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Sayın Cumhurba şkannu,
Değerli konuklar, sayın izleyenler, yazil ı ve görsel basmımizı
sayı n temsilcileri; Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultay ı" açılış törenine katıi.mamz nedşni ile hepinize te şekkürlerimi ve içten sayg ılanmı sunuyorum..
Ülkemizin hukuk ve yargı alanı nda sorunları çoktur. Çeşitli konuşniaiarımızda vurguladığımız üzere, yargı bağımsızlığının tam
olarak sağlanamamış alması, devletin temelini te şkil eden adalet
işlerine yeterli bütçe olanaklar ırnn tamnmaması ve bunun sonucu
ortaya çıkan büyük aksakl ıklar, "say-savunma-karar" üçlüsünden
ılama makamında 'savunmayı" dışlayan bir anlayışm
oluşan yarg
sonucu olan İçileri, Adalet ve Sa ğlık Bakanliklarınca hazırlanmış
ve cezaevine giri ş leri düzenleyen üçlü protokol, devletin kendisini
savunma durumunda olan kamu avukatlann ın sorunlanna olumsuz yaklaşımı ve bunlara ilave olarak son birkaç ay içinde., ortaya
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af yasas ı , cezaevleri opeçı
kıp geniş çapli tart ış malara nedennolan
ı , söz
rasyonu ve hayat standard ı eSsını yeniden kabulü konular
kil etmektedir. Ben bugünkonusu sörunlann sadece bir kaç ını teş
mamda bu konular üzerinde ciurmayaca ğim. Çünkü,
kü açış konuş
Anayasa, temeli üzerine kuçağ mı zda modem bir devletin yap ısı
ruhir. Anayasalar, temel hak ve özgürlüklerin güvencesini olu ştuzm da ana terurlar. Bu nedenlerle, bugün ba şlayan Kurultayımı
turan Anayasa konusü üzerinde durnakla yetinecemasını oluş
gım.
Bağmdan ö ğrendiğimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
tirilmesine yönelik çal ışmaAnayasamı zm baz ı maddelerinin de ğiş
yoruz ki, yürürlükteki Anayasan ın
lar yap ılıı aktadir. Ancak inan ı
ğdaş sosy.l ve hukuksal
bazı maddelerinin de ğiş tirilmesi, onu ça
üyecek temel hak ve özgürlüklerin
değ erlerle uyum haline getir6 ı
ış ma olmayacaktit
güvencesini sa ğlama aç ısı ndan yeterli bir çal
ide kabul edilerek bir tasarı
1982 Anayasas ını n Danış ma Meclisğ
olarak Milli Güvenlik Konseyi'ne sunuldu ğu günlerde 2 ve 3 Ekim
1982 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği'nin Ola ğanüstü Genel
ta şlak niteliğinde
Kurul toplantıs ı yapılmış ve o tarihlerde henizndan
kabul edilen
ı
olan Anayasa tart ışılmi ş tir. Genel Kurul taraf
ba şlığı altı nda "...onurlu bir varraporun daha ba şında Ana ilkeleruzatamayacağı
bauı özgürlüklerin
lık olan insan ın, devletin bile el
nda mutlu olave dokunulmazhklarin sa ğladığı bir toplum ya şamı
ş inin özgürlük ve güvenlibileceği, devletin varl ık nedeninin de ki
lamaktan ibaret oldu ğ u" belirtildikğinden geçen mùtlulugunu sa ğ
ş ortak bir
ten ve bil dü ş üncenin tüm uygar dünyaca benimsenmi
ş öyle denilmiş tir? "Bu görü şinanç oldu ğu vurgulandiktan sonra
il araç, devleti ise amaç sayan
ten hareket etmeyen, ki ş iyi amaç de ğ
devlet felsefesi ve ona dayanan bir anayasal düzen.... topluma 'saı ya da kapalı dikta rejimi getirir."
dece aç k
, KuruTürkiye Barolar Birli ği'nin sözü edilen OlaÉanüstü Genel
• lu'nda kabul edilen raporda, Anayasa tasansm ı n yüzyıllardır uyü çok a şııı biçimde s ıgar diinyaca benimsenmi ş bir çok özgürlü ğ
gü1adığı,. özgür1m tamamen ortadan kaldırılmasına kar şı
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• vence niteliğinde olan öze dokunmama" kuralımn da kabul edilmediği; özgürlüklerin ve dokunulmazl ıkların son güvencesi olan
yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiııin de yok edilerek, özgürlükçü hukuk devleti modelinden aç ıkça uzaklaşıldığı belirtilmiş ;
/ Ekonomik 've Sosyal Haklar Bölümü ıideki hükümlerin Sendika
Kurma Özgürlü ğünü, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ilaklan'm iyice
kısıtladığı ve böylece sosyal, Devlet İlkesinin, çeşitli somut hükümlerin getirdiği sımrlamalar ve yasaklamalarla yalnız kağıt üerinde bir kavram düzeyine düşürüldüğ ü vurgulşnmıştır. Aynı Genel
ız çağdaş uygarlık doğrultusunkurul kararmda "Atatifrk'ün yaln
da hızlı atılımlan gerçekle ştirmek için değil aynı zamanda demokrasinin ön koşulu saydığı için bağlandığı laiklik ilkesinden sapıledimıştır.
l-mi
Böylece hür düşünceli kuşaklar yaratma amacı terkş, Atatürk devrinılerine karşit oluumlarm tohumlan atılmıştır."denilmeksureti ile, güııürnüzdeki.gelişmeler,daha o günlerden
teşhis edilmi ştir. Sözünü ettiğim Genel Kurul kararında, bazı te•
• mel hak ve özgürlüklerde kısma nedeni olarak "suç i şlenmesini ön- lemek"den söz edildi ğini; bünun yanlış olduğu, hukuk devletinde
suç işlendikten sonra faile yetkili mercilerin gerekli cezayı vere• cekleri, bu nedenle "belki suç i şlenir" düşüncesi ile özgürlüklerin
kısılması yoluna gidilmeyeceği, tasandaki smırlamaiarla çoğulcu
ve özgü}lükçü demokrasinin gerçeMe ştirilmeyeceği açıklandıktan
- sonra "Sonuç" olarak şu hususlar vurgulanmıştır: "Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Danışma Meciğine kabul edilerek, Milli
i kuruin ve düzenle-.
ı getirdiğ
•
Güvenlik Konseyine sunulaı tasarıy
• melerle halkın oyuna inanmayan ve genel olarak seçimi önemsemeyen, çoğulcu demokrasiye ve çağgıuzm tüm sosyal ve hukuksal
değerlerine ters dü şen, Türk.töplumımu çok gerilere ve çe şitli bunalimlara surulcieyebilecek nitelikte bulmaktad ır. Bu haliyle Tasannm düzeltilemeyecek bir öneri olduğu ve yeni baştan kaleme
-alınması gerektiği görüş ve inancmdadır."
• Götüfdüğü üzere Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, bugün
ı n bir süre uygulandıktan -sonra Anayasa-hakkında ka1.7 yıli aşk
muoyunun vardığı sonuçları, daha Tasarı halinde iken görmüş ve
vurgulamıştır.
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İş te bu nedenlerle, 1982 Anayasa'sinda baz ı değişikliklerle düzgün Ve çağdaş bir Anayasaya kavuş mak olanaksızdır. Bunedeıjle
bazı maddelerde de ğişiklikler yapmak yerine, yepyeni bir Anayasa
yapmak durumundadır bugün ülkemiz. Yeni yap ılacak Anayasat mn kuramsal ve bilimsel temellerini tartış mak vé belirlemek
amacı ile bu Kurultayı düzenledik. Bu kurultayda yap ılacak tartış maları n sonucuna göre yeni bir Anayasa tasla ğı hazırlamak üzere
de Birliğimiz, çe şitli Üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile avukatlardan oluş an bir komisyon kurmuş tur. Komisyonda görev kabul
ederek çalışmalara katılan değerli öğretim üyeleri ile avukatlara
huzurunuzda bir kez daha te ş kkür ederim.
iniz üzere
Böyle bir Kurultay'ı n düzenlenmesi, takdir edece ğ
katkıda bulunacak kuruluşların bulunmasına bağlıdır. Bu Kurultayı toplayabilmemize katk ıları ile olanak sağlayan ve böylece ülkemizde ya ı1ması arzu olunan yeni ve sivil Anayasa'nm kuramsal
temellerinin saptanmasm ı sağlayan Nurol Holdinge, Vakıflar
Bankası'na, Halkbankası 'na ve Rekabet Kurumuna gönülden teşekkür ederim.
Beni dinlediğiniz için te şekkür eder, hepinize saygılar sunarım.
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