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Yapılmak İstenen Değişiklik Değil,

YENİ BİR ANAYASADIR!

(lllhil Eıim Anuy[sıısı ıı bir
gc]İye dlınÜş unüyıısffiıiı]

1961 Anayasasına
Getirilen Değişiklik
ve Düşündürdükleri

T.C. Aııyıısasııın 116 inci mqdilesiııe gör*, «TBMM
üyo taıns&]ngnn en oz üçto biri taraf nilan yazyla tek-
üf eiüImek», «iı,oililikle göriişiiimemek» ve «Meclislerin
eJnı aJm Şo tanısayı-laruuıı üçte iki çoğuıtuğıı tarafın-
ilan kabul odilrnok» şartlanylı, Aneya.§a «değiştirilobilir».
Ne var ki, «Devlet şeklinin Cumiruıiyet oliluğu hakkındı-
ki Aınyasa hiikınii, (bu şartlara, uyılsa lıile) değiştittle-
mez»; hatta anrlın hiikmüır «tloğiştirilmesi teklif (bilo)
erlilemez». (}iadde 9)

AEaya,ğaıln §özcüklerine b.tğlı. biclnr8el-kavı&tıısaı bır pozittvist yo-
ruı,İl İıetodunun ka,yltlı çefçevesİode hapsolnuş, dar l(aİplarında sıı(ış-
mrş blİ nıant].k tagy&n hukukçu, bu hükümlerdeD, Anay&ssnın (bir tek
hütrüm dtşılda :,(1 inci maddesi dışnda) baştao aşağ,ı değ4qtirilebileceğl
sooucuıu pDk6.1ü. çüor&bjılr. H&tta, d&ho da, iıeİi §ideı,ek, "Devlet §ı.)k-
ıjİln cumhuİiyet olduğ.lı halrığndeki Anayasa hüknıünün değİ§tirilmez-
liğı»ül öngöıen 9 uncü naddenin bilc değlştlrllebilec|ü:ğl sonüc!ınıı V&ra-
btur.

Gpıgelelim, böyl€ bir görüş, çağdaş hukuk l]ilirnine de, çağda.§ dev-
let-toplunı-birey .ilİşklled ]ııodeltne de, çağda§ Anayas& anlaylş1na da
ayı]cn düşeı,

çAĞDAŞ HUKUK BİLfu}fİNE AIaKIRILIK
tIukuk kufa,lıerıDı kısır, yolrnkot bir ba,ığş ıçısındaİı değr:rlendircn

bıçİm§eı-k8.vı,amgal yoIunl mctoduna, çflğdaş hukuk bilttİtıodt a.tik yeİ
verilmemektedif .

çAĞDAş DDVLET _ ToPLfIDt - ıiİREY İLİŞKİLDriİ
MODELE{E AYl }ilLtr(

siy&sal iktidaı,ııl,(herşey, oldtığu, Pitrlirİlıcnto çoğuDluğutun (heıe
üçte üt çoğunluğun) ,"Iı€rşeye muktedlr.r olduğu ve bu ar&da Anaya8oyl
da baştsn aş&ğı değlştirebileceği göüşü dc (hukuk» kavlanıı ilc bağ-
da§:mama.ktaüf. Bu görüş, aı,kaik < totaltter d€vlet;| ldeoıojisinin yan81-
aıür.

çAĞDA"ş ANAYASA A-lvlrYIşINA .A,YKIRILIK
Nlheyet, çağdeş Anaya§a a.Dleyr§ı Çeİçevesind€ de, Anayasa, sadece

ku-rallar pitamidiıln zlrve§inde yer alao, ttlm yasaıara ü§tüD, en yük§ek
yasa (yasalatb anası ) oıaTak görülmez. Bü sathİ, <biçiüİı$el Anaya§a
anıa}.ışı da pozitiı,lat yoİum metoaıu» ve <.siya§al 1ktidonn mutlak ıılüi-
]niyeti tdeoıojisl» glbl, çoktao tetkedtlİniştir. Porlo.İrentoda özel bir fot-
mallte ve Ditelıkll bir çoğulluk ile ıneydana 8"ctlrllen bif «TeşHbt İ(a-
nunu»ou «Anayasa)» haline getiİen krıNcü unsur, (i!.lya.saı lktİüIofin ıae]nÇ
ls,ıun&gı l,tJ t&gyonıtılzattyonü» maddİ u!ısurtdur. «Biçlmsel) değil de
«maalalı, Anayğ§a anle)nşdır qağd&ş .A!ay&sa anlayrşrniı damgosınr vu-
Ian. Nl.tğkiın Anayasa tatihı de (siyodal iktldarlann kayıtla,nmasr vc
ragyoDlüizasyoııu» şü.eciDln (vethesjnin) tarihidlİ, 1870'dan bu yana,
Tiiİktya'liıı gerlde bırektlğı sanclıı, çıleli Anoyasa aşoıİralan da hep
§ly&sa_l lktldsuo glderck daİ,a,lan bir §crçevcyle ka]ntlanı§ı ve İasyonall-
ze ediılşi doğIultusundedır.
(EI{Mı<E, §ayfa 8E; IIAEBERI-E, Ju.i6teıuettung 1971,,.jayfa 150)

§İYA§AL n(l]tDAİ,tN KAYITII\NMASı vE
R,ASYONAIİZASYONU

§iyasal iktidann kajdtlanrn&sı ve rosyooelizıgyoEu doınek, lktldorda
olııayaJüaİın ıktİdarda oıanl4fa karşı korunm&gı ve blllnciıorln de ge_
Iecekte sıyasaı ikudu,n elo g,€çimle oİa,naklan n ve şan§ıanntE yara_
tılİnos; bu yolda İıevcut engellerin gidertk kaıöfılrnosrdıİ. Her (maddİ
aDıaİnda) Alıay&sa, §iya,so.l iktİdarda nöhet devrine açrk olnıslı, Eöbet_
tekl iktldarı da, temel haklat, kataıogu ııe dizginleİnelıdii.

sıya§aı lktideno 4raşyoaallza§yoEu» deyiİnindeı, bif tlcad i§letm€"
nln «lonlüslyoneı İa§yoDaıizasyonu» aırl&şİlmoİnaııdrr. Diktalaf, hEtt"ı
haydut çeteıeri d(J ra,§yoncl blf ofgaıüzagyoDa sahlptlrler. Geı8Eteılİn,

Dovaİıu saJ,fıı 2 dc

t96ı Anoyı!*ogı doğiştlrilmok
igtt|tıı}or. 196l Anİıylıslt,.lııı tegto-
Drıinı üyg,trlımok, Anııyura,tıl,ıı ön-
güİdüğü İefornıl{.rı gprçelüleqtlr-
nı$k il.z€İ6 iktidarır gelmiş olan
bü hükilmet, I 06ı Anoya,ga,$rım
«ü(!to bıfi» iizertnde doğlliiklık
tri$loğı o ortay& (;tktnattsdır.
üttc btİ doytrüi, lizeİinde oyrııılı-
tnıık isteııen .rlnoya9& m8üldtrloİi-
ııiıı lrtlüiı m$ddeı6ı oronı İıe ıl-
gilldİr. sııüloce burıı boı.ıııİak,
AİEyosanln doğiştiftlmek ılrtonaü-

ğı ile.ı §ilfü ıtnokte([f.
AglıDdğ ortüda blr Anaya.şa değl-

§lkliği yoktur. oİtıdD yeni bır Ana-
l/asa tiıslağı vardır. El atrlaıı ınad-
dclEr, 1961 Anayaşa§nın özti ve bü-
|ünü llP ]lgilidil,, ve bu «öza vc (bü-
tün" kendiDi ters bi. yöııde yeoiden
dlizonlenmektedtl,, Bunun lçfu ça-lı-

şılnlaktadıı,.
Yt]Nİ Bln ANAYA§A

Eğcr herlıangı hir şey keadi özürı.
dcn vc bütüoıüğünden kopaı,ıııp, yc-
rıl tJıİ öz ve bütünlüğe kİıvu§turu-
luı§a, bı.mu değtştil,me dennlez; ıju-
nuıı ııĞ yeniden yapmıktır. 1961
Antyaso§l İle ilgiu dü]ğişİ,k]ik t&glı!-

ğı, AnayBsa düzeDine yeEi bir !itc-
]jk kiızund]ııDıığ1 aİnaçlülnoktaür.
Bu bs](:lndgn ve yeni bir nitelikte
Anay&siı ya,prlınak ıstendiğiD(ıüln,
btıgiin Turkiyc'dc bir Adayasa deği-
şikljğiİtdİ:n söz edilenrez. Bugün
'l'iırklyo'de 1961 Anaya§asıDı taİihe
göııüp, Eaitn,dİıoyoİıt$nı Vo Eİlnı
An:ıy.üsa düzenlni kurnüI ,jIİ lşlnü]t'İ i
vilı,dıI.

Erjnr Ağıty.tslısr tle 1001 Anaya$a-
§ü aİa§ınıl!ıkl fark, üqte biı,ilc ifadc
edilcı,il0ctk blr sayl falkı, y& drr sa-
yl hcsa.br dcğildir. Brınun için do,

1961 Atrayasa§ıorıt <üçtc biri gİdiyoİ,
fakat ü§te ikisi kahyoİ) diye teselli
bııltıııiımaz. Gitnıektc olaD bir dö-
nen)dlr vl gcınıektc oıon dı ona tcrs
yqnj blt iüzenüı,.

Bu söylene.rlEİi cE iyi bt. bltinldir
yiİıe Nihnt Erim oı,taya J(oymuştuİ.
Derırlşti. ki; rütlü, yönotlm gedcidiıi
blı lrltfo sonİa, kırlk&c$ktı.. o zatnan
ııyıu a"gkori yönotlnıl ogkea3iz olnrak
(lctffi etıiİe(ek blr Anıy&rı dü?,enl-
n0 lhtiyaç vordır, Erlın böyle bir
ADoyıl§iı düzeEi sBğl&nmada,n göre-
vlnğ dcvatn edemiyeceğini söyıe-
ntektedır. ve Erim'e ioanllac&k olu-
nüİga, hiç kinse sıl(r bir Anaya§a
düzenı olİladao artık ba§bakanllk
edQnıez. Bu yüzden de askeli id&.eyl
üıratnlıyacak bir sivll düzen kııılll-
nrDğa çahşrlmiıkt&drr.

Erlrn'in bu §öyleükıerı ile göıtve
ba,şlarker, blraı§nız Anayasa dcğl-
şikliğini, katrun dcği§lküğlıo biıe ih-
tiyaç duymodau göTev yapnıa vaodl
ofa§lndaIrl qelişkiler ve h&tto doha
önccld "demokrEtik, yazı vc sözleı,i
l]e tu tor§ızlık]&n üzeriud€ dunılabi-
lir. Duİaılar da var. F'akat burılar
pek öüeııli değitdir. A_ncrık Eİlm'tn

Dovoıın soyle 3 de

1961 yılında kurulan Tülklye İşçl Paİttst, kuİuluşundan bu yaDa.
faşiznle, enıpeİyallzme ve kapltouzme karşr, demokla§l, bağtm8ızıık ve
sosyalizİr içln Turktye'de veİilen mücadeleDiğ öncü§ü olmu§tur. crımhu,
riyct başsovcdığrıın talebiyle Anoyasa Ma.lüerİı§iğde görtllrneye baş,
l&n&n «tı.nlelli kapatma» davaslnda, 1Temmuz 1971 g{inü, T'tirkiye İşçt
Paİti§i'olu y&zrh savlıİıİnası veıilııiş ve aynı gün Genel BaşkaDrmız
l]ehicc IJoI&D tarat'ıDdaıt Yüksek MohkemEde şözıü açlkıamo yapııİnıE-
tıİ. YlkaIıda, partiİr.-iz Ğenql Başkan vek]ıt ŞabaD Yıldız ve Geo€l sek.
ıtter. vekill Mehnret seli.k göaüIüyo!.

Yü!ıselı lıluhlıemede
pııli sliıcüsii

Bışlıun Boıın'dı
T.C. Yıır$tay Baş§avcüğının Esa§ 1971/1 ve 197|/3

numaralr iddia,na,ıııesi ilo Ttirlıiye işçi Partisi haklonda
açılın «temelli kapat ma,» ilavası, 1 Tenrmuz 1971 Per-
li$mbo giirıü, Aİaya*co Maİıkeme§indo göriilrneye başlaı-
dI. Cırırüruriyot l}a^şsavcılığnca ha,aılnnaı ialdianı,moye
göre, Tiirkiye İşçi Partisi'ıe, 6ı18 sayü Siyasi Partiler
I(ınunu'rıuı 87. vo 89. ma,ddeloriylo T.C. Ana.yaeasııun
67. ınıı.alaleloriniı uygıılanmasr isteniyorilu.

Tİİrkiye İ§çi Prıİtisi'nln iddranajııeye cevap Diteliğiıdeki 48 sayfalık
yzrzılı aQrklajnast, Ğenel Başkan Bchice Bora.4 ve GeEel Başka! vekiıl
Şabaıt Yıldtz'ın irıızala!ıylo, 30 Haziran 19?1 günü Anayasa Maİıkemesi'-
n€ teslirn edildi. 1 Temııuz Poı,şğnrbe 81iıü saat 10.00'da Genel BagkaD
Bchice Bor&ı1, 1'tirktye İşçi Partısi odrna, An8,yasa Mahkcmesİnde, tddla-
,11ıllı(,yü] ccv+p Dtahiyctindeki sözlü aqıklaİıasrnı yaptı.

Y AZ,II vE sözl.tİ Aqtr(LAmALA-R
29 Haziİ.arı 1971 günü toplıDon Tlırkjye Işçt Partisi ceDel YöEetim

l(ıtlulu, Anaya§a lvlahkeınesine §unulac.ık yazllı açrklamayı görtlşmüş
ve onııylinnan $etın, oeneı Başkan Behice Bofan ve Genel Ba§İaaD ve-
kiıl şaba.a Yıldrz taİaflnden iİİızalaDiblttan §onra, Anayasa Mahkqİİıe_
sine tevdi edilİnlştl.

Türkiye İşçi Partist adlEa sözlü
açıkıamayl yapacak olen Grjael Ba§-
kan Bohice Bor8.n, tlı.tuırlu bu]undu-
ğu Merkez Komutaı lğ Yllör,ı.İn Bö]-
ge ceza,evi'nden aLDaİak, 9.40'da
Arııtyasa Mahkenre§i'ne getırtıdi. xı-
sa biİ dinlennıeden Şonİa, Gonel Baş-
kan Behi(,e Boran, GeDel Başkan ve_
kiti Şaban Yıldız ve Genol sekreter
vekili Mchntet selik duruşma, §alo-
DuDa aLüd ar.

SAVUNMA 2 SAAT
40 D.tKffiA SüIiDü

Gcnel Başkan Behlce Boıan'ı!
cumhurlyet Başsavcllığınlı iddl8,na-
me§iüe ccvap mahlyetlndekl sözlü
açlklana.sı 2 saat 40 daklka sürdü.
Başken Boİan, açık]a.İnad9,, lddiaua-
meoin Tüİkiye İqçt Parttst'tre yöneıt"
üği suçlamaıanİı varit oınıadığınr;
Tii.kiye tşçi Partısi'nln, kuruluşuı-
daı bu yaüa, faşizİne, emperyauzme
ve kapİtallzme kargı, demokresl, ba-
ğımsızlı,Ir vg §o§yalizm içlı verdlğt
müc&dele,liD anay&sal demokıauk
clğrİlaI içlndp olduğuDu; Türkjye İş-
çi Partisi'ntn, kurulu§undan bu ya-
na, anayas&Du tagtamam ve ek§iı<-
slz uygul&Dması lçln mücadele €tti-
ğinı belirtti. sözlü açıIda.maDın t8.-
mamlalnaarndan §onİa, §sat 12.45'-
t{r, oturrrİı soaa erü.

1 Teınmuz 1071 dirü Tiiıklye İEçl
Pat.tlsi GcDel BaşkaDı Behice Bora,D
Anayasa Mahk§mestılde paftl-İntz
adü& ve cuİühuİlyet Ba§§evcılığüın
iddiaına,nıeslno ccvap alarek sözıü
açıklamo yapmı§tlr. Yukanda, Geneı
İlaşkanımızı, Aİıayas& Mailkemesin_
de yap an sözlü açıklaı,ııadaü çııror-
ken göfüyotuz.
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«i{ihat Erim Anayasasuı
(Eaşto.alı ğor{a odo)

rıza gö§tere,E bif tek ğzerk tfuılver-
§tte olİn&mışhr.

EütRx - İŞ Geııel §ek eterl Haıtl
Tunç «hataDııı anayasada. değıl» ba§-
ka yorde araİması gerelrtiğini iıeri
slırmekte Yc şöyıe demektedt!:

ryurdumuzun lçlndo bulunduğu or-
İama ıütüklenmoglnln sürçunu An.y!.a-
ya yükleme§ polİtİkicllarln kondl İUç-
larlnl ğrtbas cİınok çEballnln açlk bl,
öİnğğl olmaktadlr. Anay..amlın hiç-
blr maddosl, no Eşlİt ak|m|aıa, ne do
de 6r{ akınıtann yaıahığı anaışiye
eglkİlr. Buna rrğmsn bogünkü ort§-
ma gelillİılz| asllndA, Anayora'yl lam
olerak uygulamayan pollİlkacılaİ yü-
ıündondİr. Eu nedonlo, AnayEsa'nln
değiştlıllmeıl yor|n6, polilıkaq v9 uy-
gulayığıların ınlayışlaıını değ|ıtlrıne-
laıl geıeklr.

tIalıl TuDç, hoteüın 1961 aDayaaa-
§ığda olrnaibğİ!ı şöyıErke! bb ge!-
ç€ğt dilğ gettmektedır. I'akat ğuç_

laiılkları ktırne lçİı, t§qt 81mfı par-
tlEtni Ye ı§çl §ııfı poutikecılarıDı da
katarkeD büyük blr unutkanlık 9e

ça4)ıtİna lçtndedtf. 'rİP'ln 1961 A-
nayllIt4sının t §t&mem uy8daDma§ı
lçin verml§ olduğu mücedeıe, Ha,ul
TuDç'uD btle g,ölrnezlikten geleme-
yeceğl kadar büyüktüf.

lIerita İnühendisıeri, 1961 anaya-
sasıfun hem §uçsuz oıduğ,unu ye hem
de böyle btT anaya6aDrn suçlu oıa-
mayacağ!ı vulgdomakteduıar l

ANAYAŞA SUÇLD Oİ,AMAZ

n- lnsnn hak vo hüııiyetlorinl, mllll
dıyınışıırıyı, .o!yal adaleti, foİdin ve
toplumun ht ııJİ vo rofahınl gorçğkloı-
İiİmeyi vo temlnaİ altna almayı müm-
kün kllacak doınokıatik hukuk dovlet|-
,ıl büİtİn hukuki v9.oayal temelleİiyl.
kulmak amıclnİ güd6n blr anıylre
§uçlu ğlömaı. v. öz9ıllk|o ülkeınizln
l9inde bulunduğ! koşulliİ gözönüno
allnaİğk d€ğiglklikloİln, herk6.in İ.hrt.
ça }sdlşlbllo.eğl blr oİtrmda yaptlmı-
alnds roırJnluluk veldiı.

27 Mıytt Anayı.ıı| ofdu.uylr !lvİ-
llyle hılkm, dgvrl]İrEl v9 Atrlüİklü ıy-
dlnlolln oıoİldh. Bu angyasıyr geıl
çlzğlyc düşüı€bllocok değltlkllkleıdgn
korırm.k tiimümüze düren tarlhi bli
görovdır. suÇ[ıJ 27 MAYls ANAYA-
sA§l DEĞltD|R.,

IIİç ldmse, Eırlm Aü&yo§ası!ı!,
Eırbn'ln a,rzııla&Ğt §onuçlan teı§co_
ğlDe lDanmamakt&dır. nür[rtye İrı_

§eat MiüeD.di§ıelt oda§!, yoyımladı-
ğ1 btıüfide, değişiktikıerln tsteneo
«huzurup sağlayaİnayacağnı açık
bır lnanç olaıak oıtaya üro},nakt§,dt,ı:

rŞgnu haİlİlllmak lstoriı kl, .nay!.
lanm ve mod6İn çağda halk|mtztn gg-
ıokılndlği ikii§.dl ıofoımlar vo todbiı-
loİ goİiİilmedlkço bu anayaıa değİşlk.
liğ| d6 |§tenon nhuıuruu ıağlayamaya-
.ak vo d€ğlşlkllk özlomleİl blİbiİinl
kova|ğyacakrlİ.»

Ivİimarla, oda§t t8€ taslağın yeği
buneılmlars, yol açaaağrna l§elet
etmekte,dlr: «ükemi2dn toplıımssı
geu§megloi,o gefeğı olarak 1961 A-
naya§ası ılg gotirilntş bulunaır d€-
mokİatik öz8ürltıkleİiD, bug{ınırit bu-
nalımlann tek ıedeüi EösteTi]erek,
ortadan kal&rıımaşı eğılıtİli temel
§orun]aı,ın çözlilnünü amaçlamadığ
gıbi ılerde aıaha büyiıİr bu!aıın,ıl&r8,
yol açabuecektlİ.»

Dfttn ArıayagaE!, gon yııl8,nn oıay-
lan ile iıgıli ya]$ş btİ te8hİ€ten ho_
.ğket etmektedir. son yüann olay-
lanD!ı kğkenİnde 2 ttp olgu yatmak-
tadıf. Buİlaıdan bi!i, düzen_trı çeu§-
kilertdlİ, Diız€oİD çeuşIdıeft ortadon
kaldıırımadrktan Şoflra benze! oıay-
lsrın öıttrnün aİnma§ı oıana.ğ.t yok
deneoek kadar azjır. İkilci§ı İse
T'ürklye'do ula§m§' olduğu bugünltü
gelışmlşuk düueyİDaıe, ilericiıiğın tek
&ltefııatlft oıaİak 1şçt 8ıEtfı herek€-
tl vo onun partj§ı kabul edtlmedikçe,
maceracı denemelğr ba.zı üegiml€r
tçln §eklctuğinl muİıafa,za edecek_
tir.

ğrzİirn, ı§çt glnfı p8,.tl§ıntn gelİş-
me oıa,naklarını bllerek ve 1stıyerek
delaıtmaİnalüta yataf. lİal böyıo 1-

ke! bütilD hazırııklann Elhayi hede-
fintn tşçi partl8t oıduğu gtİ! gıbi a_

çıktır, Bu İse aonucu olrnıyaı btr
girt§lİndir.

1961 Anayasasma getirilen değişiklik
(Başio,.an §ayl& l'do)

böyıe b1f raayoııel organlzasyoıl& «Anaya§a» deoemeyec€ğı oTteaı&dıt.

slyaşal iktidaru1 ra,syoEa.lizasyonu dernek, haıhn 6iya5a,ı iktld8,ra «ka-
hıma9ına», §tyasaı tkttdann gorumluıuğıınu poyıa€ğta.sına, açık btr reJtİn

iıolİıElrttr. Yan4 arıDlığü, dğntişebuecek geçici blr pg.rto.İneDto qoğuİİuğu-

Dııo ka,palı kapıI&r aıka8ıİlda yürüttüğİı btr <ashğt a.§hıç ı(e§tİğt kesttk
ve oldu-bltttye t§tlİnıe» rejlnll de,İnek değtldlr. tIallç §iy&sa.l biltnciDi
serbe§tae oluşturup geliştİı,ebiıegok, §ıya§aı kalar meka.nlzİİıaŞıDa k&ttıe-
cak ve keDdl gelccoği hakı§Dda §er]]estçE l@rar verebıleceıitır. nvrjİıo,
değl§tle, dthıü!üme ve İkttaıar nöbetİdn devıgdllmğstne açık btr «5ü!t9»
(vetife) blr (gerb€st İeJtİn», bır «açlk tEİim», bir «çoğuıcu (pluraııst€)

deınokİesl» kuİmak &DtaJıına gelır siyasaı lktİdaran rasyoDalızasyonu...
B6yıe btr rğ.§yon8.l1za§yoD l§ti§Da$z her bıreytn kışıük§lz, spolİtlır, p&§if

bir ıe§DE (objo) oınakta,ı cıkaJaıora& vosaJaet Ye hscır a,ltttldan kurt4_
rııaı&k, aJçtif, polltik, onuİlu bır özrıe (süje) k&tı!a J.iloeltitne§İ oma_

cıDa yğneıİktlr.
.A_Doyasa,ıİıızın },ü_rtirıüktek1 10 uncu mad(bşııln 2 ııci fıkr&8ı, §lya,

saı lktİdenı bu a,nl8İrıds. ra.gyonallzaŞyonunu en §a,ydaııı btçi]n& ortaya
koymaJrtadır :

(DQvl.eg k!§lnt! teİnel ha.k ve hürfiyetlerid ... gıDırloyaa ... bütüu
engeueİl ka,ldrtır; ln§a, n ma,(ıdt ve ına,nevİ va,rıığ,lİun gelişmest lçtıı
gerokü şartla,rı hazİlaİ.» Bu hüklim, blr bıçtm6ol Anaya€ayr aynr za-
maDda m4d.tr qnıamaio (feoı) blr Aloayasa heltne getireD «§lya§al ıktl-
deı]ı fa§y@a.ııza§yonu, progr€ımLİlı eıı a,çık btqjınde krist€.lize etrnek,
teaur: Geleceğe çevrtk btr {ğzgllrleştiİmer, «oaurlule§hnna», (yol a9ma»,

«.temizıem€», «dEğışiın» ve (döEt§ilİn} sürect|

ANAYASA DEĞİşffi,Lİcın[iN «SİYA§AL İrTİDAİ,IN
rAYıTLANMA§I VE RASYoNALİZA§YoNU»
rİKBn,,[DEF[ çmN gıIşsıı) sINIEfu\aI

styğsol tı.tldoİıı kaı.ıtlanma$ Ye fa.syonallza§yonu, .Aıaya,8aEın,
her A.n&ya§a koyucusuDu bağlaya,rı, ks,yıtlay8ü maddn aekbd€ğıdtr, öztı_

dllİ. ADay&§a (yapma!ııl, ve «değl§tlrmenlD» A_tıaya§a üstiı, Aıayağa
öoce§i, a€ıımgz snrrrür. Değlı ys,ınlz Anay8,se d€ğt§tİİlctsid (tadiı or,
8,anım), fakat aynı zamanda Ang,ya.§a kuİ,ucuauıu (kurucu) or8,&lu, pou_

votr con9fftuaİt'ı ) da hağla.ı,.
1mdt, çlzglıeri «giyasa.l lkttdann k&yltleDına§ı ve r&syonaııza§yoDu}

ndaı oluşan ms,dd s,ntamda ğoyut Alraya§& t&blo§utru]ı ç€rçevesİ aü§ı,na

ç*an btf ADaya§a değiştktiğt, koslDıtırle milmı<li4 ğöriılemez. B6yle btr
d€$€ikıık, "Anaya.sa]n modltlt atıland& bif A,4ayaşa olnıokta.a çık&rıİ,
hiçİnEeı, içlboş, özll yok bir Alaya€e durumuD& g€tilir.

Aüsyasa değtgikriğhİİı bu sloın öyıeaiue ke§tDdlr kt, örDeğt! T.c.
A]ıoya,§a8ının 9 ulcu maddosl, cumhuflyetjı değrşmĞzltğid hef nasıaa
ğı goİmemt§ ols&ydl bıle, cuınhurİy€t reJlmı yefİne «lsttbdat ııe keyfıuk9
reJlİİü!.t ön göıeı1 blr Alayasa d€ğtşiırliğt gerçekleşttrlleİnezdt. Tek!ü
biı §öyıeyişte: 0 u]ıcu İİıadd€, aslrıda mevcut oımayaro bir A_aa,yE§a de,

ğt8grme ya§aF.ııt «yaİıan!İnBkta» (ihdgş etmemeırto ), şad€ce, zateD
mevcut ola,n btİ ADg,ya§a değiştırmo yasağanı (muİteİnel) spdiüıatü ta!-
h$nalan baştaı önı€İIı,gk ll,zere) ıçıktamo,ırt ,d!r (!ğeklaDo etnehtedtf).

'.f,iirk Ye Af,İtrEı A.ıa,y8J§a MaJı]reneıert de A-n&ygsa koyucuEulıu ve
aieğt§tittcldı]i bağla,ya.E {Arıayaso öEee§i vQ Anaya§a ü§til» hukuk ıııre-
lertııiı vaİhğ,ı,tıı her firs&tta, dtle getlİİnektodlrler. (Aımaa !'edefal Aİ4,
yasa Maİılreme§l lçin bk. BverfGE cilt 1, §ayf& 18 ve 3r; clıt 3, 8§yfa 232)

ANAYA§A DEĞİşİKIİĞhIEü İç§sL SINIRLARİ
Alayağaıın yapılmasuıd& <ku.fucu orglarn, AJıaya§s.D-n değlşttİ ,

me§lnde de «,taü1 orgaaDü bağleyaJı ve §oJ.ut Atra.yaa&nrD madd1 &Dla.,

mınd&ı çlkanlaD bu Ala,ya§a öncegl vğ üstü «dı§-kayrt» ya.Dıda, §o-
mut, beurtl btr Anaya§anın İuhuEdan çıkaİılon ve yeıdız Aı]ayg§a döğtg-
ttrlol§iDl (tadil orgaaıiıı) bağlayan, ka}atlayaJı 4Aıayasa 19i (verfa.§-

§uag§tJnrnaDe,!,te) kayltıama.ıa. da var&r.
(Bk Kt BAIıI, §4yfıı 170; BAŞGıL, s€viğ'e ArmağaD, 8syfa 609/000)

Pozıtlf bir Anaya§a, blr ca,]rsız kurallar ythnı aıeğ,tıdlr. Bir madd
değerler bütünüdtır. Blr aıeğe! ststemıdtr. (Alİn&! pederal Mahı(em€§t,
BvğrfGE cıtt 2, sayfa 403)

«Aııay&sa.nın toplu rnuİıtevasındaD, büttl_nttnd€o çüan beurlİ aaaya§al
İıket€rr, ayfı ayn berblr Ans,yasa kuralrnrı yorumuılda esa§ alırmek ge,
reklr.»
(Alİnan I'edelal Ana.ya§a Mğ.hkeıİıe§ı, BverlGE cilt 1, §ayfa 14)

(IlErhalgiblı Aİraya§a kuralı, ADaya§a İnetülnin tünü gözöniınde
tutulara.ı. ve ğteki Aıayasa ıluralıa.ı lle bağı4tıIan içeri§tDd€ değerıen-
diİııerğk yorumta!ır.»
(Tİırk Anays,sa Maİüüemesl, Reşml Gazete, 26 m 1971, §ayf& 4)

Buıu! gibi, «yoruında §ğzdon çok öze öı,em verrlJnesl ve yprrımda
§öztl,n ğzii beltİtmeye yarayan bİr eraç oıaluğu.nun keştnllkıe giizönllnde
tutuln&sı» da «tağde! hukuk }riılmjltn h€nlnşedtğt temeı i]keığrabndır.»
(Türk Alaya§a Ma,hkğmeşl, R.eşmı Gar€ts, 26 II 1971, sayfa 5)

Aİays,sa]u!ı değiştiıilns§i hak}çıbda.lrl 155 lğcl ve 9 uıcu maddeıE-
rr! yonımu, tşt€ bu g€İgeklerlı r$ğ,!.da yı,pılmak ger9kir:

165 İnct m"oiti]r6nin yoruımü: a) Bu maddede ön görulen beüzersız
aĞ[İır}taıil §artlar (değtgiklık tekltfl€İtniı paru gıuplannce, hlltrtirnetçe
teldtf odİıemome§l, tvedılikle görü§ülememe§i v.b.), geçİcı blf, parlaİneDto

çoğuDıuğunun aanLk itzeİlniıeki a$ım€D]ığ'!t frEiııemeığ btr oldu-btt-
tiyİ taııeJn€h lgin öq görülnü§tür. İİıdt, ha.ık oyts.masl,Edan Eeçmiş, ha.lı(a
İna,loıİnr§, hauğn uyaDü bekgtuğtae ğ]nalret edlmlE, 10 },ıı lçellgbde
beDırnsEoml§ ve Adalet P8,/ti§l!İn Ağaya8aJn doğtşttrmek tçln her seçtm
irnğestıaıe süleJdı oıaratr t§tediğt üçte tııd oyun bu parHden eBtrg€me-
iyle, değt§tkliğtlg zrnmon İaİş çı}ğlmı§ olaı T.c. Aüayaaasılm, hol-
ığı Ye topıuİnda,ıd çeşıüi güglertn aücak ba,ğlğ 8Ttıpıarl atacrığı ıle ve
topıantııerdo, göğterı yltfltyüşıertnde atablıecek nBb.a!ı yokl,am8,dan,

hatta Aıay8§B değd§lkıiğtni! yğnü ve k4pşaİü koııusunde doğfu dürtlst
bir fiıdr 8shlbt oıunaJİıaya,cak bi!, (İnoıoıog» ort€İnnda değİştlrtlmest,
155 ttıct maddğniıı bu &ğıacııa kegtnıtkte teıs düşer, İkı buçuİ( aydrDn
iıd b!ıqu]raydıo t4raf,ııdsn okunacak gazeta yazılan, ne bıI halk oJ,ııDu
oluşturur, D€ bır ha,ık oyu,lu ya4Eıhı.

b) ...... A!ıay&sa'nı,n bu üıaddestnde <dsğİ§tİrİlne»deı söz edilmegi
8ebep§iz değItrdlr. Bu maddeyl hazırıoyan Kunıcu M€cıtslD v6 Aıa.ya§aJrr
kabu.l vo hürrtyete, sds,ıete, faziıete aşık eYl&tl&n-trın uy&Dıır bekçtuğtne
emalot €tİniş bulurıan Tttrk Mtlıetildn .A.ıay&§e'Dı! ve nitelikleriıi belİıt-
tiği hukuk devl9tİnin temeltrtıden İraldınlma,sı tle oouıı taın zıddı fejtm-
lerlğ gettrttğıostDl öıgöırnllş bulunduğru dllşünüıemeır 155 tncİ maaıdeğtü,
Tütk to,pluİnuau dıh& ıloıı uygg.rırk düzeyto€ çılrarrnaJr ıçığ, .Ana}ıası'nın
İuhua qygrıı d€ğt§İnelele lmtrğ!ı §ağıamg,ır maJrsadtylo aabuı etıiıİni§
otiıuğu söz götüEııez btİ gerçektir. Anca,k, Tlırk topırımujlu gertlettct,
tğİrıet hatr ve hll! iyetle.İ, huku,Ir devlet_t tık€,§lıl, yok edlci, bıİ keıİme
tl€, 1961 .A!ayasa§,!.ııı tizhü ortoilr.n kaıürrcı ve İru nitEıİği tl€ «de-

ğt§tklik» oıoraJr k&buı edilme§i caiz oıJtı&y&o ve {Daya§&'Dın aa!ğvfll,
mosini} 6ngöreo maks&tlan!ı, sözll geçen 1ğ5 futci İneddealn gülgğgtndE
gerçekl€§tlrilehiınelefinı iıüşünmek milTnkiın değıldlr.» (An&yasa Mah-
kemo§İ, Alıaya§g, Maİıke]ne§l Ker8.rıar Deİglsl 196?, sayı 4, seyfe 169)

c) 155 ııci İn&dde, §iyaşaı tkttdanı otkiu btr btçknde ğı.nıflaDİrıasıDı
ve bu sıaıIlaİnanıı g€çici bir p.Lrlamento çoğunluğu tarafındaİr koıayca
değtştlriıebt]_rne§ini {inığnek ve §on tahliıde, lIt88n hek ve özgürıükı€rtni
korum0k, bu hok ve tizg,iirltikleti gİderck olgunLaşhrm8& geltştiımek,
daho geniş hg.ık yıİiıDlon ıçin dkuwedeı fuıe çıkermak» amacı lle ön
göri.t]nü§ttir. (KAPANİ, Kamu rIüİriyetterı, §ayfa 254) ı,İtRKİNE-
GUETzEvİT(*t'in formüıü lıe, {165 inct madde, (hürrtyet, terafinda.D
«§ajn»üı kar§ı§ına dlkllen hukukt barajür,j§ (Anan KAPANİ, §ayfa

4,

ç) Aığlan l'ederal ADeys§a Mahhöm€8l d€ 16.12.1970 tarihu kara-
rlDde §öy]o demcktedl. :

«Anay&§a!$ değlşttriımogt konuşuıde tediı orga!,!Eı bağl&yaı A!a-
ya.sa kurallaılBıD anlamı ve a.İnacı, yürürlüktold anaye§al düzenın öztı-
nlln (€Esence), töziİnün (.9ubştaoce) vE teıneıinin, Anaya§a]n değlgtıİeD
bir bıçtİnsoı (foı!ıe) ya.§& ile bertalaf edthne§l,D.i ve totaJiteT bl! rejanh
bğyıeukıe kğ§tirme yolaıan koısyıııda ıegalız4 edilİİı€,§tDl öD.lemek, Alaya-
sa değl§tirrne yetld§inh kötüye kuıla$lİnasına engğl olma,ktadrr.» (Alrna!
Federaı Anaya.sa Maikcınesl, Jurlste!.reliu,lg, 1971, sayfg, 173)

ltİaddo 9'uE yoıumu i
«.,.... 9 uncu m&ddedeki değişmezlik llke§inbx anracıoın Aıtey&saalo

1 ııci 1l€ 2 ncı maddeıelinde Yo 2 Dci rnaddenln göırderme yapblı «Baş-
ıaagaç» bölümilnde yer alan temeı tık€ıerle ntteılğt telirtiırntş, rcuİn-
hurlyet} sözcüğü tıe ifadç ediıen devlet slgt€mıdİr, Btr başka dbyıtnl€,
0 uqcu madde ite değışmezlik tlkest!ıe bağı&ns.n «gıımhuİiyet sözcüğü
değtl, yukarıdo. tö9terlıen Anaya6a madde]eİinde ııltellklerİ beılrtllmtş
olan cumhurlyet rejiınldlr. Şu halde, §adece (curnhurİyet» 8özcüĞ,lıDü
saklr tutup, bütüı bu ntteıtkıeri, hangi igttkoJnette oıut§a ol§un, tama_
meıı veya ırr8men değlştlı,Oıek v6ya kal&İmaJ. EufetJyı€ 1961 Alayaaa-
§ılun llıneledylğ bqğdaşm8§ İn{Lİ].üD oltltB.ya,n blr ha§ıra rcJfuİıl meyda-
na g€tİrecek bir Anaya§a d€ğlştkıiğtniı tekİf ve kabuı ed JnesiDlı A!a-
ya,saye ayığrı düş€ceğinİ-D, tertışmayr 8€rektlrrneyecek deİeced€ açık
olduğu oıtadaatıü. Bu baıomdaa bu ll,kelerde değişcneyt öDgören veya
Alaya.gaİIın §afu ınaddeıertnde yapııan dağl§ıkü]rleııe doğruda[ doğruya
Yeya aIolaylı otarak bu tlkeleı,i değlştirme amacı gliden herhaDgl bir ka-
nuD tekıifi de kabuı oıulaİnaz, Bu esa§la.ra ayJütrr olalak çı,kaİılİnış bu-
lunan bif ka!ıunun AnayaEııEn mEvcut hilkümıerinde en kilçü.ı( blr etki
vo deği§İne yapması vey& yeDl bir ADa.ya§e kur8,ıı koJ.İİıaE mümlütlı
değtıdlİ.»
(A!a,ya8a Ma}ıkernesl, Resml G&zete,7.6.1971 sayt 13 858 sayfa 3,/4)

Anaya.sg,İııı değiştirttemeyecek oıaD «cumhuriyet reJj.ınlr, (temeı
ıl§a!ı hakl&rına, da.yaıı hülrlyetçt-demokİatik §osyal hukuk devlettdır.
Yol§a, da.r ve btçim§eı anlaİnde §adece moDarşi ket!ıh, haufeük kar§ıh
blr devıot değııaur. cunıhuriyet'i İnakyavel kaİa§ıyıa §edecğ devl€t baş-
karııDlD scçlm yoluyla, bu m€vıd€, gotIrlldlğİ blr &vlet oıO,ıa.k etmaır de.
Ereığ Alsyssanın, blçtrnsel eDlaındı cumhut,lyetçl 0ı6ı Polteıütz fg,s@t-
Dt, btçıİngeı aDtatrnd& cumhurtyotçt değtt de kİalı oı8ı İ§kaüdto&v ve
İoglttz demokra.8tleriae üst0!ı tuttuğt!ıu öie sürmek dğnektlİ. Bğy}B bİr
anlayl§ın, böyle bir yoı,umut ç&rpikLğx, tutar$zıtğ! lse eçıktır.

oUMHU§,İrsT rAvIiAIn
Bütltnset, objektif blr yorunı metoaıu ıle, «ğzgllrlükgü-denokrattk

§osyaı hukuk devı€ti» ol&rak somutıa§tırılaD (cumhıırlyet devleti»al ştın-
dt d&ha bır §omutla§ttraürn :

l) D€moka&ltk dovıüt! Denğkrağl, ha.lkııt tktidan demoktlr. Itaı,ığ!
tktİd.Bıı işe, şadece 4 yılda btr pa.ıamrntoye terİı§ııcİıeıiDt seçme yotıd-
§ıne rDhi§aİ etü.ilemez. EaJırıD, teİnsılcİertd blr ker§ seçtli<ten eoDra,
paatfırk, se§8izıtk lçertstnde slyaaaı İrad€ntn olu§umuıa duyaİsız blr re_
ylrcl olara,k kalrnesı halinde, gErçek alrısııldg. btı demo]rra§ldetı söz e,dt_

tremez. (Bk. ABE!.ıDRoTII, Da"s Gnııdgo§etz, Pfuıün8eı, 1966, §a}fa 79,

«Dlri, ca!ıı bir demokra§ide yurttaşıar ğlya§al lradeııitı ohuumııııa
saaı€co §eçrİnıerde oy .kuu&ama yoıuyıa d€ğtı, fa.!İat ayDı zamanda slya-
sAl göftişlerl, oğiürD_lelİ, karg,rlan §ülekli olalak ğt,ırııeme yoluyl8, da
katılırler.» (Alınan Ftderaİ A_aayaca Mahkeme§t Keraıı, EverfQE 8, 08)

IIef toplım (De kadar g€rt kaLnış olur§a oı§uıı) blr halk oyu
oluşturma, 8uıİştirmc ve siyaşol iktİda.ra §eçlm üşr yollaİda.n d& ağır-
ılğ.ını.katJna ort9,mı içtDde yaşamaıl, §€rptlmetidiı. Ki8sca.§ı: Demokra§l,
topıuİrrŞsı güçlerin çeıİ§me ve geuşmelerine toplrıınun k€rdi geleceği
hak]ğnda kors,r verme yeteneğlni g€ılEtiİang ve yeteneğı ftileD 6efğrber
etİno yetJdsinE a.ıa.blıdiğine aqık blr diıemtk <§tlİeç, (vett!e) oıİnatıdr.,
yohŞa btr şt&tlk seçirn bi§inl d€ğil...

Böyıe blr demokra§lDta belkemikıeıı 19e, düşünce, ıçııülaına, ör8ütlen-
rne, toplanms,, gt 8tert yürttyüşüDtıo bulunm4 serbe§tçe hab€r slma, ve
basm özg{ırıükıeTtdtr.

Dğooklatik devlet .tüm 8ğlilşıertn yeyilabtleceğt, ça,q,§trnıabılec€ğİ,
en otk]n btçinde ortaya koıebıleceği bir halk ow «oluştuma» ve (yenflt-
ma» ort€,ınıı[n Jrufulduğu d€vıetin bılalİİt yayını, toplalt]ı ve gğ§t€r1 yü_
rtıyüşlert gibi ktue €yleİrılert, demokİ9rlnln «§ühat§izıtğt»le, (alaİ§t»yo
tıEğ,iı, tam terslne, demokraslnln catılıııİEda, aıhhauDe lşaret €der.

Demoklaaı önceşi döİemde, poufknyı,E ya.hız poıitlkocıİun uğraş!ıa-
§ı geİeırtlği yoıünda hif kaDaat h8.kimah. Poutıı.a" poııttkacınıD; bıİeJııD
8üaübİluk çıkarları İse bireJıtn tştydl. Demokraside durum değtşİİüşur.
«Homo oconomıcus» (bİıEy), «İlomo pouticu§»ıa btlt{ınlg§mededİr. Gstya-
§at devlet» -4öz€l topıum» ıkiıiğı, aynlığ,ı, heıe demokra§l kavram4 (top-
ıumsa]» (so§ya.l) Eıfatı tıe zeı8lDlo§tlrilelİberi hgpteı,ke1,1ğntştır.

G€lgeıeıım, poutlkr,ııın devletiD tekellnden çıkaİııa,btırned ye haııiğD
§tyasal 

'ıttıdalln 
tercihlert k&rğr8r,Dda §iya.sg,l ta.vrlla,r a]abııİnesl İç!n,

herşeydeD önce, §iyasaı biıincıtı yerıe§mesını, haık o]nılun §€rbe§tçe olu!-
maEıo1 6ağloy9cak blr çoğulculuİ (pırıroıtsme) ortaİ kı]rulİnaİ, ğzel
oraİa,}r dü§üiilce &çı]d8İİt8. öz8iırlttğğ tiln «uzaüh-özgüııüklerl» (ba8ıo,
hab€r aıma özgürltlklert} lıe btru,kte üttzıikıe koruıırıaııdı!.

Dü§ünce açrklaJna, ba§ıD Ye habeİ a,lma, özg,[İıüideı{nin ıruıl,aDııİnoücı
yoluyıa §lyaşaı ıfadeğb oıuştğrorr hauğ! bu lİsd€sloi etkiD blr blçtrnde
sİya.§aı tktltıafa uotĞbılEesİ, yan§ıtebiıİne§t 8iya€aı tktidara gerç€kteıı,
ftiıen g,ğ,ıİüğı!ı ketabımPaı v€ şlya,§aİ k&ra! mok&nlzİla§ıDı! 

'§leyt§ı..tetıdlgyebtıİ!€8t İçln de, btr ba,§r,n& etki§lz biı: (paıanak, olen biteyıa
«baslğ gTuplan}Dda topıanara,ıü başka «paİmakla!» ııe btra.fsd8, etldn
blr «yumru]i» ğıuşturma.5ba fir§at verltnoudir. IIa.ııç §lya,§al lradeatİt
aDcalr derDekİerde, seıdlkaıaİda öf8,üuermo özg{trıtğlııü gpttğ,lDc€ kul-
lanabtleoeğ1, ğzE1ır oıarek topıaoh ve gtıgt4rr İı].ltyü§ı€rtnde bblkebt-
]eceğı bir ortatıdo, tlgtebiltr.

Irovuı Golğcğlr §ıyrd]u,
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« Nihat Erim Anayasasl ı) bir geriye dönüş anayasasıdır
(B&şt&İııİı §oylo 1'&)
kişııığl koğusunda bıraz dahe açıkıık
gettreblıtr. Yaluz buıada da daİıa
d&yaruklı bİıgtıer eıde edtlİnek t§te-
ntyor§s, Efiİn'iE yeuştği alöD€me ve
o dönemtıı dlıştl,ace a,Iğmıanna dlk-
ka,t gereki!.

Bu]ada henüz fazıa blıgı yok. sa,
dece BaşbakaDıığa, atanan Nıhat
Eırim'tğ yetişrı:!ğ§l lle llg,ıli redyola!-
da okunaı hayat htlrAye8lne ba,ığlır.
Erim 1936'da hukuk doktofası tçtD

Fla.nsa"ya gitn şuİ. Hukuk eğitim!
Di Türklye'de ve lgao'ıarı! ıık yaıı-
slnda yapmtştır. Bu dönem Tüı:kiye
içtn, Tlırk DiI Teort§i, Türk Tarih
Teoı,l§t glbt lıginç kuİ&mlarııı orta-
y& atıldı&, tek partl ytinetlmlDltr
örgütsel t€melıertnln ah]dığ!, meş-
hur polts vadro v6 soıaİlyotıo.ı ka-
nrmu'nun ortaya konduğu btr dö-
Eemdir. Eriİn böyle blr Tİıİkıye'den,
Avrupe'ya ve onun merkezl sa,Jnıa-
btıecek Parıs'e gttnıektedtr. Gtttıği
yer na.sıldlr ? Avrupa, Mussoılnl ve
IIltıer'ln Avrupa.staırr. Mua8olıııi ve
IIıtler, En §öhtetli dörleml€ıt!ı yaşa-
makt&dır. Her yerde taraftar ve
takipçlleft vardır. Paris, Mus8oıtnt
v€ llıtler'ln fraD§ız Jüopy&cılaIrnıD
ğtkisi &ltındadır. Mauraş'ın uderü-
ğınde AkEıyon rtaüser, ayDı d{lzeDl
FraDsa'de kurmaya çaıışma,kt4dı!.
Pa.İİs'd€ €tkıudir. ÜDiY€rsltğyl ve
bİrqok getrç kafayı kontroıu 8ltına
almEtır.

Erlm'h bundan etrkileAıp etklıeD_
medlğı btlıD_rnez. l'aJrat Elrİm ADaya-
se§!, g{İçıü bir yönetlrn l§teğınaıedir
ve nıukavemet noktalaaını yasoı da-
yaDaJdardao yok§uD etme aİ[acrnı
ta$maktadır. Ünlversltenln se9§tz,
ba§rİrın ctıız, maİüemeleriıı dayaDak-
5ız, senaükalan4 8üç§t!z ve yok ol-
aıul,u bıİ Türkİye pıenh.maJ.tadır,
Bütün bu demokİettk örgütıer'jl tk-
tidarı elıDde tut8.n egeİn€D g{lql€ıe
bsğt&nma,gDı sağlayaca.k ya§aı değr-

şi,kııkıert ıçerrnektodır.
A§IL lsPKı ANAYA§A8I, EiB,tı{
ANAYA§A.SİDIB

vğ blittt! buııarı y&parorgn de tok
bır gEıokçe tıerı 8ürüınıekteaıiri 196ı
Alaya.ga§ı bır tepki 8.!ayasa5ıtlır.
Tgpkl t8e asünats tyı btfşey değtliıir.
Şltndl buıısr iıltzeıttlecektlr.

1901 Anayaoa.s blr tepkl anayasa,
8r mıdır, değıl ınıdlr, tartr$la.bılir.
!'akat a8ıı tepkl a.n&yasa§ıEın, tİtrn
Ana.ya9g,§ı olduğunda^D hlçbır ta.rtş,
ma yoktur. Errrn Aıayesa8ı, hğk ve
hürrtyetlerlu kulıanrlm&§ı.]x&, 1961

Abaya§aaıDrn y8§a] dayaü&klara ks-
vuştuİduğu hak ve hiıfriyeueri §o-

mutıa§tırms, ve buDıan gerçek sE,
hipıeı,tne, yrlmaz koruyucul&nıa, ışqt
ve enekçııere mal etme g{rtgtmıe!4-

De kel§ı blr tep].iauİ. Er,lm Anayaaa-
sı ıle ya^8aı dayanakıaİdan yoksun
sdıkneye ç&lışdatı kurum, kuruıu§
ve örgütıer bu §llregte 1§teyerek ve-
ya lstem€yerek, dlız8ün veya ya-lpa-

ıayarak kathds buıuoa! kurum, ku-
rüuş ve örgütıerdtr.

lirlİn'ttr tepkt sJıaya,saşıDe kar§ı
bütün bu kurum, kuruluş ve örgüt-
ıerln tepki gö§termeıerlnl bekıemelı
demoırretik haklantra bağıı herke§
tçlD aagıDıırnazür. ve bu kuruıuşlar,
aoD deroc€ €ıyertşslz koşulıar aıhn-
da oı8& bİle, bu tepki aEay4§aaıoa
tepktı€rid gö,gtermekten gerl keıİna"
mı§laıahİ.
ışTD IDPrİLEB ...

'I$s Geneı Merked (AnayaŞamız
YedtdeD DüzeDıem€yİ HsJ(ıı Göstere,
cek Nedenler Yoklur» adı altınd&
yeyınıaöğ4 btıdlrıde, bugüDıdı or-
tamde serbest btr tsİtı§ma!ı! mttır-
ırlıı oırnatlığnıa değinm€kte<ür:

.Anay!..lar, toplurn bünyollndo bğ-
tün ohkil.fl olan ve hol ıamın değlı-
tlİllomiyen Bna hukuk ilk€|orl loplsmF
dlİ. Bu yüıden do, ond. yapll.crk hğİ
düzenlornonln, aynen 27 Mıyıı l960L
da olduğu glbl, iitlıllklo haıtdğnma.l,
kaftuoyunun toİbğ.l v6 öığül tırİlııl-
maıtna İunulmail goİ9kll.

Anryaıım|zın d.ğl|iirllm.k lıt ndiğl

,u günlorde, ülkcm|ıdo olağinl'.tü hrl-
lord. uygulanrn slklyön.İlm Yıİdlr.
slklyönetlm l.rİlarlnda kınuoun enlne
boyuna İeıllrlımall ve heıkeıln yayıı
olg.nlaıl al!.lllğl l|ğ görürlorinl kr-
m(,yo ,llolmoll olınıkıııdlı. 1961 Anı-
ygılmııın hızırlanmaıında büyük,
om.kloİl ve bllimtol kiİkl|.rl bulun.n
prof€rörleİln gözoll|nds voyı lutıık|u
bulunmr!| bunun blr bollİt|.|diİ. Bun.
d.n balt. bu konuda kamuoyun..clk.

lrm.da bulunan Sıyın Bagbıkın; .,ön-
c6 blr nokrayl belirİmck lrtıyoİum. Bo,
nim haılrıEdlğlm v9 Parti balkanlalına
sunduğum ön ta.lak prensipler bakı-
mlndan kesin, fakaİ yazllıl şekli bakl-
mlııdan, madd€lorin ıanulmi b€k.mln,
dan keıin olmayan bl. tatlakİlf, do,
m6kİ€ ve ayİlca .B! değİşlklikleİin
bi, Tü.k'ün kaışı çılamayacağı» glbi
yrd|lganan suçlaylcl nitelikto biİ 9öıü,
ileri 3üİmektodlİ, Buna ıağmen biz bı,ı

konudski ğöİevirnizi yorine g6İirm.k
iıtiyoıuı.ı

TarbEna imkaularlnın §on derece
daraltılİnış olınasın& ek oıarak tar-
tışma isteyeo BaşbakaD'ın dğğlşik-
llğe ı€rşı çıkacak herkesl Tü.k oı-
namakla suQlanıaye kaıkması son
derece lıglnctir. Ü§teuk Erln, tasla-
ğığı prensipıer bakrmlDdaıı ke§lıı
ltan edorek, tartı§m8,yı vtrgül, nqk-
tatı vtrgül ve nokte gtbı ğzeılıklerle
sınırlamak lsteğinı açıklamaktan Qe-

kinmemektedir. E]rlm böyle btf tar-
tı§ma da b,ulmuş, buDu İadyoıarıa
ilan etttrnıi§tir. Görüşirnü açık]ama-
yı daha ileriye blrakan cIİP harıç,
diğef üç «gTup»lu p&rtı, AP, DP,
MGP E:rim'e istediğı tartışma},ı sağ-
lamr§tıı. Bunlar esaB olaİak, preD-
slp olarak Eııin Aleyasa§ıDa lştırek
etttkleİtni &çrkla.İnı§la,r; fakat ı,Iİ-
gi.tl, nokta,L vtfgitl ve nokta tle tl8ili
söz haklErınr §aklı tutmuşlardır.
Türkıye_İLK§EN, «1961 An&y&sa"9l-
Drn bizı ulaEttrdığı noktadan gerl aıö-

nlllİnemesl serektİğfuxt} isteyeı bİl-
dlrlsınde, bu konuya şöyıe dokun-
mekta.dır:
oERlch.ER crPHEslNDE TEIAş

*Sayın Bolbakan'ın kamuoyuna açlk-
ladlğı değlrikllk laraİllaflnl paİlamgn-
ıodakl on goİici ve iutucu paİlll.rın
do!İoklomoli lbİ9t v€rl.|dlr. Bu p.rıi-
loİ, kondl bec6İIk3lz vo toplum.al ge-
llrmğyo tor§ düşen b8ğnaı İu}um|rrl"
nln loİırmluluğunu 1961, Anayıaaalna
vo domokıailye yükıeİnok 

'lİlatlnl 
bul-

murl!İdlİ. lüİklyo'nln bugün lçlnde bu-
lunduğu buhranll dönğmın ıolumlu.u
An5ya.sl kuİuml.r değil, bU ıutu.u
parlll.r vo lktidarlaıdıı. zotunlu ıofoıın-
la, yap|lıındlğl lçi.r loplum..l p.tlr-
mllrİ oİlay6 çıkml, v9 tamrn|n aiYarl
ikİidaİl bunl8 n n.d9nloİIn. oğlloİok
çöıüıı bulacığı y9İde vuldumduymaı
bir hava lçerltlnde.uçu özoİkllğe, d.-
mokralİk kurumlğt6 yüklomi|tir.

Ne yazı|Ölı kl bugün, tutucu vo gs-
İiclloİ .6Phe5l sayın 86rb6kan'ln açlk-
lamalalında, torumluluklan kuİİırlm.-
nln vo göıünürl6 hakll çlkmsnln fıİaa_
hnl bUlmullardlİ. lulucu|sr.ephoii,
ünlvol.ıte ve TRT özeİkllğlnden dolayl
g.lir9h aydlnllk fiklrloİln halk k|tlolo-
rln| .tkilodiğini v€ bu yütdon lİlbaİlnl
kaybede.oğinl .ezglok tolaça kapllmlr,
yönoılminin önündokl domokratik ku,
rumları engel olarrk göİmüşlüİ. Do.
mokİ.ri.gphotiniİr güçlonmo.| onl.rl
koİkurmuştur. Ansyat' doğitlkliği irte
bu nedon|oİle do bugünkü buh.5nln
a!ll ıoaumlulaİlnln irlnc y6raynarktlr.,

T0rkiye Mırn&rlar od&§ı, 1961
Anays.sasıaıa hazırıanına$D& katıu-
da buıunan kirr§eleıiD çoğultıD gö-
zaltında ve tutuldu olduğu bİr §ıra-
da «soD 50 yılrk demoklast miıcade-
lemlzin eu ilerı aşama$ olen 1961
Ana.y&sastnın bütün amaç ye felse-
fe§luı ortadaD kaıdıran «değlşikltk-
ler glbl» önemü bl! hoouıun geıekıi
öıçüıeıde sefb€stçe terhşıı&blıİne
ol&nah yoktur» d€mektedlİ.

Bit,çok demokİatik örgütün ı§rar-
ıa tızeılıde durduğu bu taİtışİna qr-
tamıDrn oksikıiğt hlç kİn§eD.to gör-
mezlikten gelemeyeceğı btr oıguduİ.
Bu oıgudan herekgtle, demoklatlk
hakıala, asgarı §ay8]at olanlarıı bııe
gkaltabiıeceklerl zoruDıu §onucu
rtİRK-İş cerıei §ekıEterı llaltl
Tu!ç §öyle dııe g,etlrmektedlr :

«uzeıinde önemlo duıulmaıı geıe-
ken bir dlğeı nokta da Anay.§ının
h.ngi korıJllaİda değiştlılleblIecsğld|ı.
Eğgr, Anayaİanln değlrmeıl gereklyoı-
tı, bu doğiliklığin açtk blİ ,okildo
k.muoyun.a İırİıçmaıı yapılmalıdıı. Eu
nodonle do Anayaıa değlrlkl|ğl, yuıdu-
mırıun tokrcl noİmal dülenr glİmoti-
no kadar oİlel.nm6lldiı. Kaldl kl, Ana-
ya3enın değirip değişmeİİotl goİoği do
ayİl bl, t!İİılm6 İonuauduf.b
TAaTIşMA oBTA.Dİİ
sıNmİ,lwDtHLıYos

PartlTnt2dı daha öncedeD dtıe ge-
ttDdıği bu gğr-üş, t€meı balğ§ &çısı
ot n9.1ıdı!. 1061 Aüay&§&$ blr refe-
fandumla k&buı edlıml§u.. ADayasa-

},ı değtştiımek iste}Tı portlıer, 1969

:tı,çimlerlnde gerekli qoğunluğu elde
edememişıerdlr. Bulun atrlamı, scç-
n]eE vıtaadaşın AJıByasayı değt§tiİ-
nle platformunu ıeddutİnestdlİ. Ege-
nentlğl,n ger§ek sahiplefloia açıkco
feddetği bırşeyı, onun adına kuıl&p-
ıtıa. d!İumuDd& olanıaı,, §u veya bu
tredeolt ar&lannda aılaşaİak gerçek-
Ic§tı.emezlef. Egemeıltğın gerçek
sahiplefİnin göIüşleİİnl açrldıkl& oİ-
ta.yo konobileceği za.İnan bekıelmell-
dir. Bıı zaman böyle bir zo.rnaİr de-

ğildtr. Bunun bğyle oıduğunu da yl-
ne Ertm dile getirmtştlr. Tart§ma
L8teğİ ııe ortaya çıkaD Ertm'ln bu j3-

teğl ciddiye &ı.ınıp de yavaş y&Ya,ş

düşün.elet ortaya atJhnca, Eı.im ha-
tırlatmakta geclhmenrişttr: (Biİ §ı-
klyönetim içiDd€ yaşqüğımlzr ldm§e
unutıııagın». ve EirlJn, bug{tnkü oİ-
t&mı liisml selato seçlmlerıob y&p1-

tamayacağı kadaİ ]<ı§ıtlı görınekte"
dir. Nerede kaldı, yeni g,nay&şanın

yapılı,nası ?
Erin A,İıaya§asının özlıDe teşhl§

koymsda hıçbir öfgüt terğddüt gös-
teırnemektedir. rürkiye Ellektrtk Mü-
hendisıerl odası bu özeıılğt açlkhkla
beljrtnektedir.

(yuldumuzun lomgl ıoıunlarlnın bi,

linclnd€ Eıektrik Mühondi9l9İi olaİak

demokraİlk hak ve öz9üılükleıimizin
öıünü ıedeleyecek niİ€llkİokl Anaya3a

doğişltllkloıing karşı çıkmayı larih bif
yırrİseyo lk göıevi saylyoıuz.ı

tIa ta. v€ Kadastro Mühendİlleri
odası «AP lktidannın ]nlıaıca özıe,
nint duyduğu gerfue dönük aıoya-
sal değtşiklikıeİı «Tiirk Mt etl için
bir talthştzuk» olarak nlteıemekte-
dtr. Erljn Anayasa§ııın, AP lkttda,
nnığ özıemlerin1 çok aştığa vo AP'-
nln de buıunıa füyssıJxd& bile gör-

nrodiği bir koıaylığa kavu8tuğu ka-
bul edtlmetidlr, ortadaki te§lg.k açık-
ca, demoktatlk hak ve özgürlükıere
cepho alİnaktaür. Harıta ve Kadg,9t_

ro Mühendİsleİi bu Doktsyı şöyle
açıkıOmaktadrİlal :

157 maddeden oluıan .nay!,amlz|n
40 m5ddo3lnin d.ğlrtıfİlınoıl vo 7 yoni

maddo €klonmallYl. uğradığ| d.ğlrlk,
llk, kirllorin ve loplurnun lom€| domok-
r.lik h6k ve öıgüİlükl.fini İohllkoyo
alm.ıaladll.

Baan özgüılüğü, ün|voİriİ6nln yön9,

llmiytğ ilgill özoİkllğl a|lp gölüıon blr
anay63a değişikllğiı bih demokrıllk
ü|kela.lnde momure g9nel gıev öz-

9üİ|üğü lağl.nlİkgn yüzblnl.İco öğ,
ietmonin, i6knlkarln, mühondiiin, İok-
nlsyonln, memufun iendlka kuİma hak,
kını yok oden biı anayase d6ğ|rlkllğ|;
TRT Yi siyasi lklidarl.nn bl, boİğzlnl
hılIno gotlıocok, Danlrlay'ln dongilml-
ni otıiliz kllabll€cok ol6ğanü.tü mah-
keıneloı vo kanun gücündoki karaİna,
moleı açık biı anayasa değlrikliği ü|.

komlıin geçlrdlğ bunca acl dğn6yleı,
den ıonta dgglek göreırıeı.ı

Dnvr,ErLnşTtRMü KoNUsU
Değtşüukler ara,aıııda, (llericl şa,

]nlan, kltlelElin gğnlüDü a,lİn&k ıçtn
olsa gerek, bir de devıetıeştiİme ve
ka,rnuıaşttrma İle tıgi[ oıan ikt mad,
de val. Bu İnadde Errİl Anaya§ası
iainde en tutarslz olan. Nğde! mt?
Eıim'tn bütün yenılikleri btr i€pkl
özeıiğt tagıİken, bu ma,daıeler içi_n

aynı şey §öylenemez. Çlinktl 1961

Aıa.ya§a§ıDıD yürilrılikte olduğu oq
yrl lçtnde meclislere 8unula! ve uygu-
ıaİna, ımke,Dlna kal,uş&nıDı bıraıontz
bi. üeng.ra, daha maıi çerQevesl he,
§aplam§ bi. topfak refoıİİnu t&aarı-
§ı blle çıkantİnaftıştır. Bu yüziıeD
meYclıt maddeleıin bı, toprak refor-
mu yapmaya yetmedtği §öylenemez.
ve de bu baklJnaıan Eırıİn anaya§Esı-
nın hu meddeı€rı ,ırimseyl kaniıırma-
ya yetmez. Niteıdln, ınesleklerl ge-
reğl, toPraı. İeformuEu! en a.teşıl
a8,r'uİıuculs,n Harlta ve Ka,d88tro Mü-
trend]sleri,ıl bl]e üaDdıramemıştıı.
tıaı,lt& ve Kadaştro Mühendlsıert btl-
dirtıerlDde şöyıe demeınt€dlıler:

tGetiye dönüş kul|.ulaİı Yrİ.t6n
buncı dgğIılkliklerin bun6lımı .ıa.lndr
.nayı.allnln 38. vo 39. maddolorlne
llirkın llorl.1 değlşlkllklete sovlnme ols-
nağl kaybolup gltmirİiİ.,

Eİ{m Anaya§agı bif geİtye dönüt
anaya,§esıdır. B&şka, blr aıeytgle Erin
ana]a&§&sı blr « ı.e§tolasyotı» Alaya-
sasıdır. IİIrkiJa€'Dln giığdemindekl
soruı, 1961 aDayasa§ııtı §omutl&ştrr-
m&k, onu İşeı ve emekçı yığıEıarlna
ma.l etmek ve o,tru daha lıerıye gö-
türmek ikeı, Erim'itr anaya8ası ta-

rihe terB dü€ülektediİ. Türkiye İLK-
gE]N bildiri9tbdekl lfqdo lle durum

şöyle koDabür.
Biz Anry.ra molinloİini donmul,

İirlanmlş ve hiçblr şekilde dokunula-
mayacak neıneleı olarak göımüyoruı.
Elbetıe 'İoplııınun ekonomlk va ıosyal
Il6rleme3Ine paıalel olatak Anaya§ilaİ
da llğrlye dönük olmak ş5ftlyla d6ği!,
İirilğblllİ. Ancak kaıanIlmll hakl.İl
od.dsn kaldırlİaarlna vo İoPlumu bu,
günkü a9am..lndan geİlye ğötüİmok
6ma.lyla aİllan adımla, t.İihe vo bili,
me teİs düşmektediİ.

işİe iayln 8irbaksn İ.İaflnd.n aöz-
konusu edilendeğIşlklikleı ııtaşılın
noktad€n g6İlyo adlm almayt, demok,
İaİlk g.ll|moyi önl9meyl k.p!.makİE-
dıı. Bütün dünyıdaki demokİa!I mü,
radeleıinin nic€ fğdak6rl!klaıla kazin-
dırdlğı prensipleri hiço .aymakladlr.
«|(uwelleı ayıılığını,, nYargıç İemina,
tını,, «özeıkllk kurumı,ınu» «soıyal
Dgv|et, anlaylşlnl v€ ç6llşanlaİln n§on-

dika kurma özgürlüğünü" bir kalem-
do oİtadan kaldlİmak gibi tohIlkoli,
g6ıi v6 urun vadede beyhude biı çaba
niİe|iğin| taşımakİadlİ, 196'l Anay.§asl"
nln dlbacosino v6 luhuna esa§tan ay,
klıl olan bu dğğiçiklik lalaİllrİl .ynl
zamanda lürkiyenin do lmıaa|nl laşı_
yan uluslar aİail andlaşmalaİada tğri
düşmektedir. Hükümoİe kanun kuwo.
tİndğ kaİaİname çıkaİınak yoİkıg|ni ta.
ntmak, demokİaslınizin önemli bi, ku-
rumu olEn Dğn|ştay'ı büyük öıçüde et,
ki3iz v6 lüzumluz bir süa haline 30-

k6cakİlr. Vo bu Y€}ki bugüne kadar
aydlnlaİa v6 özolllklo tüİ.tmonloİe
baskl yep.n kötü niyetti siyasal ikİidaİ-
laıln elindo biı ıuıüm rn6klnesi ola-
caktıİ. Demokİatlk reiim lçinde yargı
orqanlnln fonk!ıyonunu hiço ındlİon
v6 buna k6İçlllk yüİülma oİganlnl
konlİol.üz biİ şekltdo güçlendiıen böy-
le§lne bir değişiklIk kuweİleı aytılığı
piİenrıb| llo k€ılnlik|ğ bağdaramez.»

çALIşANLIIEIN IIA_KLAnI
Yok edİmek ıstEnen, qalı§anlarıo

ve i§çlleİin §eıdtka kulm& ha,ırıodrİ.
Değ,tşürukleri_D lçlDde, t§çtlerh en-
dtka kurm8, ve greY haklaü lle ılglıt
bİr madd€ olmayıs kimşeyl aıdat-
mamalrdır. Bu tş, kanuElarle yapi-
lacaktır. Çali§ma, Baka,Dınln, Maliye
ırakaııDıtr, Ba§ba.kaD Ekonomik İ§-
leİ YafdmcısıDın konuşma.lartıda,
göz dikllen müesse§€Dltı topıu 5özıeş-
ııle yerlne «uzıa§ma), «hakemlik»
veye bunlara, beğzer yenlıikıeT üze-
İinde durulmaktadır. ve bu.alaılD
yap),lma§ı, kanuülaıa blıaİrrıacaktır.
Şlmdlltk qok daha büyük blr cephe-
biq açılması, taktik bakımındeıı §a-
krncalr bulurmaktaalır. sadece haar-
ıığı vüdır: 1961 A,nayeşasıDdaki
anaya§a, dDği§ıkliği ile 1ıgiıt madde-
nln temel ilke§i oıtada,n kaıdınlrnak-
to,ür. Buna göre anaya§a,rııı bütün-
ıüğll zed€ıenecekttİ. Arhk Anaya-
ss,ltD özüne ve bütünlüğ,{ıDe ayığn
düşen ana,yasa değişikİğ' yapıla,btl€-
ceğİ gıbi, Qıkartılocak kanuılardg.
sadece aDaya§anrn llgltl madde§ine
uygırnluk ara.nabiıecektlr. gkarılaı
konutrun, atrayas&ltıD özllle ve bü-
tünlliğ{ıne uycuııluğt eskıya a.lııab!
lecoktir. Örneğiıx a.nayasanı4 soşyal
devlet llk€§ine baltmadan, blr tş ve-
ya sendika veya grev ka,!ıuDulu
dilzenıeyebiıecqkttr.

E.lm Anayasası bu olanats getir-
mekte ve şu anda ye!ı-i bif cephe
açma külfetlDdeğ kurtarmaktaür..
Şjİndikt hedef, g,enışleyen, 8{ıçletreD,
fa.kat benüz bebeklik çağında olan
memuf §endikalannı yok €tmketlr.
Bunıı_n dah kolay olaca.ğıİıa ina.Dıl-
m4ktaör, Çalr§aniann sendikaıann-
dan en gelışimi olan 1İ)s, bu €ğtlime
şıddetıe ve ya§ol dayaDaklan lıe kaa-
şı çrkmaktadlt:

«27 Mıyıs Anryai..lnln getlİdıği
imkenla kurulan kamu poİsoneli aeıı-
dlk!lnİl, 10 ytlIlk bIr ovrim 3onunda
vaıgeçilmeti olanakılz bİr tosya! ku-
ıum nlİellği kezanır!ırlll. Momu ar,
ıondlkalaıl araclllğ| ilo çoşilli haklarl-
nt .avunabllml, vo bu 3ayodo göİovlo-
İin,in bilİncındo olan yUİtt.şlar halİno
gelmlş|erdIr. ğundan dıhı d5 ön6mIl
olaı!k, Kamu P.rıon6li Sendlkalan aıa-
cılığı lle idarenln lyi vo yaıarlı yönde
lşlemeıine katkıda butunma olanağı
doğınu|lul, sondlklmız bı, ohnağ| on
lyı blçlmde kullğnml!tır. Kımu Perıo-
noll sondikalaİlnı böylo bi, arlmadı
yslaklamok, demokıaıldon ve onun
plüİall.t yapl.ınd6n dönü! oluı. Bu
davranlçln oolocokr. büyük huıurıuı-

luk|ar. yol açrcağln| da dürünmok gğ,

roklı
AyİıGa bu değlşlkllk, uluiumuz .dl-

na, alİlnda hükümeİlrniıin de lmzası
bulunan uluslala,a3| Andlrşmalaİa 6y-
kırı düçmektediı. sayın Başbakanın sık
3ık atıfta bulunduğu |nıan Hakları Ev.
ı€niel Beyanname6lnin 23. ııaddsıinIn
4. f|kİegl o Herkesin. menfdatlerinin
korunması için sendikaIar kurmaya ve
bıJna katılmaya hakkı vardır, domek-
tediı. Daha ronro kabı,,l edilgn ve hü"
kümğlço onaylanan Avİupa soryal Ml-
3ğkı da çallş6nlaİln sondika kuİmssl-
nl kibul oİmekİedir. SaYln Barbakanın
yine ğlk.lk örnokler v6rd|ği Avrupa
lnsan Haklaıı §özlogmeoi do K.mu Poı-
9oneli sondikacıllğınl blr hak olııak
kabuı .tmoktodlr.

8u gen6l hükürnığ andlBlınalaİdan
oyıı olarak, öğfotm€nlik ve öğıotııen-
ler için özel ulııttarataıı 6ndlarmaıaf
bı,,lunmaktadlİ. Bonlatın 6n önemli3l
1966'da Paİi3/İo yapllm.şftİ.

oöğıetmenler İçin uygu|anan ve im-
zalanmlş bulunan uluslarğİa§l Andlal-
malğıın hükümletini, özellikle 1948
tarihli Örgüt Kurma Özgürlüğü ve Ör-
gütlenme Hakk|nl Noİuma And|aşma-
gı, 1949 taıihll örgütl€nmo ve Toplu
P3zerllk Yepma Andlaşma3l, 1951 

'a-rihli eşit ücraİlendlİme jqndl.çmarl
(,..) lle il9lli nokİalaİl dikkaİo ala-
İak, iiğrclmenlete özgü ve ijğroımğn
soİunıEllnln çöziJmlonm€gi konuıunda-
kl hükümlQİin yeni ö|çüle.6 9öİ6 İa-
m.mldnm.5l» lçin, 21.9.ı966 - 5.10.
1966 da llo llo Uno5co'nun oİlaklar.
dijıenledlkleıi ioplaniıya Türkiyo de
kalllmlş ve andl!şmayl lmz6lamlrİtl.

Bu loplantıda sapİannn Temol ilk6-
le. bölümünde şu hükmü göİüyolur l

19 - Öğıotmon öıgütl6rl, 6ğttL
mln ılerlomo5lno büyük yaıdım-
lE. yapebilo.ok v€ bundan do-
lryl da gğlt m poliİikaun|n .5P-
t nmr6lnda lçbiıllğlne çığııılmı-
3ı ğoıoken kuıumlil olarak kr-
bul 6diImolidlİ,

'|45 mrddellk büyük vo lok
önomli ol6n bu Endla*madan bl,
m6ddo aunallm:

«9r - (1) K6ndı örgütloİlnln
çalışmalaıına kalllın!larlnl aağ_
lamak lçln iiğrctmgİloİe, zaman
ıaman İaın aicr€lll iıin vgflmo-
lldlr.

(2} ÖğrotmonlcİIn, kondl öİ.
giitlorindg hlzmot yüklonmo hak-
kl olftal|, biiyle hillolde onlaİln
h.kl.ı|, kam! hlımotlorlno !6çl-
lenl€İin hak|aİlnr erlt bUlunm.-
lıdıı.»

Anayaıa doğlşlkllğlnin bıçlaiıldığı
1'|. maddede yodi kelim€llk bir lkln-
.i flkra v6İdlı. Bu fıkraya göİg rKa-
nun temel hak vo hüİİiy.lleİin özüno
dokunan.z.» (€ınu Poİıonolinin do
§endlka kırİmB hakkl, '1948 den bu yr-
na Devloliİniz taıaflndEn lmzalanmıç
pok çok ulu.laİaİarl Andl.şmalaİda
İomil hak olarak kabul edilmii vE 27
M§yı§ln gotlrdlğl Anğyasam|zdr yerlnİ
almlşllİ. Anaya!ıy| doğl9İlİmo iaıaİl-
sİnda dokunulmğy.n 65. maddohİn .on
f|kıaıı «MilIoi|eraı6ıı Andlaçıtalar ka.
nun hükmündedir. Bunlaı hakkınd. A-
nayaıa Mahkeıneslne başvuıulamazı
demoklo sondik. kurma hdkklnl biz dg
dğ İ9m9ılaştirmlştir. Doğiİtİırna İ.9la-
ğinda kamu pğ.ronellnin !€ndlka kur-
ma8l yasaklanınakl! bu hükmo kaırl
çlkllm.ş oluİ vo An.yasa kendl içindo
çoliıklyğ dıiş.İ.!

sayln Başbakan tarafından de-
ğişıkıtkleİ lçiD örnek ve k&ynak
8:ö§te!ıleıı İt€Iyan ADayasa§ıııtr 39.
maddesl (sendlk8. kurmak §erbest-
tlİ» hüknıü.(ı ta$yo!. Keza !'ran-
şız ve A.lman "4ıa,yasaıarında d8,
kamu personeunln §endİka. kurma
pef§oneıiıtn sendlka kurm& hakkı,
deruekçtıtkte çok öte haklarıa do-
Datılm!ş olarak diız€üıeDmİştir.

Erlm &nayasaŞına karşı çıkaD de-
mokİatik örg{ıtı€r, 1961 aıaya,6a$.
nın htf baığmdaD savunulna§ı g,e_

rekttği göİüşl.ıDde bİrlık tçindedlr_
ıeı,, 1961 ağ&yasasıDı Buglaİna gİi_
şimlertnin ve 1961 anaya§astn1n çe-
şttli kurulu§ ye kurrıİıla,nnı mahkom
etme çabeıannıD ka.r§ıEıDdadıİıar.
Basırı eğiıimıeat kar§ısıDda yıl8lnlıiü
belirtileri gö§tereı Ültversitel€r b1,
le, üDiveİşitedekİ öğrencl ha.leketlo-
rııı1o Eorumluluğudun liılveİslte ö-
zeİkıİğho yükleİemeyectğtni açılrça
b€ıtltrnekton gerl kalİnıyorıaİ. Üat-
verslte özeıkllğİniD .kaıünlmagııa

(Dovanı 2, gelrada)
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Sosrullsl Pilıl llemolııısinin llııgecilıneı Unsuıuüuı
Sosyalist siyasal örgütler, işleyen ve ya§ayan demokrasilerin ayrılmaz ve vazgeçilmez unsurlarıdrr. Anayasanrn değiştirilmesine ilişkin olarak peşpeşe

tekliflerin sıralantlığı ve çeşitli partilerin bu değ§iklilıtere üşkin göd§lerini açıkladıkları şu günlerde, bir yandan Anayasa değ§ikliklerine ilişkin tutumu_
muzu ve göriişlerimizi ortaya koyarken, öte yaııdan sorunlarrn daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için «Partiler, Demokrasi ve Sınflar>> ile «1961 Anaya-
sası ve Sosyalist Par|i» başlıklı iki yazr kaleme aldü.

1961 ANAYASASI vE
SOSYALİST PARTİ

1061 Anıyaeosının en belirgin ye-
niliğ sosyaliet bir pa,rtinin ya§o,masr
igln go,ı€Hi yaoa,l olanaklan gotiıniş
olnaşıür. Blr aıııyasoya caılılrk vo ya_

şoyabiliılik kızandııın o,n önemli özel_
lik yapıIilığ z&ına,ııın vo goloceğin güç-
lerini gtizetmesi bunla,nn iloğal gelişmo
koşulla,ıınr içomeoiillı. lf}61 anayasısr
bu bo,Inmdaa caıhdır ve bütiiı tohditlene
rağneı yaşayarca,kbr. Çiinkii bugün bü_

iıiyon ve gglocoğo hdılm qtra,cok 6laa
giigleıo kıtrmı açıkhı.

Bugiiı büyüyen vo geleceğ belir-
Ioyon güç soeyalim'ilir. Anıyaso sog-
ya,llmt biı zonınlu tliizen olaıair gönne-
mtştir. i'akat geloceğn diizoni olabilece-
ğlni kebul oileıek buıa. açık biı tavır
almışhı Aııyasa'yı birkez okuyanl,aı
bilo bı geıçeği kabul ofuek ilunımım-
ihdıılaı. i'akıt okumıyanlaı veya, arıa-
ya§oya inı.nç ıluymayaıIa.r
Dia,hkenesirdn k ranıı hohılımılıdır_
laı. 141-142 ilo ilgili olorak veritiğ ko-
ıaıilı Anayısa l[airıomoşi 1961 anı-
ya^oa§nın sosyaüano a4ık oliluğunu bir
}62 da.ha, il§a ofuiştir.

§oeyallme a4ık bir ınıyaso biı
sosyalist poıHıdn yaşomasını ga,raıti
odiyoı, ilcmektiı. Buıuı a,lr§i ili§iiniile_
mea. §osyallmg, bıırjuva pa,rtileri aıa-
cılığ ito giililonoz- Bu a.ldıfuaca olur
vo bı aldıfruına }dtlelerdo on kiiçiik bir
iz bıra,kma,z

Gergelrten ılo 1961 AncJıo.snılala
öngörilüğü hutruk alüzeni igintto, Tiirkt-
ye toplumunu çeğdaş uygaİlık iliİroyİ-
Din iletiino çıka,rma.ırın tok ve kaçıııl_
ınq., yolu olan sosyalizm yolu, ta,m bir
tomtnıt aıfrıa ıfınmıştıı. Anoya§a,nm
temel goıtkloriıin okşiksiz ve tanı ola-
ıak yoriıe getiıilmesinin ilo heşieyden
önoo sosya,lizniı boşoıı kozaımısını
bağlı diluğu biliDnelldir.

1961 Anıyasası 4. Maildosindo
«Egemenllğin kııllanılması higbir euıot-
lo bolli bir kişiye, ziiınnoyo veya sınıfa
bıralılamaz» hiikmiino yor vermişfir.
Buıunla yotintlmenı§ 12. Madıle'ile
«Higbiı ldşiye, aileyo, ziimııoyo veya 8ı-
nıiı imfiyaz» f,.ı.nınq.mı.Jıanı.ğı a.çıIrçe
ffado eıIi]niştlr.

Vaı{ıklı şnıflanı funtiyaz sahibi ol-
rnqfq.!ı y6 bu yolla eldo ottikleri siyasa,l
iktiılaıı giimittliikl€tri kitlele,r ii.zarinıle
bir baskı aracı olı,rak kullaıınalon, ka-
pitıJlain bolfugin biı biçim olaıok boy
giistediğr hor yoıde ortaya gılraı bir
iiurıunituı.HaJdm uflenn§ahtbblituk-
ları imtiyazlı drnım.a son veıilmosi, an-
cak emokgi kifiolorin bilinçü ve örgütlii
çobata.n ölçüsiinilo gerçokloşobillr. An-
ca,lı, gnJışıoı kitleler, işçi unıfuın öniler-
liğinılo yiiıiittiikleıi ilemolrratik müco_
ilolo ilo kapito,liıt sınıf vo ziimııelorin,
egmonlik ha,kkınr kullanırıa,kta,lıi inti-
yac vo inhiıannq, son voroıt r [1 hakkı
goniş halk 5nğnlannm mrl| haliıo goti_
ıgbiliılor.

Çh,ğtmı.an somut geılekleri ve ik-
tisgt biliıniıin kanuılaıı kapita,limin
geıt aşa,malannr ].a^şoyen topluınla,nn,

omporyollst iilkelerlo boy ölçüşebilecek
giico rrlqşma,srııır, ancak sosya,limin
rohborliği ile miinılıitn olaiıilocoğini or-
tayı koym.ııltur. Kopita,list iltizenin ifli"
sa mıhktm olduğn geıgeği, iliinla hıtk_
laıının bağımsızlrldarını kavuşma,lan
ölçiisiinfu onlann kanlannı eıırıno
olaıaldannı yitiren ilev siimiirgeıleriı
kondi vatantraıınrn içino aliişmoye baş-
laiıığr ilurumlarila dı kendisiıt giister-
moKodir. Bütiin bınlara rağınen, Aıın-
yaso'nrı 4l. maddosinile öngörlililüğü
gibi «tkti§adi ve sosyul hayat»m «adı-
lete, tam caJ§ma eta*ını, vo herkes için
insaılık haysiyotiıo yaıa"şıı bir yışıyış
seı,iye+i sağlanrnasr anracııı& göıo» ilü-
zonlennesi §o§yoliz.maıen baş-
ka bir yollo gerçokleçıebileceğini sovun_
mnk rraşıl mİimkiİn olalıilİr,

Arıayasa'da, Cnmiıuriyotin nitelik-
leri sırnlanırken «ilemokratik, soeya,l...»
gibi sıfatlar boş bir siizıiik olara,l* kul-
lanılna.ııışbr.

Aıııyaeo, dilşiinco vo inana hrk vo
hüriyotlerini toııdnot a,lhne a.laıak sog-
yalist ilün5ıa göriişliniin beniınsenneıi-
no imkin taımai<la kalıııanı§; Biüm vo
saııat hiiıriyoti, Ba§ın vo yeyınla llgi-
li hiikiimlorlo bu iiloolojinin yayılması
yolundoki faaliyetlorin önitno çıkanlı.
bilecok engolleri ile orüıdan kaldrlİnotr
yoln,ı". gifuiştir.

Şüphosiz, so§yalrnno ge$şin, on
lıaşta gelen unsıırı, soeyalist partidiı.
Siyasi paüi kıııma, haldııı Aıayasa'nın
56, ma.tldeşinilo öngöriiJni§tiin «Önce-
den izin alnıdq,n» ve «sorbeetgo fııJi-
yette» bulrınmaJın iıüön da.hi|ine so-
kulmuş olan siya.si partiler, «ile,molıra,
tik siyasi hayıfun vazgeçilmoz unsur-
la,n» olorak t&ilrnIa,ıımıştır.

TJ.P, hiç şüphe yok ki Anayaeanm
57. mıdesiıde ztkıoıIilen styasal pa,rti-
lerin uJması zoruılu ola,n «iısın lıak
vo hürriyotlerine tlemohatik
vo löik cumhuriyet ilkleerino vo Dev-
letin lilkosi vo milletiyle birliixmozliff
teıııel lıiikmiino» en çok ve olrsiksiz uya,n
bir siya§ol örgiiffiir. TJ.B tiiziiğüyle
programr vo fanliyeti i|e Anoyaıa,l ilü-
zoni bütiin kurumlarrylo goıçtldoştir_
moyo ıaınr€t bir poıtiiliı.

Varhğ,r Anaya§a'nın tomiıof altın_
da bulrrnan T.İ.P, Ana,ya§e'n!ıı uJıaııık
Iıekçiliğini yapan «Tiirk milletinin...

aılabto vo fazilete fuıık evlöt-
lonnın» tlesteğini kazonıııış vo yaıınlı-
ra duyulan rrmuilu arhıan blr siyasıl
partialir.

Milloti «iıııtiyazsız, sınıisız, ko;maş-
mış bir kitle» hı,liıo getirmoıin tlk ko-
şulu, bugiin iıntiyazlı vo imüyazsu sr_

nrflınn va,rlığıı kabul otrnektlr. [riıci
yolu ise, siyasi ilrtiilan sadoco imtlyaz_
lıIarın kondi a,ra,lannilo paylaştıklon
orta,k bir miilk sayma,ımak, intiya,zgız
şınrllonn örgiitJenmesini bir ge4ıok ola-
rak kabul etmolütedir. 1961 enayaşa§ı
içinde ve Tiirkiyenin bugiinkii koşullaıı
içindo iıu, T.İ.P vorlığıa soygı aluynak_
lı olur.

PARTILER, DEMoKRAsi
VE SİNİFLAR

ü Mart muhtrrasr ile girilen dö- üzeriıde durrı.lmasr gereken nokta şu-
nemde siyasi iktidarın yeni sahipleri bu dur: Atatürk, CHP'ni kurarken Tiirkiye
gir§imin savuıımaşrıu iki ana fikre da_ gibi heniiz kapitalizmin başlangıcında
yanünyorlar. Bunlardan birincisi, 12 olan bir ii]ke ile, batılı memleketler ara-
Mart öncesi şiddet olaylarrnı işaretle, sında bir aytrım yapmıştır. Görüşü ay-
hürriyetleıin, hürriyetleri ortadan kal_ nen şöyledir: «...Diğer memleketlerde
ürmak için bir araç olarak kullanı]a_ partiler behemahal iktisadi maksatlar
mryacağıür. Ayıı fikre bağlanabilecek üzerine teessüs etm§ ve etmelrted,ir.
ikinci bir fikir de rejimin temelini teş_ Çiinkti o memleketlerde muhtelif sınrf_
kil eden kemalist ilkeleıiır aşrrı sağ ve lar vardrr. Bir srnıfin menfaatini mu-
sol fikirleri yasakladığıdır. hafaza için teşekkiil eden siyasi bir fır-

Hürriyetleri ortadan kaldırmak kaya mu}abil, cliğer bir srnrfın menfaa_
soyut v€ olaylarla desteklenme olana- tini muhafaza maksadıyla bir fikra te_
ğı olrnıyan bir iddiadır. Bu8,ttne kadar şekkiiıl eder. Bu pek tabiidir. Güya büim
vcrilen mücadele hüriyetleri ortadan mem]eketimizde de ayrı sınıflar varmış
kaldırma mücadelesi değl, bu hürriyet- gibi teessüs eden siyasi fırkalar yiiziin_
leri «uya k bekçiliğine» brrakılan kit_ den §ahit olduğumuz neticeler malüm_
lelerin malr yapma mücadelesidir. Mü_ dur. Halbuki, Halk Parti§i dediğimiz
cadele hürriyetleri, burıların en yılmaz zaman bunun içinde bir kı§ım değil, bü-
savıııucusu olan §çi ve köylü kitleleri- tün nıi]let dahildir.» (Sövlev ve Demeç_
ne götiirme mücadelesidir. (Bu konuda ler, Cilt II, S. 96 - 97)
Demokratik Örgütler Erim Anayaaası_ Atatürk bu sözleri 1923 yılında söy-
na Karşı yazısına bakınız) lemiştiı.. Yani aradan 50 yıla yakın bir

İrinci iddiaya getince, bi]inaliği gibi süre geçmiştir. Mustafa Kemal'iı ogün-
Tiirk devrimi bir burjuva devrimi idi. kü gözlem ve değerlendirmesinin, günü_
Gerçi bugiin, egemen çevrelerde, böyle niitı koşullaıı ile nasıl bir uyum göster_
bir tanııüamanın Tiirk devrimini kü- diği tartışılabiliı. Fakat bu tartışmanın
çii-ltme sayılacağ görü§ü hakimür. Oy- yeri burası değüdir. Burada tartışılan,
sa, Osmanlr toplumunu batı emperya_ 1970'lerdeki geüşmeler ve bugünün Tiir_
lizınine bağlıyan yan sömürgeci bağla_ kiye'sinde demokrasi ve sınıf parti.leri
rı kuran, milü bağmsızlğ sağlıyan ve il§kileridir.
feodal bir düzeni tasfiye yolunu açan I{iç }uşkusuz bu elti yıüık süre için-
bir hareketin her yöniiyle ileri bir hare_ de mem-leketimizde kapitalizm, berabe-
ket olduğu açlktır. tr'akat Milll Kurtuluş rinde getirdiği bütün toplumsa^l çelişki_
savaşı bitip de tek partili rejim kurut- lerle birükte, hızlı bir gelişme göster-
duktan soııra, rejime temel teşkil eden miştir. Bu gelişmenin sonucu olarak,
fikirleri bir bütün olarak «kemalizm» Tiirkiye'de de sıııf çeüşkileri belirgin bir
şeklinde isimlenciirmek ve zaman boyu- şekilde ortaya çıkmıştr. Yokşul kit]ele_
tundan soyutlıyarak bu fikirleri bugün rin bilinçsizliği yiiziinden genel oy meka-
de, bundan 30 - 40 yıt önceki biçimiyle nizmasrnrn hakim sıruf partileri lehine
egemen kılmağa çalşmak hem yaıılış, işlemesi de daha uzun §üre devam ede_
hem ile tarihin akışına aykrrl bir tutum- mez. Bu bakımdan gerçek bir demokra_
dur. Kısaca açülıyalrm. si isteniyorsa, bunun zorunlu unsurunun

Btlindiği gibi Tiirk Devrimiıin siyasi gzilgn ve §ömürüıen srnıflarrn çüarları_
örgütlenme biçimi tek partili bir diizen_ a1 savunan bir iıarti olduğu asla unu_
dir. Atatiirk, CHP'yi kurarken bu Par_ tulmamalıdır.
tinin, çıkarları çelişen sınıfları değil, İster Atatürk,e dayantlırılmağa ça_Tiirk milletini temsil edeceğni ileri sü- hşiglıı, isterse başka görüşleıle süslen_
rüyordu. Siyasi iktidarın feodal Osmaılı meğe çalışılsın, §çi sınıfırun olduğu bir
hanedanrndan, orta sınıf kökenli milli- yerde, eğer o yer demokrasi iddiasında
yetçi subay ve sivillere geçtiği bir an- ise, §çi srııfırırn gerçek ve bağımsız par.
da, böyle bir halkçılık göri\iinün savu_ tisi olacaktır.
nulmasrnı şa§ırhcr saymamak gerekir. Neden ? Burjuva demokıasileri işçi
Aslında Atatür,ke bu görii§ü benimseten srnıfı partiıine n"dur, "r, otur? Kuşku_
memleket yapısı, tarımda feodal ve ata- suz, burjuva partileri işçi sıııfı partile_
erkil ilişkilerln yaygrn olduğu ve.büyiü 1i6n varlığınilan rahat§zlık iluyarlar.
sanayinin hemen hiç gelişmettiği geri Fakat eger ısçı sınıfırun kendi partiıini
bir yapıür. Gerçekten Atatürk'ün CHP'_ ç,.y-rsınr ideolojik baskı veya liderte_
nin kuruluşuyta ilgiü konuşmalannda 1i sat]n alarak önleyeme, iseler, ona ta_
bu husus açıkça belirtilir. Örneğin sana- hammiiı etmeyi öğenirler. çiiırıkü, ak_
yı işcılerl için verdiğ rakam 20 bin ci- si takdirde, §ğ sırufı olduğu fakat onun
varındadır. Ayr,ıca bu dönemcleki ko- çıkarlarrru §avunan bir siyasal örgüt ol-
nuşmalarında, Atatürk, tarrmda temel 6a4.g, için, her €konomik güçlük kar_
davanın büyiiılı toprak miilkiyetinin çok- şısında, işçi sınıfı üzerindeki baskı ve
luğuıdan ziyade, köylünün yoksıılluğu sömürme eğiümlerini aıttırma yollarıru
olduğuna da işaret etmiştir. Bu durum_ 2"a4"".
da yeni kurulan dtizenin temel siyasal fuçi sınıfı partileri ise bütün bu
örgütü olan OIIP de, ileri kapitalist i.il- oyurılar içinde daima i]eri atılım imkin_
kelerdeki partilerin aksing bütün sınrf- larıru di§ünür. Buıjuva demokrasileri_
ları temsil etme idtliasındaür. Ancak nin bu emniyet sübabı, sosyalist diize-
bugiiıkü gelişmeleıe Atatiirk'ün diişün- ne geçişi11 bir manivelası ha[ne dönüş-
celerinden bir dayanak ararurken asıl tiirmeye çalşır.
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