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BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 155 inci Birleşimi açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Sayın üyeler;
dır, müzakerelere başlıyoruz.

çoğunluğumuz var

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. Başkanvekili Fenni İslimyeli'nin, Batı Bey
rut'ta Hıristiyan milisler tarafından Müslümanlara
karsı yapılan nefret ve üzüntü verici katliam hare
ketini telin eden ve Danışma Meclisinin hissiyatını
dile getiren konuşması.
BAŞKAN — Anayasa Tasarısı üzerindeki müza
kerelere geçmeden evvel, bir 'konuda Meclisimizin
hissiyatını dile getirmek istiyorum.

len katliam harekatını Türk Milletini temsil eden
sizlerin de hislerine tercüman olarak lanetliyor ve
protesto ediyorum.
İnsanilik âleminin Afganistan'da, Lübnan'da ve
dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde sürdürülen katli
amlar ve terör hareketleri karşısında aciz kalması,
20 nci yüzyıl uygarlığı için utanç verici bir tablo
dur.,

Değerli üyelerle yaptığım temasta Batı Beyrut'ta
Hıristiyan milisler tarafından Müslümanlara karşı
girişilen katliam harekatı üzerine Meclisimizde büyük
bir hassasiyet, nefret ve üzüntü olduğunu görme'kteyiım. Bu hassasiyete tercüman olarak Danışma Mec
lisinin hissiyatını dile getirmek gereğine inanıyorum.
Batı Beyrut'ta kadın, erkek, yaşlı, genç ve hatta
bebek çağında Müslüman, İsraillilerin himayesindeki
Hıristiyan milisler tarafından katledilmiştir. Şimdi
bütün insanilik âlemi Lübnan'daki bu korkunç dra
mın dehşetini yaşamaktadır. Himayesiz, korumasız
bir bölgede bulunan sivil Müslümanlara karşı girişi-

Danışma Meclisinin 24 . 6 . 1982 tarihli çağrısın
da ifade ediilldiği gibi, bütün dünya parlamentolarını
ve Birleşmiş Milletler Teşkilatını katil ve terör ey
lemlerine karşı kesin bir tavır almaya bir defa daha
davet ediyorum.
Bu vesileyle bir bölge ülkesi olarak Memleketi
mizin Ortadoğu'da barış ve istikran ağır bir şekilde
tehdit eden bu olayları birbirine kenetlenmiş bir bü
tün olarak büyük bir hassasiyet ve teyakkuzla izle
diği haikkındalki güven duygularımı özellikle belirt
mek istiyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166,
166'ya 4 üncü ek) (1)
BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasa
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.

Tasarısı

(1) 166, 166'ya 4 üncü ek S. Sayılı basmayan,
21 Eylül 1982 tarihli 154 üncü Birleşime ait tutana
ğın sonuna eklidir.

Madde 73'ü okutuyorum :
XIII. Sanatın ve sanatçının korunması
MADDE 73. — Devlet, sanat faaliyetlerini ve
sanatçıyı 'korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının ko
runması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat
sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili olarak bir öner
ge var, okutuyorum :
Danışma Meclisi Sayın Başlkanlığına
«Sanatın ve sanatçının 'korunması» başlığı altın
da, Anayasamızın 73 üncü maddesinde zikredilen
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