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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
11 üyeden oluşan içtüzük Geçici Komisyonuna 

seçim yapıldı. 

Cumhuriyetin ilanının 58 nci yıldönümü münase
betiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aziz 
hatırası için saygı duruşunda bulunuldu. 

Utkan Kocatürk, Hamza Eroğlu, M. Vefik Ki-
tapçıgil ve Fenni Isliımyeli'nin, 10 Kasım 1981 tarih
li Birleşimin «Atatürk Gündemi» olarak tespitine; 

Mustafa A. Aysan'm, 2-7 Kasım 1981 tarihleri 
arasında İzmir'de toplanacak olan ikinci Türkiye ik
tisat Kongresinde Danışma Meclisinin temsiline; 

Dair önergeleri oybirliği ile kabul edildi. 
9 Kasım 1981 Pazartesi günü saat 14.00'te top

lanmak üzere Birleşime saat 13.10'da son verildi. 
Başkan 

Sadi IRMAK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İmren AYKUT Mehmek PAMAK 

t>9-*m» ••»-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili (M. Vefik Kitapçıgil) 
KÂTİP ÜYELER : (Mehmet Panıak, Kamer Genç) 

BAŞKAN — Danışma Meclisindin 4 neti Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — M. Vefik Kitapçıgil'in, Başkanvekili seçil
mesi dolayısıyla Genel Kurulun şahsına gösterdiği 
itimada teşekkürü. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Bir teşekkür görevini yerine getirmek istiyorum. 

Bendenize tevcih buyurduğunuz Meclis Başkanvekil-
liği görevi çok ağır; fakat ağır olduğu kadar da çok 
şerefli bir vazife. Bu görevin ifasında çekeceğim sı
kıntıyı şu iki sebebe bağlıyorum. Evvela Yüce Mec
lisin yüklendiği tarihi görev, 'bu görevin büyüklüğü, 
yüceliği; sonra değerli Meclisinizi teşkil eden siz çok 
sayın üyelerin mümtaz şahsiyetleri. 

Şunu samimiyetle ifade edebilirim ki, dünyada 
mevcut parlamentoların hiç birinde sizler gibi ilmi, 
irfanı ve tecrübesi bulunan mümtaz üyelere ve on
ların topluluğuna hem adet, hem de keyfiyet bakı
mından tesadüf edilemez, 

Ayrıca, sizlerin Atatürk ilkelerine bağlı, Atatürk 
milliyetçiliğini benimseyen vasıflarınız bu Meclisin 
ikinci bir özelliği olmaktadır. Yine milli mücadele 

dönemindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin vazife, hizmet aşkı ve heyecanının sizlerde 'bu
lunması da yine diğer bir özelliğinizi teşkil etmekte
dir. 

Sayın üyeler; 

Hepiniz gerçek demokrasiye dönmede Türk Mil
letinin güveni ve ümidi olmanızın idraki içinde bu
lunduğunuzdan ve deminden beri arz ettiğim vasıfla
rınızdan dolayı sizlere Başkankfc görevi yapmanın 
çetinliğini, arz ettiğim gibi, sizler de kabul edersiniz; 
ama, değerli yardımlarınız ve desteğinizle şüphesiz 
tevcih buyurduğunuz bu görevi başarmaya çalışaca
ğım. 

Bana bu şerefli görevi bahşettiğiniz için hepinize 
teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

2. — İsmail Arar'ın, Danışma Meclisi Başkanı 
Sadi Irmak'ın 4 ve 8 Kasım 1981 tarihli gazetelerde 
yer alan beyanlarıyla ilgili gündem dışı konuşması. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçmeden 
evvel gündem dışı bir konuşma isteği vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Danışma Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Sadi 

Irmak'ın 4 ve 8 Kasım günlü gazetelerde yer alan 
beyanlarıyla ilgili olarak 5 dakikayı geçmemek üzere 
gündem dışı söz rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
İsmail Arar 

BAŞKAN — Sayın ismail Arar, buyurun lütfen. 

ÎSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri; 

Danışma Meclisinin çalışmalarını düzenleyecek ve 
bu çalışmaları belli ilkelere bağlayacak içtüzük, he
nüz Yüksek Heyetinizin tasvibine sunulmamıştır. Bu 
içtüzük tasarısını hazırlamakla görevli Geçici Ko
misyon dışında, hiç bir komisyon henüz seçilmiş ve 
çalışmalarına başlamış değildir. Bu nedenle Yüksek 
Heyetiniz kendisine kanunla tevdi edilen vazifelen 
yapma çalışmalarına da henüz başlayamamıştır. 

Bu görevlerin içinde en önemlisi hiç şüphesiz ki, 
Türkiye Cumhuriyetinin yeni Anayasasını hazırla
maktır. Hazırlanacak olan bu Anayasa üzerinde yal
nız Türk kamuoyu değil, bütün dünya kamuoyu bü
yük bir hassasiyet göstermekte ve Türkiye Cumhu
riyetinin yeni siyasal rejimini belirleyecek bu ana-
kanunu merakla beklemektedir. 

Anayasa Komisyonu teşekkül edip, çalışmalarına 
başladığı zaman hiç Kuşkum yok ki, Komisyon bilim 
kuruluşlarıyla ıbilim adamlarıyla yargı organlarıyla 
özerk kurum ve kuruluşlarla çalışmaları süregelen 
sendikalarla, yazarlar, düşünürler ve basın organla
rıyla geniş bir diyalog içine girecektir. Hatta, sokak
taki sade vatandaşın dahi fikrini almakta yarar var
dır. Eski dönemlerde böyle olmuştur, bunun zararı 
değil, yararı görülmüştür. 

Ancak, bütün bu çalışma süreci içinde konuşma
ması, fikrini beyan etmemesi lâzım gelen teıc kişi 
varsa, o da, Yüksek Heyetinizin Başkanı olan Zattır. 
Başkanlar usulen, hukuken ve Parlamento gelenekleri 
icabı tarafsızdırlar. Bu tarafsızlık ilkesinin bir sonu
cu olarak, Meclislerde görüşülen veya görüşülmesi 
beklenen konular üzerinde oyunun rengini 'belli ede
mez; esiki deyimle «ilhsas-ı rey» edemez. Ayrıca, Baş
kanlar Meclisi temsil ederler. Bu temsil; mevcudiye
tiyle temsil, varlığıyla temsil [kesini aşar, efkârı ve 
etvarıyla da Meclisi temsil ©der. Binaenaleyh, Sayın 
Başkanımızın ağzından çıkacak her sözün, Meclis 
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Umumi Heyetine sirayet istidatı vardır, Meclis Ge
nel Kurulunun görüşüymüş gibi tefsir imkânı var
dır. 

Bütün bu sözleri, Sayın Başkanımızın 4 ve 8 Ka
sım günlü gazetelerde yer alan ve sanki Anayasa Ko
misyonu kimlerden teşekkül edecekmiş gibi veya te
şekkül ettiği işimdiden belliymiş gibi, beyanına, aynı 
beyanlarında yer alan «Anayasanın 2 sene içinde 
yapılabileceği» görüşüne ve daha önemlisi, çok 
önemli siyasi tercdhlere konu olan ve henüz Mecliste 
üyeler arasında hiç bir istişareye dahi konu olmamış 
olan «yumuşaK başkanlık» gibi, mahiyetini, niteliğini 
kavramakta güçlük çektiğimiz bazı görüşleri ileri sür
müş olmasından dolayı arz ediyorum ve Sayın Baş
kanımızın yakından bildiğim, takdirkârı olduğum ge
niş müsamahasına sığınarak kendilerine lütfen diyo
rum; lütfen bu tarzdaki beyanlarınıza devam etoe-
yiniz, aksi takdirde Meclisle zatıâliniz arasında çok 
ciddi bir güven sorunu ortaya çiKalbilir, hem şahsınız, 
hem Meclisimiz yıpranafeilir. 

Derin saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
3. — Başkan Sadi Irmak'ın, 4 ve 8 Kasım 1981 

tarihli gazetelerde yer alan beyanlarıyla ilgili açıkla
ması. 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI SADİ IRMAK 
— Değerli ismail Arar arkadaşımıza birçok bakım
lardan müteşekkirim. Bu, küçük gibi görünen mü
dahalenin bence derin bir manası ve önemi vardır. 

Birinci önemi, beni mesut eden önem; Türkiye'de 
ne kadar seviyeli, yüksek olursa olsun hiç bir ma
kam ve memuriyetin milli denetimin dışında olmaya
cağının fiili bir örneğini vermiş oldular. Çok çok mü
teşekkirim. 

ikincisi de; bana yüksek huzurunuzda bu geçmiş 
olan matbuat' polemiği üzerinde hakikati anlatacak 
bir fırsatı da bahşetmiş oldular ve nihayet tama-
miyle kendileriyle mutabık olduğum ve şahsen içinizde 
tanıyanların pek çok olduğuna kanaat getirerek, ta
rafsızlık ülkesine son derece bağlı olduğumu bir defa 
daha vurgulamak fırsatını da bana verdikleri için 
samimen müteşekkirim. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin en kıdemli yazarlarından birisi ola

rak mensup olduğum basının özgürce haber alma, 
haber yayma ve kamu efkârı meydana getirme görev 
ve hakkına bulunduğum bütün makamlarda saygılı 
olmuşumdur ve bu görevlerini kolaylaştırmak için 
elimden geleni yapmışımdır. Bulunduğum bütün va-
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zifelerde, bazen 'belki bunun acı hüsranlarım da si
neye çekmişimdir. 

Israrlı sorular karşısmda kaldım, bu ısrarın de
recesini ancak yakından bilen arkadaşlarımız takdir 
tmyururlar. Evvela Meclis adına bir şeyler söyle
mem ısrarla söylendi, 'kesinlikle reddettim. Buyur
dukları gibi, Meclisimiz hayırlı uğurlu olacağına şüp
he etmediğim mesaisinin henüz başlangıcındadır, ve
rilmiş kararları yoktur, böyle kararlar mevcut olsa 
bile, bunun kamuoyuna arzında son derece ihtiiyat-
kâr olmak görevine de şüphesiz hepiniz gibi ben de 
müdrik bulunuyorum. 

Bu cevabı alınca bu defa efendim, Ord. Prof. 
Sadi Irmak var ya o sıfatınızla bize bir şey söyleyin?.. 
Peki ne söyleyeyim?... «Efendim, bütün bu şeyler, 
Anayasa ne zaman yapılabilir?..» Dediım iki; kâhin 
değilim. Yalnız, size basından halber almak hakkınıza 
hürmetkar bir adam olarak, bu anakanunumuzun ge
çireceği merhaleler hakkında bazı bilgiler verebilirim. 
O bilgiler şunlar; 'bir ay zarfında bir Anayasa Ko
misyonu kurulacaktır. Bu komisyon bir taslak hazır
layacaktır, bu taslak Meclisin yüksek huzuruna ge
lecek, tasvibe mazhar olursa ayrı bir plebisit kanunu 
yapılacak, halk reyine arz edilecek ve bu suretle halk 
da kalbul ederse bizim 'bir temel kanunumuz olacak 
ve tabiidir ki, bundan böyleki bilumum kanunlar 
buna talbi olacaktır. 

«Peki efendim, bu hususta bir tahminde buluna
maz mısınız?..» «Hayır bulunamam, kâhin değilim, 
henüz bu komisyon teşekkül etmemiştir, yapacağımız 
iş, geçirilmiş tecrübelerin ışığında son derece ehem
miyetlidir; yalnız Türk Milletinin değil, dünya ka
muoyunun gözleri ibizim üzerimizde olduğunu en 
yakından bilenlerden birisiyim ve hu gibi meselelerde 
ne isticale, ne de savsamaya asla yer vermez bizim 
seçeceğimiz komisyon, onun için müsterih olmak ge
rek.» 

«•Efendim, işte halk arasında bir şeyler duyuyo
ruz?».. Dedim; evet ben de duyuyorum. Bir kısım 
arkadaşlarımız, halk; elbette herkes gibi onlar da, 
halk da bir tahminde bulunmak hakkına haizdir. 

«Efendim, böyle iki seneden bahsediyorlar?» B©n 
de duydum böyle bir şey dedim. 

Böyle tahmin, neye müstenit olduğunu bilmeden.. 
Yani, i'ki sene hikâyesinin aslı budur arkadaşlar. Ak
sini söylemek, zannediyorum ki, bir akıl ve ahlâk 
zaafı olurdu, bendenizden de bunu bekleyemezsiniz 
herhalde, İki senede biz şu kanunu, anayasayı ya-

ı pacağız şeklindeki bir hafifliği, ümit ederim ki, içi-
I nizde bana hiçbir arkadaş atfetmez. 
I Şimdi bu sözlerin sütunlara aksinde, maalesef be-
I nim şahsi bir tahminim, Meclis namına değil yine, 
I şahsım olarak tahminim şeklinde intikal etmiştir, çok 
I üzgünüm. ÇOK okunan bir organa bir tavzih verdim, 
I bugünlerde çıkacak, hakikat oradan da anlaşılacaktır. 
i Ondan sonra ikinci ve müsitemir bir sual olarak : 
I «Efendim, işte Devletimiz çok tecrübe geçirdi yeni 
I anayasa...» Evet geçirdi dedim. Hata, sizin bildiği-
I nizden daha öte. Bence, ilk anayasa arayışı ihtiyacı 
I Tanzimatla başlar. Tanzimat denen hareket, bir ana-
I yasa ihtiyacının doğurduğu bir ilk denemedir. O za-
I mandan bu zamana Türk Milleti o mesut vaziyette-
I dir ki, birçok sistemler denemiştir. Bazı defa şahıs 
I haKİarmı önplana aldı; fakat baktık ki, tecrübeler 
I gösterdi ki, Devlet zayıf düştü ve bazen Devleti çok 

kuvvetli yapalım derken şahıs hakları zarar gördü; 
I onun için bu yeni Meclis, ömürlü olacak bir anayasa 

yapmakla mükelleftir ve elbette bunu yapacaktır. 
1 Çünkü, bu M ediş daima efkârıumumiyenin de ifti

harla Söylediğim gibi, hakiki ruhunu temsil eden bu, 
I Mecls, tecrübelerle mücehhez ve bunun en iyisini 
I yapacağına şüphe etmemekteyim. 

«Efendim, işte komisyon ne zaman seçilecektir?».. 
I Komisyon, kanunun emrettiği şekilde 23 Ekim'de ilk 

toplantımızı yaptığımıza göre, nihayet 23 Kasım'a 
kadar mutlaka seçilmiş olacaktır. Hatta sanırım ki, o 

I tarihe kadar İçtüzüğümüz meriyete girmese bile, ka
nunun açık olan bu emrine göre, bir Anayasa Ko-

I misyonu seçmekle görevliyiz. Mamafih bu iş ince bir 
hukuk meselesi olduğu için, pek kesin 'bir şey söyle
miş olmayayım, tabii yüksek reylerinizle olacaktır. 

«Efendim, işte tahmininize göre, müstakbel rejim 
şeklimiz, bilhassa Devlet Başkanının yetkileri bakı
mından ne olacaktır?» Bir şey söyleyemem. Cevabım 
bu olmuştur. Yalnız, eğer isterseniz hocalığımı takı
narak acizane, hukuk hocası değilim; ama hukuk tah
sili ben de yaptım, size dünyada mevcut anayasa te
mayüllerinin şöyle bir hülâsasını yapayım: 

Presidentiel sistemlar var, bütün kudreti baştaki 
adamda toplayan. Yarı yumuşak presidentiel sistem
ler var ve bütün kudreti hükümette veya parlamen
toda toplayan sistemler var. İşte bizim yeni kurula
cak komisyonumuz, bu sistemlar arasında bir tercih 
yapacak; ama bu tercihi yaparken şüphe yok ki, dün
yanın ileri anayasa temayüllerini ne derece göziönün-
de bulundurursa, milletimizin geçirdiği tecrübeleri ve 

I milletimizin ihtiyaçlarını da aynı ölçüde gözönıünde 
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bulunduracaktır ve şahsen de bunu yapacağına ermi
nim.̂  

Yüksek huzurunuzda elbette malum olmuştur, 
Meclisimizin kompozisyonu hakkında ifademizde 
açıkça hiçbir zaman nedamet hissetmeyeceğim nikbin 
beyanlarda bulundum arkadaşlar ve daima da bunu 
yapmakta devam edeceğim. Arkadaşım da güzel te
mas buyurdular, bu Meclis, milletin ruhunu hakkıyla 
temsil etmektedir. Bu Meclis, bu milletin bugün için
de bulunduğu ve taşımakta olduğu ağır mükellefiyetin 
idraki içindedir ve bu Meclis, acizane bulunduğum 
5 - 6 Meclis içinde vazifesini en iyi yapmış olanlardan 
birisi olarak tarihe geçecektir. 

Arkadaşlar; 

©enim bu maceram diyelim, böyle cereyan et
miştir. Buna istinaden de tabii polemikler yapılmaya 
başlanmıştır. Yapılmaması lâzım. Arkadaşım kadar 
ben de, bu mevkiin polemikler dışında kalmasına, 
itimat buyurunuz ki, son derece ehemmiyet vermek
teyim; fakat işte bir ders daha almış olduk demek
tir. İnşallah bu kadarcık olsun bir vesile bundan 
sonra vermemeye çok önem vereceğime emin olma
nızı rica ederim. Yani, bütün hadise eskiler sû-î te
fehhüm ederler, onu da biraz aşan oldu galiba bu. 

Sasın ile ilgisi olan arkadaşlarım yakından bi
lirler ki, basın da haber ihtiyacındadır. Bendeniz bu^ 
lunduğum bakanlık, başbakanlık ve bütün devlet 
vazifelerinde elden geldiği kadar kamu efkârım dev
letin işleriyle alakalandırmaya, zamanında bilgi al
maya... Çünlkîü basının büyük fonksiyonuna inanmış 
bir arkadaşınızım; ama buyurdukları son derece doğ
rudur. Henüz teessüs etmemiş bir kurul adına, onun 
kararları adına temayüller ifade etmemelidir. Ben de 
bunu etmediğimi zannediyorum. Bir açık sual üze
rine, sadece bir küçük hukuki esasiye panaromast 
genç muhabirlere çizmeye çalıştım. Belki bu dahi, bu 
derecesi bile bir hata olmuştur. Hata kabul ediyorsa
nız özür dilerim. 

Bilmiyorum, bu kısa cevabım değerli arkadaşımı 
tatmin etti mi? Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

4. — İçtüzük Geçici Komisyonu Baskardığıntn, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. {3/2) 

BAŞKAN — Bir sunuş vardır okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi İçtüzük Geçici Komisyonunun 1 

numaıalı tutanağı ilişikte sunulmuştur. 
Saygı ile arz ederim., 

Necip Bilge 
İçtüzük Geçici Komisyonu Başkam 

Tutanak 
(Karar Sayısı : 1 
Karar Tarihi : 29.10.1981 

Danışıma Meclisi İçtüzük Geçici Kömfisyonu saat 
11 .OO'de tüm üyeleriyle toplanmış, hazır bulunan üye
lerin açık oylamaları sonucu; 

Başkan : Sayın Necip Bilijge, 
Sözcü : Sayın İsmail Arar, 
Kâtip : Sayın Kâzım öztürk, 
Oybirliği ile seçilmişlerdir. 

Orhan Aldıkaçtı İsmail Arari * 
Fuat Azguri Necip Bilge ' 
Halil Gelendost Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcüklü Mehmet Hazer 
S. Sırrı Kırcalı Kâzım öztürk 

Muammer Yazar 
BAŞKAN — Tezkere bilgilerinize sunulur. 
5. — Danışma Meclisi İçtüzük Geçici Komisyo

nu Başkanlığının Komisyon çalışmalarına dair tez
keresi. (3/3) 

BAŞKAN — İkinci bir sunuş vardır okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kurucu Meclis hakkındaki 29 Haziran 1981 günlü 

ve 2485 sayılı Kanun parlamento geleneklerine uygun 
alarak Danışma Meclisinin çalışmalarını kendisinin 
yapacağı İçtüzük hükümlerine göre yürüteceği hükmü
nü getirmiştir, 

Danışma Meclisinin İçtüzüğü hazırlanıncaya ka
dar uygulanacak çalışma esaslarına ilişkin 22 Ekim 
1981 günlü ve 60 sayılı Milli Güvenlik Konseyi ka
rarı da İçtüzüğün hazırlanışına ilişkin hükümleri ge
tirmiş bulunmaktadır. 

iBu hükümlere göre, Danışma Meclisi Genel Ku
rulunda 28 Ekim 1981 günü seçilen 11 (kişilik İçtüzük 
Geçici Komisyonu ilk toplantısını 29 Ekim 1981 gü
nlü yaparak önce Başkanlık Divanını seçmiş daha son
ra da üç kişiden oluşan bir Alt Komisyon seçerek, 
bu Komisyona bir içtüzük taslağı hazırlamak görevini 
vermiştir. 
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30 Ekim 1981 - 5 Kasım 1981 tarihleri arasında sü
rekli olarak çalışan Alt Komisyonun hazırladığı me
a l basltınlarak Geçici Komisyon üyelerine dağıtılmış 
6, 7 ve 8 Kasım günleri 'bu metin üzerinde yürütülen 
görüşmeler sonunda Alt Komisyonca teklif edilen mad
delerin bir bölümü Komisyonumuzca aynen benim
senmiş, bir 'bölümü değiştirilerek kabul edilmiş, bazı 
maddeler de verilen değiş'Mik önergeleriyle birlikte 
Alt Komisyona geri verilmiştir. Alt Komisyon çalış
malarını bugünden başlayarak yeniden sürdürecelk ve 
11 Kasım gününe kadar geri verilen maddelere son 
şeklini verecek, konu aynı gün Komisyonumuzda de 
alınarak Danışma Meclisi içtüzüğünün 22 Ekim 1981 
gün ve 60 sayılı Kararın belirlediği 15 günlük süre 
içinde tamamlanması sağlanmış olacaktır. 

Bu durumda, Komisyonumuzca hazırlanacak tas
lağın sayın üyelerin incelemelerine de fırsat ve imkân 
verildikten sonra Genel Kuruldaki görüşmelerine en 
erken 13 Kasım 198)1 Cuma günü başlanabileceği gö
rüşünde olduğumuzu Genel Kurulun bilgilerine suna
rız., 

NeCip Bilge 
içtüzük Geçici Kornıisyonu Başkanı 

masında yarar görülmektedir. Bunun belirtilmesi, 
Başkanlık Divanınca karar alınması ve üyelere bil
dirilmesinde fayda vardır. 

ikinci konu; yine İçtüzüğün 17 nci maddesinde 
değişiklik önergelerinin işleme konulabilmesi için en 
az 10 üye tarafından imzalanması şartı yer almıştır. 
Bu, müzakerelerin uzayıp gitmemesi için her üye ta
rafından verjlecek sayısız önergelerin müzakereleri 
fazlasıyla meşgul edeceği düşüncesiyle getirilmiş bir 
hüküm niteliğindedir. Ancak, müzakerelerin fazla 
uzaması esasen söz konusu olamayacaktır. Çünkü 
5 günlük bir süre tanınmıştır. Halbuki, 10 üye tara
fından önergelerin imzalanması şartı, kendi içinde çok 
güç işler bir hüküm niteliğinde görülmektedir. 

Her ne kadar daha önceden bir hazırlık imkânı 
alacak ise de, bir üye tarafından hazırlanacak her
hangi bir önergenin (ki, her madde için, her fıkra 
için ayrı önerge verilmesi zorunluğu vardır) 10 üye
ye imzalattırılmasını sağlamak çok güçlük arz ede
cektir. Öyle olacaktır ki, 10 üyenin 10'u değil de 
1 5 - 2 0 üye ile görüşmek, arz etmek ve imzaya al
mak gerekecektir. Bu hepimiz için aynı güçlüğü doğu
racaktır, 

Kaldı ki, müzakereler sırasında da herhangi bir 
maddenin değiştirilmesi hususunda bir düşünce orta
ya atılabilir. Bir üyenin, o anda aklına gelen ve çok 
haklı olan bir görüş de olabilir. 

Madde müzakere ediliyor, o anda 10 tane imzayı 
temin edip, önerge verilmesi mümkün olamayacak
tır, madde müzakere edilip geçebilecektir. 

Bu nedenle bu konuda iki görüş, iki çözüm yolu 
düşünülebilir : 

Birincisi; bu tür bir şey bir üye tarafından bura
da açıklandığı takdirde, yerinden katıldığını bildirmek 
suretiyle bir süreklilik, işlerlik kazandırmak. 

ikincisi; eğer arz uygun' görülürse, önümüzde da
ha zaman vardır, komisyonun süresi 12 Kasım günü 
bitecektir, yani cuma sabahı Başkanlığa verilmiş ol
ması lazım. Üç - dört günlük de bir görüşme süresi, 
inceleme süresi olursa, pazartesi veya ancak salı gü
nü görüşülebilecektir. Bu arada bu hükmün değişti
rilmesi veya üç imzalı önergenin yeterli görülmesi hu
susunda bir arz yapılmasında yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — ismail Arar, Komisyon Sözcüsü ola

rak buyurun efendim. 

İÇTÜZÜK GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İS
MAİL ARAR — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanlığının tez
keresi'bilgilerinize sunulmuştur. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 
yoktur...* 

ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan iç
tüzük hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkm. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
içtüzükle ilgili İki konuda görüşlerimi arz etmek 

Mîyorum. Birincisi; Meclisimizin 28 Ekim tarihli bir
leşiminde Sayın Doğan Karan tarafından yapılan ko
nuşma «içtüzük tasarısı Geçici Komisyonca hazır
landıktan sonra dağıtılacak ve 5 günlük bir inceleme 
süresi tanınacak» şeklinde idi ve yerinde bir öneri Mi. 
Başkanlık DKvanı da bu öneriyi dikkate alacaklarını 
'ifade etmişlerdi. Ancak, konu açıklığa kavuşmamıştır. 
Kaç günlük süre verilecektir, verilecek midir?... Bunun 
belirtilmesinde yarar görüyorum. Çünkü, içtüzüğün 
15 nci maddesinde Meclisimizce müzakerelere başla-
masmdan İtibaren 5 gün içinde içtüzüğün kesinleşece
ği, görüşmelerin bitirileceği ifade edilmiştir. Bu 5 gün 
içinde müzakerelerin bitmesıi için daha önce hazırlıklı 
olmak, üyelerin, bütün maddeleri iyice incelemesi ve 
eleştirilerin burada sağlıklı yapılması şart bulunmak
tadır. Bunun için en az üç günlük bir sürenin tanın-
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Bu defa, içtüzük Geçici Komisyonu Sözcüsü ola
rak ve Sayın Başkanımızın müsaadeleriyle huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Az önce konuşan sayın arkadaşımızın sözleri iki 
bölümde ele alınabilir: 

'Birincisi; İçtüzük taslağının yeterli bir süre için
de sayın üyelerin incelemelerine sunulması dileğidir. 
Buna karşı hiçbir davranış ve tutum içinde değiliz. 
Az önce Sayın Komisyon Başkanının okunan öner
gesinde, bilhassa bu nokta üzerinde durulmuştur. Üye
lerin incelemelerine fırsat ve imkân vermek üzere, 
tahmin ediyorum ki, komisyondan çıkacak nihai me
tin perşembe günü öğlenden sonra sayın üyelerimize 
takdim edilmiş olacaktır. Eğer görüşmeler de 13 Ka
sım Cuma günü başlarsa arada 24 saat zaman kalıyor. 
Kaldı ki, 13 Kasım Cuma günü görüşmelere başlandı
ğı zaman, sayın üyeler, vaktin yetersizliği dolayısıyla 
tasarıyı yeterince inceleyemediklerini beyan eder, bu 
yolda bir önerge ile Sayın Başkanlığa müracaat eder
lerse, tahmin ediyorum ki, görüşmeler, bir gün son
raya da ertelenebilir, gene, beş günlük görüşme sü
resine zaman kalır. 

İkinci 'husus; şu anda burada görüşülecek ve ele 
alınacak bir husus değildir, içtüzük müzakerelerine 
başlandığı zaman bir usul müzakeresi olarak ortaya 
atılsaydı, belki daha uygun olurdu. Ancak, hemen 
Söyleyeyim ki, 60 sayılı Geçici Karardaki hükümleri 
değiştirmek, değiştirmemek bilmiyorum ne dereceye 
kadar bu Meclisin iradesi içindedir. O, geçici nitelik
te olmakla beraber Yüksek Meclisin, tasvibinize su
nulacak içtüzük kabul edilinceye kadar, geçerli olan 

hükümleri kapsamaktadır; ama bunun tartışmasını İç
tüzük taslağı geldiği zaman, o zaman görüşürüz. 

Saygılarımla. 

ŞERAFBTTlN YARKIN — Sayın Başkan, çok 
kısa bir hususa küçük bir işarette bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, konu aydınlanmıştır, mü
saade ederseniz oradan işaret buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Beş günlük süre ta-
sarının Başkanlığa verilmesinden itibaren başlamaz. 
Beş günlük süre müzakereye başladığımız günden 
itibaren işleyecektir. Bu itibarla, Başkanlığa tasarının 
verilmesinden itibaren Başkanlık Divanınca üç gün
lük bir inceleme süresi tanınabilir, buna engel bir hal. 
yok. (Beş günlük süre ancak ondan sonra başlayacak
tır. 

ikinci husus ise; tasarının, eğer uygun görülürse 
doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyine arzını 
önermiş tüm ikinci önergede. 

BAŞKAN — Evet. İkinci konu bMıara, hem 
Divanca tetkik edilmek suretiyle hem Yüksek Heye
tinizce kararlaştırılacak şekilde bağlanabilir. 

Şimdi, gündemde görüşecek 'başka bir konumuz 
olmadığından; Atatürk içlin yapacağımız özel prog
ram dolayısıyla ve içtüzük görüşmelerine başlayaca
ğımız 13 Kasım 1981 Cuma günü yapacağımız top
lantının açılma saatini belirlemek üzere, yarın, saat 
14,00'de toplanmak üzere B'Meşimıi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 15,35 

..<... 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BÎRLEŞÎM 

9 Kasını 1981 Fazaırtdsfi 

Saat : 14.00 

H. — Sunumlar, 
2. — Danışma Narlısı içtüzük Geçidi Komisyo

nu Başkanlığının Komisyon çalışmalarına dair tez
keresi. 


