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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saalt 15.00*te 
açıldı. 

istanbul Milletvekili Turgut özal ve 
175 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasanın 127 noi Maddesinin Üçün
cü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifini Görüşmek İçin Türkiye 
Büyük Millet Meclisini Olağanüstü Top
lantıya Çağrı önergesi (4/32) ile; 

Türkiye Büyük Millet iMeclisinin Ana
yasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 noi mad
deleri gereğince 2 Ağustos 1988 Salı günü 
saalt 15.00'te olağanüstü 'toplantıya çağı
rıldığına ilişkin Başkanlık yazısı okundu, 

Olağanüstü toplantı konusu olan, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasanın 127 noi 
Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifinin Başkan
lıkça havale ddildiği Anayasa Komisyo
nundaki görüşmelerine İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre 48 saalt geçmeden başlan
masına, 

Genel Kurulun 3 Ağustos 1988 Çar
şamba günü saat 10.00'da toplanmasına, 

Kâtip Üye 
istanbul! 

Mustafa Sarıgül 

komisyon raporunun 48 saat benklenme-
den ıgüindeme alınarak görüşmelerle baş
lanmasına ve bitimine kadar sürdürülme
sine, görüşmelerin tamamlanmasa için er
tesi günlerde de çalışmalara devam edil
mesine, 

Kanun ıtdMifinin ikinci görüşmelerine 
imkân sağlamalk amacıyla, Genel Kuru
lun, toplantı günleri dışındaki Cuma, 
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler inde 
de toplanarak, başlanan görüşmelerin bi
timine kadar İçtüzükteki çalışma saat
leri dışında da çalışmaların sürdürülme
sine, 

İlişkin ANAP Grubu önerileri kabul 
jedldi. 

Alınan karar gereğince, İstanbul Mil
letvekili Turgut Özal ve 175 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
noi Maddesinin Üçüncü Fikrasmın Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifini görüş
mek için, 3 Ağustos 1988 Çarşamba gü
nü saajt 10.00'da toplanmak üzere birle
şime saat 16.10'da son verildi. 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye 

Edirne 
İsmail Üğdül 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 8 . 1988 Çarşamba 

Rapor 
1. — İstanbul Milletvekili Turgut 

Özal ve ,175 arkadaşının; Türkiye Cum
huriyet Anayasasının 127 noi Maddesinin 

Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine' Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/79) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma 
tarihi : 3.8J988) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyo
rum. 

1. — Istabul Milletvekili Turgut Özal 
ve 175 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 127 nci Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/79) (S. Sayısı : 82) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 
82 sıra sayısıyla basılıp dağıtılan ve gün
demin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mında yer alan, İstanbul Milletvekili Sa
yın Turgut özal ve 175 Arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 
175 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 nci Maddesinin Üçün-
cı Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi. Genel Kurulun 2.8.1988 ta
rihli 75 inci Birleşiminde alınan karar 
doğrultusunda Komisyonumuzun aynı 
gün yapılan toplantısında Adalet Baka
nının katılmasıyla incelenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 
127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesini öngören teklif ve gerek
çesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
dıktan sonra maddelerinin görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi, ikinci cümle
sinde yer alan «Meclis» ibaresinin «Tür
kiye Büyük Millet Meclîsi» olarak değiş
tirilmesiyle diğer cümleleri aynen kabul 
edilmiştir. 

in. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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Anayasanın 127 nci Maddesindeki 
değişiklik gerçekleştiği takdirde mahallî 
idareler genel seçiminin erken bir tarih
te yapılabilmesi imkân dahiline girece
ğinden bu konuda bir yasal düzenleme
nin yapılması gerekçesiyle bu Kanun tek
lifine bir Geçici Madde eklenmesi yo
lunda verilen bir önerge Komisyonu
muzca kaibul edilerek metne bir Geçici 
madde eklenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Ooşkunoğlu 
(Ankara) ve Üyeler 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasada halkımız, çalışanımız ve 
demokrasimiz için değiştirilmesi gerekli 
bir çok madde varken, alelacele iktidarın, 
yerel seçimler için kendi lehine gördüğü 
ve gerekçesini belirtemediği Anayasa de
ğişikliğine ilke olarak ve yine Anayasa
nın 127 nci maddesinde yazılı özerk kuru
luşlar olan yerel yönetimlerin 5 yıllık gö
rev güvencesini ortadan kaldıracağı için 
Anayasa değişikliği teklifinin tümüne 
karşıyız, 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Özer Gürbüz 
Sinop 

M. Turan Bayezit 
İzmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde
ki görüşmefere başlıyoruz. 

Teklifim tümü üzerinde, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayım Er

dal İnönü ve şahsı adıma Sayın Özer 
Gürbüz söz istemişlerdir. Bize şimdiye 
kadar vaki olan müracaat bunlardan iba
ret. 

Sayın Erdal İnönü'ye söz veriyorum, 
buyurum efendim.' 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖ
NÜ (İzmir) — Sayım Başkan, sayım mii-
ılıetvekilferi; İstanbul' Milletvekili Turgut 
Özal ve 175 arkadaşın un, Anayasanın 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkındaki Yasa Ömerlisinin 
tümü üzerimde Sosyaldemokraıt Halkçı 
Parti Grubunum görüşlerimi belirtmek içim 
huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygılar
la selamlaom. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın m i İlet vekilleri, Büyük Millet 
Meclisi tatildeyken olağanüstü 'bir top
lantıya çağrıldık. Dünkü 'birleşimde gör
dük, yasa tekiliifinlim komisyonda görüşül
meye başlanması için, daha sonra ko
misyondan Genel Kurulla getirildikten 
sonra ele alınması içim, İçtüzükte öngörül
müş olan 48 saatlik süreler, Gemdi Kurul
da, oylama ile kaldırıldı. 

İktidar partisi, büyük bir telaş ve ace
le içimde. Bu telaş, acele miçim? Bu şekil
de getirilmek istenen, birkaç günlük bek
lemeye tahammülü olmayan. Anayasa de
ğişikliği ile me sağlanmak isteniyor? Sağ
lanmak istenen şu, sayım m illet vekilleri : 
Yerel yönetimlerin görev süreleri, şimdi
ki gibi 5 yıl olmaktan çıkarılıp, dört ile 
beş yıl arasımda belirsliz bir süre halime 
getiriliyor. Sağlamam budur. Bu garip dü
zenleme, kalıcı bir değişiklik olarak Ana
yasaya konulmak isteniyor. 

Bakıyorum «mahallî idarelerim seçim
leri 5 yılda bir yapılır. Ancak, Meclis, se
çimlerin bir yıla kadar öne alınmasına 
karar verebilir» 'denilmesinden çıkan so
nuç budur. Meclisim me zaman seçimleri 
erkene alacağını önceden kimse bilemez. 
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Yerel yönetimlerin, bu anada belediye 
başkanlarının görev süreleri, eğer bu de
ğişiklik kabul edilirse, dört ile beş yıl 
arasında belirsiz biır süre olmaktadır. Bu 
kadar garip ve hem de durup dururken 
yerel yönetimleri zayıflatacağı açıkça 
belli zararlı !biır yasa değişikliği nasıl bir 

• gerekçe ile isavunulabilir? Herhangi bir 
makul gerekçe söylenebilir mi? Tabiî, 
söylenemez. 

Turgut Özal ve arkadaşlarının sun
dukları teklif yazısındaki gerekçenin tu
tar tarafı olmadığını biraz sonra göste
receğim. 

Önce, tekilif yazısında söylenmeyen; 
ama 'bilinen ve dün akşam komisyonda 
eklenen geçicıi madde iile açığa çıkan esas 
maksat üzerinde biraz durayım. 

Bu garip değişiklik önerisinin amacı, 
yerel seçimleri, Anayasanın emri olan 
önümüzdeki Mart ayında yapmaktan kaç
mak. Yereli seçimleri, görüyoruz ki son
baharda, kasımlda yapmak istemektedir. 
'Peki, niçin dört ay daha sabredip, Ana
yasanın emrettiği zamanda yapılması (is
tenmiyor, niye bu kadar beklenemiyor? 
Yerel yönetimlerde, ANAP'lı 'belediyeler
de idaresizlik, yolsuzluk, hesapsız israf, 
talan 'bu kadar yaygınl'aşmış imidir, bu 
kadar genel blir hale gelmiş midir ki, hep
sini birden değiştirmek için, hiç bekle
nemiyor? (SHP sıralarından alkışlar) Eğer, 
sadece birkaç yerde yolsuzluk olsaydı, on
ların üzerine gidilirdi, denetlenirdi, ora
larda değişiklik yapılırdı; ama şimdi, «hiç 
vaktimiz yoktur, hepsimi toptan değişti
receğiz» diyorlar. Demek ki, durum bu 
kadar vahimdir. 

Peki, öte yandan, acaba sıkıntı eko
nomik midir? Bütçe açıklarını kapatabiıl-
ımek içlin belediye 'başkanlarının, ANAP'lı 
belediyelerde maaş ödeyebilmeleri; için, 
kasım'dan sonra çok daha büyük zamla

ra, yeni vergi artışlarına gidilecek; onun 
için mi hemen seçim yapılmak isteniyor? 
Ya da, önceki seçimlerde gördüğümüz gi
bi, normal seçim takvimini işletmemek 
için, bütün yasal süreleri kısaltmak için, 
muhalefetin propaganda olanaklarını ala
bildiğine kısarak baskın şeklinde bir se
çim yapmak için mi bu erken seçim bu 
kadar acele olarak önümüze getiriliyor? 

Sayın milletvekilleri, bütün ANAP'lı 
belediyelerde yolsuzlukların ne kadar yay
gınlaşmış olduğunu önümüzdeki günler
de göreceğiz; ama, şimdiden açıkça bel
lidir ki, ANAP'ın kasımda yapmayı dü
şündüğü seçim, yine adaletsiz, baskın şek
linde bir seçim olarak planlanımalktadır. 
Bir halkoylamasını, anlamsız hale getire
cek süre kısaltmaları düşünülmektedir. 
Seçimlerin arkasından yeni büyük zam
lar, vergi artışları gelecektir; bunlar şim
diden açıkça belidir; ama dahası var sa
yın milletvekilleri... 

Sayın Özal, önümüzdeki sonbaharda 
yerel seçimleri yapmak istediğini! daha 29 
Kasım seçimlerinden hemen sonra 14 
Ooalk'ta söylemişti; ben de hemen o za
man, buna karşı olduğumuzu ilam etmiş
tim ve bir partinin istediği zaman seçim 
yapması için Anayasayı değiştirmesini 
kabul etmeyeceğimizi söylemiştim. Sayın 
Özal, o zaman, Anayasaya rağmen, yerel 
seçimleri öne alabileceğini iddia etti; hat
ta bir ara, haziranda yapacaklarını söy
ledi; sonra, haziranı gözü tutmadı, ekim 
ayını ortaya attı; böylelikle de, haziranda 
yapılması yasa gereği olan ara seçimler
den partisini kurtardı. (SHP sıralarından 
alkışlar) Arkasından, ekim ayında yerel 
seçimleri yapmanın Anayasayı bir defalık 
ihlal etmek olacağını; ama bunun da ku
sur sayılmayacağını, hem de televizyon
dan bütün vatandaşlara açıkça ilan et
mek cüretini gösterdi. Böyle bir zihnliye-
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tin talimatıyla hazırlanan yasa, tabiî ki 
Anayasa Mahkemesinden geçmedi, 
ANAP'ın hukuk anlayışı bir defa daha 
sınıfta Ikıaldı. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunun üzerine ekimde 
veya sonbaharda yerel seçim yapmanın 
son çaresi olarak, Anayasayı değiştirmek 
gündeme geldi. ANAP milletvekillerinin! 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunduğu önerinin ilk sayfasında açık
ça şöyle söyleniyor. «Anayasa Mahkeme-
ısinıin iptal kararından sonra meselenin tek 
çözüm yolu Anayasa değişikliği olmuş
tur.» 

İyi'; ama meselle önada söylendiği gibi, 
3420 sayılı son Seçim Yasasının iptali ite 
ortaya çıkan mevzuat boşluğu değil ki. 

Sayın milletvekilleri, bir yasanın ipta
li ile ortaya anayasal mevzuat boşluğu 
çıkmaz; bir yasa iptal edilince, ortaya 
yasal mevzuat boşluğu çıkar. (SHP sıra
larından alkışlar) Onu düzeltmenin yolu 
da, yeniden doğru dürüst bir seçim yasa
sı yapmaktır, Anayasada değişikliğe git
mek değildir. Kimi kandırıyoruz! 

Tabiî, buradaki asıl mesele başka; me
sele, Sayın Özal'ım yerel seçimleri son
baharda yapmak kararını uygulayacak 
yol bulmaktır. Bunun için de son çare, 
Anayasa değişikliğidir. Yerel seçimleri 
önümüzdeki sonbaharda yapmalk için çır
pınmanın nedeni ise, 29 Kasım seçimle
rinden sonra ortaya çıkan ve artık sak-
lanamayan durumdur : Sürekli artan iç 
ve dış borç batağına saplanmış, millete 
enflasyondan, pahalılıktan başka bir şey 
veremeyen, gelişmesi 'durmuş bir ekono
mi; artık herhangi bir seçimi kazanmak 
için dievletin bütün olanaklarını arkasına 
almaktan, baskın şeklinde seçim yapmak
tan, etrafa para dağıtmaktan başka ça
resi kalmamış bir iktidar... İşte, Sayın 
özal'm yerel seçimleri dört beş ay önce

ye almak için hukuk .devletinin bütün ku
rallarını çiğnemeye çalışmasının nedeni 
budur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, getiri
len önerinin yazılı gerekçesine geliyorum. 

Gerekçede söylenen sadece şudur : 
«Anayasanın 77 net maddesinde, millet
vekili seçimlerinin, beş yıllık süre dolma
dan yenilenmesi için Büyük Millet Mec
lisine yetki verilmiştir; ancak Î27 nci 
madde, yerel seçimlilerin beş yıllık süre dol
madan yenilenme yetkisini kimseye ver
memiştir. Bu eksikliği tamamlamak isti
yoruz.» diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 77 
nci maddesini lütfen bir daha okuyalım, 
bakın ne diyor : «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre d'ollımıadan seçimin ye
nilenmesine karar verebileceği gibi, Ana
yasada belirtilen şartlar altında Cumhur
başkanınca verilecek karara göre ide se
çimler yenilenir.» 

Görüyorsunuz iki, buradaki mesele 
bambaşkadır. Burada «'Seçimler bir yıla 
kadar erkene alınır» diye bir şey yok. Bu
radaki mesele, siyasal iktidar, yani millet
vekillileri çoğunluğu ile Mecliste kendisi
ni gösteren siyasal iktidar herhangi bir 
nedenle bir zaafa uğrarsa; tekrar millete 
gidip güç almak isterse, o zaman seçim 
yapılsın ve iktidar yeni bir güç kazan
sın düşüncesiyle Anayasaya konulmuş bir 
güvence. Böyle bir seçim yenilemesi ye
rel yönetimler için niçin söz konusu ol
sun? Bütün yerel yönetimlerin birdenbire 
zaafa uğraması, yerel yönetimlerde ikti
darın boşlukta kalması diye bir şey ola
maz. Bıir belediyede başkanlık boşalır, bir 
belediyede yolsuzluk olur, onun çaresine 
bakarsınız, önlemini alırsınız. Bütün ye
rel yönetimlerde birden boşluk nasıl do
ğar, bütün yerel yönetimler birden nasıl 
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zaafa uğrar? Böyle bir şey ollamaz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Demek ki, bir ben
zetme yapılamaz. Zaten, milletvekilleri
nin görevi başlka, belediye başkanlarının 
görevi başka. iBeledıiye başkanları yerel 
yöneticiler, adı üstünde yönetim görevi 
yapıyorlar, yasama görevi yapmıyorlar. 
Bir yöneticimin de ilk önce binmesi gere
ken şey, ne kadar zaman görevde kala
cağıdır. Halka hizmet dçin seçilen insan
lar, ne ıkadlar zaman' görevde kalacakları
nı, göreve başlarken binmesinler mi? Bu
nu bilmezlerse, naşı1! işlerini planlayacak
lar, vatandaşa nasıl hesap verecekller? 

Görüyorsunuz iki, mesele tamamen 
başkadır. Bir parti, bir zamanda seçimle
ri k&zanmaik için böyle bir değişiklik 
getiriyor diye bütün belediye başkanları
mızı, ne kadar zaman görevde ikallacaklıan 
beli olmayan insanlar haline getirmeye, 
kimin, ne hakiki vardır? Ben bu hakiki 
kimsede görmüyorum ıdeğerli arkadaşla
rım. (SHP şuralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Büyük Millet Meclisi kendisini yenile
yebildiği için, yetkisi de çok olduğu için, 
ülkedeki bütün kuruluşların seçimlerini 
de yenileyebilir!.. Böyle bir düşünce de 
olamaz. Bu düşünceyi de Ifcabul etmiyo
rum değerli milletvekilleri. Yetkisi yük
sektir diye, Büyük Millet Meclisi, ülke
deki bütün kuruluşların seçimlerini erke
ne laılmak gibi bir davranışa giremez, gir
memelidir. Bu gayet açık. 

Yerdi yönetimler, temelinde, halikla hiz
met yerleridir. Yerel yöneticilerin görev 
sürelerini belir! tutamak, onların halka 
karşı sorumlu davranmalarını sağlar. Bu 
dik şarttır. Bunun için, açıkça görüyo
rum ve söylüyorum ki sayın milletvekil
leri, Mecl'lsimizin, yereli yönetimlerin gö
rev sürelerini belirsiz yapmaya çalışma
sı, seçimleri erkene atacak bir yetki iste-
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• mesi yanlıştır; yerel yönetimler için za-
H narlıdır. Bunun için, yapılmamalıdır. 
H Bugün ANAPTk belediyelerden yay-
fll gın yakınmalar, partizanlık üzerinedir, 
• J denetimsizlik üzerinedir, yolsuzluklar 
flfl üzerinedir. Şimdi, yerel yönetim seçimle-
B.I rinin zamanını! değiştirerek genel seçim-
hM ilere yaklaştırmaya çalışarak sadece par-
| | 1 tizanlığı desteklemiş olursunuz; bugünkü 
\m ihtiyacın tam tersi bir iş yapmış olursu-
f|| nuz. Bunu yapmayınız. 

^ | Sayın miletvekülleri, bütün bu ne-
i ) | denlierle, hiz, ilk günden itibaren ve hiç 
| | ' değişmez bir şekilde, yereli seçimlerin 

erkene-alınmasına karşı çıktık, bugün de 
karşı çıkıyoruz. (SHP sırallarından alkış
lar) 

Yerel yönetimlerin sürelerinin belirli 
tutulması, IMİÜet Meclisi kararıyla bir 
erken yerel seçim yapılamaması, Anaya
sanın bir eksikliği değildir. 1982 Anaya
sasının pek çok eksiği var, pek çok kusu
ru var; onların hepsini değiştireceğiz; 
ama buradaki bir kusur değildir; bunu 
korumalıyız. 

Balkın, size başka demokratik ülkeler
den ide bazı örnekler vererek son günler
de yaptığımız bir incelemenin sonuçlarını 
kısaca belirteyim. İngiltere'de genel se
çimler hükümetin isteğine göre düzenlen
mektedir; fakat yerel seçimler 1972 ta
rihli bir yasaya göre dört yılda bir yapı
lır, seçim tarihi önceden bellidir ve de
ğişmez. Hollanda'da, parlamento, güven
sizlik oyu sonucunda erken seçime git
me kararı verebilir; yerel seçimler ise, her 
dört yılda bir yapılır ve her zaman aynı 
tarihte yapılır, bu tarih değiştirilemez, öne 
alınamaz, ertelenemez. Belçika'da genel 
seçimler hemen daima erkene alınarak 
yapılıyor; buna karşılık, yerel .seçimlerin 
tarihi hiçbir zaman değiştirüımiyor, sü
rekli olarak altı yılda bir yapılıyor. Fran-
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sa'da genel seçimlerin sıık silk öne alınma
sına rağmen, yerdi seçimler altı yılda bir 
yapılıyor, hiçbir zaman öne alınmamış, 
hep normal zamanımda yapıilmıştır. Nor
veç'te her dört yılda bir eylül ayımda ge
nel ve yerel seçimler yapılıyor; yalnız, 
genel ve yerel ,seçimlleriın yapıldığı yılar 
çakışmıyor, aralarında ikişer yıl süre bu
lunuyor, seçim sürelerimi değiştirmek hiç
bir şdkilde mümkün değil. Finlandiya'da 
ancak devlet başkanı meclisi feshederse 
genel seçimler erkene alınabiliyor; fakat 
yerel seçimlerin tarihi kesinlikle değişmi
yor. İtalya'da genel! seçimliler meclisin 
Ikararına bağlı olarak değişiyor; fakat ye
rdi seçim tarihlerine genel olanak doku-
mulmuyor... Böyle devamı ediyor, Ameri
ka Birleşik Devletlerinde yerel yönetim
lerin seçim tarihleri eyalet meclisleri ta
rafından belirleniyor ve geleneksel ola
rak Kasım ayının ilk salı günü yapılı
yor. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu örnek
ler gösteriyor ki, aklın yollu birdir, de
mokrasilerde yerel yönetimlerin görev sü
neleri belirlidir; bu yönetimlerim seçim ta
rihlerini meclisler değiştirmiyorlar. Yasa. 
teklifindeki gerekçe tamaımen geçersizdir. 

Getirilen öneride bir de yerdi yöne-
tim'erde boşalmalar olunca ara seçimi ya
pılacağını söyleyen bir ekleme var; üze
rinde konuşulmaya bîle değmeyecek bir 
ekleme. Ylerel yönetimlerde ara seçimleri 
geçen yılllarda çok defa yaptık, boşalan 
yerlere yaptık, boşalan yerlerdeki seçim
leri bir anaya getirmek üzere bir yasa çı-
Ikardık, ondan sonra yaptık, Bütün bun-
llar Anayasaya aykırı mı idi ki, şimdi Ana
yasaya bir ekleme yapılıyor ve yerel yö-
net;ım1erde ara seçim yapılsın listemlyor?.. 
Bu tamamen kandırmaca, tamamen dik
kati dağıtmaya yönelik bir yapay ekle
tme. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvdkiieri, Büyük Millet 
Meclisi, bu gereksiz eklemeyi yapmak için 
imi olağanüstü toplantıya çağrıldı? Her
halde değil. Herhalde asıl maksat, Sa
yın özal'ım istediği gibi, yerel seçimleri 
dört ay erkene almak. «Seçimden kaçı
yorsunuz» şantajıylıa, mahaıllle kavgası 
üslubuyla bizi de bu maksadıma lalet et
meye çalışıyor. 

Sayım millet vekilleri, seçimden kaç
ma, ancak yasalarla belirli zamanda ilan 
edilmiş bir seçime girmeyen partiler içim 
söylenir. (SHP sıraJlıarımdan alkışlar) Ya
saya göre geçen Haziran'da yapılması ge
reken ara seçimleri o zaman ANAP'ın 
yaptırmaması seçimden kaçmaktır. Ge
çen yıl boşalan bazı belediyelere seçim 
yapılacağı günler gelirken, hatta adaylar 
belirlenmişken, .seçimi sonraya bırakan 
yasa getiren ANAP çoğunluğunum yap
tığı işte, seçimden kaçmaktır. (SHP sı-
ratariından alkışlar) Yoksa, seçim tarihini 
istediği gibi ayarlasın diye Anayasayı de
ğiştirmeye kalkan İktidar Partisime yar
dımcı olmaya; bizi hiçbir tehdit, hiçbir 
şantaj zorlayamaz. (SHP sıralarından 
«IBravo» sesleri, alkışlar) Yerel seç imlerin 
mart ayımda yapılmasını ilk önce getir
miş olan ANAP'tır. O zarnıan atamayla 
gelen belediye başkanları bir an önce 
değişsin diye martta seçim yapmışmış! 
öyleyse, daha geçen haziranda 200'e ya
kın belediyede demokratik seçim yapma
yı niye ertelediler, niye aylarca geri bu
naktılar? Bumilarım hepsi hikâye... ANAP, 
1984 yılımda seçimlilerim mart ayında, ol
masını istedi; çünkü, o zaman yerdi yö-
metiımlerin dışındaydi1; şimdi 'ise, iktidar
dadır, içerisindedir. O zaman rnıart işine 
gelmişti, şimdi ise gelmiyor. Pekâlâ, bu 
kendi bileceği bir iştir : ama bizi oyumla
rına alet etmeye halkları yoktur; yapa
mazlar, boş yere uğraşmasımlıar. (SHP 
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sıralarından alkışlar) Biz ıseçimılerin yasal 
zamanında, martta yapılmasını istiyoruz; 
o kadar... 

Sayın milletvekilleri, aslında, erkene 
alınması gereken çok dahıa başka şeyler 
vardır. Erkene alınması gereken bu enf
lasyon canavarı var; bu enflasyon cana
varının altında halikın ezillmekten kurta
rılması var; dış ve iç borç batağından ül
kemizin bir an önce kurtarılması var... 
Bütün bunlar için Anayasada değişiklik-
ler yapılabilir, bunlar getirilebilir. Örne
ğin; Anayasanın, çalışma hayatımızın ve 
çalı şanlarımızın halklarını düzenleyen 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 inci mad
deleri; ailenin korunması; gençlerimizin 
eğitiminden bahseden 41' ve 42 nci mad
deleri; sağlık hizmetlerinden söz eden 56 
ncı maddesi,; konut hakkından söz eden 
57 nci maddesi ve daha başka maddeleri 
de yeniden ele alınmalıdır; çağdaş bir 
demokrasinin gereklerine uydurulmıalıdır. 
Bunu yapınız, bu maddeleri getiriniz, bir
likte bunları değiştirelıim; demdkrasıimizi1 

çağdaş esaslara uyduralım; 'demokratik 
katılımı engelleyen sınırlamaları1 kaldıra-
lım, yerel yönetimlerde demokratik et
kinliği sağlayalım. Yapılacak şey budur. 

Yerel seçimleri erkene almak için 
Anayasayı değiştirmeye çalışmadan önce, 
ladiil, dürüst, her partiye eşit olanak tanı
yan bir .seçim yasasını, bütün partilerin 
katkısıyla çıkaralım. (SHP sırallarından 
alkışlar) Seçim düşünülünce, ilk yapıl
ması gereken şey budur sayın milletve
killeri. 

Her seçimden önce yeni bir yasa çıka
rarak, sonunda Anayasa Mahkemesi en
gelline çarparak, kimsenin içinden çıka
mayacağı bir durum yaratmak, ondan 
sonra da, «Mevzuat boşluğu oldu» de
mek, marifet değildir. Marifet, temel ya
pısı seçimden seçime değişmeyecek, han

gi parti iktidara gelirse gelsin kuilianıl-
mıaya devam edilecek bir seçim yasasının 
esaslarını; hazırlamaktır; bu da mümkün
dür, ülkemizin geçmişinde de bunun ör
mekleri görülmüştür. Ne yazık ki, bugün
kü iktidarda bu çabayı göremiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, getirilen Ana
yasa değişikliği teklifinin amacı, sadece 
iktidar partisinin istediği zaman yerel 
seçimleri yapmasına olanak sağlamak ol
duğu için ve yerel yönetimleri zayıflata
cak bir düzenleme olduğu İçin, bu öneri
ye tümüyle karşı çıkıyoruz. 

Sayın mliltetvekilleri, son olarak, bu 
Anayasa değişikliğini öneren milletvekil
lerine bir şey söyleyeceğim : Yerel se
çimleri erkene alma çabamızın nedeninin, 
genel yönetimdeki zaafı kapatmak arzu
su olduğunu görüyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) Bu yolda ilerlemeye kararlı 
da olabilirsiniz; ama bu davranış, s'izi 
sadece, yerel; yönetimleri tahrip etmeye 
götürür, hukuk düzenimizi sarsmaya gö
türür; genel yönetimi düzeltmez, iktida
rınızı kurtarmaz. Zaman varken bu za
rarlı gidişten vazgeçin, yerel yönetimlileri 
rahat bırakın, elinizden geliyorsa genel 
yönetiminizi düzeltin, ülkeyi bunalıma 
götürmeyin. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarımdan ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka 
söz isteyen var mı efendim? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toptan. 
DYP GRUBU ADINA KOKSAL 

TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Turgut Özal ve 175 
arkadaşının, Türküye Cumhuriyeti Ana
yasasının 127 inci maddesiyle ilgili ver
miş olduğu Anayasa 'değişikliği teklifi 
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hakkında Doğru Yal Partisi Grubunun 
görüşlerini iarz etmeden evvel Yüoe He
yetinizi saygıyla «damlıyorum.; (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın miIetvekMerli, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 77 nci maddesi, Tür
kiye Büyük Müet Meclisinin, süresi dol
madan, seçimini 'yenileyebileceği hükmü
mü taşımaktadır. Bize ıgörfe, sistemin 'en 
büyük organı durumunda olan yasıama 
Meclisinin kendi seçimlerini kayıtsız şart
sız olarak öne alabilmesine rağmen, yerel 
yönetim seçimlerine dokunamamasını sa
vunmak mümkün değildir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ana
yasanın 'yereli seçimleri düzenleyen 127 
nci maddesinde, 77 nci maddeye benzer 
bir hüküm bulunmamasını bir eksiklik ve 
mutlaka giderilmesi zorunlu olan bir hu
sus olarak görmekteyiz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bunu söylerken 
hiç şüphesiz demokrasinin kökleri duru-
munda bulunan yerel yönetimlerim, yasa
ma organlarının insaf ve takdirine terki 
gerektiğini savunmuyoruz. Tersine, şartla
rının oluşması durumunda, bu yönetimle
rin seçimlerinin makul bir süre öne alın
ması suretiyle iburalaıra daha fiazlla işler
lik kazandırmanın yararlı 'Olacağına ina
nıyoruz. Hiç şüphesiz, bu şartlar objektif 
santiar 'olacaktır, hiç kimse tarafından 
ret ve inkâr edilemez. Böylesi şartların 
ortaya çıkmasına nağmen, yerel yönetim 
seçimlerini mutlaka beş yılı doldursun 
diye zorlamanın anlamı yoktur. 

O nedenle, 25 Mart 1984 karmaşık 
şartları içerisinde yapılan yerel seçlimlerin 
bir an evvel1 yenilenmesi suretiyle bu yö-
ınetimlerin demokratik düzen içerisindeki 
yerlerinin sağlamlaştırılması gerektiğini 
savunuyoruz. Biz bunu, yaklaşık dört ay
dan beri, blir yandan Sayın Genel Baş

kanımızın, öte yandan parti ve grup söz
cülerimizin ağzından her fırsatta ifade 
ederek geliyoruz; yani, dört ay evvdl söy
lediklerimizi bugün de üstüne basa basa 
tekrarlamaktayız : Yerel seçimler bir an 
evvel yapılmalidr. 

Biz, liste bu nedenledir ki, yerel se
çimlerin bir an önce yapılmasını müm
kün kılacak izlenimini veren, üzerinde 
konuştuğumuz bu Anayasa değişikliği 
teklifine ilikle bazında karşı çıkmamak
tayız. 

<<tzlenimini veren» deyimini şunun 
için kullandım: Doğru Yol Partisinin sü
rekli çağrılarına uymayarak, açık ve 
uzlaşmaz 'bir tavır aldığınıza ve bu du
rumda Doğru Yol Partisinin bu öneriye 
olumsuz oy vermesi söz konusu olduğu
na ve bunun sonucu da ortaya bir refe
randum zorunluluğunun çıkması muhte
mel (bulunduğuna ve bu referandum için 
dje ihalen yürürlükte bulunan yasaya göre 
en az 120 gün gerektiğine göre, siz, 13 
Kasım 1988'i seçim tarihi olarak na
sıl ve ne halkla ilan edebilirsiniz? (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Referandum Kanunundaki süreleri 
kıisalitacakmışsınız. öyle bir kanunun 
çıkmasını ancak Anayasa tadilinden son
ra gerçekleştirmeniz söz konusu olabile
ceği, Sayın Cumhurbaşkanının bu Kanu
nu veto edebileceğinin en azından teo
rik olarak mümkün olabileceği ortada 
iken bu yola nasıl tevessül edebileceği
nizi, ledebildiğinlizi anlamak kolay değil
dir. Türkiye Büyük Milet Meclisi ve 
Cumhurbaşkanlığı yüksek makamı, sizin 
tasdik mercileriniz değildir. (DYP ve 
SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın millletvefoMeri, iktidar partisi
nin son ilavelerle tümden içinden çıkıl
maz hale getirdiği kanun teklifini ver-
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melerimin nedenlinin, bir süre evvel çı
karılan ve Anayasaya aykırılığı açık
ça belli olan yasanın Anayasa Mahke
mesi tarafından 'bozulması üzerine orta
ya çıkan siyasî ve hukukî durum ve ge
lişmelere dayandığı malumdur. Bu Ana
yasa teklifiyle birlikte 2972 sayılı Ya-
sayda ilgili teklif de aynı gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulduğuna göre, aslında bu görüşmele
rin, bu liıki teklif bir ve 'beraber düşü
nülerek yapılması gerekir kanaatindeyiz. 
Anayasada yapılmak istenlilen değişiklik, 
2972 sayılı Yasada yapılmak lis'tanilen 
değişiklik, 2972 sayılı Yasada yapılmak 
istenilen değişikliklere anayasal daya
nak: içindir. «Mademki Anayasaya uy
gun kanun yapılamıyor, o halde kanuna 
uygun anayasa yapılsın» anlaşılmaz gö
rüşünden hareket edıilldiği anlaşılmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Ana
yasa teklifine ektenen 13 Kasım ilave
siyle Ibu kez de, kanuna karşı kanun 
çıkarmak gibi, hukuk tarihine yeni bir 
unsur daha eklemek üzeresiniz,, öyle an-
İaşılıyor ki, siz, dürüst de olsa, sizin is
tediğiniz gibi de olsa, ıbu yerel seçimleri 
kesinlikle yapmak 'istemiyorsunuz; ama 
bir yandan referandumu gerçekleştirmek 
suretiyle, altoda ezildiğiniz, bir türlü 
içinize sinmeyen yüzde' 36 civarındaki 
oyu biraz daha yukarı çekip, kendi ken
dinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz; öbür 
yandan da, yine referandum isonucunun 
«hayır» çıkması halinde, marta kadar 
geçecek süre {içerisinde ekonomiyi derle
yip toparlamak için kendi kendinize ıbir 
fırsat yaratmaya çalışıyorsunuz. 

[Değeri milletvekilleri, 2972 sayılı 
Yasanın görüşülmesi sırasında çeşitli za
manlarda Doğru Yol Partisi olarak size 
yaptığımızı çağrılarda, «Bu yasa, Ana

yasaya aykırıda". Geliniz, Anayasayı de
ğiştirelim ve ona uygun olarak çıkara
cağımız Ibir yasa dle Ekim 1988 tarihin
de yerel seçimleri yapalım» demiştik. 
Bu çağrılarımıza cevap teşkil edecek bir 
tek bayan gösteremezsiniz. O zaman yap
mış olduğumuz çağrılara cevap verme
yenlerin, aradan zaman geçtikten sonra 
bizim dediğimiz noktaya gelmiş olmala
rından memnunluk duyduğumuzu ifade 
etmek isterim. Bizim dediğimiz nokta
lara geliyorsunuz; ama ne yazık ki bun
dan, ülkede zaman ve kam kaybı söz ko
nusu oluyor. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar 
söylediklerime iktidar partisinin bir iti
razı olacağını sanmıyorum. Anayasa de
ğişikliğine, 13 Kasım eklemesi hariç, 
«Evet» diyoruz; yerel yönetim seçimle
rinin öne alınmasına da, «evet» diyoruz. 
ıBu noktalarda mutabık olduğumuzu farz 
ettikten sonra, üstün iradenin kendini 
beli ettiği seçim olayına gelmek İstiyo
rum. «Seçime var mısınız) diyoruz., 
(ANAP sıralarımdan «Varız» sesleri) Se
çime varsanız, bu sieçimin dürüst şart
ları altında yapılmasına da var mısınız? 
(ANAP sıralarından «Varız» sesleri, gü
rültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın miHetvekilleri, 
lütfen efendim... 

KOKSAL TOPTAN '(Devamla) — 
Çok laf geliyor da, «Dürüst seçime va
rız» diye bir cevap alamadım. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
«Varız» diyoruz rica ederim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, bizim iktidar par
tisi İle anlaşamadığımız nokta buradadır. 
Şunu, herkesin, kafasına ve gönlüne yer
leştirmesi gerekir: Dürüst ve eşit, çağ
daş ve katılımcı bir seçim, sadece bize 
lazım olan; başkalarına İse, bazen ge-
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reken bir şey değildir, olmamalıdır. Sa
vunduğumuz şey, bu organın, bu yüce 
organın varlık nedeni; sistemimizin, de
mokratik hayatımızın vazgeçilmez ibir 
öğesidir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 
67 inci maddesi «Seçimler ve halkoyla
ması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, ge
nel oy, açıik sayım ve döküm esaslanna 
göre» yapılır emredici ıhülkmünü içer
mektedir. insan Hakları Evrensel Be
yannamesinin 21 inci maddesi ise, «Hal
ikın iradesi, gizli şekilde cereyan edecek, 
genel ve eşit oy verme yönüyle yapıla
cak olan dürüst seçimlerle ifade edi
lir» vazgeçilmez insanilik kuralını koy
maktadır., 

Bizim dürüst seçim istememizde di
renmemizle 'karşı çıkanlara, isteklerimi
zi ışart olarak ınitelendirenlere, «Bu ko
nulan Doğru Yol Partisiyle pazarlık 
etmeyiz» diyenlere sözümüz şudur: Esa
sında sizinle, insanlığın uğruna yüzyıl
lar süren mücadeleler, kavgalar sonucu 
milyonlarca can verdiği ve1 bugün onur
la sahip çıktığı bu insanlık ülkülerini hiç 
kimse, ama hiç kimseyle, biz pazarlık 
konusu yapmayız. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayım 
Toptan, biraz havada kaldı. 

KOKSAL TOPTAN (İDevamla) — 
İki yüz yıl evvel İnsan ve Yurttaş Hak
ları Beyannamesinin 1; imci maddesinde 
yer talan... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hâlâ 
o asırda mısınız kardeşim? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Siz o asırdasınız. 

.. 4 «İnsanlar, hukuk 'bakımlından eşit 
doğar. Toplumsal ayrılıklar, ancak or
tak yarara dayanabilir» ilkesini 21 inci 
asra yaklaşılan şu yıllarda hâlâ gönlü

ne ve aklına sığdıramayanlarla zaten ko
nuşacak çok şey de bulamayız. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim yaptığımız, pazarlik çağrısı de
ğildir. Bizim yaptığımız, bunlarıı hatır
latmaktır; faizim yaptığımız, sadece her
kesin, ama herkesin, tüm milletimizin 
tasada, kıvançta bu topraklarda beraber 
yaşamaya mecbur olan milletimizin, in
sanlarımızın bu güzel ülkeler etrafında 
topyekûn kucaklaşmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, her fırsatta 
ekonomik liberalizmin savunuculuğunu 
yapanların, siyasî liberalizme gelindiğin
de nasıl kulak kapattıklarına hayret et
memek mümkün değildir. (DYP sır alla
rından «Bravo» sesîeri) (Siyasî liberaliz
mi sevmeyenlerin, ekonomik liberalizm
den neyi kastettikleri de şüpheli (hale 
gelmektedir. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri)' 

Ekonomide kırk yıldır yıkılamayan 
tabuları yıkmakla övünenlerin, siyasî 
alanda İner bulunan fırsatta geçen 40 
yılda ıhiç görülmeyen yeni tabular dik
mek peşinde oldukları da ibret verici
dir. 

Nasıl çağdaş olacağız, nasıl çağ atla
yacağız? 21 inci asra yaklaştığımız bu 
yıllarda, ülkemiz Parlamentosunda, ya
pılması düşünülen seçimlerin, «dürüst ve 
eşit yapılsın, yapılmasın» tartışmasının 
yapılması gerçekten hüzün vericidir. 
(ANAP ısıralarıından «Allah Allah» ses
leri) 

Değerli millet vekilleri, bizim dürüst, 
eşit, katılımcı ve çağdaş bir seçimden 
neyi kastettiğimiz de1 bellidir: Anayasa 
Mahkemesinin bozma kararında da işa
ret edildiği üzere, ka'lalımcıihğımn artırıl
masının önemli bir parçası olan önseçim 
için makul ve uygun bir süreyi içine 
alan bir seçim takvimi; devletin radyo 
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ve televizyonun, seçime katılan 7 par
ti tarafından eşit olarak kullanılması ve 
televizyonda açık oıturumlar yapılma
sı; seçimin başlangıç tarihinden sonra 
seçim yasaklarının başlaması ve devletin 
ve devlet organlarının seçimde taraf ol
mamaları. Biz bunları 'Doğru Yol Par
tisi için değil; biz bunları, devletimizi 
ayakta tutan moral değerler, demokrasi
mizin gereği olan vazgeçilmez ilkeler için 
istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, .seçimler, adı is
ter genel, ister yerel olsun^ siyasî eğilim
lerin ölçüldüğü olaylardır, siyasî bir ha
rekettir., Devlet, bu siyasî harafcette ya
rışa giren partiler arasında itam anlamıy
la tarafsız kalmaya mecburdur. Adı 
yerel seçimlerdir diye, TRT'yi siyasî par-
tilsere kapatmak; ama daha seçime aylar 
varken, hatta seçimin ne zaman yapıla
cağı belli değilken, kendi partilerine 
mensup belediye başkanlarını her akşam 
ve her vesile ile ekrana çıkarmak, her
halde bir dürüstlük işareti değildir. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar), 

Sayın mületveküleri, onun için biz 
diyoruz ki, hu siyasî iktidarın siyası si
cil dosyası, geleceği hakkında da kuş
kuları çoğaltmaktadır. 

'Değerli milletvekilleri, Türkiye, ilk 
defa seçim ve ilk defa da seçim mevzu
atı yapıyor değildir. Türkiye'de - dün 
burada bir sayın üyenin de ifade ettiği 
gibi - Adalet Partisi zamanında da pek 
çok seçim kanunu görüşülmüş ve kabul 
edilmiştir. Ancak, Türkiye, !İ965 - 1980 
arasındaki dönemde bu tip kanunları, 
partiler arası mutabakatlarla gerçekleş
tirmek suretiyle çok güzel bir geleneği 
'başlatmıştır. Birlikten, beraberlikten, 
kardeşlikten bahsedenHerin, rejimin rayı 
olan seçim kanunları konusunda dahi 

— 85 

muhalefetin diyalog çağrılarını cevap
sız bırakması libret vericidir, 

Sayın milletvekilleri, Roma hukukun
dan bu yana, insanlığın gelişmesine pa-

•ralel olarak, bugünlere kadar gelen ya
saların genel amacının «kamu yararına 
olması» gerektiği yüksek ülküsü, sizin 
sayenizde, «ANAP yararına olma ülkü
sü» haline dönüşmüştür. 

Yine de, kendisinden başkasını se-
vemeyen, kendisinden başkasına hayat 
hakkı tanımayan «Kanun benim» mantı
ğından ıbir türlü kendisimi kurtaramayan 
oligarşik 'bir yönetim biçiminin özlemi 
içinde olmadıklarını düşünmek istiyoruz. 

Değerli mMetvekilleri, her şey bit
miş ve zaman da, bize göre, tam anla
mıyla geçmiş değildir. Geliniz; arkasın
da, Türkiye'deki her müspet ve1 her gü
zel şeyde izi ve damgası bulunan De
mokrat Parti ve Adalet Partisinin bü
yük tecrübe ve bilgi birikimi bulunan 
Doğru Yol Partisinin ve onun Sayın Li
derinin çağrılarına kulak veriniz. (ANAP 
sıralarından «Mıillet versin» sesleri) 

... O sizin bileceğiniz iş. 

Değerli milletvekilleri, dün Sayın 
Başbakanın ifade ettiği bir söz üzerinde 
durmak istiyorum: Büyük risklerin, 
bazen büyük kârlar verdiği, büyük te
mettüler dağıttığı doğrudur; ancak tarih, 
büyük risklerin sonuçları itibariyle, onu 
oynayanlara, çok ke'z tüm varlıklarını 
kaybettirdiklerinin de acı örnekleriyle 
doludur. 

Umarım ki, gaipten geldiğine inan
dığı bir sese uyarak saatlerce rulet oyna
yıp milyonlarca dolar kazanan; ama 
son oyunda yine geldiğine inandığı o 
sese kulak verip tüm kazandığını mavi
ye yatırıp her şeyini kaybeden adamın 
akıbetine uğramazsınız. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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Çok merak ediyorum, Ispatfta mey
danında «Mavi renk, Yunan rengidir» 
diyenlerin mavi rengi nasıl savunacak
larını. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sizi 
ANAP rengine boyadık. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
O sizin renginiz oldu şimdi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen hatibi dinleyelim efendim. 

KOKSAL TOPTAN ı(Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, şu rastlantıya ba
kınız! 1987 Eylülünde siyasî yasakları 
kaldiirmıamalk 'içim, millete, akla hayale 
gelmeyen sözler söylediniz, yolar de
nediniz., Anlaşılan, 1988 Eylülünde de 
bu kez, dürüst bir seçim yapılmaması 
için milletin aklını çelmekle uğraşacaksı
nız. Sanırısınız ki, sizin varlık nedeniniz, 
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru 
olarak Türkiye demokrasisine hizmet de
ğil ide, onu geçen çağların bile daha da 
gerisine götürmektir. 

Değerli milletvekilleri, tutumunuzda 
ısrar ettiğiniz takdirde, eylül ayı içerisin
de Türkiye, yeni hür referandum olayı 
ile karşı karşıya Ûcalaoaktır. (ANAP sı
ralarından «Kaçmayın o zaman» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen müdahale etmeyin efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Biz, kuruluşumuzdan Iberi, kaynağımız
dan iberi halkın oyundan kaçmış deği
liz iki, referandumdan yahut seçimden 
kaçalım. 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Oy verin o zaman, 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Referanduma niye gidiyorsunuz? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Oy verin o zaman. 

BAŞJCAN — Lütfen; karşılıklı ko
nuşmayalım efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
(Referanduma niçin gidiyorsunuz? Refe
randumla uğraşacağınız yerde, milleti re
ferandumla uğraştıracağınız yerde, bi
raz evvel söylediğim şartlar içerisinde 13 
Kasım olarak uygun gördüğünüz tarih
te, eşit, dürüst bir seçim için bizimle ni
ye mutabakat sağlamıyorsunuz? (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Tabiî, zorunuz ibaşkia... Biraz evvel 
söyledim; 29 Kasım seçimlerinin yüzde 
36'lılk ağırlığı, üzerinizden bir türlü kalk
mıyor; bir dahaki sene içerisinde kafa
larda düşünülen hesaplar, bu yüzde 36 
oyla uyuşmuyor. (ANAP sıralarımdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miHdtvekileri, 
lütfen hatibi dinleyelim efendim, lüt
fen. 

Sayın Toptan süreniz dolmak üzere 
efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Onun için, yapılacak, yapabileceğiniz tek 
şey, bu yüzde 36 oyu yüzde 37'lere - Sa
yın Başbakanın dün de ifade ettiği gi
bi - yüzde 40*lara doğru çıkarmaktır. 

YASİN BÖZKURT (Kars) — İnşal
lah. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
Yüzde 40'lara doğru da çıkarsanız, ye
rel seçimlerde referandum sonucu Ana
yasa değişikliği reddedÜeceği için, mart
ta yapılacak yerel seçimlerdte yüzde" 49 
olan 6 eylüldeki oylarınız, nasıl 13 puan 
azalarak yüzde 36'ya inmişse; bu sefer 
yüzde 40 alacağınız referandumdaki oy
lar 25 mart civarlarında yapılacak olan 
yerel seçimlerde 27 puanlara Sner, bu se-
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fer, eldeki yüzde 36'dan da olursunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamamllayınız efen
dim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — 
bitiriyorum. 

Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 4 gündür yaptığımız ama üzü
lerek İfade ©deyim ki, hiçbir karşılık gö
remediğimiz «Geliniz dürüst bir seçim 
yapalım» çağrımıza hiçbir cevap alama
dığımız 'için, sizi dürüst seçim kaçağı 
olarak ilan edüyor ve Doğru Yol Parti
sini Ibu kaosun, bu hercümıercin içinden 
çekiyoruz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Ol
madı Sayın Toptan! 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Som söz olmadı, Sayın Toptan. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adıma Sayın Sungurlu; buyurun efen
dim. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT 
OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bugün görüşmekte olduğumuz Ana
yasa değişikliği, bir seçim kanunudur 
ve tabiî, arkasından, bir seçim talebidir. 
Bunun bir seçim kanunu olduğunu inkâ
ra ve arkasından da, bir seçim talebi ol
duğunu gizlemeye hacet yok. 

Anayasamızda, milletvekilleri seçim
leri için yenileme imkâm var; fakat, ma
hallî seçimler için erkene alma veya geç 
bırakma imkânı yok. Bunun hukukî bir 
noksan olduğu malum. Bu hususta ne 
hukukçuların, ne de muhalefetin bir ke
siminin ihtilafı bulunmamaktadır. Yani, 

Anayasamızda mahallî seçimlerin erkene 
alınması hususundaki nakîse (noksanlık) 
yalnız bizim tespitimiz değildir. Bu, ge
nel ve umumî bir hukuk kaidesidir ve 
kabul edilmiş bir kaidedir. O halde, ya
pılmak istenen, Anayasamızdaki bu nok
sanlığın tiamamlanmasıdır. Bu tabiri, mu
halefet partisi liderlerinden birisi; bizden 
önce defaatle tekrar etmiştir; «Anayasa
daki bu hukukî noksanlık, hiçbir şarta 
bağlı olmaksızın giderilmek lazımdır» 
beyanları kendilerinindir. 

«Bunun neticesi, erken mahallî seçi
me gitmeye matuftur» dedik. Düne ka
dar bunun tarihini tespit etmedik; şim
di, 13 Kasım tarihini, dün Anayasa Ko
misyonuna önerge vermek suretiyle tes
pit etmiş bulunuyoruz. Dün Anayasa Ko
misyonunda, muhalif siyasî partilerden 
sözcüler, «Bu yasada henüz seçim tari
hi belli değil» diyorlardı. Şimdi o nakîse 
de ikmal edilmiş bulunmaktadır. O halde, 
seçim tarihi de bellidir. «Kasım ayında 
seçim yapılsın. Seçimi aceleye getirmenin 
lüzumu yoktur. Baskın seçime gidiliyor» 
sözlerinin de, bu suretle temeli kalma
mıştır. İşte, kasım ayı olarak seçim ta
rihi de tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Anavatan Partisi olarak, erken mahallî 
seçime kasım ayında gidilmesini Yüce 
Meclise önermiş bulunuyoruz. 

Bu seçim nereden çıktı, daha doğru
su, bu kanun teklifi niye Meclise geldi? 
Malum, mahallî idareler seçimiyle alakalı 
bu yıl içerisinde Yüce Meclisin kabul et
tiği bir kanun vardı. O kanun «Ekim 
ayında seçim» diyordu, 1988 veya 1989 
yılı Ekim ayında mahallî seçimlerin ya
pılmasını öngörüyordu. Yüce Meclisin 
iradesi, «Ekim ayı» diyordu. 

Şimdi, Anavatan Partisinin Genel 
1 Başkanı, 1988 yılı Ekim ayında, hatta 

16 Ekim tarihinde, seçimi öngördüklerini 
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de deklare etmiş bulunmaktaydı. Ancak, 
Anamuhalefet Partisi, o zaman da seçime 
gitmek arzusunda olmadığı için, bu ka
nunu Anayasa Mahkemesine götürdü. 
(SHP sıralarından, «Sonuç ne oldu?» ses
leri) 

Şimdi, Anamuhalefet Partisi şunu di
yebilir : «Biz, tüm hukuk açısından, mü
cerret hukuk açısından ekimde seçim ya
pılması hususundaki kanunu Anayasa 
Mahkemesine götürdük; biz, hukukun in
cinmemesi açısından bunu yaptık» deme
leri mümkündür. Ancak, asıl hukuka say
gı şimdi meydana gelmiştir. O gün söy
ledik, bugün de söylüyoruz. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, seçimin 
25 Martta veya onu takip eden pazar gü
nü yapılmasını öngörüyor, mutlak ve 
mutlak, beş yılın dolduğu günü kesin ta
rih kabul ediyor. Mevcut hukuk nizamı
mızda ise, mahallî seçimler haziran ayın
da yapılacak, 1988 Haziranı veya 1989 
Haziranı. Biz eğer mahallî seçimleri 1988 
Haziranında yapmış olsaydık, o zaman 
dokuz ay önce yapacaktık. Haziran 1989' 
da yapmış olsaydık, üç ay sonra yapacak
tık. O zaman gerek komisyonlarda, ge
rek Yüce Meclisin huzurunda şunu söy
ledik : Eğer muhalefetin söylediği doğ
ru ise, işte hukuku düzeltmek için bir 
fırsat. Anayasa Mahkemesine gidelim; 
şu anda mevcut olan, onların iddiasına 
göre mevcut olan, Anayasaya aykırılık 
giderilsin.» Biz, Anayasa Mahkemesine 
gitme imkânını tanımakla, o hukuka ay
kırılığın giderilmesine yardım etmiş ol
duk; ama, kendileri eğer sırf mücerret 
hukuk açısından olayı değerlendiriyorlar 
ise, o fırsatın çıkmış olmasına teşekkür 
ederler. Ancak Anayasa Mahkemesi 
Anamuhalefet Partisinin bu husustaki gö
rüşünü doğru kabul etti ve seçimlerin 

1989 yılı Mart ayında yapılmasını ön
gördü... 

Şimdi, Yüce Meclisten daha önce çık
mış olan, bu durumda Anayasaya aykırı 
olmuş olan haziran ayındaki seçimlerin 
de iptal edilmiş olmasına Anavatan Par
tisi bu girişimleriyle vesile olmuş oldu 
ve Anayasaya aykırılık giderilmiş oldu. 

Şimdi, mart ayında... (SHP sıraların
dan «O zaman öyle söylemiyordunuz» 
sesleri) 

Efendim, biz bu sözleri o kanun çık
tığında da söyledik. Bakın, o günle bu
gün arasında sözlerimizde ve felsefemiz
de fark bulur musunuz? Farklı sözlerin 
'kimlerden neşet ettiği malum. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Kanun yapmasını öğrenin! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Yüce Meclisin görevidir 
kanun yapmak; Anayasa Mahkemesinin 
görevi de, yanlışlık varsa, Anayasaya ay
kırılık varsa gidermektir. Hukuka saygılı 
isek, Meclise de saygılı olacağız, Ana
yasa Mahkemesine de saygılı olacağız. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Meclisin görevini Anayasa Mahkeme
sine devretme niyetimiz yok. Sizin varsa, 
onun adı Cumhuriyet değil!.. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar ) 

Muhterem milletvekilleri, ekim veya 
kasım ayında seçim yapılmakla, mart 
ayında seçim yapılmasının arasında ne 
güb'i bir fark var?.. Martta seçim yapılır
sa kıyamet mi kopar? Elbette ki kopmaz. 
Mart 1984 yılında, yine bu Yüce Mec
lisin kararı ile, kanunuyla seçim yapıl
mıştır. Ama, o günün şartlarında seçim 
yapılırken, seçim tarihi bundan sonra 
haziran ayı olarak öngörülmüştür. Yani 
o gün bile, mart ayı bir seçim ayı kabul 
edilmemiştir, devamlı bîr seçim ayı ola-
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rak kabul edilmemiştir. Zaruretler oldu
ğunda elbette ki, Türkiye Cumhuriyetin
de her ayda seçime gidilebilir. 

Bugün zaruret var mıdır?.. Mart ayın
da Türkiye'de birçok köyün yolu karla 
kapalıdır, çamurdur, ıslaktır. Şimdi şu 
demagoji gelecektir : «Anavatan olarak 
neden bütün köylerin yolunu açmadınız?» 
Biz, teslim aldığımız günle bugün ara
sındaki mesafeyi size anlatmak için Tür
kiye gezisine davet ediyoruz. - Elbette ki, 
Türkiye'de 1984'le 1989 arasında, Mart 
ayı itibariyle seçimin yapılma şansı çok 
daha fazladır; ama, nedir illa mart ayın
da vatandaşı çamura, vatandaşı kara sür
menin zoru? Neden mart ayında seçim 
olmasını bu kadar arzu ediyorsunuz? 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
Devamla) — Kışın, karın getirebileceği 
imkânsızlıklardan istifade etmeyi düşün
düğünüzde, muhalefet olarak, neden ken
di davranışınızı meşru kabul ediyorsu
nuz? 

Mart ayının Türkiye'de seçim ayı 
olmadığı, prensipte seçim ayı olmadığı 
malumdur; ama, seçim yapılırsa kıyamet 
de kopmaz. Bu itibarla biz, mart ayında 
seçimin uygun olmadığını söylüyoruz, id
dia ediyoruz, kabul ediyoruz ve mart 
ayında, karda, kışta, kıyamette, tabiatın 
zor şartlarında vatandaşı seçime, vatan
daşı çamura sürmek niyetinde değiliz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş)) — 
Vatandaşı değil kendinizi düşünüyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Elbette kendimizi de düşü

neceğiz. İktidarın seçim tarihini tespit 
etme hakkı olduğunu siz de ikrar edi
yorsunuz, bütün dünya da kabul ediyor. 
Siz, niye önce kabul ediyor ve sonra ca
yıyorsunuz? 

Muhterem milletvekilleri, Seçim Ka
nunu çıktığı zaman, 1988 Ekim ayında 
seçim görüldüğü zaman, Anamuhalefet 
Partisi Lideri Sayın Erdal İnönü, ilk gün
den, seçime karşı olduğunu ifade etti. 
Zaten, SHP'nin nedense hiçbir zaman 
seçime cesareti olmuyor. Yalnız, diğer 
muhalefet partisi lideri Sayın Demirel, 
başka türlü değerlendirdi! olayı. Şimdi 
şu hususu huzurda bir tespit edelim. Yan
lışımız varsa, tabiî yanlışların da açıklan
ması lazım. Sayın Demirel, baskın seçi
me, geceyarısı kanunlarıyla seçime razı 
olmadığını ifade etti ve dedi ki, «Dürüst, 
eşit seçim yapılsın. Bize de televizyonda 
propaganda imkânı verilsin. Bu şartlar
la Anayasa değişikliğine razıyım, erken 
seçime razıyım» dedi. (DYP sıralarından 
«Doğru» sesleri) Burada gazeteler var, 
da, bu sözler doğru değil mi? (DYP sı
ralarından «Doğru» sesleri) Doğru... Ya
ni şartları, «Eşit seçimdi, dürüst seçim
di, televizyonda propaganda» idi. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Anayasadaki şartlar. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Anayasadaki şartlardı; doğ
ru, Anayasadaki şartlardı, ittifak ediyo
ruz. Anayasanın 67 nci maddesindeki ve 
Anayasanın 79 uncu maddesindeki şart
ları seçim şartı olarak ileri sürdü. Tabiî, 
iş Anayasa Mahkemesine gittiğine göre, 
iş karakolda kalır, uzar, nasıl olsa o za
man işin sonu belli değil diye bu şartları 
ileri sürdü. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
karakolu? Anayasa Mahkemesi karakol 
mu? 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Daha sonra, ya bu işin 
uzayacağı kanaatiyle, veyahut da Ana
vatan Partisinin durumunun iyi olmadı-
ğı... 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sen 
karakolların adamısın zaten. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — O bir benzetmedir, özür 
dilerim, başka bir manada tefsir etmeyi
niz. işin uzayacağını ifade için söyledim. 

Aklınıza gelen manada düşünüyorsa
nız, o manada karakolu hiç düşünmem ve 
o manada aklınıza getirdiğim için özür 
diliyorum. Ama, zaten sizin aklınızda hep 
o karakol var. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, izin 
verirseniz şu tespiti birlikte yapakm, çün
kü bu ciddî bir mesele. Kanunun bu 
Meclisin huzuruna gelmesinde başkaları
nın da belki payı veya sorumluluğu söz 
konusu olabilir. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, şun
ları söyledi sonra bu sayın muhalefet par
tisi Genel Başkanı : «Vazgeçtim bu şart
lardan» dedi. Neydi şartları? Anayasanın 
67 ve 79 uncu maddelerindeki, «eşit se
çim, propaganda imkânı, dürüst seçim, 
adil seçim...» gibi tabirler. Şartlar bunlar
dı, değil mi?.. 

Şimdi, biz Anayasa değişikliğini ge
tirdik; bu defa Sayın Genel Başkan, 
«Ben şart ileri sürmüyorum» diyor, ha
ni o vazgeçtiği şartlar var ya, «dürüst 
seçim, eşit seçim, propaganda...» (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen karşılıklı konuşmayın efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Bakın, şimdi bunlardan 
vazgeçtikleri bu şartlar... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, bunlar vecibe, şart değil. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ya
ni yakalanınca sinirlenmeye lüzum yok. 
Benim yanlışlarım varsa - ben bu kürsü
de çok konuştum - o konuşmalarımın 
hepsini çıkarırsınız, benim de farklı söz
lerim varsa tespit edersiniz. Ben bir sa
yın genel başkanın, böyle bir ay iki ay 
içindeki sözlerini huzurunuza getiriyo
rum; niye sinirleniyorsunuz arkadaşlar? 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — De
magoji! yapıyorsun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Arkadaşlar bakın, şartları 
Anayasadaki şaftlar idi, şimdi vazgeçti, 
Ne diyor? «Ben şart koşmuyorum, Ana
yasaya göre seçim yapın» diyor. 

Arkadaşlar, biz zaten neye göre se
çim yapıyoruz?., 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — De
magoji yapıyorsun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Anayasadaki hükümleri 
ihlal etme imkânına Türkiye Cumhuri
yetinde kimse sahip mi? işte Anayasa 
Mahkemesi kararı, iptal etti. Anayasa
nın 79 uncu maddesini açıp bakalım ne 
diyor? «Seçimler, yargı organlarının ge
nel yönetim ve denetimi atlında yapılır.» 
diyor. 

Anayasa hükümleri ve bunları mura
kabe edecek organlar belli. Şöyle bir ta
bir kullansak : «Yok, biz iffetli seçim is
tiyoruz, yok biz şöyle seçim istiyoruz!..» 
Efendim, bunlar hukuk hizamı içindeki 
kaideler, Sayın Genel Başkanın söyledik
leri de Anayasamızda yazılı olan huku
kun ana kaideleri ve bunların sistemleri! 
de hukukun içerisinde. 

Şimdi Sayın Genel Başkan, bu sö
zünden döndüğünü açıkça söylemekten 
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herhalde içtinap etti, çırakları vasıtasıy
la söyletti. Ama, bu kürsüde söylenen... 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıra
larından gürültüler) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sözü
nü geri al. 
v MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
lar, eğer o arkadaşlar... (DYP sıraların
dan «Sözünü geri al» sesleri, gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
-r- Çırak orada oturuyor. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bak ora
da oturuyor, orada. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
lar, eğer o arkadaşlar liderinin çırağı ol
maktan ayıp duyuyorlarsa kendileri ifa
de etsinler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÎBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sen, Özal'ın uşağı olduğunu söyle. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
âdetim değildir, ben kırıcı söz söylemem; 
çünkü, halkımız arasında, onun kime ait 
olduğunun darbı meselleri var; onları 
bile söylemeyeceğim, sizleri üzmemek 
için. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum: 
Sayın Genel Başkan kendisi söylemedi, 
çıraklarına söyletti. Ancak, bugün artik 
milletin huzurundayız. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Biz sizin gibi uşak değiliz, kendi fikrimi
zi söyleriz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 

Sen kendi uşaklığını başkalarına söyle
me. Biz fikirlerimizi söyleriz, biz uşak 
değiliz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Sayın Barutçu... Sayın Ba
rutçu... 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, bir da
kika... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Üslup aynı ile insandır 
efendim. Başka söyleyeceğim yok. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Sana ait. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
şunu ifade •etmek istiyorum : Burası ar
ttık milletin huzuru; hâlâ, «evet» mi de
diniz, «hayır» mı, ben anlamadım. Biraz 
sonra oylarınızla bunu belli edeceksiniz. 
Elbette ki, milletin huzurunda 55 milyo
na açık deklare, «Biz bu Anayasa deği
şikliğine şartsız evet diyeceğiz» sözünün 
geçerli olup olmadığını hep birlikte gö
receğiz. Bundan kaçmanın imkânı yoktur. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi bakın, öyle yoktur ki, Sayın 
Toptan biraz evvel dediler ki, «Geçici 
maddeyi getirdiniz. Bu geçici maddeyi 
getirmeseydiniz, biz bu Anayasaya evet 
diyecektik.» Şimdi buyurun birlikte ba
kalım. 

İki şık söz konusu. Siz, «Kasımda se
çim» diyordunuz, siz oy veresiniz diye 
getirdik; buyurun 13 üncü madde. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışiar) Ha
yır, «caydık» diyorsanız, biraz evvelki 
sözünüzdeyseniz, geçici maddeye oy ver
meyin, o geçmesin efendim, öteki madde 
geçsin. Hangi mantığı isterseniz, o man
tıkla varız; çünkü, haklı biziz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) El
bette ki, açik deklareden dönmenin zor
luk ve sıkıntısı vardır; ama inanıyorum 
ki, hâlâ açık deklareye bağlı kalacaksı
nız; onu ümit ediyorum. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Televizyondan bahsetsene... Televılz-
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yonda ne dediğinden bahsetsene. Duy
madın mı?.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Televizyondan yıllarca ko
nuştunuz. 20 sene televizyondan konuştu
nuz, az mı? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekil
leri, lütfen efendim... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
elbette ki, seçim bir kavga değildir. Mil
letimiz sandığı seviyor; Anavatan olarak 
biz de seviyoruz. Muhalefetin ise, seçimi, 
iktidardan çok sevmesi ve seçime koş
ması lazım; işin yapısı bu, bütün dünya
da ve bütün demokrasilerde böyle. Onun 
için, biz bu seçim bahanesiyle kavga et
mek istemiyoruz ve etmeyeceğiz. Eğer 
izin verirseniz, düşüncelerimizi anlatmak 
istiyoruz; bize bu fırsatı tanırsanız, şun
ları anlatmak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, seçim için 
Sayın Koksal Toptan ve bir başka genel 
başkan yardımcısı arkadaşımız sağlıklı 
bir yol seçmediler; basın yoluyla da ağır 
sözler söylediler, burada da. Diyalog, 
konuşma, her zaman olacaktır. Biz ko
nuşuyoruz, konuşacağız. Biz, «Sizlinle ko
nuşacak bir şeyimiz yoktur» gibi bir be
yanda bulunmadık. O beyanda bulunan 
arkadaşların, bizi diyalogsuzlukla, konuş
mamakla itham etmeleri mümkün değil. 
Konuşmanın en ilyi yeri bu Meclis çatı
şıdır; buralardır, komisyonlardır. Ama, 
onun dışında da kimseyle dargınlığımız 
yok. Her yerde, her zaman konuşuruz. 
Onun için, bu seçim boyunca da konu
şacağız. Biz, Türkiye'yi kavgaya götür
menin niyetinde değiliz. Sinirleri bugün
den gerginleştirmenin bir faydası yoktur. 
Öylesine yoktur ki, bu seçim sathı maili
ne girdikten sonra, mart ayına seçimleri 

bırakmak suretiyle bu gerginliği uzatma
nın da faydası yoktur. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Elbette ki, artık seçim ka
rarının alındığı bugünlerde meseleyi zor-
laştırıp, meseleyi hukukî çıkmazlar hali
ne getirip, Türkiye Cumhuriyetini bir al
tı ay daha seçim atmosferi içinde tutma
nın, ne politik gerginlik bakımından, ne 
politik sulh bakımından, ne de iktisadî 
şartlar bakımından faydası olmadığını 
hep birlikte biliyoruz, idrak ediyoruz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sorum
lu sizsiniz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Bunu inkâr etmenin im
kânı yoktur. Bugün artık seçim atmos
feri başlamıştır. 

Şimdi bakınız arkadaşlar, «Marta kal
sın, önümüzdeki yıla kalsın» diyorsunuz 
ve devlet imkânlarını kullandığımızı söy
lüyorsunuz. Şimdi, o zaman marta kal
sın, yeni bütçeyi ve yeni planı ona göre 
yapıp, ona göre yatırımlar mı yapalım; 
yoksa, hazır plan, ihale edilmiş işler, bir 
seçim ekonomisine göre hareket imkânı 
olmayan yakın bir tarihte mi seçime gi
delim? Büze uzun bir zaman mı tanıyor
sunuz sizin görüşünüze göre, biz, onları 
bilmiyoruz. Sayın Demirel, ikide bir «İk
tidarın bir eli yağda, bir eli balda» diyor; 

«Köylere, kentlere böyle gidiyorlar» „ di
yor. Doğru söylüyor; biz köye, kente gi
diyoruz, yağ bal ikram ediyorlar; ona da 
ikram ediyorlar. Biz, eğer köye, kente 
gittiğimizde hizmet götürüyorsak, bir 
elimizde yağ, bir elimizde bal götürüyor
sak, onu da kimsenin kıskanmaya hakkı 
yok; o, bizim vazifemiz. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Hangi manada 
söylüyorsa; o manada biz haklıyız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, geçen seçimlerde çok kilo aldım, 
bu seçimlerde yine alacağım; o seçim-
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lerde aldığım kiloyu halen atamadım. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Devletin yağıyla, balıyla. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Günahı, vebali »boynunu
za. Kusura bakmayın. 

Muhterem milletvekilleri, ikide bir 
seçim kanununda değişiklik yapıldı id
diası söz konusu. Yaptık birkaç defa, 
doğru. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Dokuz kere, dokuz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — 1984 yılında yaptık, sizleri 
seçime soktuk. Yanlış mı yaptık? (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Re
feranduma gittik, size seçim imkânı ta
nıdık, Meclise girme imkânı tanıdık. 
Yanlış mı yaptık? (ANAP sıralarından 
«Bravo»: sesleri, alkışlar) 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Dokuz kere yaptınız, dokuz. 

BAŞKAN — Sayın Sungurlu, topar
layınız efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Peki, Sayın Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, bu defa 
da siz tespit ettiniz, «Anayasada hukukî 
boşluk var» dediniz, «Gelin bunu tamam
layalım» dediniz; biz de düşünüyorduk, 
getirdik. Niye kızıyorsunuz? 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Eşit 
şartlara gelmediniz ama. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Dürüst seçime varız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, işi 
toparlıyoruz ve çok kısa özetliyoruz : 
Eşit, dürüst, seçimler, Anayasamızın 
hükmü. Kimsenin kimseye kötü söz söy
lemeye hakkı yok. Dürüst seçimi kimin 
yaptıracağı, Anayasanın nasıl teminatın-
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da olduğu belli. Biz, kimsenin ahlakî me
selesinden dolayı, siz ahlaklısınız, siz 
ahlaksızsınız gibi bir ayrıma girme yet
kisine sahip değiliz, siz de değilsiniz. Bu
rada hukuk konuşuyor, hukukumuz da 
Anayasa. Buna saygılı olacağız, buna 
saygı göstermediğimizde veya noksanımız 
olduğunda, hukuk sistemi içerisinde o 
noksanlar geri döner. O halde, o söyle
nenler boş sözdür, esası yoktur. İşte dü
rüst seçim. Kimmiş dürüst seçimden bah
setmeyen? Kimmiş namuslu seçimden 
bahsetmeyen? Sonra, böyle ağır sözleri 
söylemenin sebebi açık, belli; kavga çı
karmak, başka bir şey değil. Yok arka
daş, kavgaya lüzum yok. Mesele açık 
ve seçik, Anayasamız ortada. Seçime gi
deriz, meselyeî hallederiz. Kisbeti getir
diniz, başpehlivanın önüne koydunuz. El
bette ki, güreşi kabul etmek zorundadır; 
ondan sonra kaçamazsınız. 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) — 
Devletin kisbetini çıkarın üstünüzden. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
Devamla) — Şimdi arkadaşlar, bütün 
bunlar kanunlarla temin edilmiş husus
lardır. Kanunlardaki boşluklardan isti
fade edenler varsa, bu her zaman olur. 
Ben, açık ve net olarak şunu söylüyo
rum. Mart ayında seçime gitmenin bir 
âlemi yoktur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kaç
mayın, kaçmayın. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Ekim ayında, kasım ayın
da, sonbaharda seçime gitmemizin daha 
uygun olacağını sizler de ikrar ediyor
sunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Nereye 
kadar kaçsanız kovalayacağız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Devamla) — Şimdi Anayasa değişikliği 
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lazım geldiğini beyan ediyorsunuz; bü
tün bu beyanlarınız sabit; bizim iradele
rimiz ve düşüncelerimizle aynı noktada 
çakışıyor. O halde, bundan ötesi bahane. 
Bize, «İffetli seçim» vesaire gibi sözler 
'söyleyebilirsiniz. Anayasamızdaki sözleri 
söylemekte hepimiz biriz. Onlardan kim
senin uzak durması söz konusu değil. 
Ağır ve yaralayıcı sözlerle, daha seçime 
girmediğimiz ilk günlerde siyasî atmos
feri kızgın bir hale getirmeden, düşünce
lerimizi dilimizle ve irademizi oylarımızla 
tecelli ettireceğiz. Bu oyların mevcut Ana
yasa değişikliğine «Evet» istikametinde 
geliişeceğini, o istikamette olacağını ifa
de etmek istiyorum ve Yüce Meclisten 
o istikamette oy kullanmasını arzu ve ta
lep ediyorum. 

Saygılarımızla efendim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (is
tanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Sayın Sungurlu sataştılar efendim, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Söz atıldı bana efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim?.. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 

Şahsıma sataşıldı ve «Çırak» olarak nite
lendirildim, 

BAŞKAN — Sayın Toptan, ben işi
temiyorum efendim, lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Sungurlu konuşması sırasında bir
kaç kez tekrarlayarak, beni Sayın De-
mirel'in çırağı olarak değerlendirip sa
taşmada bulundu; bu nedenle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bunu bir sataşma mı 
kabul ediyorsunuz?.. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önce hüküme
te söz vereceğim; siz eğer bunu bir sa
taşma olarak düşünüyorsanız, öyle de
ğerlendiriyorsanız, size de söz verece
ğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli!) — Sayın 
Başkanım, kişisel konuşmalardan sonra 
hükümet konuşsun, hep böyle yapıyorsu
nuz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hükü
metin, konuşmalarda önceliği... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kişisel 
konuşmalardan sonra konuşsun ve bizim 
konuşmalarımıza da cevap versin hükü
met. Hep böyle yapıyorsunuz, bütçe gö
rüşmelerinde de böyle yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, talebinizi 
işittim, tamam değiil mi?.. 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
dedi efendim?. 

BAŞKAN — Siz işitmedinizse tek
rarlayalım efendim. Evet, bir daha tek
rarlayın Sayın Genç, arkadaşımız işitme
miş efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, hükümet, kişisel konuşmalardan 
sonra konuşsun da, bilzim konuşmaları
mıza da cevap versin efendim. 

BAŞKAN — İşittiniz mi efendim, an
ladınız?.. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — An
ladım efendim. 

BAŞKAN — Güzel. 
Sayın Genç, hükümetin önceliği var

dır; İçtüzüğe göre istediği takdirde her 
zaman en önde hükümet konuşur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biliyo
ruz ama, uygulama böyle daha iyi olur. 
Milletvekillerinin de burada istifadesi 
olur. 
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BAŞKAN — Biz Tüzüğü uyguluyo
ruz. 

Hükümet adına Sayın Turgut Özal, 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, çolk değerli 
milletvekilleri; bugün, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi için önemli bir gün; Ana
yasa değişikliği görüşülüyor. Anayasa de
ğişikliğinin gayesi de, mahallî seçimleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 sene
ye kadar öne alabilme yetkisine sahip ol
ması. 

Müsaademizle, közlerimin başında, 
1983 .seçimlerinden sonra niçin martta 
seçim yapıldığını -burada o devreden, 
yani 17 nci Dönemden gelen arkadaşla-
ırıımız da var; ama o dönemden olmayan 
arkadaşlarımız da var- açıklamak istiyo
rum; 

1983 seçimleri, Türkiye'de bilinen 
şartlar altında yapılmıştır; üç parti gire
bilmiştir ve neticede Türkiye Büyük Mil
let Meclisinim bir tablosu meydana .gel
miştir. Gene, o tarihten, yani Konsey 
idaresinin sona erdiği, Başkanlık Divanı
nın kurulduğu tarihten itibaren T sene 
içerisinde mahallî seçimlerin yapılması 
mecburiyetimi Anayasa koymuştur. Kar
şımızda o zaman bir, hatta iki meselle 
vardı. Bir tanesi, o tarihte mahalilî ida
relerin yöneticileri hep tayinle gelmiş ki
şilerdi; eski yöneticiler alınmış, askerî 
idare zamanında yeni yöneticiler tayin 
edilmişti. İktidar, seçilmiş bir iktidar ol
masına rağmen, mahallî idareler yöneti
mi, tamamıyla, tayim edilmiş şahısların 
elindeydi. Tabiî, demokrasiye süratle ge
çen Türkiye'de, mahallî idarelerin, ta
yin edilmiş yöneticilerle götürülmesi 
mümıkün değildir. 

İkinci bir konu daha vardı : 1983 se
çimlerine, bugün parlamentoda temsil 
©dilen, daha doğrusu Halkçı Parti ile 
sonradan bir araya gelen SODEP ve o 
tarihte Doğru Yol Partisi de girememişti. 
Mahallî seçimlere bu partilerin ve bunun1 

dışında gene bir başka partinin de sokul
ması, yani Türkiye'de demokratik şart
lanın tam manasıyla yerine getirilmesi en 
büyük arzumuzdu. Bunun süratle yapıl
masında sonsuz faydalar vardı. Ben, bu
gün gibi hatırlıyorum, mahallî seçim tek
lifini Meclise getirdiğimiz ve 25 Mart ta
rihini koyduğumuz zaman, o tarihteki 
partilerimizin mensuplarından biri -ismimi 
de söyleyebilirim- Ferit Melen Bey, bu 
kürsüye geldi «Siz deli misiniz» Mart 
ayında seçim yapılabilir mi? Çünkü, Mart 
ayının bütün propaganda süresi şubat'a 
ve ocalk'a gelecektir. Ocak ve şubat ayları 
da büyük çapta Türkiye'de kar ve kışın 
olduğu, il genel meclisi .seçimlerinin bil
hassa çok zorluklar içerisinde yapıılaeağı 
bir durumdur. Onun için, bu seçimleri 
geriye atınız, haziran'a veya ekim'e bı
rakınız.» dedi. Doğru bir laf, ben kendisi
ne İtiraz etmedim. Dedim ki, bir defaya 
mahsus bu seçim bu ayda yapılır, ondam 
sonraki seçimler ekim ayında, haziran 
ayında, yani bu tarihlerde yapılır. Bu dü
şüncelerle, önemli olan, kanaatimce bir 
an evvel demokratik şartları mahallî ida
relere getirmektir. Bunun için, bir defa 
da olsa, kışın bu seçimi yapmaya razı 
oluruz... Nitekim öyle oldu. Seçim kanu
nu çıktığı tarihte, seçim, hatta hatırladı
ğım kadarıyla haziran ayına getirilmiştir. 
Yani, bundan sonraki seçimlerim hazi
ran ayında yapılması düşünülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, mart ayında 
seçimler yapıldı. Altı parti seçimle girdi. 
Seçimin neticesini irdelemiyorum, ama 
demokratik esaslara uygun bir seçim 
yapılmıştır. 
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Ekim ayı nereden çıktı? Ekim ayı 
esas itibariyle Türkiye'de seçim ayıdır. 
Geçmıiş yılları incelediğimiz zaman, bazı 
istisnalarıyîa, en müsait ayın ekim ayı 
olduğu görülür. Açık ifade ediyorum, ge
nel seçimler olsun, [mahallî genel seçimler 
olsun, bu ayda yap ılımasın da büyülk fayda 
mütalaa ederiz; çünıkü, şehirlerimize ta
tili için gidenlerin büyük bir kısmı bu aya 
kadar geri dönmüş olurlar. Yani, şehide-
fimizde eksiklikler bulunmaz, ıköyleri-
mlzde işler tamamlanır, büyük* çapta tar
tta işleri tamamlanır, iköyiü de seçimde 
daha rahat oy verebilir. Bu balkımdan 
bütün iktidarlar, seçim için daıiıma eklim 
ayını tercih etmişlerdir. 

IBaşika bir şey daha ifade edeyim. Bir 
iktidar, eğer herhangi bir seçimi öne al
mak istiyorsa, gayet tabiî belli şartlar 
içerisinde öne alması düşünülmelidir, ik
tidar, seçimli öne alıyorsa, muhalefetin 
bunun karşısına çıkmasını anlamak müm-
ikün değildir. (ANAP sıralarından alkış-
Har) Çünkü, bir muhalefet, ancak seçimlle 
gelişir, seçim zamanındaki propaganda
sıyla, 'iktidara karşı söylediği sözlerie ge
lişir. Seçimden kaçıldığı takdirde, o va
kit başka sebepler aramak lazım. Ya ken
di içlerimde birtakım eksiklikleri vardır 
veyahut da ille meseleyi marta götürüp 
-yani bu düşünceden hareket ettiklerini 
demin bir arkadaşımız da söyledi- karda, 
kışta, milletin iktidara bir parça daha kö
tü puan vermesini düşünerek, ancak se
çimlerin martta oliması ısrarını yapabilir
ler. Böyle düşünmek belki daha doğru
dur; aıma, şunu ifade ediyorum : Eğer 
milleti düşünüyorsak, hakikaten millete 
inanıyorsak, milleti niye zora koşalım, ni
çin zora koşalım, niçin daha olmayacak 
bir mevsimde her beş senede bu seçimi 
yapalım? 

Anayasa değişikliğinin gerekçesi, sa
dece bu mart ayı İçin değildir. Anayasa 

— 96 

değişikliği, bundan sonra gelecek bütün 
seçı'ımılerin ekim veya kasım ayında, yani 
sonbaharda yapılmasını temin için yapıl
mıştır. Sadece bir tek seçimi düşünmüyo
ruz, bundan sonra yapılacak bütün se
çimlerin de bu aya gelmesini düşünüyo
ruz ve insanları sevdiğimiz için bu yola 
gittik. Başka türlü olamaz. (ANAP sıra
larından' «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Tabiî, ben, muhalefetin insanllarımızı 
sevımediğini: iddia' edemem, böyle bir id
diaya sahip değilim. Yalnız, kendilerini 
daha fazla düşündükleri kanaatindeyim. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Aca
ba ikim?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Müsaade ederseniz bir iki ko
nu üzerinde de durmak istiyorum. 

Şimdi, deniliyor ki, «Anavatan İkti
darı, mahallî idarelerden bu kadar çok sı
kıştı mı? Yani, bu kadar söylentiler arttı 
mı İki, bir an evvel mahallî idarelerde se
çime gitmek istiyor.» Bu, tabiatıyla, mu
halefetin iddiasıdır. Farz edelim ki bu 
mantık doğrudur; o taikdirde, seçimden 
niye kaçıyorsunuz?.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Çözüm 
yolu başka. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yani, siz, bu idarecileri, se
çimden başka bir metotla mı değiştire
ceksiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hukukî 
yolları başka. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gayet tabiî seçimle değişe
cek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Eşit şartlarda, eşit... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer mantık buysa, bir an 
evvel seçime gitmeyi, sizin, bizden fazla 
istemen'iz lazım. 
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Şimdi, ham bir taraftan bangır bangır 
bağıracaksınız, «Bu mahallî yöneticilerde 
yolsuzluklar var» diyeceksiniz, ondan 
sonra da, «Buyurun beyler, eriken seçim 
yapalım» dediğimiz zaman, «Ha, bakın 
işte dediğimize geldiniz» demeniz lazım
ken, «Hayır, mart'ta yapalım» diyorsu
nuz. Bunun anlaşılır tarafı yoktur. Kal
dı İki, Türkiye'de 1980 öncesindeki Ana
yasa dönemlinde, mahalli! seçimlere hep 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisi karar 
vermiştir; evet, burası karar vermiştir; Se
çim tarihine, bu Türkiye Büyük MıiıUet 
Meclisi karar vermiştir. 

Şimdi, Anayasaya «Mahallî seçimler 
beş senede bir yapılır» diye bir hüküm 
konmuş. Bundan evvelki kanunda ekim'i 
tespit ederken, beş sene dolmadan da, 
yani beş seneye girdiğimiz zaman da bu 
seçim yapılır anlayışına sahip olmuşuz
dur ve ona göre o kanunu hazırlamışız-
dtr. Bunun Anasayı çiğnemekle fallari hiç
bir alakası yoktur. Ama, Anayasa Mah
kemesinin anlayışı öyle değilmiş; kanun 
iptal edilmiş. Buna da söyleyecek bir sö
zümüz yok... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Zaten 
bir kere ihlal, ihlalden sayılmıyor!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, Tür
kiye'de seçimler -1946 hariç- hep dürüst, 
adil... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 1957 
Seçimlerini niye söylemiyorsun, 1957 se
çimlerindeki şaibe kalktı mı? 

(BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efen-
dürri... 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — 1946 
ıseçimleri tek partili dönemde yapılan bir 
seçimdir. 1957 seçimleri, çok partili bir 
dönemde yapılmasına rağmen en şaibeli 
seçimdir. (ANAP sıralarından «Otur ye
rine» sesleri, gürültüler) En büyük şaibe 
1957 seçimlerinde oldu. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, tamam 
efendim, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL '(De
vamla) — Sayın Genç, 1957 seçimlerini 
hatırlayacak kadar ihtiyar mı, yaşlı mı? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Babakan, 1983 seçimleri?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hepsi eşit şartlar içinde, hâkim 
nezaretinde yapılmıştır; şimdi geleceğim. 

1984 seçimlerine herkesi soktuk. 
(SHP sıralarından «1983 .seçimleri?» ses
leri) 1983 seçimlerini biz yapmadık. 
(SHP sıralarından gülüşmeler) Ne şartlar 
altında yapıldığını biliyorsunuz. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— «O da adil değildir» deyin, adil olma
dığını söyleyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — IBıiziım o 1983 seçimlerindeki 
durumumuz, herhalde pek özenilen bir 
durum değildi; ama millete güvendik, 
Allah'ın yardımı geldi; netice de, bildi
ğiniz gibi oldu. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Ağa
nın selamı geldi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi Türkiye'de seçimler, 
Anayasaya göre, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yapılmaktadır. 

Müsaadenizle, 1984 seçimleri; il ge
nel meclisi seçimi, belediye ve belediye 
meclislileri seçimi için bir usul, bir seçim 
sistemi getirilmiştir; yeni bir sistemdir. Bu 
seçim sistemi, Anayasa Mahkemesine git
miştir; o zamanki Halkçı Parti tarafın
dan Anayasa Mahkemesine götürülmüş
tür. Anayasa Mahkemesi, Halkçı Partinin 
iptal talebini reddetmiştir. Demek ki, o 
seçim Anayasaya ve hukuka uygundur; 
eğer mefhumu muhalifinden hareket eder-
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sek, o seçim sisteimimin Anayasaya ve hu
kuka aykırı olmadığı meydana çıkar. Bu 
bininci husus. 

'İkincisi, seçim .sistemiyle ilgili olarak 
üzeninde konuşulan' konulardan bir tane
si, yani «Adil sıeçim değildir» denmesinin 
sebeplerinden bir tanesi, televizyondaki 
propaganda süreleriyle ilgilidir. Televiz
yondaki propaganda süneleri için her de
virde itirazlar yapılmıştır. Ben, 1969 se
çimlerinde o zamanın parti i i derlerinden 
birinin, şu şekilde söylediğini; gayet iyi 
hatırlıyorum : «İktidar partisine 10 da
kika, bütün muhaliflere 70 dakika. Hal
buki dünyanın birçok yerinde alld'ıği: san
dalye .sayısıyla orantılı konuşuluyor» di
yor. Evet, öyle söylüyor. (ANAP sırala
rımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bütün 
bunlar zabıtlarda vardır. İsteyenler açar, 
görür ve okur; ama, «Bugün başka, dün 
başka...» işte buna gelişmiyoruz. (ANAP 
s ıra! anından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakınız, üzerinde durullan konulardan 
birisi de budur. Bu konu da Anayasa 
Mahkemesine gitti. Evet, ya SHP gön
derdi ya da Halkçı Parti gönderdi. Zan
nediyorum SHP. 

MEHMET KAHRAMAN [(Diyarba
kır) —, SHP ile Halkçı Parti bir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İşte Halkçı Parti sizin eski par
tiniz. Daha doğrusu, babanız mı, dedeniz 
imi; o manaya geliyor. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler) Esas başladığınız parti. 
Ona itiraz edenler olabilir tabiî, bir şey 
diyemem. (SHP sıralarından gürültüler) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayın Başbakan, sözünü biliyor musun? 
Yazıklar olsun!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ben, aslınızı inkâr edeceğinizi 
zannetmiyorum. Aslını inkâr eden ha-
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ramzade olur. (ANAP sıralarından «Bra
vo» -sesleri', alkışlar) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— 1'2 Eyilül leyleği idle sizi getirdi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Konulardan bir tanesi, diemıin 
ide söylediğim gibi, .seçimin televizyondaki 
propaganda süreleriyle ilgiliydi. Bu süre
lerle ilgili olarak da Anayasa Mahkeme
sine gidildi. Bu konularda da herhangi 
bir iptal kararı çıkmamıştır. Sayın İnönü 
bunu çok iyi bilirler. 

Üzerinde durulan bir konu daha var, 
seçim yasalarıyla ilgili. Seçim yasakliarı-
inın başlama tarihi, başlangıçta 90 gündü; 
doğru, sonra 21 güne indirdik, sonra 10 
güne İndirdik. Bütün bunlarım hepsi Ana
yasa Mahkemesine gitti. Hepsi Anayasa 
Mahkemesine gitti ve Anayasa Mah
kemesi iptal isteğini reddetti. Demek ki, 
bu propaganda sürelerinin, seçim.' yasak
larının hepsi, hukuka, Anayasaya uygun
dur. Başka türlü de izah imkânı yoktur. 
Zaten daha evvel ide söylenmiştir, «Bu 
durumlar oliabilıir; ama, millet bütün bu 
engelleri aşar» denmiştir. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Aşacak, 
aşacak. 

'RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu mil
let sizi de aşacak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, 198'8 yılı: başında, ekim 
ayında seçim yapma niyetimizi açıkla
dık. Doğrudur; SHP'den razı olmayacak
larını söylediler. Başlangıçta böyle. 
Doğru Yol Partisi, hemen biraz daha si
yasi cevap verdi, seçimden kaçmadığını 
göstermek için, güya, «Ben seçime va
rım; ama, eşit şartlar istiyorum» dedi. 
'(DYP sıralarından gürültüler) «Eşit şart
lar istiyorum» dedi. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Yine varız, beyanımızda 
samimiyiz. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «Eşit şartlar istiyorum» dedi. 
Aradan bir müddet geçti., baktılar fcıi, Tür
kiye'de enflasyon, hayat pahalılığı ra
kamları artıyor -o ocak, şubat, mart ay
ları- hemen durum değiştirdiler, konum 
değiştirdiler. (SOP sıralarından «Artıyor 
mu, artıyor mu?» sesleri) Dinlleyin. Bu 
sefer şart koşanlar, «Şartsız seçime hazı
rız» dediler. İşte, açık beyanlar var, oku
yalım isterseniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Oku oku; detaylı oku 
ama. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 15.4.1988 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi : «Sayın Demire!, ANAP'a ha
ziran ayında erken yerel seçim çağrısı 
yaparak -bu söylediğim tarih 15.4.1988, 
yani nisan ayı; demek ki liıkıi ayda seçim 
yapılabileceğini söylüyor- daha önce ön
gördüğü koşullardan vazgeçtiğini açıkla
dı.» Yani, haziranda koşulsuz yapacaktı
nız da, ekimde yapmayacak mısınız? Sual 
o. Yani, şimdi onu mu söylemek istiyor
sunuz? «Haziranda yapacaktık...» Yani, 
dün dündü, bugün de bugündür mü di
yorsunuz? (ANAP sıralıarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elâzığ) — 
Eşit şartlarda seçim Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın, aynen şöyle söylüyor : 
«Siyasî iktidarı seçime davet ediyoruz. 
Gelsinler, haziranda, yani iki ay sonra 
mahallî seçimleri yenileyelim. Bunun için 
de Anayasayı değiştirelim.» Evet, lifci ayda 
hem seçim yapılacak, hem Anayasa de
ğiştirilecek! Hani baskım secini? ı(DYP 
sıralarından, «yine yapalım! niye yapma
dınız?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, 
lütfen dinleyelim efendimi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — «Anayasa değişikliğinde biz 
kendilerine yardımcıyız. Eskiden şartların 
eşit dlımasını falan söylüyordum, şimdi 
o şartı da kaldırdım.» Buyurun... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakınız, SHP de aşağı yukarı 
aynı şeyleri söyledi. Ben kongreden son
raki konuşmaları hatırlıyorum. 

MUSTAFA İSTEM İHAN TALAY 
(İçel) — Biz hep karşı çıktık. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — İki kademeli planınız vardı : 
Mahallî seçimlerde iktidarı yenmek, ar
kasından genel' seçime zorlamak; bu pla
nınız var. Size önden imkân veriyoruz. 
Niye razı değişiniz? Buyurun gelin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem miUetvekiüeri, Anavatan 
iktidarı, Anavatan Partisi, demokrasi me
selesinde Türkiye'ye çok yenilikler getir
miştir. Getirdiği yeniliklerden en önem
lisi, bence, millete Anayasa değişikliğin
de referandum yetkisini vermesidir. Ge
çen sene, hatırlayınız geçici 4 üncü mad
denin kaldırılmasında tek pazarlığımız 
175 inci maddenin değiştirilmesiydi. Ge
çici 4 üncü maddenin kaldırılabilmesi 
kaydını, 1751e beraber tuttuk. Sebebi şu
dur: Anayasa değişikliği, Türkiye'de bir 
gün gelecek, elzem olacaktır. Ama, ta
rih onu göstermiştir ki, ne iktidar partisi, 
ne rnuhaleeft partileri, Anayasa değişik
liğinden daha tam manasıyla, beraber ha
reket edebilir bir durumda değildirler. 
Bakınız, en basiti, şu söylediğimiz ma
hallî seçimlerin bir sene öne alınabilmesi 
konusunda dahi birlikte değiliz. Bu çok 
basit bir konu. Yani ideolojik, fikrî bir 
konuda değil. Burada beraber olamadık
tan sonra, yarın Anayasanın çok daha 
önemli maddelerinde nasıl beraber ola
biliriz? (ANAP sıralarından alkışlar) O 
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vakit yapacağımız tek şey var; bu, 19601ı 
yıllarda da başımıza geldi, 1970'li yıl
larda da başımıza geldi. Türkiye bazen 
sıkıştı, siyaseten sıkıştı. O vakit, Anayasa 
bakımından değişiklik icap ediyorsa, bu 
millete götürülmeli, millete götürülme im
kânı verilmeli dedik. Nitekim, ilk tatbi
katını geçici 4 üncü maddenin kaldırıl
masında yaptık. Bu, aslında millete ve
rilen büyük önemi gösterir. Hep söylü
yorsunuz, «Katılımcı demokrasi.» Bu, si
zin güzel laflarınızdan biri. Yanınızdaki-
ler de biraz ondan esinlenmişler, şimdi 
söylüyorlar, «katılımcı» falan diye. 
(ANAP -sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ciddî olun, cdidî. Başbakana yakışmıyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — O söylediklerinizden siz 
nasibinizi almadınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Katılımcı demokrasinin en 
önemli unsuru, millete fikir sormaktır, 
millete gitmektir. Sadece seçim için de
ğil, başka konularda da millete gitmek
tir. İşte biz Anavatan İktidarı olarak, 
Anavatan Partisi olarak, bunu Anaya
saya koyduğumuz için fevkalade gurur
luyuz. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halkla, 
demokrasinin özüne aykırı maddeler için 
gidelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve tabiatıyla millete birçok 
konuda inşallah bu alışkanlıklar kazan
dırılır, Referandum denilen konu, bir 
(heyula, bir korku haline gelmezse, bir
çok ileri, modern ülkede olduğu gibi, 
Türkiye'de de, belki ileride bazı önemli 
konuları halka sormak, halkın fikrini al
mak herhalde o söylediğiniz katılıma de

mokrasinin en önemli unsuru olacaktır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) —. 
Siz önce önseçimi yapın da, milletvekili 
atama ile değil, önseçimle seçilsin. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletveki
li, lütfen efendim... Lütfen dinleyelim 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, ga
yet tabiî mahallî seçimler, genel seçim
lerle ilişkili değildir. Genel seçimlerde 
millet bize beş sene için yetki vermiştir. 
Biz iktidar partisi olarak, istersek, bu 
yetkimizi kullanır, geçen sefer olduğu gi
bi 4 senede millete gidebiliriz. Bu, inn 
kân dahilindedir. 

Mahallî seçimlerin kendine göre şart* 
lan vardır, kendine göre hususiyetleri 
vardır. Yalnız şunu anlamak mümkün 
değildir; Sayın İnönü diyor ki, «Mahallî 
yöneticiler yasa yapmazlar, yasa yap
madıkları için süreleri kesin belli olmalı
dır.» Hükümet de yasa yapmıyor, hükü
met de yönetiyor, yani hükümetin de 
süresi kesin belli olmalıdır diye bir ne
tice mi çıkaracağız sizin bu sözünüzden? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şimdi, buradan gelmek istediğim şekil 
şu: Niçin merkezî idare, yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, halkın temsilcileri, 
bir yetkiye sahip olamıyorlar da, bu ma
hallî yöneticileri, icabında bir sene ön
cesinden seçime götüremiyorlar? Bu, hal
ka inançsızlık demektir. Evet, basit bir 
«Anayasa prensibi» gibi gölgelere sığın
mayınız. Benim kanaatim, siz aslında bu 
seçimin -tabiî, Anayasa Mahkemesi ka
rarına göre- mümkün olsa daha sonra 
yapılmasını istersiniz. Çünkü zannediyor
sunuz ki, Anavatan İktidarı zaman geç-
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tikçe daha fazla yıpranıyor; bütün hesap 
bu noktaya geliyor; bunu da huzurunuz
da açık seçik söylüyoruz; ama işte, «hod
ri meydan» dedik. Bakın, 5 inci senede
yiz; niye kaçıyorsunuz? Anamuhalefet. 
partisinin şu seçim meydanından kaçtığı 
hiçbir memleket görülmüş müdür? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz ni
ye kaçtınız haziran seçimlerinden? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen 
de inanmıyorsun ya söylediklerine. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Benim sözlerime inanman 
için, yani söylediğim sözlere dikkat et
meniz lazım. «Gelin seçime» diyorum; 
niye gelmiyorsunuz?.. 

Geliniz, şurada Anayasa değişikliğine 
ve seçim tarihine oy veriniz. Seçim ta
rihi için baktım, bu «baskın» kelimesi
ni de Sayın İnönü öbür taraftan aldı, 
Yanyana duruyorsunuz; «baskın» keli
mesini siz de kullanmaya başladınız. Bas
kın olmasın diye, işte 13 Kasım 1988 
dedik; ne var yani?.. Hatta 13 Kasım 
1988 bir parça yağmurlu da olabilir; ya
ni biz biraz daha sıkıntıya düşebiliriz, 
sizin hesabınıza göre. Geliniz, çok rica 
ederim... (SHP sıralarından gürültüler) 

Ama unutmayınız, gerek referandu
ma gidersek, gerekse seçimde, siz nasıl 
burada bangır bangır bağırıyorsanız, biz 
de sizin seçim meydanlarından kaçtığı-
nığızı bağıracağız. (ANAP sıralarından; 
«Bravo» sesleri, aılkşlar) 

Tabiî siz, Anayasanın... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Han

gi yüzle seçim meydanlarına gideceksi
niz?.. (İANAP sıralarından «Dinle, din
le» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bütün hayalinizde, bizim bu 
seçimleri geriye atacağımızı düşünüyor
dunuz, öyle hesap ederek geldiniz; ama 
seçimi öne alabileceğimizi hiç düşünme
diniz. Düşünmediğiniz için de, bir ar
kadaşım oradan hâlâ, «Siz erken bir se
çime ne yüzle çıkacaksınız?» diyor. E, çı
kıyoruz, buyurun hadi bakalım; hadi ba
kalım görelim sizi... (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Anayasanın gölgesine sığınarak veya 
Anayasayı bahane ederek; «Efendim, 
Anayasa değiştirilmesin. Biz seçime va
rız ama, Anayasa değiştirilirse bu daha 
yanlış olur, onun için bunda yokuz» de
mek, resmen seçimden kaçmak için, ha
tırlarsanız, güreşe çıkmak istemeyen peh
livanın mazeretleri vardır, o mazeretler
den birine benziyor. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sadece o kadar değil Doğru Yol Par
tisine söylüyorum: Şimdi, bir taraftan 
«Seçime varız» diyeceksiniz, ilk önce eşit 
şartı seçim isteyeceksiniz, «Anayasaya 
uygun seçim» diyeceksiniz;. Ve gösteri
yoruz ki, söylediğimiz bütün bu madde
lerin hepsi Anayasa Mahkemesine git
miş, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmemiş; bunu da söylüyoruz. Ondan 
sonra geleceksiniz, «Şartlan kaldırdık, ye
ter ki, seçime gidelim» diyeceksiniz; ar
kasından geleceksiniz, tekrar manevra 
yapacaksınız. Bakın ne diyor: «13 Ka
sım tarihini koymasaydınız, biz öbürle
rine vardık». Canım 13 Kasım tarihinde 
ne var yani? «Ekim» demedik ki «Eklim» 
deseydik belki o vakit haklı olabilecekti
niz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — öyle de
medik, dürüst seçim yapın, varız, dedik. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, bütün bunlar gösteri-
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yor ki, burada, milletin huzurunda açık 
seçik ifade ediyorum. Anamuhalefet Par
tisi de, Doğru Yol Partisi de resmen mil
letten, seçimden kaçıyorlar. (ANAP sı
ratlarından «dBraıvo» sesleri, alkışlar) 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz is
teyen... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, bana söz verecektiniz? 

BAŞKAN — Bilaihara vereceğim Sa
yın Toptan. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Şimdi söz vermeniz gerekmez miydi? Sa
yın Başkan? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim; şahıs
ları adına yapılan konuşmalardan sonra 
size söz vereceğim. 

Sayın özer Gürbüz; buyurun, efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; iktidarın, da
ha önceki Yerel Yönetim Yasasını bile 
'bile, hatta Sayın Başbakanın «Bir kere 
Anayasa ihlali etmekle bir şey olmaz» de-
yişliyle, bile bile Anayasaya aykırı yasa 
çıkartmasının bir tek amacı vardı, Hazi
randaki yereli ara seçimlerinden kaçmak. 
Bir tek amacı vardı ve bu amacına ula
şabilmek için, ara seçimlerden kaçabil
mek için, bile bile Anayasaya aykırı bir 
yasa çıkarttılar. 

O yasa görüşülürken de açık açık an
lattık; bu Yasa Anayasa Mahkemesinden 
dönecektir, dedik. .Çünkü yasa, Anaya
sanın koyduğu, 1982 Anayasasının getir
diği 5 yıllık yerel yönetimlerin görev gü
vencesini ortadan kaldırmaktadır, 5 yıl
dan önce seçim1 yapmaya çalışmaktadır. 
Bu, Anayasaya aykırıdır. Bunu bile bile 

-Sayın Başbakanın deyimiyle- bir kere 
Anayasayı ihlal etmek için seçimden kaç
tılar. Seçimden kaçan iktidardır. Biz hiç
bir zaman seçimden kaçmadık ye kaçmı
yoruz; 'bunu, konuşmamda açıklayacağım. 

Yine eski Adalet Bakamı Sayın Sun
gurlu belletiyor ve diyor ki, «Biz ya
sayı çıkarttık, Anayasa Mahkemesi bize 
yol göstersin diye.» 

Doğrusu, bir Adalet Bakanı, bir hu
kukçu, «Anayasa Mahkemesi yol gös
tersin» demez. Oturur hazırlar, Anayasa
ya uygun bir yasa çıkartır. Bu iktidar he
nüz Anayasaya uygun bir seÇim yasası 
dahi çıkaramamaktadır. Yasalar her gün 
Anayasa Mahkemesinden dönmektedir. 

Sayın Sungurlu iyi bilirler; stajyer hâ
kimler vardır. Göreve yenli başlarlar, kür
süye çıkarlar, dosya önüme gelir, bir türlü 
çözemezler; «Yargıtay bize yol göstersin» 
diye bir karar verirler ve dosyayı Yargı-
taya gönderirler. Ancak, kırık not alırlar; 
Yargıtay bozar ve kırık not alırlar. 'İkti
dar da, Anayasa Mahkemesinin bu açık 
bozması karşısında kırık not almıştır. 
Eğer bu kırık not devam ederse, yargıç
ların terfileri gecikir, Bizıim iktidar da 
henüz stajyer iktlidarlıktan kurtulama-
maktadır; stajyer iktidar, her şeyli bir 
yerlerden öğrenen aceleci iktidar... 

Sayın Başbakan, «Mart ayında seçim 
yapılamaz. En güzel seçim ökim ayında 
yapılır» diyor. Oysa, 2972 sayılı Yerel 
Yönetim Yasası ANAP iktidarı zama
nında çıkmıştır ve bu Yasa çıkarken de 
ısrarla mart ayında seçim yapılması isten
miştir. «Mart'ta olamaz, yollar bozuk» 
denince de, «Yollar düzeldi» denmiştir. 

Sormak istiyorum : Acaba 1984'ten iti
baren yollar mart ayında daha da mı bo
zuldu da ANAP İktidarı bu kez martta 
seçime gidemiyor; yolları daha da mı 
bozdu, 1984'ten de mi daha geriye dü
şürdü?1 
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Sayın Özal, «Ekim ayında illâ seçim 
olur» diyor; «Ekim ayı en uygun aydır, 
'bu hep böyle olmalıdır.» 

2972 sayılı Yasa ANAP İktidarı za
manında çıktı. Yasanın seçim dönemi, 
seçtim başlangıç tarihi ve seçim günü ile 
ilgili 8 inci maddesi, seçim tarihini hazi-
ran ayı olarak gösteriyor, Aynı ANAP İk
tidarı, dört sene önce, «Haziran ayında 
seçim olur» diyor; şimdi, «Haziranda ol
maz, ekim ayında olur» diyor. Dört sene 
önce, «Martta seçlim yapalım» diyor; şim
di, «Martta olmaz; martta milleti çamur 
içinde bırakmayalıımv Biz milleti seviyo
ruz, üzmüyoruz» diyor. Anlaşılıyor ki, 
Sayım Özal milleti sevmiyor, iktidarı se
viyor, koltuğunu seviyor; koltuğundan ay
rılmamak içim seçim yasalarına yaslan
mak istiyor. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Neden karşı çıktığımız daha önce an
latıldı; 'Sayın Genel Başkanımız açık açık 
anlattı. Ancak, Sayın Başbakan ve Sayın 
Sungurlu yine bunu anlamamış gibi gös
teriyorlar; sanki biz ıseçimden kaçtık gi
bi... 

Biz, Anayasamın değişikliğine iki ko
nuda karşı çıktık : 1. Anayasanın bir
çok değişecek maddesi var. Bunlar görü
şülmeden, değişmeden, sırf seçim yararı, 
seçlim çıkarı var diye, ağustos ayında te
lefonlarla, telgraflarla Meclisi aceleyle 
toplayarak, Anayasa Komisyonunun belli 
sürelerini kısarak, Meclisteki görüşmele
rin sürelerini kısarak Anayasa değiştiril
mez. 

«Partilerarası diyalog» deniyor. Par
tilerarası diyalog, partililerin gözgöze bak
masıyla ya da koridorda karşılaşınca 
«Nasılsınız?» diye hatır sormasıyla olmaz. 
Seçim yasası gibi, Anayasa gibi çok ciddî 
temel yasalar değiştirilirken bir araya ge
linir, oturulur, görüşülür ve düşünülür. 
Sayın Özal şaşıyor; buna karşı geliyor

sunuz da, beraber neyi düşüneceğiz?.., 
Oturup düşündükmü ki, oturup tartıştık 
mı ki, çalışanlarla, ilgili partilerarası bir 
komisyon oluşturduk mu ki?.. ANAP 
İktidarı buna da katılmadı, hiçbir konu
da diyaloga yaklaşmadı; ama bugün ge
liniyor, diyalogtan bahsediliyor, «Anaya
sa maddesi değişsin» deniyor. Anayasa 
değişikliğini samimî ve gerekçesini ye
terli görmüyoruz. 

2. 1982 Anayasası, yerel yönetimle
rin özerkliğine dayalı olarak 1961 Anaya
sasında olmayan bir yenilik getirmiştir, 
«Seçimler beş yılda 'bir yapılır» demiştir. 
Bunun amacı, bunun isteği, özerk olan 
yerel yönetimlerin ne zaman seçiminin 
yapılacağını, ne kadar çalışacağını, seçi
me katılan seçmenin kaç yıl için seçtiği
ni bilmesi içindi; daha doğrusu, görev 
güvencesi içindi. Bugün ANAP İktidarı, 
sırf bu sene seçim yapabilmek için, sırf 
seçimi ekim ayına alabilmek için, mart 
ayından üç ay daha öne alabilmek için; 
daha doğrusu mart ayında yapılacak se
çimden kaçabilmek için, martta normal 
zamanında yapılacak seçimden kaçabil
mek için, seçimi öne almaya çalışmakta
dır. Neden kaçıyor? Her gün kötü duru
ma düştüğü için kaçıyor. Neden kaçıyor? 
Hiç olmazsa şimdi havalar iyi gidiyor, 
ısınma sorunu yok. Kömür ve oduna zam
lar başladı. Odunun ve kömürün tonu 
80 -100 birt lira. Bu, memurun ve çalı
şanın tek maaşı. Ancak, bir ton odun 
alabiliyor. Deniliyor ki, kışa kalırsa se
çimde oyumuzu kaybeder, daha kötüye 
gideriz. 

Yine Sayın Başbakanın yer yer belirt
tiği bir tutkusu oldu. Cumhurbaşkanlığı. 
Eğer seçimler daha geriye giderse, Cum
hurbaşkanlığı seçimi gündeme gelecek. 
Oysa bu seçimi şimdi geçiştirebilirse, 
Cumhurbaşkanlığı seçimi için vakit kaza
nacak. 
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Sayın milletvekilleri, bu tip gerekçe
lerle Anayasa değişmez; Anayasa, daha 
başka gerekçelerle değişir. Bunun için bu 
teklife karşı çıkıyoruz. 

Yine Sayın Başbakan ısrarla, «Seçim
den kaçıyorsunuz» dedi. Bir anamuhale-
fet parti seçimden kaçmaz. Biz, hiçbir 
zaman seçimden kaçmadık ve kaçmıyo
ruz. 

ABDÜLBAK1 ALBAYRAK (İstan
bul) — Hayri buyurun... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ta
biî ömrünü genç yaşında tamamlamış, 
halktan koparak âdeta bitkisel hayata 
girmiş böyle bir iktidarla seçime gitmek
ten neden kaçalım?.. Toplumun hiçbir 
derdine çözüm getirmeyen, hayatı her 
gün pahalılaştıran, çekilmez hale getiren, 
gencecik insanlarını işsiz, aş'sız ve umut
suz bırakan, her gün artan işsizliğe hiç
bir çözüm getirmeyen, ev kirasını dahi 
karşılayamayan 80 - 100 bin lira gelirle 
memuruna, işçisine, emeklisine hayatı 
zindan haline getiren, esnafına siftahsız 
dükkân kapattıran, sattığı malı rafına 
koydurmayan, altından kalkılmaz faiz ve 
kredi politikası, 'bozuk ekonomik mode
liyle esnafını, tüccarını, fabrikatörünü, 
sanayicisini ve binlerce işadamını iç ka
pattırmaya zorlayan, icralara düşüren, 
iflas ettiren böyle bir iktidarla bir an ön
ce seçime gitmekten neden kaçalım?.. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) Kaçmıyorsanız, buyurun... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Köy
lüsünü bir avuç gübre alamaz, toprağını 
ekemez hale getiren, ele güne muhtaç 
edip icra kapısına düşüren, yılların biri
kimiyle alabildiği traktörüne mazot ala
maz, yedek parça alamaz, traktörünü 
kullanamaz hale getirip tekrar karasaban 
devrine döndüren bu iktidarla neden se
çime gitmeyelim?.. 

— im 

İnsanını hastane kapılarında süründü
ren, insan sağlığını ticarî meta haline ge
tiren, cenazelerini hastanelerde rehin bı
raktıran böyle bir iktidarla bir an önce 
neden seçime gitmeyelim?.. 

Kendi öz yurttaşından kuşku duyan, 
hâlâ kendi insanını fişlemeye devam eden, 
güç koşullarla öğrenim yapıp, devletin
den iş. isteyen insanını kapı önünde işsiz 
bırakan, kendi insanını sevmeyen, seve-
meyen böyle bir iktidarla bir an önce se
çime neden gitmeyelim?.. 

İktidar, halkına gitdemez, sokağa çı
kamaz hale gelmiştir. Muhalefetin binler
ce sevgi dolu yurttaş tarafından karşılan
masına karşın iktidar, valilerin baskısıy
la boşaltılan dairelerden çikan memurlar 
ve öğrencilerle başbaşa kalmaktadır. 

Vatandaşın «Açım, işsizim» feryat
ları karşısında bakanlar yurtta dolaşamaz 
hale gelmiştir. «Halka gitmiyorsunuz» sö
züne karşı Sayın Başbakan, «Cuma na
mazlarım halkla birlikte kılıyorum» diye
bilmektedir; ancak bunu diyebilmekte
dir. 

Yatırımlar, parasızlık nedeniyle dur
durulmuş, geçici işçilerin işlerine son ve« 
rilmiş, müteahhitler hak ettikleri istih
kakları alamamaktan iflas eder hale gel
miş, Köyişlerine alınan dozerler mazot 
parası yokluğundan yatar halde kalmış
tır. 

İktidarın «Tasarruf tedbirleri» diye 
halkı sıkmasına karşın, Devlet lüksü, 
mefruşat lüksü, ziyafetler, araba, uçak 
ve yat saltanatları sürüp gitmektedir. 

Zamlar nedeniyle, vatandaş telefonu
nu kullanamaz elektriğinin düğmesini çe-
viremez hale gelmiştir. 

Bir tek hayalî ihracatçılar, vurguncu
lar, rüşvetçiler, ihale ve satın alım ko
misyoncuları, aracılar, tefeciler bu ikti
dardan memnundur. 
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Sayın Başbakan, yasada yeri olma
yan TRT'nin 19 uncu maddesinin zorla
ma yorumuyla fiilen TRTyi işgal etmiş, 
«Gelişen Türkiye» programında; sübvan
siyon, evladına verilemeyeceğini, evladın 
kazanıp, çalışmayı öğrenmesini istemek
tedir. Oysa, üvey evladı üretici köylüden 
esirgediği devlet desteğini, iktidarın öz 
evladı hayalî ihracatçılardan, batan şir
ketlerden, usulsüz milyarlık kredi alanlar
dan ve beli holdinglerden esirgememek-
ttedlir. 

Köylüye balık vermek yerine, balık 
tutmasının öğretilmesi öğütlenirken, 'belli 
kesime hâlâ balık verilmektedir. Köylü, 
işçi, işsiz, memur, emekli, dul, yetim, 
esnaf ve sanatkâr, iktidardan sadece na
sihat almaktadır. El'betteki bunların ce
vabı en yakın seçim sandığında ya da 
referandum sandığında mutlaka verile
cektir. Halkımız, seçimden sonra zam ya
panlardan daha akıllı ve daha kararlı ol
duğunu ilk sandıkta mutlaka gösterecek
tir. 

SHP, kurultayını tamamlamış, her 
gün halkının güVeni ilgisi ve sevgisi ile 
hızla iktidara doğru yürümektedir. Her 
vesileyle iktidar sorumluluğuna hazır ol
duğunu göstermdktedir. îktidan en çok 
korkutan da budur. Oysa, bilinmektedir 
ki, korkunun siyasî ecele faydası yoktur. 

İktidar, bunca olumsuzluklar yanın
da, Başbakanın devlet parasıyla yaptığı 
Hac ziyaretine umut bağlamış, Haccın 
izleri geçmeden seçim yapma acelesine 
girmişse, bunda da yanılmaktadır. 

MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Sa
yın Gürbüz, siz olsun söylemeyin, size 
hiç yakışmıyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — An
latıyorum. 

Bizde bir gelenek vardır, sanırım tüm 
ülkemizde de böyledir; hacca giden dük

kânım kapatır, bilerek veya bilmeyerek 
yanlış yaparım diye teraziye el atmaz. 
Herhalde bu gelenek her tarafta vardır. 
Hacdan sonra dükkân açanlara, müşteri 
artırmak için hacca gitti gözüyle bakar
lar ve pek itibar etmezler. Umarım, Sa
yın Başbakan da dükkânını kapatacak
tır. Esasen vatandaş çoktan bu dükkânı 
kapatmıştır ve iktidardan umudunu kes
miştir. İktidar, seçimde kendi lehine kul
lanacağı devlet imkânlarına, seçim yasa
larına, Fakir Fukara Fonuna ve TRTVe 
güvenerek «Hodri meydan» demektedir. 
Biz de SHP olarak, her gün artan halkın 
sevgisine, halkın güvenine ve doğrudan 
doğruya halka güvenerek «Hodri mey
dan» diyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun, Anayasayı zorlamadan, zama
nında seçime gidelim. 

İktidar, Anayasaya uygun Mır seçim 
yasası dahi çıkaramaz hale gelmiştir. 
Eğer Anayasaya uygun bir seçim yasası 
çıkarabilirse, yarın için dahi seçim ka
rarı alsanız, SHP ıtüm örgütüyle her an 
seçime hazırdır, hiçbir seçimden kaçıma-
makıtadır. Çünkü, kamuoyu yoklamaları, 
halkın coşku ve ilgisi göstermektedirki, 
blirinci parti SHP'dir ve iktidar SHP'nin-
dir. 

Hepinize saygılar sunanım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
BaŞkan, değerli üyeler; aslında Başkanlık; 
Divanının bütçe müzakereleri sırasında 
da yaptığı bu uygulama, özellikle kişisel 
konuşma yapan milletvekilleri için bir 
haksızlık teşkil etmektedir. Bu usule i -
gilli konuşuyorum; çünkü Başbakan, 
önemli bir bütçede çıkıp konuşmakta, on
dan sonra Meclisin salonu boşalmakta
dır. Halbuki miletveklteri de, grup söz-
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cüleri gibi, biner milletvekilidir ve o şart
ları haizdir ki, onların da burada, Meclis 
salonlunda bütün fikirlerinin özelikle hü
kümet ımensupları tarafından, iktidar par
tisi milletvekilleri tarafından duyulması 
lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, bir ağustosun sı
cağında memlekette Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olağanüstü toplantıyla çağrılı
yor. Toplantı gündemi de, Anayasada yer 
alan yerel seçimlerin beş yılda bir yapı
lacağına liıDişkim hükmün değiştirilip, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bunu bir yıl 
öne alma yetkisini verme meselesidir,. Bu 
kadar gülünç, 'bu kadar hafif bir gerek
çeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
ğanüstü toplmatıya çağrılamaz. Bu, Türki
ye Büyük Millet Meclisimli hafife almak 
demektir. 

Soruyorum ANAP'a : Siz 2972 sayılı 
Kanunu çıkarırken niye düşünmediniz? 
Anayasamın bu hükmünü o zaman değiş-
tiğseydimiz... Ağustosun bu sıcağında 
memleketin bunca meseleleri dururken, 
Türkiye'de faşizmin en koyu uygulama
ları varken, insan tokları yokken, karnın-
dakli çocuğu ile bir kadımın bacağıma zin
cir vurulurken, bunlarla uğraşma fırsatını 
Büyük Millet Meclisinden alıp da, bir ye
rel seçimi kanununu .gündeme getirerek 
dikkatleri bu kadar dağıtıyorsunuz... 

Arkadaşlar, bunun hesabı çok basit. 
Bir ANAP kongresi yapıldı, Başbakana 
bir kurşun sıkıldı. Bunu nefretle kınıyo
ruz. Sayın Başbakan burada kendisine 
gazi unvanını taktı. Arkasından, laik Tür
kiye Cumhuriyetinim Başbakanı olan 
Başbakan, hacca ıgiitti. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Sayım Başkam, bu konuşmanın günlemle 
ne ilgisi var?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müda
hale etmeyin... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
letin radyo ve televizyonunu Anayasaya 
aykırı olarak, laik cumhuriyet ilkelerine 
aykırı olarak kullanarak, ayrıca haccın 
da ilkelerine aykırı olarak kullanarak, 
hacdan da Türkiye'ye yayın yaptırarak, 
bir nevi hacca inancı yok derek... (ANAP 
s ıralarından gürültüler) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Girişmsdiğinliz bir bu ıiş 
kalmıştı, şimdi fetva veriyorsun. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekilleri, lüt
fen dinleydim efendim; dinleyelim efen
dim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ken
disi, kazandığı hacı unvanını millete yut
turacağı ümancına kapılarak, «Bern Hacı 
oldum, Hacı Gazi Efendi unvanını aldım» 
dedi; bumdan da daha dyi bir fırsat yok, 
omdan sonra ben erken seçime gideyim... 

Değerli arkadaşlar, bu çok ucuz 'bir 
politikadır. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Müslümanlığın 5 şartımdan 
biri hacca gitmektir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleye
lim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Aslın
da bu meseleleri ağzımıza almak blizıim 
için hafiflik olur; ama bu hafif lafları 
siz bize aldırtıyorsunuz. 

Bir laik Türkiye Cumhuriyet Devleti
nin Başbakanı hacca gidemez; gidiyorsa 
istifa etmelidir. (ANAP sıralarımdan gü
rültüler, «Yuh» sesledi) 

YAŞAR ALBAYRAK (îıstambul) — 
Yuh... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yuh 
senim babama, sama... Tamam mı? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

•KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
kürsüde, burada «Siz isterseniz şeriatı ge
tiririz» dediler; ama şeriat bu devlete ge
lemez, şeriatı 'bu devlete getirmek isteyen
lerin hesabını onlara sorarız, onları bu 
Meclisin kapısından içeri sokamayız. 
{ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayım 
Genç... (ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu 
•bilmeniz lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti 
laik bir devlettir, laik devlet olarak kala
caktır. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, din
leyelim efendim. 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Saçmalıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
dinden başka, elinizde bir sermayeniz yok
tur, (ANAP sıralarından gürültüler) 

NURİ GÖKALP (İstanbul) — Haka
ret ediyor efendim. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, din
leyelim lütfen... (ANAP sıralarından gü
rültüler) Dinleyelim lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz di
ni istismar ediyorsunuz... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim... 
KAMER GENÇ (Devamla) —. Aslın

da... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir saniye 

durur muşumuz efendim? 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; Sa
yın Genç, bir saniye efendim. 

. 'KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika müsaade edin, 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bun
ların dinlemeye tahammülü yoktur... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika müsaade edin. 

Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü 
kesmeyelim efendim. 

NURİ GÖKALP (İstanbul) — Haka
ret ediyor efendim. 

BAŞKAN — Dinleyeceğiz efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim... Dinleyeceğiz efendim; fikri
ne... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Haka
reti hak edene yaparım. Hacca gitmeyi 
söylemek nakaretse, tamam söylerim bu
nu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; 
onun takdiri bize ait efendüm. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
İn aşağı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer 

erkekliğin varsa gel indir 'beni. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «İn aşağı» sesleri) 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
İn aşağı... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gel... 
Gel gel... (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Başbakan hac 
yollarında gezerken, yatlarda safa sürer
ken ben Tunceli'ye gittim. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Dini vecibesini yerine getlir-
di. İnşallah sen de getirirsin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Benim 
orada gördüğüm manzara şu : Vatandaş
lar sabah saat 09.00'dan önce, akşam da 
saat 19.00'dan sonra evinden dışarı çık
mıyor. Devletin güvenlik güçleri, Türkiye' 
de sanki işgal edilmiş bir yörede görev 
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yapıyorlarmış gibi, istediğini vuruyor, is
tediğinden istediği haracı alıyor, istedi
ğine de istediği hakareti yapıyor. Bir mil
letvekili olarak maruz kaldığım muame
leyi size açıklamak isterim arkadaşlar. 
Ben Ovacık İlçesinde saat ll.OO^de otel
de yatarken, otelin kapısında 25 kişilik 
güvenlik güçleri bir vatandaşı dövüyor
lardı. Pencereyi açıp kendilerine, «Döv
meyin o vatandaşı, bırakın» dedim. Onu 
bıraktılar, «tn ulan aşağı» dediler. Ben 
aşağı iner inmez hüviyetimi göstererek 
«iBen milletvekiliyim» dedim. Etrafımı 
çevirdiler ve o meydana giriş çıkışları 
yasakladılar. Birisi tüfeğin kabzasını kal
dırarak başıma vurmaya kalkıyor, birisi 
elini silahına atıyor, öbürüsü namluyu 
bana çevirip vurmaya kalkıyor, diğeri 
engel oluyor; «Senin milletvekilliğini kim 
dinler, sen kimsin? Hadi gidelim kara
kola» diyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhu
riyeti milletvekiline bu kadar sorumsuz
ca davranan bir güvenlik görevlisinin, 
dağda, ormanda rastgeldiği masum insan
lara nasıl bir muamele yapacağını tahmin 
etmek zor değildir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, mevzu ile 
ilgili konuşalım efendim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Mev
zu ile ilgili konuşuyorum Sayın Başkan; 
bugün (Türkiye'de faşizm vardır, diyorum. 

BAŞKAN — Konumuz, Anayasanın 
değişikliği efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Doğu 
ve Güneydoğu Anadolüda faşizm vardır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olağanüstü toplana-
eaksa, ellbetteki böyle basit bir madde 
için olağanüstü toplanmamalıdır. Tür
kiye'de uygulanan antidemokratik uygu
lamaların incelenmesi, Türkiye'de fa
şizmin tamamıyla kaldırılması, demok

ratik hak ve özgürlüklerin vatandaşlara 
tanınması konusunda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin olağanüstü toplanması la
zımdır. 

Bugün Türkiye'de ANAP İktidarı 
ekonomiyi çökertmiştir. Her ayın 15'inde 
Merkez Bankasında 150 milyar lira para 
bastırıyorsunuz da getirip devlet memu
runun maaşım ödüyorsunuz. Merkez Ban
kasının bilançolarını görmüyor musunuz? 
Devletin bugünkü emisyon hacmi 4 tril
yona vardı. Siz iktidara geldiğiniz za
man 1,5 trilyon seviyesindeydi. Memleke
ti 1983 yılında 13 milyar dolar borçla 
aldınız, bugün iç ve dış borçların yekûnu 
100 trilyonu geçti. Uluslararası borsalar
da Türkiye'nin kote edilmiş dış borcu 57 
milyar dolar. Memleketi bitirdiniz. Mem
leketi bitirdiniz; ondan sonra tek daya
nağınız ne oluyor? Gidyorsunuz, hacdan 
medet umuyorsunuz. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — O zaman seçime gel, niye kaçı
yorsun?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O hal
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer 
olağanüstü toplanacaksa, o zaman buyu
run bu konuları inceleyelim. 

Değerli arkadaşlar, burada biraz ön
ce konuşan Anavatan Partisi sözcüsü Sa
yın Sungurlu, «Efendim, mart ayında 
yollar kapalı» dedi. Kendilerini davet 
ediyorum, buyursun, benim memleketim 
olan Tunceli'ye gidelim; nahiye yolları 
kapalı mıdır, köy yollan kapalı mıdır, 
değil midir? Bugün Tunceli hudutları 
içinde daha temeline harç atılmış bir ya
tırım yoktur. Buyurun... O halde, benim 
memleektim için yol zaten ne ağustosta 
vardır, ne temmuzda vardır, ne martta 
vardır; benim için seçim martta yapılma
lıdır diyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biraz önce Baş
bakanı burada dinledik; biraz önce ANAP 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı bu
rada dinledik. (ANAP sıralarından «Yoo, 
yoo» sesleri, gürültüler) Neyse canım 
Turgut özal, neyse... (ANAP sıraların
dan gürültüler, sıralara vurmalar) Efen
dim, sizinki de yanlışlık yaptı, biz ya
pınca hata mı? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 

Terbiyesizlik ediyorsun. (Gürültüler) 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ter

biyesiz sensin; kimse o terbiyesiz, sen 
terbiyesizsin. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Bir saniye efendini, bir 
saniye... (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sizin 
sözcünüz aynı şeyi yaptığı zaman ter
biyesizlik mi yaptı? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ana

yasayı iyi bilmek lazım; Anayasanın te
mel ilkelerini, maddelerini tümüyle naza
ra almak lazım. Bakın, 127 nci maddeyi 
niye koymuşlar? 127 nci madde, mahallî 
idarelere özerklik vermek için konulmuş. 
Siysaî iktidarın mahallî idareler üze
rindeki denetimi, vesayet denetimi 127 
noi maddede var. Ayrıca yerel yönetim
lerin, belediyelerin görevlerini suiistimal 
etmesi halinde siyasî iktidarın, İçişleri 
Bakanlığınca soruşturma sonucu kesin hü
küm alıncaya kadar onun görevine son 
verme yetkisi yine tanınmış 127 nci 
maddede. Parti olarak siz anlamak iste
miyorsunuz. 

Başbakan burada bir de diyor ki, «127 
nci maddeyi değiştirmek ideolojik de
ğil.» Bilakis ideolojiktir. Biz diyor ki, 
yerel yönetim birimleri üzerinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çok fazla ta

sarrufu olmasın. Niye olmasın? Çünkü, 
yerel yönetim birimleri, mahallî hizmet
leri yapmak üzere seçilirler. O halde, ma
hallî hizmetleri sağlıklı yapabilmesi için 
bunlar siyasî iktidarlara.karşı parlamento 
çoğunluğuna karşı kendilerini güvence 
içinde hissetmeleri lazımdır. İşte Ana
yasanın 127 nci maddesindeki ilke budur 
ve bu ideolojik bir meseledir. Siz bunu 
Ibir sene önoeye aldığınız zaman, beledi
ye başkanı daha doğru dürüst bir hizmet 
yapmadan bu defa seçim kaygısına dü
şecektir. Bugün sizin iktidarınız, kaç ta
ne, muhalefet partisine mensup belediye 
başkanını keyfî olarak görevden" almışsa, 
hepsi Danıştaya başvurmuş ve sonunda 
haklı oldukları ortaya çıkmıştır. îşte be
nim ilimin de belediye başkanını görev
den aldınız, daha sonra kendisi Danıştaya 
başvurdu ve Danıştay görevden alma 
işlemini oybirliği ile iptal etti. Yerel yö
netimler üzerinde tou kadar oynanır mı? 
Oynanmaz. Ama siz her halinizle Ana
yasayı tanımayan bir parti durumuna 
düştünüz. Niye?.. 

IBAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

2577 sayılı Kanun diyor ki, Danıştay 
kararları 60 gün içinde uygulanır. Be
lediye başkanı gidiyor Danıştaya, senin 
bakan olarak haksız yere o kişiyi görev
den aldığım tescil ediyor. Herkes hak
kında her iddia ileri sürülebilir; ama o 
iddianın doğru olup olmadığına karar 
verme yetkisi kime aittir? Danıştaya ait
tir, en üst yargı organına aittir. Peki, 
en üst yargı organı son sözünü söylemiş-
se, siz ne hakla bunu, 60 gün dolduğu hal
de kendi yetkinizi usulsüz kullanarak... 
(ANAP sıralarından «Kanuna uygun» 
sesleri) Belki kanuna uygun olabilir. Bu 
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kadar tahammülsüzlük göstermeyen efen
dim. Size anlatacağım çok şeyler var; 
gerçekten bazı şeylere ihtiyacınız var. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, 
lütfen toparlayınız. 

KAMBR GENÇ (Devamla) — Ama 
Sayın Başbakan burada 1,5 saat konuş: 

tu efendim. 
BAŞKAN — Sizin de süreniz geçiyor 

efendim, lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ha

yır efendim. 
(Bugün bir madde için halk oylama

sına gideceğiz. Bakın, bir referandum için 
milyarlarca lira devletin parasını harca
yacağız. Niye? Yerel yönetim seçimleri
ni 4 ay erkene almak için. Bu devlete gü
nah değil mi arkadaşlar?.. Bu memleket
te insanlar açlıktan ölürken, «Açız» diye 
bağırırken... 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (İstan
bul) — Bir tane var mı, Allah'tan kork?.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
let, memuruna maaş veremezken, işçisi
ne maaş veremezken, vatandaş inim inim 
inlerken, hastane kapılarında sürünürken, 
cenazesini morgta bırakıp kaçarken para 
bulamıyoruz; ama kendi keyfimiz için 
milyarlarca lira harcıyoruz. 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (İstan
bul) — O kadar üzülüyorsan «Evet» de. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer 
bu memleketi seviyorsak, Sayın Başba
kanın burada dediği gibi, hakikaten mem
leketi seviyorsak, bunlara meydan ver
meyelim; ama getirelim Anayasanın be
lirli ilkelerini büyük bir çoğunlukla 
değiştirelim; işte temel hak ye özgürlük
lerle ilgili, yangı bağımsızlığı ile ilgili, 
sendikal haklarla ilgili bölümünü değiş
tirelim ve bu arada bu maddeyi de ilave 
ederek halkoylamasına sunalım. Bu halk-
oylamasında halk isterse her madde için 
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oy versin; ama sizin yaptığınız işte hüs
nüniyet yok, art niyet var. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ta

mam efendim. 
Art niyet yar. Acaba nasıl bir ma

nevra yaparım da şu seçimden kaçarım... 
Niye 136 belediyede seçim yapmadınız 
haziran ayında?.. Çünkü gücünüz yoktu; 
ama seçimden kaçtınız; şimdi de referan
duma gidiyorsunuz. 

Biz erken seçime karşı değiliz, biz 
- yine size söylüyorum, anlayasınız - Ana
yasanın 127 ncü maddesinin mahallî ida
relere tanıdığı güvencelerin muhafaza 
edilmesini istediğimiz için, bu Anayasa 
oylamasına karşıyız, referanduma karşı
yız, değişikliğine karşıyız. Bunu iyi an
lamanız lazımdır. Bunu demagoji konusu 
yaparak «Seçimden kaçıyorsunuz» diyor
sanız, buyurun erken seçime gidelim; ha
di buyurun, varsanız buyurun erken se
çilme gidelim. (SHP sıralarından alkış
lar) Eğer yiğitlik varsa gidelim. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, to
parlayın; süreniz hayli geçti Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, biz burada her 
şeyi iyi anlayalım. Sayın Başbakan genel 
seçimlerden sonra bu kürsüde, «Ben ena
yi miydim ki seçimlerden önce zam ya
payım» dedi. Kimi enayi yerine koydu o 
zaman? Milleti enayi yerine koyduğunu 
ima etti; ama bu millet o lafınızın hesa
bını size soracaktır, her zaman soracak
tır. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — İşte 
gidelim de sorsunlar, biz de bunu söy
lüyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gö
receğiz beyefendi, göreceğiz. 
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Saygılar sunanım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BlAŞKiAN — Buyurun Sayın Toptan. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Oltan Sungurlu'nun, konuşması sıra
sında, beni ve arkadaşlarımı kastederek, 
«Sayın Demirel kendi söylemediği bazı 
şeyleri çıraklarına söyletiyor» beyanları 
üzerine söz almış bulunuyorum. 

Sayın Sungurlu'nun bizi çıraklıkla ni
telendirmesinin arkasında ne yattığını bi
lemem. Bu laf bizi küçültmek amacıyla 
söylenmişse, (ANAP sıralarından «Haşa, 
haşa» sesleri) söylenecek bazı sözlerimiz 
var. 

Hemen kuliste elime geçen dünkü bir 
gazete : «Yılların politikacısı DemireFiln 
mi, yoksa çırağı Özal'ın mı» diye başlı
yor manşeti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Oltan Sungurlu'yla bizim mekte
bimizde, meşrebimizde bir zamanlar be
raberlik var. Ben, şimdi çırağı olduğumu 
söylediği Sayın Demirel'ıin bakanı iken, 
Sayın Sungurlu da Adalet Partisinin 
- yanlış hatırlamıyorsam - Gümüşhane 
il ikinci Başkanıydı. (ANAP sıraalrından 
«Olabilir» sesleri) Tabiî olabilir. 

Ben, Sayın Demirel'in yanında bulun
muş olmakla O'nun çırağı durumunday-
sam, benim bakanlik yaptığım dönemde 
bizim ikinci başkanımız durumunda olan 
Sayın Oltan Sungurlu'nun da rütbesini 
tayin etmek sizlere ait olur. (DYP sıra
larından alkışlar) 

Sunu söylemek istiyorum : Sayın De
mirel'in en kötü çırağının Başbakan ol
duğu bir ülkede, Sayın Demirel'in çırağı 
olmak bize onur verir, şeref verir. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ka
nun teklifinin tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Şimdi, teklifin maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunacağım. Ancak, oyla
manın nasıl yapılması lazım geldiği hak
kında kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Lüzum yok Sayın Başkan, vakit geçir
meyin, oylamayı hemen yapın. Bayram 
namazı mı kıldırıyorsunuz? Neyi tarif 
edeceksiniz? 

BAŞKAN — Oylama, Anayasanın 
175 inci maddesi gereğince, gizli olarak 
yapılacaktır. Maddelere geçilmesinin ka
bulü için, Anayasanın öngördüğü üye 
tamsayısının beşte üçünün oyu; yani as
garî 270 oy aranacaktır. 

Gizli oylamanın ne şekilde yapılaca
ğını arz ediyorum : Başkanlık kürsüsünün 
önüne iki ayrı kutu konulacaktır. Bun
lardan bir tanesi oy kutusu olarak kul
lanılacaktır. Her milletvekiline beyaz, 
yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak ve 
mühürlü zarf birlikte verilecektir. Bun
lardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, 
mühürlü zarfa konulduktan sonra oy ku
tusuna atılacak; diğer iki yuvarlak ise, 
oy kutusunun yanındaki diğer kutuya bı
rakılacaktır. iki sayın kâtip üye, Başkan
lık kürsüsünün sağ tarafındaki komisyon 
sırasında yer alacaklardır. Üyelerden biri, 
adı okunan sayın milletvekiline gizli oy 
için kullanılacak yuvarlakları ve mühür
lü zarfı verecek; diğer üye ise, yoklama 
cetveline işaret koyacaktır. 

Oyunu kullanacak sayın üye, kâtip 
üyelerden yuvarlakları ve mühürlü zarfı 
aldıktan sonra oy hücresine girecek, oy 
olarak kullanacağı yuvarlağı mühürlü 
zarfa koyduktan sonra, yapıştırmak su
retiyle zarfı kapatıp hücreden çıkacak ve 
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kürsü üzerine konulan oy kutusuna zar
fı atacaktır. Diğer iki yuvarlağı ise, oy 
kutusunun yanındaki diğer kutuya bıra
kacaktır. 

Zarfın içerisine birden fazla yuvar
lak konulduğu takdirde oy geçersiz sa
yılacaktır. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Oyların renklerini açıklar mısınız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Oyların rengi hakkında 
da bir açıklama yapmam gerekiyor. Üç 
yuvarlak oy verileceğini ifade ettim. Bun
lardan beyaz renkli olanı kabul, yeşil 
renkli olanı çekimser, kırmızı renkli ola
nı ret manasındadır. 

Efendim, oylama şeklini bir daha tek
rarlıyorum. Bu, devamlı yapmadığımız 
bir oylama şeklidir, tekrarında fayda 
olduğunu zannediyorum. 

İçtüzüğümüzün hükmü icabı sayın 
milletvekillerine kullanmak üzere Kâtip 
Üyeler tarafından üç tane yuvarlak ve
rilecektir. Bunların rengi kırmızı, beyaz 
ve yeşildir. Kırmızı ret, beyaz kabul, ye
şil çekimser mana ifade eder. Bu yuvar
laklardan biri zarf içine konulup, zarf 
kapatılmak suretiyle oy sandığına atıla
caktır. Diğer yuvarlak oylar, oy sandı
ğının yanında bulunan ikinci sandığa bı
rakılacaktır. 

Zannediyorum, herhalde anlaşılmış
tır?.. 

Önümüzdeki iki sandıktan büyük ola
nı oy sandığıdır ve «Oy Sandığı» diye 
de üzeninde yazılıdır efendim. 

Elimde bulunan yuvarlak oylar bun
lardır; renkleri yeşil, beyaz ve kırmızıdır. 

Sayın milletvekilleri bu renkli yuvar
laklardan bir tanesini oy olarak kulla
nacaklardır; oy zarfına koyacaklar, zarfı 
kapatacaklar ve oy sandığına atacaklar

dır. Diğer ikisini ise, oy sandığının ya
nında bulunan şu gördüğünüz küçük san
dığa atacaklardır. 

Oyunuzun bulunduğu zarfın içerisin
de iki tane veya üç tane oy yuvarlağı bu
lunursa, oy iptal edilecektir. Bir tane oy 
kullanılmalı ve zarf kapatılmalıdır. 

Tereddütünüz varsa, bir daha açıkla
yabiliriz efendim... 

O halde oylamaya başlayalım efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, üç yaralı arka
daşımız var; itirazınız olmazsa ilk önce 
onlara oy kullandıralım efendim. 

(Maliye ve Gümrük Bakanı Bursa 
Milletvekili Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, 
Çorum Milletvekili Nevzat Aksu ve is
tanbul Milletvekili Orhan Demirtaş oy
larını kullandılar) 

BAŞKAN — Oylamaya devam edi
yoruz. 

(Ankara Milletvekili Beşer Baydar'a 
kadar oylar toplatıldı) 

«Onural Şeref Bozkurt...» 
BAŞKAN —Olmadı, olmadı Şeref 

Bey; zarfı oraya atacaksınız. Zarfın için
de oy yuvarlağı olacaktı; yanlış attınız. 
(SHP sıralarından, «Açık oylama değil, . 
geri dönemez» sesleri) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, açık oylama değil efendim; 
geri dönemez. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Şöyle düşünüyorsunuz : Şimdi, oy san
dığına oy yuvarlağını zarfa koymadan 
attı. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, arkadaşımız bir daha oy 
yuvarlaklarını alamaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bakın efendim oyunu kullandı. Sa

yımda yanlışlık olmasın düşüncesiyle boş 
bilr zarfı oraya atabilir. 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Tekrar olmuş olur. 

ALÎ ŞAHtN (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, oyunu açık atamaz, oy 
işaretli sayılır. 

BAŞKAN — Atmayacak efendim; 
oyunu attı, bilmiyoruz; oyu bitti. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Efendim, bir kez oy kullanır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Onun oyu geçersizdir. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, yapa

cağımız şeyi söyleyelim, yine konuşalım. 
Bir saniye oylamayı durdurun. 
Şimdi, arkadaşımız herhangi bir yu

varlağı zarfa koymadan oy sandığına at
tı. Zarfı da ikinci kutuya atmayı plan
larken muttali olduk. 

Şimdi, zarflarla pullar arasında eşit
lik sağlansın düşüncesiyle boş bir zarfı 
buraya atacağız efendim. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sizin söylediğiniz husus 
oy ayrımı ile ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, biz... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, söylediğiniz husus oy ay
ırımı ve tasnif işidir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, itirazlar haklı. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Peki, sonradan onu ya
pacağız efendim, sonra değerlendiririz. 

Siz şu zarfı buraya atın efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, diğer bir husus var : Oy 
yuvarlağını kutuya atarken ne olduğunu 
gördük, yeşil renkli yuvarlağı gördük. 
Bunun tutanaklara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, üyelerin elle
rini sokup oylarını gizlice zarfa koyma
ları için müsait bir yer yaptırdık. Sayın 
üyeler oylarını göstermeden ve zarfları 
yapıştırarak kullansınlar efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, buna rağmen, oylar gös
terilerek atılmaktadır; böyle olunca, oy
lama işi gizlilik esasına göre yapılmıyor... 

(Rize Milletvekili Şadan Tuzcu'ya ka
dar oylar toplandı) 

«Ahmet Mesut Yılmaz...» 

BAŞKAN —' Sayın milletvekilleri, 
Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'm 
yerüne, Devlet Bakanı Sayın Ali Bozer 
oy kullanacaklardır; vekâletleri vardır. 

(Sakarya Milletvekili Mehmet GÖ1-
han'dan itibaren oyların toplanmasına 
devam edildi) 

BAŞKAN — Oyunu (kullanmayan sa
yın milfetveikiıli var mı? 

Oylama lişlem'ine son vereceğim efen
dim. Oyunu ıkull anmayan sayın millıetve-
foili var mı efendini? 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
var mı? Yok. 

Oy verme istemi bitmiştir efendiim. 
Oy sandıiklları Divana getirilsin. 
{Oyların ayrımı yapııkiı) 

BAŞKAN — Anayasanın 127 nci 
Maddesıinin Üçüncü Fılkrasınm Değiştiril-
ımesıine Dair 'Kanun Teklifinin maddeleri
me geçilmesinin gizli oy sonuçlarım açık
lıyorum : 

Kullanılan oy ısayısı : 377 
Kabul : 283 
Ret : 93 
İptal : V 

Böylece teklifin maddelerine geçil
mesi Ikabül edilmiştir. (ANAP sıraıların-
dan allkışlıar) 
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Teklifin 1 inci maddesini okutuyo
rum : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 

nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasınun 127 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Mahallî idarelieırin seçimlileri Anaya
sanın <67 nci maddesindeki esaslara göre 
beş yılda bir yapılır. Ancak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, seçimlerin biır yıla ka-

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal 
ve 175 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 127 nci Maddesinin 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/79) (S. Sayısı : 82) (Devam) 

(BAŞKAN — Öğleden evvelki, görüş
melerde kanun teklifinin 1 inci maddesi 
okunmuştu. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
©diyoruz. 

dar öne alınmasına karar verebilir. Süre 
dolmadan boşalmalar halinde ara seçi-

7 me gidilir. Ara seçimin ne zaman yapı-
llacağı kanunda gösterilir. Kanun, büyük 
yerleşim merkezleri için özel yönetim bi-

i çimleri getirebilir.» 
i BAŞKAN — Sayın milletvekillleri, 

madde üzerindeki görüşmelerin yapıla
bilmesi; için, birleşime saat 15.00'e kadar 

Î ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 14.06 

Komisyon ve Hükümet yerlerimi al
ımı şiardır. 

Madde üzerinde söz allmak isteyen 
var mı efendim? 

HİKMET ÇETİN ^Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına Sayın Başkan. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — DYP 
Grubu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın Hikmet Çetin, buyurun efendim. 

»••'T «waw:rcr» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılın Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbuljut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Üıtlii (Bursa), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekiİlleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Bir
leşiminin ilkindi Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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SHP GRUBU ADINA HİKMET 
ÇETİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Özal ve ar
kadaşları tarafımdan verilen Anayasa de
ğişiklik önerisinin 1 inci maddesinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na söz aldım, bu vesileyle hepinize say
gılar sunuyorum. 

Değerlıi arkadaşlarım, demokrasinin 
askıya alındığı bir ara dönemde hazırla
nan. 1982 Anayasasından, çeşitli kuruluş
ların, siyasal partilerin, kurumların şikâ
yetleri olmuştur. En başta, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti olarak bizim şikâyetleri
miz olmuş ve parti programımızda, se
çim bildirgemizde bu Anayasanın hangi 
maddelerinin değiştirilmesi gerektiği ko
nusunda çok açık önerilerimiz olmuştur; 
bunların ayrıntılarına girmek istemiyo
rum. Biz, tüm si.yasaîl partilerin katılabi
leceği, çeşitli kuruluşların katılımıyla, öz
gürce ve demokrasi kuralları içinde bir 
Anayasanın hazırlanması gereğine de iç
tenlikle inanıyoruz. 

Bu Anayasa konusunda, az da olsa, 
demokrasi yönünde olmasa da, Anavatan 
Partisinin de zaman zaman şikâyetleri ol
muştur; hatta Sayın Başbakanın 1987 ge
nel seç imilerinden sonra grubumuza ve 
Genel Başkanımıza yaptığı ziyaretleri sı
rasında dile getirdiği şikâyetleri de var
dır. Örneğin; bütçe ayının ocak ayı ol
ması konusunda ve yeni bir .seçimden 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı seçimi için 15 gün gibi bir süre 
beklenilmesi konusunda Sayın Başbaka
nın şikâyetleri vardı. Buna benzer bazı 
başka şikâyetleri de dile getirildi; ama 
Anayasanın 127 nci maddesi 6 yıldır yü
rürlükte olmasına rağmen, ne Sayın Baş
bakanın, ne de Anavatan Partisinin başka 
bir yetkilisinin bu konuda hiçbir şikâyeti
ni duymadık. Ne zamana kadar?.. Son 

1,5 - 2 aya kadar. Ne zaman ki Anaya
sa Mahkemesi, Anavatan Partisinin yine 
Anayasayı ihlal ederek, Anayasaya karşı 
bir yasa çıkardığını tespit ederek ve bu
nu bir karara bağlayarak ortaya koyduk
tan sonra, birdenbire son 1,5 aydır 127 
nci maddenin tutmadığı, bu ımadidenin 
değişmesi gerektiği fikri ortaya atıldı. 

Bunun tek bir amacı var, Sayın Özal, 
kendi özel ve Özalsal hesaplan için 127 
nci maddeyi son 1,5 aydır kendisine en
gel görüyor ve birden Anayasa değişik
liğini gündeme getiriyor. Çünkü, Sayın 
Özall'a ve iktidar partisine göre, yasala
rın Anayasaya uygunluğu da -dün de 
belirtmeye çalıştığım gibi- hiçbir zaman 
bir sorun değildir, önemli olan, kendi 
amacına ulaşmak için, kendi özel ama
cına ulaşmak için, gerektiğinde hukuk 
kuralları, Anayasa ve yasalar tümüyle 
göz ardı edilebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 yılından 
bu yana anamuhalefet partisi olarak 39 
yasa konusunda Anayasa (Mahkemesine 
başvurulmuş. Bunlardan 34 tanesi so
nuçlanmış ve 21 tanesinin Anayasaya ay
kırı olduğu, Anayasa Mahkemesi kara
rıyla saptanmıştır. Oran olarak düşünmek 
gerekirse, başvuruların 2/3'ü yani yüzde 
70'e yakını Anayasaya aykırı bulunmuş. 
Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, 
bir iktidarın bu kadar kısa bir süre için
de bu kadar ağır ve bu kadar geniş bir 
Anayasa ihlali ile ve Anayasayı hiçe sa
yarak yasa çıkaracağını ve çıkartmış ol
duğunu sanmıyorum. Bunu da tek başına 
başarabilen, Sayın Özal'in iktidarı ve par
tisi olmuştur. Çünkü, Sayın Özal ve ikti
darının tek bir amacı vardır : «Madem 
benim Mecliste parmak çoğunluğum var, 
o halde gerektiğinde ben Anayasayı de
lerim; yasaları hiçe .sayarım, her seçim 
için gerektiğinde yeni bir yasa yaparım; 
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ahlak kurallarımı, demokratik gelenekle
ri tümüyle ortadan kaldırabilirim» anlayı
şı ve düşüncesi 'içindedirler. Sandıktan 
kendisini çıkartmak u'çin ne gerekiyorsa, o 
yola başvurmayı hiçbir zaman göz ardı 
etmiyor. Amaç, sandığa gidip, demokratik 
özgür bir seçim değildir. 

Elbette iki, her siyasal parti, her si
yasal İktidar, sandıktan çıkmayı ister. 
Bunun için, gereikirse kendisine uygun 
seçim zamanlarında seçim yapabilir; son
baharda veya ilkbaharda yapabilir. Bun
lar da doğaldır; ama, bunun için Anaya
sa değilıkliğine giderek, hem de alelacele, 
bir ağustos sıcağımda bütün parlamento
yu buraya toplayarak ve Türkiye'yi âde
ta tek bir gündeme sıkıştırarak Anayasa 
değişikliğiyle seçime gitmeyi, hiçbir de
mokratik ülkede görmek mümkün de
ğildir. IBu tutum, toplumda derin buna
lımların, sorunların tohumlarını ekmekte
dir; Sosyaldamokrat Halkçı Parti olarak 
bu 'uyarımızı yapmayı bir görev biliyo
ruz. 

Sabahleyin burada Sayın Başbakan bu 
konuya değinerek, «Ne var bunda; bir 
seneye kadar öne alıyoruz» dedi. Yerel 
yönetimlerle ilgili kurallar, bir sistem me
selesidir. Sabahleyin Sayın Genel Baş
kanımızın çok açıklıkla dile getirdikleri 
gibi, Avrupa'nın ve Batı'nın birçok de
mokratik ülkelerinde bir sistem benim
senmiş. Bu sisteme göre, yerel yönetim
ler yasama organı olarak düşünülmemek
tedir; bunlar, daha çok yürütmenin, yö
netimin organı olarak düşünmektedirler. 
Bu nedenledir ki, Amerika'sından, İs
panya'sına, Portekiz'ime kadar, yerel se
çimlerin bu özellikleri dikkate alınarak, 
parlamentoların yerel yönetimllerim seçim 
tarihlıerinii, seçim sürelerini değiştirmeleri 
büyük ölçüde kısıtlanmış, hatta olanak
sız hale getirilmiştir. Bizim- Anayasamı

zın 127 nci maddesi de böyle bir sistemi 
öngörmüş. Yani Anayasanın 127 mci 
maddesinin öngördüğü sistem; özerklikle
ri dikkate alınarak, yerel yönetimlerin se
çimlerinle karışılrnamıası sistemidir. 

Şimdi nereden çıkıyor, haziranım orta
sından itibaren Sayın Başbakan, bir ke
narından girerek, «Efendim, biz yerel yö
netim seçimlerini bir yıla kadar öne ala
biliriz.» diyor. Şimdi, şu soru da akla 
gelebiliyor : Eğer bu bir sistem değişikl-
ğiyse; yani yerel yönetim seçimlerinde de, 
tıpkı parlamento seçiminde olduğu gibi 
-yani Anayasanın 77 nci ve 78 nci «rad
delerinin öngördüğü şekilde- değişiklik 
yapılacaksa, o zaman ıneden bir yıl, ne
den bir yıla kadar?.. Çünkü, 77 nci mad
de çok açık; öne alabilir, 4 sene öne 
alabilir, 4,5 seme öne alabilir, 6 ay öne 
alabilir; ama Sayın Özal ve arkadaşla
rının önerisinde, «Bir yıla kadar öne alı
nabilir» sistemi getiriliyor. Eğer sistem 
değişikliği olacaksa, yani Anayasa ve Par
lamento, yerel yönetim seçimler ime kemdi 
seçimlerimde olduğu gibi karışacaksa, o 
zaman Anayasamın 78 inci maddesi var; 
yani bir harp halimde genel seçimllerim er
telenmesi durumu var. O zaman, bu niye 
yok 127 nci maddemin değişikliğinde? 
Çünkü değerli arkadaşilarım, tek bir me
deni var : Böyle düşünülerek, taşınılarak 
hazırlanmış bir sistem değişikliği de de
ğildir. Tekrar tekrar dile getirmeye çalı
şıyoruz; Sayın özal'ın özel ve Özalsal 
hesapları için, bir yıla kadar, şu anda ih
tiyacı öyle olduğu için bir yıla kadar -ki 
uygulamada bu 4 ay kadar olacak- olmak 
üzere yetki isteniyor. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, böyle özel amaçlı, 
özel çıkar içim bir Anayasa değişikliği
me sonuna kadar karşı çıkacağız, karşı 
çıktık ve bundan sonra da karşı çıkmaya 
devam ederiz. Bu konumum, seçimden kaç-
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ma, seçime gidip gitmemeyle hiçbir ilgisi 
yoktur; bu, ayrı bir olaydır. Seçim konu
sunu -eğer çok isteniyorsa- gelin hep be
raber konusalımı, genel seçimlere gide
lim; seçimlerden kaçıp kaçmadığımız o 
zaman çok daha açık ortaya çıkar. (SHP 
sıralarından, alkışlar) Ama siz, kendi özel 
amacınız için Anayasanın bir maddesini, 
kenarından böyle girerek, «Bir yıla ka
dar ben kendi özel amacım için bunu is
tiyorum» derseniz, buna elbette ki, Sos-
yaldamokrat Halkçı Parti olarak müsaade 
etmeyiz, bunun yolunu açmamak için 
elimizdeki tüm olanakları kullanmaya de
vam ederiz. 

'Değerli arkadaşlarım, ANAP İktidarı 
döneminde yasall alanda öyle bir keşme
keş yaratıldı ki -ben, ekonomik ve sos
yal tarafını bir yana bırakıyorum- bu 
dönemde ne siyasal partiler, ne Yüce 
Meclis, ne Yüksek Seçim Kurulu, ne de 
Allah'ın herhangi bir kulu, hangi seçi
min ne zaman, hangi kurallarla, hangi 
yasalarla yapılacağını hiçbir şekilde bil
memektedir. Çünkü, 1983 yılından bu 
yana hiçbir seçim aynı yasayla yapılma
mış; her seçim için ayrı bir yasa, her se
çim için özel bir yasa... Çünkü, devri 
Özal'da her seçimlin başka bir yasayla 
yapılması kural haline gelmiştir. Böyle 
demokrasi, böyle eşitlik, böyle gerçek 
parlamento düzeni dünyanın hiçbir yenin
de yoktur vıe olmamıştır. Bu, devlet yöne
timine, demokratik anlayışa yakışmaz; ol
sa olsa, şirket yönetiminde, holding yö
netiminde ancak karşılaşılabilir bir du
rumdur. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu gerek
siz anayasa ve seçim tartışmalarıyla, Tür
kiye'nin hızla büyüyen ekonomik ve top
lumsal! sorunları gündemden çıkarılmaya 
çalışılıyor. Şimdi, izninizle birkaç konu
ya değinmek istiyorum. 

Ekonomi, özal'ın kontrolünden tü
müyle çıkmıştır. Sayın Özal büyük laf
larla, 1983 yılından önce başlayarak, en 
kısa zamanda enflasyonu tek rakama in
direceğini bağıra bağıra televizyonda, 
(meydanlarda söyledi. Şimdi, haziran, 
temmuz sonu rakamlarına bir bakalım... 
Özal döneminde 1988 yılında enflasyon 
ve hayat pahalılığı Cumhuriyet tarihinin 
rekorunu kırmak üzeredir. Yıl sonu iti
bariyle enflasyon rakamı yüzdfe 76'ya çık
mıştır, hayat pahalılığı dayanılmaz bo
yutlara ulaşmıştır. Gelir dağılımındaki 
bozukluk inanılmaz boyutlardadır; işsiz
lik artmakta, toplum hızla bir ahlâk bu
nalımına doğru gitmektedir. Bütçe, yapı
sıyla, açığı ile anlamını yitirmiş bir borç 
defterine dönmüştür. Sanayilleşme dur
muş, yatırımlar durmuştur. Dış borç 50 
milyar doları aşmış ve Türkiye bir buna
lımın eşiğine gelmiştir. Bütün bunları bir 
yana bırakarak, hızla, Anayasa çiğneye
rek, Anayasa değiştirerek Sayın Özal se
çimlere gitmek istiyor... Elbette ki biz, 
ISosyaldemokrat Halkçı Parti olarak buna 
müsaade etmeme kararındayız. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaş -
Harım; sabahki konuşmalarında Sayın 
özal, zaman zaman Sayın ANAP sözcü
sü ile çelişen 'laflar da etti; yeri geldiğin
de, «1984 yılında seçimlere gidilmesine 
biz müsaade ettik» dedi. Halbuki Sayın 
Oltan Sungurlu, «Anayasaya karşı yasa 
çıkardınız» dendiği zaman, «Bu ANAP 
Grubunun değil, Yüce Meclisin kararı
dır» dedi. 

Şimdii değerli arkadaşlarım, bir konu
ya daha değinmek istiyorum. Elbette ki 
Türkiye'de tartışılabilir seçimller vardır; 
ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1983 
seçimleri kadar şaibeli bir seçim olma
mıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Onun için, 
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şaibeli .seçim söz konusu olduğu zaman, 
herhalde dünya demokrasi tarihine -sa
dece Türkiye'min değil- 1983 tarihi se
çimleri örnek bir seçiım olarak girecektir. 
(SHP .sıralarından «Girmiştir» sesleri) 
Onun için, Sayın özal; böyle bir ara 
dönem seçiminin ürünü olarak ortaya 
çıktığı için, zaman zaman bunlara öz
lemini de dile getiriyor. 1983 yılının özel 
müsaadeli, özel koşullu seçimi olmasaydı, 
bugün Özal ve ANAP'ın olup olmaya
cağını veya nerede olacağımı herkesin 
takdirine bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaş
larım; anımsayacaksınız, Sayın Özal, 29 
Kasım 'Seçimlerinden sonra şunu söyle
mişti : «Biz, ekonominin gereğini yapıyo
ruz» dedi. Buma karşılık, «Ekonomimin 
gereği ise, neden seçimlerden önce zam
ları yapımadınız?» diye sorulduğu zaman, 
«Ben, zamları seçimlerden önce yapacak 
kadar enayi 'değilim» demişti. Yapılacak 
olian, demokratik, özgür bir seçimde ki
min enayi olduğu, kimlin otaadığı, hal
kın özgür oylarıyla ortaya çıkacaktır sa
nıyorum. 

'Sosyaldemokrat Halkçı iParti olarak, 
bu yasa önerisinin tümüyle birlikte, özel
likle 1 inci maddesine de karşı olduğumu^ 
zu tekrar vurguluyor ve böyle kural dışı, 
ahlak dışı, geceyarısı baskınıyla Anayasa 
değiştirerek gidilecek olan bir seçime de 
sonuma kadar karşı çıkacağımızı bir ke
re daha belirtmek istiyorum. 

«Secini kaçağı» sözü çok sık söylen
di. 1988 yılında yapılması gereken yerel 
yönetim seçimlerinden kaçan, Anavatan 
Partisidir. Bizim için mesele, 1989 yılı 
Mart ayı, 1989 yılı Haziran ayı meselesi 
değildir, Anayasanın emridir bu; bugün 
yürürlükte olan Anayasaya göre, yerel 
yönetim seçimleri 1989 yılı Mart ayında 

yapılması gerektiği için, biz, «1989 yılı 
Mart ayı» diyoruz. 

Bu duygularla, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına hepinize saygılar 
sunuyorum. (SHP .şuralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayım Yaşar Topçu, bu
yurun efendim. (DYP siralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan Yüce 
Meclisin değerli üyeleri. Sözlerime hepi
nizi saygıyla selamlayarak başjlıyorum. 

Dün saat 15.00'ten bu yana Yüce 
Meclisimiz olağanüstü toplantısıyla, ma
hallî idareli er seçimlerinin birkaç ay öne 
alınıp alınmaması ve ilke olarak Yüce 
Mecüse, mahallî seçimlerin seçim döne
mini bir yıl kadar ya da bir yıllık süre 
içerisinde öne alma yetkisinin verilip ve
rilmemesi dün usul tartışmalarıyla, bugün 
kanun teklifinin tümü üzerindeki görü
lmelerle, akşam komisyonda komisyon 
faaliyetleriyle gayet yoğunca tartışılıyor. 

Yapılmak istenen şey, Anayasamın 127 
ne i maddesinin üçüncü fıkrası değiştiril -
mek suretiyle, Yüce Meclise, bir yıla ka
dar mahallî idareler seçimlerinin öne alım-
ması yetkisinin verilmesidir. 

Kanunun tümü hakkında burada par
ti gruplarını dinledik; Hükümet. adına 
Sayım Başbakanı dinledik. İktidar partisi 
ve Sayın Başbakan, bizi Doğru Yol; Par
tisi olarak, seçimden kaçmakla suçladı ve 
geçmişe ait bazı tarizlerde bulundu. Bi
zim, dürüst seçim istememize karşılık da, 
h:çhir cevap vermeden, «Biz dürüst seçim 
yapmaya hazırız» idameden, bunu diyeme
den bu kürsüden İndi, inmeden önce ba
zı şeyler söyledi; onları burada kısaca 
cevaplamak istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul!) — Sayın Topçu, Türk hâkimine ha
karet ediyorsun. 
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BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, lütfen dinleyelim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
defa şu 'hususu kesinlikle bilmemizi isti
yoruz ••: Biz, seçime varız; yarın varız. 
Niye Ikasım?.. Yarın varız; biz seçime 
yarın varız, biz bunu burada mart ayında 
iifade ettiık. (ANAP .sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar!) Dedik iki, haziran ayın
da seçime gelin, Sevgili Genel iBaşkanı-
mız ifade etti; haziran ayında seçime ge
lin. Geldiniz mi?.. Gelmediniz. Ne yap
tınız? Kaçtınız. 

ISayın Başbakan, «Biz uzlaşmacıyız» 
Idedi. 'Ben burada iifade ettim, «Gelin, 
noksanınızı biz tamamlayalım. 2972 sa
yılı Kanunu bu haliyle çıkarırsanız Ana
yasaya aykırı olur, Anayasa Mahkeme
si bunu geri çevirir. O zaman, siz bu se
çimi yapmak istemiyorsunuz, siz yüz kü
sur yerde yapılacak mahallî seçimlerden 
kaçmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu işte sa
mimiyseniz, buyurun, biz tamamlayalım» 
dedim. Sayın Adalet Balkanı buradan ce
vap verdi, «Bu kanun Anayasaya aykırıy
sa Anayasa Mahkemesinle gidersiniz; 
oradan geri dönerse seçimi yapamayız, 
dönmezse biz bu seçimi yaparız.» dedi. 
Yani, «Sizin desteğinize ihtiyacımız yok» 
dedi. Niye?.. Efendim, seçim olursa, bu 
seçimin dürüst şartlarda, Anayasanın ön
gördüğü şartlarda yapılmasını buradan... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Dürüst şart ne? Açık konuş. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Açık 
konuşuyorum; Anayasanın öngördüğü 
şartlarda seçimlerin yapılmasını biz bu
radan ısrarla istiyoruz diye bize bu ceva
bı verdi. Yani siz, '2972 sayılı Kanunu 
Anayasa Mahkemesinden ikaçırabilseydi-
niz, bu seçimi bizimle konuşarak mı ya
pacaktınız? Hayır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — 'Seçimleri hükümet yapmaz, hâ
kimler yapar. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim lüt
fen. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz o 
zaman uzlaşmacı mısınız? Hayır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim lüt
fen... Sayın milletvekilleri dinleyelim 
efendim. Lütfen dinleyelim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, evvela şuna bir cevap vereyim. Sayın 
Başbalkan, «Geçmiş dönemlerde televiz
yondaki, radyodaki konuşmalar ve tartış
malar hep tenkit konusu olmuştur; İktidar 
10 daikıika konuşmuştur, muhalefet 70 
dakika konuşmuştur; şimdi de öyle ol
maktadır» dedi; hatta «O gün başka, bu
gün başka söyleniyor» dedi. Yalnız bir 
şey daha söyleniyor : Biz size, «Sizin 
oyunuz 36, muhalefetinki 64» dediğimiz 
zaman, itiraz ediyorsunuz. Şimdi, niye te
levizyondan yararlanma, iktidar - muha
lefet diye ayrılıyor, partiler diye ayrılmı
yor? Yani, niye siyasî partilerin radyo ve 
televizyondan yararlanma hakları yok da, 
sizin kafanıza göre iktidar - muhalefet 
diye var? Niye?.. 

Bir soru daha : Sayın Başbakan sa
bahleyin dedi ki, «Efendim, evet, biz gel
diğimiz zaman seçim yasakları] 90 gündü, 
sonra 21'e düşürdük, sonra 10 güne dü
şürdük.» Arkasından da, «Efendim, bun
ların hepsi Anayasa Mahkemesinden 
geçti» dedi. Peki, benim şimdi bir so
rum var : 90 günde Hükümeti rahatsız 
eden ne idi? Niçin 90 günden rahatsız 
olundu da, 21 güne indi, niçin rahatsız 
oldu da 10 güne indi? Sebebi, gerekçesi 
nedir? Kanunların yapılmasında esas 
amaç kamu yararı değil mi sevgili mes
lektaşım? 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Çağ atlıyoruz, çağ. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 90 
günden 10 güne indirilmesinde hangi ka
mu yararı bullundu dla lindiriüdi? (DYP 
sıralarından alkışlar) Hangi kamu yara
rı?.. Demek iki, Hükümet 90 günden ra
hatsız oldu. Niye?.. Süz, devlet kispeti 
giyip, devlet yağı liıle yağlanmadan seçi
me giremiyorsunuz. (DYP .sıralarından al
kışlar) Giremiyorsunuz... 

)B'z sizi çağırıyoruz; 2972 sayılı Ka
nunun 35 linçi maddesi siyasî partilere 
hiçbir türlü radyo ve televizyonda konuş
ma hakkı vermiyor; kaldırmış. Anayasa 
Mahkemesine gidildi, Sayın Başbakanın 
dediği doğrudur; ama Anayasa Mahke
mesinin kararını okumamış Sayın Baş
bakan. Anayasa Mahkemesi kararında 
diyor ki, «Hiçbir partiye hak tanınma
mak suretiyle eşitlik yaratıldığından, Ana
yasaya aykırı değildir.» Yani, konuşma
makta eşitlik. Haa, siz TRT Yasasına 
göre her ay icraatın içinden yapacaksı
nız... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Tabiî hakkımız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî 
hakkınız! Sabahtan akşama kadar her ha
ber bülteninde saatlerce «Hükümet prog
ramı, hükümet uygulamaları, hükümet 
fıaalıiyetled» diye beyim yıkayacalksınız-an-
tiıdemokmtik ülkelerde olduğu gibi- TRT, 
daha seçim tarihi belli değilken, aylardır, 
günlerdir «Belediyeler programı» adı al
tında sizin belediye'leri parlatacak, ondanı 
sonra eşit seçime girmiş olacağız öyle 
tmii?!. Bu mu sizin eşitlik anlayışınız? Siz 
bunu vicdanınıza sığdırabiliyor musunuz? 
O zaman mesele yok. Eğer iktidar partisi 
olarak bu işler vicdana sığdınlabiliyorsa, 
siz bu işleri dürüst seçim kabul ediyorsa

nız, ben sizi dünyaya ilan edenim, (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Siz diyorsunuz ki, «Efendim, işte her 
şey eşit». Siz ıseçime- on gün kalıncaya 
kadar kırmızı plakalı arabaya bineceksi
niz.., İşte, bu memlekette on yıl Başba
kanlık yapmış olan sevgili Genel Başkanı
mızı; hiçbir seçimde 90 gün devletin Baş
bakanlık arabasına kimse bindirememıiş-
tir. Birçoğunuz Adalet Partisinin içerisin
den geliyorsunuz; Siyasî partimin, yanıi 
mensup olduğu Adalet Partisinin arabası
na binmiştir. Siz niye binemiyorsunuz? 
Anavatan Partisinin, Sayın Başbakana 
vereceği bir araba yok mu? İndirin kır
mızı plakallı arabanın içerisinden. (ANAP 
sıralarından «Haset etme» sesleri) 

Haset etmiyoruz, «İktidarı da bıra
kın» demiyoruz. Diyoruz ki, iktidar kis-
petiyle güreşmeyin. (ANAP sıralarından, 
gürültüler) Kırmızı plakalı arabaya bine
ceksiniz, arkanızda elli tane resmî plaka
lı araba, devletin bürokratı; bunun adı 
dürüst seçim!.. Sonra buradan meslekta
şım bana diyecek ki «Hâkimlere laf söy
lüyor» 

Biz, seçimlerin sayım ve dökümüne 
•itiraz etmiyoruz. Hâkimin yaptığı, seçim
lerin sayım ve dökümüdür. Yüksek Se
çim Kurulu, senin verdiğin kanuna göre 
seçim yapıyor. 

TALAT ZENGİN (MaJlatya) — Mil
lete itiraz ediyorsunuz; milletin kararına 
itiraz ediyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ama, 
seçim yasaklarını on güne düşürüp dü
şürmemeyi, yani bu ülkede seçim yasak
larının kaç gün olacağını Yüksek Seçim 
Kurulu mu tayin ©diyor? Hayır; siz ta
yin edip koyuyorsunuz. Bu ülkede siyasî 
partilerin radyo ve televizyondan konu
şup konuşmayacaklarını Yüksek Seçim 
Kurulu mu tayin ediyor? Hayır. Siz ya-
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saklayıp önüne koyuyorsunuz. Yaptığı
nız iş bu. 

Şimdi, bir şey daha : Biz diyoruz ki, 
«Bizi dürüst: seç'im yapacağınıza güven
dirin, inandırın.» Bir şey yok; (kimse bu
raya gelip, «Biz dürüst seçim yapacağız» 
demtiyor. Bir misal1 veriyoum : 1986 yı
lında yapılan ara seçimlerden evvel 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci 
maddesini değiştönip, önseçim için 75 gün 
süre koyan siz değil misimiz?.. Sizsiniz. 
Burada kalın. 37 nci maddeye 75 gün sü
reyi koyan, bundan iki sene evvel sizsi
niz. Bir defa uygulayın; yaptığınız iş doğ
ruysa bir defa uygulayın. Niye uygula
mıyorsunuz? Ondan sonra yapılan bütün 
seçimlerde bu süreler kirpiştıolıyor. Ni
ye?.. Efendim, biz merkez yoklamasını 
yapıyoruz, siz de ona göre uydurun... Ne
den?.. Vatandaş, istediğini seçemesin, bi
zim dediğimiz seçilMp gelsin... 

Başka bir misal vereylim : Şimdi de
ğişikliği geliyor; 3376 sayılı, Anayasa De
ğişikliklerinin Halkoylamasına Sunulma
sına Dair Kanundaki 120 günlük süreyi 
45 güne düşürüyorsunuz. Bir defa uygu-
lasaydmız beyler, çıkardınız madem, çı
kardınız, bir defa uygulayın. Yanlış idiy
se, niye koydunuz 120 günü ve şimdi ni
ye değiştiriyorsunuz? 

Dün buradan ifade ettim, dedim ki, 
«Bana bir yetkili çıksın, bir seçim kuralı
nı ıiki defa uyguladığınızı göstersin.» Yok.. 
Sonra dönüp diyorsunuz ki, «Efendim, siz 
böyle dedJniz» Dün arkadaşım 'bize bura
da tarizde bulundu, Adalet Partisi ikti
darları döneminde, 1965-1980 arasında se
çim kanunları değiştirilmiştir» dedi. De
ğişikliklerin tamamı, parlamentoda gru
bu bulunan, parlamentoda temsilcisi bu
lunan siyasî parHilerin konsensüsüyle, on
ların mutabakatıyladır. Bizim, sizden is
tediğimiz 'bu. Seçime, Doğru Yol Par-
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tisiyle, Anavatan Partisi 'giriyor değil. Sa
yın Genel Başkanımız ıgayet açık ifade 
etti, «Biz, bu Anayasa değişikliğine va
rız. Yalnız siz, bu Anayasa değişikliğin
den sonra seçime açılacak kapıyı, yani bu 
seçimi yapacak olan kanunu hayra açı
yorsanız varız, şerre 'açıyorsanız, biz, si
zin suçumuza ortak olmayız, sizin şeriki
niz olmayız» dedi. 

Hatırlıyorum, burada mart ayında ba
na dendi ki, «Gelin şu seçimleri Anaya
sanın 67 nci maddesindeki esaslara uy
duralım.» 

Efendim, yasaklamakla, hakları elden 
almakla, yani haksızlıkta eşitlikle bir ye
re varılmaz. «Efendim benim de konuşma 
hakkım yok, senin de yok. Ben de 10 .gü
ne tabiyim, sen de...» 

Hayır; bırak vatandaş bunu istediği 
gibi kullansın ve devletin imkânlarını kul
lanmaktan vazgeçiniz. Biz istiyoruz ki, 
biz Anavatan Partisi ile yarışalım, dev
letle yarışmayalım. Bizim istediğimliz bu.' 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Zor 
yarışırsınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bunu 
da kendimiz için istemiyoruz. Bu parla
mentonun dışında bulunan, «Siyasî parti» 
adı altında, Anayasanın teminatı icabı ku
rulmuş ne kadar siyasî parti varsa, onlar 
için istiyoruz. Biz, onların içerisinde sa
dece bir tanesiyiz; bu kurallar yalnız bi
ze uygulanacak değil. Sonra, siz görecek
siniz, 'gün ıgelecek bu kuraMar size başka 
türlü uygulanacak. O zaman, korkarım 
buradan çıkar bağırırsınız; başkalarının 
eline geçer de size uygulamaya kalkarlar
sa, bağırırsınız, (ANAP sıralarından «Ni
ye bağıracak mışız?» sesleri, 'gürültüler) 

Tabiî, siz 'imtiyazlı seçlime alıştınız. 
Sabahleyin 'Sayın Başbakan burada diyor 
ki : «Efendim 1983 seçimlerini biz yap
madık. Doğru Yol Partisi girmedi.» Doğ-
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mı Yoıi Partisi, Anavatan Partisinin sahlip 
olduğu şartları haiz olmadığı içim mi gir
medi? (Gürültüler) Doğru Yol Partisi, 
1983 şartlarımda ilam ©diten seçimlere gir
me hakkını elde etmemliş miydi? Eıtmişiti. 
Siz diyorsunuz ki; «Biz mi yaptık?» Bey
ler, hukukçu arkadaşlarımız Sayım Başba
kanla anlatsın, diğer arkadaşlarımıza da 
anlatsın; Geza Kanunumda bir hüküm var, 
şöyle der : Hırsızlık malı satın almak da 
suçtur. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) Maddesini de söyleyim isterseniz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, Sayın 
Topçu... (Gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — IŞim-
di başika bir şey daha söyleyim... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi 

başka bir şey daha söyleyinı. Değerli ar
kadaşlar... (Gürültüler) Değeri arkadaş-
ilar; efendim, 'biz o zaman listenmedik, bi
zi halk listedi, şöyle oldu, böyle oldu. 
Yok. (ANAP sıralarımdan «Kim söyledi?» 
sesleri, gürültüler) Öyle söyledi, her za
man da söylüyor; diyor ki, «Biz o za
man gadre uğramıştık, Allah'ın izniyle 
halk bizi seçti.» Hayır. Eğer Milî Gü
venlik Konseyi Anavatan Partisini kendi 
-şartlarına uygun 'bulmasaydı, seçime sok
mazdı Doğru Yol Partisi gibi. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yok canım! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — De
mek ki builmuş, gadre falan uğranan bir 
şey yok. O olay, Sayın Başbakanının 
kastettiği, Sayın Cumhurbaşkanının ko
nuşması olayı, bize göre aldatmacadan 
ibarettir. Bunu siz de biliyorsunuz, 'biz 
de biliyoruz; herkes biliyor. İşlin o tara
fında bir polemijğe girmek istemiyorum, 
ben onun muhatabı da değilim. Yalnız, 

buraya çıkıp da, işin doğrusunu söylemek 
varken, «Doğru Yol Partisi seçime sokul
madı, bizimle aynı şartları haizdi; lama 
maalesef sokulmadı» deniılımesi gerekirken, 
«Biz yasalarda değişiklik yaptık da, sizin 
seçime girmenizi sağladık» diyorlar... 
(ANAP sıralarından «Yalan mı?» sesleri) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
O önergeyi bizler imzaladık. 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — 
Yalan mı bütün bunlar? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
diler, efendiler, işte bizim sizde kınadı
ğımız, kabul etmediğimiz, bu zihniyet. Se
çim, iktidarın muhalefete lütfü değildir,.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Bizler sağladık bu halkkı. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
vermiyorsunuz, o hakkı bize Anayasa ver
miş; bu Meclis teşekkül ettiği andan iti
baren o hakkı bize Anayasa vermiş. Eğer 
siz... 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — 
'Nerede vermiş Anayasa? O hakkı ver
memiş. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Anayasa öyle bir hakkı 
sağlamamış. (ANAP sıralarımdan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lüt
fen efendim, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
eğer... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın 
efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Başbakan yarım saat konuştu Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendimi, topar
layın. 

YAŞAR TOPÇU (DevamHa) — Sa
yın Başkan, sabahleyin Sayın Başbakan 
yarım saat konuştu. 
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TALAT ZENGİN (Malatya) — Sen 
kendini ne zannediyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz, 

eğer samimî olarak, 1983 yılımda seçime 
sokulmamış olan, girememiş olan parti
lerle burada eşit olarak yararlanmak iste
seydiniz, eşit olanak yarışmak isteseydi
niz, başka türlü davranırdınız. 1983 şart
larında televizyon size sonuna kadar açıl
madı mı; basın toplantıları yapmadınız 
mı, açık oturumlar yapmadınız mı ve bu 
[imkânları saatlerce kullanarak gelmedi
niz mi? Size o zaman 10 günlük seçtinı 
yasağı mı uygulandı, seçim yasağı mı 
uygulandı?.. Hayır, hiçbir şey uygulan-
m'adı. Siz, o zaman seçildiğiniz şartlarda 
o seçimin mağduru olan, o lekeli seçimin 
mağduru olan rakiplerimize, en 'azından 
size ikram edlilen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hiç de lekeli değildi; 
Anayasa da vardı, kanunlar da vardı, 
her şey vardı ve o seçim sistemi ile ge
lindi. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Öy
ledir... 

Size ikram edilen şartları ikram et
mek cesaretini gösterirdiniz... 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Biz göstermedik de, size bugünleri kim 
gösterdi? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
bunları gösteremeyeceksiniz, ondan son
ra kalkıp diyeceksiniz ki, «Efendim, biz 
sizi seçime soktuk» Nerede soktunuz siz 
bizi seçime? Biz, siyasî parti olarak ku
rulmuşuz; kimsenin lütfuyla seçime fa
lan girmiş değiliz. 

Bizim bu seçimin de (Sizin yaptığınız 
seçimler dürüst değil, bize göre. Tekrar 
ediyorum, burada demagoji yapmaya lü
zum yok) sayımına, dökümüne itirazımız 

yok, bizim, seçimin dürüstlük ölçüsüne 
itirazımız var. Sayın Başbakan diyor ki, 
«Anayasa Mahkemesinden geçti» Ana
yasa Mahkemesi, kanunların Anayasaya 
uygun olup olmadığını incelerken belli 
kıstaslar koyar. Demek ki, kendisine ba
zı bilgiler yanlış aktarılıyor. Ben bura
dan... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz 
7 dakika geçti efendim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To-
parlıyayım efendim. 

BAŞKAN — Evet, lütfen... ANAP 
sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesi diyor ki «Anayasaya 
uygunluk denetimi, yerindelik tartışması
na kapak olduğundan, norm denetimiyle 
yerindelik arasındaki sınırı zorlayacak 
değerlendirmelere girilmemektedir.» 

Şimdi, bir yasanın Anayasaya uygun 
olması, norm olarak ona uygunluğunu 
gösterir de, demokratik olup olmadığını 
her zaman göstermez. Bunu en iyi de 
hoca bilir; oradan bağıran hoca bilir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — En iyi siz bilirsiniz ha! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
biliriz, biraz da siz öğrenin. 

Bir şeyi daha burada zikredeceğim. 
Bu yerel seçimlerle ilgili olarak bir ka
nun çıkardınız, o kanunu da Anayasa 
Mahkemesi iptal' etti. Zaten buradan çı
kıp da iptal olmayan karnin nadirattan. 
Şimdi o kanunda, 1913 tarihli tdarei Umu-
mıyei Hususiyei Vilayat Kanununu de
ğiştiriyordunuz ve özel idarelerin yetkile
rinin tayinini Bakanlar Kurulu kararma 
bağlıyordunuz. Şimdi iptal oldu. Şimdi, 
özel idarelerin fonksiyonu belli değil, ne 
yapacakları belli değil; siz kalkıp seçim ya
pacaksınız... Bir türlü cesaret edip, Ana-
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yasa Mahkemesinin iptaline göre buraya 
Wr kanun getirip, açık olamıyorsunuz. 
Bizim itirazımız, işte sizin bu kapalı ve 
art niyetli hesaplarınızadır. 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Pehlivanlı, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALPAS
LAN PEHLtVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
huzurunuzda bulunan, Anayasanın bir 
maddesinin değiştirilmesi ve bir geçici 
madde eklenmesiyle ilgili kanun teklifi
nin 1 inci maddesi üzerindeki muhalefet 
partilerine mensup sözcü arkadaşlarımı
zın görüşlerini dinlediniz. 

Bu teklife SHP Grubuna mensup ar
kadaşlarımız, zaten başından beri ve bir 
anlamda takdir edilecek ölçüde istikrar
la karşılar. Diyorlar ki, «Biz seçime git
meyeceğiz. Anayasanın değiştirilmesine 
karşıyız. Haziranda ya da ekimde seçime 
gidilmesine de taraftar değiliz; belki 
marta kadar toparlanırız, belki biraz da
ha reyimiz artar.» 

Bunlar gayet normaldir, biz normal 
karşılıyoruz. (SHP sıralarından «Katılı
yor musunuz?» sesleri) «İçimizdeki hu
zursuzlukları daha önleriz. Kongremiz
den sonra yeni bir canlanma geldi...» 
(SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
Sen kendine bak, kendine... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, din
leyelim... Lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — «Onları marta kadar biraz daha 
toparlarız...» Gayet normaldir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Önse
çim yapmazsanız, bir daha göremezsin 
orayı. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Gayet normaldir, ben bir şey de
miyorum; takdir ederek söylüyorum üs
telik de. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Pat
ron kızıyor orada. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Takdir ederek söylüyorum. 

Diğer taraftan, marttan da daha ileri 
gidecekler; ama dün de komisyonda ken
dileri de açıkça teslim ettiler; mart, Ana
da, onun için mart diyorlar. Anayasa 
yasanın belirlediği sürenin son ayı 
dese ki, «Bir dahaki ekim» «Bir dahaki 
ekim» diyecekler, hiç bundan endişeniz 
olmasın; çünkü o zamana kadar ancak... 

Diyorlar ki, «Biz Anamuhalefet ol
maktan memnunuz, onun için biz bu se
çimi istemiyoruz.» Devamlı da, istikrarla1 

bunu söyledikleri için, ben şahsen kıza
mıyorum. Başından beri, biz işitemiyoruz 
seçimleri, biz sandığa gitmeyeceğiz, biz 
vatandaşın huzuruna çıkmaktan çekini
yoruz» diyorlar. Bundan daha normal 
bir şey olamaz, doğrudur. (ANAP sıra
larından alkışlar; SHP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, gelelim Doğru 
Yol'a... (SHP sıralarından «Doğru yola 
gel, doğru yola» sesleri) Doğru Yol Par
tisinin çok değerli sözcüsü, aynı zaman
da bu kanunların, yani gerek Seçim Ka
nunu ve gerekse Anayasa değişikliği tek
lifinin komisyonlarda görüşülmesi sıra

sında da, yine Doğru Yol Partisinin söz
cüsü mahiyetinde hareket ediyor idi. Hiç 
'kulaklarımdan çıkmıyor; Anayasa Mah
kemesinin iptaliyle sonuçlanan Siyasî Par
tiler Kanunu Anayasa Komisyonunda 
görüşülür iken Sayın Topçu aynen şu ta-
'biri kullandı... Keşke Plan ve Bütçe Ko
misyonunda olduğu gibi Anayasa Komis
yonunun müzakereleri de zapta alınsay-
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di da, benim de onu gelip size burada 
okuma imkânım olsaydı; ama yanlışım 
varsa düzeltirler, doğruysa da herhalde 
teslim ederler; Sayın Topçu aynen, «Rad
yoda ve televizyonda propaganda diyor 
idik, şimdi ondan da vazgeçtik, hadi ge
lin seçime» dedi. Aynen bu şekilde söy
lemiştir. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Dürüst seçime... 

ALPASLAN PEHLtVANLI (Devam
la) — Şimdi o dürüst seçime de gelece
ğim. Zaten «Dürüstlük ne?» dediğiniz za
man, «Radyo ve televizyonda eşit pro
paganda» diyorlar. Ondan vazgeçmişler
di; yani o zaman dürüstlükten vazgeç
mişlerdi. Dürüstlükten vazgeçmişlerdi. 
Dürüstlükten niye vazgeçmişlerdi, kendi 
tabirleriyle? O zaman, işte -Anavatan 
Partisi Hükümetinin güya kendilerine 
göre icraatı millet tarafından beğenilmi
yordu, işte güya enflasyon rakamlarının 
artmasından dolayı Hükümet Ve Anava
tan Partisi zor duruma düşecekti ve Ana
vatan Partisi, onların umduğu şekilde ya
pılması gereken bir seçimden iyi sonuç 
almayacaktı; onun için de, «'Buyurun se
çime» tabiri aynen söylüyorum : «Büt,in 

şartları kaldırdık, Radyoda ve Televizyon
da eşit propaganda talebimizden de vaz
geçiyoruz. Buyurun seçime...» Tabir, ay
nen o tab irdir. 

Eğer dürüstlük bu ise, o zaman de
mek ki dürüstlükten vazgeçilebiliyor. Ni
ye?.. O zamanki seçimden daha iyi neti
ce alma ihtimalleri vardır. 

Arkadaşlar, dürüst seçim nedir; önce 
ona bir bakalım. Demek ki, dürüstlük 
mefhumu üzerinde, haziranda, siz de 
bizim kanaatimizdeymişsiniz: Kanuna 
uygun seçim. O andaki kanun neyse, 
ona uygun seçim. 

Seçim dürüst değilse, dürüst olma
yan seçtim inedir? Anayasaya ayikırı se
çim, dürüst seçim değildir; kanuna ay
kırı seçim, dürüst seçim değildir; sayım 
ve dökümüne hile karışan seçim, dürüst 
seçim değildir. 

Israrla diyorlar ki: «Bizim, sayım 
dökümle alakamız yok.» Çok şükür, onu 
ayn tutuyorlar; onlar bağımsız, özerk 
hâkimlerin kontrolünde olduğu için, çok 
şükür onu ayn tutuyorlar. Peki neye 
itirazınız var? EşMik, gizlilik; yani 'açık
çası Anayasamızın 67 nci maddesinde
ki unsurlar, başka neyle tarif edilir? 
Anayasamızın 67 nci maddesinde ser
bestlik belirtilmiş. Serbest olup olmadı
ğı konusu; daha önce çıkarılan Siyasî 
Partiler Kanununda olsun, Seçim Kanu
nunda olsun, Milletvekili Seçimi Kanu
nunda olsun, 298 sayılı Kanunda olsun, 
yapılan bütün değişikliklerin hepsi Ana
yasa Mahkemesinin denetiminden geç
miştir. Anayasa Mahkemesi, «Bu kanun
larda yapılan değişiklikler Anayasamı
zın 67 nci maddesindeki serbest oy kul
lanma prensibini zedelememektedir» de
miştir; onu geçtik. 

Burada bilhassa eşitlik üzerinde du
ruluyor. Anayasa Mahkemesinin Q ka
dar uzun kararları var ki... Bazı arkadaş
larımız, 'işlerine geldiği zaman - Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına çok me
raklılar - hiç ellerinden ayırmıyorlar, 
böyle gezdiriyorlar; onlar alsınlar, eşit
lik prensibini zedelediği konusundaki 
dava dilekçelerini okusunlar; Anayasa 
Mahkemesinin, eşitlik prensibinin zede
lenmediği konusunda kararı vardır. Han
gi konularda zedelenmemiştir? İşte, 
propaganda yasağı konusunda, işte, rad
yo ve televizyonda konuşma konusun
da, işte, görüntülü propaganda konusun
da getirilen .bütün hükümlerin, Anayasa-
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mm 67 nci maddesindeki eşitlik prensi
bini zedelemediği konusunda Anayasa 
Mahkemesinin karan vardır. 

Değerli arkadaşlarıım, simidi, işimize 
geldiği zaman Anayasa Mahkemesinin 
kararlarına uymaya davet, işimize geldi
ği zaman da «Her ne kadar eşitlik konu
sundaki prensipler zedelenmiyorsa da, 
o konudaki Anayasa hükmü yanlış» de
mek, çifte standart olur; bunun da sa
mimiyeti olmaz. 

Şimdi, tutturuldu, «Dürüst seçim, dü
rüst seçim., i» 

Arkadaşlar, işte dürüst seçim bu. 
Anayasaya, kanunlara uygun seçim, dü
rüst seçimdir. Bunun dışındaki unsurlar 
sübjektif •unsurlardır, arkasını bulmak 
mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, eşitlik konusu
nu eğer çekimmıeseler, o kadar ileri gö-
'türecekler ki, bugün «ne» deseniz, 60 
günü 120 güne çıkartacaklar. «Eşitlik, 
devlet imkânlarım kulknmıamafc» dese
niz, «Kırmızı plakaya binmesinler, fa
lan filan» deniyor; onu yapmayım dese
niz, «Efendim, Hükümet istifa etsin. 
Ben hükümet değilim ki, o niye Hükü
met olarak seçime gidiyor? denecek. Bu
nun sonunu bulmak mümkün değil. Bu
nun Türkçesi, «Hükümet istifa etsin, 
seçime öyle gidelim» demektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Başka türlü eşitlik 
bulunmaz. Eşitliğin ölçüsünü bulmak 
mümkün değil değerli arkadaşlarım. Eşit
liğin ölçüsü burada, Anayasa ve Anaya
sa Mahkemesinin bu konudaki kararıdır, 
başka bir şey değildir. 

Değerli bemşeriılerim... (SHP ve DYP 
sııralanndan gülüşmeler ve alkışlar) De
ğerli 'arkadaşlarım, aslında ben Ankara 
Milletvekilli olduğuma göre ve hepiniz de 
Ankara'da ikamet ettiğinize göre, hepimiz 
hemşerim sayılırsınız, hiç fark etmez ya
ni. 

Değerli arkadaşjlıarım, «Dürüst seçim, 
dürüst seçim» deniyor. Doğru Yol Parti
sinin anladığı manada dürüst ya da dü
rüst' olmayan seçim nedir biıDiyor musu
nuz? Doğru Yol Partisinin kaybettiği se
çim, dürüst seçim değildir, Doğru Yol 
Partisinin kazandığı seçim, dürüst seçim
dir, (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bunu başka türlü anlamak müm
kün değildir. 

Şimdi, «Siz, 1983'•ten bu yana hiç dü
rüst seçim yapmadınız» deniyor. Niye?.. 
Çünkü, hep Anavatan Partisi kazandı, 
karşısındakiler kaybetti, onun içim «Dü
rüst seçim yapmadınız» deniyor. Peki, bu 
laflar, «Dürüst yapılmıyor» denilen se
çimle meydana gelen şu Meclise 'de biraz 
saygısızlık olmuyor mu? Siz de bu Mec
lisin birer unsuru değil misimiz? O dürüst 
omayan seçimle milletvekili seçilip gel
mediniz rnıi ve bu dürüst olmayan prem-
siplerii kabul ederek seçime girmedimiz 
mi? (DYP sıralarımdan gürültüler) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Biz om
ları aşarak geldik, 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Değerli (arkadaşlarım, bir de iki 
gündür yeni bir laf çıktı, o da şöyle : 
«Hayıra acıtan kapı şerre açılıyorsa biz 
ona anahtar olmayız.» Yanlış değil, değil 
mi; yani (tabiri aynen kullanıyorum. 

Şimdi, eğer Doğru Yol Partisi kaza
nırsa hayra açılan kapı, başka partli ka
zanırsa şerre açılan kapı!.. Bu nasıl kapı 
ki, arkası yok, önü yok; samanlık kapı
sı gibi arkaya da açılıyor, öne de açılı
yor?! (ANAP sıralarımdan gülüşmeler; 
DYP sıralarından 'gürültüler) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — De
mokrasinin gereğine açılan kapı. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, kusura bak
mayın lama, zaman zaman siz bize tavsi-
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yede bulunuyorsunuz; ben de size bir 
tavsiyede bulunacağım. Tabanda, aşağı 
yukarı tabanlarımız birbirleriyle konuşu
yor, görüşüyor; biz de köyümüze, kenti
mizle gittiğimiz zaman sizin arkadaşları
nızla da görüşüyoruz, hepsi bizıim eski 
arkadaşlarımız, görüşüyoruz; emin olun, 
onların nezdimde gülünç duruma düşüyor
sunuz. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Kö
ye çıkmıyorsunuz ki. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam-
la) — Ben ısize onların fikrini söylüyo
rum, onların hepsi bizim arkadaşımıız. Gi
diyoruz, konuşuyoruz; emin olun, onlar 
tabanda zor durumda kalıyorlar, 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sizin için 
de söylüyorlar. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın 'Pehlivanlı, kaç sefer, ne zaman git
tin? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Sizin kendi seçiım 'bölgenize gitti
ğinizden çok gitmişiımdk; çünkü ben za
ten kendi seçim bölgemdeyim sayın mnliıl-
letvekili. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, insan 
«Bir kanuna karşıyım» der; elbette ki, 
bunların Mecliste tartışılmasının sebebi 
de budur. İnsan, karşı olur, yanında olur, 
çekkıser olur; seçinıi ister, istemez; «Ben 
seçime gidersem oy yüzdem azıalacak, 
milletin bana gösterdiği teveccüh azala
cak, onun için gitmek istemiyorum» der
siniz; bunların hepsi normal. «Ben bu
gün :seçime gidersem zayıflarım, seçime 
gitmek istemiyorum» dersiniz; demokra
tik nizam (içerisinde bundan daha normal 
bir şey olamaz arkadaşlar; ama, «Bunu 
istemiyorum» derken, 'böyle, Millet Mec
lisine saygısızlık etmek, «Bunu istemiyo
rum» derken, şurada 82 nci dönem Mec
lisindeki bazı arkadaşlarımızın sebebi vü

cudu olan 1983-1987 yıllıları arasında çı
karılan bazı kanunlara saygısızlık etmek, 
Yüksek Seçim Kuruluna saygısızlık et-
mek.w 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Anayasayı rafa kaldırarak saygısızlığı siz 
yapmadınız mı? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Bakınız, 1983 yılında gelen yeni 
Meclise bu memlekette gerek basın yo
luyla, gerekse meydanlarda otobüslerin 
üzerinden çok «Devrim muhafızları» 
dendi. O «devrim muhafızları» sözlerin
den sonra dönüldü dolaşıldı ve «Bizim 
onlara kucağımız açık» dendi. İnsan, söy
lediği lafların öncelikle kendi arkadaşla
rına saygısızlık olacağını düşünür. 
(ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, al
kışlar) 

1983 seçimleriyle gelenleri, devrim 
muhafızları olarak ilan ettiniz, ondan 
sonra kucak açtınız, ondan sonra da ku
cak açmaya hâlâ devam edenler var. Ga
yet tabiî, Allah devam ettirsin; ama de
ğerli arkadaşlarım bunlar yanlıştır 

Şimdi, hırsızlık malı satın almak suç
tur... Doğru, peki 1983 seçimlerinden 
sonra - ben o tabiri kullanmak istemiyo
rum ama - siz de epey satın aldınız de
ğerli' arkadaşlarım. (SHP ve DYP sıra
larından «Anlamadık» sesleri) 

Anlarsınız, anlarsınız, çok iyi anladı
nız. Şimdi hem «Devrim muhafızları» de
diniz, hem «Hırsızlık malı» dediniz, hem 
de onlara sığınarak şurada grup kurdu
nuz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Eğer o grubu kurmasaydınız, 
burada, Meclis kürsüsünde temsilciniz 
bite olamayacaktı. 

MEHMET HAL1T DAĞLI (Adana) 
— Doğru Yol Partisi seçimlere girseydi, 
siz de orada olmayacaktınız. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam
la) — Bakınız, «Efendim Anayasada ka
nunları uyguladınız» deniyor. 1983 - 1987 
arasındaki merî kanunlara ve Anayasaya 
göre, sizlerin, ne 1984 yılı ara seçimle
rine girmeniz - hiç değişmeseydi - ne de 
bir kısmınızın 1987 yılı genel seçimlerine 
girmeniz mümkün değildi; çünkü Anaya
sa ve kanunlar öyleydi. Anavatan Partisi 
1984'te ve yine 1987'de milletin oyuna 
başvurmak kararını vererek sizlere bu 
Meclisin ve Türkiye'deki siyasî hayatın 
kapılarını açtı. Hiç değilse, arkadaşlar, 
«Kötüsünüz» deyin, yiğidin hakkını da 
yiğide verin de, birazcık vefa örneği gös
terin. (DYP sıralarından, «Babanın ke
mikleri sızlıyor» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, zaten Anayasa 
değişiklik teklifinin birinci maddesi ile 
ilgili görüşmeler... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Pehli
vanlı. 

TRT ekibi ne yapıyor orada efendim? 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — TRT 
bu işte, TRT bu. 

BAŞKAN — Ne yapıyorsunuz orada 
efendim? (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

KAZIM ÖZEV (Tokat) — Tarafsız
lığını ispat ediyor. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Çok gü
zel bir dizi. 

BAŞKAN — Birisi izah etsin baka
lım; kim, ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz 
orada? (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

Evet, o yayını bitirelim, devam etme
yelim TRT görevlileri. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, TRT Meclisi hafife alıyor 
bu hareketiyle. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Lütfen 
müdahale edin Sayın Başkan, Meclisin 
saygınlığını koruyun. Sayın Başkan, si
zin haberiniz olmadan Genel Kurula hiç 
kimse giremez, lütfen Meclisin saygınlı
ğını koruyun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Canlı yayına başlaya
caklar şimdi Sayın Başkanım, onun için. 

BAŞKAN — Ama efendim öyle... 
Evet, görevliler, lütfen müdahale edin 

efendim; idare amirleri... 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Geçmiş olsun; iki saat 
sonra müdahalenin ne faydası Var? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Korsan film seyrettik. 

BAŞKAN — Buyurun eefndim, bu
yurun... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
Sayın Başkan, çok enteresan bir hadise; 
o aleti kim getirmiş, niçin getirmiş? Bir 
milletvekili olarak şahsen merak ediyo
rum; lütfen siz izah eder misiniz? 

BAŞKAN — Çıkarttırıyoruz efen
dim, çıkarttırıyoruz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
— O aleti kim getirmiş? 

BAŞKAN — Onu bilahara öğrenece
ğiz efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
— Ama, Genel Kurulu aydınlatmanızı 
rica ediyorum; ben şahsen milletvekili 
olarak merak ettim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeleri
mizi sürdürelim. Şu anda aldığımız bil
giler belki kâfi olmayabilir. Buradan 
naklen yayın yapabilmek için öyle bir 
teknik zaruret hâsıl olmuş... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) 
— Orada kovboy filmi gibi bir şey sey
rettik. 
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BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı; biz 
müdahale ettik, bitirdik efendim, lütfen... 

Buyurun efendim, devam edin. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devam

la) — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
lar; 1 inci madde üzerindeki müzakereler 
sırasında söylenenler, zaten Anayasa de
ğişikliğinin tümü üzerinde söylenenlerden 
farklı değil. Zaten bir maddelik, bir de 
sonradan komisyonda geçici madde ila
ve edildi, iki maddelik bir kanundur, her 
ikisi de zaten müşterek bir madde anla
mındadır ve tümü üzerinde yapılan ko
nuşmalar döndürülüp dündürülüp temcit 
pilavı gibi tekrar tekrar getirilip önümü
ze konuyor. 

Bizim anladığımız manada, seçimler 
1983'ten bu yana dürüst yapılmaktadır. 
Bu dürüst yapılan seçimlerin sonucunda 
meydana gelen Meclisler ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
şaibesiz, dürüst seçimlerin sonunda gelen 
arkadaşlarımızdır, hepsini biz saygı ile 
karşılıyoruz. Anayasamızın 67 nci mad
desine, 79 uncu maddesine ve Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına uygun olarak 
Yüksek Seçim Kurulunun ve ilçe seçim 
•kurullarının nezaretinde, denetiminde ya
pılan seçimler dürüst seçimlerdir. Zaten 
dürüst yapılan seçimlere, dürüstlük şartı
na uymuyorsunuz diye seçimden vazgeç
meyi bahane etmek doğru değildir. Dün
kü lafından vazgeçmek demektir, çizdim 
oynamıyorum demektir. Bunu takdirleri
nize sunuyorum. 

Hepinize teşekkkür ediyorum, sağo-
lun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuş
malar tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?... Yok. 

Madde hakkında verilmiş önergeler 
var. önergeleri ilk önce veriliş, sonra ay
kırılık sırasına göre okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
82 sıra sayılı rapora ekli teklifin 1 inci 

maddesinin ikinci cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Turan Bayazıt 
f7imir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Kenan Süzer 
Tokat 

Veli Aksoy 
İzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Cüneyt Canver 
Adana 

Öner Miski 
Hatay 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Yüksek Başkanlığa 
82 sıra sayılı rapora ekli teklifin 1 nci 

maddesinin üçüncü ve dördüncü cümle
lerinin : 

«Süre dolmadan boşalmalar halinde; 
boşalmadan sonraki 90 inci günü izleyen 
pazar günü ara seçim yapılır» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
Turan Bayazıt 

İzmir 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Kenan Süzer 

Tokat 
Rüştü Kurt 

Giresun 
Ahmet Ersin 

İzmir 
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Öner Miski 
Hatay 

Veli Aksoy 
izmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık sırası
na göre önergeleri tekrar okutup işleme 
koyacağım. 

Ancak, sayın milletvekilleri; bu öner
geler okunduktan sonra bir hususu açık
lama zarureti vardır. O husustaki açıkla
mayı önergeler okunduktan sonra yapa
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
82 sıra sayılı rapora ekli teklifin 1 inci 

maddesinin ikinci cümlesinin metinden 
çıkarılmasını arz öderiz. 

Turan Bayazıt ((İzmir) 
ve arkadaşları! 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALBT BAKANI MEHMET TO

PAÇ (Uşak) — KaMmıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Açıklıyor musunuz, yoksa ben mi açık
layayım? 

(BAŞKAN — Bir açıklama yapayım, 
bilahara size söz vereceğim. 

Efendim, Anayasa değişiklikleri hak
kındaki kanun teklifleri görüşülürken 
maddelerin oylanması, malum olduğu 
üzere, gizli oyla oluyor ve Anayasada 
aranılan belli sayıda oy kullanılmasıyla 
mümkün oluyor. 

önergelerin oylanmasında şöyle bdr 
usul takip edilecektir, İçtüzük hükmü ge
reğince: İlk önce önerge işaret oyuyla 
oylanacak, eğer işaret oyu ile oylandığın

da kabul görmüş ise, ikinci defa oy sa
yısını tespit edebilmek için gizli oya baş
vurulacaktır; ama ilk oylamada, işaret 
oyunda reddedilmişe, artık ikinci oyla
ma yapılmayacaktır. 

Bu açıklamadan sonra Sayın Bayazıt 
söz istediler, buyursunlar efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ana
yasanın 127 nûi maddesinin üçüncü fık
rası, Türküye Büyük Millet Meclisi se
çimlerinin aksine, mahallî idarelerin se
çimlerimin öne alınmasını öngörmemiştir. 
Getirilen değişiklik teklifi bu imkânı ya-
raltimaya yöneliktir ve yasama organına 
ıbir yıla kadar öne alma yetkisini vermek
tedir. 

Sayın Başkan, acaba 19812 Anayasası 
bu konuyu niçin içermemiştir? Bu bir 
unutkanlık neticesi midir, yoksa bir pren
sip, bdr ilke meselesi olduğu için mi Ana
yasaya alınmamıştır? Unutkanlık neticesi 
olduğunu düşünmek mümkün değil; çün
kü Anayasa koyucu Meclis hakkında 
Iböyle bir müesseseyi düşündüğü takdir
de, düşündüğü an, muhakkak ki, ma
hallî idareler organları hakkında da bu
nu düşünmesi gerekir. Burada bir maksat 
vardır, burada demokratik bir yaklaşım 
tvardır. 

Sabahleyin Sayın Başbakanın bu ko
nuya değinirken, «Mesele ideolojik ve 
fikrî değildir» şeklindeki yorumuna ka
tılmak mümkün değildir. İdeolojik keli
mesinden ne kastedildiğini anlamadım 
ama mesele, demokratik yaklaşım mese
lesidir. 

Sayın Başkan, mahallî idareler üze
rinde idarî vesayet olalbiılir, dünyanın her 
yerinde vardır. Bunun sadece ölçüsü, sa
dece niteliği tartışılır; ama mahallî idare
ler üzerinde siyasî vesayet yoktur. Bu 
hüküm, yasama organına bu yetkiyi geti-
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ren hüküm, mahallî idareler üzerinde 
siyasî vesayeti kurmaya yöneliktir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
mahallî idareler organları, başkanları ve 
meclisleri, acaba siyasî fonksiyon ifa eden 
teşekküller veya organlar mıdır? Bunla
rın seçimle gelmiş olmaları, bunların si
yasî partilerin birer ünitesi olmaları bun
ların içindeki arkadaşlarımızın, kademe 
kademe milletvekilliğine kadar çıkmanın 
yollarını aşabilme imkânım buralardan 
sağlamaları ve mahallî idarelerin, demok
rasinin beşiği olması, acaba bütün bu 
hususlar, mahallî idarelerin fonksiyonla
rına siyasî bir nitelik verir mi? Mümkün 
değil. Bugünkü mevzuatımızla da müm
kün değil, nazarî olarak da mümkün de
ğil. Bu mahallî idare organları, siyasî 
fonksiyon ifa etmeyen organlardır. 

Siz, bunların üyeleri seçiliyor, bunla
rın üyeleri siyasî parti mensuplarıdır di
ye, siyasî bir işlevleri olduğunu kabul' 
ödemezsiniz. Balina denizde yaşar; de
nizde yaşadı diye balinayı balık kabul 
edebilir misiniz? Balina memeli bir hay
vandır. İşte bu da tıpkı onun gibidir. 
Bunlar, siyasî partilerin için de de olsalar; 
(bunlar, siyasî partilerden de gelmiş ol* 
salar, bunların siyasî işlevleri yoktur ve 
bunların üzerinde siyasî vesayet tesis edi
lemez. 

İşte Danışma Meclisi ve Millî Gü
venlik Konseyi, inanıyorum ki, 1982 
Anayasasının en demokratik hükmü oilan 
bu yaklaşıma, sadece demokrasi kural
ları ve demokrasinin ana ilkeleri için
de ulaşmış ve mahallî idareler için se
çimlerin öne alınması yetkisini Meclise 
tanımamıştır. 

Şimdi Anavatan Partisi bu teklifi ge
tiriyor; bunu yadırgamadım. Dün komis
yonda da söyledim, Anavatan Partisi
nin mahallî 'idarelerle' bakışı nedir, hangi 
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açıdan bakmaktadır. Hatırlayacaksınız, 
Sayın Başbakanın deyimiyle, geçen Mec
liste olan arkadaşlarımız bugün de bu
radalar ve hatırlayacaklar, 1984 yıllının 
Ocak ayında 2972 sayılı Yasa burada 
tartışılırken, ıo zaman hükümet adına 
yasayı savunan sayın bakan - İki, şim
di Anavatan Partisinin Grup Başkanve-
kilidk - aynen, «Belediyeler ve mahal
lî idareler hükümet partisinin elinde ol
malıdır» demiştir; bu söz zabıtlarda var
dır. Haltta bunun üzerine ben, «Bu an
dan itibaren bir Anayasa buhranı doğ
muştur, sayın balkanı, Başbakana şikâyet 
ediyorum» demişimdir; sayın bakan ha
tırlarlar bunu. îşte Anavatan Partisinin 
mahallî idarelere bakış açısı budur ve 
bu bakış açısı onların hesabıdır, bizi 
ilgilendirmez; ama biz, demokrasiyi, da
ha doğrusu mahallî idareleri siyasî ik
tidarların siyasî tasallutundan kurtarabi
lecek yolları gerçekleştirmek mecburiye
tindeyiz. Bu hükmü koyduğunuz zaman, 
mahallî idareler, muhalefetin elinde bü
yük bir ölçüde bulunduğu takdirde, ik
tidar 'derhal o bir yıllık mekanizmayı 
kullanma yoluna gitoıe imkânına sahip 
olacaktır^ 

©1 itibarla, demokrasi anlayışımıza 
uygun görmediğimiz bu hükmün metin
den çıkarılmasını teklif ediyoruz; ama 
bundan daha önemli bir husus var ben
ce. Eğer, bu metin bu şekilde kanunla
şırsa, sanıyorum ki, Sayın Cumhurbaş
kanı, büyük bir tercih içinde kalma 
zorunluluğuna itilecektir. Çünkü, Sayın 
Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik Konse
yinin Başkam olarak, bu madde tedvin 
edilirken, bu esasa sadık kalmıştır. Bu 
esası, Anayasanın değiştirdiğimiz diğer 
hükümleriyle Ikıyaslayamazsınız; ne 175 
inci maddeyle, ne geçici 4 üncü maddey
le, ne de diğer maddeleriyle kıyaslaya
bilirsiniz. Bu bir prensip meselesidir, 
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bu bir demokrasiye bakış meselesidir, 
bu bir demokratik inanç meselesidir, bu 
mahallî idarelerin niteliklerini değerlen
dirme meselesidir. Acaba aradan geçen 
zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gö
rüşlerinde, bizim de hakli görebileceği
miz, katılabileceğimiz bir değişiklik ya
ratmış mıdır? Tabiî, bunu sonunda gö
receğiz; ama şu an inanıyoruz ki, Sayın 
Cumhurbaşkanı, bu değişiklikle büyük 
bir takdir zorunluğu içine itilmiş olacak
tır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlariım; 
önerge hakkında maruzatımız budur ve 
yaklaşımımız sadece ve sadece kuram
saldır. Zaten geçici madde getirilmiştir. 
Geçici madde ile bu Anayasa değişikli-
ğinün amaçladığı yöntem konulmuştur. 
Anayasanın 127 nci maddesinde kalıcı 
bir hüküm olarak, mahallî idare meclis
lerinin feshi; seçimlerinin bir yıl öne 
alınması prosedürünün muhafaza edil
memesi gerekir kanısındayız. Takdir Yü
ce Meclisindir, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Önerigeyİ kabul edenler... Ka
bul etmeyenler...; önerge kabul edilme
miştir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ka
ça kaç Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bariz bir fark var efen
dim. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

82 sıra sayılı rapora ekli teklifin 
1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 
cümlelerinin: 

«Süre dolmadan boşalmalar halinde; 
bo'şalmıadan sonraki 90 inci günü izdeyen 
pazar günü ara secini yapılır» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ederiz. 
M. Turan Bayazıt 

((izmir) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tlıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (An
kara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MEHMET TO

PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; ma
hallî idare organlarında boşalma halin
de ara seçim yapılması esası, bu deği
şiklikle getiriliyor yine. Bu, zorunlu 
muydu, değil miydi ona değinmeyece
ğim. Çünkü Anayasa, «Mahallî idare
ler seçimi» dediğine göre, bu deyimin 
içerisinde hem genel mahallî idare seçi
mi vardır, hem de ara mahallî idare se
çimi vardır; ama ihtiyaç duyulmuş ko
nulmuş; fakat mahallî idare seçimlerin
de, ara seçimlerinde, bu seçimlerin ne 
zaman yapılacağı anayasal bir güvence 
olarak tesis edilmemiş. Yine, şiöklen ya
sama organının; ama esasta iktidar par
tisinin, siyasî partinin, o siyasî iktidarın 
takdirine bırakılmış. Biz inanıyoruz ki, 
mahallî idare organları, ara seçimlerin
de bir güvenceye sahip olmalıdırlar. Bu
nu, kanun koyucunun takdirine bırak
mak doğru değildir; 'anayasal bir kural 
koymak gerekir. Nasıl eklediğiniz geçici 
madde ilie Yüksek Seçim Kurulunun sü
releri kısaltmasını dahi bir anayasal ku
ral haline getiriyorsanız, bundan nite
lik bakımından çok çok önemli olan, 
ara seçimin ne zaman yapılması gerek
tiği hükmünü de Anayasaya koymaya 
mecbursunuz. Ara seçimi ne zaman ya
pacaksınız? Kanun gösterecek. İsterse
niz beş yıl içinde b'ir kere yaparsınız, is-
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terseniz her yıl muayyen günde top
tan yaparsanız, isterseniz - ıbizim öneri
mizde olduğu gibi - boşalmayı takip 
eden; ama belli, güvenceli bir süreden 
sonra yaparsınız. Bu önerge, bu usulü, 
bu yöntemi itesis etmeye yöneliktir, ina
nıyoruz 'ki, bu anayasal güvencenin sağ
lanması ve ara seçimlerin ne zaman ya
pılacağının, kanunun takdirine değil, 
Anayasanın amir hülkmü olarak,. Anaya
sanın içine konulması, ibırakılması ge
rekmektedir. 

Takdir Yüce Meclisindir. 'Saygılarımı 
arz ederim. (SHP sıraİarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kahul edilimemjştir efen
dim. 

Madde üzerinde verilmiş başkaca 
önerge yoktur. 

Böylece maddenin görüşülmesi ta
mamlanmıştır, 

Maddeyi gizli oya sunacağız. Oyla
ma işlemine başlıyoruz efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — 
Sayın Başkan, bir itirazım var. 

BALKAN — Buyurun efendim. 
NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sabahleyin kullanılmayan iki pulu kul
lanırken, bazı ANAP'lı milletvekilleri 
oylarını igös'tererek kulandılar. Burada 
gizli oy ilkesi zedelenmiştir. Onun için, 
ikinci sandığın, kürsünün altına, san
dalye üzerine konmasını teklif ediyorum. 
Bu şekilde daha kapalı ve Anayasanın 
öngördüğü şekle uygun olmasını istiyo
rum. Böyle göstererek atılınca gizliliği 
kalmıyor. 

BAŞKAN — «Aşağıya koyalım» mı 
diyorsunuz? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ta
biî efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, şöyle yapa
lım - tekrar ediyorum - bakın, göster
mesin milletvekilleri. 

NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Efendim, Anayasanın öngördüğü gizlilik 
ilkesi 'böylece kayboluyor. Onun için 
aşağıya koyalım. 

BAŞKAN — Efendim, onun için 
biz zarfa fcayduruyoruz ve burada gö
rülmüyor yani; ama özel... 

NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Görünüyor efendim. Milletvekili tesir al
tında kalıyor. 

BAŞKAN — Gösterilmemesi için 
dikkat ederiz, ama sandığı nereye ko
yacağız? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bunları tutanaklara geçsin diye söylüyo
rum, siz de doğru olarak yapın. 

BAŞKAN — Aşağı mı konulmasını 
istiyorsunuz? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Evet efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, sabahki uygulamada bir sayın 
bakan başkasının yerine oy kullandı. 
Gizli oylamada, vekâlet olmaz; ancak, 
açık oylamada vekâlet yetkisi vardır. Ben 
onun için bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama, Anayasada böyle 
'bir ayrım yok. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ama, bir 
sayın bakan diğer bir sayın balkanın ne 
oy kullandığını 'biliyor. Halbuki, bilme
mesi lazım. Gizli oyun amacı budur. 

BAŞKAN — Peki, biraz aşağıya ko
yalım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Oylama işlemine Ada
na İlinden başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi 'bitmiştir. 
Oy sandıklan Divana getirilsin. 
•(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 

Anayasanın 127 nci Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifimin 1 indi maddesinin gizili oyla
ma sonucunu açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 375 
Kabul : 282 
Ret : 93 
Böylece, ,1 inci madde kabul edilmiştir 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tırihten sonraki ilk Ma
hallî İdareler Gamel Seçimli 13 Kasım 
1988 Pazar günü yapılır, 

Bu seçim sebebiyle kamuınlıaırdaikt sü
releri kısaltarak uygulamaya Yüksek Se
çim Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grup
ları adına söz alanlar : Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Yaşar Topçu ve 
SHP Grubu adına Sayın özer Gürbüz. 

Şahsı adına söz alanlar : Sayın Ha
san Zengin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Yaşar Topçu?.. Yoklar. 

SHP Grubu adına Sayın özer Gür
büz, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜR
BÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; iktidar partilisinin, Anayasa 
değişikliğimi ne kadar ciddiye 'almadığı
nın bir örneğini de bu geçici maddede 
görmekteyiz. 

Hep malumlarımız olduğu gibi, Ana
yasa değişiiklli'ği tekliflinde bu geçici mad
de yoktu. Teklif, yeterli .imza ile Başkan
lığa ve komisyona bu 'geçici madde ol

maksızın geldi, böylece görüşüldü ve son
ra yemek anası verildi. Yemek arası dö
nüşü bu teklifte karşılaştık. Teklif «Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten son
raki İlik Mahallî İdareler Genel Seçimli 
13 Kasım 1988 Pazar günü yapılır» diyor 
ve seçim sürelerinde kısaltma getiriyordu. 
Alelacele geldiğinden ide beli ki, «Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği» diyeceği yer
de, her halde «Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra» denseydli kanun 
tekniğine daha uyardı. Çünkü, madde 
yürüdüğe girmez, kanun girer; kanun yü
rürlüğe girdiğinde, bütün maddeleri de 
yürürlüğe girer. Böylesine alelacele gele
bilmiş bir teklif. 

Anayasa Komisyonu Başkanlığından 
biraz önce bir yazı aldık ve toplantı ka
rarının ıteblliğini aldık. Yazının ekinde, 
2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle 
Muhtarlıkları Seçimi Kanunu ile iilglli 
değişiklik önerisi var. Bu teklifin de ge
çici 1 inci maddesinde, bu Anayasada ka
bul ettiğimiz mahallî sedimılerde sürelerin 
kısaltılma yetkisi var. 

Şimdi, Anayasaya koyduğumuzu ka
bul edeceğiz -görüşüyoruz- sonra da her
halde yasadıkini görüşeceğiz ya da gö
rüşmeyeceğiz. Böylesine gayri ciddiye alı
nan bir Anayasa değişikliği üzerimde hiç 
durulmuyor. 

Sayım milletvekillileri, bu teklifteki doğ
rudur; boşluk, bir yasa boşluğudur. Ana
yasamın, değişikliği istenen maddesi ka
bul edilir ya da edilmez. Eğer kabul edi
lirse, sonra ihtiyaçtan doğan yasa teklifi 
gelir. Böylece yasalara girmesi gereken 
maddeler -geçici madde dahi olsa- Ana
yasalara girdiği zaman, Anayasanın bağ
layıcılığının ıtüm, kanunlar üzerinde oldu
ğu tartışılır hale gelir. Anayasa neredey
se yasa haline gelir. Oysa Anayasa deği
şikliği -dünden beri çalıştığımız gibi- Ana-
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yasanın, üzerinde çok titizlikle durduğu 
değişikliklerdir. Madde oylamaları dahi 
gizli oyla yapılmaktadır. 48 saatlik süre
ler vardır. Yine iktidar partisi, 'bir acele 
ile, komisyondaki 48 saatlik süreyi de 
kaldırdı. Dün komisyonumuz saat 17.30' 
da toplandı ve bugün saat 10.00'da ye
tiştirecek biçimde çabuklukla görüşerek, 
raporu yazılarak Genel Kurula indirdik. 
Ne idi bu acele? Neden geliyor bu ça
bukluk ve neden Anayasa içerisine, yasa
lara konması gereken geçici maddeler ko
nuyor? Bunun acelesi neden? Neden ya
saya konmuyor da buraya getiriliyor? 
Hukuku bu kadar ciddiye almamak ne
den? Bir iktidar partisine, ıbu kadar hu
kuk dışı çalışmak, herhalde puan kazan
dırmaz. Sayın Sungurlu'nun, «Anayasa 
Mahkemesi bize yol göstersin» demesi ne 
kadar puan kazandi'rmıyorsa, böylesine 
çalışmalar da yine puan kazandırmaz. 

Anayasa değişikliği, parti lerarası an
laşarak, bir anlaşmaya varılarak yapıla
bilmesi veya en azından burada geniş bo
yutlarıyla tartışılmalı ve bir karara varı-
labilmellidir. Hatta, yasa değişiklikleri, se
çim yasası değişiklikleri, yine bu yollar 
seçilerek yapılmalıdır. Yoksa, böyle ale
lacele gelince, aklıma bir husus daha ge
liyor : Anayasa Değişikliklerinin Halk
oyuna Sunulmasına Dair 3376 sayılı Ya
sanın 2 nci maddesi, halkoyuna sunul
mada dört aylık (120 günlük) bir süre 
arıyor. Biz, bu kabul edeceğimiz Anaya
sa değişikliğiyle halkoyuna gideceğiz. Ha

lihazırdaki Anayasa Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulmasına Dair Yasanın 
2 nci maddesine göre, bu değişiklik Res
mî Gazetede yayınlandıktan 120 gün son
ra foalkoylanıasına gidebileceğiz. Anlaşılı
yor ki o yasa da değişecek. Merak edi
yorum; çünkü, Seçim Yasasında şöyle 
deniyor : «Bu seçim sebebiyle, kıanunlar-
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daki süreleri kısaltarak uygulamaya Yük
sek Seçim Kurulu yetkilidir.» Madem bu 
bu kadar kolay ölüyordu, 3376 sayılı 
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su
nulması Hakkında Yasadaki 120 günlük 
süre ne kadar kısaltılmak .istenliyorsa, bu 
Anayasa değişikliğine o da konsaydı. Ma
dem bu işler bu kadar kolaydı, bu iş
lerin bu kadar pratiği bulundu; bu işler 
Anayasadır, yasadır, akla geldiği gibi, 
ilham geldiği gibli, nasni isteniyorsa, öyle 
götürüldüğü gibi yürütülüyorsa, Genel 
Kuruldan da böylece geçiyorsa, öteki ya
sa için de ayrıca vakit ıharcanmasaydı. 

Sayın milletvekilleri, başından beri 
üzerinde durduğum bir konu vardı -geçen 
defaki yerel yönetim yasaları görüşülür
ken de üzerinde durdum- Anayasaya 
açıkça aykırı olan bir teklif geldi ve ka
bul edildi. Bunu anlatamadık. Çünkü, 
teklifin öyle geçmesi isteniyordu. Sayın 
Başbakan da, «Bir kere Anayasayı ihlal
le bir şey olmaz» demişti, teklif böyle 
gelip gitmişti. Hep onu diyorum, eğer bir 
tek irade bütün Meclisi etkisi altına ala
biliyorsa -özelikle iktidar partisini- açtık
ça Anayasaya aykırı olduğu görülüyor ve 
yine de yasalaşabiliyorsa, rejim tehlikede 
demektir. Meclisin yazın ne zaman top
lanacağı, ne zaman dağılacağı; komisyon
ların nasıl toplanacağı, nıasil dağılaca'ğıı; 
komisyon başkanlarının, diğer yöneticlile-
rin nasıl seçileceği hep tek kişi tarafın
dan tespit ediliyorsa, demokratik rejim 
sağlıklı temel üzerinde değil demektir. 
önce bunun çözümü, bunun çaresi bulu-
nabilımelidir. 

Dün yine bunu yaşadık. Anayasa de
ğişikliğinde metninde almayan bir geçici 
madde teklifi, her nereden ilharnlanıildıy-
sa (bir yerden bir ilham geldi) birdenbi
re, a'leiacele bir önergeyle, yasada geçme
si gerekli bir geçici madde, geldi Anaya-
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sanın geçici maddesi oldu. Oysa, Anaya
sa değişifciliğinin nasıl yapılacağımı, teklif
lerin nasıl geleceğini, kaç imzayla gelece
ğini, hangi prosedürün takip edileceğini 
Anayasamın kendisi göstermiş. Yime bere
ket ki Anayasa göstermiş ve İçtüzük gös
termiş. Eğer tanılar da göstermeseyd; 

«İkli defa görüşülür ve 48 saat sonraya 
atılır» diye yazılı kuralllar olmasaydı; böy
lesine önergelerle veya Danışma Kurulu 
kararıyla, sanıyorum Anayasa değişikliği
nin de hiç görüşülmeden, 10-15 dakikada 
Genel Kuruldan geçmesinin çareleri ara
nacaktı. İktidar böylesine hukuk dışı bir 
alışkanlık içerisine girdi. Bu alışkanlıktan 
öncelikle kendisini kurtarmalıdiır. 

Sayın Alpaslan Pehlivanlı bize hak 
verdi, «Başından beri tutumları doğru, 5 
yıllık süreye karşı çıkıyorlar ve hiç boz
madılar» dedi; ama, sonra nedense «se
çimden kaçıyorlar» gibi bir imtibada ol
duğunu söyledi. 

Biz, seçimden hiç kaçmadık, hiç kaç
mıyoruz. Hele, Sayın Pehlivanlı diyor ki, 
«Ben seçlim bölgeme gittim.» Gittiği biraz 
anlaşılıyor, «Kıymetli hemşeriilerim» de
di; «Bölgesinden mi geldi?» diye merak 
ettim; ama, daha çok, 'bana, plajdan gel
miş gibi geldi. Çünkü, köylerde ve böl
gelerde hiçbir zaman iktidardan memnun 
olana ben rastlamadım. ANAP'a kim oy 
verdi, belli değil. 'Bazı vatandaşlar görü
yoruz, «ANAP'a oy vereceğime keşke 
elim kolum kırılsaydı» diyor. Hiçbir yer
de memnum olanı göremedim. Onun için, 
daha önce teklifin tümü üzerinde yaptı
ğım konuşmamda da belirttiğim gibi, si
zinle seçime gitmek bizim liçin hiç zor 
değil. İsterseniz, Anayasaya uygun yasa 
çıkartın, yarın seçime gidelim. Biz tü
müyle 'hazırız. Biz plajlar dan gelmiyoruz, 
Biz bütün yaz boyu çalıştık. Çok gör
kemli bir Karadeniz mitinginden geliyo

ruz, halkın içerisinden geliyoruz ve ger
çekten, hiçbir yönüyle, ANAP iktidarıy
la 'birlikte seçime girmekten hiç kaçma
dık, kaçınmıyoruz ve ilk seçimlerde san
dıktan mutlaka başarılı SHP çıkacaktır ve 
(iktidar kısa zamanda SHP'nin olacak, 
ANAP'la yer değiştirecektir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu, 
buyurun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
görüşülmekte olan Anayasa değişikliği 
teklifine, dün akşam komisyonda, komis
yonun iktidar partisine mensup yedi 
üyesi arkadaşımız tarafından bir geçici 
madde ilave edilerek, seçim tarihinin bu
rada belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Ta
biî, biz buradaki sıkıntıyı anlıyoruz. Ana
yasa değişmeden, Anayasa değişikliği 
gerçekleşmeden, 2972 sayılı Mahallî İda
reler Seçimine Dair Kanuna 25 marttan 
önceki bir tarihi ifade eden bir tarih kon
sa, Anayasa Mahkemesinin bozma kara
rı var; bu tekrar edecek ve tekrar edece
ği için suya düşecektir. Böyle olunca, 
kanunlar üzerinde Meclis çoğunluğu is
tediği gibi oynama hak ve yetkisine sa
hip olduğundan - tabiî sizin düşüncenize 
göre söylüyorum - bunu döndürüp do
laştırıp bir Anayasa maddesi gibi, o da 
bana göre fevkalade yanlış bir metotla, 
buraya getirildi seçim tarihi kondu. Biz 
işin başından beri dedik ki, «Arkadaşlar, 
işi zorlamaya lüzum yok. Gelin, siz se
çim istiyorsunuz, biz de seçim istiyoruz. 
Mademki böyledir; iktidar partisine, Mec
liste grubu bulunan muhalefet partileri
ni toplayıp bu işin konsensüsünü ara
mak düşer. Makul bir takvim yapılsın. 
Siz bundan iki sene evvel önseçim için 
75 gün koymuşsunuz. Geçtiğimiz mart 
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ayının son günü olan 31'inde çıkartılan 
ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen kanunla da bunu mahallî idarele
re teşmil ettiniz. Hatta hatta yine 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 42 nci 
maddesini değiştirerek, önseçimde oy 
kullanacak olanların cumhuriyet başsav
cılıklarından listelerinin getirtilmesi su
retiyle yapılması ve bunun için 30 gün
lük de süre konmasını iki ay evvel ka-
rarlaştırdınız, 

Bunlar hep sizin koyduğunuz süreler. 
Güzel!.. Bu sürelerden fazla olanlar var: 

sa, zararı yok onları kırpalım makul bir 
süre içerisinde bu seçim takvimini yapa
lım. Ama, böyle gümrükten mal kaçırır 
gibi, ya da 1987 yılının 29 Kasımında 
yaptığınız gibi baskın usulüyle değil i 
doğru dürüst, demin Sayın Başbakanın 
«Efendim, biz referandum suretiyle hal
kın katılımını sağlıyoruz» dediği seçimin 
esasına halkın katılımını sağlayacak za
man tanımak suretiyle yapılsın» dedik; 
dinlenmedi. Dinlenmeyince, kanuna kar
şı serî hile yoluyla buraya bir madde ge
tiriliyor. 

Arkadaşlar, teklife göre 13 Kasımda 
seçim yapılacak. Mevcut oylamalar da 
gösteriyor ki, bu iş referanduma gide
cek. Referanduma gideceği hesap edile
rek, 3376 sayılı Kanunda yapılacak de
ğişiklik teklifi de geldi. Komisyon, arka
daşımızın bahsettiği gibi, 48 saatlik sü
reyi de hiçe sayarak toplantı istedi. Za
rarı yok gidelim. Yalnız, teklifte 45 gün
lük süre getiriliyor. Buna göre, 13 Ka
sıma kadar bu kanunların, her gün sabah
tan akşama kadar görüşülmek suretiyle 
en süratli şekilde çıkarılacağı düşünülü
yor ve Sayın Cumhurbaşkanının da imza 
taahhüdü her halde alınmış olmalı ki ara 
ya mesafe konulmuyor. Herhalde, başka 
bir şey olamaz. Çünkü, isterseniz bera

ber hesap edelim, Siz 45 günlük süreyi 
5 Ağustos tarihinden itibaren hesap edi
yorsunuz, Bugün ayın 3'ü, aradan 48 
saat geçtikten sonra, yani ayın 5'inde 
ikinci oylama yapılacak. Resmî Gazete
nin mükerrer sayısında yayınlanması için, 
Sayın Cumhurbaşkanının imza taahhü
dünün olması lazım ki bu iş yürüsün. Baş
ka türlü olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı 
bu teklifi iki gün incelerse, 18 Eylüle bu 
kanun yetişmeyeceği için 13 Kasıma da 
düşündüğünüz mahallî seçim yetişmeye
cektir. Yani bu, işin mahiyetinden çıkan 
sonuçtur. Her neyse, bu husus Sayın 
Cumhurbaşkanının bileceği bir şeydir. 
Biz, burada, Sayın Cumhurbaşkanının 
takdirini eleştiriyor değiliz; meselenin sü
rati bakımından söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şu teklif dahi 
gösteriyor ki, bizim iki gündür Meclis 
Genel Kurulundaki komisyondaki sözle
rimizin ve ondan evvel, bu işin Meclis 
toplantısına takaddüm eden bir haftalık, 
on günlük zaman içerisinde de, Sevgili 
Genel Başkanımızın ısrarla «Dürüst se
çim istiyoruz, baskın dışı seçim istiyoruz» 
sözünün ne kadar haklı olduğunu ifade 
eden bir kodifikasyon olayıdır. Siz, 1988 
mahallî idareler seçimini - Anayasa deği
şikliğinin halk oylamasından geçtiğini ka
bul edelim - yine baskın usulü yapacak
sınız. 

tşte her şey 45 güne sığacak... Bu
nun içerisine on gün -Sayın Bakanları
mız, komisyon üyelerimiz gayet iyi bilir -
seçim kurullarının itirazı girecek; onlar 
var, adayların kesin ilan süresi var, pro
paganda süresi var, Cumhuriyet Başsav
cılığından gelecek listeler var, önseçime 
katılacak olan adayların çekilmeleri var, 
bunların önseçim için propaganda yap
ma haklan var... Bütün bunları 45 gün 
içine sıkıştıracaksınız! Bu seçime katı-
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lacak olan siyasî partiler tarafından ben
deki hesaba göre, toplam 200 bin civa
rında aday gösterilecek. Bu adayları il
çe seçim kurulları ve karşı partiler ikişer 
gün içinde, inceleyecek; seçim kurulları
na gidecek karar verilecek, siz de sağlıklı 
seçim yapacaksınız!.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Bizim adaylar hazır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Si
zinkiler hazır olabilir; bizimkileri halk 
seçecek. (SHP sıralarından «Atamaya 
alıştılar» sesleri) Tabiî tabiî, alışkınlar. 

Bizimkileri - demin burada ifade edil
diği gibi, Sayın Başbakanın da özellikle 
üzerinde durduğu gibi - bu işe katılacak 
- halkın katılımını sağlamak için - aday
ları bizim kayıtlı üyelerimiz seçecek. Bi
zim tüzüğümüzde bu iş önseçimledir, biz 
önseçim yapacağız, önseçim yapmak zo
rundayız. Biz öyle tayinle bir şeyin pe
şine düşmüyoruz. Biz halkın seçtiğini, 
halkın istediğini ya da benim siyasî par
tili üyeme Anayasanın ve kanunların 
vermiş olduğu haklarını sonuna kadar 
kullanabileceği bir zamanı aradığımız için 
biz bu işe dürüst seçim istiyoruz. Bu, 
bütün siyasî partilere tanınsın dedik. Si
zin bu işi böyle yapmayacağınız, yani 
«Efendim, siz bize şu Anayasanın kapı
sını açın da, ondan sonra biz bildiğimi
zi okuyalım» diyeceğiniz bizce malum 
olduğu için, anlaşıldığı için, sezildiği için, 
iş bu noktaya geldi. îşte niyetiniz, bu, si
zin, dürüst, normal, baskınlı olmayan, 
normal bir seçim yapmayacağınızın en 
güzel kanıtı, yasalara, buraya kadar gel
miş ifadesidir. 

Bir defa, «13 Kasım diyorsunuz», 13 
Kasımda seçim yapmak için 127 nci mad
de değişmiş olacak mı? Yok. 127 nci mad
de değişmiyor ki... 127 nci maddenin de
ğişmesi referandumla mümkün. Siz şim

di referandumdan evvel buraya seçim ta
rihi koyuyorsunuz. Niye koyuyorsunuz? 
Öbür kanuna koyamadığınız için. Anaya
sa Mahkemesinin murakabesinden kaçır
maya çalışıyorsunuz, ya da Anayasa Mah
kemesinin vermiş olduğu kararın dışına 
çıkabilmeye çalışıyorsunuz. 

Şimdi bizim kabullenmediğimiz bun
lar. Biz kanunların arkasına dolaşılma
sından hoşlanmıyoruz. Kendi koyduğu
nuz kuralları üç gün sonra burada çiğ
niyorsunuz, bunları âdet haline getiriyor
sunuz, sonra da kalkıp «Efendim, biz bu 
işleri dürüst yapıyoruz» diyorsunuz! 

Burada Anavatan Partili arkadaşla
rımıza, özellikle hukukçu olduğu için Sa
yın Pehlivanlı'ya. bir şeyi hatırlatmak is
tiyorum. Ben o konuda bir şey söylemek 
istemiyorum; ama, demin benim ismimi 
zikrederek söylediği konu için bir şeyi 
arz etmek istiyorum. Benim, 2972 sayılı 
Kanunu tadil eden ve Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 3420 sayılı Kanunun 
bu Mecliste görüşülmesi sırasındaki - dün 
zabıttan okudum; zabıtlarda yazılıdır -
bütün ifadelerimde «Biz, Anayasanın 67 
nci maddesindeki esaslara uygun seçim is
tiyoruz. Biz, TRT'nin açılmasını istiyo
ruz» ibaresi vardır. Anayasa Komisyo
nunda yapılan görüşmelerde de ben bu
nun üzerinde ısrarla durdum. Bir ara Sa
yın Pehlivanlı bana - aramızda bir sami
miyetimiz var - «Gel bu TRT şartından 
da vazgeç de bitirelim şu işi» dedi. Kür
süde Sayın Bakan konuşuyordu, ben de 
şaka yollu «Olur canım» falan dedim. 
Yani, cevabım, onun bana takılmak için 
söylediği bir sözedir. Onun dışında, cid
dî ve bu işlerin müzakeresi sırasında şu
rada zaptın en az on yerinde, vaktinizi 
almamak için zaptı okumuyorum, «Açın 
TRT'yi. Seçime 10 gün kalınaçaya ka
dar siz her türlü reklamı yapacaksınız, 
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her türlü faaliyeti güdeceksiniz, seçime 
10 gün kalınca 'seçim yasağı başladı' de
yip TRT ekranlarını kapatacaksınız. Son
ra, tabiî konuşmamakta, susmakta, ya
sakta eşitlik. Nerede yasakta eşitlik? 
TRT ekranındaki yasakta eşitlik. Ama 
10 gün kalıncaya kadar siz yapacaksınız, 
TRT Kanununun 19 uncu maddesi çalı
şacak, siz durmadan İcraatın içinden, 
Gelişen Türkiye adı altında reklam ya
pacaksınız, sonra eşit yarışmış olacağız» 
falan dedim. Biz bunları dürüstlük ölçü
sü saymıyoruz, sayamayız da. Bunun öl
çüsü, aslında, bizim elimizde de değil; 
hukukun evrensel kuralları vardır, şimdi 
o noktaya geliyorum. 

Burada hukuk fakültelerinden birçok 
arkadaşlarımız var, profesörümüz var, 
profesör bakanımız var. Hukuk fakültele
rinde öğrencilere bir şey öğretilir, denir 
ki, «Bir şeyin kanunî olması, hukukî ol
duğunu göstermez.» Arkadaşlarımız iki
de bir buraya geliyorlar, büyük bir ya
nıltmaca ile «Efendim, işte kanunların 
verdiği hakları kullanıyoruz.» Peki, kanun 
hak vermiyorsa?.. 

ABDÜLBAK1 ALBAYRAK (tstan-
bul) — Kanunsuzluk mu yapacağız? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hah, 
kanunsuzluk yapmayacaksınız; kanunu 
hukuka uyduracaksınız. Bizim istediği
miz o. Kanunun üzerinde hukuk var, hu
kuk!.. Fakültenin 1 inci sınıfında öğreti
len budur. (DYP sıralarından alkışlar) 
Kanunun üzerinde hukuk var. Kanunlar 
hukuka uygunsa... Anayasanın 2 nci 
maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri sayı
lırken, «hukuk devleti» diyor, «kanun dev
leti» demiyor. Kanun her memlekette var; 
hukuk, her memlekette yok!.. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Bizde hem kanun var, hem hukuk var. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam; mesele, biz hukukun olmasını is
tiyoruz. Bizim, kendimiz için, Doğru Yol 
Partisi için, Doğru Yol Partisi menfaa
tine, çıkarına eğer şu kanunlarda en kü
çük bir talebimiz olursa, çıkın o zaman 
buradan bize istediğinizi söyleyin. Bizim 
partimizle ilgili bir talebimiz yok. Biz, 
burada temsil ettiğimiz Türk Milletinin 
hukukunu savunuyoruz, biz milletin hu
kukunu savunuyoruz. 

Siz burada Doğru Yol Partisinin hak
kını değil, milletin hukukunu çiğniyorsu
nuz. Doğru Yol Partisi o milletin içe
risinde bir parça. Dolayısıyla, bizim de 
hakkımızı ve hukukumuzu çiğniyorsunuz; 
ama, bizden evvel çiğnediğiniz başkaları 
var. 

Siz diyorsunuz ki, «Bizim, Anayasa
yı değiştirmek hakkımız.» Dürüst bir se
çim istemek de, milletin hakkı! Şimdi şu 
getirdiğiniz madde ile, milletin dürüst, 
katılımcı, her türlü baskıdan uzak... 

Burada ben Sayın Pehlivanlı'ya oku: 

masını tavsiye ederim Anayasa Mahke
mesinin kararını; Resmî Gazetenin 50 
nci sayfasında, serbestlik ne demek, gayet 
güzel izah ediyor. Aynı Anayasa Mah
kemesinin, 1.5.1984 tarihli Resmî Gazete
de yayımlanan, yine Anayasanın 67 nci 
maddesindeki serbestliği anlatan kararları 
var. Hepsi aynı doğrultudadır. Ne di
yor? «Her türlü baskıdan (iktisadî, siya
sî baskıdan) korkutmadan, yanılgıdan 
uzak...» 

Siz öyle mi yapıyorsunuz? Hayır. Açı
yorsunuz TRT'yi sabahtan akşama, bir
çok yanlışlar, yalanlar... Bunları cevap
landırmak istediğimiz zaman, «Yoo, du
run» diyorsunuz. 

Diyorsunuz ki, «Efendim, şimdiye ka-
fdar seçimlere siz itiraz etmediniz». Nasıl 
itiraz etmedik? Sayın Genel Başkanımız, 

— 139 — 



T. B. M. M. B: 76 3 . 8 . 1988 (Olağanüstü) O : 2 

Doğru Yol Partisinin bütün sözcüleri bu
raya çıkıp, «Sizin aldığınız bu yüzde 36 
oyun yarıdan fazlası şu kameraya ait, 
yarıdan fazlası Ziraat Bankasına ait, ya
ndan fazlası fona ait, yandan fazlası va
lilere, kaymakamlara, muhtarlara ait de
medi mi? Dedi mi, demedi mi? (DYP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) Dedi. Nasıl itiraz etmiyoruz? 
Siz bunları yaptınız. İşte, burada Ziraat 
Bankası konuşuldu; seçimde kullandığınız 
için kasaları boş duruyor. 

Şimdi burada bunları inkâr edeceği
nize, gelin... (ANAP sıralarından «Sakin 
ol» sesleri) Biz sakiniz. Bunları burada 
inkâr edeceğinize, gelin... 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (istan
bul) — Seçime gidelim seçime. Kaçmak 
yok. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, biz seçimden kaçmıyoruz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim sayın 
milletvekilleri. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
seçimden kaçmıyoruz. Bakın iki gündür 
burada konuşuluyor. Siz, dürüst seçim
den kaçıyorsunuz. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — önce 
siz dürüst olun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz 
dürüst seçimden kaçıyorsunuz. Sizin ya
pamadığınız iş, bir türlü kabullenemedi-
ğiniz, TRT'nin açılması. Kabullenemedi-
ğiniz, bu. Açacaksınız on gün; muhale
fet on günde lO'ar dakikadan yahut da 
altı günde 10'ar dakikadan 60' dakika 
konuşacak. Siz, beş yıllık icraatınız hak
kında, muhalefetin 60 dakika konuşma
sına tahammül edemeyecek kadar kor
ku içindesiniz. (DYP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu toparlayın 
efendim, süreniz geçti. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz, 
devletin resmî arabalarından inip, devle
tin resmî kurumlarını bu işlerde kullan
madan seçime gidemeyecek kadar korku 
içindesiniz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ABDÜLBAKl ALBAYRAK (İstan
bul) — Kıskanmayın, kıskanmayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir sa
niye, kıskanmıyoruz efendim. 

Şimdi, ben size bir soru sorayım : Siz 
bu memleketi iyi idare ediyorsanız, eğer 
memleket çok büyük bir sıkıntı içinde de
ğilse, Türk vatandaşı büyük sıkıntılar içe
risinde, ıstıraplar içerisinde kıvranmıyor-
sa, sizin iktidarınız başarılıysa, sizin koy
duğunuz ilkeler, uyguladığınız politikalar 
ülkeyi iyiye doğru götürüyorsa, martta 
daha iyi olacak demektir. O zaman, si
zin, seçim olarak martı istemeniz lazım. 
Şimdi, marttan kaçışınızın sebebi, bir yer
de, uyguladığınız politikaların iflas etti
ğinin de tescili. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlaya
lım efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Yalnız, bizim üzüldüğümüz nokta şu : 
Siz, hadi memleketi bu hale getirdiniz; 
bari hukuku bozmayın, bari Anayasayı 
bozmayın, bari bu rejimin temeli sayı
lan seçimlere gölge düşürmeyin. Bizim 
size söylediğimiz budur. 

Saygı sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — So
ru var efendim. 

BAŞKAN — Kime soracaksınız efen
dim? (Gülüşmeler) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
'Madde üzerinde görüşmeler bitmiş oldu
ğuna göre... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, da
ha bitirmedim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, madde üzerinde, Anava
tan Partisıi Gruibu adına Sayın Alpaslan 
Pehlivanlı konuşacak. 

BAŞKAN — Anavaıtan Partisi Gruibu 
adına Sayın Alpaslan Pehlivanlı, buyu
run efendim. (ANAP şıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN 
PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; öncelikle teknik 
bir konudan bahsetmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşımız Sayın Gür
büz, maddenlin yanlış kaleme alındığın
dan ve geçici maddedeki «Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki» talbi-
ıtinin, aceleye getirildiğini ve, aslında, «Bu 
kanunun» demek gerekirken, «Bu madde
nlin yürürlüğe girdiği tarihten» dendiğin
den bahsetti, yanlış hatırlamıyorsam. 

Değil, değerli arkadaşlariim. Özellikle 
bu şekilde yazıldı. Eğer «Bu kanun» den
se idi, 82 sıra sayılı kanun teklifinin ge
çici maddesi olurdu. Halbuki biz, Anaya
sanın değiştirdiğimiz bir maddesine ge
çici bir madde ilave ettik. Bu çerçeve 
maddedir. Çerçeve madde l'in yürürlü
ğe girmesinden sonra bu geçici madde 
yürürlüğe girecektir. Özellikle konmuş
tur, acele getirildiği içtin değil, teknik bir 
husustur. 

Bu konuyu dile getirdikten sonra, mü
saade ederseniz, madde üzerinde Anava
tan Partisıi Grubu adına görüşlerimizi 
sunmak istiyorum. 

İlk önce, bir seçim tarihi lafı dolaştı, 
«16 Ekim veya 23 Ekim olsun» dendi. 
Buna karşı çıkıldı «Olmaz» dendi. Nıiye 
olmaz? «Efendim, önseçimi uygun kıla
cak uygun bir tardh» dendi. Yani, aşağı 
yukarı 90 gün sonrası olan (7 Kasım

dan itibaren 90 gün doluyor) pazar gü
nü 13 Kasıma denk geliyor. «Önseçimi 
mümkün kılacak bir tarihte seçim olsun» 
dendi; onun için 13 Kasım tarihi getiril
di. Yani, taleple matlup karşılaştı. 

Değerli arkadaşlarım, dün toplanan 
komisyon konuşmalarından bir örnek ve
receğim; ama, maalesef komisyon tar
tışmaları zapta geçirilmiyor; gene inşallah 
burada «Biz şaka yaptık» denmez. Dün 
birinci tur görüşmelerde dendi ki, «Ge-
ıtirdiğiniz Anayasa değişikliğine dair ka
nun teklifinde ve getirmek üzere oldu
ğumuz Seçim Kanunu değişikliğinde se
çim tarihi yine yok. Hayalî seçim üze-
rdne kanun değiştiriyorsunuz. Hiç olmaz
sa seçim tarihini getirseydiniz.» Daha 
sonra Sayın Anayasa Komisyonu Başka
nı oturuma bir saat ara verdi, o arada 
ıseçtöm tarihi önergesi geldi; bu sefer de 
buna kızıldı. 

Şimdi, aslında ne yaparsanız, bir ba
hane ile kızılacak. Onların dediğini yap
sak dahi biz bir kere yaranamayacağız. 
Bu kesin. 

Şimdi, 13 Kasım tarihi doğru değil 
mi?.. «13 Kasım» diye beyanlarınız var, 
«Hemen» diye beyanlarınız var, «Nisan
dan itibaren iki ay» diye beyanlarınız var. 
Bu arada haziran ayına geliyoruz, «Ekim 
ayı» diye beyanlarınız var; ama biz «Ekim 
ayı» dediğimiz için «Önseçim yetişmez» 
diyorsunuz. Peki, «kasım olsun» diyoruz 
ona da itiraz ediyorsunuz. Değerli ar
kadaşlar, nasıl yapsak, bu konuda ya-
ranamayacğız. 

Şimdi, teklif Yüce Meclisin önüne 
geldi. İşte 13 Kasım, hem önseçimin ya
pılması için uygun süreyi kapsayan bir 
tarihtir, hem de tarihi itibariyle artık bir 
daha geri çekilmesi mümkün olmayacak 
seviyede, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ve bulunan grupları bağlayıcı olmak üze
re Anayasa ile getirilen bir hükümdür. 
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Buyurun, 13 Kasımda seçime gidelim 
arkadaşlar. Seçim bu memleket için el-
zemjse -ki, öyle diyorsunuz - seçim bu 
iktidarın gitmesi için, sizin anladığınız 
Tnanada, gerekli ise gidelim millete 13 
Kasımda bir defa daha ve sizin söyledi
ğiniz anlamda bu iktidarın yıkılması için 
eğer bu milletin sandığa elinin bir defa 
değmesi yetiyorsa, sandığa bütün milletin 
eli 13 Kasımda değsin değerli arkadaşlar. 
Biz seçime 7 Eylül 1987 yılında da gi
diyorduk;; ama olsun, bir defa daha de
neylim; bu millet her şeye,kadir, gide
lim millete bir defa daha. 

Bu nedenle, maddenin lehinde oy kul
lanmanızı rica ediyor, hepinize saygı'lar 
sunuyorum. t(ANAP şifalarından alkışlar) 

BIAIŞİKA'N Şahsı adına 'Sayın Hasan 
Zengin, buyurun efendiım. (SOP sırala
rından alkışlar) 

IHASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın ıBaşıkan, değerli ımilletvek illeri; bu
lgun (üzerinde konşmakta bulunduğumuz 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
moi maddesine bir fıkra eklenmesi, ıma-
Ihalli idereler seçimlerinin 1 yıla kadar 
öne allınması mevzuu üzerinde günler
dir kamuoyu meşgul edilmekte; iki gün
dür de Meclisiımizde gerekli tartışmalar 
yapılmaktadır. Bene meseleye 'birkaç yön
den yaklaşmak listdyoruım. 

Önce, geçici madde olarak sunulmuş 
olan «13 Kasım 1988 Pazar günü mahallî 
idareler seçimi yapılır» sözünün Anaya
saya bir ek olarak gelmesini doğru bul
muyorum. Çünkü, Anayasa, bütün ya
saların anası okluğuna göre, yaz boz 
tahtası değildir; her şeyin buraya gir
mesi şart değil. İBu, ayrı kanunlarda 
görüşülebilir. 

ikincisi : Mahallî idareler seç'rnle-
rinde, demokratik ülkelerde olduğu gibi, 
ıher şeyden önce seçimlerin nasıl yapı

lacağını, ikim ne kadar hizmet yapaca
ğını açıkça bilmeli ve ona göre prog-
ıramîariinı yap'mah; belli bir ımüddet içe
risinde, kendi görevi istikametinde gere
ken hazırlığı yapmalı ve çalışmalarını 
sürdürmelidir. Buı 'bakımdan, yapılacak 
değişikliği insan haklarına ve Anayasa
nın ruhuna da aykırı bulmaktayım. 

Üçüncüsü : Muhterem arkadaşlar, bu 
mahallî •seçimlerle ilgili: Anayasa madde
sine bir [fıkra eklenmesini ben yalnız bir 
seçim kanunu veyahut da Anayasanın 
bir maddesinin değiştirilmesi olarak 
görmüyorum. Burada, bu maddenin al
tında çolk önemli bir husus yatmakta
dır; o da şudur!: 29 Kasım 1987 seolım-
leriyle Türkiye'de bir seçimden çıkıldı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi oluş
tu. Bu bir yıla yaklaşan dönem içeri
sinde Anavatan İktidarının, Türk hal
kına zam ve zulümden başka bir şey 
getirmemenin de imtihanı yatmaktadır. 
Bunun hesaplaşmasının ne olduğunu 
da öğrenmeye çalışmaktadır. 

Ayrıca, şunu da belirtmek (istiyorum1: 
Bu Mecliste ileride Cuımhurbaşkan'lığı 
seçimi de yapılacaktır. Tabiî yerel se
çimlerin de demokratik bir şekilde gü
nünde olması, mart ayında olması te
mennimizdir. Hepsi şunu göstermektedir, 
Şu anda Mecliste Seçim kanun
larında yapılan bir takım oyunlarla 
değiştirmelerle Türkiye'de yüzde 36 oy 
alarak Meclisim yüzde 65'ini temsil eden
ler tedirgindir, korku içerisindedir. Bu 
dönem öyle bir düzendir ki, Türk hal
kını soyma düzenidir. (ANAP sırala
rımdan görültüler) 

MEHMET MflÜKERREM TAŞÇİ-
OĞLU (Sivas) —• Ne bağırıyorsun?.. 

HASAN ZENGtN l(Devamla) — 
IBundan kendileri de endişe içerisinde-
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dir. (SHP sıralarından alkışlar) pnun 
için, 'bunun da bir hesaplaşması olacak
tır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) 
işenin her 'tarafın hesap olsa ne yazar. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
— SHP Grup Başkanvekili Sayın Hik
met Çetin'in belirttiği bur hususa dik
katimizi çökmek istiyorum: Anavatan 
Partisinin çıkarmış olduğu yasalardan 
39'u Anayasa Mahkemesine götürül
müş, 34 yasanın kararı venilımiş, 21 'ta
nesi Anayasaya aykırı bulunmuş. Bu
nu şunun için hatırlatıyorum: Anava
tan Partililer yasa yapmasını öğren
melidir. Bu da açık ifadesidir. (SHP sı
ralarından alkışlar) Bu yönden bu seçim 
tarihimin Anayasaya madde olarak so
kulması doğru değildir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇJ-
OĞLU (Sivas) — Aykırı mı 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Muhterem ankadaşlarım, herkes her 
şeyi: canının istediği gibi yapamaz. Elbet
te Anayasa, 'genel çerçeve içerisinde 
neyin nerede olacağını göstermektedir. 

Bugün içeni s inde bulunduğumuz du
ruma bir değinmek istiyoruım. Bu du
rum şunuı göstermektedir: Artık, siya
sî partililer görüşlerin i. belli1 etmiştir. Ka
çınılmaz bir noktaya gelmiştir. Şartlar 
ne olursa olsun, 'bu 'ülkede mutlaka bir 
referandum olacaktır. Bundan herhalde 
Anavatan Partisi Milletvekilleri de ka
çamayacaklardır. Çünkü, 270 İle 300 
arasında oy verildiği takdirde bu Ana
yasa değişikliği için ımechuren halkoyu
na gidilecek. Tabiîki bu iki gün içerisin
de bir değişiklik olur m-u, olmaz mı bi-
liemem; ama partilerin (göırüşjlleri şurada 
açıkça belirtildi.. Anavatan Parti s i de
mokratik ve özgürce 'bir seçim düşün

mediği içim ve hunda ısrar ettiği müddet
çe, bu görüşlerde de bir değişiklik, ol
mayacağı anlaşılmıştır. 

Bunun neticesi ne olacaktır? Bütün 
milletvekili arkadaşlarımızın dikkatine 
sunmak istiyorum, yapılacak olan bu 
referandum temelde şuna dayanacak
tır: Bu Meclisin devamı veyahut ken
disini yenileme seçimi veyahut da yerdi 
seçim... Sandıktan tok şey çıkmaz, iki şey 
çıkacaktır. 

Türk halkı şu anda hayat pahalılığı 
altında ezilmektedir. Her gün yapılan 
zamlarla artık ülke yaşanmaz hale gel
miştir. ücretliler, memurlar hayat paha
lılığı altında artık iilaİah etmişlerdir. 
Bu yönden, halkımız bunu mutlaka bir 
neticeye bağlayacaktır. 

Ayrıca, Anavatan Partisinin tatbik 
etmiş olduğu ekonomok politika, 24 Ocak 
1980 kararları, 4 Şubat 1988 ekonomik 
ve istikrar tedbirleri bugüne kadar mey
vesini vermemiştir. Bunlar ne getirmiş-
ıtir? Enflasyondan foaşka, halka zam ve 
zulümden 'başka hiçbir şey getirmemiş
tir. Enflasyon bugün resmî rakamlara 
göre yüzde 80'in üzerinde seyretmekte
dir. Bu, düşünülecek bir mevzudur. 

Muhterem ımilletvekilleri, bugün tat
bik edilen ekonomik politika o kadar ters 
bir duruma .girmiştir ki, Türk halkını 
yaşayamaz duruma sokmuş, bir mahkûm 
haline getirmiş, fakiri daha çok fa
kir, zengini daha çok zengin eder hale 
getirmiştir. Cumhuriyet tarihinde, h'çbir 
hükümet döneminde bu kadar soygun 
•ve talan olmamıştır. Bu Meclise bu ko
nularda araştırma önergeleri getirilmiş-
'tir. Bir misal vermek istiyorum: Ziraat 
Bankasının 1 trilyon liranın üzerinde ba
tık parası olduğu konusunda bir araş
tırma önergesi verilerek, «Gelin, bunu 
araştıralım» denilmiştir; fakat Anava'tan 
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Partili milletvekili arkadaşlari'mız buna 
«Hayır» demişlerdir; ama şu anda Türk 

v çiftçisi ziraî kredi alamamaktadır, va
tandaş kredi sıkıntısı altında ezilmektedir. 
I(ANAP sıralarından «Ne alakası var?» 
sesleri), 

Alakası var. Bu, burada belirtile-
cek, alakası var; çünkü siz mevcudiye
tinizin olup olmamasına karar verecek
siniz. önemli olay; alakası olmaz mı? 
Çünkü, dört ay İçin yerel seçimler ip
tal edilmez. Bu ne anayasası oluyor? Bu 
tamamen Anayasanın bir, maddesinin 
değiştirilmesi değil, doğrudan doğruya 
inatlaşma ve hesaplaşmadır; yani bu
günkü yapılan işleme, 'inatlaşma ve he
saplaşma ıgünü, deniyor. Bunun da he
sabı, mutlialka bazı şeyler söyleyerek 
nöticelıendirijlecelktir. 

M uhfcerem arkadaşlar im, bugün... 

BAŞKAN — Süreniz geçti, lütfen 
konuşmanızı bitiriniz. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Bugün Türkiye'de hayalî ihracat, 
'trilyonları geçmiştir. Bunu, kara para, 
güzel para» diye hükümet sevinerek 
alkışlıyor. Bugün tarım satış ko opera-
tüllerine hükümet destekleme yaptırmı
yor; aıma kendisinin Merkez Bankası 
kanalıyla verdiği faizli krediler yüzde 
60 tüccara ve ihracatçıya verdiği kre
dilerin, faizi yüzde 35'tir. İnsanlar ara
sında devamlı denge sağlanıyor. Bugün 
bir vatandaş gidip de devlet hastanesin
de hastasını tedavi ettiıremiyor. Bir diş 
çektirmenin maliyeti 10 bin lira; dı-
şarda usulsüz olarak belki iki, üç bin 
liraya çektıiriyoırdur. Bunu şunun iç:n 
söylüyorum..,, 

BAŞKAN — Sayın Zengin, süreniz 
dolmuştur, fazlasıyla geçmiştir, lütfen 
tamamlayınız efendim. 

HASAN ZENGİN .(Devamla) — 
Sayın Başkan, bağlıyorum efendini. Şu 
noktaya gelmek işitiyorum: Burada Tür
kiye'nin 1988 bütçesi 7 trüliyon açıkla 
bağlandı. Hükümet gelir ve giderini an
cak 'fakir halka zam yaparak almaktadır. 
Bugün kazanandan vergi alınmamak-
ıtadıır. Bütçe açık olduğu için, memur 
ve ücretlilerine ancak Merkez Bankası
nın kanknot matbaasını çalıştırarak pa
ralarının ödemektedir. Yılbaşındaki üç tril
yonluk emisyon bugün dört buçuk trilyon 
oldu. Enflasyonun da yıl sonunda yüzde 
yüzü geçeceği artık herkes tarafından bi
linmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, 
ekonomik şartlarıyla ve yaşantısıyla 
bugün tamamen bir çıkmazın içerisin
dedir. Varlıklı olanlar veyahut para 
ticareti yaparak, parasının üstüne para 
koyan insanlar canlarının istediği gibi at 
oynatmakta ve ceplerini doldurmakta
dırlar. Esnaf, köylü, namuslu [sanayici, 
işçi, çiftçi artık bunun içerisinden çıka
maz hale gelmiştir. 

ERKAN KEMAIJOĞUU fflMuş) — 
Sayın Başkan, ne alakası var?.. v 

HASAN ZENGİN '(Devamla) — 
Alakası var..-

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR ı(Ordu) — Alakası 
yok. 

HASAN ZENGİN ^Devamla) — 
Alakası var, bunu arilayaeafcsınız. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, 'ta
mamlayın öfendim, süreniz ziyadesiyle 
geçti. 

HASAN ZENGİN !(]Devamia) — 
Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

48 saat sonra yapılacak oylamalar
da, şu andaki oylar değişmediği takdirde, 
referanduma gidilecektir. Bu referandum, 
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Anavatan iktidarının devamı veyahut da 
bitimi olacaktır. Biz, sonu olacağı ka
naatindeyiz. Bu inançla saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (tamir) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ERSİN (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli Meclisim değerli üye
leri; Anavatan Partisi kamuoyunu bir 
süreden beri erken yerel! seçimlerle 
meşgul etmektedir, önce , bilinmeyen 
bir ekim ayında seçim yapmak istediler; 
ancak, bu niyetin Anayasa Mahkeme-
ımesinden dönmesinden sonra, bu kez 
de Anayasada değişiklik yaparak... 

İt. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, konuşan arkadaşiımız takdim 
edibnedi. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, süreniz 5 
dakikadır efendrn. 

AHMET ERSİN (Devamla) ... Ana
yasayı kafalardaki düşünceye uydurmak 
için, Anayasa değişikliğini gündeme ge
tirdiler. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
bugün en önemli sorunu erken yereli 
seçim değildir. Türk halkı enflasyon, 
zam ve pahalılık altında inlerken, göz
yaşı dökerken, Anavatan Partisi, halkı 
ibu sorunlardan uzaklaştırmak için, ha
yalî ihracatı, ıtiim ülke genelinde süre
gelen yolsuzlukları, devlet hazinesini 
sayanları gözden uzak tutmak için, unut
turmak için erken yerel seçim lafını or
taya atmıştır. 

Bu Anayasanın değişecek çok yanı 
vardır. Sendikal özgürlükleri düşünce 
özgürlüklerini engelleyen, çalışma ya
şamı ile ilgili düzenlıemelerin tama
men değişmesi gerekir. 

Genel olarak, 'bu Anayasa çağdaş 
değildir, demokratik değildir, demokrasi 

ile ıtaban 'tabana zıttır; bu nedenle de 
değişmesi gerekir. Ancak, Anavatan 
Partisi bu temel eksikliklem hiç ağzına 
almadan, yalnızca işine gelen bir mad
deyi koskoca Anayasa içinden cımbızla 
çekerek, bu değişiklik önerisiyle Yüce 
Meclislin önüne gelmiştir. 

Anava'tan Partisi sözcüsü Sayın Ol
tan Sungurlu, «Mart ayında seçim ya
parak ımileti çamura sokmak istemeyiz» 
dedi. Oysa, kendi iktidarları başlibaşı-
na çamurdur; halkın ayağına dolaşan, 
eline ayağına bulaşan çamurdur. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler, SHP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET ıMÜKERREM TAŞ-
ÇIOÖLU (Sivas) — Bu ne biçim .laf 
yahu?... 

MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) Ça
mur sensin Biz çamursak, sen de bal
çıksın i 

BAŞKAN — Sayın Ersin, düzgün 
biır lisanla konuşunuz efendim, yara
layıcı olmayınız. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Türk 
halkı bu iktidardan kesinlikle kurtulacak 
ve elini ayağımı yıkayarak, sekiz yıldan 
'beri üzerine bulaşmış 'bulunan kirlerden, 
çamurlardan arımacaktır. (ANAP şurala
rından gürültüler. SHP sıralarından al
kışlar) 

MEHMET MÜSKBRREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ne biçiım konuşuyor
sun? 

AHMET ERSİN (Devamla) — İk
tidarın amacı, seçim değildir; iktidarın 
amacı, uzun süreden beri kokusu ay
yuka çıkan hayalî ihracat yolsuzlukları
nı, unutturmaktır, enflasyonu, hayat pa
halılığını unutturmaktır. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) 
— Seçime var mısınız? 
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AHM'ET ERİSİN ((Devamla) — Baş
bakan, hac farizasını seçim yatırımı 
olarak kullanmak 'istemektedir. (ANAP 
sıralarıından «Ayıp ayıp» sesleri1, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın .milletvekilleri, 
dinleyeliım efendim. [(ANAP sıralarımdan 
«ıNesirii dinleyeceğiz, hakeret ediyor» 
sesleri, gürültüler) Lütfen ©fendim..., 

AHMET ERStlN (Devamla) — Bir 
sıüreden beri sürekli olarak kamuoyunda 
SHP'nin konuşüllmasımdaın rahatsız olmuş 
ve kamuoyunun dikkatini kendi üzerine 
çekımek için bu yollara başvurmuştur. 

SHP seçime hazırdır... 
ABDÜLBAKİ AUBAYRAK i( İstan

bul) — Hazırsa buyurun... 
AHMET BRSİ'N ((Devamla) — Üs

telik, ANAP'ın sonu olacak olan yerel se
çimleri, SHP, iktidardan daha da 
fazla istemektedir. Ancak,. SHP, yasa
lara ve Anayasaya ısaygılıdır. Bu ne
denle, yerel seçimlerin Anayasaya uy
gun şekilde ve zamanında yapııllmasını 
istemektedir ve ANAP'ın yolsuzluklara, 
soygunlara şal örtmeye yönelik bu se
çim manevrasına alet olmayacaktır. 
ANAP'ın ülke sorunlarını unutturmaya, 
sorunları geri plana itme amacına alet 
olmayacaktır. !(ANAP sıralarından «Ne 
olacaktır?» sesleri) Referandum ve ye
rel seçimler ANAP iktidarının sonu ola
caktır. Anayasayı bite yazboz tahtası
na çevirdiniz. Bu anayasaya kefili olan
lar, ne yazık İki, suskun ve teslimiyetçi 
'bir halde, çaresiz, sizin yaptıklarınızı 
izlemektedir; ama ne yaparsanız yapınız, 
listedlğiniz yollara da başvursanız, !SHP, 
ıhallkın da isteğiyle gümbür gümbür ik-
ftidara gelmektedir. I(ANAP sıraların-
dan «Allah, Allah!..» sesleri, gürülltüfer) 
Bu nedenle yerel seçimler inşallah 
ANAP'ın sonu olacaktır. 
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Saygılar sunarım. !(SH'P sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

'M. TURAN BIAYAZIT (izmir) — 
Sorulanım var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ba-
yazıt< 

İM. TURAN BAYAZIT (ılzmir) — 
Sayın Başkan, Sayın Komisyon Başka
nının cevaplandırması ricasıyla sorula
nımı arz ediyorum. 

Birinci sorum ışudur: Geçici mad
de, Komisyonda verilen bir önergeyle 
gündeme atamıştır. Bu önergede acaba 
kaç sayın milletvekilinin imzası vardır? 

ıtikine! sorum: Bu önergenin, Anaya
sanın amir hükmü karşısıında görüşüle-
etmeyeceğini Sayın Komisyon Başka
nına koomisyonda arz ettiğim halde, 
kendileri, «Görüşülebilir» cevabını ver
mişlerdir. Hafızamda yer a'lan bu ha
tıra doğru mudur? Yani böyle bir ko
nuşma ve cevap olmuş mudur? 

Üçüncü sualim: Beş veya altı imza ile, 
Anayasanın öngördüğü rakamın a'ltında-
ki bir imza ile vertilen önergenin görü
şülmesi Anayasaya uygun mudur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ko
misyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞ
KANI KÂİMÎL T. CJOŞKUıNOĞLU 
(Ankara) Sayın Başkan, arz ediyorum: 

Efendim, verilen önerge - is'iımler ha
tırlımda yok - beş altı arkadaş tarafından 
yahut yedi: arkadaş tarafından verilmiş
tir; ama, bu önerge yemi bir kanun tek
lifi niteliğinde değil, bir değişiklik nite
liğindedir. Bu itibarla, «Komisyonda 
konuşulabiılıir» neticesine vardık ve Ko
misyon da bu görüşü kabul etti. Yeni 
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ibir «teklüf mahiyetinde olmadığı için, 
Anayasanın müzakeresi usulüne tabi ku
rallara da uygundur. Yeni bir madde tek
lifti değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Görüşmeye mahal' olup olmadığı, yer 
olup olmadığı hakkında biır sorum ol
muştu. (ANAP sıralarından •gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, soruyu 
sordunuz, 'Komisyon Başkanından sor
dunuz ve cevabı verdi efendim. 

İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu cevap üzerine usul1 konusu çıkmış
tır. Görüşmeye yer olup olmadığı hak
kında usul üzerinde söz 'istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi gö
rüştük. 

ıM. TURAN BAYAZIT (tamir) — 
Efendim, usul konusu çıktı şu anda, 
bir usul konusu çıktı. 

BAŞKAN — Hayır, neyin, nasıl1 usul 
konusu?.. Madde görüşüldükten sonra 
ibir usul tartışması olur mu efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Her an usul tartışması olur; her an olur 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi görüştük efen
dim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanın soruma verdiği cevap 
üzerine ibir usulî durum ortaya çıkmış
tır. Müzakere devam ediyor Sayın Baş
kan; görüşmeye mahal olup olmadığı 
konusunda usul hakkında slöz istiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletve
killeri, lütfen öf endim... (ANAP sıra
larından 'gürültüler) 

AHMET KARAEW;İ (Tekirdağ) — 
TRT çıksın aradan Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (ıtzmir) — 

Usul hakkımda söz istiyorum Sayın Baş
kan.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Baya-
zıt, dinleyeceğim sizi efendim, bir sa
niye. 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
dinleyelim. (Dinleyelim, meseleleri açık
lığa kavuşturalım, ona göre bir karar 
verelim efendim. 

Evet, buyurun; ben meseleyi anlamak 
istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, arz ©deyim efendim. 

Usulî mesele, oturumun her safha
sında, her anında ortaya çıkabilir ve her 
anında ileri sürütebilir. Onun için, soru
lara geçilmiş o'liması usul bir itirazı or
tadan kaldırmaz. Ben Sayın Başkana 
bir soru tevcih ettim. Sayın Başkanın 
verdiği cevap, görüşmeye mahal olup 
olmadığı konusunu gündeme getirdi. Bu 
maddenin bugün Genel Kurulda görü
şülmesi, Anayasanın amir hükmü kar
şısında mümkün değildir. Bunu gündeme 
getirdi. Usulî bir meseledir. İçtüzük, gö
rüşmeye mahal olup olmadığı konusunu 
usulî bir mesele olarak kabul etmiştir. 
Bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu söy
lediklerinizi bakın hep beraber düşüne
lim: Şimdi 'bu maddenin üzerinde bütün 
konuşmalar yapıldı efendimi 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yapılsın ©fendim. 

BAŞKAN — Yapıldıktan soonra, 
usulî bir tartışmanın ne.. 

İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, oylama yapılmadı. Be
nim sorum üzerime usulî bir mesele 
çıktı. Eğer Sayın (Komisyon Başkanı be
nim soruma biır cevap lütfetmiş olma-
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sallardı usul! mesele çıkmayacaktı. Sayın 
[Komisyon Başkanınım cevabı üzerine bu 
usuHî mesele cılktı. Anayasanın amir 
ihülkmü çiğnenmektedir. Anayasanın 
amir hükmü karşısında bugün bu mad
de ıbuırada müzakere edi:liebil:'r imi, ©di
lemez rnıi meselesi bir usulî konudur. 
Görüşmeye mahal olup olmadığı üzerin
de ıbeniım söz istemek hakkımdır. 

iRAŞKAN — Sayın Baıyazut, görüş-
Itürdük ama, değil1 mi? Bakın, hiçbir iti
raz vaki olmadan biz bu maddeleri 
görüştürdük. 

İM. TORAIN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, maddenin görüşmesi biıt-
medi. 

BAŞKAN — Hiç gereği yok; ama 'bü
tün ışek ve 'şüpheden âri ollmak iç'n size 
söz veriyorum, ıbuyurun.. (ANAP sı
ralarından, «Olur mu efendim?» ses
leri, gürültüler) 

Lütfen sayın ımnlllletvekilleri, lütfen... 
Ortaya 'bir konu 'atılmıştır, bu konuyu 
'görüşeceğiz efendim. ı()AINAP sıraların
dan gürülltüler) Lütfen efendim, lütfen... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen 
efendim... 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Efendim, konuların 'açık
lığa kavuşması... (ANAP sıralarından' 
gürültüler) Efendim, lütfen müsaade 
ederseniz, herkes fikrini söyleyecek ve 
tartışma yapılacak efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Lütfen efendim, 
lütfen,... 

Buyurun efendim. 
İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, değerli' arkadaşÜarırn; 
Sayın Başkanın bana, gerek olmadığı 
halde söz verme şekİndeki yorumuna 
saygı duyuyorum ve teşekkür ediıyorum; 
ancak ben... 

IHAL1L SWGIN ^Ankara) — Ge
rek olmadığını itiraf ediyorsun, 

IMEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — iç
tüzüğe de uymuyor. 

İM. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— ... Ancak ben, İçtüzüğün bana tanı
dığı 'bir hakkı kullanarak konuşuyorum; 
öncelikle bunu vurgulamak isterim. 

Sayın Başkan, Sayın 'Komisyon Baş
kanının beyanı çok açıktır. Sayın Ko
misyon Başkanınım soruma verdiği ce
vapta lifci ana husus vardır: Birincisi, bu 
maddeyi 'teklif eden önerge 7 'imzalıdır. 
'İkincisi, Sayın Komisyon Başkanı, «Bir 
madde olmadığı, değişiklik olduğu için 
müzakere ©dildi» denmişlerdir, öyle bu
yurmuşlardır. Esas konu ikinci sinde top
lanmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu geçici madde, müs
takil maddedir; herhangi bir maddenin 
değişikliği değildir. Komisyona havale 
edilen ve Anayasanın amir hükmünün 
öngördüğü sayıyı taşıyan teklifte bu 
madde yoktur. İsminden de bellidir, ge
çici madde olarak komisyona sunulmuş
tur ve raporda müstakil bir madde ola
rak yer almıştır. Onun için, mevcut bir 
maddenin değişikliğidir ve İçtüzüğe göre 
kanunların görüşülmesi prosedürü uygu
lanacağı için, asgarî beş imza; ki, ko
misyonda bir imza bile kâfidir, bu itibar 
edilerek muameleye konmuştur varsayımı 
ve savı hukuken geçersizdir. 

Onun için bu madde, Anayasanın 
amir hükmünün öngördüğü şartları taşı
madığı için müzakere edilemez. Müza
kereye başlanmıştır, konuşmalar devamı 
etmektedir, soru safhasındadır, önergeleri 
belki vardır veya yoktur, sonunda oylama 
yapılacak, iş bitecektir. Oylama yapıldığı 
ana kadar, oylamanın sonucu Sayın Baş
kan tarafından yüksek heyete arz edil
diği ana kadar madde müzakere edilir 
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sayılır. Onun için, Sayın Komisyon Baş
kanının cevabından sonra doğan bir du
rumdur, ortaya çıkan bir durumdur, Ko
misyon Başkanının beyanı ile tescil edi
len bir' durumdur. Yedi imzalı bir önerge 
ile Anayasaya bir madde eklenmesi müm
kün değildir. Ben Sayın Başkandan ve 
sayın Genel Kuruldan, Anayasanın amir 
hükmüne riayet edilmesini rica ediyo
rum. 

Belki şimdi bir önerge vardır Başkan
lık Divanında, bu maddeyi değiştirecek 
bir önergedir - en ufak bir kelime deği-
şiikl'iği, bir cümle değişikliği - ve belki o 
önerge Anayasanın öngördüğü sayıyı taşı
maktadır; ama o önerge de işleme kona
maz. Çünkü, bir işin esası Anayasaya ay
kırı ise, onun üzerinde yapılacak iyileş
tirmeler hiçbir zaman mümkün olmaz. 

Onun için Sayın Başkanım, istirham 
ediyorum, her ne kadar zamana karşı ya
rışıyorsanız da, lütfen Anayasanın amir 
hükmünün Mecliste, Genel Kurulda bi
line biline çiğnenmesine müsaade etme
yiniz. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP 
«ıralarından alkışlar; «Ne olacak şimdi?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Madde üzerinde veril
miş önergeler var, veriliş sırasına göre 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
82 Sıra Sayılı Rapora ekli teklifin 

geçici maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Veli Aksoy 
İzmir 
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Öner Miski 
Hatay 

Ahmet Ersin 
îzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Cüneyt C'anver 
Adana 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Önerge kaç imzalı? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurursanız, bu hususta bir açıklama yap
mak istiyorum. 

İçtüzüğümüzün, Anayasa değişiklik
lerini düzenleyen 91 inci maddesini oku
mak istiyorum efendim : «Anayasa de
ğişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi
dir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda 
iki defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin 
bitiminden kırksekiz saat geçmeden baş-
lanamaz. 

ikinci görüşmede, sadece, maddeler 
üzerinde verilmiş, olan değişiklik önerge
leri görüşülür.» 

Sayın milletvekilleri, bununla -ilgili ola
rak bir de Anayasamın 148 inci maddesi 
var. Ben özet olarak şöyle ifade etmek 
istiyorum : Bazı şartlar haricinde, ki, sa
yılmış, iki defa görüşülecek, birinci gö
rüşme ile lifcinci görüşme arasından, 48 
saat geçecek, tekliflerde 'belli sayı olacak 
ve oylamalar gizli olacak ve Anayasanın 
aradığı sayıda olacak; bunların haırıidin-
deki konular, usulî konular diğer kanun
ların görüşülmesi usulüne tabidir. Bu 
madde bize bunu gösteriyor. 

Konumuz önerge ile dlgili. Önerge ile 
ilgUıi olunca,, işte biraz evvel okuduğum 
hükme ıgöre, önergeler, kanunların görü
şülmesindeki usule tabi alacak, verilişi de 
ona göre olacak. Bir önergenin veriılebil-
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m esi, teklif iler de olduğu gibi -ki, bu öner
ge lor yani bir madde oluşturmuyor- üçte 
bir ekseriyeti, oyu ' gerektirımiyoır ve 88 
inci maddede aranılan 5 limza ile müm
kündür ve onun için, verilmiş önergeler 
5 imzalı oldukları ahvalde de bizim İçim 
geçerlidir. Bu biır usul meselesidir, her 
an akla gelir ve tartışılır. Geçmiş Anaya
sa değişiklikierL.ınde de bu konular tartı
şılmıştır ve bu konular tutamaklarda yer 
almıştır. Uygulama tamamen benim biraz 
evvel sizlere arz ettiğim gibidir. 

Bu açıklama çerçevesinde önergelerin 
okutulmasına devam ediyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığımıaı 

Görüşülmekte olan (82 S. Sayılı) Ka
nun Teklifinin, geçici maddesinim, aşağı
daki çerçeve madde içinde ve aşağıdaki 
ş'dkilıd's değiştirilerek metinde yer alması
nı arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 2. — Türkiye Cumhuru'ye
ti1 Anayasasına aşağıdaki Geçioi Madde 
eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE, — Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk ma
hallî idareler genel seçimi 13 Kasım 1988 
Pazar günü yapılır. Bu seçim sebebiyle 
kanunlardaki süreleri kısaltarak uygula
maya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.» 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

M. Zeki Uzum 
Tokat 

Mehmet Perçin 
Adana 

Ledim Darlas 
Adana 

Akgün Albayraık 
Adana 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana' 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Ersin Koçaik 
Adana 

Mehmet Deliceoğlıı 
Adıyaman 

Halil Özsoy 
Kayseri 

Tşılay Saygım 
İzmir 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Cezmi Erat 
Ağrı 

Ali Rıza Yılmaz 
içel 

Ram iz Sevinç 
İzmir 

Fenni İslim yel i 
Balukesıir 

Necat Tumçsiper 
Balıkesir 

Mehmet Özalp 
Aydın 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Bahattin Çal oğlu 
Artvin 

A. Cengiz Dağyar 

Antalya. 

M. Ertuğrul ümlü 
Bursa 
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Hasan Çakır 
Antalya 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

İsmet Tavgaç 
'Bursa1 

Nevzat Duru kan 
Bolu 

Nihat Tüırketr 
Afyon 

Muzaffer Arıcı 
Denizdi 

İsmail Dayı 
Baflıilkesdır 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

'İsmet Özarsian 
Anıiasya 

İsmail Şengün 
Denizli 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Muhittim Karaman 
Gümüşhane 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Mehdin Işık 
Muş 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

M. Hikmet Çeleba 
Gaziantep 

Recep Eırgum 
Kay sari 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Veysel Aüasoy 
Zonguldak 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Hikmet Bicentürk 
İçel1 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

M. Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

M. Hilmii Özen 
İstanbul 

Talat îçöz 
İstanbul 

Murat Başesg ioğ! u 
Kastamonu 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Abdülbakl Albayrak 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Bülent Öncel 
Şanlıurfa 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Vahap Dizdaroğlu 
Mardin 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 
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Nurhan Tekline!. 
Kastamonu 

E. Cenap Gülpınar 
IŞanlıurfa 

Yiasiin Bozkurt 
Kars 

Gökseli Kalaycıoğiu 
Ankara 

Mustafa Şahlim 
Kayseri 

Abdulımecit Yağan 
Kayseri 

Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Kerem Güneş 
Karsı 

Sa'brıi Keskin 
Kastamonu 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ali Babaoığilu 
Nevşehir 

M. Rauf Brtekin 
Kütahya 

Saibri Aıras 
Kars 

Galip Demarel 
Mıallatya' 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl' 

Metlin Emıkoğlu 
Malatya 

Bülent Çorapçıoğiu 
Malatya 

Edip Uğur 
Balıkesir 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Şener İşleten 
Edirne 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Efendim, dediğiniz ®ibi 5 imza kâfi ise, 
diğerlerini okumaya gerek yok. 

BAŞKAN — Sayın miılletvekilileri, bu
rada 150-160 limza var. Bıizlim görüşümü
ze göre 5 imza kâfidir. Bu bakımıdan, 
isterseniz imzaların hepsimi okutmayabi
liriz; ama burada 160 imza olduğu da 
açıktır. Eğer bu konuda bir şüphe doğa
caksa okutacağız, eğer 'bir itiraz yoksa 
okutmayacağız ©fendim? (SHP sırtlanın
dan «Okunsun» sesleri) 

Önergedeki liımzalların okunmasına kal
dığımız yerden devam ediyoruz efendiım : 

Kemal Akkaya 
Samsun: 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya! 

Mustafa Nazikoğlu 
Rlize 

Şadan Tuzcu 
Rlize 

Mustafa Parlak 
Rize 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Mithat Balak 
Çorurn 
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Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin DaJıbey 
Afyon 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Hüseyin Badas Doğu 
Ankara 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

İlker Tuncay 
Ç a n t a 

Saffet Sert 
Konya' 

'Seçkin Fırat 
Bolü 

m çiftçi 
Çankırı 

Vehbi Dinçerler 
Hıatay 

Fethli Çelikbaş 
Burdur 

Şamiıl Kazokoğiu 
Bolu 

tbrahiim Özel 
Burdur 

Fahir Sabun iş 
Bursa 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Gahit Aral 
Elazığ 

Zeki Yavuztürk 
Ankara 

NizameCtıkı Özdoğan 
Elazığ 
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İlhan Aküzüm 
Kars' 

Metin Yaman 
Erzincan 

Avni Akyoll 
İstanbul 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Adil Erdem Bayazıt 
Kahramıanmaıraş1 

Ali Rıfkı Atasever 
Tektirdağ 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 

Kemal Karham 
İzmir 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 
Nuri Gökaılp 

İstanbul 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
Kâzım Çağlayan 

Kırşehir 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Haydar Koyuncu 

Konya 
Sait Ekinci 

Burdur 
Adil Küçük 

Konya 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 
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Nabiı Sabuncu 
Aydın 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

S. Şükrü Zeybek 
Muğla 

Mahmut Karabulut 
Sivtaıs 

Rıaşit Daldal 
Niğde 

Yılmaz Alıtuğ 
Sivas 

Şakir Sekler 
Sivas 

Kaya Opan 
Sivas 

A. Şafcir Ergin 
Yozgat 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Aydın Arvasli 
Van 

Ahmet Avcı 
Uşak 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Necmettin Karaduıman 
Trabzon 

Avni Akkan 
Trabzon 

İbrahim Çöbi 
Trabzon 

Erkan Yüksek 
Tokat 

Metin Gürdere 
Tokat 

Talât Sargın 
Tokat 

Kadir Demir 
Konya 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Alaıattin Fırat 
Muş1 

M'. Fuat Yazıcı 
Manisa 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre 
okutup işleme alıyorum efendim, 

Yüksek Başkanlığa 
82 Sura Sayılı Rapora ekli teklifim 
Ayrıca, ikinci kanalın açılışında ha-

geçici maddesinin metinden çıkarılması
nı arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Rüştü Kurt 
Gliresun 

Fuait Erçetin1 

Edirne 
Veli Aksoy 

İzmir 
öner Miskiı 

Hatay 
Ahmet Ensin 

İzmir 
Cüneyt Oanver 

Adana 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KAMİL T. COSKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendimi? 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

Diğer önergeyi okuituyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (82 S. Sayılı) Ka
nun Tekliflinin geçici maddesinin, aşağı-
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dakıiı çerçeve madde içinde ve aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek metinde yer alma-
sıoı arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına aşağıdaki Geçici Madde ek
lenmiştir, 

GEÇİCİ MADDE — Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk 
mahallî idareler genel seçimi 13 Kasım 
1988 Pazar günü yapılır.; Bu seçim se
bebiyle kanunlardaki süreleri kısalta
rak uygulamaya Yüksek Seçim Kurulu 
yetkliilidir.» 

Ünal Yaşar 
(Gaziantep) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye 
katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (An
kara) — Efendim, madde, komisyondan 
gelen maddenin hüküm İtibariyle aynı
sıdır. Yalnız 'başlığında bir değişiklik var 
ve madde' numarası konmuştur. Bu da, 
esasa ait değil, ıbir değişiklik önergesidir; 
katılıyoruz. 5 imza da kâfidir; komisyo
nun görüşü de zaten budur. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Ancak, oy sayısını tespit edebilmek 
için önergeyi gizli oya sunuyoruz ve 
gizli oylamaya başlıyoruz efendim. 

Sayın rnilletvekilîeri, ismi okunan ar
kadaşlarımız sıranın başında toplansun-
lar, okunmayanlar lütfen yerlerinden 
kalkmasınlar (efendim^ 

Önergeden sonra, tabiî, önergeyle 
birlikte, maddeyi de aynı şekilde gizli 
oya sunacağız efendim. 

Sayın 'kâtip üye arkadaşlarımız yer
lerini alsınlar efendim. 

Sayın (milletvekilleri, bu önerge oy
landıktan sonra, geçici madde, öner
geyle beraber tekrar gizli oya sunula-
calktıfi Bundan da malumattar olunma
sında fayda vardır efendim. 

Oylamaya Adana İlinden Ibaşlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa

yın ımiletveklili var mı efendim?... Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları Divana getirilsin. 
BAŞKAN — Saym milletvekilleri, 

Anayasanın 127 nci maddesinin üçün
cü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tekirinin geçici maddesi üzerinde 
verilen önergenin ıgizli oylaması sonu
cunu okuyorum efendim: 

Kullanılan oy sayısı : 372 
Kaıbul : 282 
Rel! 90 
Böylece, önerge fcalbul edilmiştir efen

dim. 
Kabul edilen önerge ile birlikte geçi

ci maddeyi 2 nci madde olarak oyları
nıza sunacağız efendim. 

Bu oylama da yine gizli olacaktır. 
Oylama lişlemine Adana İlinden başlı

yoruz efendim. 
Ancak, Nevzat Bey rahatsızlığı ne

deniyle buyursun oyunu kullansın efen
dim. 

Divandaki arkadaşlarımız yerlerini 
alsınlar..., (İstanbul Milletvekili M. Ali 
Eren'e kadar oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
bundan sonra ıbir oylama daha yapaca
ğız; o da yürürlük maddesidir. Onu da 
oylayacağız^ Yani, şimdi yaptığımız bu 
oylamayla işlimiz (bitmiyor; bir oylama 
daha var. '(İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'den itibaren oyların top
lanmasına devam edildi) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 
sayın milletvekili var mı efendim? 

Oyunu kullanmayan ısayın milletvekili 
var mı efendim? 

Oyunu (kullanmayan sayın milletve-
var mı efendim? Yok. 

Oy verme dşlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutusu Divana getirilsin. 
(Oylanın ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın (milletvekilleri, 
Anayasanın 127 nci Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinim 2 nci maddesinin gizlıi oyla
ması sonuçlarım açıklıyorum : 

3:69 oy kullanılmıştır; 281 kabul, 88 
ret oyu kullan ılımak suretiyle, 2 nci mad
de kabul edilımiştir efendim. 

Geçici madde, 2 nci madde olanak 
numara aldığı medeniyle ve kabul ed'il-
ımıiş olması hasebiyle, teklifteki 2 nci mad
deyi 3 üncü madde olarak okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 82 sına sayılı Tür

kiye Cuım huri yeti; Anayasasının Değişti
rilmesine Dair Kanun TeMıifinin 3 üncü 
ımaddesinim aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sinl arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına 
sLinu'ıması halinde tümüyle oylanır. 

Akın Gönen 
İzmir 

Haüıil Şıvgın 
Ankara 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Kemal Akkaya 
Samsun 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Gerekçe : Maddeye eklenen bu i bar 
re, Anayasanın 175 imci maddesinin yedin
ci fıkrası hükmünün gereğidir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Anka
ra) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET TO

PAÇ (Uşak) — Katılıyoruz ıefendim. 
BAŞKAN — Önergeyi, İlk önce işa

ret oyuyla oylarımıza sunacağım. Kabul 
edilmesi hallinde, önerge tekrar gizli oya 
sunulacaktır ve ayrıca maddeyi de gizli 
oya sunacağız; yani; lişaret oyuyla kabul 
edildiği ahvalde, dernek ki iki oylama da
ha yapacağız. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Şimdi gizli oylama suretiyle oyları 
tespit edeceğiz efendim. 

Oylamaya başlıyoruz. 
!(Oy!ar toplandı) 
Sayın Mesut Yılmaz'ın yerine Sayım 

Ali Bozer oy kullanacak; vekâleti var 
efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın milletvekili 
var mı 'efendim? Yok. 

Oy verme İşi'emi tamamlanmıştır. 
Oy kutusu Divana gelsin. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın 127 nai Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin 3 üncü maddesi üzeninde ve
rilen önergenin gizli oylaması sonuçları
nı okuyorum : 

Ku'jlanılan oy sayısı : 364 
Kabul : 283 
Ret : 8T 
Bu durumla göre önerge kabul edil-

ımiştir. 
Şimdi, 3 üncü maddeyi, verilen öner

ge muvacehesindeki değişiıkliıkle birlikte 
tekrar oyluyoruz. Bu oylama yine gizli 
olacaktır. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — 
Sayın Başkan, yarın toplanıp toplanma
yacağımız hakkında bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

BAŞKAN — Cumartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere, birleşimi, oy 
işlemi bittiikten sonra kapatacağız. 

Oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın kamu kurumalrının tatil amaçlı 
kamplarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
yazılı cevabı (7/151) (1) 

(1) T. B. M. M.'nin 2.8.1988 tarihli 
75 inci Birleşiminde yayımlanan cevaba 
ek cevaptır (7/151) 

BAŞKAN — Oyunu .kullanmayan sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy ikutusu getirilsin efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 

Anayasanın 127 noi maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifinin 3 üncü maddesinin gizli oyla
ması sonuçlarını okuyorum : 

KuDlanılan oy sayısı : 365 
Kabul : 283 
Ret : 82 
Böylece madde kabul edilmiştir. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, ıkanun teklifinin 

birinci görüşmesi tamamlanmıştır. İç
tüzüğümüze göre, ikinci görüşmeye, bi
rinci görüşmenin bitiminden 48 saat geç
meden başlanamayacağından, ıkanun tek
lifinin iıkinci görüşmesini yapmak için 
6.8.1'98'8 Cumartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi (kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.05 

T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, T. C. Başba
kanı Sayın Turgut Özal tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 6.5.1988 

Tevfik Koçak 

Ankara 

1. Hangi kamu kurumlarının tatil 
amaçlı kampları vardır ve nerelerdedir? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. Bu kamplar kaçar devrelik ve ka
çar kişiliktir? 

3. Bu kamplardan kimler yararlana
bilmektedir? Yararlanabilmek için ne gi
bi koşullar gerekmektedir? 

4. İlgili kurumların çalışanlarının 
dışında kişiler, bu kamplardan yararlana
biliyorlar mı? Yararlanabiliyorlarsa, ko
şulları nedir? 

5. Her bir kurum için ayrı olmak 
üzere, bu kamplardan yararlanan ilgili 
kurum çalışanlarının ve varsa kurum dı
şı kişilerin, ödeyecekleri bedeller hangi 
kalemlerde toplanmaktadır ve miktarları 
ne kadardır? 

6. İlgili personel dışında, bu kamp
lardan son beş yıl içinde yararlananla
rın, toplam sayıya karşılık yüzdesi nedir? 

7. İlgili kurumda çalıştığı halde, son 
beş yıl içerisinde, kampından hiç yarar
lanamamış olanların, ilgili kurumun top
lam personeline olan yüzdesi (her bir ku
rum için ayrı ayrı) nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 2.8.1988 

Sayı : O3.3-O2/1O0O 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T, B. M. M. Başkanlığının 
12.5.1988 gün ve 7/151-834/03984 sayılı 
yazısı. 

!b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
25.5.1988 gün ve 07/106-238/03029 sayılı 
yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Ko-
çak'm «Kamu Kuruluşlarına ailt Kamp
lar»; ile ilgili Sayın Başbakana yönelttiği 
ve yazılı olarak cevaplandırılması iste
nilen sorusu ilgi (a) yazınızla Başbakan
lığa gönderilmiş ve ilgi (b) yazı tarafım
dan cevap verilmesi için Bakanlığıma in
tikal ettirilmiştir. 

Soru ile ilgili cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ TEVFİK KOÇAK'IN KAMU KURULUŞLARINA AİT KAM 
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

Cevap : 1. 
Devlet Bakanlıkları 
Bağlı Kuruluşlar 

— DPT Müsteşarlığı 

İlgili Kuruluşlar : 

— Türkiye Gülbre Sanayji A.Ş, 
Genel Müdürlüğü 

— Petkim Petrokimya A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 

— Türkiye Çimento ve Toprak 
Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 

— Sümertoank Genel Müdürlüğü 

— Türkiye Halik Bankası Genel 
Müdürlüğü 

Adı 

Cevap : 2S 

Yeri 

Milletlerarası ye Yurt İçi Eğitim Marmaris 
ve Seminer Sitesi (Taşbükü 

Domuzburnu Mevki 

Demonstrasyon, Eğitim Uygulama Aydm - Didim 
ve Dinlenme Tesisleri 
Piknik Amaçlı Tesisler İzmir -Aliağa 

— Didim Eğitim ye Dinlenme Aydın - Didim 

— Çanakkale Eğitim ye Dinlenme Çanakkale 
Tesisleri 

—- Bartın - İnkum Eğitim ve Bartın 
Dinlenme Tesisi 

— Sümertoank Eğitim ve Dinlenme Aydın - Kuşadası 
Tesisi 

— Sümerbank Eğitim ve Dinlenme Elazığ - Sivrice 
Halk Bankası Eğitim Sitesi Erdek 
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Cevap : 1 
Devlet Bakanlıkları 
Bağlı Kuruluşlar 

— Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı 

Türkiye Petrol Rafineleri Genel 
Müdürlüğü 
Petrol Ofisti Genel Müdürlüğü 

Adı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Eğitim Testisi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Eğitim Tesisi 

— DPT Müsteşarü|ı 
Sivrice Dinlenme Tesisi 
İğneada Dinlenme Tesisi 

Aliağa Dinlenme Teslisi 

Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Türkiye Taşjkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Erdemli Dinlenme Tesisi 
Manavgat Dinlenme Tesisi 

Amasra Tatil Kampı 

Karasu Tatil Kampı 

Yeri 

Aydın - Didim 

Marmara Ereğlisa 

Milas - Güllük 
Elazığ - Sivrice 
İğneada 

tamir - Aliağa 

Meralin - Erdemli 
Manavgat 

Zonguldak •* Amasra 

Sakarya - Karasu 



Cevap : 1., 
Devlet Bakanlıkları 
Bağlı Kuruluşlar Adı 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Küçükkuyu Eğitim ye Dinlenme 
Genel Müdürlüğü Tesisleri 

Türkiye Öğretmenler Bankası Tırtar Köyü Tatil Kampı 
Genel Müdürlüğü 

Etibank Genel Müdürlüğü Yalova Marmara Bölgesi 
Eğitim Merkezi 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Didim Eğitim Testisi 
Alanya Eğitim Tesisi 
Erdek Eğitim Tesisi 
Silivri Eğitim Tesisi 

Türkiye Emlak Bankası A.Ş, Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 
Genel Müdürlüğü 

Millî Savunma Bakanlığı TSK Özel Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri 
(KKK - DKK - HKK) 

Cevap : 2. 

Yeri 

Erdemli - Küçükk 

Mersin - Tırtar K 

İstanbul - Yalova 

Didlim 
Alanya 
Erdek 
Silivri 

İstanbul - Silivri 
İstanbul - Ataköy 
Mersin - Erdemli 
İzmir -. Çeşme 

Antalya - Bodrum 
Erdek - Akçay 
Gemlik -İstanbul 
ören - Yalova -
Çanakkale - Marm 
Side - Uîaşlı * K 



© 
Bağlı Kuruluşlar 
Devlet Bakanlıkları 

— Ulaştırma Bakanlığı 

00 
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s 

Adı 

— Demiryollar, Limanlar ve 
Hava Meydanları tnşaatı Genel 
Müdürlüğü Eğitim Tesisleri 

— (TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Eğitim Tesisleri 

— PTT İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Eğitim Tesisleri 

Devlet Hava Meydanları 
tşletmesli Genel Müdürlüğü 

Cevap : 2. 
Yeri 

Antalya 
İstanbul 
Bandırma 

İstanbul 
(Fenerbahçe - Me 
îzmir - Urla 
İskenderun -- (Arsu 
Edremit - Akça 
Samsun 

Uludağ - Çeşme 
(Kıça) 
Didim - Ayvalık 
Küçükkumla - Ku 
Dragos - İnkum -
Erdek - Antalya 
Bursa - (Uludağ) 
İzmir - (Urla -
Karaburun) 

Eğitim Tesisleri 



Cevap : 1, 
Devlet Bakanlıkları 
Bağlı Kuruluşlar Adı 

Adalet Bakanlığı 

— Sanayi ye Ticaret Bakanlığı 

— Sağhk ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 

tmralı Adası Eğitim ve 
Dinlenme Tesisi 
Gökçeada Eğitim ve Dinlenme 
Tesisi 
Erdek Eğitim ve Dinlenme 
Tesisi 

Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Dinlenme Tesisi 
— Türkiye Şeker Fabrikaları 

AŞ. Kampı 
Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ. Kampı 

— Alanya Dinlenme Tesisi 
— Urla Dinlenme Tesisi 
— Heyfoeliada Dinlenme Tesisi 

— Millî Eğitüm Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 

— Gençlik ve İzcilik Kampları 

Cevap : 2. 

Yeri 

İmralı Adası 

Gökçeada 

Erdek 

Erdek 

Erdek 

Tekirdağ 

Antalya * Alanya 
İzmir - Urla 
İstanbul 
Heybeliada 

Ankara - Çambder 
Çamkoru 
— Bolu - Aladağ 
— K.Maraş -. Dön 



Bağlı Kuruluşlar 
** Devlet Bakanlıkları 
Ö =—: 

— Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 

a t 
5 
00 
00 
Os 
ı—i 

00 

f i 

ve 

. — (Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
* Bakanlığı 

Adı 

— Gençlik ve İzcilik KampÜarı 

— Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü Eğitim ye 
Dinlenme Kampı 

Yeri 

Manisa - Kırkağ 
Sivas - Paşabalhç 
Aydın - Kuşada 
Davutlar 
İçel - Silifke Ak 
İskenderun - Ar 
Adana - Karata 
Çanakkale - tn 
İzmir-Çeşme 
Büyükliman 
Konya - Beyşeh 
(Tokat - Almus 
Sivrice - Hazer 
Bursa - Gemlik 
Bursa - Gemlik 

• Akçakoca 
Marmaris - Da 
Manavgat - Sor 
Ayvalık - Cun 
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Bağlı Kuruluşlar 
Devlet Bakanlıkları Adı 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 

— Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve 
Sosyal Tesisleri 

Orman Genel Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi 

Taran Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi 

Yeri 

Alata 
Lara - 1 
Marmaris 
Kırıkiçi 
Urla 
Foça 
Akköy 
Altınoluk 
Gökçeada 
İğneada 
Mafcasyon 
Akçakoca 
Antalya 
Mersin 
Muğla 
İzmir (Gümül 
Adana 

Adapazarı 
Balıkesir 
Çanakkale 
Kastamonu 
İzmir (Urla) 
Zonguldak 



Bağlı Kuruluşlar 
Devlet Bakanlıkları 

— Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

— Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 

Adı 

— Tarım işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Tesisleri 

— Et ve Balık Kurumu Eğitim 
ve Dinlenme Tesisleri 

— Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğü 

— Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Eğitim Tesisi 

— Afet işleri Genel Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi 

— Karayolları Genel Müdürlüğü 
Eğitim Tesisleri 

Yeri 

— Yalova 
— Dalaman 
— Çeşme 

— Silivri - Gümü 
İskenderun 

— Antalya - Lar 
— Mersin - SiBfl 
— Bursa - Kara 
— Samsun * Ata 

— Aydın - Dav 

—• Ayvalık 
— Mersin 
— Gümüldür 
— Çanakkale 
— Samsun 
— Akçakoca 
— Hazar 
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Bağlı Kuruluşlar 
Devlet Bakanlıkları Adı 

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim Kamp! 

00 

S 
« 

H 

— İller Bankası Genel 
Müdürlüğü Kampı 

— Kültür ve Turizm Bakanlığı — Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Dinlenme Tesisi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

— Bağ - Kur Tatil Kampı 

Yeri 

— Bursa - Yalov 
—ı İzmir - Gümü 
— Adana - Kara 
— Edirne « Enez 
— tstanfbul - Dr 
—• Aydın - Didim 
— Antalya - Ala 
— IstaribuÜ - Tuzl 
— İçel - Erdemli 

— Side 

— Tekirdağ - Ç 
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\ 

Cevap 3 : Kamu kuruluşlarına ait 
kamplardan yönetmelik hükümlerine gö
re öncelikle o kuruluşlarda çalışan me
mur ve işçiler, belirli kontenjanlar dahi
limde emekliler, milletvekilleri ilgili ba-' 
kanlık mensupları ve bazı kuruluşlara ta
nınan mahdut sayıda kontenjanlar dahi
linde memurlar yararlanmaktadırlar. 

Cevap 4 ': Belirli kontenjanlar dahi
linde ve yönetmeliklerde yer alan hüküm
lere göre mahdut sayıda kurum dışında 
personele imkân tanınmaktadır. 

Cevap 5 : Her kunulluşta maliyet he
sabına göne önceden veya kamp dönem
leri sonunda maliyet hesabı çıkarılarak 
belidi bir ücret alınmakta, mensuplar dı
şında misafir olarak gelenlerden farklı 
ücret alınmaktadır. 

Cevap 6 : Mevcut kamplar dan % 13 
ii'lıe % 15 arasında ilgili personel dışında 
kişiler yararlanmaktadır. Bu kontenjan
lar bütün kamplarda ortalama toplam !% 
10 civarındadır. 

Cevap 7 : 
— Emlâk Bankası % 60 
— Halk Bankası % 92 
— TÖBANK1% 11 
— İhracat Bankası !% ı60 
— Makine Kimya Endüstrisi Kuru

mu !% 89 
— Türkiye Elektrik Kurumu % 75 

— Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu !% 25 

— Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 
:% so 

— Türkiye Çimento ve Toprak Sa
nayi A.Ş.!% 0,9 

— Demir - Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 1% 90 

— Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı % 63 

' — Etibank Genel Müdürlüğü :% 51 
— Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 

% 11 
— iDevlet Su İşleri. Genel Müdürlüğü 

!% 5 
— Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'% 75 
— Karayolları Genel Müdürlüğü 

'% 10 
— PTT Genel Müdürlüğü i% 50 
— TCDD Genel Müdürlüğü'!% 75 
— DLH Genel Müdürlüğü % 35 
— PETKIM Genel Müdürlüğü \% 5 
— Vakıflar Genel Müdürlüğü ;% 30 
— Adalet Bakanlığı :% 50 
— Milî Savunma Bakanlığı 1% 30 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

% 94 

— Millî Eğitim Gençik ve Spor Ba
kanlığı !% 0,66 

Abdullah Tenekeci 
Devlet IBakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM (Olağanüstü) 
3 . 8 . 1988 Çarşamba 

10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞjMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

'1. — İstanbul Milletvekilli Turgut öza'l 
ve 175 Arkadaşının; Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 127 nci Maddesıinim 
Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/79) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma 
tarihi : 3.8.1988) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 82) 
İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 175 Arkada
şının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci 
Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2 /79) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 11 - 88/95 

21. 7 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırlamış bulunduğumuz «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesi
nin üçüncü fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi»miz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Turgut Özal 

istanbul 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Recep O. Ergun 
Kayseri 

İmren Aykut 
istanbul 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

, Kaya Erdem 
izmir 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Haydar Özalp 
Niğde 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Özalp 
Aydın 

İsmail Dayı 
Balıkesir 
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Mehmet Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Mithat Balak 
Çorum 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Rüştü Kazım Yücelen 
İçel 

Avni Akyol 
İstanbul 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
/İstanbul 

Kemal Karhan 
İzmir 

Adil Erdem Bay azıt 
Kahramanmaraş 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Murat Başeskvoğlu 
Kastamonu 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Adil Küçük 
Konya 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Mehmet Seven 
Bilecik 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

lAbdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

Sabri Araş 
Kars 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 
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Birsel Sönmez 

Niğde 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 

Kemdi Akkaya 
Samsun 

Yılmaz Al tuğ 
Sivas 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sezai Pekuslu 
Ankara 

Mehmet Emin Seydagil 
Muş 

Ersin Koçak 
Adana 

Halil özsoy 
Kayseri 

Mehmet Aydın 
Samsun 

M. Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Rıza Simsek 
Erzurum 

İlker Genlik 
Çanakkale 

A. Servet Hactpasaoğlu 
Kayseri 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Yalçın Koçak 
Sakarya 

İ dr is Arıkan 
Sürt 

Talat Sargın 
Tokat 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

M. Ali Bilici 
Adana 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Ali Rıza Yılmaz 
tçel 

Işın Çelebi 
t7mir 

R. Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 



Nabi Poyraz 
Ordu 

M. Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Ercan Vuralhan 
Ankara 

Sait Ekici 
Burdur 

Avni Akkan 
Trabzon 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Burhan Kara 
Giresun 

M. Ali Karadeniz 
Giresun 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

Metin Balıbey 
Afyon 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Kerem Güneş 
Kars 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Nihat Kitapçı 
Erzurum 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Alton Kavak 
istanbul 

Hüsnü Doğan 
izmir 

§ükrü Yürür 
Ordu 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Mustafa R. Taşar 
Ankara 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Talat Zengin 
Malatya 

Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Kaya Opan 
Sivas 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

Mehmet Yazar 
Kayseri 

Safa Giray 
istanbul 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 



Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Metin Yaman 
Erzincan 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Cengiz Tuncer 
Antalya 

Hasan Çakır 
Antalya 

Reşit Çelik 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Kadir Demir 
Konya 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Nurettin Dilek 
Diyarbakır 

Ledin Barlas 
Adana 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Reşit Ülker 
istanbul 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Ömer Faruk Macun 
Zonguldak 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Ali Bozer 
İçel 

Necat Eldem 
istanbul 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

A. Edip Uğur 
Balıkesir 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

A. Şakir Ergin 
Yozgat 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Nihat Türker 
Afyon 

Mesut Yılmaz 
Rüze 

İbrahim Öztürk 
Adana 

Ferruh İlter 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 
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Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Talat İçöz 
İstanbul 

Sudi Türel 
İstanbul 

Tahir Sabunis 
Bursa 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

M. İrfan Basyazıcıoğlu 
Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

G E R E K Ç E 

Anayasanın 77 nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 'beş 
yılda bir yapılacağı belirtildikten sonra, bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilebileceği ifade edilmiş, 78 inci maddesin
de de seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimlerden söz edilmiştir. Buna mukabil 
mahallî idareler seçimlerinden bahseden 127 nci maddede sadece seçimin 'beş yılda bir 
yapılacağı hükmü yer almış, seçimlerin yenilenmesi ve iara seçim gibi hususlara yer 
veriknemliştir, 

Mahallî idareler genel seçimleri hakkında bu boşlukları gidermek için, kanun tek
lifi ile Meclise, mahallî idareler seçimlerini bir yıla kadar öne alabilme yetkisi veril
mekte ve yine aıra seçlim konusuna açıklık getirmek am'acı ile Anayasanın ,127 nci 
maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Teklifin 1 inci maddesinde, genel gerekçede ifade ©dilen sebeplerle Anaya
sanın 127 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Bu değişikliğe göre mahallî idareler genel seçimleri yine beş yılda bir yapılacak
tır. Meclis Milletvekili seçimlerinde olduğu gibi seçimleri öne alabilecektir. Ancak, 
öne alma bir yılla sınırlandırılmıştır. Ayrıca, seçimle gelen mahallî idareler organla
rında vuku bulacak boşalmalar sebebiyle ara seçim yapılacak ve bu ara seçimin ne 
zaman yapılabileceği Kanunda gösterilecektir. 

2.: Teklifin 2 nci maddesi yürürlükle ilgilidir. 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

M. Hilmi Özen 
İstanbul 

Rifat Diker 
Ankara 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 82) 
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Anayasa Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 2.8.1988 

Esas No. : 2\1% 
Karar No. ; Z 

TÜRKİYE BÜYÜK! MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 175 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi. Geniel Kurulun 2.8.1988 tarihli 75 inci Birleşiminde alınan karar doğrul
tusunda Komisyonumuzun aynı gün yapılan toplantısında Adalet Bakanının 'katılma
sıyla incelenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesini öngören teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerinin görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi, İkinci cümlesinde yer alan «Meclis» ibaresinin «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi» olarak değiştirilmesiyle diğer cümleleri aynen kabul edil
miştir. 

Anayasanın 127 nci Maddesindeki değişiklik gerçekleştiği takdirde mahallî idare
ler genel seçiminin erken bir tarihte yapılabilmesi imkân dahiline gireceğinden bu 
konuda bir yasal düzenlemenin yapılması gerekçesiyle bu Kanun teklifine bir Ge
çici Madde eklenmesi yolunda verilen bir önerge Komisyonumuzca kabul edilerek 
metne bir Geçici Madde eklenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Alaattin Fırat 

Ankara Muş . 

Sözcü Kâtip 
Ünal Yaşar Mehmet Zeki Uzun 
Gaziantep Tokat 

Üye Üye 
Cüneyt Canver Mehmet Sezai Pekuslu 

(Tümüne muhalifim gerekçe eklidir) Ankara 
Adana 
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Üye 
Bahattin Çaloğîu 

Artvin 

Üye 
Abdullah Baştürk 

istanbul 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
M. Turan Bayezit 

İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Mürur Fuat Yazıcı 

Manisa 

, • 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
(Tümüne muhalifim gerekçe eklidir) 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 

Üye 
Mehmet Pürdeloğlu 

Hatay 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
(Muhalif, İmzada bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
(Muhalif, İmzada bulunamadı) 

Güneş Müftüoğlu 

(Muhalif 
Zonguldak 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 

, İmzada bulunamadı) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasada (halkımız, çalışanımız ve demokrasimiz için değiştirilmesi gerekli bir 
çok madde varken, alelacele iktidarın, yerel seçimler için kendi lehine gördüğü ve 
gerekçesini belırtemediğı Anayasa değişikliğine ilke olanak ve yine Anayasanın 127 
nci maddesinde yazılı özerk kuruluşlar olan yerel yönetimlenin 5 yıllık görev güven
cesini ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifinin tümüne karşıyız. 

Abdullah Baş tür k Özer Gürbüz 
İstanbul Sinop 

M. Turan Bayezit Cüneyt Canver 
tzmûı Adana 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TURGUT ÖZAL VE 175 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetti Anayasasının 127 noi maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirtilmiştir. 

«Mahallî idarelerin seçimleri Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bor yapılır. Ancalk Meclis, seçimlıerin ıhir yıla kadar öne alınmasına 'karar ve-
tfebiMra Süre dolmadan hoşaknalar halinde :ara seçime gidilir. Ara seçimin ne zaman 
yapılacağı Kanunda gösterilir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 
biçimleri getiröb'ilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL1 ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

(MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mahallî idarelerin seçimleri Anayasanın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bir yapılır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıla kadar öne 
alınmasına karar verebilir. Süre dolmadan boşalmalar halinde ara seçime gidilir. Ara 
seçimin ne zaman yapılacağı kanunda gösterilir. Kanun, büyük yerleşim merkezleri 
için özel yönetim biçimleri getirebilir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki dik Ma
hallî İdareler Genel Seçimi 13 Kasım 1988 Pazar günü yapılır. 

Bu seçim sebebiyle kanunlardaki süreleri kısaltarak uygulamaya Yüksek Seçim 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«•» 
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