Devlet, ormanını tam koruyama-
mıştır, imkânsızlıkları dolayısıyla koruyamamıştır, 
ancak bu kadar korumuştur. Artık ormana da bir 
düzen getirmek lazım gelir. Teklifim şudur : Orman
ların tümünü söylemiyorum, ormanları şöyle bir ayı
ralım : Birisi Devlet ormanı, diğeri de köy ormanı. 
Hiç olmazsa Devlet ormanlarını bir tarafa bıraka
rak, köy ormanlarını artık dağ köylerine teslim ede
lim, köylüye teslim edelim, onları muhafazalarına 
terk edelim. 

Artık Türkiye penceresini değil, kapısını (dünya
ya açmıştır. Medenî ıhir milletiz, modern bir mıilletiz 
ve modern olmaya mecburuz. Artı'k 'klasik düşünce
lerden mutla'ka vazgeçmemiz lazım gelir. Benim bu 
tdklifiimin 'bir tepki getirmemesi lazım gelir. Eğer 
biz bunu bu Anayasada çıikaramazsak, on yıl son
ra onbeş yıl sonra yapacağımız anayasada çıkarmak 
mecburiyetinde ıkalırsalk, o zaman bugünkü ormanla
rın yarısını daha tüketmiş oluruz. 

(Onun için bu 'konuyla ilgili olarak maddelerin 
müzaJkere&i sırasında ibir önerge de vereceğiz. 

Ben 30 yıl yaşadım çiftçimin arasında Onların 
sosyal dorumlaınnı, ekonomik durumlarını bilmekte
yim. İSO'ların 1940 ya da 195Cflenin çiftçisi değil 
'bugünkü çiftçi. ıBugün daha modern (bir çiftçi vardır 
memlelketimizde. 'Hiç Ikıimse ağaca saldırma'k isteme-
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inektedir; ama saldıran vardır, kendisi de salıdirmak-
ıtadır. Yaktık, yıktık, tükettik, tabiî bu arada ka'fcilieri 
de affettik. 

Onun için mutlak surette, Devlet ormanlarını bk 
tarafa bırakarak, köy ormanlarının, köy sınırları içe
risinde bulunan ormanların (Ki bu, orman içi (köyle
rin die kalkınmalarını temin edecektir) köylülere tes
limini sağlamalıyız. Tabiî 'bunu devlet kendi mura
kabesi içinde yapacaktır ve ormanlardan kesilenin 
hiiç olmazsa yüzde '10, yüzde <2(J veya yüzde 30'uma 
bir nüsum dahilinde iştirak ettirecektir.. 

Avrupayı hepimiz duymuşuzdur, çoğumuz gör
müşüzdür. ©en üç yıl (kaldığım Avusiturya'da şöyle 
bir bazen baktığımda dağda 'küçük bk 'benek görür
düm. Biliyorsunuz ormanların yüzde 95'i şahısların
dır. Orman teşiklilatına o ormanın sahibi müracaait 
eder, orman teşkilatı gelir bakar oraya ve eğer kesi-
rnıe gelmiş ise 20 hektarlık şu şu ağaçları keseceksi
niz derler; ama 'bir sene sonra da mutlak surette yi
ne aynı yere ağacı dikmek kaydıyla. Orman sahibi 
dikmediği takdirde orman teşkilatı gelip oraya ağaç 
dikecektir; ama kendisinin mal edeceğinin belki dlörıt-
ıbeş misli daha* pahalı şekilde para ödemeye mecbur 
edecektir., 

İkinci değinmek istediğim konu, eğitim içerisin
deki din konusudur. Konuyla ilgili birçok görüşleri 
burada arkadaşlarımız dile getirdikleri için, ben sa
dece kısa olarak bunu da 'arz ettikten sonra huzur
larınızdan ayrılacağım. 

İDinıi konularda, laiklik konularında artık pek 
fazla duygusal olmamamız lazım gelir. 

Din nedir?.. Din yalnız namaz kılmak, oruç tut-
maik değildir. Din, biir vicdandır. Dinjinsanın kal
bine doldurmuş olduğu insan sevgisidir, tanrı sevgi
lidir, büyüklerini saym'ak, küçüklerini sevmek sevgi
sidir; çalışmanın ibadet olarak kabul edildiği bir ya
sadır., 

Onun için biz, yobaz yaşa gelmiş olan bir (kişiye 
gelir de lise tahsilini yaparken din, ahlak dersi ve
rirsek: bu bunu kabul edemez. Demlin saymış oldu
ğum bu güzellikleri biz, daha körpe yaştaki, ilkokul
daki yavrularımızın yüreklerine serpmeliyiz. 

Aynı yaşı paylaşıyoruz; bizler bu şansa sahip ol
duk. Hepimiz, lı5-:18 milyon nüfuslu fakir Türkiyede 
boş zamanlarımızı değerlendirmek için ya hocaya gi
derdik ya da büyüklerimiz bize bu dersi verirdi. Bü
yüklerimiz bizi tatillerde de bocaya gönderirler ve-
yahutta kendileri bize ders verirler, akşamlları da im
tihan ederlerdi. İşte bu terbiye ile büyüdük ve bu
raya kadar geldik., 
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'Bugün ben bütün organlarımı, tanrı beni fani ola
rak yanına aldığı zaman insanilik hizmetline verebile
ceğimi her zaman ifade edebilirim. 

Onun için artık, dinin laiklikle olan ilgisini çok 
daha sıkı bir şekilde düşünme yerine, bununla ilgi
sini çok fazla 'kurmama yerine, lütfen artık ilkokulla
rımıza bu dersleri mecburi bir ders olarak koyup, on
ları bu güzdük içerisinde, bugünün insanına yakışır 
şekilde yetiştirelim. Yoksa ben on seneden bu yana 
karamsar olarak derdim iki, artık bu nesil değil, yeni' 
bir nesil yetiştirmek lazım gelir. Yeni nesil bu şekilde 
yetişir. İmanlı yetişmek lazım gelir. İmanı olmayan 
bir insanın ne ilmi olur, ne vatana ne millete hayrı 
olur. 

Saygılarla arz ederim, teşekkür ederim. '(Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
iSayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Muhterem Bas

ık an, muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısı tartışmaya açılmıştır, ©u Tasa

rı, Yüce Meclisimizin oylarıyla seçilmiş, kendi içimiz
den ve bizim adımıza, üstün mesai harcayarak çalış
mış 'Komisyonca önümüze getirilmiş bulunmaktadır. 

©aşlangıçlta Komisyonumuza Meclis olarak zım
nen şunu demiştik. İşit© size 112 Eylül öncesi Türkiye 
ve dünya ülkeleri. İnsanlarını, bu insanların sosyal, 
ekonomik ve siyasî faaliyetlerini saniye saniye tarih 
olmuş bilgi ve belgeleriyle inceleyiniz, ©aşka kişi ve 
(kuruluşların incelemelerini de temin ediniz. Bütün 
bunları değerlendirerek bize bir tasarı hazırlayınız. 
İşte 'Komisyonumuzun hazırladığı Tasarı bu tasarı
dır. 

-Maddelerin içine girip, derinlemesine inceleyip, 
birbirleriyle irtibatlandırarak, H2 Eylül öncesi bilgi 
ve belgelerinin hangi açıdan bakılarak değerlendiiril-
m'iş olduğunu, 'hangi kriterlerin 'esas alındığını bul
maya çalışırken, Sayın Komisyon Başkanımız ilk 
konuşmasında buna açıklık, getirmişlerdir. 

«Anayasamızın felsefesinin insan ve insan 'düşün
cesinin kutsallığıdır» dediler.. Devam ederek, /«İnsan 
düşüncesinin kutsal olduğu ve insan düşüncesinin hiç
bir şekilde tahrif edilemeyeceği ve insan düşüncesi
nin korunması gereğimin, insan düşüncesi serbestli
ğinin her türlü tecavüzden masun tutulması zorun-
luğunu» ihissetmiştir Komisyon ve aynı zamanda «Ça
ğım ızdaki insanların elele vererek mutluluğu beraber 
araştırmaları gerektiğini, çağınrızdakıi insanları birbi
rine düşman ilan eden fikir akımlarının toplumumuz
da yeri olmayacağını Komisyonun düşündüğünü;» be-
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yan ile «IBu armaca vannaik (için de Atatürk ılkeleni-
TM Devletin temeli olarak kabul ©ttüklerini» iiıfade et
tiler. 

Bu kriter şayanı kabul bir kriterdir. O halde, mad
deler incelenirken, bu amaçtan sapılıp sapıtmadığını; 
sapıldıysa niçin sapıldığının ikna edici izahı arana
caktır. 

Konu insan olunca, aranılan şeyin insanın maddî 
ve manevî ihtiyacının karşılanması olduğu kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. Maddî ihtiyaçlar, ekonomik 
faaliyetlerle, tek başına veya diğer insanlarla çok çe
şitli faaliyet grupları oluşturularak elde edilmektedir. 

Anayasamızın «Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 
ödevler» başlığı altında bunlar gösterilmiştir. 

Manevî ihtiyaçların karşılanması için, insanın 
başkalarının yardımına ihtiyacı vardır. Uzun bir eği
tim devresine lüzum vardır. Düşünce ve inancının 
geliştirilmesinde gerekli eğitim ancak okullarımızda 
verilebilecektir. 

Düşüncenin geliştirilmesini amaçlayan okul müf
redat programı içinde din derslerinin mecburî oluşu 
zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Devletimi
zin ilgisi olmadığı takdirde, ehil olmayan kimseler 
veya gruplar bu boşluğu mutlaka dolduracaklardır. 

Bu konuda Tasarımızda açık olan bir nokta da
ha vardır. O da okula gidemeyen gençlerimizin dinî 
eğitimlerinin nasıl sağlanacağıdır. Buna da bir çare 
aranmasında zaruret görmekteyim. 

Buna bağlı ve tabiî sonucu olarak ibadet hürriye
tinin ve hakkının korunması ve teminat altına alınma
sı da lazımdır. 

Tasarıda mana ve mahiyeti henüz iyice anlaşıla
mamış kelime ve deyimlerin ya çok iyice efradını ca
mi ağyarına mani olacak şekilde tarif edilmesini, hu
dutlarının tayin ve tespitini yahut onun yerine alışıl
mışların kullanılmasını arzu etmekteyim. Geçmişte 
bunun nasıl istismar edildiğini, sürtüşmelere, huzur
suzluklara vesile teşkil ettiğini gördük. Tekrarına 
mani olmak için gerekli görüyorum. 

• Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın belirttik
leri hürriyet ve özgürlük gibi, milliyetçilik, Atatürk 
milliyetçiliği gibi, lâik, demokrasi, siyaset gibi keli
melerin manalarının, hudutlarının mutlaka çizilmesin
de fayda görmekteyim. 

Demokrasiyle ilgili 1950 veya 1951 yıllarında kar
şılaştığım bir hadiseyi nakletmenin, bu kelimelerin 
açıklığa kavuşması yönünden zarurî olduğunu düşü
nüyorum : 1950 veya 1951 yıllarında iki ilçe arasın
da bir kamyonla seyahat ederken yolda önümüze si-
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yahlar giymiş, beyaz gömlekli, hali vakti zamanın 
şartlarına göre iyi olan, 30 - 35 yaşlarında birisini 
kamyona aldık, şoförle beraber şoför mahallinde üç 
arkadaş olduk. Yolun yarısında ineceğini söyledi ve 
kendisini indirdik; fakat para vermeden çekip gider
ken, şoför parasını vermediğini ikaz etti, adam döne
rek bize, «Memlekette demokrasi var, ne parası isti
yorsunuz» dedi. İşte 1950 yıllarının demokrasi anla
yışı vatandaşlar nezdinde böyleydi. 

Şimdi, biz onun karşısına tartışması çok yapılmış, 
çeşitli kitaplarda yerini bulmuş milliyetçilik yerine, 
Atatürk milliyetçiliğini getiriyoruz. Eğer çerçevesini 
çizmezsek yarın Atatürkçülüğü nasıl istismar etmiş
lerse, Atatürk milliyetçiliğini de böyle istismar ede
bilirler. 

Lâiklik biliyorsunuz vatandaşımızı pek çok hu
zursuz kılan kelimelerden bir tanesidir, bunun da 
çerçevesinin çizilmesinde, en az gerekçesinde daha 
etraflı malumat verilmesinde fay*da mülahaza etmek
teyim. 

Siyasette bildiğiniz gibi aynı şey. Neyin siyaset, 
neyin siyaset olmayacağını bu tarifte veya açıklama
larda bilirsek, siyasetten menedilen kişi, kurum ve ku
ruluşların neyi yapacağı, neyi yapmayacağı daha ke
sinlikle ortaya çıkacaktır. 

Kelimeler gibi cümlelerde de açıklığa kavuşması 
gerekenler var. Mesela, 13 üncü maddenin 1 inci fık
rasında yer alan bir cümle ki : «...kötüye kullandık
ları o hak ve özgürlüğü kaybederler. Hak kaybı hük
mü mahkemelerce verilir.» Buradaki hak ve özgürlü-
ğın sınırsız kaybedilmesi ve bunun takibi ve uygulan
ması çok geniş rahatsızlıklara sebep olacağı kanaatin
deyim. 

Tasarının «Gençliğin korunması» başlığını taşı
yan 70 inci madde 2 nci fıkrası; «Devlet, gençleri al
kolizm, her çeşit keyif verici zehirler ve uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve cehaletten korumak 
için gerekli önlemleri alır.» demektedir. Gençliğimize 
eğinilmiş olmasının memnuniyetini önce ifade etmek 
isterim, ancak buradaki önlemler tadadî ise, bu asır
da, bu devirde gençlerimize musallat olabilecek teh
likeli alışkanlıklar ve etkenlerin iyice düşünülerek ge
nişletilmesi lazımdır. Zararlı yayınlar da bunlardan
dır. Zararlı yayınları serbest bırakırsak gençliğimizi 
korumuş olur muyuz, olmaz mıyız ve aklıma gelme
yen daha pek çok 20 nci asrın zararlı faaliyetlerini 
burada tadat etmek veya Devlete daha geniş vermek
te fayda var. 
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71 inci maddede : «Devlet, her yaştaki Türk va
tandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek ön
lemler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.» 
Demekle Devlete ödev verilmiştir. Bu ödevin yerine 
getirilebilmesi için karşısında zorlayıcı bir unsurun 
olması lazımdır. O da vatandaşın spor yapma hak
kıdır. Spor yapma hakkının da Anayasada yerini al
masında fayda vardır. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tasarıyı genelde tetkik ettiğimizde hareket nok

tası insan, insanın mutluluğu ve refahı olduğu için, 
insana yine insandan ve insan topluluklarından gele
bilecek zorlamalardan arındırmak için bunları kendi 
esas vazifelerine davet etmektedir. Kendi yörünge
lerine, kendi yataklarına çekilmelerini istiyor. Vazife 
hudutlarını çiziyor. 

Bu maksatla kişilerin hak ve hürriyetlerinin, der
nek ve sendikalarla, kuruluşların esas vazifeleri bir 
defa daha belirlenmeye çalışılmıştır. Bazı kişilere ko
nan siyaset yasağı. Dernek, kuruluş ve sendikalara 
konan siyaset yasağı. Toplu iş sözleşmelerinde grev 
ve lokavtta amacı taşan noktada getirilen düzenleme. 
Sendika üyelerinin aidat toplaması. İşçinin, işverenin 
değil sendikaların vazifesi olduğunu belirlenmesi, da
ha nice tespit ve açıklamalar hep aslî vazifeye dave
tin sonuçlan gözükmektedir. 

Basının kendi kendini denetleme gayreti içine bu
güne kadar müessir şekilde giremeyişi dolayısıyla 
düzenleme maksadı tespit edilmektedir. 

Bütün bu düzenlemelerin iyi' veya kötü, doğru ve
ya yanlış, yeterli veya yetersiz olduğunun tartışılabil-
mesi için ve ülke gerçeklerine uygun olanını tespit 
edebilmek için 12 Eylül öncesi işlenen günahların 
suçluları, şahıs, dernek, meslek kuruluşları her kim 
varsa önce suçlarını kabul edip payına düşen vebali 
yüklenmelidirler, ancak o zaman daha aydınlık ve 
daha salim olabiliriz. Yoksa, herkes bundan önce ol
duğu gibi belli noktalardan çekiştirerek kör doğuşu
nu devam ettirebilir. 

Şimdi, geleceğe güvenle bakabilmemiz için geçmi
şi, bugünü ve yarını çok iyi tahlil ve tespit etmemiz 
zarurî görünmektedir. Bu tahlil ve tespitte zamanımı
zın olmadığını maalesef söylemek zorundayım. 

Dün bellidir, , hemen hemen bugün de bellidir. 
Dünün kötü kalıntıları temizlenememiş olarak devam 
etmektedir. 12 Eylül öncesi ne varsa, kırık dökük de 
olsa, silahlı anarşi dışında hepsi yine vardır. Normal 

düzene geçildiğinde nasıl filizleneceğini tahmin etme
nin üzüntüsü içindeyim. 

Şimdi, gelecek nasıl olacaktır onu tespite çalışa
lım. Bir defa dün ve bugünün kötü kalıntıları dolayı-
sıyle Anayasamız geçiş dönemi anayasası hüviyetini 
taşımak mecburiyetindedir. İkinci olarak arz edece
ğim şekilde, büyüyen, gelişen bir Türkiye'nin ihtiya
cını karşılayacak esneklikte olması da lazım gelmek
tedir. Bu iki özelliği bir arada taşımayan Anayasa çok 
eleştirilere uğrayacak ve Milleti huzursuz eden uygu
lamaya vesile olacaktır. 

Türkiye'miz her konuda Avrupanın 10 yılda ve 
bazı konularda daha uzun zamanda vardığı sonuca 
bir yılda varmaktadır. Yani 100 yıl, yaşayan Avrupa
lının tekamülünü 10 yılda Türk insanı ve toplumu 
yaşamak ve hazmetmek, onu yoğurmak mecburiye
tindedir. Bunu psikolojik bunalımlara, sosyal patla
malara gitmeden yapabilmek zorundadır. 

Nüfusun hızla artışı, köyden şehire göç, sanayi
leşme, haberleşmenin, radyo - televizyonun en ücra 
köşeye götürülebilmesi, ulaştırma kolaylıkları, altya
pı ihtiyacı, yetişmiş insangücü ihtiyacı, her geçen gün 
sayısı artan yurt dışına giden işçilerimiz, enerji teda
riki, daha sayılacak yüzlerce kalem mesele, önümüz
deki dönemin, bugün bize akseden görüntüleridir. 
Uluslararası siyasî ve askerî problemleri buna ekler
sek, nasıl bir ülke ve onun ihtiyacına cevap verecek 
nasıl bir anayasa gerektiği ortaya çıkacaktır. 

Belirli takvimle bu iş nasıl yapılacaktır, bütün me
sele burada toplanmaktadır. Bizim, belirlenmiş olan 
takvim içersinde arz ettiğim hususların enine boyuna 
tartışılarak, benimsenerek, millete mal edilmiş olarak 
sonuçlandırılması, şahsen tarafımdan zor görülmek
tedir. Ümit ve temenni edelim ki, bizim bu çalışma
larımız sırasında Yüksek Konsey, kendi çalışmalarını 
da buradaki müzakerenin, efkârı umumiyedeki görüş
lerin ışığı altında hazırlamış ve geleceğe, bugünün 
kalıntılarını da temizlemiş olarak bir anayasa teslim 
etmiş olsun. *, 

Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederek, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Narlıoğlu; öğleden önceki programımızın 

tamamlanmasına 20 dakika var. Siz de 20 dakikalık 
bir konuşma istemişsiniz; tamamlayabilecekseniz da
vet edeyim. 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan; 
öğleden sonraya bırakırsak benim için iyi olur; ama 
siz arzu ederseniz bitirmeye gayret ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; öğleden sonra geniş 
bir zamanımız olacaktır; çünkü konuşmak için söz 

isteyen sayın üyelerin adedi azdır. Bu itibarla Sayın 
Narlıoğlu'nu öğleden sonraya bırakıyorum. 

Birleşimi saat 14.00'de toplanmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 12,40 

» > • • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ - İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
126*ncı Birleşimimizin üçüncü oiturumu açıyorum. 
Öğleden evvel söz alıp konuşmayan sayın üye

lerden 'basılıyorum. 
Sayın Yücel, buyurun efen'dim, 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

"Birkaç günden beri Genel Kurulumuzda devam 
eden Anayasa Tasarısı lüzerindeki görüşmeler son 
safhasına gelmiş ^bulunmaktadır. Benden evvel söz 
alan 80 kadar arkadaşımız büyük bir olgunluk içinde 
ve seviydi olarak görüşlerini, düşüncelerini ifadeye 
çalışmışlardır. 'Bu konuda, önemli bir noktayı be
lirtmeme müsadelerinizi rica edeyim. 

Anayasa görüşmeleri çok olgun, müsamahalı, 
yöÇki'Ili ve hoşgörülü bir havada cereyan etmiş, de • 
ğerl hatiplerimiz tarih önündeki sorumluluklarının 
idraki içinde ince bir dikkatle ve kırıcı olmadan 
engin bir samimiyet havası içinde konuşmuş ve 
yine büyük bir dikkat ve vukufla görüşlerini ifade 
etmiş, tasarıyı tartışmışlardır. Eski parlamentolarda 
görülen sert sözler, gürültü ve kavgalar 'burada gö
rülmemiş, en aykırı fikirler bile, seviyeli bir konuş
ma havası ve hoşgörü içinde idile getirilmiştir. Eski 
Meclislerde rastladığımız kavga ve gürültüleri bu 
M'eolüste bekleyenler hüsrana uğramışlardır. (Bravo) 
sesleri, alkışlar) Anayasa görüşmeleriyle Danışma 
Meclisi yeni ve örnek bir Meclis konuşma adabı 

getirmiştir. Sükunet İçinde herşey söylenmiş, bütün 
konuşmalar sabırla dinlenmiştir. Arkadaşlarımız her-
ibiri ayrı ayrı, hiçbir hırs ve hesap söz konusu ol
maksızın tamamıyla vicdanî ve samimi inançlarının 
etkisi altında konuşmuşlardır. Meclisteki bu yeni 
konuşma adabının gelecek günlerdeki Meclislerde 
görev aüacak olanlara örnek teşkil etmesini diliyo
rum. 

Ben şahsen, herhiri ayrı ayrı değer taşıyan bu 
seviyeli konuşmaları dinlerken büyük hayranlık duy
dum. Bugün bile, böyle güzide ve olgun 'bir heyette 
naçiz bık üye olarak bulunmanın 'gururu, bahtiyar
lığı ve hazzını taşıyor, değerli afkadaşlarıma en de
rin saygılarımı ve hayranlığımı sunuyorum. 

»Sayın (Başkan, değerli üyeüer, 
Yeni Anayasa Tasarısı çeşitli kesimlerin tepkile

rine maruz kataıuştır; ancak Sayın Anayasa Komis
yonunun her türlü eleştirilere rağmen, sekiz ay gibi 
uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra bu tasarıyı 
Meclisin tartışmasına sunmasını takdirle ve şükran
la karşılıyorum. 

Yeni tasarı muhakkak ki, 12 EyM öncesi geçir
diğimiz tecrübelerin etkisi altında kaleme alınmış
tır. Gece sokağa çıkmanın (bir cesaret işi olduğu, de
ğerli ilim ve fikir adamlarımızın kahpece kurşun
lara hedef olduğu dönemleri unutmadık. Meclisin 
Bir Oumhurbaşikanı seçememe aczini, partilerin her-
itürlü ahlaki ve insani mülahazalara sünger çekerek 
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İnsanları adi transferlerde ayartıtıkları dönemleri I 
unutmadık, Sen-fBen kavgasında devlet otoritesinin I 
içinde ve dışında sıfıra yaklaş-tığiını ve 12 Eylül I 
Harekâtının 'bundan 'dolayı kaçınılmaz hale geldiği- I 
ni biliyoruz. Bütün bunlara rağmen, Türk Halkının I 
iç ve dış güçlere karşı büyük bir savaş verdiğini; I 
Millî Mücadeleden ibu yana daima seferber olduğu- I 
nu; Aziz Atatürk'ün önderliğinde büyük devrimler I 
yaptığım da unutmuyoruz. O dönemlerde bütün atı- I 
hmlar demokrasinin usûl ve yönltemilerine uygun ola- I 
rak hıukuk devleti kuralılarından, insan (hak ve öz- I 
(gürlüklerinden 'sapmadan, hak ve özgürlüklerin özüme I 
dokunmadan, Türk insanının yaratıcı 'Ve araştırıcı I 
gücüne dayanarak ve güvenerek gerçelkleş'tirmiş ol- I 
duğunu da yine çok iyi biİyoruz. I 

Yeni tasarıda, güçlüye karşı zayıfın korunması I 
anadüşünce olarak ele alınması gerekirken, zayıfa I 
karşı güçlü korunmuş, Türk insanına güvenilmemiş, I 
Türk Halkının özgür iradesinden korkutonuştur. I 

Cumhurbaşkanı, başbakan ilişkilerinde Tasarı, I 
yürütmenin iki başından birini gözardı etmiştir. Ge- I 
Itirien anlayışın bir çağdaş parlamento rejiminde yeri I 
yoktur. I 

Bu Tasarıya göre, genel seçimden sonra partiler I 
anlaşamadıklarında kabine kuru'lamazsa hükümet I 
krizi uzayabilir ve böyle bir durumda Cumhurbaş-
kamnıın fesih yetkisi yoktur. Güvensizlik oylarıyla 
da düşürülmüş bir başbakanın fesih istemesi genel- | 
'lilkıle çok zoırdur. Fransa'da 1875 - 1940 arasında I 

aşağı yukarı 100 defa kabine çekilmeye mecbur edil
miş ve tek bir defa başbakan fesih istememiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yeni tasarı temel hak ve özgürlükler konusunda 

kısıtlayıcı hükümler getirmiştir. Anayasaların sınırla
ma getirmeleri genellikle otoriter davranışları yansıtır. 
Kişilik hakları tayin edilirken, kamunun bilgi edin
me hakkı unutulmalıdır. 

Tasarının, «Düşünce ve açıklama ve yayma öz
gürlüğü» başlığım taşıyan 26 ncı maddesinin içeriği 
başlıkla uyum halinde değildir. «Basın özgürdür, san
sür edilemez» diye başlayan 28 inci madde devamın
da basın özgürlüğünün temeli olan haberleşme, eleş
tirme, ulaşma ve yayma hakkını ortadan kaldırıcı ta
nımlamaya yer verilmiştir. Bu maddeyle yargı kararı 
olmadan basılmış eserlerin toplatılması yolu açılmak
tadır. Maddedeki ayrıntılara özel kanunlarda, Medenî 
ve özellikle Ceza Kanununda yeteri kadar hükme 
bağlanmıştır. Hatta Roma İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinin 15 nci maddesinde de bu konularda | 
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gerekli hükümler vardır. Fevkalade halleri, Avrupa 
Konseyi bu maddelerde tespit etmiştir. Birleşmiş Mil
letler sözleşmesi de, 1946'da kabul edilen Basın Öz
gürlüğüne en temel hak olarak kabul etmiştir. 

1982 Anayasası hem çağa uygun değildir, hem de 
kişi haklarında özgürlüğü zedeleyici sınırlamalar ge
tirmektedir. Bu sınırlamalar toplumu rahatsız edecek, 
bu durum yeni bir Anayasa krizine yol açacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şu ciheti açıkça ifade edeyim ki, bugüne kadar 

basına getirilmek istenen kısıtlamalar daima ve daima 
ters tepki yapmış ve özgürlükleri kısıtlamak kolay ola
mamıştır. Yeni Tasarıda uzun ömürlü olması gereken 
ve özel kanunlarda yer alması uygun olan birçok hü
kümler bulunmaktadır ki, bu kanaatımca Tasarının 
en büyük zaafıdır. 

Eğer «Özgürlük» karşıtım mutlaka «Sınırlama» 
olarak düşünüyorsak daha hoşgörülü olmamız la
zımdır. Bunun da yolu gerçek anlamda düşünce açık
lama ve yayma özgürlüğüne kavuşmaktır. İnsan düşün
cesine bugüne kadar hiçbir güç ipotek koyamamıştır. 

Tasarıda, birbirine zıt fikirler arasında bir ahenk ve 
denge sağlamak gerekirken bu da görülememektedir. 

Taslakta özgürlükler konusunda istisna ve sınırla
malar kural olmuş, halik deyimiyle kaşıkla verilen 
sapıyla çıkarılmak istenmiştir. Bugüne kadar yasalarda, 
özellikle kanun koyucuların bile düşünmediği uygu
lamada rastlanan birtakım güçlükler doğurduğu görül
müş, geçmiş tecrübeler buna ait birçok örnekler ver
miştir. Kazanılmış hakların ve verilmiş özgürlüklerin 
geri alınması veya sımrlanması hiç şüphesiz toplumda 
huzursuzluk yaratır. Kanaatimce, bu tıip maddelerin 
yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 

Yeni Tasarı ile getirilen hükümler basın özgür
lüğünde son 32 yıldan beri görülmemiş ölçüde kısıt
lama yolunu açmaktadır. Tasarı, düşünce Özgürlüğü 
ile düşünceyi açıklama özgürlüğünü birbirinden ayır
mıştır. Böyle ayırım, bir elle verileni diğer elle al
mak demektir. Bu Tasarıdaki ayrıntılarda zamansız 
haber, ekonomiyi etkileyici gerçek dışı haber, gençliği 
etkileyici zararlı akımlara yol açacak gibi kavramlar 
geniş tutulmuştur. Bunun çeşitli karışıklıklara yol 
açacağım da hatırdan çıkarmamak lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımız; 
Bir memlekette çok partiler olabilir. Üniversiteler 

sendikalar olabilir; ama o ülkede özgür bir basın yok
sa bütün bunlar toptan yok olmuş demektir. Memle
ketimizde basın özgürlüğü tajiihine bir göz atacak 
olursak, bu özgürlüğün Batı ülkelerindeki özgürlükler-
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den, bilhassa İngiltere ve Fransa'dan çok sonra, o da 
binbir güçlükle elde edildiğini ve daima sınırlama 
tedbirlerimin getirilmek istendiğini üzüntüyle müşa
hede ederiz. Bu ülkede basın özgürlüğünün sağlanması 
hiç de kolay olmamış ve basın mesleğinin çileli men
supları bu uğurda her zaman mücadele vermişlerdir. 

Sansür bizden çok evvel Batı'da görülmüştür. 
Esasen dünyada gazete ile gazetecinin var olmasından 
sonra iktidarlarla basın arasında devamlı bir çatışma 
ve çekişme görülegelmiştir. iktidarlar başlangıçta ba
sına karşı daima müsamahalı davranmış; fakat en kü
çük bir yanlışlık veya onlara uygun olmayan bir haber 
(Mutlaka hepsini yanlışlık olarak görmek doğru de
ğildir) kendilerini sinirlendirmiş ve daima ve daima 
tedbir getirilmek istenmiştir; ancak yine daima ve 
daima bu tedbirler hüsrana uğramıştır. 

Bizde ilk sansür 1876'da Abdülhamit tarafından 
getirilmiştir. 

Sansür, bildiğiniz gibi, gazetelerin baskıya veril
meden önce provalarıyla baştan aşağı kontrol edil
mesi demektir. 

istibdat döneminde hiçbir maksada dayak olmayan 
kelimeler bile sansürün kontrolünden kolay geçeme
miştir. Bazı kelimeler vardı ki, gazeteler bunları ke
sinlikle kullanamazlardı: istibdat, cumhuriyet, Kanu
nu Esasi, anarşi, zulüm, dinamit, yıldız, bomba, hür
riyet ihtilal kelimelerinin yanında burun ve murat ke
limeleri de kullanılamazdı. «Burun» kelimesi niçin 
kullanılamazdı?.. Abdülhamit'in haşmetli burnunu ima 
edeceği vehmi ile silinirdi. Coğrafya kitaplarında bile 
burunlar, «Karaların denize uzanan uçları» diye ge
çerdi. «Murat» kelimesi ise Veliaht Murat Efendiyi 
hatırlattığı için kullanılamazdı. Namık Kemal'in coş
kun vatan sevgisini dile getiren «Vatan yahut Silistre» 
adlı eseri istanbul'da Güllü Agop Tiyatrosunda ilk 
defa temsil edildiği zaman halk coşkuyla sokaklara 
düşmüş, Namık Kemal ve vatan sevgisi lehinde te
zahüratta bulunmuştu. Bu tezahüratı engellemek iste
yen zabıta kuvvetleri, güvenlik kuvvetleri göstericilere 
o zamanki anlamıyla «isteğiniz» anlamına gelen «Mu
radınız nedir?..» sorusunu sormuşlardır. Halkın cevabı 
«Allah muradınızı versin» şeklinde olmuştur ve bu
nu Veliaht Murat Efendinin saltanata getirilmesi şek
linde kabul eden o günkü zihniyet Namık Kemal'i 
Kıbrıs'a Magosa Zindanlarına sürdürmüştür. 

«Bahar gelmeyecek mi, bahar gelmeyecek mi» na
karatlı bir manzumesi "rahmetli ismail Safa'nın başına 
az dertler açmamıştır. 

Bu misalleri çoğaltmak elbetteki mümkündür. Pa
dişahın korkunç baskı ve istibdadı altında 32 yıl de
vam eden bu şiddetli sansür 1908'de Meşrutiyetten 
sonra bizzat Türk gazetecileri tarafından ortadan 
kaldırılmıştır; ancak me var ki, her türlü teminattan 
yoksun olan bu basın özgürlüğü maalesef uzun ömür
lü olamamıştır. 1908'den sonra da, özellikle mütareke 
yıllarında padişahın ve düşman ordularının sansürü 
Türk basın mensuplarına engizisyon hayatı yaşatmış
tır, hatta Cumhuriyetten sonra da, tek parti dönemin
den sonra zaman zaman basın baskı altında tutulmak 
istenmiştir. Basın bu yolda uzun mücadeleler ver
miştir. iktidarlarla gazetecilerin yıldızı eskiden beri 
bir türlü barışamamıştır. Gazeteci, mesleği icabı insan 
tabiatında mevcut merak ve tecessüse hitap eder. Za
ten gazetecilik mesleği de bu merak ve tecessüsten doğ
muştur. 

Bu bakımdan, gazeteci dünyada ve yurdunda daima 
meraklı şeyleri araştırır. Bir örnekle arz edeyim. Ga
zetecilik mesleğinin değişmez bir ilkesi vardır, daha 
ziyade bunu hepiniz bilirsiniz. Bu, «Bir köpeğin bir 
insanı ısırması haber değildir» şeklinde ortaya konur. 
Ancak, bir insanın, bir köpeği ısırması merak ve te
cessüs ilkesi olarak haber şeklinde kabul edilir. 

Bize göre gazetecilik mesleğinin amentüsü doğru, 
açık ve zamanında haber vermektir. Bu hepimizin gö
rev sıramızda, zaman zaman öğretim kürsülerinde, 
zaman zaman gazete başında arkadaşlarımıza, yeni 
gençlerimize telkin ettiğimiz en önemli ilkedir. Haber 
daima kutsaldır. 

Ancak, tüm bunlara rağmen, zaman zaman basın
dan şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu şikâyetleri top 
yekûn haksız kabul etmek mümkün değildir. Ancak, 
gazetecinin meslek icabı çok dar bir vakte sahip ol
ması, kaynakların, özellikle kendisine bilgi vermekte 
çekimser davranması ve zaman zaman, hatta onlara 
yalan haber vermekten hoşlanması (Bunun üzerine 
basarak söylüyorum) gazeteciyi dakikalar ve hatta 
saniyelerle sınırlı görevini yerine getirmekte büyük sı
kıntıya düşürmüştür. Bir kısım yanlışlıklar yapılmışsa, 
bunlarım bu konuda önemli rolü olmuştur. Hatta bi
zim başımızdan bile buna yakın olaylar geçmektedir, 
son günlerde bunlara ait misaller de vardır. Genç ar
kadaşlarımıza bu yolda ancak ve ancak sitemlerimiz 
olmuştur. 

Muhterem iarkadaşlannıız; 
Türk Basınında şimdiye kadar haıin çıkmamıştır. 

Gazeteci genellikle dürüst, mesleğinin aşığı 'kimsedir. 
O kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. 
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Değerli arkadaşlarımız; 
Her şeyde zaman zaman gazeteciyi kabahatli bu

luruz. 
BAŞKAN — Sayım Yücel, sürenizin dolmak üze

re bulunduğunu hatırlatmak listemiyorum. Sonra 
«(Başkan basını susturmak istedi» demesinler diye. 

Evet, buyurun devam edin efendim. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın arkadaşlarımız lüt

federse devam ederim. 
BAŞKAN — Sayın Yücel, aynı şeyi ifade etmek 

istedim. Yalnız biraz hafif söyledim işitemediniz. 
Şunu demek istedim: «Sayın Yücel (konuşma sü

renizin bitmek üzere olduğunu hatırlatmak istemiyo
rum»! dedıiım. Aksi halde «Başkan basını susturuyor» 
denir endişesi ile; buyurun devam edin. 

MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkanımızın ba
sınımız hakkındaki bu anlayışına teşekkür ederim, 
Sayın Meclisin de müsamahasına teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar) 

Arz etmiştim zaman zaman gazeteciyi eleştiririz, 
ondan şikâyette bulunulur; bunda da haksız değiiliz-
dir. Ancak, insaf ile söyleyelim ki, muhterem arka
daşlarım, gazetecinin elini kolunu bağlayan, ona gü
venmeyen, haber vermeyen kesimlerin bu konuda in
safınıza sığınarak söylüyorum, hiç mi kabahati yok
tur, herşeyi meşhur hırsız hikâyesinde olduğu gibi ga
zeteciye mi yükleyeceğiz?.. 

Gazeteci, her mesleğin icabından olduğu gibi, 
kendi mesleğinin de icabı olarak feragat ve fedakâr
lık sahibidir, güç şartlar içinde çalışmaktad>r. 

Bir gazetenin ömrü 24 saattir. 24 saat sonra ga
zete okuyucunun elinden atılır. Türk gazetecisi bu
güne kadar iftiharla kaydederiz ki, memleket ve mil
let yolunda hizmetten asla geri kalmamıştır, her 
önemli harekette Atatürk devrimlerinde onun şeref 
hissesi vardır. Biraz evvel de belirttiğim gibi, hizmet 
yolunda basın bugüne kadar hiçbir baskıdan yılma
mıştır. Memlekete ve millete hizmet yolunda hiçbir 
baskıdan yılmamış; zulme, haksızlığa, geriliğe karşı 
daima bayrak açmıştır. 

Birçok yolcular gelip geçmiştir; ama biz hancı 
alarak daima vazifemizi huzur içinde ve şerefle yap
manın hazzını taıdmışızdır. 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün basına yöneltilen şikâyetleri ve tedbir ge

tirme arzusunun temelini 12 Eylül öncesi olaylarda 
aramak yerinde olur. Bizim gözümüzde bir sorumlu 
ve bir de sorumsuz basın vardır. Sorumsuz basının 
yakasına yapışacak kanunî müeyyideler vardır, yapı

şılmıştır, gereği yapılacaktır. Bunun ötesi yoktur; 
ama hüsnüniyet içinde olan, yalnız ve yalnız memle
ketine hizmet aşkı ile dolu bulunan ve mesleğinin 
icabını yapmak gayreti içinde olan sorumlu basına 
karşı birtakım tedbirler getirmek, «Kuruyla beraber 
yaş da yanar»' ifadesine göre yanlıştır. Bu tedbirlerin 
acısını biz en sonra yine kendimiz öderiz ve şunu 
açıkça ifade edeyim ki, ben şahsen 194'6'dan beri ba
sın içinde, basın özgürlüğüne karşı mücadelelerde 
acizane kendime düşeni yapmış imdir ve bugünkü du
ruma gel'mişizdir. 

Biz sorumsuz basının yanında olamayız, mümkün 
değildir. Her şey gibi, basının da sorumlu olduğu 
inancı ve bilinci içindeyiz; ama bizim üzerinde dur
duğumuz uluslararası ölçülerdeki basın özgürlüğü
dür. 

Bizim bu konudaki görüşümüz, muhterem arka
daşlarımız, şöyledir: 

Bugün demokratik ülkelerde bir kontrol ve aydın
latma vasıtası olarak kamuoyu oluşturan basının 
hakkı olan özgürlüğü yanında hiç şüphesiz görevle
ri ve manevî sorumluluğu da vardır. Basın daima 
doğru ve açık söylemeli, yargılarında adil olmaya ça
lışmalı, basikı altında kalmamıalı; faikat kendisi de 
bir baskı unsuru olarak manevî tahrikten kaçınma
lıdır. 

Gazeteci kamu adına hesap sormakta haklı oldu
ğu kadar, hesap vermekle yükümlü olduğunu da as
la unutmamalı, ahlaki ve vicdani 'sorumluluğunun 
daima idrâki içinde bulunmalıdır. 

Sorumsuz bir basının varlığını hiçbir şekilde sa
vunamayız; buna imkân yoktur. Biraz evvel söyle
diğim gibi, eğer varsa bu sorumlu basın dışındadır 
ve ona müeyyideler kanunlarımızda yeteri kadar var
dır, hizaya getirilir. Esasen biz onları da bir gazete
ci olarak pek kolay kabul etmeyiz. 

Bugün birçok ülkelerde kanun yapıcının basının 
çalışmalarına mümkün olduğu kadar az tesir etmesi 
gerektiği esası kabul edilmiştir. Bu ülkelerde basın 
özgürlüğünü ve meslek ahlâkını korumak, haber kay-
nakiariından engeSlsiz faydalanabilmeyi sağlamak ve 
onda, basın ve devlet ile toplum arasında dengeli bir 
münasebetin kurulmasına çalışmıştır; biz de aynı dü
şüncedeyiz. 

Kısa bir süre önce veya geçen yıldan bu yana bir
kaç defa kendileriyle temas ettiğimiz, ziyaret ettiği
miz Sayın Devlet Başkanı, Türk basınının daima bi
linçli olduğunu, sorumluluğunu müdrik bulunduğu
nu ve çalışmalariınm takdire şayan bulunduğunu ilti-
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fat olarak bize söylemişlerdir. Bu manevi iltifat bi- ı 
z!im için büyük bir değer itasın Aslında biz, mesle- I 
ğimizim mensupları olarak hiçbir yerden iltifat bek
lemeden kendi görevimizi yapmanın vicdan huzuru- I 

nu duyarız. Bu en ıbüyük kazancımızdır. 
Burada bazı muhterem arkadaşlarımızın «Basın I 

Ahlak Yasası, Basın Şeref Divanı» gibi önemli ko
nular üzeninde durduğunu gördüm ve memnun ol
dum. Bu arkadaşlarımız haklıdırlar. Biz de aslında I 
basın ahlakından yanayız. Her türlü ahlaksızlığın I 
daima karşısında yine basın müesseseleri gelir. Biz 
bu kontrollerden kaçınmıyoruz; ancak bir endişemiz 
vardır, Yüce Meclisi tenvir için bunları dile getirmek 
isteriım. 

Bugüne kadar bu tip bazı uygulamalarda iktidar
lar basmı sömürmek istemişlerdir. Biliyorsunuz, ka- I 
nunia kurulmuş barolar vardır, etibba odaları vardır, I 
mimar odaları vardır; ıbunlar birer kanunî teşekkül
dür. Bizde de 1950'den sonra basın odaları kurulmak 
istenmiştir; ama karşımıza büyük bir tehlike çıkmış- I 
tır. Nedir bu tehlike?.. O' zaman basın odalarının uy
gulandığı ülkeler İtalya ve Almanya gibi ülkelerdir. 
Burada iktidarların bugün çok iyi niyetle getıirdik-
leriiniin yarın tamamiyle aksi şekilde tecelli ettiğini 
görmüşüzdür. 

Muhterem arkadaşlar; 
tşte, basın ahlakı konusunda bizim endişeımıiz bu

dur. Hiçbir tedbirden yakınmayız; yani kanunî ve I 
ahlakî tedbirlerden; ancak bunlar kanunlardan mü
eyyidelere bağlanırsa, yarın gelecek parti iktidarları
nın bize ne gibi çoraplar öreceğini bilemeyiz. Ana
yasaya girmiş ©lan hükümler kolay kolay çıkarıla
maz. Onun için, bunun yerine, başından beri arz et
tiğim gibi, sorumsuzluğu giderecek başka tedbirlerin 
üzerinde meslek mensupları olarak dururuz. Memle
ketimizin basın seviyesi mamdolsun o kadar düşük 
değildir, düşük değildir hatta, bunu elbirliğiyle De- J 
ğerli Meclisimizin de katkısıyla yola getirebiliriz; 
ama kanunî müeyyidelerin söylediğim endişelerle kar
şısındayız, bizi lütfen mazur görün..,( Alkışlar) 

Affedersiniz:, sabrımızı mı taşırdım; özür dilerim. 
BAŞKAN — Sayın Yücel, benden geUm'iyor; söz 

alıp da zaman bulamayacaık ve konuşmalarını yapa
mayacak bazı üyeler var. 

MUSTAFA YÜCEL — Arkadaşlarımın hakkına 
tecavüz ettiğimi biliyorum; anoak muhterem arka
daşlarıma şu noktayı belirtmek isterim : 

Muhterem arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu 
bu Tasarının genel konuları üzerimde durdu. Ben 
mesleğimin icabı olaralk, bir özel durumla eğer biraz | 
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fazla konuşuyorsam lütfen müsamaha buyursunlar. 
Bir iki dakikada tamamlarım; ama emrederseniz şim
di çekilirim^ 

BAŞKAN — Yok efendim, tamamlayın, rica ede
rim; yalnız biraz çabuk tamamlarsanız diğer söz alan 
sayım üyelere de imkân vermiş oluruz. 

MUSTAFA YÜCEL — Ona hürmet ederim 
efendim, tabiî. 

BAŞKAN — Lütfen; buyurun. 
MUSTAFA YÜCEL — Efendim, Türk basını

nın bugün, yani, 1982 yılında, biraz evvel arz ettiğim 
bunca mücadeleden sonra, Sayın Komisyon af bu
yursun, böyle bir Tasarıyla karşılaşması mesleğimiz 
bakımımdan cidden talihsizliktir; bunu vurgulamadan 
geçemiyorum. 

Bir iki cümle de sendikalarla ilgillli olarak söyle
mek, arz etmek istiyorum. Bu konuda da getirilen 
düzenlemelerin 12 Eylül öncesi sendika hareketleri
nin bir tepkisi olduğu hiç şüphesizdir. Namuslu, işi
ne bağlı, büyük çoğunluğu olaylara karışmamış işçi
yi kanaatimce muhatap almak pek yerinde olmaz. 
Özellikle sendikacı arkadaşlarımızın da titizlikle üze
rinde durduğu gibi, Mecliste ve Meclis dışında, bazı 
maddeler, bazı hükümler sendikaların varlığını tehli
keye düşürücü nitelikte kabul edilmektedir. 

Bir noktayı belirtmekte fayda görürüm. Eğer 
Türkiye sosyal devlet anlayışı ve çalışanlarla çalıştı
ranlar arasında adalet istiyorsa güçlü sendikacılığı 
geliştirmek zorundadır. Nedir bu güçlü sendikacılık 
bize göre?.. Güçlü sendika demek, Allahın günü so
kağa dökülüp greve giderek veya direnişlerle ekono
miyi tahrip etmeye çalışan sendika demek değildir 
bize göre. Güçlü sendika, hem işverene makul istek
lerini kabul ettiren, hem de işyerini güçlendiren sen
dikadır ve yine bazen işyerini güçlendirmek için ken
di üyelerinin de fedakârlıklar yapmasının icap ettiği
ni müdrik sendikadır. Almanya son 20 yılda ekono
mik krizden böyle güçlü sendikalar vasıtasıyla kur
tulmuştur. Ben sendikacı değilim, bu konuda fazla 
fikrim yok, ancak Gazeteciler Sendikası arkadaşları
mızla bir çatı altındayız. 

Şunu ifade edeyim ki, Atatürk'üm bize göre sen
dika anlayışı da bu olmuştur. Hemen her vesileyle 
Atatürk'ten bahsedilen bir Tasarıda, Atatürk'ün böy
le bir görüşüne yer vermemek doğrusu tarafımızdan 
yadırganmış oldu. 

Sendikalar bölümünde ifade edilen sivri yönler 
elbette ki, gerek Komisyon arkadaşlarımın, gerek 
Muhterem Meclisin sağduyusuyla düzeltilecektir. 
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Ben 'basın özgürlüğü konusunda sözlerimi Büyük 
Atatürk'ün bir vecizesiyle bağlamak işitiyorum: «Ba
sın hürriyetinden doğacak mahzurların yegane izale 
vasıtası yine basın hürriyetidir. »\ 

Muhterem arkadaşlarım; sabrınızı taşırdığımdan 
dolayı özür diler, Başkanlık Divanına ve hepinize 
derin saygılar sunarım efendimi. (Alkışlar) 

Çok teşekkür ederim müsamahanıza efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Sayın Peköz, buyurun efendimi. 

ATALAY PEKÖZ — Danışma Meclisiriin Say
gıdeğer Başkanı ve pek muhterem üyeleri; 

Anayasalar, milletlerin kaderi üzerinde en büyük 
tesir gücü olan hukukî belgelerdir. İşte bu çok önem
li sebepledir ki, anayasa üzerinde herhangi bir şekil
de çalışma yapmak, meslek ve sanatı ne olursa olsun, 
vatandaş için ulvî, saygıdeğer, üstün bir çalışma ka
rakteri taşır. 

Türkiyemizin dört bir yanından sevilerek, sayıla
rak, seçilerek gelen ve bu Yüce çatı altında siz aziz 
arkadaşlarımdan oluşan Danışma Meclisinin aslî gö
revi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hazırlamak 
olduğuna göre, büyük Milletimizin kaderine tesir 
edecek olan bu çok önemlli belge üzerindeki çalışma-
ıJarımız tarih önünde büyük bir sorumluluk taşımak
tadır ve taşıyacaktır. 

Genel Kurul çalışmalarımıza kaynak teşkil eden 
Tasarıyı uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda ve 
üstün feragat duygulan içinde hazırlayan Anayasa 
Komisyonumuzun çok Değerli Başkanı ve üyelerine 
ayrı ayrı teşekkür, takdir ve tebriklerimi sunuyorum. 
Ayrıca, Genel Kurul çalışmalarımızın Devlerimize 
ve Büyük Mil etimize huzur, güven, istikrar ve refah 
getirecek bir sonuca ulaşmasını Genab-ı Hak'tan ni
yaz ediyorum. 

Muhterem üyeler; 

Bu anakadar çok değerli hatip arkadaşlarım Ta
sarının bütünü üzerinde ve çok kere bölüm ve hatta 
maddelerine de inerek gerçekten üstün görüşlerini 
açıkladılar; Tasarıyı övdüler, yerdiler, eleştirdiler. 
Bana ne kaildi diye düşünüyorum da, 'bütünü üzerin
de pek bir şey kalmadığını,' ancak maddelere geçil
dikte bazı görevlerimin olacağını şimdiden görür gi
bi oluyorum. 

Bununla beraber, mümkün olduğu kadar teker
rüre meydan vermemek üzere Tasarının bütününe 
ilişkin bazı noktalar üzerinde kısaca görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın dili üzerindeki görüşmelerde ve Ta

sarımızda konuya ilişkin olarak dikkat çöken keli
melerden sadece «hürriyet, özgürlük»ı ve «millet, 
ulus» kelimeleri üzerinde, kısaca görüş arz etmek İs
tiyorum, 

«Hür»\ ve «Hürriyet» kelimeleri yerine kullanılan 
«Özgür» ve «Özgürlük» kelimeleri gerek şekil ve ge
rek mana bakımından yanlıştır. Kelimenin kökü, gö
rüldüğü üzere «Öz») dür. Ne var ki, dilimizde «Gür»/ 
diye bir ek yoktur. «Gür» bol, çok, fazla manasına 
gelen bir sıfattır. «Öz»j ve «Gür»! isim cinsinden ke
limeler olduğuna göre, «Özgür» şekli ekle yapılan 
bir türetme değil, iki kelimeyi yan yana getirmek 
suretiyle birleştirme olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Türkçede islimler ek almadan birbirine bağlana
maz, birleşik kelime haline getirilemez. «Özgür»ı ke
limesi olsa olsa «Özü gür» olabilir ki, bu takdirde 
mana düşmüş olacaktır. 

Türk Dil Kurumunun sözlüklerinde bile 1934 yı
lından beri kelimeye ilişkin ıbir istikrar görmek müm
kün değildir. Kurum, yayınlarında sırası ile «'Erkin, 
erkinlik, özgen, özgenlik» ve nihayet «Özgür, özgür
lük»/ kelimelerini «Hür, hürriyet», in karşılığı olarak 
kullanmıştır. 

îşte dil anarşisi böyle tutarsız ve hatalı davranış
lar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

O halde tarihimizde, edebiyatımızda, sanatımızda, 
dilimizde, velhasıl topyekûn benliğimizde müessese
leşmiş, abideleşrriiş, «ıhür» ve «Hürriyet», kelimeleri
ne lütfen dokunmayalım. 

«Millet»ı karşılığı olarak kullanılmak istenilen 
«Ulus» kelimesi aslında Moğolcadır ve «Halk» an
lamına gelir. «Halk»ı maddî bir varlıktır ve insan top
luluğu, bütün insanlar, kalabalık demektir. «Halk» 
mefhumunda devamlılık vasfı da yoktur. Buna mu
kabil «Millet»! devamlılık gösteren manevî bir var
lıktır. Gerçekte «Milet»ı kelimesinin öz Türkçe kar
şılığı «(Budun» dur. ilkokulda «Yurdumu, budunu
mu, özümden çok seveceğim» diye ilk derslerden ön
ce ettiğimiz yemin işte bu gerçekten kaynaklanmafc-
ttadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, bilerek veya bilmeyerek kullanıl

mak isteniil'en «Uruıs»ı kelimesi tamamen yabancıdır, 
yanlıştır, Türk'ün değildir. O halde geliniz biz yine 
«Millet» e dönelim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasasının 20 yıllık' uygulaması, memle-

(ketimizde demokrasi kavramıyla bağdaştırıılması as
la mümkün olmayan en önemli likıi temayülü ortaya 
koymuş ve 'bu iki temayülü müşahhıas hale getiren 
olaylar Devletimize, Milletimize çok pahalıya mal 
olmuştur. Bu temayüllerden 'birincisi, Anayasanın ta
nıdığı temd hak ve hürriyetleri, bu temel hak ve 
(hürriyetlerin topyekûn yok ©dilmesi yahut başkala
rının kendilerine ait temel hak ve hürriyetleri kullan
malarının önlenrnesi için suiistimal temayülü olmuş
tur. Bu temayülün Devlet ve Milletimize çok pahalı
ya mal edilmesini 'intaç eden; peşinde getirdiği vakı
aları sıralamak istemiyor ve bir kere daha şanlı Si
lahlı Kuvvetlerimize ve onun mümtaz, güzide ku
mandanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 

Anayasanın her vatandaşa tanıdığı hak ve hürri
yetler, ancak Türk Devletinin ve onun yine Anaya
sada gösterilen teme1! niteliklerinin mevcudiyetiyle 
tayinidir, 

Türk Devletli veya Türk Devletlinin temel nitelik
leri ortadan kalktığı gün, Türk vatandaşlarının hak 
ve hürriyetlerinden bahsedilemez. 

Diğer 'taraftan Anayasanın tanıdığı hak ve hürri
yetler, her vatandaş içindir. Bir 'kimsenin kendisine 
ait hak ve hürriyetleri kullanırken, başkalarına ait 
olan'Iara tecavüz etmesi, kendi bak ve hürriyetlerinin 
sınırını aşmış olması demektir ki, buna asla müsa
maha edilemez. Kaldı ki, bizatihi devletin varlığına 
ve temel niteliklerine tecavüz, topyekûn vatandaş
ların hak ve hürriyetlerinden tamaımıyla mahrum 
kalmasını intaç eder. Ancak, rejimin esasları içlinde 

1 ısiyasî mücadele mümkündür. Anayasanın tanıdığı te
mel hak ve hürriyetler rejime karşı mücadele için 
kullanılamaz.- Ne hazin tecellidir ki, 1961 Anayasa
sının tanıdığı engin hak ve hürriyetlere sanıp olan
lar, bu hakları suiistimal ederek, rejime karşı müca
deleye kalkışmışlardır. 

1961 Anayasasının uygulamada getirdiği çok yan
lış temayüllerden ikincisi, yargı organlarının ve muh
tar müesseselerin siyasî iktidarı sınırlamaları olmuş
tur. Her ne kadar yargı organlarının ve bir kısım 
müesseselerin bağımsızlığı seçmen çoğunluğuna da
yanan 'siyasî, iktidarın beli kural ve usullerle sınır
lanması fonksiyonunun bir teminatı ise de, bu te
minat siyasî iktidarı oluşturan yasama ve yürütme 
organlarına ve bu organların kararlarına karşı, yar
gının ve muhtar müesseselerin sınırsız 'bir şekilde sı
nırlama yetkisine sahip oldukları anlamına asla gel
mez.! 

Yargı organlarının ve muhtar müesseselerin siya
sî iktidarı sınırlamadaki rolleri, sınırlayıcı kural ve 
usulleri bizzat yaratmak değil, Anayasa ve kanun
larla sevk edilmiş kural ve usulleri uygulamaktan 
ibarettir. Lütfen, insafla, izanla düşünelim değerli ar
kadaşlarım; 12 Eylül öncesinde yargı organları ve 
muhtar müesseseler ne yapmışlardı?.. 

Böylece çok kısa olarak 1961 Anayasasının uy
gulamada aksayan, 12 Eylül'e gelişe amil olan baş
lıca ikıi yönü üzerinde görüşlerimi arz etmiş 'bulunu
yorum. Ancak hemen ilave etmeliyim ki, 12 Eylül'e 
gelişe amil olan ve 1961 Anayasasından kaynakla
nan başkaca çok sebepler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarihî tekâmülü ve cereyan eden bütün olayları 

gözönünde tutarak, Türkiye'yi bunalımlara sürükle
meden, süreklilik ifade eden bir istikrar içinde idare 
edebilmek için, yeniden yapacağımız Anayasanın te
mel ilkeleri neler olmalıdır, neler olmalı idi? Şimdi 
bunlar hakkındaki görüşlerimi yine kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Konuşmamın bu bölümünde temel ilkeler açısın
dan Tasarıyı eleştirecek değilim, bu konuya madde
lere geçildiğinde teker teker tekrar dönmek üstiyo-
rum, 

Anayasamızın temel ilkeleri şunlar olmalıdır: 
Müilet iradesinin üstünlüğü ve bölüşülmezliği hiç 

bir tartışmaya mahal vermeyecek şekillide Anayasada 
hâkim olmalıdır. 

İnsan Hakları Beyannamesindeki hak ve hürri
yetlerin tümüne Türk vatandaşı şeklen ve fiilen sahip 
olmalı, bunları eksiksiz kullanabilmelidir. Ancak, bu 
hak ve hürriyetlerin her türlü suiistimali kesinlikle 
önlenmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti millî bir Devlettir. Türk 
Miletinin bütün fertleri kaderde kıvanç ve tasada' 
ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ül
küler etrafında topludur. Millet hâkimiyetinin eksik
siz varlığı, insan hak ve hürriyetlerinin, millî daya
nışmanın, sosyal adaletin, ferdin ve toplumun refa
hının gerçekleştirilmesi ve. teminat altına alınması la
zımdır; 

Eğitimin, kültürün millî olma vasfı mutlaka ve 
mutlaka konmmallıdiT. 

Can ve mal güvenliğinin eksiksiz olarak sağlan
ması zarurîdir. 

Devletin bütün organlarının tam bir ahenk için
de, Devletin işlerliği ve güçlülüğü esasına dayalı ola
rak çalıştırılması gereklidir. 
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Devletim fulkıaralıık, işsizlik, cahillik ve çaresizlik
le mücadele içinde olması zarurîdir. 

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve Devletlin 
kalkınması vasfının korunması lazımdır. 

Adaletin mutlaka ve süratle tecellisi sağlanmalı
dır, 

Din ve vicdan hürriyetinin hiç bir müdahaleye 
maruz kalmaksızın kullanılabilmesli gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarımıza bu temel ilkeler ışığı altında 

baktığımızda, mutlaka gerçekleşen veya gerçekleşme
yen yönler görmek mümkündür. Hatta sırası gelmiş
ken iki nokta üzerine de değinmek suretiyle maruza
tıma son vermek istiyorum,. 

Değerli arkadaşlarım; 
1924 Anayasasının hazırlanmasında iki büyük 

merhum çok değerli tarihçinin büyük yardımları, kat-
ıkıları olmuştur ve Türk tarihi 1924 Anayasasına ak
setmiştir. Bu değerli tarihçileri; Şemsettin Günaltay 
ve Fuat Köprülü'yü rahmetle anıyorum, 

1961 Anayasasının hazırlanmasında büyük ölçüde 
merhum Enver Ziya Karall'ın katkısı olmuştur; fa
kat ne hazin tecellidir ki, bu büyük tarihçi bir bakı
ma kendi ilmî kariyerine, diğer bakımdan da 1961 
Anayasasına gölge düşürmüştür; çünkü, 1961 Ana
yasasında siyaset tarihin içine sokulmuştur. 1961 
Anayasasının en büyük hatalı taraflarından birisi işte 
budur; siyasetin tarih içine sokulup, gerçek tarihin 
çarpıtılmış olmasıdır. 

Diğer aklıma gelen ve bu Tasarının bana iham 
ettiği nokta şudur: 

Tasarı bütünüyle siyaset ilim ve sanatına ve siya
setçiye karşı bir tepki ifade etmektedir. Bu tepkiyi 
hak eden siyasetçilerimiiz maalesef olmuştur; fakat 
tepkinin hemen hemen bütün siyasetçileri hedef ala
cak şekilde dozunu kaçırmış olduğunu müşahade 
ediyorum ve yine kesin görüşüm ve kanaatim odur 
iki, siyaset ilim ve sanatına ve 'siyasetçiye mutlaka 
faziletlin hâıkim olacağını ümit ediyorum ve bu ka
naatimi elan muhafaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarımı; 
Ben, her şeye rağmen Tasarımızın olumlu oldu

ğuna (inanıyor ve bu inanç içinde gerekli düzeltme ve 
düzenlemelerin sağduyu sahibi Yüce Meclisinizce 
mutlaka yapılacağına, bu suretle tarihimize ve bü
yük milletimize yaraşır bir Anayasaya hayatiyet ka
zandıracağımıza güveniyorum. 

i Allah yardımcımız olsun. 
Hepimize sonsuz saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
I Ben, doğrudan konuya gireceğim ve çok kısa za

manda konuşmamı bitirmeye çalışacağını., 

2485 sayılı Kurucu Meclis Kanununun başlangı
cında belirtildiği üzere, Kurucu Meclis ve onun bir 
kanadı olan Danışma Meclisi Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığını, ülke
nin ve milletinin bütünlüğü, bölünmezliğini, toplu
mun huzurunu koruyacak, mıillî dayanışma, sosyal 
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerden eşitlik ilkesine göre yararlan
masını, hukukun üstünlüğünü sağlayacak, demokra
tik ve laik hukuk devleti düzenini kuracak bir Ana
yasa yapmaya çalışıyoruz. Bunun için seçtiğimiz 
Anayasa Komisyonu aylarca süren çalışmalar sonun
da '.bir Tasarı getirmiştir. Adı üstünde; «Tasarı.»' Bu 
Tasan olgunlaştırılmak üzere hazırlanan bir metin
dir. İnsan yapısıdır ve diğer Ikişiler için eksik ve ku
surlu tarafları olacaktır. Aslında herkesi % 100 
memnun edecek 'bir metin hazırlamak mümkün de
ğildir. Demokrasinin kuralı budur. Yani, çoğunluk 
tarafından benimsenecek bir metin demokratiktir. 
Genel Kurulumuz, bu Tasarının ittifaka yakın bir ek
seriyeti sağlayacak biçimde Anayasa metnini hazır
lama durumundadır. 

Anayasa Komisyonunun hazırladığı metin bana 
göre ekseriyeti sağlayacak nitelikte bir metindir; an
cak iyileştiırilmesii gerekir. 

I Anayasa Tasarısı, «Genel Esaslar»!, «Temel Hak
lar ve Ödevler», «Cumhuriyetin Temel Organları» 
olarak üç 'kısımda toplanmıştır iki, bu ayırım bence 

I doğrudur, 
10 maddeden ibaret olan «Genel Esaslar»,, Cum-

I huriyetin ilik kuruluşunda tespit edilmiş olan esaslar
dır. Bunlardan geriye dönüş söz konusu olamaz; an-

I caık geliştirilebilir. 
I 72 maddede düzenlenen «Temel Haklar ve Ödev-
I ler»! ise, toplumumuzun bugünkü yapısına ve geliş-
I me hızına uygun biçimde olmalıdır. Tasarı burada 
I oldukça başarılı sayılabilir. Üzerinde ittifaka yaklaş-
I manın en zor olduğu fikirler burada belirir; ancak 
I akılcı bir müzakereyle ittifaka yakın çoğunluğun be

nimseyeceği maddelerin düzenlenmesi Genel Kuru-
I lumuza düşüyor. 
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Burada şunu belirtmek isterim ki, kişi hakkını ve 
hürriyetimi kullanırken başkalarının hak ve hüroiyet-
'lerine saygılı olmak zorundadır. Ancak, hak ve hür
riyetimin sınırını kendsi çizamez. Bu sınırı ancak 
Anayasa çizecektir. 

Burada grev ve lokavt hakkından bahsetmek is
tiyorum. îş hayatının vazgeçimez iki unsurudur bu 
grev ve 'lokavt hakkı. Bu haklardan birinin kullanıl
masına imkân olmadığı zaman öbür hakkın kulla
nılmasından bahsetmek mümkün değildir. Meselâ, 
kamu görevi yapan bir kuruluş lokavt hakkını kulla
namaz; çünkü, kamu görevi durdurulamaz. işte bu
rada grev hakkı 'kullanılırsa 'bu davranış demokrasi 
kurallarına uymaz ve kamu yararı zedelenir. 

ISayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
50 milyona yaklaşan nüfusumuzun önemli bir 

kısmının hakkı bu Tasarıda yer almamıştır. Nasıl 
alacağını burada düşünmek yerinde olur. O da şu : 

Yüksek veya orta tahsil ya da meslek öğrenimi 
yapamayan, tahsili yarıda kalan, ya da herhangi bir 
öğrenim kurumundan yararlanma olanağı bulama
yan ve kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmış bulu
nan kadın - erkek gençlerimizin durumudur. 

Çıkarılan bazı kanunlar da; Çıraklık Kanunu, 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu gibi kanun
lar bu konuyu düzenleyememiştir, muvaffak olama
mıştır, milyarlar verildiği halde muvaffak olama
mıştır. Çok sınırlı kalmıştır bunların muvaffakiyeti. 
Bazı ülkelerde bunun çaresi bulunmuş gibidir. Mil
lî eğitime ya da üniversitelere dayalı olmayan, ber
berlikten tutun uçak tamirine kadar (Ben bunların 
örneklerini gördüm) yüze yakın meslek dalında tat
bikî meslek ve sanat eğitim ve öğretimi yapılıyor 
ve bunlara sertifika veriliyor, diploma veriliyor, 
kredi veriliyor. 

İşte Anayasamız bu konuyu gerçekleştirecek bir 
madde sevk etmeli ve kuruluş, işleyiş ve kredi esas
larının kanunla düzenleneceğini kabul etmelidir. Ya
ni yalnız çalışanlar değil, milyonlara varan, çalışma 
imkânı bulamayan kişiler de düşünülmelidir. 

«Cumhuriyetin Temel Organları» kısmında ise, 
şimdiye kadar konuşan ihtisas sahibi arkadaşları
mın fikirlerine saygı duyuyor, burada fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. 

Bazı noktalarda fikrimi beyan ederek sözlerime 
son vermek istiyorum. 

Bunlardan biri; idarenin kuruluşuna ait olan 150 I 
nci maddede yer alan fikirdir. Bu fikir geliştirilerek 
yeniden düzenlenmelidir ve 4951 sayılı Kanundaki | 

gibi düzenlemeler icraya tanınmamalıdır. Çünkü, 
1961 Anayasasının 112 nci maddesi 150 nci madde 
gibi olmasına rağmen fonksiyonunu yapamamıştır. 
Hangi idarenin kanunla kurulacağı belli olmadığı 
için bir yandan 4951 sayılı Kanuna göre yeni bakan
lıklar kurulmuş, bir yandan da kanunsuz daireler ku
rularak Devlet bütçesi emrivakilerle karşı karşıya 
bırakılmıştır. Bütçe açıklarının nedenlerinden önem
lisi budur. 

İkincisi; 'Kamu görevini yürütecek kişilerin statü
leri 1961 Anayasasında olduğu gibi karışıklığa mey
dan verecek şekilde düzenlenmiştir. 150 nci madde
de yerini bulan hükme göre kamu görevini yürüte
cek kişilerin statüleri aslî ve sürekli kamu görevinin 
memur elinde yürütüleceği, 1961 Anayasasında ol
duğu gibi, aynen kabul edilmiştir. Oysa, hangi gö
revin aslî; fakat süreksiz, hangi görevin sürekli, fa
kat aslî olmadığını tespit etmek hemen hemen im
kânsızdır. Esasen bu hüküm 20 yıl süreyle memur 
- işçi ayırımında tutarsızlıklara sebep olmuş ve ic
rayı sarsacak boyutlara ulaşmıştır. 

Kanımca Devlet, «Ben şu hizmeti yapacağım» 
demişse, o hizmetin gerektirdiği görevler kamu göre
vidir. Çalıştırılanlar yönünden geçiciliğin veya aslî ol
mamanın önemi yoktur. Bu görevleri yapacak kişiler 
kamu görevlisidir. Bunların çalışma statüleri kanunla 
düzenlenir. Bu nedenlerle «Aslî» ve «Sürekli» tabir
lerinden vazgeçilmelidir. 

Benim için çok zor olan bir konuya da dokun
mak istiyorum; (Sayıştaydan geldiğim için) Sayış
tay konusu; 

Sayıştayın durumuna gelince : 
Devletin menkul ve gayrimenkul malları ve ver

giyle oluşan fonları vardır. Bu vatlığın ve kamu 
fonlarının Türk Ulusu adına ya da onun temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ve fakat 
icrayla ilişkisi olmadan denetlenmesi gerekir. Bu 
yetki yargısal bir denetimle gerçekleşebilir. Tasarının 
bu denetim için getirdiği esaslar çağdaştır ve mem
leket gerçeklerine uygundur. 

Burada, KİT'lerin Sayıştayca denetimi üzerinde 
fazlaca duruldu, ben de birkaç söz söylemeden ge
çemeyeceğim, 

KİT'ler halen Başbakanlık Yüksek Murakabe Ku
rulu tarafından denetleniyor. Bir rapor hazırlanıyor 
ve bu rapor üzerinden Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde hesaplar ibra ediliyor. 1950 yılından beri be
nim gördüğüm durum bu; yani asıl denetim Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ait. 
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Başbakanlık Yüksek Murakabe Kurulunun Başba- I 
kanlığa; yani icraya bağlı olması KİT'lerin deneti
mini zayıflatıyor; icranın kendi kendini denetlemesi 
anlamına geliyor. Üyelerin ve diğer denetenlerin hiç- I 
bir teminat hakkı yok. Oysa trilyonlara varan ka
mu fonlarını kullanan KİT'lerin icra ile ilişiği olma
yan bir denetim organı tarafından denetlenmesi ge- I 
rekiyor- I 

Gerek eleman ve gerekse makine gücü son derece I 
gelişmiş olan Sayıştay bu denetimi Meclis adına ya
pabilir. Önemle vurgulamak isterim ki, KİT'lerin de- I 
netiminin icrayla ilişiği kesilmelidir. I 

Savıştavın KİT'ler üzerindeki denetimi klasik bir 1 
denetim olmayacaktır. Tasarının 109 uncu maddesi- I 
ne konan bir fıkra ile' KİT'lerin Sayıştayca denetim I 
usul ve sesları, bunların yapıları ve faaliyet tarzları I 
gözetilerek kanunla düzenlenecektir; yani Sayıştay I 
klasik denetim dışında bir denetim yapacaktır. Bu I 
Sayıştayda olabilir, yoksa müstakil, Sayıştaya ben
zer başka bir kurum da olabilir ve raporlarını Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisine sunacaktır. I 

Şimdi burada şunu belirtmek isterim : Bir Ulus- I 
lararası Yüksek Denetim Kurumlan Örgütü var. I 
aNTOSM\ Bu Örgüt 1980 yılında Kenya'nın baş
kenti Nairobi'de toplandı ve bu toplantıda bazı de
netim kararları oldı. Bu kararlardan bir tanesi de 
KİT'lerin denetimi. 

Bu KİT'lerin denetiminde kamu girişimlerinin de
netimine son derece önem verildi, bunlardan bir iki I 
misal vermek suretiyle kapatacağım konuyu. 

INTOSAI'nın KİT'lere ait kararından bazıları 
şöyle : I 

Denetim; ekonomik, sosyal ve ticarî hedefler açı
sından ele alınmalıdır. 

Toplumun elde ettiği yararın yansıtıldığı bir çe
şit verimlilik mizam yapılmalıdır, çıkarılmalıdır. 

Faaliyetlerin değerlendirilmesinde esas kriterler 
saptanmalıdır, 

Modern denetim tekniğine uyulmalıdır. 
İşte bu, ancak böyle bir modern müessesenin 

mevcudiyetiyle mümkün olabilir, bugünkü haliyle hiç
bir yere varılamaz. 

Sözlerime son verirken Anayasa Mahkemesi hak
kında da iki kelime söylemek isterim. 

Anayasa Mahkemesi bence en az dokuz üye ile 
kurulmalı, salt çoklukla; yani sekiz üye ile karar ver
melidir 
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Bir de şu noktaya dokunmak isterim : «Anayasa 
Mahkemesi kararları kesindir.» deniyor; fakat bu hü
küm eskiden de böyle olmasına rağmen Anayasa 
Mahkemesi iptal kararlarının kesin olduğunu; fa
kat ret kararlarının kesin olmadığını kabul etti ve 
öyle oldu ki, bir kanun maddesi, eğer Anayasaya 
aykırılığı iddia ediliyorsa bir defa, beş defa, belki 
on defa üzerinde ta ki iptala gidene kadar dava açı-
labilme durumu meydana geldi ki, bu yolun kapa
tılması lazımdır, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime son verirken Anayasa Komisyonu Sa

yın Başkanına, sayın üyelerine ve beni dinlemek lüt-
funda bulunduğunuz için sizlere en derin saygılarımı 
sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Zeki Yıldırım söz hakkından vazgeçmiştir. 

Bu itibarla söz sırası Sayın Kunter'de. 
Buyurun Sayın Kunter. 
TURGUT KUNTER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Çok önemli, çok hassas bir konu hakkında şah

sî görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmek için hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Söylemeye bile lüzum yok ki, Yüce Heyetinizin 
yasama dönemi başında seçerek 1982 Anayasa Ta
sarısını yapmakla göreve getirdiğiniz Sayın Anayasa 
Komisyonumuz 23 Kasım 1981 tarihinden bu yana 
ürettiği, bilhassa son birbuçuk aylık sürede geceli 
gündüzlü çalışarak bizlere sunduğu Tasarıyla tarihî 
bir görev yapmış bulunmaktadır. 

Ne var ki, yapılan ve Danışma Meclisimizin Sa
yın Başkanına sunulan Tasarının sunulduğu tarihten 
bu yana üzerinde ileri - geri çok şeyler konuşulmuş
tur. Bunu gayet tabiî karşılamak lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bendeniz bu mevzuda Danışma Meclisimize vü

cut veren 2485 sayılı Kanundan yola çıkarak Sayın 
Anayasa Komisyonumuzun demokratik düzene geç
me yolunda ürettiği ve nihayet onu görüşme konu
su yapmak, müzakere konusu yapmak üzere Mecli
simize getirdiği bu Tasarı için başta Sayın Komisyon 
Başkanı olmak üzere, Komisyonun bütün sayın üye
lerine teşekkürü kaçınılmaz bir vazife olarak biliyo
rum^ 

Çok iyi bildiğiniz gibi 2485 sayılı Kanuna göre 
1982 Anayasa Tasarısını Danışma Meclisimizin 1982 
Anayasa Kanunu olarak souçlandırması ve bunu 
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Millî Güvenlik Konseyine sunması hem bir numara
lı görevi, hem de şeref borcumuzdur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Güzel Türkçemizde çok güzel atasözleri vardır. 

Onlardan pek anlamlı olan biri de «Tekerrür, takar
rürü mucip olur» şeklinde olanıdır. Bunun manası 
hiç şüphesiz bütün sayın arkadaşlarımın bildiği gi
bi, tekrar etmek, yerleşme ve kavileşmeyi sağlar de
mektin 

O itibarla, benden evvel konuşmuş, kıymetli fi
kir, düşünce ve mütalaalarını ortaya koymuş arka
daşlarımın değindikleri bazı hususlara bu düşünce 
altında az da olsa değinecek olursam şimdiden hoş
görüyle karşılanacağımı ummak isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyoonu üyesi sayın arkadaşımız 

Mümin Kavalalı, Danışma Meclisi Anayasa Komis
yonuna gelen üniversiteler, yüksek yargı organları, 
valilikler, kurum ve kuruluşların görüşlerinin siste
matik bir özetini yapmışlar ve bunları istifademiz 
için dolaplarımıza koymuşlardır. 

Bunun ötesinde, bu kıymetli özet çalışmalara kay
nak teşkil eden bütün bu dokümanlar ve bunların 
yanı sıra bir kısım münferit ve kişisel dokümanlar 
da bir kısmı çeviri olmak üzere dolaplarımıza inti
kal ettirilmiştir. 

Savın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu doküman yoğunluğu içinde Danışma Meclisi 

üyesi ve aynı zamanda her birimiz bir komisyon men
subu olarak bütün bunları incelemek, Anayasa Ko
misyonumuz mensupları hariç, diğer hütün üyeler 
olarak bizlerin hem komisyonlardaki, hem Genel 
Kuruldaki görevlerimizi yerine getirmemizi çok müş-
külleştirmiştir, 

Gene şunu arz etmeyi tarihî bir görev olarak te
lakki ederim ki, komisyonlarımıza havale edilen, ka
nun tasarı ve tekliflerini intaç etme çabamız ve çalış
malarımız bizlerin bir perspektif içinde bir numaralı 
göremiz olan Anayasa hazırlıklariyle layıkıyla, gön
lümüzün isteğince meşgul olmamız için bizi çok müş
kül durumlara koymuştur. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bugün yeni bir Anayasa hazırlanması söz konusu 

olan Ülkemizde bu çalışma ilk kez yapılmamaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar 
bu alanda geçirilmiş pek çok deneyimler vardır. Bun
lara kısaca değinirsek : 1215 Magna Carta'sı dünya
nın anayasa hareketlerine öncülük etmiş olan, İngil
tere başta olmak üzere, hemen bütün demokrasi 

I mücadelesi yapan ülkelerde anayasal metinlerin tek 
I xmacı olmuştur. Bu, iktidardaki mutlak hükümdarın 
I yetkilerinin sınırlanmasıdır. Bunun tabiî sonucu da 
I vatandaş hak ve .hürriyetlerinin sınırlarının hüküm-
I dar karşısında genişletilmesidir. 
I Türkiye'nin siyasal gelişmesi içinde de bu anaya-
I sa hareketleri bu çizgiyi izlemiştir. 
I Osmanlı - Türk Tarihinin ilk Anayasasının 1876 
I tarihini taşımasına rağmen, anayasal hareketler çok 
I daha önceleri başlamıştır. Anayasal hareketler yuka-
I rıda da değindiğimiz gibi, talepte bulunanlar açısın-
I dan bir hürriyet mücadelesi olmuştur. Taba olmaktan 
I kurtulan kişi devletin vatandaşı olmuştur. Vatandaş 
I birtakım haklara ve hürriyetlere kavuşmuş ve bu şek-
I liyle hükümdar tekelinden haklar çıkarak vatandaş-
I larla paylaşılmıştır. Böylece, hükümdar haklarının 
I alanı doğal olarak daralmıştır. 

I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I (Bu hareket seyiri Sened-i İttifak, Tanzimat Fer-
I manı, diğer fermanlar 1876 Kanun-u Esasisi çizgisi-
I ni takip ederek 1921 Anayasasına kadar gelmiştir. 

I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I 1876 Kanun-u Esasisi Osmanlı - Türk Devletinin 
I ilk Anayasasıdır. Bu Anayasa dinci, monarşik bir 
I devlet şekli kabul etmiş olmasına rağmen, Padişa-
I hin o zamana kadar fermanlarla sınırlanmış da olsa 
I tek başına kullandığı otorite böylece Padişahla Mec-
I lis arasında taksim edilmiştir. Yasama yetkisi Meclis-i 
I Umumî adı verilen ve Heyet-i A'yan ile Heyet-i Me-
I busan adlarındaki iki meclisten oluşan bir organa 
I verilmiştir. 
I 1876 Kanun-u Esasi, 1908 ve 1914 tarihlerinde 
I iki defa değişikliğe uğramış ve nihayet 16 Mart 
I 1920'de İstanbul'u işgal eden İngilizlerin Meclis-i 
I Mebusan'ı basmaları ile fiilen son bulmuştur. 
I Bundan sonra 1921 Anayasası sıraya gelmektedir. 
I İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclisin dağıtılması üze-
I rine 23 Nisan 1920'de Büyük Önder, Büyük Kurtarıcı 
I Mustafa Kemal Paşa'mn Başkanlığında Büyük Mil-
I let Meclisi Ankara'da toplanmış, toplanan yeni Mec-
I lis Anayasa yapılması için çalışmalarına başlamış ve 
I 24 maddelik 20 Ocak 1921 tarihli çok kısa bir Ana-
I yasa meydana getirilmiştir. Bu Anayasada 1923 yı-
I lında yapılan bir'değişiklikle Devletin şeklinin Cumhu-
I riyet okluğuna ve bunun yanı sıra Devletin diminin 
j İslam dtinli olduğuna dair lifci de, hüküm eklenmiştir. 
I Bundan sonra sıraya 1924 Anayasası girmiştir. 
I Cumhuriyetin ilk Anayasası 24 Nisan 1924 tarihli 
I ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiyye Kanunudur. Bu 
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Anayasa o tarihden 1960 yılına kadar yürürlükte kal
mış ve 27 Mayıs Askerî Müdahalesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

1924 Anayasası 125 maddedir, 'başlangıçta. Dev
letin dini İslam dini olarak kabul edilmişse de, 1928 
yılında getirilen bir hüküm ille bu islam dini olma 
hususu Anayasadan çıkarılmıştır. 

1961 Anayasasına gelecek olursak : 27 Mayıs 
1960 Askerî 'Müdahalesini müteakip oluşturulan Ku
rucu Mecliste yapılmış Anayasadır. Uygulama ala
nına konulduğu 9 Temmuz 1961 tarihinden itibaren 
oluşturulan Mecliste tek yanlı düşünce sahiplerinin 
bulunması, dibacesi birtakım yeni kurum ve kuruluş
lar getirmesine karşılık icrayı zayıflatması ve nihayet 
uygulamadaki zaafiyetler dolayısıyla Ülkenin 12 Ey
lül 1980 tarihinde çok tehlikeli çizgilere gelmesine 
âmil olan bu Anayasa zamanını tamamlamıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, parlamenter 
sisteme giden bir çizgi içlendiği kanaatine varılmış; 
fakat bu gidişle başarıya ulaşıldığı söylenecek duru
ma gelinememiştir. 

Atatürk ve İnönü gibi olağanüstü liderlerin ya
rarlı olan etkinlikleri ondan sonrası liderler döne
minde zararlı olmaya başlamıştır. 1908'den beri gelen 
gelişme ve arayış, ilk kez 1961 Anayasası ile gerçek
leştirildiği sanılmış; fakat bu kez de aşırılığa kaçıl
ın ıştır. Yetkileri bir kurul lehine sınırlandırılmak iste
nen yürütmenin gücü âdeta yok edilmiştir. 1961 Ana
yasasının 4 üncü maddesindeki, «Millet egemenliğini 
Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar 
eliyle kullanır» fıkrasına dayanarak yürütmenin gücü 
birçok güç odaklarıyla sınırlandırılmıştır. Bunda o 
kadar ifrata gidilmiştir ki, sonuçta güçleri sınırlı bir 
yürütme, yerini güçsüz bir yürütmeye ve onun orta
mına bırakmıştır. 

1961 yılından 12 Eylül 1980 Cumhuriyeti Kurtar
ma ve Kollama Harekâtına kadar geçen süredeki 
olaylar gözönüne alınırsa bu düzenlemenin başarısız
lığının açıklığı kolayca anlaşılır. 

Yıllarca süren yürütme gücü bunalımı bilindiği 
gibi Devlet mekanizmasını işlemez hale getirmiş ve 
giderek vahimleşen durum bir askerî müdahale ile 
ancak sona erebilmiştir. 

Diğer önemli bir nokta : Bugüne kadar sürdürü
len parlamenter sistemi kurma, yürütmenin yetkileri
ni iyice sınırlayıp hak ve hürriyetleri mümkün olduğu 
kadar artırma çabaları bir elit tabaka tarafından yü
rütülmüştür; bazen çatışma, bazen müdahale şeklinde 
yürütülen çabalar büyük halk kitleleri dışında cere
yan etmiştir. 
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1808 Sened-i İttifakı, 1839 Tanzimat Fermanı ve 
diğer fermanlarla, 1878, 1921, 1924 ve 1961 Anayasa
ları halktan ve alttan gelen istem ve tepkinin değil, 
aydın grupların eseridir. Halk tarafından benimsen
meleri bahis konusu ise, halk tarafından başlatılmış 
olmaları söz konusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sened-i İttifaktan başlayarak 1961 Anayasasına 

kadarki anayasa hareketlerimizin tarihlerine göre sı
ralamalarını kısaca yaptıktan sonra 1982 Anayasa 
Tasarısına geliyorum. 

Yeni hazırlanacak Anayasada, toplumun tarihsel 
gelişme çizgisine uygun düzenleme yapılmasına dik
kat edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Yapılacak 
olan, belirli yetkilere sahip etkin bir yürütmeyi parla
mento ile bağdaştırmaktır. Bunun, başkanlık veya 
yarıbaşkanlık sistemleriyle gerçekleştirilmesi akla 
gelen ilk yoldur. 

Yalnız, gerek başkanlık gerekse de yarıbaşkanlık 
sistemleri Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri izledi
ği tarihsel çizgisine uymayan sistemlerdir. 

Başkanlık sistemi her ne kadar Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yüz yıllardan beri başarılı olarak uy
gulanıyorsa da Amerika dışında, özellikle Latin Ame
rika ülkelerinde uygulanması hiç başarılı değildir. Ni
tekim bu yüzden, aynı sistemin Amerika Birleşik 
Devletleri dışındaki uygulamasına siyaset bilimciler, 
başkanlık sisteminden ayırmak için ayrı bir ad ver
mişler; «Başkanlıksı sistem» demişlerdir. Bu, Başkan
lık sisteminin dejenere olmuş ve bütün yetkilerin fii
len başkanın elinde toplanmış olduğu şeklidir. 

Daha önce 1919 Weimarr Anayasasının kabul et
tiği, günümüzde Fransa'nın uyguladığı yarıbaşkanlık 
sistemi ise, Weimarr'da başarılı olamamış, Fransa'da 
durmadan eleştirilen bir sistemdir. 

Sistem olarak henüz tamamen yerleşip son değer
lendirilmesi yapılmış değildir. Fransa'da 1958 şartla
rının ve General De Gaulle'ün kişiliğinin karışımıyla 
ortaya çıkan bu formülün ayrı bir sistem olup olma
dığı bile tartışılmaktadır. 

O halde bizim için sorunun çözümü, yepyeni bir 
sistem tercihinde değil; fakat bugüne kadar uygulan
mak istenen,, ama uygulanamayan sistemin ıslahında -
dır. Bu sistem de baştan beri özlemi çekilen parla
menter sistemdir. 

Yalnız parlamenter sistem öyle olmalıdır ki, yü
rütme gücü ve onun başı olan Cumhurbaşkanımn 
yetkileri artırılmalı ve İngilizlerin çok övdükleri, 
«Denetim ve Dengeler» mekanizması sağlam bir şe
kilde tesis edilmelidir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Sayın Komisyonumuz benim gördüğüm kadarıy

la, yukarıda bize mülhem olan düşünce ve fikirler
den hareket ederek, güçlü devlet fikrini müdir bir 
fikir olarak benimsemiştir. Böylece, dört kısımdan 
oluşturulan Anayasa Tasarısı «Genel Esaslar, Temel 
Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, 
Son Hükümler» şeklinde biçimlendirilmiştir. 

Benden evvel konuşan çok değerli arkadaşlarım, 
bilhassa 9 Ağustosa kadar olan devrede konuşan ar
kadaşlarım ve ondan sonra Yüce Genel Kurulumu
zun aldığı karar çerçevesinde konuşan çok değerli ar
kadaşlarım, maddeler üzerinde çok yararlı bilgiler 
sunmuşlardır. Bendeniz şahsen, tekrar olmasın dü
şüncesiyle bu hususlara temas etmeyeceğim. Ancak, 
buraya kadar özetlediğimiz bütün bu hususlardan 
sonra, Sayın Anayasa Komisyonumuzca oluşturulan 
Tasarının ileride maddelerine geçildiği zaman, mad
deler üzerindeki düşünce ve fikirlerimizi (tabiî imkân 
olursa) ve fikirlerimizi arz etmeyi saklı tutarak, Ta-
sarıda'ki bir ıkısım nirengi noktalara değinmeyi uy
gun görmekteyim. 

'1.. Başlangıç ı(dibaçe) Anayasa Tasarısı elimize 
geçtiğinde yoktu. Bunun Genel Kurul müzakereleri 
'ilerledikçe en uygun bir şekilde tedvin edileceği sa
yın Komisyon Başkanı tarafından İfade edilmiştir. 

12. Bunun gibi, genel gerekçe de yoktu. 'Bunun 
da Sayın Komisyonca en uygun bir şekilde tedvin 
edileceği şüphesizdir. 

13, 30 Temmuzda elimize geçen Sıra Sayısı 166'ya 
ek l'deki Anayasa Tasarısında, bir-iki Sayın Komis
yon üyesi hariç olmak üzere, diğer Sayın Komisyon 
üyelerimin muhalefet şerhleri ve saklı tuttukları söz 
hakları açıklanmış, bunlar bizlere, sayın larkadaşları-
mızın düşünceleri istikametinde ışık tutmuştur, 

4. Yüce Genel Kuruldaki ıbir kısım sayın arka
daşlarımızın temas ettikleri aynı kavramların birbirle
rinden ayrı kelimelerle ifade edilmesi şeklindeki 'hu
suslar, ibare ve cümle 'teselsüllerinin akımı Sayın 
Komiisyonumuzca hıiç şüphesiz düzeltilecektir. 

5. 2'(H0 maddelik Tasarının yaklaşık 70 maddesi 
yeni düzenlemeleri yasalara bırakmaktadır. Bu nokta, 
Anayasa Tasarımızın pek önemli noktalarından biri
dir. Çünkü, bundan evvel 19ı6>l Anayasının miada 
bağladığı yasalardan hatta bugün bile çıkmış olma
yanları vardır. 

6. Yine geçici maddeler Tasarıda yer almamış
tır. Yanlış anlamadıysam Sayın Anayasa Komisyonu 

Başkanımız, bu geçici maddelerin de müzakereler 
geliştikçe belirecek eğilimlere göre tekevvün ve ted
vin edileceğini ifade etmişlerdir., 

'Bu husus ıhiç şüphesiz ki, dayanaklı bir düşün
cedir. Fakat geçici maddelerin tasarı maddelerinin 
niceliklerimi 'bozmayacak, onları tamamlayacak ve tü
müyle uyum sağlayacak bir şekilde tedvini 'bir zo
runluluktur. 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi 'bitirmeden tasarının genel aşamasında, 

şu noktalara da değinmeyi doğru görmekteyim. 
iBunlar : Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, ekono

mik ve sosyal ikonular, yasama organının üye sayısı 
ve Devlet Danışma Konseyi konularıdır. 

'BAŞKAN — Sayın Kunter, beş dakikanız var 
efendim., 

TURGUT KUNTER — Cumhurbaşkanlığı : 
Anayasa Tasarımızdaki güçlü devlet müdir fik

rinden hareketle seçilecek Cumhurbaşkanımız geniş 
yetkilerle teçhiz edilmiştir. Cumhurbaşkanı, eğer hata 
etmiyorsam 191812 Anayasasına, anayasal kuruluş ola
rak giren '111 kurum ve kuruluşun gözetimi ve dene
timini yapmakla yükümlüdür. 

İBu büyük yetkilerle ve bu büyük vazifelerle fiili
den yükümlenmiş ve donatılmış olan sayın Cumhur
başkanının bütün bunlara doğrudan meşgul olacağı 
düşünülürse, kendi bünyesinde bir büyük sekreter-
yaya ihtiyaç vardır. 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 
(Bunun ötesinde Tasarımızın lılO uncu maddesi, 

Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclislimin' 
dışından aday gösterilebilmesinıi hükme bağlamıştır. 
'Bu husus görüşmelerimizde 'bir kısım sayın arkadaş-
larımızca Cumhurbaşkanının doğrudan milletçe, bir 
ıkısım sayın arkadaşlarımızca Türkiye Büyük Millet 
Meclisince seçilmesi gibi iki görüşün ortaya çıkma
sına neden olmuştur. Bendenizin kişisel kanaatim, 
Büyük Millet Meclisinin dışından Cumhurbaşkanlığı
na aday gösterilen veya olan muhterem kişinin doğ
rudan millet tarafından seçilmesi doğrultusundadır; 
fakat bunu realiize etmek için tabiî bu maddeden bu 
hususu tecrit edici yemi bir madde tekevvün ve ted
vin etmek gerekeceği şüphesizdir.! 

Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Başbakanın durumu da şu şekildedir : Yine Ta

sarımızın 1126 neı maddesi başbakanın da 'Büyük Mil
let Mieclisiniin dışından seçilebileceğini hükme bağla
mıştır. Tabiî bu, yapılan yasama meclisi seçimlerin
de ve bunun sonucunda bir partinin tek başına hü-
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kümet kuramayacak veya partiler koalisyonu üze
rinde anlaşamayacakları faraziyesine dayanmaktadır. 
Bunu 'bendeniz 'böyle anlamaktayım. Yoksa -bir par
ti, yapılan seçimler sonucunda tek başına hükümet 
çıkarabilirse, ıbu olmadığına göre meclisteki parti
ler bir koalisyona giddbilirlerse, biç şüphesiz başba
kan parlamento içinden ya tek başına, ya da koalis
yon ortaklarından büyük olanın başkam olacaktır. 

ıSayın Başkan, değerli ark adaşlarım; 
Ekonomik ve sosyal konulara da Sayın Başkanım 

eğer bir dakika veya ilki halkiıka 'müsamaha buyurur
larsa değinmek istiyorum; çok önemli bir konudur. 

Ekonomik ve sosyal konuların başında Tasarı 
neşredildiğinden beni işçi ve işveren ilişkileri gefcnek-
tediir. Grev ve lokavt konusunda işçi kesiminin şikâ
yetleri artmıştır. Bu konuda aklı selimin hâkim ola
cağını ve kazanılmış haklara bağlı kalınacağını dü
şünmekteyiz. Durumun halk, adalet, nasafet kavram
ları içinde ele alınacağı muhakkaktır. 112 Eylül 1980 
Cumhuriyeti Kollama ve Kurtarma Harekâtı barış
çıdır, binaenaleyh, konuyu ibarış dışı sürdürmekte 
ve böylece sonuca varılacağım düşünmekte isabet ol
mamak gerekir. 

lEkonomik ve sosyal (konular bahsinde Anayasa 
Tasarımız 'bir Ekonomik ve Sosyal Konsey getir
mektedir. Ancak bu Ekonomik ve Sosyal Konsey 
dolayısıyla bende mülhem olan fikirleri de kısaca 
ortaya koymak isterim v: 

Ekonomik ve sosyal meseleler bildiğiniz gibi bir 
ülkenin baş meseleleridir; fakat bunlardan ekonomik 
olanı sosyal meselelerin ekonominin sağlam tabanı 
üzerine oturtulmasıyla realize olacağı için, onu başko-
nu olarak mütalaa etmek gereklidir. 

Askerî ve kültürel meselelerin çözüme bağlan
ması; yani ülkenin millî savunması, Silahlı Kuvvet
lerinin günün koşullarına göre teslihi, teçhizi ve akla 
gelebilecek bütün modern imkânlarla donatılması 
ekonomiye bağlıdır. 

Kültürel hareketlerin yine günün şartlarına göre 
geliştirilmesi de, yine ekonominin sağlığına dayanır. 
Çünkü hangi hareket olursa olsun onun karşısında 
bir malî porte vardır ve bu da memleketin ekono
mik ve malî gücüne bağlı bir keyfiyettir. Böyle olun
ca, yeni tasarıda teşkil edilmiş Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşki
latı , ve Merkez Bankasının sıkı bir bağ kurmaları 
şarttır ve zarurettir. 

Yasama organındaki üye sayısı konusu; 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Anayasa Tasarımız Danışma Konseyi olarak bir 

anayasal kuruluş getirmiş ve böylece Millet Meclisi 
sayısı da 400 olarak belirlenmiştir. 400 milletvekili 
bugünkü 45 milyonu aşkın Türkiye Cumhuriyeti için 
azdır. Tasarının tümü üzerinde daha başta konuşan 
bir sayın arkadaşımız çift meclisli Batı ülkelerinde 
millet meclisi kanadının 500'den aşağı olmadığını 
ifade etmişlerdir ki, bu bir hakikattir. Kanımızca Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ifrata kaçmadan 450'den 
aşağı olmamalıdır. Tabiî bunu, bundan evvelki tatbi
kata göre belki de söylemiş oluyorum; ama bunun 
için bir kriter kabul edilmelidir ve uygulanmalıdır. 

Devlet Danışma Konseyine de kısaca değinecek 
olursak : 

Anayasa Tasarımızda Devlet Danışma Konseyi 
anayasal bir kuruluş olarak yer almış bulunmaktadır. 
Buna mukabil Anayasa Mahkemesi ise, Yüce Divan 
görevi Yargıtaya devredildiği için, denilebilir ki, yar
gı organı niteliğini kaybetmiştir. Bu hüviyete bürün
müş olan Anayasa Mahkemesi ile Devlet Danışma 
Konseyi birleştirilerek bir Devlet Konseyi teşkil edil
mesi ve bu Konseyin Anayasada Devlet Danışma 
Konseyi niteliğini oluşturan bir statüye kavuşturulma
sı ve bu hüviyetle Cumhurbaşkanına gerek Anayasa, 
gerekse de kanunla belli edilecek konularda danış
manlık yapacak bir konsey hüviyetine girmesi, kurum 
ve kuruluşları bir ölçüde olsun azaltmak ve işleri ba
site irca etmek bakımından daha uygun görülmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak şu hususu dile getirmek isterim ki, 

Sayın Anayasa Komisyonumuz uzun ve yorucu bir 
çalışmadan sonra tasarıyı Genel Kurulumuza getir
miş bulunmaktadır. Tasarı kanımca, 12 Eylül 1980 
esprisine uygun bir veçhe göstermektedir. Şahsen işa
ret ve arz etmek durumunda bulunduğum noktalara, 
bilhassa benden evvel konuşan ve benden sonra ko
nuşacak değerli arkadaşlarımın yaptıkları ve yapa
cakları konuşmalarda, üzerinde durulan ve parmak 
basılan noktalar üzerinde Genel Kurulumuzun has
sasiyetle duracağını ve değerli Anayasa Komisyonu
muzun da katkılarıyla tasarının en uygun bir şekle 
getirileceğine içtenlikle inanıyorum. 

Bu düşünce ve inanç içinde Sayın Başkanımıza, 
Danışma Meclisi üyesi değerli arkadaşlarıma,, başta 
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Sayın Başkanları olmak üzere tüm Anayasa Komis
yonu üyelerine teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Sayın Erener, buyurun efendim. 
ABDÜLKADlR ERENER — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlar; 
Meclis hayatımızın en büyük hususiyeti arz et

tiği muaşeret ve seviye tarafıdır. Bu seviye millet ha
yatında nesilden nesile intikal ederek ve uğurlu bir 
tradisyon olarak yaşayacaktır. 

Münferit maddeler halinde çok büyük değer ifa
de eden tasarı ileriye doğru bir adım aitmiş; fa
kat ikinci adımı atmamıştır. Her haliyle büyük bir 
himmetin eseridir. Realist ve hür bir zihniyetle tes
pit edilen maddeler, hukuk için cidden birer kazanç 
olmuşlardır. Komisyon ne kadar tebrik edilse azdır. 

Tasarı üzerindeki vâfcıfane düşünceleri istifade ile 
dinledik. Şu ciheti ne kadar tekrar etsek azdır ki, bu
gün milletçe vazifemiz sadece bir Anayasa kaleme 
almak kadar basit bir mesele değildir. Geçtiğimiz. 
yakın mazi milletçe meselemizin ne olduğunu bütün 
belagâtıyla ifadeye müsaittir. Bu mazi arkadaşlar ta
rafından layıkıyla dile getirilmiş, o kadar ki, bir daha 
o günlerin kâbusunu rüyada dahi. görmeye artık ta
hammül kalmadığı hususu bütün endişesiyle ve bütün 
felaketiyle ifade edilmiştir. 

Anayasa metninin böyle bir endişeli maziden il
ham aldığına dair ciddî deliller vardır; fakat sistem 
hususunda sarih değildir. Maksadım Anayasanın sa
dece sistem hususuna temas etmektir. Çünkü anaya
saların sistemler haricinde kalan bütün maddeleri de
mokratik anayasalarda umumiyetle aynen mevcut 
bulunurlar. Bu hükümler üzerinde hatalar olsa da 
mühim değildir; fakat sistem üzerinde yapılacak hata, 
doğrudan doğruya o anayasanın taalluk ettiği dev
letin ve milletin bekasıyla alakadardır. 

Sistem mevzuunda hareket noktamız ne olacak
tır? Bunun meselesini vazetmek lazımdır. Arkadaşlar, 
bu memleketi ve bu milleti bir daha buhranlara dü
şürmeden ebediyet yolunda saadetle ve selametle 
yaşatacak ve ebedileştirecek olan hukuk nizamı ne 
olmalıdır, ne mahiyette ve ne karakterde olmalıdır? 
tşte meselemiz budur ve bu meseleye cevap aramak
tır. 

Bunun cevabını ve tedbirini ararken onu düşünen 
bir varlık sıfatıyla, herşeyden evvel kendi zihnimizde 
ve kendi vicdanımızda arayacağız. Muayyen ve ka-
lııplaşımış fersude formüllerde ve dejenere sistemler 

piyasasında değil, vatanının ve mıilletinin hürdyet ve 
istiklal senedini 'kaleme almak mevkiinde bulunan bir 
Meclisin, herşeyden evvel bu 'hürriyeti ve bu istiklali 
ıkendi zihninde ve kendi vicdanında bulmuş olaca
ğından ve şunun bunun fersude reçetelerine esir ol
mayacağından, hiç kimsenin şüphesi olmamak icap 
eder. 

Şu halde, biz bu Anayasayı realiteler vasatında 
evvela kendi zihnimizde ve (kendi vicdanımızda nu-
munesıiz ve modelsiz olarak halke'tmek mevkiindeyiz. 
Alklen ve vicdanen bulacağımız böyle bir sistem, şa
yet 'bugün dünyada mevcut sistemlerden (herhangi bi
risine uygun düşüyorsa ve o sistem de icaplarına 
uymak mevkiinde bulunduğumuz medeniyet cihanı
nın makbulü olan bir sistem ise; 'ancak bu halde ve 
bu şarlar dairesinde vazifemiz 'biraz daha kolaylaşa
cak ve 'bu takdirde, aneselenin sadece bir tercih me
selesinden ibaret kalacaktır. O halde meselemizi ikin
di defa vazedelim : 

(Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi?.. İş
te, hepsi bundan ibaret. İsmine demokrasi denilen 
ve sekiz asırlık tarihi olan siyasi rejim bünyesindei 
sonraları bu bünyeye tamamiyle yabancı ve esasen 
her ikisinin bir arada yaşaması imkânsız bir parazit 
unsur olan siyasi partiler, girmemiş olsa idi; iki sis
tem arasında, yani 'parlamenter sistem ile başkanlık 
sistemi arasında bir tercih zahmetine girmeye lüzum 
ve mahal kalmazdı. Zira, o taikdirde iki sistem ara
sındaki fark, sadece hukuk sahasında kalan masum 
bir değişiklikten, masum 'bir farktan ibaret olurdu. 
Fakat, menseinde Anglikan Kilisesi ile Protestan Ki
lisesi arasındaki, İngiliz dahili harbinin karşılıklı 
cepheleri demek olan Whigs ve Tories yani liberal 
parti ve muhafazakar parti ile açılan partili rejim 
zemininde parlamenter sistem ile 'başkanlık sistemi 
arasında zamanla dağlar ve dünyalar kadar 'büyük 
farklar ve bilhassa hayatî farklar meydana geldiği 
içindir ki ve sırf bu sebepledir ki, her iki sistem ara
sında böyle bir mukayese ve böyle bir tercih zaru
reti, kendisini şiddetle hissettirmiştir. 

Yapacağımız böyle 'bir mukayese, iıki ayrı ve bir
birine taban tabana zıt 'ilki tip demokratik sistem ara
sında, yani parlamenter sistem ile başkanlık sistemi 
arasında olacaktır. Bu rneyanda zikri çok geçen 1991 
Anayasası parlamenter sistem içinde yer almaktadır. 
19 sene müddetle memleketimizde tatbikat mevzuu 
olan 11961 Anayasası üzerinde konuşmayan, ona te
mas etmeyen hiçbir arkadaşımız kaknamiiştır. Onun 
hâkim olduğu 19 senelik devri tasvir eden arkadiasl'a-
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rın iherbiri, büyük ürpertiler içerisinde bu tasviri yap
mışlardır. 'Bunda 'bütün Meclis müttefiktir; ancak ba
zı noktalar üzerinde kısaca durmak icap ediyor. 

(Bir düşünceye göre, '112 Eylül evvelinde yapılan 
bütün fenalıklar ve tüyler ürpertici bütün fecaatlar 
19101 Anayasasının eseri değil, idarî kadroların ve 
bir kısım ikazaî 'heyetlerin eseridir. Yoksa, 191611 Ana
yasası hiç ağzını açmamış ve kütüphanelerin rafla
rında uslu uslu oturmuştur. IBöyle bir düşünce, şu 
yolda (bir kaçınılmaz .suali derhal hatıra getirmez mi: 
Bütün bu idarî kadroları ve bu bir kısım kazaî mü
esseseleri ıkikn aradı, kim buldu, kim bir araya getirdi, 
kim organize etti ve kim aksiyon sahasında vazife
lendirdi?., 

ıtşte, Ibütün bunlar, '19*611 Anayasasının marifetle
ridir. Yahut, daha 'başka, daiha objektif söyleyeyim; 
•bütün bu marifetler, parlamenter demokrasinin mari
fetleridir. Bir anayasanın tatbiki devresıinde - eğer iyi 
eller yok ise, o iyi elleri işte o anayasa ortadan kal
dırmıştır d'a onun için onlar ortada görünmez olmuş-
laırdırj 

(Burada «Parti» denilen nesne, her iki sistem 'ara
sında en büyük fark unsuru olarak yer almaktadır. 
Arkadaşlar; iherkes kabul eder iki, devlet ve millet 
hayatında en ideal sistem, o mahalde mevcut ola'bi-
len en meziyetli, en faziletli ve en kabiliyetli insan
ları idare ve tasarruf mevkiine getirebilen bir «is
temdir. 'Bunu, (beşeriyet fikrinde tasavvur etmiş, ha
yalinde yaşatmış ve fakat bunun metodunu bir türlü 
bulup 'çıkaramamıştır. iFalkat, arkadaşlar; çok teessür
lere değer ki, faziletin metodunu bulup çıkarmayan 
beşeriyet, faziletsizliğin metodunu bulmuş, çıkartmış 
ve sabaya sevk etmiştir. Partiler cihetinde iki zıt sis
tem arasındaki uçsuz ıbucaksız farklardan bazılarını, 
misal olmak üzere 'birkaç cümle ihaMnde sevk edelim •: 

Parlamenter sistemde hükümet partilidir ve parti
zandır. Meclis, keza partilidir ve partizandır. Hü
kümette istikrar yoktur. Hükümet her an hakaretlere 
maruzdur. (Bunun ismi de icranın kontrolüdür. Hü
kümet her an düşmek tehlikesi iife kaırşı karşıyadır. 
IBu sebeple huzur içinde değildir, programını tatbik 
etmeye vakti yoktur. Esasen, bütün mesaisi, Mecliste 
kendisine hakaret edenlere karşı muikabil iftiralar ve 
hakaret formülleri aramakla geçer. Parti grupları her 
dakika mevcut hükümeti düşürmek ve yerini almak 
için seferberdirler. Parlamento hayatı, bir meclis içi 
savaş ve bunun harice akseden cephesi ise, bir umumî 
iç savaş manzarası arz eder. Hatta buna akademis
yenler daha üstüne basarak, bu halin bir iç savaş 
olduğunu tebarüz ettirmektedirler, 

Böylece, gerek parlamento içi ve gerekse parla
mento dışı umumî hayat, bir milletlin normal aklî ve 
ahlakî hayatı değil, sayısız parçalara, gruplara ayrılmış 
irili ufaklı toplulukların birbirine girdiği, gırtlak gırt
lağa geldiği bir boğuşma hayatı, bir iç savaş hayatı
dır. Böyle bir hayatı, siz o memleketlerin meclis zabıt
larında, parti arşivlerinde, radyo ve televizyon bülten
lerinde ibretle ve hicapla her an görebilirsiniz. Tekrar 
tekrar o hayatı müşahede edebilirsiniz. 

Arkadaşlar; bu derecede seviyesiz bir hayat, insan
oğlunun ne mağara devrinde, ne taş devrinde yaşa
madığı, yaşamaya tahammül etmediği, esasen ha
yalinden geçirmeyi dahi düşünemediği bir hayattır. 
işte, fezalar çağı Avrupası, bunu bir rejim zannediyor 
ve ismine parlamenter demokrasi diyor. 

Buna mukabil başkanlık rejiminde ise; çok kısa 
olarak, hükümet, prensip olarak (prensip olarak diyo
rum) partili değildir. Meclisin kontroluna tabi değil
dir. Hükümetin düşürülmesi veya elegeçirilmesi müm
kün değildir. Böyle olunca da partiler için hükümeti 
ele geçirmek, onun bütün malî, idarî imkânlarına ka
vuşmak ve bu yoldan bu imkânları memleket sathın
daki parti kademelerine aktarmak mümkün değildir. 
Dolayısıyla particilik, orada bu sebeple enteresan de
ğildir. Esasen partilerin orada artmamasının sebebi 
budur. Böyle olunca, hükümet müstakardır, rahatça 
çalışır, kanun hakimiyeti vardır. Meclis de kendi va
zifesi lile rahatça meşgul olur. 

Arkadaşlar; birbirine zıt düşen iki sistem arasın
daki farkları yüzlerce sayfalık kitap içerisine sığıştır
mak dahi mümkün değildir. O itibarla, biz bu fark
ları sayıp dökmek yerine, kısa bir ibare ile hulasa et
mek istersek diyeceğiz ki, büyük iddia sayılmasın, 
şayet Avrupa onun yolunda yürümekte inat eder
se; pafllamenterizm, kısa bir zaman zarfında Av
rupa medeniyetini yıkmaya kafi gelebilecektir. 
Esasen, dejenere demokrasi demek olan parlamen
ter rejimin Avrupa'daki bütün mazisi 40 seneyi geç
memektedir. 40 senede Avrupa'nın- maruz kaldığı 
başdöndürücü inhitatı ve inkırazı bizler, hemen he
pimiz kolayca değerlendirmek imkanına sahibiz. 

Dejenere parlamenterizmin İngiltere'deki tarihi ise, 
dejenere kısım nazara alınmak şartı ile en geniş ölçü 
ile nihayet 80 senelik bir zamandan ibarettir. 80 sene 
zarfında, eskiden güneş batmayan imparatorluğun ne 
hale geldiğini düşünmek, bu rejimin mahiyetini göz
ler önüne serebilecektir. 

1961 Anayasasının hâkim olduğu devreyi tasvir 
eden bir yazıyı, vilayet gazetelerinin birinde görmüş-
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tüm. «Mizansen» başlığı altında yapılan bu tasvir, 
sadece objektif bir müşahadeden ibarettir. Hatta, ya
zının muharriri, «ben bunu sadece objektif olarak tas
vir ediyorum, bunun temelinde bir niyet var mıdır, 
yok mudur, bunu .düşünmedim. Maksadım böyle bir 
rejimin ve böyle bir Anayasanın her maksada elverişli 
umumî bir plan ve bir tezgâh olarak kullanılabilece
ğini tarafsız olarak gözler önüne sermekten ibarettir» 
Yazar gazetede tasvirine başlıyor ve devam ediyor: 

«Bu Anayasaya göre bu rejim partili bir hükü
mettir. Bütün bakanlar partilidir. O halde bütün, müs
teşarlar partilidir, umum müdürler partilidir, bütün 
şube müdürleri partilidir, devlet teşekkülleri partilidir, 
hülasa idarî kadro bir parti organından ibarettir. 

TRT partili bir kadro ile mayalanmış ve bir nevi 
otonomi içerisine alınmıştır. Üniversite kadroları yeni 
baştan parti piyonlarıyla doldurulmuş ve ilerisi için 
kendi aralarında seçim sistemi getirilmiştir, iç kad
roları parti piyonlarından ibaret olduğu için iç Sıeçim 
particiliğin devamı için emniyetli bir maya hizmetini 
görmüştür. Kazaî müesseseler de yeni baştan teşkil 
edilmiş ve parti piyonlarıyla mayalanmış ve iç seçim 
ile particiliğin devamı teminat altına alınmıştır. Ana
yasa Mahkemesi de böyle mayalanmış, böyle kurul
muş ve ilerisi için de particiliğin bütün metotları dü
şünülmüştür. 

tşte böyle bir tezgâh kurulmuş, kuvvetler tabiye 
edilmiş, sonra da cihazın düğmesine basılmıştır.» 

Muharrir şöyle diyor: «Cihaz muayyen bir he
defe doğru işlerken şayet ileride bazı aksaklıklara 
maruz kalırsa, onlar için de bir sıra tedbirler düşü
nülmüştür. Şöyle ki, eğer kanunlar sonradan tadil edi
lirse veya maksada mugayir yeni kanunlar çıkarılırsa 
derhal Anayasa Mahkemesine vazife düşecektir, bu 
kanunlar iptal edilecektir. Eğer partili idare kadrola
rında herhangi bir eleman başka yere nakledilirse, o 
zaman da derhal Danıştaya vazife düşecektir ve tayin 
emrine karşı yürütmeyi durdurma kararı verilecektir. 
İki saatte verilen yürütmeyi durdurma kararları ve 
bir sene süründürülen icrayı durdurma talepleri bu
nun açık- misalleri olabilir. TRT kendi yolunda de
vam eder, üniversiteler yollarında devam eder; çünkü 
otonomileri vardır.» 

Yazı biraz daha uzundur; fakat hülasası bundan 
ibarettir. «Fiilî vaziyet budur» der, «Bu bir tezgâhtır, 
kimin elline geçerse onun hususî niyetine göre işle
yecektir. işletmenin maksadım biz bilmeyiz, esasen 
biz bunu düşünmeyiz» der. Yani parlamenterizm, par
lamenter sistem bir devlet idaresi sistemi değildir; hü-
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kümetsiz bir sistemdir, parti içi bir sistemdir, bir spe
külasyon tezgâhıdır. Parti için çalışır, millet için ça
lışmaz. Buna en mütevazı misal olmak üzere yaşan
mış bir hadiseyi kısaca ifade edeceğim. Bu hadise, bir 
memlekette Türk mahkemelerinden verilmiş, katüeşmiş 
bir ilamın serencamını göstermesi cihetinden entere
sandır, bir - iki cümle içerisine sıkıştırıyorum. 

Bir ithalatçı hariçten mal ithal etmiştir. Malın 
bir kısmını ciddi bir ecnebi şirket satın almıştır. Güm
rük idaresi bu malların vergi ve resimlerini tahsil et
miş ve gümrükten mallar resmen ve muameleten çı
karılmıştır. Birkaç gün sonra gümrük, bu malların 
kaçak olduğundan bahsile el koymuştur ve şirket mal 
bedelini bankaya depo etmiştir, bir zaman sonra mah
keme bu paranın şirkete iadesine karar vermiştir. Mal
ların gümrük vergi ve resirnlerininin alındığı mahke
meye yazılan resmî bir yazıyla da ayrıca sabittir. 

Karar Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş ve 
icraya konulmuştur. Bu arada gümrük mensupları ban
kayı tazyik ederek parayı almışlar ve ikramiye diye 
aralarında taksim etmişlerdir, icra emrine karşı Umum 
Müdür direnmiş, para ödenmemiş, yani ilamın hükmü 
yerine getirilmemiştir, icra Dairesinin teşebbüsü üze
rine savcılık Umum Müdürü zabıta marifetiyle ma
kamına celbetmiş, bunun üzerine Umum Müdür bir 
yazı ibraz ederek «tşte bugün paranın icraya öden
mesini mahalline yazdım ve tahsisatı da gönderdim» 
demiş, araya adam koymuş, yalvarmış ve kurtulmuş
tur. Emir gitmiş, tahsisat gitmiş ve fakat paranın 
ödenmesi hususî olarak yine engellenmiştir. Zira para 
ödenirse gümrükçüden, ikramiye diye aldıkları parayı 
Hazinenin kendilerinden dava edeceği düşünülmüştür. 

Bu hikaye kısmı değil. Böylece Türk mahkemele
rinden verilen ve Temyiz Mahkemesince tasdik olu
nan bir ilamı Türkiye'de Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
tanımamış ve hükmünü icra etmemiştir. O halde, de
mek ki, şöyle bir devirde bir hükümet yoktur. Mesela 
şu hadise için bir hükümet mevcut değildir. 

Bunun üzerine Danıştaya dava açılmış, Danıştayda 
da dava reddedilmiştir. Yani bu ilamı bu memlekette 
Danıştay dahi tanımamıştır. Kaçakçı partilidir, eski 
bir parlamenterdir. Bu mevzuda müteaddit şikayetna
meler Gümrük Teftiş Heyeti Riyasetine, Bakana ve 
Başbakana noter marifetiyle tebliğ edilmiştir, hiçbiri
sinden cevap alınmamıştır. 

işte arkadaşlar, partili idare budur, 1-961 statüsü, 
yahut bırakalım, parlamenter demokrasi budur. Ama 
hususî sebeplerle parlamenter demokrasi başka yerler-
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de bu şekilde yüzkarası olarak tatbik edilmiyorsa, bir 
gün o şartlar değişecek ve bu hale gelecektir. 

İşin bir hazin tarafı da şudur ki, bahsi geçen 
karar üzerine kararın düzeltilmesi talep edilmiş ve bu 
kere yenliden kuruluş üzerine Danıştay (Duyduğuma 
göre, eğer doğruysa) müterakim dosyalardaki bütün 
karar tashihi taleplerinin reddine toptan karar veril
mesini daha rahat görmüş, bunu münasip görmüş ve 
bu ıtalep de herhalde emsali arasında topyekûn böy
lece reddedilmiştir. Şimdi lise ecnebi ilamların dahi 
infaz edildiği bir asırda Türlk mahkemelerinden veri
len ve fakat Türkiye'de geçmeyen, tanınmayan bir 
ilam mevcuttur. Bunun müzeye konulup konulmaması 
düşünülebilir. 

Şimdi arkadaşlar, 
Tasvirine kalemlerin dahi kâfi gelmediği bir par

lamenter dejenere demokrasi vardır. Bunu izaha ve 
tavsife imkân yoktur. Bunun en hararetli tarafları 
dahi başkanlık rejimi hakkında hiçbir tenkit noktası 
bulamamışlardır. Son derecede dikkatlere layıktır ki, 
hiç bir müellif, hiç bir münekkit başkanlık sistemi hak
kında hiçbir kusur ve kabahat bulamadığı için bu 
sebeple bazı boş iddialara müracaata mecbur kal
mışlardır. Mesela; efendim, diktatörlüğe gidermiş.. 
Beri taraftan tarih başını kaldırıyor, size, iki asırdan 
beri diktatörlüğe gitmeyen tek rejim Amerika rejimi
dir diyor. Bazıları Cenubî Amerika'nın gecekondu 
devletlerini misal gösteriyor ve bizimle mukayeseye 
kalkışıyorlar. 

Arkadaşlar, insaf edilsin; asırlarca üç kıtaya hük
metmiş cihangir bir millet ile Yunan medeniyetini hi
mayesine almış ve büyük inkişaflarla yeniçağ Avru-
pasına nakletmiş bir millet ile nasıl olur da Cenubî 
Amerika'nın gecekondu devletleri veya Afrika'nın îdi 
Amin devletleri mukayese edilir. 

Şimdi de Anayasa Tasarısının sistem hususunda 
arz ettiğim mahiyetini kısaca tahlil edelim. 

Arkadaşlar; 
Değerli ve himmetli Komisyon memleket reali

telerini bir sistem vüsatında değil, dar ve münferit 
maddeler ölçüsünde nazara almakla ve Başkanlığa 
doğru bir adım atmakla iktifa etmiştir. Fakat asıl 
üzerinde dikkat edilmesi lazım gelen nokta şudur ki, 
Başkanlığa müteveccih bulunan Cumhurbaşkanının 
hariçten seçilmesi imkânıyla Cumhurbaşkanının ha
riçten Başbakan ve Bakan tayini imkânı çok plato
nik düşünülmüş. Çünkü 110 ve 111 inci maddelerin 

getirdiği 'hükümler, ıbütün 'bu 'bahsi geçen hükümleri 
tamamıyla ölü metin haline sokmuştur. O halde Ko-
misyom <boş yere zahmete girmiş oluyor bu cihetten. 

Bu iş üstelik bence çok tehlikeli olmuştur. Zira 
halk tarafından seçilen ve Amerika'daki tabirle se
çimden seçime değişen bir kral hakkında ancak varit 
olabilen salahiyetler tasarıyla Cumhurbaşkanına ve
rilmiştir ki, bu sisteme göre Cumhurbaşkanı, partili 
bir Cumhurbaşkanı olabilecektir. O takdirde 19 se
nede 12 Eylül'e gelmiş olan bu memleket bu tasa
rıyla yeni bir 12 Eylül'e 19 ayda pekâlâ gelebilecek
tir, kanaatim budur. Yarım adım daha atmak ya da 
bu adımdan geri dönmek ve açıkça, ben parlamenter 
demokrasi yolundayım veya başkanlık sistemi yolun
dayım diyebilmelidir. Bu takdirde maddelere geçme
den evvel Meclisin sistem tercihi iradesinin tezahürü 
için umumî bir reye müracaat edilmelidir. Böyle bir 
vuzuhsuz tasarı üzerine maddelere geçilmesi muva
fık görülmemelidir. 

Efendim, 1950 senesinde hatta 1946 senesinde ye
ni bir hukukî safhaya geçilmiş ve fakat icap eden hiç
bir isabetli tedbir düşünülmemiş ve bu hal 27 Mayıs 
müdahalesini hakkıyla davet etmiştir. 1961 senesinde 
yapılan Anayasa 12 Eylül kurtuluşunu zarurî, kılmış
tır. Şimdi de elde bir tasarı vardır. Bu tasarı bence 
yine 1961 yolundadır sistem olarak. Yani, kimseye 
tariz için söylemiyorum. Objektif bir şey olarak söy
lüyorum. Her defasında devleti hukuk hatırsın ordu 
kurtarsın, hukuk hatırsın ordu kurtarsın. Doğrusu 
güzel bir vazife taksimi ve bir iş bölümü. Hukukun 
vazifesi de o kadar güç değil; ama bu periyot daha 
ne kadar devam edebilir? 

Bu memlekette her teşekkül hep kendi menfaati
ni, maksadını ve niyetini düşünür. Her teşekkül ken
disinin Anayasasının yapılmasını ister. Çıkan sesler 
bunlar; fakat biz hususî emellerin Anayasalarını de
ğil, pek tabiîdir ki, milletin Anayasasını yapacağız ve 
biz çıkan bu hususî seslere değil, 45 milyonun çıkma
yan umumî sesine kulak vereceğiz. 

Şimdi ben diyorum ki, tehlikeli bir rejimi getire
rek bin türlü polis tedbirleri düşünmektense, tehlike
siz net, ta'fsil'atsız, sade, dışardan içerisi görülür açık 
bir rejim getirerek her türlü olağanüstü hallerden, 
olağanüstü tedbirlerden kurtulsak daha iyi olmaz 
mıydı? Parlamenter sistem kendisini bu memlekete 
öğretmek için daha ne yapmalıydı? Hâlâ efendim, 
«O bizim alıştığımız rejimdir» diyorlar. Sorarım on-
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lara, alıştığınız için mi son nefesinizde 11 Eylüle gel
diniz? Misalde münakaşa olmaz ve teşbihte hata ol
maz. Mazur görülsün. Bu söz, Nasrettin Hocanın 
meşhur; «Alıştı alıştı; ama ömrü vefa etmedi» sözünü 
hatırlatmıyor mu? 

Sonra arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimini dü
şünmeden evvel bir aday müessesesini düşünmek la
zımdır. Meselenin kaderi adaylık safhasına aittir. Mev
cut fersude usullere bağlı kalmadan bu mevzuda yep
yeni bir Anayasa müessesesi getirmek lazımdır. Mem
leketin kaderi bu noktaya bağlıdır. Kanaatimce, Rei
sicumhur adaylığı tesadüflere terkedilemez. Bu iş cid
dî surette düşünülmeli ve müesseseleştirilmelidir. Bu 
noktada taklitlere itibar etmeyelim. Sistemlere ve 
mefhumlara taassupla bağlanmayalım. Meseleyi, sis
tem mi, yoksa vatanmı seviyesine çıkarmayalım. Ya
ni, tarihte «hürriyet, hürriyet» denildi ve terazinin 
bir kefesine bu memlekette hürriyet ve bir kefesine 
de vatan konuldu. Hürriyet vatana tercih edildiği ve 
girilen bu hürriyet alış - verişinde hürriyet alındı va
tan verildi, hürriyet alındı vatan verildi nihayet vatan 
tükendi; tarih 1918. 

Arkadaşlar şimdi iş, vatan mı sistem mi, vatan mı, 
prensip mi kertesine gelrnemeılidir. Bu memleketi ya
şatacak hüküm ne ise onu düşünelim. Onu bulalım, 
onu tercih edelim. Memleketin şartlarını nazara ala
lım. Biz dünyadan çok şey öğrendik; biraz da biz dü

şünelim, biz bulalım ve dünya bizden birşeyler öğ
rensin. Yeni hükümler getirelim; fakat herhalde 
memleketin selameti muhafaza edilecek tek prensip 
olarak görülmelidir. 

Parlamenter sistem 2 nci Umumî Harpten sonra 
Avrupa'ya ingiltere'den sirayet eden bir sistemdir. 
Bu sistem Avrupa'da hergün inanılmayacak skandal-
lara ve felaketlere sebep olmaktadır. Bu halin Avru
pa'ya nasıl bir akibet vaat ettiği de meydandadır. Be
şeriyet birgün bu felaketten kurtulacaktır; fakat her
halde çilesi dolmamış bulunuyor. Ortada duran ha
kikati biz kendi gözümüzle görmek değerlendirmek 
mevkiindeyiz. Bu sefer de ufacık bir hakikati biz 
Avrupa'dan evvel görelim; günah olmaz. 12 Eylülde 
felaketten kılpayı olarak kurtulduk; bugün eldeki 

tasarı kabul edilirse bunun ne netice vereceği pek 
şüphelidir. O zaman nasıl bir istikbale hazırlandığı
mızı şimdiden takdir etmek güç değildir. 

Bence, sistem üzerinde her halde Komisyonun ye
niden birşeyler düşünmesi kabildir. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erener. 
Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo

rum. 

Kapanma Saati : 16,25 

» > • • « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : BaşkanveMIİ M. Vefik KİTAPÇIGÎL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler ;i 
1126 neı Birleşimimizin Dördüncü Oturumunu açı

yorum. 

Söz sırası Sayın Orel'de... Yoklar. 
Sayın Koran?.. Yoklar. 
Sayın Doğan Gürbüz?.. Yoklar. 
(Sayın Erdem, buyurun lütfen.) 

SADİ ERDEM — Yüce Meçisin Sayın Başlkanı, 
sayın üyeleri; 

Türkiyemiizin geleceğini yenliden kurma gayret ve 
çabalarımızın en önemli noiktasıma geldik; Anayasa
mızı görüşüyoruz. Bu gayret ve çalışmalarımızda yap-
malk istediklerimiz değil, yapabileceklerimiz önemli
dir. Tarih ve gelecek nesiller bizleri yaptıklarımızla 
yargılayacaklardır, Milletimizin ihtiyaçlarını bilme
ye, özlem ve 'bekleyişlerimi çok iyi değerlendirmeye 
mecburuz; çünıkü biz ıbu büyük millet için buradayız, 
bu 'büyük millete hizmet için gönülden görevliyiz. 
Vereceğimiz her kararın, oylayacağımız her önerge-
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ııkı, Ikabul edeceğimiz her teklifin gerek nesillerin ka
derleri ve mutluluklarını etkileyeceğini, milletimizin 
atisinin buna bağlı olduğunu biliyoruz. 

Tarih ve millet 'bize çolk az faniye nasip olan bir 
fırsatı tanımıştır. !Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir
meye, 'kullanmaya mecburuz. 'Bütün maddî âlemin 
ve milletimizin şu anda gözleri Yüce Meclisimizin 
üzerindedir. Bu imkânı doğru kullanmak, tercihleri-
ımizi tam 'bir 'birik ve bütünlük içerisinde, tarihin ve 
tecrübelerin ışığı altında, alklın ve faziletin, mantığın 
ve sağduyunun gösterdiği yönde yaparsak milletimiz 
'bundan yararlanacaktır. Aksi halde medenî âlem ve 
milletimiz çok şey kaybedecektir. 

Türk iMilletinıin Anayasasını yapmaya çalışaca-
cağız. îKendilerini çok iyi tanıdığımız özel şahısların, 
özel maksatların, özel kuruluşların, belirli çevrelerin 
özlemlerini ve iısteiklerinıi değil, milletimizin gerçek 
ihtiyaçlarını ve 'beklentilerini 'dikkate alacağız. Her
kesin kendi kafasındaki anayasayı değil, ancak Türlk 
Milletinin manevî vicdanında toplanmış ve şuurlaş-
mış değerlerini ortaya çıkaracağı Anayasayı yapaca
ğız ve bunu yaptığımız an bu büyük ve çetin sınavda 
başarılı olabildiğimiz söylenebilir. 

Aziz üyeler;1 

iSınırlanmız ötesindeki dünyada huzursuzluk var
dır. Çevremizde halk ve özgürlükler yitirilmiştir. Sa
vaşlar vardır, kan vardır, açlık vardır, mücadele var
dır; milyonlarca insan zorbalığın, devlet terörizminin 
sapık inançlarının, dogmatizmanın ve insanlık dışı 
hareketlerinin (kırbaçları altımda inim inim inlemek
tedirler. Muharebe meydan!arına sürüklenmekte, acı 
ve ıstırap dolu kaderlerini yaşamaktadırlar, ©unlar 
açtırlar, 'bunlar sefildirler, bunlar sahipsizdirler ve 
nihayet hunlar yöneticiler için ancak 'birer araçtır
lar. 

O ülkelerde devletin varlığını teşkil eden amaç ve 
görevler ile 'bunları gerçekleştirecek araçların karış
tırılması sonucu siyaset bir iktidar mücadelesi bir 
kavga ve savaş stratejilerinin uygulandığı saha ola
rak kabul edilmektedir. Devlet, artık koruyan, düze
ni sağlayan, refahı ve adaleti gerçekleştiren mües
sese olmaktan çıkarılmış, iktidarı ve güç tekelini elin
de bulunduran ve varlığı ancak 'bununla açıklanan 
'bir durum almışlardır. Sonuçta siyasî hayat bir mü
cadele alanı haline getirilmiş ve yalnız ve yalnız ik
tidarı ele geçirmek, paylaşmak veya etkilemek için 
yapılan bir mücadele tarzı şeklini »almıştır. Bu du
rumda politika eski erdemliliğini yitirmiştir. Politi-
Ika amaçla aracın karışması sonucu eski cazibesini 

de yitirmiştir. Nihayet, insanların büyük çoğunluğu 
politikaya, politika yoluyla hizmet etmeye, politika
cıya başka 'bir gözle 'bakar olmuşlardır. Partiler bu 
mücadele alanında gittikleri için gerçek anlamlarını 
yitirmişlerdir. Sistemler dahi eski saf ve doğru gö
rüşlerini 'değiştirmişlerdir. 'Bambaşka kılıklara gir
mişlerdir. İşte çağımızın ve çağımız insanlığının en 
büyük yanılgısı 'bu noktada olmuş ve medeniyete çok 
şeyler kaybettirmiştir, kaybettirmektedir. 

Aziz arkadaşlar; 
îşte sınırlarımızın ötesindeki durum budur. 
Türkiye'mize, milletimize bu dönemi, saadet do

lu, huzur dolu bu günleri bize nasip eden, temin eden 
asil Türk Ordusuna, asil Silahlı Kuvvetlere ve on
ların asil kumandanlarına teşekkür ederek bizi, dışa
rıya benzemek istidadında olan yurdumuzu kurtaran 
bu insanlara şükranla saygılarımı sunarım. 

'Biz, Cumhuriyet Anayasasını biraz evvel arz et
tiğim dünyadaki şartlar içerisinde yapıyoruz. Ülke
miz huzur, sükûnet, olağanüstü bir 'devir içinde de 
bütün özgürlüklerin ve hakların rahatlıkla kullanıldı
ğı bir dönemde anayasa yapacağız. Bu çok az millete 
nasip olmuştur. Yaratılan bu ortamı pek müstesna 
imkanlarla bize lütfedenlere gene teşekkürlerimizi arz 
ederiz. Görevimiz İleriye dönüktür, geleceğe yöne
liktir. Gözlerimizde ve kalbimizde vatandaşlarımızın 
yüzleri ve mutlu yaşam haklarının verdiği inançları 
vardır. Geçmiş de ancak bize tecrübe sağlıyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Daha evvel arkadaşlarımın konuşmalarından bir

çok şeyler öğrendim ve kendilerinin birçok hususlar
daki arz ettikleri fikirler benim de düşüncelerime 
çok uygundur. 

Bu sebeple, Tasarı üzerinde görüş ve değerlendir
melere geçmeden önce, kurulduğu günden beri çalı
şarak buraya bu Anayasa Tasarısını getiren Komis
yonumuza teşekkür ederiz. 

Anayasa Tasarısı üzerinde konuşan arkadaşları
mız çok kıymetli ve faydalı fikirler beyan ettiler. Bu 
fikirlerin çoğu benim de düşüncelerim doğrultusunda
dır. Benim söylemek istediğim hususların büyük bir 
kısmına arkadaşlarım temas ettiler. Ben artık burada 
bunlar üzerinde durmayacağım. Bilhassa mühim gör
düğüm (birkaç hususu şurada arz etmeyi zarurî gö-
rüyorum.1 

1. Devlet, kendisinden bekleneni yapması için 
mutlaka yetkili olmalıdır. 

Cumhurbaşkanına gereken yetkiler verilmeli; 
yetkisiz devlet mümkün 'olmadığı yi'bi, yetkisiz Cum
hurbaşkanı da mümkün değildir. 
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2. «İntikal dönemi» hususu dikkatle gözden ge
çirilmelidir. / 

3. Devlet Danışma Konseyi kanaatime göre da
ha iyi ve etkin bir duruma getirilmelidir. 

4. İkinci kısmın birinci bölümünde «Temel Hak
lar ve Ödevler», ikinci bölümde «Kişinin Hakları ve 
Ödevleri», üçüncü kısımda «Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler», dördüncü 'bölümde «Siyasî Hak
lar ve Ödevler», Üçüncü kısımda «Cumhuriyetin Te
mel Organları», birinci bölümde «Yasama Organı», 
ikinci bölümde «Yürütme Organı», «Devlet Danışma 
Konseyi» ve bununla alâkalı hususlar, «Olağanüstü 
Yönetim Usulleri», «Olağan üstü haller»in birinci ve 
üçüncü kısımları, «Malî hükümler», «Ekonomik ve 
Sosyal Konsey», «İdare» ile alâkalı hususlar, «'Plan
lama», «Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve 
işletilmesi, korunması» ile alâkalı hususlarda, «Üni
versiteler ve Yüksek Okullar» ve diğer fakültelerle 
alâkalı hususlarda, «Türk Dil Akademisi» ve «Ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları» hak
kında bazı araştırmalar yaptım, bunları sırası gelin
ce, maddeler görüşülürken arz edeceğim. 

Efendim, müsaade ederseniz konuşmama burada 
son veriyorum ve eğer imkân varsa kalan konuşma 
süremi Orhan Civelek beye bırakmak istiyorum, da
ha önce de arz etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, az evvel bana anlattı
ğınızda daha evvel söz almış bir arkadaş olarak ka
bul ettim ben, «Mümkün olabilir» demiştim; fakat 
Sayın Civelek söz almamışlardır. Yeniden söz kaydı 
mümkün değil. Geçen gün Genel Kurulun almış ol
duğu karara göre söz kaydı tamamlanmıştır; onun 
için bir üyeye söz vermek mümkün değil. 

SADİ ERDEM — Efendim çok teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Doğan Gürbüz?.. Yoklar. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Yüce Meclisimize tevdi edilen tarihî 'bir göre

vin yapıldığı şu anda sizlerin duymuş olduğu se
vinç ve heyecanı aynen paylaşmak ve Türk Milleti
nin geleceğinin temel kanununu çıkarmak zevki içe
risindeyim. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Bizi bu şerefli vazifeyi bir an evvel ifaya kavuştu
ran Anayasa Komisyonunun Sayın Başkan ve muh
terem üyelerinin, fedakârlık göstererek yapmış ol
dukları ciddî çalışmalardan dolayı da şükranlarımı 
arz etmek isterim. 

Anayasa Tasarısı, esasında kanun tekniği bakı
mından üzüntü ile belirtmek isterim ki, noksan ve 
hatalıdır. Gerekçeler Tasarıdan sonra yazılmış ve 
maalesef görüşmeler bitmek üzere olmasına rağmen 
daha önsöz ve geçici maddeler bizlere intikal ettiril
memiştir. Oysa kanunların en belirgin vasfı açıklık 
ve aleniyet prensipleridir. 

Dibacesi ve geçici maddeleri bizce meşhul olan 
esas Teşkilat Kanununun, başlangıçta müzakeresine 
geçilmemesi icap ederdi. Zira esas Teşkilat Kanunun
da millî iradenin en önde gelen bir ilke olması la
zım ve şart iken, bizce meçhul olan dibace ve ek 
maddeler nedeniyle bu prensip neden ihlâl edilerek 
birtakım yan kuruluşları kurmak yoluna gidilmiştir?.. 

Demokrasinin korunma ve kollanması ancak ve 
ancak millî iradenin tecellisi ile kaimdir. Bu yapıl-
mamışitıtr, bu büyük 'bir 'noksanlıktır ve fuzulî zaman 
kaybına sebep olacaktır. 

Sayın 'Başkan, muhterem üyeler; 
Meclisin tarihî açılış gününde Sayın Devlet Baş

kanımız Orgeneral Kenan Evren'in irat buyurduk
ları konuşmalarında, Anayasa metni üzerinde açıkça; 
«Ne Muhterem Meclise hazırlayıp vereceğimiz bir 
taslak ve ne de bu mevzuda sizlere herhangi bir tel
kinde bulunmamız akla gelmesin. Ancak, unutulma
malıdır ki, Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren 1961 Anaya
sası olmuştur» demişlerdi. 

Demek ki, mesele açıklanmıştı. Muhterem Ko
misyon hakikaten güçlü bir devlet prensibinden yola 
çıkmış; fakat üzüntü ile belirtmek lazım ki, çeşitli 
yerlerde ve çeşitli şekillerde mana ve mefhum ola
rak 1961 Anayasası maddelerine yer verilmiştir. 
Açıkça bir sistem kargaşası içerisine girilmiştir, bunu 
anlamamız mümkün olamamıştır ve herhalde öyle 
zannediyorum ki, Komisyon içerisindeki ayrıcalıklar 
da bundan ileri gelmiştir. 

Ancak, bütün bunlara rağmen güçlü bir devlet 
felsefesi Tasarının ana rüknü olmuştur. Komisyo
nun Sayın Başkan ve üyelerini tebrik ederim. 

'Bu kısa maruzatımdan sonra, kısa da olsa bugü
ne kadar muhterem üyeler tarafından defalarca söy
lenen, temas edilen bazı noktalara temas etmek 
mecburiyetinde olduğumu da kaydetmek isterim. 

1. Bugüne kadar Meclislerde hiçbir tasarı ve 
teklif «yasa» namı ile Resmî Gazetede ilân edilme
miş, numara almamış ve neşredilmemiştir. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisinde her teklif ve ta
sarı «kanun» adı altında yayınlanmış, neşredilmiş ve 
numara almıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun-
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da da bunun adı «Teşküat-ı Esasiye Kanunu» idi. 
1961 Anayasası neden kanunî esasi olmadı?.. Belki 
kanunî esasi Arapça bir kelime idi; ama Devletin te
melini, Devletin vatandaşla olan ilişkilerini, Devlet 
kurum ve kuruluşlarını belirleyen bir kanunun adı, 
pekala esas teşkilât kanunu olabilirdi. !Bu, esas teşki
lât kanunu, anayasa demek değildir. Yasa, ilmî lü-
gatta «'Kanun» karşılığı değildir. Bu bir galat-1 meş
hurdur. Yasa, örf ve adet, anane ve gelenek demek
tir. Bunun adı, gönül arzu eder ki, Türkiye Cumhu
riyeti Esas Teşkilât Kanunu olsun. 

İkinci Cumhuriyet adı verilen 1960 Harekâtından 
sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununu hazırlamak üze
re görevlendirilmiş profesörler, kendilerinin fakültede 
okuttukları derslerin isminin kanuna girip, kahraman 
kesilmeleri için adını Anayasa koymuşlardır. 

Biz fakültede okurken iki tane hocamız vardı, Al
lah rahmet eylesin. Birisi, «Esas Teşkilât Hukuku» 
diye dersi okuturdu, diğeri «Anayasa» Hukuku der
di. Esas Teşkilat Hukuku olarak ders veren hoca
mız, rahmetli, ilim abidesi, irfan abidesi merhum Ali 
Fuat Başgil idi. «Anayasa Hukuku» olarak ders ve
ren zatı muhterem profesörün adı da, onu da Allah 
rahmet eylesin, Hüseyin Nail Kübalı idi. Hüseyin 
Nail Kübalı'nın Komisyondaki ağırlığı veya o gün
kü Millî Birlik Komitesindeki ağırlığı veya Sıddık 
Sami ile olan yakınlığı, Esas Teşkilat Kanununun 
adını, Anayasa olarak meydana getirmiştir. Başka 
hiçbir ilmî yolu yoktur, hiçbir şekilde izahatı da 
mümkün değildir. Gönlüm arzu ederdi ki, yine ekse
riyeti muhterem profesör olan hocalarımız bu yan
lışlığı düzeltsin ve bu Meclisten çıkan her teklif ve 
tasarının adı «Kanun» olduğu gibi, bunun da adı 
Esas Teşkilât Kanunu olsun. 

Hazırlanan Tasarıda dil ve sistem birliği de yok
tur. 'Bir yerde «Özgürlük», bir yerde «Hürriyet», bir 
yerde «Millet», bir yerde «Ulus». Hiç olmazsa, Dev
letin temel kanununu teşkil eden bu Teşkilâtı Esa
siye Kanununda, Esas Teşkilât Kanununda dil birli
ğini, sistem birliğini temin etmemiz icabederdi. 

Esefle kaydedeyim ki ve üzüntü ile belirteyim ki, 
bir arkadaşımızın dışında hiçbir muhterem arkada
şım, bu Anayasa komünizme, faşizme veya dinî te
mellere dayanan bir devlet düzenine kapalı tutuldu
ğu halde, sosyalizme niçin açık tutulduğunu belirt
memiştir. Oysa, 1961 yılından 1980 yılına kadar Türk 
Milletini çalkantı içinde, beşik gibi sallayan «Bu 
Anayasa sosyalizme açıktır, bu Anayasa sosyalizme 

kapalıdır» münakaşası olmuştur. Rahmetli İsmet Pa
şa, Cumhuriyetin temeline Harç koyan Gazi Musta
fa Kemal Atatürk'ün silâh arkadaşı, vefat edinceye 
kadar «Bu Anayasa sosyalizme kapalıdır.» demiştir; 
ama onun karşısında, onun yerine oturan kişi, «Bu 
Anayasa sosyalizme açıktır.» demiştir. 'Birinin ömrü 
vefa etmemiştir, diğeri halen «1961 Anayasası sos
yalizme açıktır» teranesi ile düdüğünü öttürmekte-
dh\ 

1961 Anayasasının, Türkiye'yi 1980 12 Eylülüne 
getirilmesinde anasebep olduğunu, Sayın Devlet 
Başkanımız burada açıkça belirtmiş olmasına rağ
men, sosyalizme bu kanun maalesef yine açık bırakıl
mıştır ve açıkça bırakılmıştır. Bunun vebalini han
gi Komisyon ve hangi Meclis omuzuna alabilir?.. 
Tahmin ediyorum ki, hiç kimse... Bunun, metne mut
laka ithal edilmesi lâzımdır. Eğer, Türkiye Cumhu
riyetinin temelini hakiki demokratik nizama oturtmak 
istiyorsak. 

Çok enteresandır; Yirminci yüzyılın son çeğreğini 
yaşıyoruz, vicdan hürriyeti tanıyoruz, din hürriyeti 
tanıyoruz, ama ibadet hürriyetine gelince sakıncalı 
buluyoruz, 

Sayın üyeler, dinine bağlı olmayan, ailesine karşı 
saygısını kaybeder; ailesine karşı saygısı olmayanın 
millete hiçbir faydası yoktur, fayda beklemek de 
muhaldir. Mutlaka metne, «ibadet hürriyeti» geç
melidir., 

Halen 1924 Anayasasından, Teşkilâtı Esasiye Ka
nunundan, bugüne kadar Atatürk ilkeleri bir türlü 
lâyıkı ile anlaşılmak istenmemiştir. Lâiklik ilkesi an
laşılamamıştır. Oysaki, Devlet Başkanımız Konya 
Nutkunda «'Ben bir imam çocuğuyum.» demiştir. 
«Lâik demek, gâvurluk demek değildir.»- demiştir. 
Niye ürküyoruz bundan?.. Her şeyimizi gâvurdan 
alıyoruz; ama gâvurun cumhurbaşkanı İncil'in üze
rine yemin ederek işe başlıyor; ama aya gitti, Me
rih'e varmak için gönderdiği füze halen gidiyor; ora
ya da gidecek. 

Biz, geri kalmış bir ülkeyiz. Kalkınmakta olan 
bir ülke hamlesine henüz gelmemişiz. Kendi kendi
mizi aldatmamalıyız. Daha lâikliğin manasını idrak
ten uzak veyahut kendi görüş ve anlayışımıza göre, 
tefsir etmeye kalkma yoluna gidersek, bu milleti da
ha çok şeylerden mahrum etmek durumuna düşeriz. 

Bu memlekette ilkokuldaki 'bir çocuğa, öğretme
ni derse ki, «Allah nedir?.. Hadi iste bakalım, sana 
şeker verecek mi?.. Hadi isteyin.» Çocuklar ister. Bu 
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hadise Siverek'te olmuştur, bu hadise yalan değil, bu 
hadise hakikatin ifadesidir; ama acı ifadesidir; ister 
kabul edin ister etmeyin. «Allah şeker, Allah şe
ker...» Haşa sümme, haşa sümme; biz Müslüman in
sanız, çalışana verir Cenabı Hak, çalışmayana ver
mez, okuyanı bir noktaya ulaştırır, okumayana ver
mez. Bunun üzerine Hoca; «Benden isteyin...» der, 
talebeler de «Hoca şeker...» der Hoca çıkarır cebin
den şekeri verir. İlkokuldaki çocuğun dahi dimağın
dan Allah fikrini çıkartıp aile bağını yıkmış bir or
tamdan geliyoruz, yıkmaya çalışılmış bir ortamdan 
geliyoruz. Onun için din eğitimi mutlak surette dev
letin denetim ve gözetimi altında, temel eğitim, lise 
ve muadili okullarında mecburî olarak yapılmalıdır. 
(Kayıt koyuyorum, devletin denetim ve gözetimi altın
da diyorum, softaların denetim ve gözetimi altında 
demiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Tasarının 5 inci maddesi de yanlış yazılmış

tır kanaatimce. Türk vatandaşlığı yanlış tarif edilmiş
tir. Türk vatandaşı, «Türk Devletine vatandaşlık ba
ğı ile bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır» şeklinde 
tashih edilmelidir. Yoksa, maddedeki gibi «Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk-
tür, Türk vatandaşıdır»; hayır, biz onun acısını ha
len çekiyoruz. Üç gün evvel Hava Meydanında oldu 
işte; gâvur gâvurdur, Türk Türktür. 

Bazı müesseseler üzerinde duracağım. Sabrınızı 
tüketmek istemiyorum; ama herhalde, son sözcüyüm, 
Sayın Başkanımın himayelerine mazhar oluruz. 

Anayasa Mahkemesiyle devlet danışma konseyi 
yaklaşık olarak aynı görevleri yapmakta iken, iki 
kuruluşa neden ihtiyaç duyulmuştur?.. Hele Anayasa 
Mahkemesi gibi, esas kuruluş gayesi dışında siyasî bir 
organ gibi çalışan bir kuruluşun bu manzumede ar
tık yeri kalmadığı kanaatindeyim. 1974 yılı tefsiri 
vazifesinin ve salahiyetinin dışına çıkarak 1980'in te
mellerini atmıştır. 1974 tefsiri 12 Eylül'ün mayası ol
muştur. Bu bakımlardan millet nazarında da itibar
dan mahrum kalmıştır. Layık olanlar değil, siyasî ya
pılarına göre, yakınlık derecelerine göre, hâkimler 
tayin edilmiştir. Orası bir yargı organı değil bir si
yasî organ olarak, devletin üstünde bir güç olarak 
vazife görmeye başlamıştır. Bu sebeplerden dolayı 
bu kuruluşa artık ihtiyaç kalmamıştır. Ancak, olsa 
olsa devlet danışma meclisiyle mezcedilip birleştiril-
meli; fakat Anayasa Mahkemeleri başkanları asla 
bu organın tabiî üyeleri olmamalıdır ve bu organ 
yemin içememeli ve bu organ teşriî masuniyet zır- , 

hıyla zırhlandırılmamalıdır. Bir defaya mahsus ol
mak üzere, bütün üyeleri Devlet Başkanı taralından 
tamamen değiştirilip atanmalıdır. 

Danıştaya gelince :• 
Muhterem arkadaşlarım; 
1868'de devlet mekanizması reorganizasyonunda, 

o günün Avrupalılaşma modasına uyularak Fransa' 
dan alınıp kurulmuş olan bir organdır. Yüz sene
ye yakın bir hizmet vermiştir. Vebali ve günahı ken
disine aittir; ama bir yüksek yargı organı olarak mı 
hizmet vermiştir, yoksa bir siyasî yargı organı ola
rak mı hizmet vermiştir?.. İçinizde bir üye arkadaşım 
var, şu anda burada mı bilmiyorum; yürütmeyi dur
durma kararı almak için iki sene beklemiş, diğer bir 
zatı muhterem için ise, daha vazifeden alınma kararı 
kendisine tebliğ edilmeden yürütmeyi durdurma ka
rarı verilmiştir. Bunlar, hiçbir zaman yargının taraf
sızlığını himaye etmek için ele alınacak bir sebep 
olamaz ve gösterilemez. 

Şimdi, bugünün Türkiye'sinde bölge idare mahke
meleri kurulmuştur. Danıştayın fonksiyonu artık kal
mamıştır. Danıştay yüksek bir temyiz mahkemesi, yar
gı organı halinde 10 daire şeklinde çalışacaktır. Tür
kiye bu kadar zengin midir arkadaşlar?... Türkiye'nin 
bütçesi bu kadar şaşaalı, saltanatlı binaları kaldırmaya 
onun içerisini, 14-15 daireden 10'a indirilmesine rağ
men, bütün personeli aynen muhafazaya müsait mi
dir?... Elbetteki değildir. Bunun yolu vardır. Yüce Yar-
gıtayın ya mevcut dairelerinden iki tanesi tefrik edi
lir idarî davalara bakmak üzere veyahut iki daire ekle
nir idarî davalara bakmak üzere; ama Danıştayın ar
tık Türk yargı sistemi manzumesi içerisinde yeri kal
mamıştır, devrini tamamlamıştır. 

Üniversiteler : 
Üniversiteler sanki hiçbir şey olmamış, anarşi ve 

terör odakları değil de sadece ve sadece ilim ve irfan, 
araştırma ve yayma organları imişler gibi, kendilerini 
kendi keyiflerine göre bu Tasarı içerisinde maddeleş-
tirmişlerdir. Esas hocasıyla talebesiyle ıslaha muhtaç 
olan ve gereken yerler buralardır. Devletin denetim ve 
gözetimi şarttır. Daha iki gün evvel YÖK Kanunu çık
mış, mürekkebi dahi kurumamıştır. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. Bir Komisyon kendine göre Türkiye'nin 
esas teşkilat kanunu düzenlediği zaman bu tür mad
deler ihdas etmemeli idi. 

Ekonomik ve sosyal konsey : 
Muhterem arkadaşlar; 
Bir şeyin üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Güç

lü devlet prensibinden hareket ediyoruz. Anayasa Ta-
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sarısının esası da güçlü devlet prensibidir. Bu felsefe 
anarükûn olarak buna hâkimdir; ama devletin yükü
nün üstünde o kadar çok müesseseler kurulmaya gayret 
edilmiştir ki, ortada bir kuvvetler kargaşası, bir ko
misyonlar kargaşası, bir konseyler kargaşası meydana 
çıkmıştır. Bunun altından hiçbir demokratik idarenin 
çıkması mümkün değildir. Yarın mutlaka çarpışma 
olacaktır. Oysa ki, Devlet Planlama vardır, Başba
kanlık Denetleme Kurulu vardır ve Devlet Başkanına 
bağlı Devlet Denetleme Kurulu vardır. Onun üstün
de, Sayın Devlet Başkanının ekonomik ve sosyal-işler
de, Türkiye'nin 50 milyon nüfusundan kimi .çağırsa 
gidip müşavirlik yapmaz?... Hem seve seve yapar, 
hem de 1 kuruş para almadan, onun şerefini paylaş
mak için yapar. Böyle konseylere gitmek, adama iş 
bulmak için kurulmuş olan müesseselerdir. 

BAŞKAN — Sayın Koran, 5 dakikanız var. 
MEHMET VEL1D KORAN — Allah razı olsun. 
İkinci bir husus, hükümet üstünde bir görünüm 

taşıyan bu Komisyon, yürütmeyi bazı tasarruflarında 
tedirgin edeceğinden de şüphem yoktur. Kendi kendisi
ni hükümetin üstünde görecektir. Oysaki Yüksek Hâ
kem Kurulu vardır, karşılıklı anlaşma vardır, sosyal 
hak ve prensipleri kanunlaştıran diğer maddeler var-, 
dır, diğer kanunlar vardır; ona hiç lüzum yoktur. 

Bir önemli nokta nedense Sayın Komisyonun gö
zünden kaçmış. Türkiye'de tevhidi zabıta şarttır. Tev
hidi zabıtadan kastım, polis ve jandarma mutlaka bir 
çatı altında birleştirilmelidir. Fevkalade hallerde, bek
lenilmedik zamanlarda geç çalışan bürokrasi çarkı 
maalesef anında güçlü bir müdahaleye imkân verme
diği için arzu ve özlemi içinde güçlü devleti bula
mama, vatandaşı haklı olarak hüsrana ve ümitsizliğe 
sevketmektedir. Polis ve jandarmanın mutlaka birleş
tirilmesinde büyük fayda mülahaza etmekteyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Anayasa devlet yapısının temelidir. Bu temel 1961 

Anayasasının getirmiş olduğu sınırsız hürriyet taşıyan 
hükümleriyle içindeki müesseseler tarafından ve ana
yasa dışındaki baskı grupları tarafından aynı zihni
yetle maalesef değerlendirilmemiş ve Türkiye 1980'in 
12 Eylül'üne gelmiştir. Oysaki millet hâkimiyeti dev
letin temelinde olmak üzere, çok partili hayatı, devlet 
hayatının ayrılmaz bir rükûnü olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Güçlü bir devlet yapısına muhtacız. Güçlü bir dev
let yapısını bu Tasarıda görmek mümkündür ve ge
tirilmiştir. Ancak cumhurbaşkam seçimi mutlak su
rette meclisin içerisinden olmalıdır. Çünkü millî ira-

I denin hakiki tecelligâhı burasıdır. Cumhurbaşkanı se
çimi üçüncü turdan sonra dördüncü- tura gidilmesi o 
makamı zedeleyen en büyük ve en tehlikeli bir şey
dir. üçüncü turda nisap temin edilmeyince mutlak su
rette meclis feshedilip millî iradeye müracaat edilmesi 
şarttır. Bu davranış devletin gücüne güç katan bir hu-

I sus olacaktır. 
Bir de andiçme meselesi vardır. Andiçmede cum

hurbaşkanının andiçmesinde Atatürk inkılaplarına bağ
lı kalacağına dair ibare bulunmasına rağmen, millet-

I vekillerinin yemininde bu yoktur, tradei millîyenin te
cellisi şahıslarında temerküz eden bu şahıslar, bu muh
terem zatlar elbette ki, burada Atatürk inkılaplarına 
bağlı kalmak üzere andiçmelidirler. («Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Siyasî partiler demokratik parlamenter sistemin vaz
geçilmez unsurlarıdır. Birini diğerinden ayrı mülahaza 
etmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Gücünü millî ira
deden almayan her yapı çökmeye mahkûmdur. Bunun 
üzerinde hassasiyetle durmamız ve titrememiz lazım
dır. İnsanlar fani, belgeler bakidir. 

Tasarının 3 üncü maddesini şükranla karşılıyorum. 
Parlamenter sistemde başbakanlık makamı muhterem 
bir makamdır. Bu makamın yetkileri üzerinde has-
sasiyeltlle durulması iktiza eder. Sayın Komisyonun 
dikkatlerini çekmek isterim. 

Devletin normal hukuk düzeni içinde kalması şart
tır. Demokratik parlamenter sistemlerde dışarıdan 

I başbakanın tayini hem sistemi ve hem de hükümetleri 
parlamento içerisinde zayıf düşürür. Dolaylı olarak da 
devlet gücü zaafa uğrar. Oysa Tasarı güçlü devlet ve 
güçlü hükümet tezi üzerinde ısrarla durmaktaydı. 

Demokrasilerde zaaf anarşiyi doğurur. Meclis ola
rak buna asla müsaade edilmemelidir. Devlet Başka
nının yetkilerinin geliştirilmesi, genişletilmesi şayanı 
şükrandır. ' 

BAŞKAN — Sayın Koran, süreniz dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET VELİD KORAN — Bir dakikanızı ri
ca etsem Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, muhterem Danışma Meclisinin üye
leri; 

Bugünü bizlere gösteren Cenab-ı Hak'a binlerce 
hamd ve sena ederken, bütün dünyaya şunu haykırmak 
istiyorum : Biz ehl-i salîb artıkları değil, Türk Mille
tiyiz. Şanlı ordusu ve milletiyle bir bütünüz, iktidar 
hırsımız yok. Cumhuriyet Türkiye'sine hizmetten zevk 
ve şevk duyan bir gücüz. Vatan hainlerinden Devle-
ıfcimiızi, Miü'letimizi ve Cumhuriyetimizi temizleyip 

j sineni millete gideceliz Sözümüz Türk sözüdür. 
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Bütün dünya Fatihler'den, Yavuzlar'dan, Kanunî
ler ve Gazi Mustafa Kemaller'den Türk'ün adalet an
layışını ve hürriyet aşkını öğrendi. Atasına layık Türk 
Ordusu ve Milleti olarak biz de adalet ve hürriyet aş
kıyla meşbuuz. Bunu çok iyi bilirler, çok iyıi bilirsiniz; 
ama gâvur oldukları için söylemek istemezler. «Ne 
mutlu Türk'üm diyene.» 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için şük
ranlarımı arz eder, Sayın Komisyon Başkan ve muh
terem üyelerine sevkettikleri ciddî mesaiden dolayı tek
rar ve tekrar tebrik ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Orel, buyurun efendim. 
ÖMER ADNAN OREL — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlar; 

Anayasa Tasarısının tümü üzerinde müzakerelerde 
son sözün bana düşmesinden büyük kıvanç duyuyo
rum. Bunu ben de arzu etmiştim. Bu arzumun dayan
dığı halis niyet, samimi murad ve hissiyatımı Yüce 
Heyetinizin ince ve zarif anlayışının değerlendireceğini 
umar ve bana bu şerefli imkânı bahşetmesinden dola
yı Sayın Başkanlığa teşekkür ederim. 

Efendim, halkımızın bir tabiri bu duruma uyuyor 
zannederim. Bir «Dalya» kelimesi vardır. «Dalya» ba
ha düştü. Çok temenni ederim iki, bu (kelimenin mana
sı, buradan çıkacak anayasanın ömründe tecelli etsin. 

Öte yandan günlerce süren yorucu çalışmalardan 
sonra son konuşmayı yapmanın sevimsizliğini de tak
dir ediyorum. Eğer müsaade buyurur ve konuşma sü
reme mahsup etmezlerse bir espri ile bu sevimsizliği 
gidermeye ve moralimi takviye etmeye çalışayım. 

Efendim, bu kürsüden Yüce Heyetinize hitap etme 
şerefine ilk defa nail olduğum gün Değerli Heyetini
zin en kıdemsiz üyesi olma rekorumdan bahsetmiş ve 
onun kimse tarafından kırılmasını temenni etmediğimi 
söylemiştim. Bugün bu rekorumu hem de mükerreren 
kaybetmiş halde huzurunuzdayım. Buna esef duydu
ğumu beyan edemem, zira benim kaybım, aranıza re
korumu elimden alan çok değerli ve zarif arkadaşı
mız Sayın Özgül'ün katılması gibi mutlu bir olaya 
müncer olmuş, ayrıca aranızdan iki değerli kardeşimi
zin modern stratejinin tipik ve etkin bir metodunu ha
tırlatacak biçimde acil, çevik bir takviye gücü olarak 
Hükümetimize katmış, bu suretle Meclis Hükümet iş
birliğinin güzel ve manalı bir örneğini vermiştir. Bu 
durumda eğer aynı tecelliye hizmet edecekse ve bazı 
sevimli arkadaşlarımızın özlemlerini gerçekleştirecekse, 
ben kıdemsizlik rekorumu biraz daha kaybetmeye ke
mali inkıyad ve iştiyak ile razı ve amade olacağım ve 

ne uğurlu ayağım varmış diye de kendimi tebrik ede
ceğim; bian şart ki ve yeter ki, müteakip müzakerele
rin belki de sabahlara kadar uzayabilecek hararetli ça
lışmaları başka yönden kıdemsizliğime tecavüz et
mesin. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; 
Bana gelene kadar yapılmış olan konuşmalarda 

arkadaşlarımız büyük bir heyecan, samimiyet ve vu
kufla görüş ve düşüncelerini Sayın Yücel Arkadaşımı
zın çok iyi ifade ettikleri bir olgunluk içinde beyan et
tiler ve her biri davayı içinden yetiştikleri mesleklerinin 
ölçüleri ve görüş açısından değerlendirdiler, bu itibar
la ben farklı ve çeşitli yaklaşımlarla enine boyuna ir
delenmiş olan mevzuu mümkün olduğu kadar tekrar
lardan sakınarak, bana formasyon veren mesleğimin 
pratik ve realist ölçüleriyle ele almak suretiyle tahlil 
edip, maruzatımın bir epilog, yani hateme dediğimiz 
nitelikte olmasına gayret göstereceğim. Yalnız, şunu ek
lemek isterim Sayın Yücel arkadaşımızın beyanına : 
Ben, Batı demokrasi dediğimiz ülkelerin beş altısı
nın parlamentolarına sık sık seyirci olarak katılmak 
imkânını buldum, hiç birinde bu kadar mükemmel, 
bu kadar olgun, bu kadar değerli, bu kadar kompetan 
müktesebatı, kapasitesi zengin bir topluluğu görmedim, 
bu bakımdan böyle bir heyete mensup olduğum için, 
hayatımın en büyük kazancı ve şerefini duyuyorum. 

Tahlilimi bu kürsüden çok etkileyici bir hitabe 
yapmış olan pek değerli bir arkadaşımızın bahsettiği 
çok beğendiğim bir sözüme dayanan bir yöntemle yap
mak istiyorum. O sayın arkadaşımızın beyan buyur
duğu gibi, herhangi bir problemin hal çaresi ara
nırken veya gayretlerimizi bir vazifeye yörieltirken 
başarıya ulaşmanın baş ve en hayatî unsuru çok iyi 
bir durum muhakemesi yapmaktır, doğru karar ve ic
raatın tek salim yolu budur. 

(Efendim kenidi jannmda konuşmamı sürdüreımi-
yorum. Tespit edilen zamana uyayım diye, motorize 
hale girdim, kusuruma bakmayın. 

Benim yetiştiğim ocakta bu ameliyenin, verilmiş 
bulunan veya terettüp eden vazifenin ve onun icap
larının içinde bulunulan durum ve şartlar karşısında en 
iyi nasıl ifa edileceğinin tartışılması olduğu bize öğretil
miş ve meslek hayatımız bu ameliyenin tatbikatı için
de geçmiştir. Şimdi müsaadenizle önümüzdeki proble
min halline bu metodu uygulayalım. 

Durum muhakememizin iki faktöründen birincisi 
vazifedir. Bu (belirlidir, (bütün unsurlarıyla belidir. 
Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanun ve Meclisimizi 
vücuda getiren 2485 sayılı Kanunda belirlenmiş. Ka-
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nundaki genel hükümlerin tahliline rehberlik edecek 
esaslar ise, Sayın Devlet Başkanımızın Meclisi açış ko
nuşmasında, yurt gezileri münasebetiyle yapmış bulun
dukları hitabelerinde bütün detaylarıyla ortaya kon
muştur. Ayrıca bunlara yurttaşlarımızın şahsî temas
larımızla veya basın yoluyla vâkıf olduğumuz arzu, 
temayül ve özlemleri ilave unsurlar olarak katılmıştır, 
yurtsever değerli basınımızın aksettirdiği düşünce ve 
tavsiyeler de muhtevayı zenginleştirmiştjr. 

Bütün bunlardan istihraç suretiyle ifade etmek la
zım gelirse, vazifemiz, yani milletimizin bizden bek
lediği, güçlü bir Devletin koruyucu kanatları altın
da huzur, istikrar, hakkaniyet ve sosyal adalet ölçü
leri içinde herkesin birbirinin hak ve hürriyetine riayet
kar ve saygılı olduğu bir kardeşlik atmosferinde el ele, 
gönül gönüle, Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş 
uygarlık seviyesinin üstüne çıkma ve memleketimizi 
dünyanın en mamur, en medenî milleti olmak hedefi
ne tökezlemeden, hıyanet çukurlarına düşmeden eriş
tirecek şartların tesisi ve Devletin, milletin bir daha 
geçirdiğimiz felakete düşmesine meydan vermeyecek, 
varlık ve 'bütünlüğünün teminat altına alınmasını sağ
layacak düzenin kurulmasıdır. 

Şimdi soralım, bu vazife neyi icap ettirmektedir?.. 
Bunun cevabı açık, arkadaşlarımızın hemen hepsi bu
nu tekrar tekrar ve en iyi şekilde ifade ettiler ben hu
lasa ederek bir daha söylüyorum : Milletimizin ana
nesine, temel inançlarına, karakterine, onun varlığı
nın en bariz ve kuvvetli unsuru olan ve tarihî boyun
ca onu ayakta tutan, Atatürk'ün tarifinde en beliğ ifa
desini bulan, milliyetçi duygu, temayül ve ihtiyaçlarına 
cevap veren ve onu yukarıda açıkladığım hedeflerine 
en emin ve sağlam yoldan ulaştıracak bir vasıta isti
yor, işte bu vasıta onun yeni Anayasası dır. Arkadaş
lar bu, oturup dünyanın en üstün akademik mülahaza
ları, en parlak, karmaşık teorik ölçüleri ve en plato
nik duygu ve temayülleriyle dünyanın en ideal met
nini ortaya koyalım demek değildir. Bu yaklaşım bizi 
yanlış yola götürür, gökte yıldız ararken, önündeki 
kuyuyu görmeyen turfa müneccimin durumuna düşü
rür. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Mensubu bulunmakla büyük şeref ve gurur duy

duğum Yüce Heyetiniz içinde memleketimizin en de
ğerli, en tecrübeli, en muktedir, çoğu dünya çapında 
hukuk alimleri, Anayasa ve İdare Hukuku üstatları, 
namlı hocalar, ekonomi, maliye, amme idaresi vesair 
dalların seçkin şöhretleri, Devlet hizmetinin çeşitli sa
halarıma 'bir ömrü vakfetaıiış vatan hadimleri ve ni

hayet dişini tırnağına takıp, onu alın teri ile de yu-
ğurarak vatanın imarı ve milletinin kalkınmasına hiz
met etmiş değerler var. Bunların herbiri mesleklerine 
vukuf ve ehliyetleri yanında, öyle büyük bir kudreti 
kelam, ifadei meram, kuvvei natıka ve teshir edici cer
beze ve kalem gücüne sahip ki, ben şahsen onların bu 
muhterem kabiliyetleri karşısında hayranlık duyuyo
rum, itiraf edeyim ki, çok defa dilimi yutacak, yuta-
massam da hiç olmazsa tutacak ihtiyacı hissediyo
rum. 

Elbette bu nitelikteki bir heyet için, dünyanın en 
ideal hükümlerini ihtiva eden abidevi hüviyette bir 
anayasa metnini ortaya koymak işten bjle değildir. 
Yüce Heyetinizin varlığında meknuz olan bu ilmî gü
cün ve müktesebatın yanında unutulmaması lazım 
gelen iki önemli mülahaza daha vardır. Bunlardan bi
risi yukarıda arz ettiğim gibi realist ve pratik olmak, 
yani akademik, teorik ve platonik ölçülerin eflakin
den, hayat afakmdan yurdumuzun gerçek ihtiyaç ve 
milletimizin özlemlerinin zeminine inip, en idealini 
değil; fakat en gerçek ve geçerli olanını bulmak, ikin
cisi ise, 12 Eylül öncesinin ibret dolu, dehşet dolu tec
rübe ve derslerini gözönünde tutarak, Devleti ve mil
leti bir daha o duruma düşürmemenin en müessir ça
relerini aramaktır. 

Bu iki mülahazanın üzerinde ve her ikisini kucak
layıcı olarak ilave etmek istediğim bir unsur daha 
var; o da Atamızın her konuda olduğu gibi, bu konu
da da milletine verdiği öğüt, bıraktığı tavsiye, göster
diği yol ve koyduğu ölçüleri rehber ittihaz etmek. Ne 
demiştir Büyük Atatürk 1921 Anayasasını meydana 
getirirken; aynen şöyle : «Biz dahi uygulanamayacak 
fikirleri, nazarî birtakım teferruatı yaldızlayarak bir 
kitap yazabilirdik; öyle yapmadık. Milletin maddî ve 
manevî gelişmesi ve yenileşmesi (O'nun sözüyle teali 
ve terakkisi) yolunda yapacağımız işleri gözönünde 
bulundurup, söz ve nazariyattan önce yapılması lazım 
geleni öne alacak şekilde davrandık...» 

Arkadaşlar; 
1961 Anayasası yapılırken bu öğüdün aksi yoluna 

gidildi, başımıza geleni gördük. Bu sefer Ata'nın sö
züne uyup, onun dediğini yapalım. Ziyan etmeyiz her
halde. O, bize yanlış yolu göstermez. 

Vazifenin ne olduğunu ve neyi icap ettirdiğini 
meydana çıkardık. Şimdi durum muhakemesinin ikin
ci faktörüne, yani içinde bulunulan durum ve şartla
rın tahliline gelelim. 

Bütün arkadaşların bu konuda yapmış bulundu
ğu beyanlar, aramızda en ufak bir görüş ve düşünüş 
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farkı olmadığını ortaya koydu. Hepimizin, bilhassa I 
son 20 yüdan beri cereyan eden ve bizi 12 Eylül'e ge
tiren durum ve şartların tam idraki içinde olduğumuzu 
gösterdi. Bu bahtsız dönemin birlikte yaşadığımız fa
cialarını bütün veçheleriyle muhterem arkadaşlarımız 
en veciz ve çarpıcı şekilde portre ettiler. 

Arkadaşlarım; 
Fakat, yakın geçmişin faciaları yanında bir de 

dünyanın, bilhassa bölgemizin içinde bulunduğu hali
hazır durum ve muhtemel müstakbel gelişmeler ve 
bunların memleketimiz için tevlit edeceği tehditler ve 
tehlikeler var. Bunları da isabetli olarak takdir ve tes
pit etmemiz lazım. Bu hususu, arkadaşlarım pek ele 
almadıkları için özet olarak ben temas etmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Son 20 yıldır, hatta İkinci Dünya Harbinin sona 

ermesinden beri memleketimiz, tarihinin en büyük, en 
tahripkâr, en kahpe tecavüzüne uğramıştır. Bu teca
vüz İkinci Dünya Harbinin ortaya çıkarttığı soğuk 
harp tecavüzüdür. Bu tür harbin en büyük ustası, hat
ta mucidi olan güç tarafından şevki idare edilmiştir. 
Bugün dünyanın başka köşelerinde de aynı ustalıkla 
tatbik edildiğini gördüğümüz bu harp şeklinin, her 
türlü sabotaj, baltalama, yeraltı faaliyetleri, psikolo
jik, ideolojik metotları büyük bir sinsilikle içimize de 
sızdırılmış, satın alınmış veya aldatılmış veya kendi 
hayalleri dolayısıyla sapmış işbirlikçilerini de vasıta 
ederek kaleyi içeriden yıkmaya uğraştığını gördük ve 
yaşadık. 

Tecavüz, bütün manevî değerlerimize olduğu kadar 
maddî varlıklarımıza da tevcih edilmişti. Bizim mües
seselerimiz, bu tür harp şekline karşı savunacak halde, 
hazırlıklı ve organize değildi. Daha fenası; Anayasa
mızın sağladığı her türlü suiistimal ve istismara mü
sait geniş hürriyet ortamı, meydanı bütün şer güçleri
ne bırakmış ve onların tahripkâr darbelerine karşı 
Devletin ve milletin elini kolunu bağlı tutuyor, ondan 
yeteri kadar güç alamayan âciz yönetim, bu duruma 
seyirci kalıyor, akıntıya kapılmış gidiyordu. 

Arkadaşlar; 
Memleketimize tevcih edilmiş olan soğuk harbin 

bu sinsi tecavüzü son bulmuş değildir. Sinmiştir, pu
sudadır. Yani bir hamle yapmak için beklemekte, 
bir kaplan gibi büzülmektedir. 

Bu yiğit milleti, asırlarca uğraştığı halde sıcak 
harp yolu ve silahla esir veya yok edemeyen ezelî 
sinsi düşman ve onun içimizdeki bugün bile hâlâ kö
künü kazıyamamış olduğumuz uzantısı, yeniden or- | 
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ganize olarak her türlü metot ve vasıtalarıyla tecavü
zünü tekrarlama fırsatını kollamaktadır; bekliyor. Yi
ne 12 Eylül'den evvelki güçsüz Devlet, âciz, becerik
siz Hükümet, bölünmüş ve birbirine düşürülmüş, hi
mayesiz, çaresiz millet düzeninin oluşmasını bekliyor. 

Dahası var. Bugünkü dünyanın ekonomik müca
dele ve rekabet ortamı, o düşmamn yanına bir po
tansiyel düşman daha koymuştur. O da, Türkiye'nin 
güçlü, istikrarlı, disiplinli ve üretici bir millet olma
sını istemeyen; yüzümüze karşı gülüp, arkamızdan 
kuyumuzu kazmaktan geri kalmayan sözde dostlar. 
Hepsinin maksatları bir, hedefleri aynı, kendi menfaat
leri uğruna bizi çökertmek. 

Bugünkü menfaatlerinin icabı hakiki dost olanlar 
da var; fakat onlar da bir beklenti içinde. Bu yüzden 
ekonomimizi düzlüğe çıkaracak desteği yapmakta te
reddütler. Türkiye eski hale mıi dönecek, yoksa to
parlanıp güvenilir bir güce ve istikrara kavuşacak mı 
diye bekliyorlar. Kaç yıldır bu konuyu kendime bir 
merak mevzuu yaptım. İçim yanarak, kabıma sığama-
yarak, onların beklediğine ben de bekliyorum. 

Bir de çevremize bakalım. Kalelerin nasıl içeri
den fethe çalışıldığını, mahallî uyuşmazlıkların nasıl 
istismar edilerek güçlerin kırılıp lokmaların kapılma
sına çalışıldığını görürüz. Cereyan eden ahvalin, yakın 
gelecekten itibaren bizi ne gibi durumlarla karşılaştı-
rabileceğini tahmine çalışalım. 

Bir divane hem civarımız bizi müşkülatta ve iç 
buhranla becelleşmekte olduğumuzu görüp gözüne kes
tirecek hale geldi; bunu da unutmayalım. Böyle buda
laların yanlış hesaplarının bizi karşılaştırabileceği bek
lenmedik emrivakileri aklımızdan uzak tutmayalım. 
Vakit ve zaman müsaait olsaydı sizi bu konularda da
ha fazla aydınlatmak isterdim. 

Bu durumdan çıkardığımız hüküm şudur. 
Arkadaşlar; 
Türkiye güçlü ve istikrarlı ve uyanık olmak mec

buriyetindedir. Bunun da azminde olmalıdır. Biz, bü
tün korkularıyla, açılarıyla, hicabıyla, hüsranıyla ya
şadığımız geçmişin ibret dolu hatıralarını hafızayı be
şerin nisyan illetine kurban etmemeliyiz. İstikbalin ta
şıdığı tehlikeler, ihtimal ve tehditlere gözümüzü yum
mamak, başımızı yıldızlara döndürmemeliyiz. «Kuma 
sokmamalıyız» diyemiyorum. Pusuda bekleyen düşma
na, onun işine yarayacak zemini hazırlamamalı, ek
meğine yağ sürmemeliyiz. 

Değerli bir hocamız Anayasayı «Millî mukavele» 
olarak tarif etti. Birkaç zarif arkadaşımız da onun 
yanına çok güzel teşbihlerle başka tarifler koydu; bir 
bakıma hepsi doğrudur. 
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Şimdi ben bu yukarıda arz ettiğim durum muha
kemesinin ortaya koyduğu mahiyetiyle, ona bir as
ker gözü ve açısından yeni bir tarif eklemek istiyorum. 
Anayasaya, Devletin varlığını, bağımsızlığını, ülke
nin bütünlüğünü, bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve mil
lî menfaatleri her türlü iç ve dış tehlikeye karşı ko
rumayı mümkün kılacak, milletin hak, hürriyet, hu
zur ve refahını şer güçlerinin tasallutundan vikaye ede
cek bir savunma planı, diyorum. Bu savunma planı en 
kötü ihtimaller düşünülerek hazırlanmadığı takdirde 
kendimizi dış düşmanların tecavüzüne karşı koruya
mayacağımız gibi, pusuda yatan iç şer güçlerinin- şi
kâr edeceğini bilmeliyiz. 

O halde; ne nitelikte bir anayasaya ihtiyacımız ol
duğu buradan çıkıyor. 

Bir yanda bütün hakları, hürriyetleri, özerklikleri, 
öbür yanda görev ve sorumlulukları olan, bunları en 
iyi şekilde dengeleyip her türlü istismar ve kötü kul
lanma yollarını kapayan, millî bütünlüğü, maddî, ma
nevî varlığımızı geliştiren ve yükselten, Atatürk»ün 
tabiriyle; «Terakki ve teali» ettiren bir düzeni geti
recek ve Devleti milleti koruyacak, savunma planı 
mahiyetinde bir Anayasa. Buna ihtiyacımız var. 

Birçok arkadaşımız, bu meyanda bilhassa Sayın 
Bayazıt arkadaşımız 1961 Anayasasının niteliklerini 
çok iyi değerlendirirken yeni Anayasamızın ne nitelik
te olması lazım geldiğini en realist şekilde ortaya koy
du. Nitekim, o ve ona benzer değerlendirmelerde bulu
nan arkadaşlarımız muhakeme tarzını aynı şekilde 
yürüterek aynı tekliflerde bulundular. 

Arkadaşlar; 
Güçlü devlet, adil, muktedir idare yolundan in

hiraf edemeyiz. 

Şimdi, arz ettiğim durum muhakemesinin ortaya 
koyduğu temel mülahaza ve ölçüler çerçevesinde De
ğerli Anayasa Komisyonumuz tarafından hazırlanmış 
olan Tasarı hakkında görüşlerime geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orel, beş dakikanz var. 

ÖMER ADNAN OREL — Teşekkür ederim. 

Önce şunu ifade edeyim ki; ben bazı menfi gö
rüşleri burada tekrarlamak istemiyorum ve en hafifiy-
le hayal kırıcı mealde olan ağır eleştirilere bu Ta
sarıyı layık görmüyorum. Her birinin, iyi niyet, yüksek 
bilgi, engin yurtseverlik duygularından ve ehliyetle
rinden emin olduğumuz değerli bir parçamız olan Ko
misyonun ortaya koyduğu titiz emek mahsulü bir ese
re o derece ağır ithamları tevcih etmemeli. Bunu hak
sızlık ve insafsızlık telakki ederim. 

Ben, o gibi görüşlerin aksine olarak, Tasarıyı, mil
letimizi 12 Eylül'e getiren korkunç felaketlerin milletin 
başına bir daha gelmemesini öngören ümit verici, üze
rinde yapacağımız tamamlayıcı çalışmalara en iyi ze
min teşkil edecek bir eser olarak görüyorum. 

Eksiksiz, kusursuz bir metin olduğu iddiası kimse 
tarafından ileri sürülmediği gibi, sürülemeyeceği gibi 
Sayın Komisyon Başkanı da büyük bir alçak gönüllü
lükle ve iyi niyetle bunu ifade etmiş ve metnin, ancak 
Yüksek Heyetinizin değerli katkıları ile mükemmel şek
li alacağını beyan buyurmuştur; kendilerine bu tutum 
ve davranışları dolayısıyla da tebrik ve teşekkür etmek 
isterim. 

Hiç şüphesiz muhterem üyelerin bu kürsüden bu
yurdukları kıymetli tenkit, düşünce, teklifler ışığında 
metnin tadile veya ıslaha muhtaç tarafları geliştirile
cek ve sizlerin olgun, uyanık, obpektif katkılarınız sa
yesinde, inşallah milletimizin özlemlerini gerçekleştire
cek, korktuklarına uğratmayacak, devleti devlet yapan 
nitelikte bir anayasa meydana gelecektir. 

Bu genel mütalaalar çerçevesinde Tasarı hakkında
ki değerlendirmelerim şudur. 

Tasarının istinat ettirildiği güçlü devlet, âdil, ko
ruyucu devlet, dengeli hak ve hürriyetler ve görevler, 
reddedilmiş ideolojiler, Atatürk Milliyetçiliği fikirleri
ni benimsıiyorum. 

Burada bilhassa işçi kesiminden gelen iki sayın ve 
değerli arkadaşlarımızın bombardımanına tabi tuttuğu 
maddelere müteallik hükümlerin ve diğer bazı kısımla
rın yeniden üzerinde durulması kaydıyla, Tasarının 
öngördüğü düzenin milletimizin ihtiyaçlarına vefa ede
ceğine inanıyorum. 

Bu düzen neyi sağlamaktadır?... Bunu yine Aksoy 
arkadaşımız çok iyi belirtti. O kısmı geçeyim. Yal
nız son olarak şunu söyleyeyim. (Bir arkadaşımız 
da belirtti.) 

Bu Tasarı, Türkiye'nin aleyhine yürütülen sinsi sa
vaşlara karşı onu koruyacak ve bunlara cevap vere
cek düzene Türkiye'yi kavuşturacaktır. 

Temel hak ve hürriyetlerin özünü tahrip eden kısıt
lamalar getirildiği, yargının bağımsızlığı gücünün ze
delenmiş olduğu, icraya verilen yetkilerin ileride kö
tü kullanmaya meydan vereceği, basına yıllar öncesi
nin sansürü hatırlatacak sınırlamalar getirildiği, işçi 
haklarının ellerinden alındığı hususundaki sert tenkit
leri düşünürken, geçmiş tatbikat ve tasarrufları hatır
lamamak mümkün olmuyor. 
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Mamafih bu hususlarda aşırılıklar varsa, bunlar 
maddelerin müzakeresi sırasında gerekli değişikliklere 
tabi tutulur; eğer eksiklikler varsa onlar giderilir. 

İşçi hakları, sendikal faaliyetler hakkında sayın iki 
arkadaşımızın yukarıda bombardıman olarak tavsif et
tiğim şikâyetleri ve mütalaaları bu konuya ciddî ola
rak eğilmemiz ihtiyacını ortaya koymaktadır; ancak 
bunda da yapılacak düzenlemelerin herhalde malum 
dönemde sendikal faaliyetlerin ve işçi hareketlerinin 
hiçbir suretle caiz görülmeyecek, milleti tedirgin eden 
memleketin ekonomisini felce uğratacak mahiyet al
masına meydan vermemesi gerekir. 

Hüsnü istimal edilmeyen hak ve imtiyazların bir 
kere verilmiştir diye hiçbir yeni düzenlemeye tabi tu
tulmayacağı gibi bir kaide olmaması lazım gelir diye 
düşünürüm. 

Üye sayısı, seçmen yaşı, üyelerin tahsil seviyesi, 
metnin sistematiği, kullanılan dil, madde ve fıkraların 
tertibi, kelimeler, terimler... Bunlar kolayca sizlerin 
katkısıyla düzeltilecek, en iyi şekle sokulacak husus
lardır. 

Metnin fazla uzun ve ayrıntılı olması keyfiyeti
nin aleyhine söz söylenebileceği gibi, lehine söylene
cekler de vardır. Bana göre bu derecede önemli bir 
vesikada metnin vuzuh ve sarahatini sağlama, hü
kümlerin değişik tefsirlere daha kötüsü istismara 
meydan vermeme maksadına matuf olarak zarurî 
uzunluğunun fazla görülmemesi gerekir; mamafih ça
lışmalarımız bu hususta en makul ve şayanı kabul 
şekli elbet getirecektir. 

Tasarının 77 ve 78 inci maddelerinde siyasî par
tilerle ilgili olarak bazı ilave hükümler getirilmiştir, 
hepsi olumludur; ancak kanaatımca yeterli değildir. 
Memleketin 12 Eylül öncesi duruma düşmesinde par
ti çıkarlarının, memleket çıkarları önünde tutulması
nın ne büyük menfî rol oynadığı malumdur. Bu ba
kımdan, bu husustaki hükümlerin daha titiz bir iti
na ile ele alınıp geliştirilmesi gerektiğine kailiyim. 

Dil Akademisi konusunda da lehde aleyhde mü
talaalar oldu, bunların herbiri kendi esbabı mucibe-
sine göre haklıdır; ancak ortada bir gerçek var, o 
da bir tarafta bir milletin dilinin, onun bayrağı ka
dar, millî marşı kadar millî varlığının hayatî bir un
suru olduğu ve bugünkü haliyle dilin devlet saha
betinden uzak, bir derneğin âdeta keyfine göre yıl
lardır perişan edilmekte bulunduğu keyfiyetidir. 

Atatürk kurdu diye bir derneğe bu derece sorum
suz ve milletle ilim ölçüleriyle bu derece alay eder

cesine güzel dilimizi maskara etmek hakkı bırakıl
mamalı, bu faciaya bir son vererek dili tasalluttan 
kurtarıp devletin himaye ve nezaretine almalıdır. 3u 
teklif edilen şekilde mi olur?.. Bunun daha genişi bir 
Atatürk Akademisi kurup, bunun içinde diğer lüzum
lu enstitüler ve diğer teşekküller katılmak suretiyle mi 
olur, o kolayca halledilecek şeydir. 

BAŞKAN — Sayın Orel süreniz dolmuştur, to
parlamanızı rica ediyorum. 

ÖMER ADNAN OREL — Başüstüne efendim. 
Komisyonun bu hususta gösterdiği hassasiyetinin 

altında hep bu mülahazalar olduğuna şüphe yoktur. 
Genel Kurulun umumî arzusu bu maddenin metin
den çıkarılması yönünde tezahür etse bile, metnin bir 
yerine devletin dile sahabet edeceğine ait bir hüküm 
koymalıdır; millî marşı, bayrağı alıp dili koruyucu 
hükümlerden hariç tutmak bir eksiklik olur. 

Tasarıda YÖK'e yer verilmemiş olmasını ben de 
eksiklik bulurum. Üniversitelere ait maddelere ge
lince, birçok arkadaşın belirttiği üzere bu konudaki 
eksikliği ben de âdeta hayretle yadırgadım. 12 Ey
lüle gelişimizde üniversitelerin sanki hiçbir rolü ve 
etkisi olmamış gibi bu müesseselere ait hükümlerin, 
tasarının ruh ve felsefesine uygun hale getirilmemesi 
bir eksikliktir; herhalde bu da düzeltilecektir. 

Anayasamıza yeni giren organların bünyeleri ile 
statüleri birbirleriyle münasebetlerine müteallik hü
kümlerin geliştirilmeye ihtiyacı olduğuna şüphe yok
tur. Bunların detaylarını her veçhesiyle arkadaşlar di
le getirdi, zamanım kalmadı. Sadece Cumhurbaşka
nının yetkileri yanında sorumluluklarını da koymak 
suretiyle geliştirilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. 
Bu arada keza aynı düşüncelerim Danışma Konseyi
ne de kabilî tatbiktir. 

Bu arada bu organlarla meclis, hükümet ve siya
sal kuruluşların münasebetlerinin daha uygun şekle 
sokulmasının lüzumlu olduğu kanısındayım. 

Gönül, başlangıç kısmının da metinle birlikte eli
mize verilmesini isterdi, ancak Sayın Komisyon Baş
kanının bu konudaki beyanlarını yerinde görüp anla
yışla karşılamak gerektiğine kaniyim; hiç şüphesiz 
Anayasa Tasarısı metni Yüce Heyetinizin değerli kat
kılarıyla geliştikçe başlangıç kısmı da tebellür ve ta
vazzuh eden esaslara göre daha uygun ve sayın üye
lerin bu konudaki hazırlıklarıyla da takviye edilerek 
daha iyi bir muhtevada oluşacaktır. Geçici maddeler 
içinde aynı sözleri söylerim. 
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Arkadaşlar; 
Vaktim kalmadı, emre itaat mesleğimin terbiyesi 

icabı, mahsup da etmedi benim espri saydığım beya
nımı Sayın Başkanım sağolsun, yalnız sözlerime mü
saade buyursun bir iki satırla devam edeyim ve bi
tireyim. 

BAŞKAN — Sayın Orel, tümü üzerinde söz iste
yen birkaç sayın üyemiz daha var, onlara imkân ver
mek üzere lütfen... 

ÖMER ADNAN OREL — Bitiriyorum efendim. 
Arkadaşlar; 
Ben, bu aziz vatanın en ücra köşelerinin, tepele

rinin yamaçlarına «Önce vatan» yazan hepinizin ma
nevî mensubu ve de yedek gücü olduğu bir kuvve
tin, milletin kalbinin, bağrının içinden kopmuş bir 
ocaktan gelmiş bir arkadaşınız olarak başımıza gelen 
felaketlerden çıkardığım ders ve gönül verdiğim Ata
türk ilkelerinin şuuru ile şu iki satırın altında Ordu
nun o dağ yamaçlarına yazdığı ve uğrunda binlerce 
şehit verdiği, o «Önce Vatan» ideali etrafında bir
leşmemizi arzu ediyorum. Bu mefhum, benim ocağı
mın anladığı manasıyla, arazisiyle, milletiyle, hâki
miyetiyle, hükümetiyle, bütün kutsî varlıklarıyla ve 
değerleriyle Atatürk'ün kurmak ve görmek istediği 
Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhuriyetidir. O varsa biz 
varız ve biz hepimiz onun için varız. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlar, muhab
betle kucaklarım sevgili kardeşlerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonu üyelerinden kendi adlarına 

3Öz isteyen Sayın Tan'la Sayın Feyzioğlu var. Sayın 
Tan'ı rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1982 

yılı Anayasasını en iyi ve en güzel biçimde çıkarma
nın çabası içerisindeyiz. Bu bakımdan, tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında, tümü üzerinde saklı tuttu
ğum görüşlerimi, bu Anayasayı birlikte hazırladığı
mız sizlerin de bilgilerine arz etmeyi uygun gördüm. 

Maddelere ilişkin görüşlerim yazılı olarak esasen 
ekli raporda bulunduğu için o konulara hiç değin
meyeceğim. Yalnızca sistem açısından, genel yakla
şım açısından düşüncelerimi bu kısa süre içerisinde 
sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Yalnız bu konuya geçmeden önce bir noktanın 
belirtilmesinde yarar görüyorum. O da burada tümü 

üzerinde söz alan değerli üyelerimizin pek çoğunun 
değindiği ve bir kısım Anayasa Komisyonu üyeleri
mizin de karşı oylarında belirttikleri konudur; çalış
ma düzeni ve takvime ilişkin konu. Bu konu artık 
geçmiş bir konu olduğu için bugün burada konuşul
masının yararı olduğunu da sanmıyorum. Yalnız, 
kendi yazdığım karşı oy da bulunmadığı için ve çok 
konuşulduğu, başka karşı oylar da bulunduğu için 
en azından kendime haksızlık yapmamış olmak için 
bu konuyu sadece zapta geçirerek değinmekle yeti
neceğim. O da şudur: 

Sayın Devlet Başkanımızın yeni yıl mesajlarında, 
«Anayasanın halkoyuna sunuluşu için 1982 Sonba
harını düşündüklerini ve bazı nedenlerle bu gerçekle-
şemezse, 1983 İlkbaharını düşündükleri» şeklindeki 
açıklamalarından sonra, 1982 Sonbaharında Anaya
sanın halkoyuna sunulmasını sağlayacak bir çalışma 
temposunun benimsenmesi gereğini ve bunun için de 
Haziran sonunun hedef alınacağı bir çalışma planı 
yapılmasını müteaddit defalar savundum. Son olarak 
da, Mart başında üç sayaflık bir yazılı metin halinde, 
20 Haziranda Anayasanın bitimini sağlayacak bir 
çalışma biçiminin ne olması gerektiğini Sayın Komis
yon Başkanlığımıza sundum. Bunu sadece, zapta geç
mesi açısından belirtmekle yetiniyorum. 

Genel olarak yaklaşım, dedim, tümü üzerinde ko
nuşma söz konusu olduğuna' göre, getirilen sistem, 
parlamenter sistem olarak bulunmaktadır Tasarıda. 
Yalnız burada Danışma Meclisinin sayın üyelerinin 
hemen tümü Tasarının sistemi konusunda tereddütler 
açıklamışlardır. Bazı üyelerimiz, «Başkanlık sistemiy
le başlanmış; fakat bir yol ayırımına gelinmiş, bu yol 
ayırımında parlamenter sisteme dönülmüş» dediler. 
Bazı üyelerimiz, «Parlamenter sistemden yola çıkıl
mış; fakat öyle yetkiler ve müesseseler getirilmiş ki 
bu, başkanlık sistemine dönüşmüş» dediler. 

Kanımca; Anayasa Tasarısında parlamenter sis
tem esas alınmıştır. Bunu biraz sonra, zamanımız el 
verdiği ölçüde anahatlarıyla belirtmeye çalışacağım. 
Yalnızca Tasarıdaki bir - iki nokta parlamenter siste
min tam anlamıyla kabul edildiğine gölge düşürür 
bir nitelikte bulunmaktadır; onları arz etmeye çalı
şacağım. Onlar düzeltildiği takdirde parlamenter sis
tem gerçek anlamıyla kurulur düşüncesindeyim. 

Yalnız bu sistem değerlendirmesine geçmeden ön
ce, yaklaşımındaki bazı temel düşünceleri kısaca, 
satırbaşlarıyla da olsa belirtmek isterim. Bunlardan 
birinci önemli unsur: 
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Tekrar 11 Eylüle dönmek istemediğimize göre, 
oluşturulan yeni düzenin, eskinin bazı siyasal kurum 
ve yöntemlerinde değişme yapacağının kabul edilme
sidir; birtakım siyasal kurum ve yöntemlerde değiş
me olacaktır, bu kesindir. 

Bu değişme yapılırken, gözetilmesi gereken ikinci 
bir unsur; toplumun çeşitli kesimleri arasında uzlaş
ma sağlayıcı çözümlerin bulunmaya çalışılmasıdır. 
Bu çözüm arayışında siyasî partilerin bulunmadığı 
Danışma Meclisinin görevi kat kat ağırlaşmaktadır. 
Biz Danışma Meclisi üyeleri olarak kişisel değer yar
gılarımızın üstüne çıkıp uzlaştırıcı çözümler aramak 
zorundayız, kişisel değer yargılarımızın üzerine çık
malıyız, kurulacak yeni düzende yerimizin ne olaca
ğını kesinlikle düşünmemeliyiz. 

Bir başka önemli unsur : «Hangi kadro ve kurum
ların 12 Eylüle gelişte ne oranda payı olmuştur?» so
rununu soyut biçimde tartışmaktan vazgeçip, bula
cağımız yeni kurum ve yöntemlerde geçmişin kurum 
ve yöntemlerindeki hataların tekrarlanmaması için 
ne yapmak gerekir, bununla sınırlı bir geçmiş değer
lendirmesi yapmak durumundayız. 

Demokrasiyi hata yaparak öğrendiğimiz açıktır. 
Milletin tekrar tekrar aynı hataların içine düşeceğini 
düşünmek sanıyorum haksızlık olur. 

Demokrasi deneyimimizde çeşitli duraksamalar, 
kopukluklar bize çok şey öğretmiş olmak gerekir. 

Siyaset adamına güvensizlik üzerine demokratik 
bir devlet yapısı kurmamız güçtür. Devleti siyaset 
adamlarının yönettiğini kabul etmek zorundayız ve 
tüm olayların faturasını siyaset adamı üzerine çıkar
mamak durumundayız. 

Bir ülkenin anayasa geleneğine sahip olması açı
sından geçmişte tartışılmış, çeşitli mahkeme kararla
rında yorumlanıp yerlerini almış müesseseleri yok 
sayıp her zaman için yeninin aranması peşinde olma
malıyız. 

Devletin güçlü olması, demokratik düzenin yerleş
mesi anayasal gelenekle yakından ilgilidir. Türkiye' 
de biz 1982 Anayasasını yaparken yeni bağımsızlığına 
kavuşmuş, yeni kurulmuş bir devletin anayasasını 
yapmıyoruz. Geçmişte zengin bir anayasa deneyimi
miz var; fakat ayrıntılı anayasal düzenlemelerden de 
kaçınmalıyız. Türkiye gibi sürekli ve hızlı değişim 
içinde olan bir toplumda değişememe veya uyum 
gösterememenin sakıncalı sonuçları olabilir. Anaya
sal sınırlamalar başlangıçta hukukî güvenceler yara* 
tıyor gibi görünseler de, toplumdaki yapısal zorlama
lar ve sosyolojik gerçekler karşısında önleyici nite

liklerini kaybedebilirler; bu da hukukun ve anayasal 
düzenin güvenirliliğini sarsabilir. 

Verilen yetkinin mutlaka kötüye kullanılacağı 
varsayımından hareketle yapılan düzenlemeler sonu
cunda yetkiler bazen hiç kullanılamaz hale gelebilir, 
çünkü aynı konuda birden çok yetkilinin bulunma
sıyla hiç yetkilinin bulunmaması arasında zaman za
man fark bulunmamaktadır. 

Bunu, maddelere girmediğim için, Komisyonda 
da verdiğim bir örnekle söylemek isterim, özellikle 
temel hak ve özgürlükler açısından söz konusu oldu
ğunda, biz evimize hırsız girmesini engellemek için 
tedbir almak durumunda olabiliriz, bu çok normal
dir; ama bu tedbirleri alırken yukarıdan başlayıp 
aşağıya bahçe kapılarına kadar her tarafı kilitlediği
miz zaman belki eve hırsız gelmez; ama bu defa eve 
misafir de gelemeyebilir. Onun için burada dozajı 
iyi ayarlamak durumundayız. 

Taslak sistematiği açısından, peşin olarak, efen
dim uzun anayasa olmaz, anayasa kısa olur, gibi bir 
önyargıya kapılmak da mümkün değildir, böyle bir 
iddia ile ortaya çıkmak da mümkün değildir; ama 
uzun anayasa olabilir, fakat o uzun anayasada stan
dart bir uzunluk olması söz konusudur. Yani bir 
maddesinde aşırı uzunluk, öteki maddesinde ise as
garî unsurları bile içermeyen kısalık bulunmamalıdır. 
Bizim taslağımızın, getirdiğimiz Anayasa Taslağının 
bazı noktalarında böyle bir eksiklik olduğu kanısında
yım. 

Keza, bazı idarî kurumlar anayasa müessesesi ola
rak düzenlenirken, bazılarının düzenlenmemesi yolu
na gidilmez. Eğer idarî bir kurumu biz anayasa mü
essesesi haline getirmeyeceğiz ilkesinden hareket edi
yorsak, _ hiçbirini getirmemek durumundayız. Eğer 
idarî müesseselerin bazılarına anayasal bir yapı ve
receksek, o zaman diğerleri açısından da bunu yap
mak durumundayız. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, sistem konusunda 
bir - iki nokta söylemek isterim. 

Demin de kısaca belirttiğim gibi, başkanlık siste
mi mi parlamenter sistem mi?.. Bu çok tartışıldı bura
da; tekrar bu tartışmanın içine girmek istemiyorum. 

«Fransız sistemini örnek aldığımız» söylendi, 
başka sistemleri örnek aldığımız söylendi. 

1915)8 Anayasasının getirdiği sistem hâlâ bugün, 
nıe sistemidir tartışma konusudur. Üç gün önce Tür-
Ikiye Büyülk 'Millet Meclisi Kitaplığına gelen bir 
önemli kamu hu'kulku dergisinden, Fransızların önem
li ıkamu hulkulku dergisinden aldığım fotokopidür; >hâ-
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lâ Fransız kamu hukukçulan 1958 Anayasasının ge
tirdiği sistem nedir, tartışıyorlar. «'Parlamenter sis
temdir» diyenler var, «Başkanlık sistemine kaymış
tır» diyenler var, «Yarıbaşkanlık sistemidir» diyen
ler var, '«itkisinin ortasıdır» diyenler var. 

'Binaenaleyh, faizim soyut bir biçimde 'burada sis
tem tartışması yapmak suretiyle işin içinden çılkma-
mız müm'kün değildi. O zaman neye 'bakacağız, ne
yi araştıracağız?.. Nedir parlamenter sistemin varlı
ğı için bulunması gerekli asgarî unsurlar?.. 

Bunlardan biri, genel oyla seçilen bir veya ge
rekirse iki meclisin varlığı. 

İkincisi; hükümetin, bakanlar kurulunun ıbu iki 
meclisten en azından 'biri önünde sorumlu olması. 

Nihayet, meclis ile 'hükümet arasındaki anlaşmaz
lığı çözme imkânını seçmene bırakacak, aurnhurfaaş-
kanıına verilmiş 'bir fesih meikanizmasının, fesih yet
kisinin varlığı. 

Bu üç unsur, 'bu üç asgarî unsur, temel unsur 
varsa o takdirde faiz parlamenter sistemin varlığını 
söyleyebiliriz. Getirilen Tasarıda bu üç unsur bu
lunmaktadır. Seçimle, genel oyla gelmiş meclis, bu
na karşı sorumlu olan bakanlar kurulu (Hükümet) ve 
bu ikisinin arasındaki anlaşmazlığı çözme imkânını 
seçmene 'verecek İfesih mekanizmasının cumhurbaş
kanı tarafından kullandırılması. 

Binaenaleyh, parlamenter sistemin varlığı için ge
rekli olan unsurlar Tasarıda bulunmaktadır. Yalnız 
biraz sonra değineceğim bir-ıiki nokta, bu sistemin 
tam haliyle, salf haliyle varlığına biraz şüphe düşür-
CTiektedir. Ö açıdan belki buradaki tartışmaliarım bir 
kısmı da bu unsurlara dayanmaktadır. 

)Bu tartışma, demin örmeğimi verdiğim 1958 Ana
yasası nedeniyle yalnız Fransada bugün 'hâlâ sürmü
yor. İstanbul ömtasarısıma bakıldığı zaman, özelikle 
karşı oy yazıları incelendiği zaman, aynı tartışma 
orada da var. Getirilen cumhurbaşkanı müessesesi 
nedir? '«Parlamenter sistemıin cumhurbaşkanı mıdır, 
yoksa başkanlık sisteminin devlet başkanı mıdır?» 
tartışması orada da görülmektedir. Bu tartışmayı 
kesmek mümkün değildir, bunun kesilmesini sağlaya
cak bir formülü (bulmak mümkün değildir. 

İzin verirseniz, o öntasarı dolayısıyla yapılmış 
olan tartışma sırasında bir üyenin ifadesini aynen 
okumak istiyorum. Bu, benim de katıldığım, düşün
düğüm noktalar olması bakımından. 

Şöyle diyor üye : «Anayasa tanziminde 'klasik 
siyasî rejimlerden birinin aynen iktibas edilmesinde 
gerek ilmî, gerek amelî bakımdan hiçbir zaruret ve 

fayda yoktur. Yepyeni veya karma bir sistem pekâlâ 
teklif ve kabul edilebilir. Ancak, ortaya konacak bu 
orjinal sistem vazıh ve aihenklıi olmak, memleket ih
tiyaç ve icaplarına cevap vermek ve bilhassa işler 
olmak iktiza eder.» 

Bu som nokta bizi, Sayın Göktepenim de konuş
ması sırasında burada ortaya koyduğu gibi, getirdi
ğimiz sistem kendi içimde ahenkli bir şekilde işle
yen, kendi içimde tutarlı bir sistem midir, yoksa so
yut olarak, demin de söylediğim gibi, bu başkanlık 
sistemli midir, parlamenter sistem midir sorusunu so
rup cevaplandırmaya çalışıldığı takdirde işin içinden 
çıkıJmayahilir. 

Getirilen sistemde, söylediğim gibi, parlamenter 
sistemin anaözellikleri yer 'almıştır Tasarıda; fakat 
yürütmeyi güçlendirmek içim birtakımı önlemler, ku
rallar getirilmiştir. Bu yürütmenin güçlendirilmesi, 
yürütme, iki organdan meydana geldiğine göre '(Cum
hurbaşkanı ve bakanlar kurulu) 'bu güçlendirme ve
tiresi içinde hangi organa ağırlık verilmiştir soru
nuyla ilgili olmaktadır. 

Kanımca, parlamenter sistem içerisinde cumhur
başkanına verilecek ağırlığın kriz çözücü, bunalımla
rı çözücü bir nitelikte bulunması gerekmektedir. Ya
ni verilecek, kuvvetlemdirilece'k yetkiler daha çok bu 
nitelikte yetkiler olmak gerekir. Rejimin normal iş
leyişi içerisinde yürütme organına verilecek yetkile
rin, bakanlar kuruluna veya 'bu arada başbakana ve
rilmesinde bir salkınma bulunmamaktadır. 

Aslında, güçlü bir yürütme, güçlü bir yasama 
organını gerektirmektedir. Çünkü siyasal iktidar de
diğimiz şey, yalnızca hükümet değildir, yalnızca ba
kanlar kurulu değildir; bu balkanlar kurulunun arka
sında bulunan ve onu destekleyen parlamento çoğun
luğunu da kapsamaktadır. O halde, 'balkanlar kuru
lunum arkasında, hükümetin arkasında güçlü bir par
lamento çoğunluğu varsa, yasama organı normal iş
leyebil li yorsa, görevlerini normal yerime getirefailiyor-
sa, o güçlü yürütmeyi tam olarak gerçekleştirmişiz 
demektir. 

(Nitekim, yasama organımın işleyişine ilişkim ola
rak Tasanda, 19IÖ1 Anayasasıma göre birtakım farklı 
düzenlemeler getirilmiştir; en başta toplantı ve karar 
nisabının değiştirilmesi mesela, yasama organını da 
iyi işler bir organ haline getirmiştir. Bu da yürütme
min kuvvetlendirilmesi açışımdan önemli bir unsur 
teşkil etmektedir. 

Bana göre yürütmenin güçlendirilmesi de üç nok
tadan söz konusu olabilir. Bir kere işler bir fesih me
kanizması; bu getirilmiştir Tasarıda. 
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İkincisi; kural listem yapma yetkisi, yani kararna
me ve diğer düzenleyici işlemleri yapma yetkisi; bu 
da sağlanmıştır. 

Hükümetin yasama faaliyetine etkisi; yani hükü
metin kendisince uygun görülen kanun tasarı ve 
tekliflerini gerektiğinde yasama organından daha 
hızlı geçirmesini! sağlayacak birtakım mekanizma
ların getirilmesi Bu üçüncü noktaya ilişkin olarak 
Tasarıda pek bir yenilik bulunduğunu söylemek müm
kün değildir; ama yasama organıyla .ilgili madde
lerde, kanun yapma ile ilgili usul 'belirlenirken buna 
ilişkin birtakım öneriler de getirilebilir. Şahsen be
nim düşündüğüm birtakım öneriler vardır; yasama 
usulüne hükümetin müdahalesini (sağlayacak, kolay
laştıracak; ama bunlar da aslında yasama organı 
işler hale ıgdüirildiikten sonra kendisine gerek kalma
yacak ibirtalkım unsurlar olmaktadır. 

Şimdi, izin verirseniz: iki noktaya; yani özun-
surları itibariyle, anaunsurları itibariyle düzenlen
miş olan parlamenter rejim için, 'belki üzerinde tar
tışabilecek, Tasarının getirdiği bir - iki unsura değin
mek işitiyorum. 

Bunlardan ibir tanesi, parlamenter rejimde bakan
lar kurulu yürüttüğü politika dolayısıyla meclis 
önünde sorumlu olduğuna göre, biz her alanda izle
diği politika açısından sorumlu olan hakanlar ku
ruluna yetki ıtanımakdurumundayız. 

Bu açıdan 'bakıldığında hana g'öre, Merkez Ban-
, ikasına ilişkim hükümler bu ilke ile ters düşer nitelik

tedir. Çünkü hir yandan para politikasını yürütme so
rumluluğu hakanlar kuruluna aittir diyoruz, parla
menter rejimin genel esprisi içerisinde ve o politi-
ıkanın yürütülmesi dolayısıyla meclis önümde bakan
lar kurulu sorumludur, bu politikayı iyi yürüttün, 
kötü yürüttün, şeklinde sorumludur; ama öte yandan 
fda bu politikayı yürütürken şu sınırlamalar içerisin
de kalacaksın diyoruz, Anayasa Tasarısında ve bu 
para 'politikasının yürütülmesinde hükümetin elinde 
temel mekanizma olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
'Bankasının Başkanını da hakanlar 'kuruluna değil, 

" Cumhurbaşkanına Itayin ettiriyoruz. Bu genel ola
rak yürüttüğü politika dolayısıyla bakanlar kurulu
nun meclis önünde sorumluluğu ilkesiyle biraz güç 
bağdaşmaktadır. 

İkinci hir nokta; Devlet Denetleme Kurulu ile 
ilgilidir. 

Devlet Denetleme Kurulu bugünkü haliyle son 
derece kapsayıcı hir alanda denetim yetkisine sahip
tir. 12 Eylül sonrasında çıkarılan mevzuat incele

nirken şu unsunlar göz önünde tutulmalıdır: Bu 
mevzuattan hir kısmı 12 Eylül sonrasının geçiş dö
nemine ilişkin geçici ve olağanüstü tedbirler niteli
ğindedir. Buna karşılık çıkarılan mevzuattan hir kıs
mı da, ileriye yönelik devlete verilecek yeni şeklin 
anaunsurlarını 'belirleyici mevzuattır. Bu ikisini bir-
hirinden ayırmak durumunıdayız. 

İkinciler için Anayasadaki düzenlem'eHter açısından 
elbetteki büyük hir önemle üzerinde durulması ge
reken nitelik taşımaktadır; fakat olağanüstü nitelik
te olan, geçiş dönemiyle ilgili olan düzenlemeleri de 
o ölçüde, kendi özellikleri içerisinde dikkate alma
lıyız. 

Benim görüşüme göre, Devlet Denetleme Kuru
lunun bugünkü yapısı; değiştirilebilir, mevzuatta de
ğişiklik yapılabilir, bugünkü yapısı daha çok geçiş-
dönemine ve olağanüstü döneme ilişkin bir düzenle
medir. Çünkü denetleyecek, her kurumu denetleye
cek; dernekler var, vakıflar var, bütün kamu kurum 
ve kuruluşları var, hu denetim sonuçlarını Cumhur
başkanına bildirecekler raporla. Sonra ne olacak? 
Raporla bildirdiler, «Şu konuda büyük bir yolsuzluk 
var, büyük bir hukuka aykırılık var...» Cumhurbaş
kanı bu rapor üzerine o birimin bağlı olduğu idarî 
başı harekete geçirmek durumundadır, idarenin içe
risindeki en üst idarî ve siyasî birimler bakanlardır. 
Binaenaleyh, hu dosyayı diyelim ki, başbakana havale 
edecek, gerekeni yapm diyecek. Başbakan da ilgili 
bakana gönderecek. Hiç bir işlem yapılmadı. Bu 
takdirde başbakanla Cumhurbaşkanının karşılıklı du
rumunu düşünebiliyor muyuz? Çünkü, bakan diye
cek ki, Tasarlıda hüküm var, emri altındakilerin ey
lem ve işlemlerinden sorumludur bakan; yani ba
kanlık. içindeki kişilerin eylem ve işlemlerinden so
rumludur ve o ısörumlülük kime karşıdır? Meclise kar
şıdır, parlamenter sistemin gereği olarak. Şimdi biz 
bu sorumluluğu kabul ederken, öte yandan da Dev-
Üet Denetleme Kurulunu bugünkü haliyle kabul1 eder
sek, sanıyorum bir çelişkiye düşmüş oluruz parla
menter sistemin manttığı açısından. 

Onun için ben şahsen karşı oyumda bu Devlet 
.Denetleme Kurulunu muhafaza edelim, yalnız bir 
şartla, ona bir omlbudsman niteliği verelim, o şekilde 
muhafaza edelim, hem bu demin söylediğim sakın
caları ortadan kaldırmış oluruz, hem de belki Tür
kiye'ye yeni ve modern bir kurum, kuruluş kazan
dırmış olabiliriz. Ayrıca, geçmiş dönemde ne ölçüde 
sağlıklı işlediği tartışma konusu olabilecek olan di
lekçe hakkını da daha işler 'bir hale getirebiliriz, di
ye düşündüm. 
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iBu iki noktayı (belirttikten sonra, son değinmek 
istediğim bir nokta da Cumhurbaşkanının kendisi
nin seçimidir. 

Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dile 
Cumhurbaşkanının aynı seçim sistemi ile 'ortaya 
çıkarılmasını düşünemiyorum. Yani dördüncü ıtura gi: 
dilsin, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçil
isin... Bunu normal olarak kabul ©demiyorum, kaldı 
ki, özellikle bazı yetkilerle güçlendirilmiş bir Cum
hurbaşkanı için kabul etmem hiç mümkün değildir. 
Onun için en azından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının seçiminden ayırmalıyız, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı (için kabul edilebilir o 
sisitem, dördüncü ıturda en çok alan aday; ama üçün
cü turdan öteye gitmeyelim, belki salt çoğunluğun 
da üzerinde bir çoğunluk arayalım, ama bunun sa
kıncaları olabilir, salt çoğunluktan aşağı inmeyelim, 
bunun yaptırımı olarak da seçiiememişse salt çoğun
lukla meclisin otomatik ıfeshi müessesesini kabul 
edelim. 

©u takdirde, Cumhurbaşkanlığı (seçimi müessese
si sanıyorum olumlu 'bir şekilde halletmiş oluruz 
ve asgarî bir uzlaşmanın üzerinde sağlandığı kişiyi 
de Cumhurbaşkanlığı müessesesinin başıma getirmiş 
olabiliriz. 

Sözlerimi bitirmeden önce son bir nokta. Yiıne bu
radaki konuşmalarda üzerinde çok durulmuş olan 
bir konudur; meclis dışından başbakan atanması. 

İBu da ilk bakışta çok çarpıcı bir örnek. Parla
menter sistem içinde eğer meclisin içinden kendisi
nin çıkarabileceği bir hükümet varsa, bir çoğunluk 
varsa, o zaman neden gerek duyulsun? İşte bu as
lında çok olağanüstü durumlarda meclisin kendi 
içinden kolay hükümet çıkaramadığı 'durumlarda 
mekanizmanın tıkanmasını önlemek için, bir hükü
met kuruluşuna imkân, sağlamak için kabul edilmiş 
bir sistemdir; ama bu haliyle, düzenlenişiyle sayın 
üyelerin burada bdlirttikleri endişeleri belki haklı 
kılabilecek bir düzenleme niteliğindedir. 

Onun için izin verirseniz bu konudaki düşüncemi 
126 ncı ımaddeye ilişkin olarak .yazdığımı karşı oy
dan aynen okumak isterim: 

^Maddede Cumhurbaşkanına başbakanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinden veya dışından atama 
ve görevine son verme konusunda mutlak yet
ki verilmektedir. Böyle bir yetki verilirken 
Cumhurbaşkanının Tasarının 132 nci madde
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisini fesih yetkisi 
göz önünde tutularak, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi dışından başbakan atanmasını özel bir usule bağ
lamak gerekirdi. Bu cümleden olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde hiç bir partinin mutlak ço
ğunluğa sahip olmaması halinde, Cumhurbaşkanının 
önce 'güven oyu alabilecek bir hükümetin kurulması 
imkânlarını araştırmak üzere en fazla sandalyeye sa
hip parti' başkanının hükümet kurmakla görevlen
dirilmesi, ancak onun başarısızlığı halinde ikinci bü
yük partinin başkanı ile, aynı girişimi tekrarlaması 
veya belirli bir danışma mekanizmasını işlettikten 
sonra güvenoyu alabilecek bir hükümet kurabile
ceğine inandığı Türkiye Büyük Milleti Meclisi üyesi 
veya dışardan bir kişiyi başbakan olarak atayabile
ceği öngörülebilirdi.» 

(Bunlar belki bu ayrıntıda yazılmazsa da sistemin 
mantığının içinde vardır denilse de, Türkiye'de geç
miş dönemde öyle tartışmalar olmuştur ki, hiç ak
la gelmeyecek ihtimaller ortaya çıkmıştır. Binaen
aleyh, bu sistemin böyle işleyeceğinin anaunsurlanyla 
açıklığa kavuşturulması gerekirdi. 

Özür dilerim unuttuğum son bir nokta daha var. 
O da, Tasanda gerek 114 üncü maddede, gerekse 
153 üncü maddede «Cumhurbaşkanının Anayasada 
tek başına yapabileceği belirtilen işlemler» deyimi kul
lanılmaktadır ve hangi işlemleri Cumhurbaşkanının 
tek başına yapabileceği Anayasada açıkça belirtilme
mektedir. Bunun kesinlikle Anayasada teker teker be
lirtilmesi gerektiği kanısındayım; Meride çıkacak tar
tışmaları şimdiden önlemek bakımından. Çünkü ileri
de bu haliyle kabul edildiği takdirde çok büyük tar
tışmalar çıkacaktır. 

Şu işlemin başbakan ve ilgili bakan tarafından 
imzalanması gerekir, şunun gerekmez şeklinde ge
çen dönemde de aslında buna benzer tartışmalar gö
rülmüştür, şimdi haydi haydi görülmesi gerekir, Çünkü 
yapılan işlemlerin sayısında artma vardır, ayrıca Da
nıştay denetiminde özel olarak bir fıkra getirilmiştir 
153 üncü maddede, bu işlemlere karş yargı denetimi
nin kapalı olduğu belirtilmiştir. Onun için bu sınırla
manın belirtilmesi gerekir. 

Size bunun bir örneği olarak Yunan Anayasasın
daki düzenlemeyi örnek vermek isterim : 

Orada maddenin ilk fıkrasında söylüyor, diyor ki, 
«Cumhurbaşkanının bütün işlemleri uygulanabilir ola
bilmesi için başbakan veya ilgili bakan tarafından 
imzalanması gerekir.» 

Bunu söyledikten sonra 2 nci fıkrada; «Aşağıdaki 
işlemlerde başbakanın ve ilgili bakanın imzasına ge-
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rek yoktur.» diye saymış ve oradaki cumhurbaşkanı, I 
şuna dikkatinizi çekerim, parlamenter sistem olduğu 
kabul edilmesine rağmen, cumhurbaşkanı bir kere 
çok büyük bir ekseriyetle seçilmektedir, büyük oran
lar aranmaktadır, otomatik fesih müessesesi işletil- I 
mektedir, olağanüstü durumlarda tek başına kararna
me çıkarma yetkisi verilmektedir, meclis faaliyetini 
30 gün süreyle askıya alma yetkisi verilmektedir; 
yani bu kadar güçlü, dahası da var, yasama yetkisi
nin cumhurbaşkanı ve millet meclisi tarafından kulla
nılacağını söylemektedir anayasa. Yani bu kadar güç
lü bir cumhurbaşkanı getirilmiş; fakat bu kadar güçlü 
bir cumhurbaşkanı getirilmesine rağmen, teker teker 
sayılmış hangi işlemleri kendisinin yapacağı. Bunları 
size şöyle bir acele okuyarak, konuşmama son ver
mek istiyorum. Tek başına yapabileceği işlemler şun
lar: I 

«Başbakanın atanması. 
Olağanüstü durumlarda, Bakanlar Kurulunu ken

di başkanlığı altında toplantıya çağırma işlemi. 
Cumhuriyet Konseyinin toplantıya çağrılması. 
Kanunların yeniden görüşülmek üzere yasama or

ganına gönderilmesi. 
Anayasa Mahkemesine başvurma. 
Cumhurbaşkanının belirli sürede seçilememesi üze

rine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin infisah ettiğini 
bildirir karar. 

Millet Meclisinde hiçbir partinin mutlak çoğun
luğu sağlayamadığı durumda, nispî çoğunluğa sahip 
partinin liderini, hükümet kurmayı araştırmakla gö
revlendirme kararı. (Başbakan olarak ataması değil, hü
kümet kurma imkânlarını araştırmakla görevlendirme 
kararı.) 

Hükümet buhranı ve halk arzusu ile uyumsuzluk 
halinde, Millet Meclisinin feshi ve referanduma baş
vurma kararı». I 

Fesini de kendi içinde ikiye ayırmışlar: Tek ba
şına fesihe gitme halinde kendisi imzalıyor fesih ka
rarını; ama başbakan Meclisin feshini talep etmiş ise 
o fesih kararını Cumhurbaşkanı ile beraber Bakanlar 
Kurulu imzalıyor. 

Onun için ileride herhangi bir tartışmaya imkân 
vermemek üzere Cumhurbaşkanının tek başına kulla
nacağı yetkilerin de Anayasada tek tek belirtilmesi ge
rektiği düşüncesindeyim. I 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. | 
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Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 
FEYZt FEYZÎOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar

kadaşlarım; 

Karşı fikirlere de en az kendi fikirlerim kadar de
ğer vererek, iyi niyetli eleştirileri şükranla karşılaya
rak, «Beşikten mezara kadar bilimi isteyin ve öğ
renin» hadisi doğrultusunda daima daha iyiyi, daha 
isabetlisini arayarak ve yaşımız, sıfatımız ne olursa 
olsun, bize bir kelime öğretenin, bizi yanılgıdan kur
taranın, Hz. Ali'nin deyimi ile, kulu kölesi olarak, 
ilmin, gerçeğin, doğrunun peşinde koşan, kısaca 35 yıl
lık bir öğretim üyesi olmama rağmen öğrencilikten 
hâlâ kurtulamayan ve kurtulmak da istemeyen naçiz 
bir arkadaşınızım. Bu nedenle «Yalnız ben bilirim» 
ya da «Yalnız benim dediğim doğrudur» sözlerinden 
her zaman ürkmüş ve kaçmışımdır. 

Bir kitabımın önsözüne şöyle yazmıştım; En verim
li öğrencilik çağım, öğretmeye başladıktan sonraki 
zamanlanmdır.» Bu sözler bir fantazi değil, gerçeğin 
ta kendisidir arkadaşlarım. 

Biraz önce Sayın Köran'ın rahmetle andığı aziz 
ve rahmetli Hocam Ali Fuat Başgil Hocam, Anayasa 
Hukukunu, o zamanki adı ile Esas Teşkilat Hukuku 
derslerini verirken hep «Bize göre» derdi. Bir gün 
sormuştum; «Kendi görüşlerinizi, .kendi kanaatlerinizi 
açıklıyorsunuz, buna rağmen neden (Bana göre de
miyor da (Bize göre) diyorsunuz? Bu iddialı bir ifade 
tarzı olmuyor mu?» Hafif bir tebessümden sonra rah
metli Hoca şöyle demişti; «Evlat, ben o kanaate, o 
görüşe varıncaya kadar çok kitaplar okudum. Baş
kalarının görüş ve kanaatlerinden çok istifade ettim. 
Asıl iddialı ifade tarzı (Bize göre) yerine (Bana göre) 
demektir. Ben yaptım, yalnız benim eserim, benim fik
rim, demekten sen de kaçın. (Bize göre)'nin altında 
hem engin bir tevazu yatar, hem de kadirşinaslık ve 
vefa». Nur içinde yatsın. Onun bu sözleri kulağımda 
hâlâ bir küpedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Günlerdir tümü üzerinde konuşulan Anayasa Ta

sarısında da durum böyledir. Bu Tasarı bir kişinin 
değil 15 sayın üyenin ortak ürünüdür; fakat şerefi ka
dar, kusuru ve eksiklikleri de 15 kişinindir. İnşallah, 
kıymetli katkılarınız ve düzeltmelerinizden sonra, Millî 
Güvenlik Konseyine gönderilirken bu Tasarı, hatası 
ile sevabı ile şerefi ile sorumluluğu ile artık Yüce 
Meclisin eseri olacak ve tarihe de öyle geçecektir. 
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Bir söz vardır «Kol kırılır, yen içinde kalır» der
ler. Ben de Komisyon çalışmalarımız sırasındaki gerek
siz tartışmalardan, kırıcı konuşmalardan, yersiz ve va
kitsiz beyanlardan, dengesiz ve düzensiz çalışmalar
dan burada tekrar söz etmeyeceğim. Onları artık acı 
tatlı anılar olarak beraberimde alıp götüreceğim; yanıi 
kırılan kolu yen içinden çıkartmayacağım; fakat Ta
sarıdaki eksiklikleri ve hataları da kimseyi suçlamadan 
dile getirmekten kaçınmayacağım. Bu bir bakıma 
özeleştiri olacaktır. Amaç, daha iyiye, daha doğru
ya birlikte ulaşmak ve miUetmize, ülkemize en uygun, 
en yararlı olan Anayasayı hazırlayıp sunabilmektir. 

Evvela şekle ilişkin noksanlarımıza değineceğim. 
Tasarı, 17 Temmuz 1982 günü Danışma Meclisi Sa
yın Başkanlığına sunulurken ve değerli basın men
suplarına açıklanırken, zamanın iyi ayarlanamamış 
olması yüzünden, maalesef tümü ile tekrar gözden 
geçirilmek imkânını bulamamıştı. Bu nedenle de ba
zı redaksiyon hataları düzeltilememiş, yollama yapı
lan madde numaraları dahi yerli yerine yerleştirile-
memişti. 

Tasarı, genel gerekçe ile madde gerekçelerinden 
ve muhalefet şerhlerinden yoksun olarak açıklanmıştı. 
Gerekçeler ve karşı oy yazıları sonradan, yaklaşık ola
rak 15 gün sonra basılıp sizlere ancak dağıtılabümiş-
ti. Bu yüzden de hem metin ile gerekçeler arasındaki 
zorunlu ifade ahengi ve fikir teselsülü tam olarak 
sağlanamamıştır, hem de bazı fıkralara gerekçede ya 
hiç değinilmemiş, ya da eksik veya yanlış anlam ve
rilerek temas edilmiştir. 

Bir örnek vermek isterim; dün Sayın imren Ay
kut'un eleştirisine konu olan bayrağımızla ilgili bir ör
nek. 

Tasarının 3 üncü madde gerekçesinde aynen şun
lar yazılıdır : «Ancak, bayrağın şeklinin kanunda 
tespit edileceği de, gelecekte sanat açısından yapıl
ması muhtemel değişikliklere imkân sağlamak ama
cıyla konulmuştur.» Oysa 3 üncü madde metninde
ki ifade aynen şöyledir : «Bayrağı, şekli kanununda 
belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.» 

Dikkat buyurulsun, şeklinin kanunla belirtilece
ğinden söz edilmemiştir, aksine, şeklinin kanununda 
belirtilmiş olduğu vurgulanmıştır. Şekli kanunla da 
değil, «Kanununda belirtilen» denmektedir. 

Buradaki amaç açıktır. Artık gönüllerimizde taht 
kurmuş, gözlerimizde ve düşüncelerimizde belirgin
leşmiş olan bayrağımızın şeklinin özel kanununda 
belirtilen biçimiyle ebede kadar semalarımızda dal

galanacağının Anayasamızda yer almış olması isten
miştir. Onun için Sayın Aykut (Burada yoklar) endi
şelenmesinler, bayrağımızın ne şekli, ne rengi üzerin
de hiç kimse hiçbir zaman oynayamayacaktır, ne ye
şil, ne kızıl renk, onun uğrunda can veren ecdadı
mın kanıyla boyanmış al renginin yerine geçemeyecek
tir. Unutmayalım ki, «Bayrakları bayrak yapan üs
tündeki kandır; 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, yatandır.» 
Muhterem arkadaşlar; 
Şekle ilişkin eksikliklerimize devam ediyorum. 
Tasarının 2 nci maddesinde açıkça başlangıca bir 

yollama yapıldığı, 199 uncu maddesinde de başlangıç 
kısmının Anayasa metnine dahil olduğu belirtildiği 
halde tasarı başlangıçtan yoksun olarak takdim edil
miştir ve bu yüzden haklı eleştirilerinize maruz kal
mıştır. 

Şu hale göre Anayasa metnine dahil olan bir kı
sım tasarı da bulunmamaktadır; yani metinde bir 
eksiklik vardır ve bu eksiklik hâlâ da giderilememiş
tir. Gerçi Komisyonumuzun Sayın Başkanı, Komis
yonun bir kararı olmaktan çok kişisel nitelikte sa
yılmak gereken 5 Ağustos .Perşembe günü Yüce Mec
liste yaptığı açıklamasında, siz sayın üyelerden gele
cek metinleri de beklediğini ifade etmiş ise de, ka-
naatımızca bu, gecikmenin haklı ve gerçek özürü ola
maz. Zira Komisyon içi çalışmalarımızda, arkadaşla
rımızın verdiği öneriler ve metinler dikkate alınarak 
başlangıcın daha fazla gecikmeden hazırlanıp Yüce 
Meclise takdim edilmesi nihayet 3 Ağustos 1982 günü 
yapılan toplantıda kararlaştırılmıştı ve bu kararı değiş
tiren yeni bir karar da alınmamıştı. Şüphesiz, Komis
yonun sunacağı başlangıcı da, tasarının diğer madde
leri gibi sizlerin değerli eleştiri ve düzeltmelerinizle ik
mal edeceğiniz, mükemmelleştireceğiniz ve ona son 
şeklini vereceğiniz tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Kişi, noksanını bilmek kadar irfan olamaz» der

ler. Sunulan tasarıdaki bu noksanlıkları biz de bili
yor ve açık yüreklilikle tekrarlıyoruz. Fakat, bize 
güç veren, bizi bazen kopma derecesine varan gergin
liklere rağmen Komisyondaki görevimize devam et
tiren düşünce ve inanç şu olmuştur : Tarih ve mil
lete karşı üstlendiğimiz bir kutsal görev vardır. Bu 
görevi mutlaka zamanında ve en iyi şekilde tamamla
mak mecburiyetindeyiz. 

Sunulacak tasarıdaki eksiklikler ve varsa yanılgı
lar Yüce Meclisin önünde ve elinde herhalde düzel-
tilecektir. Yeter ki, tasarı esasında kabule şayan ni
telikte olsun. 
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Aziz arkadaşlar; 
Konunun bu aşamasına gelince hemen belirtmeli

yim ki, takdim olunan tasarı, esasında tümü itibariyle 
kabule şayan bir tasarıdır. Yayınlandığı günlerde 
maalesef hiç de beklemediğimiz bazı yazarların de
diği gibi, bu tasarı ne çöpe atılacak niteliktedir, ne 
de bazı üyelerimizin beyanlarında ifade edilen şekil
de üzerinde durulmaya dahi değmeyecek içeriktedir. 
Bu tarzda yazabilmek veya söyleyebilmek için insaf
tan herhalde yoksun olmak gerekir. 

Bizden ne isteniyordu? Hür demokratik parlamen
ter sistemin dejenere edilmesine ve tıkanmasına en
gel olacak, 12 Eylül 1980 öncesi günlerin bir daha 
geri gelmemesini sağlayacak anarşi, terör, bölücülük 
hareketlerini kesinlikle önleyecek, Atatürk milliyetçi
liğinden hız ve ilham alınarak devlet otoritesini ve 
varlığını yeniden tesis edecek ve demokratik düzenin 
işlemesine engel olacak sebepleri ortadan kaldıracak 
güçte ve muhtevada hükümlerle donatılmış bir Ana
yasa hazırlamak. 

Rahatlıkla söyleyebilirim ki, Komisyonun bütün 
üyeleri bu düşünce ve amaçlarla göreve başlamış ve 
sonuna kadar da aynı amacı izlemişlerdir. Tarih ve 
millet huzurunda şu gerçeği de dile getirmeyi bir vic
dan borcu sayıyorum. Komisyonumuz hiçbir yerden 
veya makamdan en ufak bir telkin, ilham ya da öne
ri almadan tam bir fikir ve karar serbestisi içinde bu 
tasarıyı hazırlamıştır. Bazılarının hissettiğini söyledik
leri demokratik olmayan bir ortam içinde demokratik 
bir Anayasa hazırlamaktaki güçlüğü Komisyonumu
zun hiçbir mensubu hissetmemiştir. Ancak, bütün bu 
gerçeklerin yanı başında başka gerçekler de vardır. 

Tasarının esasında da birtakım eksiklikler, aşırı
lığa kaçan sınırlamalar mevcuttur, işlemesi güç hü
kümler ve kurumlar vardır, yürütme içinde çatışma
lara yol açacak yetkiler söz konusudur ve bugün için 
düşünülmese bile yarınlarda ve yarınların getireceği 
muhtemel durumlarda mahzur ve tehlikelerinin be
lireceği yeni yollar ve önlemler bulunmaktadır. 

Karşı oy yazımızda düzeltilmesi gerektiği görüşün
de olduğumuz hükümlerin önemli bir kısmına işaret 
edilmiştir. Bir kısmı, bugüne kadar konuşan değerli 
arkadaşlarımın eleştirileriyle su yüzüne çıkmıştır. El
birliğiyle hepsini yapıcı ve iyi niyetli bir tutumla elek
ten geçirecek ve kabule şayan olanlarını birlikte be
nimseyip, olmayanlarını birlikte reddederek en mü
kemmel bir Anayasa tasarısını aziz milletimizin tas
vip ve hizmetine arz edeceğiz. 

Vaktin sınırlı oluşu nedeniyle ben satırbaşlarıyla 
karşı oy yazımda yer alan veya sayın üyelerimizin 
eleştirilerinden derhal ıbenimseyebileoeğimi söyleyebi
leceğim birkaç noktaya değinmekle yetineceğim. An
cak hemen ilave edeyim iki, ibu beyanların Komisyon 
adma değil tamamen şahsım adına olacaktır, şahsî 
görüştenim! oluşturacaktır. 

iSoruluyor, 'başkanlık sistemi mi, parlamenter sis
tem ma?.. Biz parlamenter sistemi tercih ettik. Bunun 
Tünkıiyemizıin gerçeklerine hâlâ en uygun sistem ol
duğu inancındayım. 

Parlamenter sistem içinde de olsa, Cumhurbaş
kanını halik mı seçmelidir, yoksa Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üyeleri mi 'seçmelidir?.. Meclis üye-
ılerıi seçmelidir. Doğrudan doğruya halikın seçmesi 
yolu eğer açılacak olursa oradan birtakım yalan yan
lış itham ve isnatlarla yıpratılmış ıbaşa güreşen aday
ların 'her ikisi de çarpışan iki testiden 'birinin kırılıp 
diğerimin çatlaması gi'bıi büyük yaralar almış olarak 
Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaklardır. Hatta 
ülke ve millet olaralk bölünmez bütünlüğümüze bile 
rahneler açacak durumlar ortaya çıkabilecektir. Bu
nu bir kehanet olarak Ikabul etmemek licabeder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimin seçece
ği Cumhurbaşkanı adayları yalnız Meclis içinden mi 
gösterilmelidıir, dışardan da gösterilebilmeli midir? 
Biz, Meclis üye tam sayısının belirti 'bir oranında üye
lerin yapacağı teklifle dışardan da aday gösterilebi
leceği esasını kabul ettik. Bu imkânın Yüce Mecliste 
ciddî eleştirilere uğradığını gördüm. 

Kapalı olarak söylenmiş olmakla beraber, 'birta
kım yüce makamlarda görev alan kişilerin yahut ki
şimin Cumhurbaşkanlığının müstakbel adayı olarak 
görüleoeği ve bu yüzden Meclıis iradesinin serbest 
bir şekilde tecelli edemeyeceği endişelerine parmak 
basıldı. Şahsen !bu eleştiriyi haklı buluyorum ve üze
rinde bir çıkış yolunun nasıl bulunacağını araştırdık
tan sonra, şu görüşü sizlerin tasviplerine maddes'i 
geldiğinde sunmayı düşünüyorum': 

Cumhurbaşkanlığı için Meclis 'dışından gösterile
cek adayların seçimden en az 20 gün önce görevinden 
istifa etmiş olması şarttır. O zaman, dışardan gösteri
lecek aday eğer istenmeyen, İaıik görülmeyen bir 
adaysa herhalde biraz önce söylenen endişeler ger
çekleşmeyecektir. Bir Gürler misali geçmiş tarihimiz
de mevcuttur. 

Cumhurbaşkanı adayları üçüncü oylamada da salt 
çoğunluğu sağlayamazsa dördüncü oylamada en faz
la iki oy alandan hangisi fazla oy alırsa onu Cum-
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hur başkanı seçilmiş saymak yolundaki tasarının l!l!l 
lincıi maddesıi hükmü : Bu da haklı olarak eleştirili
yor. Tarafsızlığını koruyabilmesi yönümden, Cumhur
başkanının Meclisin salt çoğunluğuyla en azından 
seçilmiş olmasında büyük yarar ve gerek görülüyor. 
O halde, 'bunun da ıbu şekilde düzeltiknesinin yanın
dayım. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağla
namazsa Meclis münfesih sayılır ve derhal yeni se
çimlere geçilir hükmünün meseleyi çözeceği kanısın
dayım. 

Cumhurbaşkanının başbakanı azletmesini hiçbir 
şekliyle düşünemiyorum. H26 ncı maddenin 1 inci fık
rasındaki 'bu hükmü, 'Komisyonumuzun Sayın (Başka
nı gerek gerekçede, gerek 'Meclisin huzurunda yaptığı 
açııklamasında şu şekilde değerlendirdiler : Dediler 
İki, .«'Elbette Meclisin güvenoyu almış, çoğunluğunu 
almış bir başbakanı Cumhurbaşkanı azle demez; fakat 
düşürülmüş, ibuna rağmen makamını terk etmeyen bir 
başbakan olursa onu Cumhurbaşkanı azledebdlmeli-
dir. Hüküm bu amaçla konulmuştur...» 

IBAŞKAN — Sayın Feyzioğlu 5 dakikanız var. 

Buyurun efendim. 
IFEYZİ' FEYZİOĞLU — Teşekkür ederim, Sa

yın IBaşikan. 

>«Ve bu amaca dayalıdır.» buyurdular. 

/Bir defa maddenin metni buna elvermediği gibi, 
böyle bir amaçla azil müessesesine ihtiyaç ve gerek 
de yoktur. Azil, bir makamı hukuken işgal etmeye 
hakkı olan ikimse (için s'özkonusudur. Düşürülen ki
şinin başbakanlık sıfatı kalmamıştır. Başbakanlık sı
fatı olmayan bir Ikişininse azli düşünülemez. O olsa 
olsa bir fuzuli şâgildir. Fuzuli şâgil hakkında ise, 
eğer o yeri terketmemekte birenirse hukuka aykırı bir 
davranış içinde bulunan 'kişi olarak 'kolundan tutulup 
atılır; ama bizim parlamento tarihimizde çok şükür 
böyle bir örnek görülmemiştir, bundan böyle de gö
rüleceğini pek ummam. ©u itibarla bu hüküm mut
laka değiştirilmek, (kaldırılmak ioabeder. 

Sayın Başlkan 5 dakikam var buyurdunuz. ©ir-iki 
dakikada da bitirebilirini; ama eğer (benden başka ko
nuşacak yolksa ve muhterem arlkadaşların da sabrını 
ıfazla kaçırmış olmazsam bir 115 dakika daha lütfet
menizi..., 

'BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, zannederim ola-
calk görüşecek sayın üyeler ve Sayın Komisyon Baş
kanımız da bir söz alacaklardır. O bakımdan bir-ıiki 
dakika ilave edliyorum. 

'Buyurun efendim. 
FEYZİ FEYZİOĞLU — Teşdklkür edenim Baş-

ıkanırn. Daha henüz beş dakikam var; ama ondan 
sonrası için ihay hay. 

Efendim, Cumhurbaşkanının Merkez Bankası baş
kanını doğrudan doğruya ataması da eleştirilmekte
dir. Bu maddeye de şöyle bir esneklik getirmenin 
mümlkün olabileceğini sanıyorum. Cumhurbaşkanı, 
Merkez (Bankası başkanını ©akanlar Kurulunun gös-
terecesi üç aday arasından seçerse ve görev süresi so
nuna kadar da kural olarak değiştirilmemesi esası 
getirilirse bu sorun biraz daha rahatlatılmış olur. 

Cumhurbaşkanının Silahlı Kuvvetlere silah kul
lanma emrini vermesine ilişkin 88 inci maddenin ek
sik olduğunu Ikarşı oy yazımda belirttim. Mutlaka, 
derhal durumu Büyük Millet Meclisine intikal etti
rip onun (bilgi ve onayına sunması gerekir. 

IDüşürülen başbakanın Cumhurbaşkanından Mec
lislin ıfeshiyle seçimlerin yenilenmesini isteyebilmesi 
bana göre ters düşen bir hükümdür. Hele hele baş
bakanın Meclis dışından seçilmiş birlisi olduğu düşü
nülürse bunun parlamenter sistemle bağdaştırıiması-
na asla ve ıkat'a imkân yoktur. Bu nedenle, her ha
lükârda başbakanın ya kesin olarak Meclis içinden 
seçileceği kuralını geıtirmelidir ya da bu hükmü de
ğiştirmelidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Diğer hususlara ilişkin görüşlerimi maddelerin 

teker teker ele alındığı sırada arza çalışacağım. Yal
nız birlkaç noktayı daha eklemek isterim. Seçimlerde 
tarafsız balkanlar tayinine ilişkin hüküm yeni Ana
yasamıza alınmamıştır; bu bir eksikliktir, alınmalı
dır. 

110 işçi çalıştıranların grev, lokavt ve toplusözleş
me yapamama yasağı mutlaka değiştirilmelidir. 

©asın Ahlalk Yasası sadece basın mensuplarının 
kabul ettiği bir centilmen anlaşması olmaktan çı
kartılmalı, Anayasada mevcudiyeti tespit edilen ve 
ona göre de hükümleri özel Ikanunundâ düzenlene
cek şekle dönüştürülmelidir. O zaman 216 ve 28 inci 
maddelerde basın mensuplarının haklı olarak tereddüt 
ettikleri ve endişe ettikleri bazı fıkraları buradan çı
kartmak daha kolay olur, 

İMuhterem arkadaşlarım; 
Eğer vakit kalmış oysaldı sözlerimi Anayasamızın 

başlangıcı için hazırladığım ve Komisyonumuza tev
di ettiğim bir taslağı burada sözlerimin sonu olarak 
olkumakla tamamlamak isterdim. Biliniyorum Sayın 
©aşkan eğer lütfederse 5 dakiilfca sürmez. ((«Okusun 
okusun» sesleri) 
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BAŞKAN — Süratle okursanız bir-iki dakika za
ten ilave edecektim. Süreniz dolmuştur. Onu bir-iki 
dakikada okursanız, dinleriz. 

FEJYZt FBYZtOĞLU — Teşekkür ©derim. 
!Bu tabiî 'bir öneridir. Bunun üstünde değerli gö

rüleniniz 'asıl mükemmelliğini getirecektir. Ben sade
ce içimden gelenleri buraya dökmeye gayret ettim : 

ı«Yüce Türlk Milleti; 
IBu Anayasa senin yarınlarını huzur ve güven için

de geçirmen, ülken ve milletinle bölünmez bütünlü
ğünü koruman, mıillî dayanışma ve sosyal adalet an
layışı içinde çağdaş uygarlığın imkânlarından en ge
niş ölçüde yararlanarak mutluluk ve refaha erişmen, 
insan halklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak 
Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatman ama
cıyla hazırlanmış ve senim şaşmaz takdir ve tasvi
bine sunulmuştur. 

IBundam 'böyle, ülkenin şafaklarında yine yalnız 
senin bayrağın, tarihini, namusunu, istiklale olan aş
kını temsil eden Aîsancağm dalgalanacaktır. Gökıkub-
Ibeni yine yalnız bütün anlam ve ilhamlarıyla İstiklâl 
Marşın çıınlataoakıtır. İBölücü ve uzaklaştırıcı değil, 
'birleştirici ve kaynaştırıcı (bir görüşün ifadesi olan 
Atatürk miliyetçilıiği senin izleyeceğin ana yol ola
caktır ve sen «Ne mutlu Türküm» sözlerini yürek
ten hissederek, inanarak söylenen her vatandaşını 
Türk sayacak ve 'bağrına basacaksın. 

Parlamenter demokrasi senin vazgeçilmez yönetim 
tarzındır. Egemenlik kayıtsız şartsız yine senindir ve 
senin olacaktır. Senin adına millî iradeyi temsil ede
cek olan vekillerin senin itimadına layık olmanın 
şerefi ve sorumluluğunun bölünmez idraki içinde hiz
met göreceklerdir. Cumhuriyetinim temel taşlarından 
'biri olan laiklik asla dinsizlik değildir. Aksine, din 
ile devlet işlerini birbirine karıştırmamak, dini, poli
tikada bir araç olarak kullandırtmamaktır. Devlet, 
bu anlayış içinde olarak ülkedeki din eğitim ve, öğ
retimini kendi denetim ve gözetimi altında tutacak, 
düne ve gerçek din adamlarına daima saygılı olacak 
ve Türk toplumunda Müslümanlığın Cumhuriyet 
ilkelerini yürekten benimsemiş aydın din adamlarının 
elinde öğretilmesi ve aydınlatılmasına, anlatılmasına 
özen gösterecektir. 

Cumhuriyetin diğer bir temel ilkesi olan «Sosyal 
devlet» kavramının bu Anayasanın tüm dereceleriy
le reddettiği «Sosyalist devlet» ile hiçbir ilgisi yok
tur. Sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal güvenliği 
amaç ve ödev bilen bir devlettir. Türkiye Cumhuri-
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yeti Devleti sosyalizme, komünizme, faşizme ve dinî 
temellere dayalı bir devlet düzenine ve başka tarzda 
herhangi bir diktatörlüğe kesin olarak kapalıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılıdır. Te
mel hak ve özgürlüklerin koruyucusudur; fakat öz
gürlüklerin de başkalarının hak ve özgürlükleriyle sı
nırlı olduğu inancındadır. Türkiye Cumhuriyeti bun
ların hiçbir suretle, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Devletin ve Cumhuri
yetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve öz
gürlükleri yok etmek, toplumun huzur ve güvenini 
sarsmak yolunda veya bu Anayasanın 13 üncü mad
desinde sayılan diğer, sebep ve amaçlarla kötüye kul
lanılmasına asla müsaade ve müsamaha etmeyen, 
hukukun üstünlüğünü esas alan ve adaletin mülkün 
gerçek temeli olduğuna inanan bir devlettir. 

Bu Anayasada geçmişteki olayların bir daha ya
şanmaması, eski yaraların tekrar kanacılmaması, bir
lik ve beraberlik içinde karşılıklı olarak haklara say
gılı, ödevlerine bağlı, yükümlülüklerine sadık vatan
daşların oluşturacağı bir toplum düzeni amaçtır. Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi esastır. 
Atatürk inkılâplarını yürekten benimseyip uygulaya
cak, gönüllerdeki gerçek Atatürk sevgisini tekrar 
alevlendirecek, millî mücadele ruhunu ve millî mü
cadele kahramanlarını kalplerde ve düşüncelerde dai
ma canlı tutacak ve Atatürk'ün «Türk, öğün, çalış 
güven» parolası doğrultusunda hedefe doğru yürüye
ceksin. 

Aziz Türk (Milleti; 
Bütün fertlerinle kaderde, kıvançta ve tasada or

tak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülkü
ler etrafında toplanarak ve dünya milletleri ailesi 
içindeki hakkın olan yerini alarak millî mücadele ru
hu ve Türk milliyetçiliğinin şuuru içinde bu Anaya
saya sahip çık, ona sadık kal ve onu koru.» 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Değerli üyeler; 
Anayasa Tasarısı üzerinde söz isteyen sayın üye

lerden yalnız bir tek üye bu listede konuşmamış gö
rünmektedir. Diğer IBaşkanvekili Sayın Arkadaşım o 
sayın üyenin adının yanına. «Sonra görüşecek» notu
nu koymuşlardır. Bu Sayın Üyemiz, Sayın Tünay'dır. 

Sayın Tünay, ıKonuşmak istiyor musunuz? 
BEKİR TÜNAY — Evet. 
BAŞKAN — IBuyurun efendim. 
Sayın Tünay, çok az zamanımız kaldı. Rica ede

yim, süreyi mümkün mertebe.. 
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BEKİR TÜINAY — Süremde bitireceğim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BEKİR TÜNAY — iSayın IBaşkan, değerli arka

daşlarım; 
Meclisimizin kuruluş nedeni Anayasayı hazırla

maktır. IBu nasıl bir anayasa?.. Bana göre şöyle bir 
anayasa: 

12 Eylül sabahı ve öğlesi Genelkurmay IBaşkanı 
Sayın Orgeneral Kenan Evren'in 1 ve 2 numaralı 
konuşmaları, Anayasa düzeni hakkındaki 2324 sa
yılı Kanun, Kurucu Meclis hakkındaki Kanun, (özel
likle bunun toplumun huzuru ki, ilk defa geliyor,) 
ettiğimiz yemin, son olarak da Sayın Devlet Başka
nımızın çeşitli vesilelerle açış ve bölge konuşmaları. 

Aslında anayasalar hepimizin de bildiği gibi iki 
hususu çözümler: Biri devletin temel organları, öte
ki de devlet-halk ilişkileri. Bu iki temel çözüm sıra
ladığımız belgelerde açık, doğru. biçimde eleştirilmiş
tir. Şimdi, elimizde bu Anayasa Tasarısına bu göz
lükle bakalım. Dar ve açık anlamı ile bu belgelerde 
belirtilen hususlar, bu Anayasa Taslağında dikkate 
alınmıştır. !Bu görüş ve anlayıştan dolayı başta Ana
yasa Komisyonu Başkanı olmak üzere sayın üyele
re şükran borcum var. 

Sayın Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
Bu arada bazı noktalara da değinmek gereğini du

yuyorum. Çünkü, kul yapısı her şeyde az-çok nok
sanlık ya da kusur bulunabilir. Hiçbir şeyin başlan
gıçta mükemmel olması mümkün de değildir. Yüksek 
Meclisin değerli üyelerinin de katkıları ile mükem
mele doğru yol alacağı inanç ve güvenci içindeyim. 

Noksan gördüğüm hususlar şunlardır: 
Şekil, tutarlılık ve redaksiyon bozukluğu şimdiye 

kadar görüşülmüştür ve onlara tamamen katılıyorum. 
Ancak, bu Anayasada, bu bahsettiğim yasalarda ilk 
defa yer alan «Toplumun huzuru» konusunda Ana
yasa biraz daha cömert davranabilirdi, bunun da 
önergelerle yerini, zamanını belirleyeceğiz. 

Aslında bu Anayasa Taslağı 1961 Anayasasın
dan çok daha gerçekçidir, fakat milletimizin istek
leri, dertleri daha iyi incelenseydi Anayasadan bek
lenen gerçekçilik büyük ölçüde artardı. Kanaatimce 
bu iki sebepten kaynaklanmaktadır. Biri; yıllardan 
beri devam eden aydm-halk ilişkisi ve kaynaşmaları
nın bir türlü oluşturulamaması, öteki imkân ile im
kânsızlık sınırının tayin edilmeyerek, yuvarlak ifade
lerle geçiştirilmesidir. 

İşte bu hal ideal ile gerçek arasındaki dengeyi 
bozuyor, hayali hakikate bağlayan bağlan yok edi
yor. Oysa her alanda, her yönde olduğu gibi, bu ko
nuda da Ulu Önder Atatürk'e kulak vermemiz ge
rekirdi. O diyor ki, «Millete gideceği yolu gösterir
ken, dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, 
ilerlemelerinden yararlanalım. Lakin unutmayalım ki, 
asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetin
deyiz.» 

Sayın Başkan, değerli üye arkadaşlarım; 
Şimdi, izninizle bir büyük eksikliğe değineceğim. 

Bu eksiklik Anayasaya ruh verecek, Türk gençliğine 
millî benlik aşılayacak, milletimize dinamizm getire
cek, Atatürk inkilâp ve ilkeleridir. Belki de ilk defa 
açık olarak bu Anayasa Taslağında «Atatürk inkilâp 
ve ilkeleri» deyimi yer almıştır. Bundan dolayı an
cak Komisyona şükran borcum vardır. Yalnız, bu 
yeterli değildir. 

12 Eylül Harekâtının maksadı açık. Temellerin
den çökertilmek istenen Türkiye Cumhuriyetini ye
niden kurmak. Kuruluşun temel felsefesi Atatürk in
kılâp <ve ilkeleri. !Bu Anayasa böyle hir kuruluşu gerj 

çekleştirecek, hem de demiri ile, harcı ile, hareketi ve 
ruhu ile gerçekleştirecek. İşte bu büyük eksik. 

Atatürk düşününde inkılâp dinamik bir olaydır. 
Bu olayda düşünce ile hareket birlikte yürütülecek
tir. Bu sebepledir ki, Atatürk «Büyük davamız en 
müreffeh ve en medenî millet olarak varlığımızı yük
seltmektir, bu yalnız kurumlarında değil; düşünce
lerinde, köklü inkılâp yapmış olan büyük Türk Mil
letinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda 
başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek 
mecburiyetindeyiz.» 

Şu bir gerçek ki, ne zaman Atatürk'le, yani onun 
ilkeleri ile olduksa, bütün iyilikler, güzellikler, doğ
rular ve başarılar bizimle oldu. Ne zaman ondan 
koptuksa hemen her şeyi yok olacak durumda bul
duk. İşte 27 Mayıs, 12 Mart, işte 12 Eylül ve nihayet 
işte onu bulunca ulaştığımız huzur dolu, güven dolu 
bugünler. 

Büyük Atatürk «Tarih ders almayanlar için mer
hametsizdir» diyor. Geliniz aziz ve büyük milletimiz 
için bu son ve büyük fırsatı değerlendirelim. Tarih
ten ders alarak onu yaşayıp, yaşatalım. Bunun da 
yolu onun inkılâp ve ilkelerine dört elle sarılmaktır. 

Hiç şüphe etmeyelim ki, Atatürk ilkeleri ilmîdir, 
aklîdir, mantık ve deney süzgeçlerinin en incesinden 
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geçmiştir. Çünkü, hayatın kendisidir, gerçeğin tam I 
ve en anlamlı ifadesidir. 

Atatürk ömür boyu halkla beraber olmuştur, il
hamlarını hep o tertemiz yüreklerden almıştır. Ona I 
göre Yüce Türk Milleti çalışkandır, zekidir, birlik ve 
beraberlikten hoşlanır, devletine büyük bir güvenle I 
bağlıdır. Yeter ki, iyi idarecilere kavuşsun. I 

Atatürk idarecilerin yetiştirilmesi yolunda sonsuz 
çabalar harcamıştır. Bunun yolunun da okul olduğu
nu her vesileyle söylemiştir. Dünya insanlarının mut
lu olarak yaşamasının sebebini de yöneticilerde bul- I 
muştur. Her gücün kaynağı halktır, millettir, kaynağı 
güçlendirmeye, korumaya ve yaşatmaya mecburuz. 
Bu da yöneticileri yetiştirmekle olur. Doldurulması I 
gereken bir boşluk da budur. I 

1924 Anayasasında yapılan 1930 - 1937 değişikli
ğinin bir nedeni de burada toplanır. Bu ise öğretim 
ve eğitim demektir. Atatürk yeni Türkiye Cumhuri
yeti Devletini yaşatacak idareciyi, inkılâpçıyı da ye
tiştirmek için çok çaba harcamıştır. 

Evet, en büyük eseri olan Cumhuriyeti Türk 
gençliğine emanet etmiştir. Onun gözündeki, yüreğin-
deki ve gönlündeki Türk gençliği hiç kuşkusuz ken
di inkılâp ve ilkeleri ile yetişecek olan Türk gençliği 
idi. Benim kuşak onu son görüp yaşayanlardır. İfti- I 
harla, gururla söylüyorum ki, biz o ruhu, o heyeca- I 
nı, o millî tarih bilincini aldık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi en büyük fırsat elimizde. İşte Devleti kura

cak olan temel Yasa. Bu Yasa Atatürk inkılâp ve il
keleri ile şahlanmalıdır. Şahlansın ki, öpmeye kıya-
ımadığıımız tertemiz yavrularımız sapık Meötojilerdenı 
kurtulsun. Bu ideolojileri yerleştirmek isteyen yaban
cı görüşlere hizmetten ar etsin. Bu ilkelerle öyle bir 
millî benlik, millî tarih bilinci verelim ki, dünyanın 
gıpta ettiği Büyük Atatürk'e sahip çıksın, onun ema
net ettiği Cumhuriyete layık olsun, onun bekçisi ol
makla en büyük gururu ve onuru duysun. Esefle bil
direyim ki, en küçüğünden en yükseğine kadar okul- | 
larda okutulan inkılâp dersleri bu ruhu verememiştir, 
veremeyecektir. 

Bağlayıcı, birleştirici, bütünleştirici Atatürk Milli
yetçiliğinin kutsal heyecanını duymak, duyurmak 
mecburiyetindeyiz. Atatürk Milliyetçiliği samimidir, I 
insanidir, sevgi ve saygıya dayandığı için yücedir. Bu 
konuda Atatürk «Bize milliyetperver derler, fakat biz 
öyle milliyetçiyiz ki, bizimle işbirliği yapan bütün 
milletlere saygı duyar ve riayet ederiz, onların milli
yetlerinin bütün gereklerini tanırız. Bizim milletçili- | 
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ğimiz hodbinane ve mağrurane bir milliyetçilik de
ğildir.» 

Bütün bunları öğrenip, öğretmenin yolu Atatürk' 
çü eğitim ve öğretimden geçer. Bu husus Anayasada 
gereği ve önemi derecesinde yer almamıştır, büyük 
bir eksikliktir; doldurulması gerekir. Hiç şüphe et
meyelim ki, her boşluk eğer biz dolduramıyorsak bi
liniz ki, kesinlikle başka ellerle, başka yollardan dol
durulur. 12 Eylüi'e gelişimiz başka ellerin bu boşluk
ları doldurması neticesidir. 

Muhterem üyeler; 
Ulu Atatürk'ü ya. iyi tanımıyoruz ya araştırma 

yapmaktan kaçmıyoruz yahutta kolay yolu seçiyo
ruz. Bu nedenle, onu uzun süre 19 uncu Yüzyılın ka
lıplaşmış sistemlerinde aramaya çalıştık. Daha doğru 
ve açık bir ifade ile 1919'un Mustafa Kemal'ini 1876 
larda, 1908'lerde aradık. 1923'ün Mustafa Kemal'ini 
bir türlü iki adım ileriye götüremedik. Bugün de 
1982'nin Atatürk'ünü hâlâ 1923'lerde 1937'lerde ara
maktayız. tşte büyük noksanımız, büyük kusurumuz 
bu noktadadır. Oysa, «Hayatta en hakikî mürşit ilim
dir» diyen Büyük İnsanı 2082'lerde aramamız gere
kir. Çünkü, milletine bilim, akıl, mantık ve deneyle, 
çağdaş uygarlık düzenini amaç olarak veriyor. Bu
nunla da yetinmiyor; «önce, çağdaş uygarlığa ulaşa
caksın, onun bir uzvu olarak ona katkıda bulunacak
sın, sonra da bu yola çağdaş uygarlığın üstüne çıka-
cateın» »diyor. Böylesine bir lider yerifende aranır mı?.. 

Samimî inancım odur ki, Türk Milleti, bizler ve 
bütün dünya fikir olarak, düşünce olarak, insanlık 
ideali olarak, hakların en kutsalı yaşama hakkı ola
rak, hareket ve dinamizm olarak, nihayet hürriyet ve 
istiklâl olarak, Ulu önder Atatürk'ü daha yüzlerce 
yıl aşamayacağız. O nedenle onu izlemeye mecburuz. 

Değerli üyeler; 
Günlerden beri özgürlüklerden, temel haklardan 

söz ediliyor. Basın yazıyor, aydın eleştiriyor, değerli 
Danışma Meclisi üyeleri eleştiriyor. Daima en doğ
ruyu, en iyiyi, en güzeli öğreten Büyük Atatürk, bu 
konuda da en güçlü ışığı tutmaktadır. Bakınız ne di
yor. «Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve iz
mihlal vardır.» Atatürk toplum içerisinde yaşayan in
sanın şahsî hürriyetini daima birinci planda tutmuş
tur. Bu nedenle, «Her Türk, hür doğar, hür yaşar» 
der. Kişisel hürriyetin derecesinin, devletin faaliyetini 
zaafa düşürmemesi temel görüşünü benimser. Hürri
yetlerin sınırlarının yasalarla tespit ve tayin edilece
ğini söyler. 
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K<Mer (halde vatandaşların genel hürriyet ve mut
lulukları için, fertlerin, ancak devlet için zarurî olan 
bir kısım 'hürriyetlerin bırakılması istenebilir» (diye
rek, «Fert hürdür, ama anarşi yaratmaya hakkı yok
tur.» kesin ifadesinden sonra da «Devletsiz bir top
lum veyahut zayıf bir devlet hayatının sonucu herke
sin, herkese karşı mücadelesine sebep olur.» hükmüne 
varır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Atatürk'e göre «Türk Milletinin hayatı olan hür

riyet bir haktır. Ancak, bu hak tek başına kullanıl
dığı zaman manasızdır. Her hak, karşılığında bir gö
rev yüklenir. Hak ve görev aynı düzeyde yanyana 
dururlar. Hakların ise başında vatandaşın yaşama 
hakkı yer alır. Diğer bütün hak ve görevler, hep ya
şama hakkına dayanır. Şüphesiz, bir insanın yaşama 
hakkı, onu diğerinin yaşama hakkına riayet etmek 
görevi ile bağlar» der ve hak ve görevi, kurallar tayin 
eder, devlet bu kuralları uygular. İşte bu Anayasa 
Taslağında da yapılan budur. 

Bir taraftan «Basına sınırlandırma getiriliyor» di
ye feryat ediliyor, aydınlar feryat ediyor, öte yandan 
bugüne kadar işletilemeyen, rafa kaldırılan Basın Ah
lâk Yasasına neden dokunulmuyor anlaşılmaz. 

Bu özgürlükler bir yandan Atatürk ilkeleriyle 
bağdaşabilir hale gelmeli, öte yandan gerçekten işle
yebilecek bir Basın Ahlâk Yasası bu Anayasada yer 
almalıdır. 

Aslında kısıtlama denen her yerde Atatürk ilke
lerini düşünmek en yeterli en geçerli çözümdür kana
atimce. tikeleri, önce Cumhuriyetin nitelikleri ara
sında görelim, sonra da maddelerde yerini buluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı değerli arkadaşlar sosyal demokrasiden söz 

ettiler. Buraya da değinmeden geçemeyeceğim : 
Atatürk'ü bu çizgide görmek istediler. Şu bir ger

çektir ki, Büyük Atatürk'ü mutlak bir sistemin içeri
sine sokmaya çalışmak beyhudedir. Daha önce arz 
ettiğim gibi bu, O'nu çok gerilere götürmek olur. 
Aslında Ulu önder, bu sistemleri en ince ayrıntıları
na kadar teker teker incelemiştir. Nereden? diye so
racak arkadaşlarım varsa, Köşkte ve Anıtkabirde, 
özel kitaplığında 5 000'e yakın, altlarını çizerek kır
mızı, mavi, siyah kalemle, okuduğu kitaplardan lüt
fen takip etsinler, göreceklerdir. 

tşte bütün bu incelemelerden sonradır ki, Atatürk 
kendi sistemini kurmuştur; bu da onun ilkeleridir. 
Bunu açıklıkla şöyle ifade eder : «Bu prensipleri gök
ten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir 

tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten 
değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyo
ruz. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, 
bağrından çıktığımız Türk Milleti, bir de milletler 
tarihinin binbir facia ve ıstıraplarla dolu yaprakla
rından çıkardığımız sonuçlardır.» 

öyle sanıyorum ki, geçmişte olduğu gibi, bu defa 
da sosyal devlet deyimi birtakım tefsirlere yol aça
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın milliyetçi bir Anayasa 'olması da za

rurîdir. Bu milliyetçilik, toplayıcı, birleştirici, bütün
leştirici ve yükseltici Atatürk milliyetçiliği olacaktır; 
çünkü Atatürk'ün büyük amaçlarından biri de Türk 
Mülletûnde bir millî benlik duygusu yaratmak ve bu
nu bilinçlendirmekti. Dolaylısıyla da buna paralel bir 
millî tarih duygusu aşılamaktı. Böylece ortak bir dav
ranışla rnlillî birlik ve beraberliği sağlamak istiyor
du. 

Bu nedenle Atatürk, «iMilleti millet yapan düşün
ce gücünün temelini milliyetçilik teşkil etmektedir.» 
der. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, 5 dakikanız var. 

BEKİR TÜNAY — «Milliyetçilik, milî benlik, 
millî 'biriiik, rniillî beraberlik, millî ahlak, millî eko
nomi, uygarlık ahlakı, millî duygu ve insanî duygu
nun birleşmesinden meydana gelmiştir.»! diye de ta
rifini yapar. Sonra da, ancak bu çalışmaların tümü
nün devlet eliyle düzenlenecek millî eğitim program
larıyla, toplumun beyninde bilinçlendirilmesi gerekir. 
Aksi halde, toplumu meydana getiren insanların 
Türk İnkılabı doğrultusuna yöneltilmelerine imkân 
yoktur. İşte Ibu Taslakta 'bu ruhu götremıiyoruz; ama 
değerli Komisyon ve Yüce Meclis üyelerinin bu gö
rüş ve inançta birleşeceklerine gönülden inanıyorum; 
çünkü Atatürk ilkeleri hilimiseldir, akıldır ve mantık
tır, çünkü millet isteğinin özüdür. Bu Anayasada 
gerçek yerlini aldığı an, hürriyetler de istenen hüvi
yete uiaşacaklardi'r; çünkü Atatürk'e göre, milliyet 
meselesi, kişisel ve müşterek hürriyet meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Taslakta Devletin tarife ve külttür eserlerinden 

söz ediliyor. En iyi koruma, onu kullanmaktır. O za
man, millî tarih ve millî kültüre ne derece büyük 
önem verilmesi ihtiyacında olduğumuzu göreceğiz. 
Bu da, her çeşit kitle haberleşme araçlarından yarar
lanmak ile olur ki, yolu yine eğitimden geçer. 

12 Eylül Harekâtı, Atatürk İnkılap ve ilkeleri yö
nünde büyük mesafe almaş ve almaktadır. Bu Hare-
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kâtın hızına ayak uydurmak, O'nun ilkelerine ulaş
manın tek çaresidir. Benim kuşak, O'nu en son gö
ren, tanıyan, anlayabilen, kısmen yaşayan kuşaktır. 
Bizden sonrakiler O'nu bize yeteri kadar veremedi
ler. Biz ise, bizden sonrakilere hiç bir şey veremedik. 
Elbette (kendimi bu konuda suçlu addediyorum. Oy
sa, Büyük Atatürk milletine, «Memleket davalarının 
ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesil© ya
şatacak fert ve kurumları yaratmaya mecburuz.», di
yordu. Elbette bu istekte haklı idi; çünkü milletini 
bu bilimsel yoldan hareketle, çağdaş uygarlık düze
yimin üzerine çıkaracaktı. 

Kısacası, Atatürk her alanda, her yönde; görüş, 
düşünüş, uygulama, dinamizm ile 'bir umımandı. Biz
den öncekiler o ummandan 'belki bir kova çıkardı-
lar, bizler bir bardalk alabildik; geliniz, yalvarıyo
rum, bizden sonrakileri damlaya muhtaç etmeyelim. 

Bir de bu arada dil akademisine değinmek isti
yorum : 

Arkadaşlar; 
Atatürk bir bütündür. Eğer Atatürk'ü buraya, 

bu Anayasaya yerleştirmek istiyorsak ülkelerinden 
sonra ikinci koyacağımız şey bir Atatürk akademisi
nin kurulmasıdır. Bu akademi kurulduğu zaman ne 
olur?.. Kurulduğu zaman Dil Kurumunu, Tarih Ku
rumunu, birtakım inkılap enstitülertirii, hatta hatta 
Mah edilerek eski haline getirilecek olan halkevleri
ni de içine alır ve bir bütün olur. Eğer şöyle bir göz 
atacak olursak bugüne kadar Atatürk bilimsel yön
den layıkıyla, gerektiği gibi hiçbir zaman incelene
medi. Çünkü, böyle yapar isek dilediğimiz gençlik 
yetişir, yönetici kadro oluşur, Büyük Türk Milleti 
dünyadaki güçlü ve onurlu yerini birlik ve beraber
lik içinde alır. O zaman 12 Eylüller bu oluşumun bi
rer mutlu günleri diye anılır. Aslında böyle bir aka
demiye gerçekten zaruret vardır. Çünkü, ne ilkeler, 
ne de inkılaplar ısosyal yönden, felsefe yönünden, 
psikolojik yönden, ekonomik yönden, hukuk yönün
den, teknik yönden incelenmemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, süremiz dolmuştur, 
toparlamanızı rica ediyorum. 

BEKİR TÜNAY — Zannediyorum iki üç daki
kam daha olacak... 

Bir de üniversitelere değinmek istiyorum : 
Üniversiteler için yazılanlar eksik bence. Sadece 

özerklik sevdasına tutulünmuş intibaını veriyor. El
bette «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» diyen Ata
türk'e yakışan da ünıiversiteleriin bilimsel özerkliği-
•dir; ama üniversiteler bilmelidir ki, Türkiye'de bütün 

j diğer müesseselerle beraber her türlü özerklik ve hür
riyet Atatürk 'ilkelerinin sınırından geçer, Atatürk il
kelerinde biter. 

Kanunla Yükseköğretim Kurulu kurulmuştur; 
buna da yer verilmiyor; herhalde buna yer verilme
si zarurîdir. Çünkü, buna hangi görevler, yetkiler, 
sorumluluklar verilecek, kimler ne şekil, ne şartlar 
içinde seçilecek; bunun belirlenmesi lazımdır. 

Diyanet İşleri konusu da yeterince yer almamış
tır. Atatürk ökelerinin beyni olan laiklik ilkesinin ke-

j sinlikle yer alacağı bir madde oluşturulmalıdır. La
iklik en açık 'ifadesiyle, önemiyle ve değeriyle yerini 
almalıdır. Çünkü, laiklik ilkesi bir hürriyetler man-

I zumesidir ve Atatürk ilkesinin de beynidir. 
I Bir başka husus da siyasî partiler meselesidir. 

Ben bu Tasarıda siyasî partiler için konan kısımları 
az buldum. Hiç olmazsa, yakında yine Meclisimizin 

I hazırlayacağı siyasî partiler kanununa ışık tutacak 
temdi maddeleri getirmeliydi veya bize göstermeliy
di, 

I Bir önemli meselemiz de Cumhurbaşkanlığı mese
lesidir. 

I BAŞKAN — Sayın Tünay, süremiz, bugünkü gö-
I rüşme süremize... (Alkışlar) 
I BEKİR TÜNAY — Müsaade ederseniz bitiriyo

rum. 
BAŞKAN — Lütfen. 
BEKİR TÜNAY — Cumhurbaşkanı millî hâki-

I rnliyet ve millî iradeye sadakat noktasından hareketle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Devlet Danış
ma Konseyince seçilmelidir. Böyle güçlü Cumhur
başkanı için büyük yetkiler getiren bu Anayasa Tas
lağına böylece daha çok uygunluk sağlanmış olur. 
Aslında ben bu verilen yetkileri de az görmekteyim. 
Bu yetkiler, 12 Eylül'e getiren nedenlerin silinip sü-

I pürülmeden, zaman faktörünün sinsi etkisine maruz 
I kalmadan çabucak kendisini göstermelidir. 
I Arkadaşlar; 

Son olarak bir de yemin üzerinde duracağım; bir* 
çok arkadaşlarım durdu; onların durduklarına ta-

I mamen katılıyorum. Çünkü, darülfünun 1933'te üni
versiteye dönüşürken Atatürk orada da tek yemin 

I sistemini getirmiştir, üniversitelere. O da şu idi: 
I «Diplomanın bana verdiği salahiyetleri suliistimal 
I etmeyeceğime, Cumhuriyet umde ve esaslarına sadık 

kalmak suretiyle memleketime hizmet edeceğime vic-
j danım namına söz veriyorum.») 
I Şimdi bu yeminden eser yok. Bir çıkma uyduru-
I ğuyla talebeler okulu (En yükseğini, en küçüğünü) 
I bitirmiş oluyorlar. 
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Arkadaşlar; 
Üçüncü defa arz ediyorum: Diz Atatürk'ü gö

ren, yaşayan son kuşaklarız. Eğer o ruhu, o millî he
yecan», o «Vatan - millet sevgisinden daha güçlü bir 
«evgi yoktur»! idrakini yaratamazsalk görevlimizi yap
mamış olacağız. Diziden sonra ise belki de bu tarihî 
fırsat yakalanamayaoaktır. 

Sizleri, Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda
ki gerçeklerin bilinci içinde saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) I 

İDAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Değerli üyeler; 
Türkiye Cumhuriyetli Anayasa Tasarısının tümü 

üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Bu gö
rüşmeler 4 Ağustos 1982 tarihinde başladı, bugün, 
yani 12 Ağustos 1982 tarihinde ıbitirmiş oluyoruz. 

Görüşmeler sırasında isiz sayın üyelerin, Anayasa 
Komisyonunun Sayım Başkam ve üyelerinin karşılık
lı büyük bir anlayış, müsamaha ve hoşgörü içinde 
yaptığımız çolk değerli tenkitlerle, maddeler üzerinde 
yapılacak görüşmelerde de tm Meclisin nasıl çalışa
cağıma iyi bir örmek vermiş oldunuz. Bundan dolayı 
şükranlarımı arz ederim. 

Ayrıca gene, Başkanlık görevimde bulunan biz na
çiz arkadaşlarınıza da müzakerelerim idaresi yönüm
de gösterdiğiniz çok büyük anlayıştan ve bizlere yap
tığınız yardımlardan dolayı da teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Değerli üyeler; 
Sayım Komisyon Başkanı Sayım Aldıikaçtı değerli 

üyelerim 4 Ağustostan 'bugüne kadar ileri sürdüğü 
görüşlere şüphesiz cevap vereceklerdir. Bu cevaptan 
evvel Sayım Bayer'in bir önergesi var; o önergeyi 
Okutacağım, Sayım Komisyon Başkanımız ve sayın 
üyeler sÜzler o önergeden bilgi sahibi 'olursanız, on^ 
dan sonra Sayın Aldılfcaçtı'yı dinleyeceğiz. 

Önergeyi dkutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma! 

Anayasa dilimim sade vatandaşın rahatlıkla oku
yup anlayabileceği bir dil olması önemlidir. Anayasa 
milî hukukum bir sümgeslidir. Eskimiş ve tutmamış 
rve kavram ikargaşalığına yol açacak kelimelere Ana
yasada yer verilmemesi bütün üyelerim istediği önemi-
!lü bir husustur. 

Cümle yapısı ve seçilen kelimeler de Amayalsanım 
gereği gibi anlaşılmasını kolaylaştıracak nitelikte ol
malıdır. 

Meclisimizin dil konuşumda gösterdiği duyarlık 
(konusu gözömünde tutulursa, çok fazla önerge veri
leceği intibaı ortaya çıkmıştır, önergelerim müzake

resi sırasında ortaya çıkacak dil tartışmaları uzun 
zaman alacaktır. 

Bütün bu nedenlerle Anayasada kullanılacak dil
de birlik ve bütünlük sağlamak amacıyla Anayasa 
Komisyonuna yardımcı olmıak ve Anayasanın 'birim
ci müzakeresinden sionra veya aynı zamanda faaliye
te geçerek yardımcı olmak üzere 5 veya 7 kişilik bir 
redaksiyon komitesinin oluşturulması konusunun Ge
nel Kurula arzıma müsaadelerinıize saygılarımla arz 
ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
BAŞKAN — Sayım Aldıikaçtı, cevap lütfedecek 

misliniz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet Sayım Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayım Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısını Yüksek Meclise sunarken be
lirttiğim gibi bizim de bir Redaksiyon Komitemiz 
vardı. Bu Redaksiyon Komitemiz Türk Dili açısın
dan sorunu ele aldığı zaman kesim 'bir karara vara
mamış ve kullanılan, yaşayan Türkçe kelimeleri kul
lanarak metni meydana getirmişti. 

Yüksek Kurulun alacağı karara göre Redaksiyon 
Komitemiz görevini yapacak kudrettedir; itimat <bu-
yurulmasını rica ederim. (Alkışlar) 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayım Başkan, 
önergemi geri alıyorum; Sayın Başkanın tevazuyla 
gösterdiği ciddî cevaba teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Pekli, ben »de teşekkür ederim Sa
yım: Bayer. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tünay... 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, zabıtlara geç

mesi içlin arz ediyorum; Sayın Feyzioğlu 19.10'da bi
tirmişlerdi, 19.40'a kadar benim hakkımdır, hakkım 
şimdi 'bitmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Tünay, zap
ta geçmiştir efendim. 

Sayın Aldıikaçtı, sayım üyelerin konuşmalarına 
vereceğiniz cevap için size söz veriyorum; buyurum 
efendim^ 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşfarımr, 

4 Ağustostan beri 100'e yakın arkadaşımız konuş
tu. Bütün arkadaşlar kutsal amacımız olan, yurdu
muza yeni bir anayasa yapmak ve bu anayasanın ya-; 
pılmrasımda temel olacak ve hazırladığımız Tasarı üs
tünde görüşlerini açıkladılar, yermelerde bulundular, 
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iyi ve 'kötü yanlarını belirttiler, tekliflerde butundu
lar, Bunlaırın hepsinin tutanakları henüz dimüze geç
miş değildir. 

Biz Anayasa Komisyonu olarak bütün bu tenkit
leri yapan arkadaşların sorularına ve ortaya attıkları 
sorunlara birer birer cevap vermeyi, onlara 'karşı 
duyduğumuz saygının en ufak bir gereği olarak gö
rüyor ve mütalaa ediyoruz. 

Bunun içindir ki, bütün sorulara cevap verebil
memiz için tutanakların elimize geçmesini talep et
tik. Başkanlık Divanı bunu kolaylaştıracağını vaat 
etti. Öyle sanıyoruz ki, yarın tutanakların tümü eli
mize geçmiş olacak. Ondan sonra ancak tutanaklar
dan sorunları çıkartabileceğiz ve cevapları hazırlayıp 
sizlere sunabileceğiz. Bunun için de bize birkaç gün 
müsaade etmenizi rica ediyoruz. Pazartesi günü ha
zır olabileceğimizi tahinin ederek saygılarımı suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldi'kaçtı. 
(Değerli üyeler; 
9 Ağustos günü Genel Kurulumuzun aldığı bir 

(karara göre Cumartesiyi de dahil etmek üzere bu 
hafta çalışacaktık. Çüınlkü 100 sayın üye konuşma 
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kaydettlirmişti. Bu sayın üyelerin konuşmalarını ta
mamlayabilmeleri için cidden Cumartesi günü de 
çalışmamız gerekiyordu; fakat bilahara aldığınız ye
nli bir kararla (konuşma sürelerini yarım saate indir
diğiniz için tümü üzerindeki görüşmeleri bugün ta
mamlamak imkânını bulduk. 

Anayasa Komisyonu Sayın Başkanımızın bu is
teklerini Başkanlık Divanı yerinde görmüştür. Siz 
sayın üyeler de tasvip ettiğiniz takdirde 13 Ağustos 
Cuma ve 14 Ağustos Cumartesi günleri yapacağımız 
toplantılardan sarfınazar ederiz ve Pazartesi günü 
toplanırız. 

Bu İtibarla, 13 Ağustos Cuma ve 14 Ağustos Cu
martesi günleri toplanıtmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değerli üyeler, bugün için tespit ettiğimiz saat 
dolmamıştır; ama gündemimizde görüşülecek 'başka 
bir konu yoktur. Bu itibarla, 16 Ağustos Pazartesi 
günü saat 09.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

• • 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN ÎŞLER 
1. — TürÜciye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 

Anayasfa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma torihi : 18 . 7 . 1982, 
31 . 7 . 1982). 


