KARAL VE ANAYASA
FAHRI ÇOKER
~~8 Ocak 1982 ak~am~, arkas~ nda dev eserler, sayg~~ ve sevgi dolu kalpler
b~ rakarak sonsuzlu~a göçen Rahmetli üstad~ m~z~ n, an~s~ na adanan bu say~~
için, benden de bir yaz~~istenildi~i zaman, akl~ ma hemen, O'nun belki en az
bilinen bir yönü geldi. 196o-1961 döneminin Temsilciler Meclisi Anayasa
Komisyonu Ba~kanl~~~~ve bu s~fatla belirtti~i görü~~ve dü~ünceleri..
Gerçekte, Üstad~ n uluslararas~~düzeydeki tarihçili~i, bu süreç içinde
Ulu Önder ATATÜRK'ü ve Atatürkçülü~ü en iyi anlayan ve anlatan
de~erli ki~ili~i, muhakkak ki daha uzun y~llar konumuz olmakta devam
edecektir. Ancak, aziz nâ~~n~~ topra~a verdi~imiz gün, kabri ba~~nda Eski
Kurucu Meclis Üyesi Suphi KARAMAN'~n da belirtti~i gibi, Üstad~ n bu
dönemde, tarihin ak~~~~içinde, o tarihi en iyi bilen bir ki~i olarak, olaylar~~
de~erlendirmedeki ustal~~~~da elbette ki unutulmayacakt~ r.
Rahmetli KARAL, Kurucu Meclis te~kili hakk~ndaki ~~ 3 Aral~ k 1960
tarihli ve 157 say~l~~ kanunun 4 üncü maddesi gere~ince, Üniversite
Temsilcileri aras~nda Temsilciler Meclisine üye seçilmi~~ve 6 Ocak 1961
tarihinde Meclise kat~larak and içmi~tir °.
Kurucu Meclisin ba~ta gelen görevi, 157 say~l~~ kanunun 18 inci
maddesinde aç~kça belirtildi~i gibi, halkoyuna sunulacak yeni Anayasay~~
görü~üp kabul etmek ve seçim kanununu yapmakt~ r. Bu itibarla, 9 Ocak
1961 tarihindeki ikinci birle~ imde Anayasa ve Seçim komisyonlar~n~ n
kurulmas~~ i~lemi tamamlanm~~~ve KARAL ayn~~ gün yap~lan seçimde
Anayasa Komisyonu üy
. eli~ine ve ertesi günü toplanan komisyon taraf~ndan
da ba~kanl~~a seçilmi~tir. Ba~kanvekili Emin PAKSÜT, Sözcüler,
Muammer AKSOY, Turan GÜNE~~ve Tar~k Zafer TUNAYA, Kâtip
Co~kun KIRCA'd~ r.
Komisyon, ilk i~~olarak, Anayasa tasar~s~n~ n içermesi gereken konular~~
dört k~sma ay~ rm~~~ve her biri hakk~ ndaki temel prensiplerin nelerden ibaret
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oldu~unun saptanmas~~ için kurulan dört altkomisyona tevdi etmi~ tir.
Komisyon, ayr~ca, Anayasan~ n sistemati~ine ve yaz~l~~~ na hâkim olacak
esaslar~ n bir redaksiyon komitesince saptanmas~~ ve önerilmesini uygun
görmü~tür.
Altkomisyonlarla redaksiyon komitesinin, sürekli çal~~malar sonunda
haz~ rlad~ klar~~ önraporlar~~17 Ocak 1961 tarihine kadar komisyon ba~kanl~~~ na verilmi~, Komisyon, genelkurul halinde, altkomisyonlar~n önraporlar~ n' ayn~~ tarihten itibaren görü~meye ba~layarak Anayasan~n tümü
üzerindeki ilk görü~melerini 26 Ocak 1961 tarihinde tamamlam~~t~ r. Bu
konudaki rapor, Temsilciler Meclisinin 30 Ocak 1961 tarihindeki ~~~~ inci
birle~iminde genelkurulun bilgisine sunulmu~tur 2 .
Anayasa tasar~s~ n~ n komisyondaki görü~ülmesi, 9 Mart ~~ 961 tarihinde
tamamlanarak bu tarihte Temsilciler Meclisi Ba~kanl~~~ na verilmi~~ve 30
Mart 1961 tarihinden itibaren de genelkurulda görü~ülmesine ba~lamlm~~ t~ r3.
Ba~kan KARAL'~ n genelkuruldaki sunu~~konu~mas~~ cidden ilginçtir.
Çünkü °stad, konuya ba~ka bir perspektiften bakmaktad~ r. Bu, tarihi
geli~ im içinde bir sonuca varmak gayretidir. Nitekim daha sözlerinin
ba~~ nda, tasar~ n~n hukuk ilmi ve siyasetle ilgili de~erlerini raportör
arkada~lar~ n~ n s~ras~~ geldikçe arzedece~ini vurgulayan KARAL, kendisinin
yaln~z tasar~ n~ n haz~ rlanmas~na hâkim olan ilkeleri, tutulan yolu, komisyon
çal~~malar~~ sonunda var~lan sonucu belirtmeye çal~~aca~~n~~ söylemi~,
"komisyonda çe~ itli konular üzerinde çok sert tart~~malar geçmesine ra~men
hiç bir vakit kar~~l~ kl~~ anlay~~~ve karde~lik havas~~ eksik olmad~~~ n~ , bu suretle
meydana gelen Anayasa tasar~s~, ~u veya bu partinin bir tasar~s~, ~u veya bu
e~ilimi de~il ancak memleketin yüksek temayül ve menfaatlerini
kapsad~~~ n~, komisyon bu çal~~ ma zihniyetiyle partileraras~~münasebetlerde,
umumiyetle Türkiye'de tatbik edilmez san~lan kar~~l~ kl~~ bir anlay~~~içinde
çal~~man~ n mümkün oldu~unu gösterdi~ini" anlatm~~ t~ r. Gerçekte bu
ortam~ n olu~turulmas~~ ve sürdürülmesinde, Ba~kan KARAL'~ n insana ve
insan ili~kilerine büyük de~er veren ho~görülü ki~ili~inin etki ve katk~s~~
ku~kusuzdur.
KARAL, bu sunu~~konu~mas~nda, "Anayasa haz~ rlamak ilmi" diye bir
ilim, "Anayasa meydana getirmek" diye bir sanat da mevcut olmad~~~ na
de~inerek, "Anayasalar~ n kompromiler mahsulü oldu~unu, geli~meleri
içtimai tekâmül kanununa ba~l~~ bulundu~unu, bu nedenledir ki, büyük
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devrimlerin yaratt~~~~Anayasalardan yerini ba~kalar~na terkedenler oldu~u
gibi baz~~ Anayasalann da, ya~ayabilmek için, yeni nesillerin yeni hayat
görü~lerine ve gelecek hakk~ ndaki ümitlerine cevap verebilmek için k~ smen
de~i~tirilmi~~veya yorumlanm~~~oldu~unu, bu, böyle oldu~u içindir ki
komisyonun, çal~~malar~ nda, herhangi ba~ka bir Anayasay~~ al~p ondan
iktibaslar yapmak suretiyle yeni bir Anayasa yapmay~~asla dü~ünmedi~ini,
bir Anayasa yap~l~rken, ba~ka ~artlar içinde meydana gelmi~~bir Anayasaya
uydurulmak istenirse, o Anayasan~ n geçici olabilece~ini, bu sebeple
komisyonun, bu Anayasan~ n milli temellere ve memleketimizin gerçek
temayüllerine uygun olmas~~için baz~~genel ilkeleri gözönünde tuttu~unu,
bunlardan birincisi milletimizin psikolojisi, ikincisi tarihi geli~me ve
üçüncüsü de Bat~~ demokrasilerindeki Anayasa hareketleri oldu~unu
söylemi~~ve bu üç ilkenin derinli~ine tetkiki ile Anayasan~ n sa~lam temellere
dayand~r~lmas~~ mümkün olabilir ve olmu~tur." dedikten sonra konu~mas~ na
devam etmi~tir:
"Komisyonumuz Anayasay~~milletimizin psikolojisine uygun bir
~ekilde düzenlemek için milletimizin mâ~eri vicdan~nda daima ya~am~~~
de~erleri dikkate alm~~t~r. Tarihin ~ahitli~i ile sabittir ki, bunlar~n ba~~nda
devlet kuruculu~u de~eri gelmektedir.
Bundan ba~ ka hak, adalet, mülkiyet ve vicdan hürriyeti kavramlar~~
tarih boyunca, dünyan~ n muhtelif yerlerinde kurulan Türk devletlerinde
itibar görmü~~ve bunlar, insan haklar~~prensipleri beyannamelerine
geçmeden önce Türk milletinin lehine olarak dünya tarihinin sayfalar~na
geçmi~tir.
Fakat bu de~erlerin millet vicdan~ nda mevcut olmas~na ve cemiyet
hayat~nda ya~amas~na ra~men, tarihi ~artlar~n icab~~olarak, bir demokrasi
sistemi haline getirilmi~tir. ~u da vard~r ki Bat~~memleketlerinde demokrasi
sistemi kurulmaya ba~land~~~~zamandan beri Türkiye'de bu sistem ile ilgili
prensipler de ifade edilmeye ba~lanm~~t~ r. Nitekim ~~789'da Fransa'da ihtilal
ba~lad~~~ , Amerika'da Washington cumhurreisi seçildi~i y~lda, Türkiye'de
Selim III. daha padi~ah olmadan önce; (Lay~ k olursa bir gün bana, taht~~
~evket mahz~~safad~ r bana nâsa hizmet) demek suretiyle Bat~~demokrasisinin
temel ilkesini te~ kil eden "halk iktidar için de~il, fakat iktidar halk içindir."
ilkesini benimsemi~~oldu~unu göstermektedir. Selim III planl~~ve sistemli
garpl~la~ma hareketinin ilk önderi olmu~tur. Bu harekete ondan sonra
Mahmut II devrinde ve Gülhane Hatt~'n~~ ilan~~ suretiyle Abdülmecid
devrinde de devam olunmu~tur.
Birinci ve ikinci me~rutiyet hareketleri de Bat~~ örne~inde, Bat~~
demokrasileri prensiplerini kapsayan bir sistem meydana getirilmesi için
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yap~lm~~t~ r. Ancak ~u da vard~ r ki, bu hareketlerin muvaffak olmamas~,
Türkiye'de demokratik bir idare kurma kabiliyetinin mevcut olmad~~~~
hususunda izahlara ve tefsirlere yol açm~~t~r. Gerçek bu mudur? Hiç
~üphesiz ki, hay~ r. Bat~~demokrasilerinde demokrasi sistemi milli bünyeye
sahip cemiyetler geli~mi~ tir. Halbuki, bu cemiyetlerin sahip bulunduklar~~
imparatorluklarda asla demokrasiye yer verilmemi~tir. Fakat Osmanl~~
Imparatorlu~u öyle bir imparatorluktur ki, üç k~ tada kök salm~~~olmas~ na,
çe~itli topluluklar~~ihtiva etmesine ra~men, bu imparatorlukta bu demokrasi
tecrübesi veya ba~ ka bir deyimle tarihin hiçbir devrinde ve memleketinde,
bu geni~likte, bu kadar çe~itli topluluklar~~ içine alan bir imparatorlukta
böyle bir tecrübenin yap~lm~~~oldu~unu görmüyoruz. ~u halde tecrübenin
ba~ans~zl~~~~gerçekte, yap~lm~~~oldu~u devrin bu çapra~~k ~artlanyla s~ k~~
s~k~ya ilgilidir. Yoksa san~ld~~~~ve öne sürüldü~ü gibi Türk milletinin
demokrasiye intibak kabiliyetinden mahrum oldu~undan de~ildir.
Demokratik hayat~m~z~ n ikinci büyük safhas~, imparatorlu~un y~k~lmas~ ndan sonra milli bir devletin kurulmas~ yla ba~lam~~t~ r. 23 Nisan
192o'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmas~~ ile gerçek bir
demokratik devir, milli hayat~ m~zda ba~lam~~~ve bugüne kadar baz~~
aksakl~ klarla devam etmi~tir. ~stiklal Sava~~ m~z tarihe (Türk mucizesi) diye
geçmi~ tir. Bunun bir demokratik sisteme giden mücadelelerin temelini te~kil
etti~ine süphe yoktur. Filhakika, ~stiklal Sava~~ , hürriyetlerin en önemlisi
olan bir milletin var olmak hak ve hürriyetini sa~lam~~t~ r. Bu sava~tan sonra,
ATATÜRK'ün Türk milletine, Türk milletinin ise ATATÜRK'e maletti~i
siyasi, içtimai, iktisadi ve kültürel ink~ laplan demokratik hürriyetlerin
lehine do~ru yöneltilmi~~hareketlerdir.
Dünya tarihinin tanzimi elimizde olmayan ~artlan dolay~s~yla, zaman
zaman Türk milletinin siyasi hayat~nda normal geli~menin kar~~s~na ç~kan
engeller olmu~ tur. Bunlardan en mühimi 1930 y~l~ ndan sonra Türkiye'nin
co~rafi mevkiinin do~usunda ve bat~s~nda birbirine dü~man olarak do~up,
biribirini yok etmek isteyen münferit doktriner ~artlar aras~nda Türkiye'nin
kendi milli bünyesini muhafaza etmek ve bunlar kar~~s~nda ezilmemek için
bu hareketlere paralel olarak bir demokratik idare sisteminin geli~tirilmesine çal~~~ld~~~ na ~üphe yoktur. Ancak bu çal~~ malar istikametinde
normal bir geli~meyi, k~sa zamanda gerçekle~tirmek mümkün olmam~~t~r.
Buna, dünyan~n geçirmi~~oldu~u büyük siyasi buhranlar engel olmu~tur.
Türkiye, bu durumda milli bünyesini muhafaza etmek üzere bir müddet için
tek partili rejimi kabul etmi~ tir. Tek partili rejim, hiçbir vakit ATATÜRK
ink~laplar~n~~ aksatmam~~ t~ r. Aksine, imkân nispetinde bu ink~laplar~~
geli~tirmeyi de faaliyetlerine mesnet olarak kabul etmi~tir.
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~ kinci Cihan Harbi, tek parti sisteminden inhiraf için bir sebep
getirmekten çok, bunun bir müddet daha devam~ n~~ icabettirmi~ tir.
Dünyan~n kan ve ate~~dalgalar~na mâruz kald~~~~bir devrede, biç kere daha,
Türk milletinin hayat ve mukadderat~~ mevzuubahis olmu~tur. Bu harpte
çok tehlikeli bir mevkide olan memleketimiz, sihirli bir ülke gibi, harbin
çe~itli felaketlerinden masun kalm~~t~ r. Ancak bu harp bittikten sonrad~r ki,
Türk milleti, dünya ~artlar~ n~n istikrarl~~ bir zemin haz~ rlamas~~ üzerine,
bildi~iniz ~ekilde, normal geli~ meye, demokratik istikamete yönelmi~ tir.
~~ 950-196o y~llar~~ aras~ nda bu geli~ menin maalesef duraklad~~~ n~~ görüyoruz.
Bu halin ac~ kl~~ hikâyesi Yüksek Heyetin malumudur. Bu devirde i~ler
bahts~z bir iktidar~ n kaprislerine göre yürütülmü~~ve müspet inki~af~~
durdurmu~ tur. Fakat milletin toplu vicdan~ nda ya~ayan ilerleme arzusu
1960 yirmi yedi may~s ink~ lab~ n~~ meydana getirmi~ tir."
Yirmi y~ll~ k bir deneyimden sonra yeni bir Anayasan~ n haz~ rlanmakta
oldu~u bu dönemde, Rahmetli Üstad~ n görü~~ ve dü~üncelerinden
alaca~~m~z çok dersler vard~r. Nur içinde yats~ n...

