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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 
175 arkadaşımın, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 inci Maddesinin Üçün
cü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifimi Görüşmek için Türkiye 
Büyük Millet Meclisini Olağanüstü Top
lantıya Çağrı Önergesi (4/32) ile; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ana
yasanın 93 üncü ve içtüzüğün 7 nci mad
deleri gereğince 2 Ağustos 1988 Salı günü 
saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağı
rıldığına ilişkin Başkanlık yazısı okundu. 

Olağanüstü toplantı konusu olan, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci 
Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Teiklifinin Başkan
lıkça havale edildiği Anayasa Komisyo
nundaki görüşmelerin© İçtüzüğün 37 nci 
maddesinle göre 48 saat geçmeden baş-
laınmasına, 

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

Tasarı 
1. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/477) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.8.1988) 

komisyon raporunun 48 saat beklenme
den gündeme alınarak görüşmelere baş
lanmasına ve bitimine kadar sürdürülme
sine, görüşmelerin tamamlanması için er
tesi günlerde de çalışmalara devam edil
mesine, 

Kanun teklifinin ikinci görüşmelerine 
imkân sağlamak amacıyla, Genel Kuru
lun, toplantı günleri dışındaki Cuma, 
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerin
de ide toplanarak, başlanan görüşmelle'rin 
bitimine kadar İçtüzükteki çalışma saat
leri dışında da çalışmaların sürdürülme
sine, 

İlişkin ANAP Grubu önerileri ka
bul edildi. 

Alınan karar 'gereğince, İstanbul Mil
letvekili Turgut özal ve 175 arkadaşının, 
Türikiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifini gö
rüşmek için, 3 Ağustos ,1988 Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere 
birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Teklifler 
il. — Gümüşhane Milletvekili Mah

mut Oltan Sungurlu ve 9 Arkadaşının; 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/81) (Anayasa Komis-

Başkan 
Yıldırım Akbülut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mustafa Sarıgül İsmail Üğdül 

İstanbul Edirnq 

Jh — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 8 . 1988 Perşembe 
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yonuna) (Başkanlığa geliş ve komisyona 
havale tarihi : 3.8.1988) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül^ün, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununa Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/82) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.8.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili İrfan De-

oıiralp'in, Samsun İÜ Havza İlçesi As
liye Hukuk Mahşemesi Hâkimine ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru 'önergesi 
(7/226) (Başkanlığa geîiş tarihi: 1.8.1988) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan De-
îrtiralıp în, Samsun Üi Havza İlçesinde da-

Raporlar 

İ. — Gümüşhane Milletvekilli Mah
mut Oltan Sungurlu ve 11 Arkadaşının; 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/81) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma ta
rihi : 6.8.1988) (GÜNDEME) 

2. — Gümşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Secimi 

ha önce Hazine adına tescil edilen bir 
gayrimer^ulün bilahara özel şahıslara 
verildiği iddiasına ülişkin Maliye v,e Güm
rük Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/227) (Başkanlığa geliş tarihi : 1,8.1988) 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüU'ün, hir spor yazarının görevi ba
şında polis tarafından dövüldüğü iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/228) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.8.1988) 

4.| — Malatya Müetvekiii İbrahim 
Aksoy'un, Adıyaman İli Çamlıca Köyün
de köy korucuları tarafından bir vatan
daşın vurulduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/229) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.8.1988) 

Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/80) (S. 
Sayısı : '84) (Dağıtma tarihi : 6.8.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp 
Âşık'rn, 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci 
Maddesinle İki Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/72) (S. Sayısı : 85) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 8 . 1988) (GÜNDE
ME) 

6.8.1988 Cumartesi 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Cemal özbilen (Kırklareli) 

• » > • • — ^ > « - < « * — < • • • 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, let Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyo-
olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Mil- rum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Öneriler 

a) Siyasî Parti Grubu Önerisi 
1. — Çalışmaların devamına karar, 

alındığı takdirde, Genel Kurulun 7 Ağus
tos 1988 Pazar günü saat 10.00'da top-

. lanmasına, 3376, 2972 ve 2820 saytfı ka
nunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili 
tekliflerin 48 saat beklemeden gündeme 
alınarak görüşülmesine ve görüşmelerin 
bitiminden itibaren T.B.M.M.'nin tatile 
girmesine ilişkin ANAP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Görüşmelere başlama
dan önce, Anavatan Partisi Grubunun iç
tüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkra
sına göre verilmiş önerileri vardır; oku
tup, ayrı ayrı onanıza sunacağım. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 5.8.1988 Cuma 
günü yapılan toplantısında siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadı
ğından; grubumuzun aşağıdaki önerileri
nin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrası uyarınca Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 

Öneriler : 

Olağanüstü toplantı konusunun biti
minden sonra çalışmaların devamına ka
rar alındığı takdirde; 

1. Genel Kurulun 7 Ağustos 1988 
Pazar günü saat 10.00'da toplanması ve 
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi, 2972 sayılı Mahallî 
idareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Teklif ile 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine 
iki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifine ait komisyon raporlarının 48 saat 
beklemeden gündemin ilk sıralarına alı
narak görüşmelerine başlanması ve bi
timine kadar sürdürülmesi, görüşmelerin 
tamamlanması için ertesi' günlerde ve iç
tüzükteki çalışma saatleri dışında da ça
lışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

2. Söz konusu kanun tekliflerinin 
görüşmelerinin bitiminden itibaren Tür-
'kiye Büyük Millet Meclisinin tekrar ta
tile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayrı ayrı oku
tup onayınıza sunacağım. 
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T. B. M. M. B : 77 6 . 8 . 1988 (Olağanüstü) O : 1 

Öneriler : 

Olağanüstü toplantı konusunun bi
timlinden sonra çalışmaların devamına 
karar alındığı takdirde; 

1. Genel Kurulun 7 Ağustos 1988 
Pazar günü saat 10.00'da toplanması ve 
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi, 2972 sayılı Mahallî 
İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka-
unun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne dair Teklif ile 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine 
İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifine ait komisyon raporlarının 48 saat 

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemlimize göre, İstanbul Millet

vekili Sayın Turgut Özal ve 175 Arkada
şının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
127 ncıi Maddesinin Üçüncü Fıkrasıının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
ilkindi görüşmelilerine başlıyoruz. 

Komisyon vıe hükümet yerlerini almış
lardır. 

Sayın milletvekilleri, ikinci görüşme
de ısadeae maddeler üzerinde yenilmiş de

fi) 82 S. Sayılı Basmayan 3.8.1988 
tarihli 75 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

beklemeden gündemin ilk sıralarına alı
narak görüşmelerine başlanması ve biti
mine kadar sürdürülmesi, görüşmelerin 
tamamlanması için ertesi günlerde ve İç
tüzükteki çalışma saatleri dışında da ça
lışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öneri 2'yi okutuyorum : 
2. Söz konusu kanun tekliflerinin 

görüşmelerinin bitiminden itibaren Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tekrar ta
tile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ğişiklik önergeleri görüşülecektıir. önerge 
yoksa, maddeler okunup, ayrı ayrı gizli 
oya sunulacaktır. Maddelerin oylanıma-
sıından sonra da teklifin tümü gizli oya 
sunulacaktır. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fılkrasının Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 127 nci mıaıddesinlin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriknıiştir. 

«Mahallî idarelerin seçimleri Anayasa
nın 67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bir yapılır. Ancak Türkiye Büyük 
Mıillet Meclisi, seçlimlerin bir yıla kadar 
öne alınmasına karar verebilir. Süre dol
madan boşaıima'lar halinde ara seçime 
gidilir. Ara seçimin ne zaman yapılacağı 
kanunda gösterilir. Kamın, büyük yerle
şim merkezleri için özel yönetim biçimleri 
getirebilir.» 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

— 175 — 



T. B. M. M. B: 77 6 . 8 . 1988 (Olağanüstü) 0 : 1 

BAŞKAN — Mıadde üzerinde verilmiş 
önergeler vardır; veriliş ve aykırılık sıra
sına göre okutup işleme koyacağım efen
dim. 

Türkiye Büyük Mıilet Meclisi 
Başkanlığına 

82 S. Sayısı life görüşülmekte olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tekliflinin 1 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiş'tiiriilme-
simi arz ve: teklif ederiz. 

MADDE T. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirifaıişitliır. 

Mahallî idareler seç'imleni Anayasamın 
67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bir 'yapılır. Savaş nedenliyle yeni se
çimlerin yapılmasına olanak görülmezse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ıseçlimllerin 
en fiazla 'bir yıl geriye bırakılmasına ka
nar verebilir. Geri ibırakıma medeni ortiadan 
kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule 
göre bu işlem tekrarlanabilir. Süre dol
madan boşalmalar halinde ara seçime gi
dilir. Ara seçimlerim ne zarnıan yapılacağı 
kanunda gösterilir. 

GEREKÇE : 
Mahallî idarelerin seçim sürelerinim 

Yasama Organınca hiçbir ciddî nedene 
bağlı olmaksızın, salt siyasalı gerekçelerle 
öne alınması, demokratik düzenin olumlu 
bir unsurunun bağımsızlığım ortadan kal
dırabilir. Ancak hiçbir şekilde beklenil
meyen ve arzu edilmeyen bir savaş du
rumunda, mahallî idare seçimlerimin erte-
lenebilme esası mevcuıt Anayasa (madde
sinde bulunmamaktadır. Söz konusu öner
geyle bu konudaki boşluk giderilmektedir. 

Fuat Atallay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Tayfur Ün 
Blilecifc 

'Nıeccar Türkoan 
İzmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Erol Güngör 
İzmir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'82 Sıra sayısı lile görüşülmekte olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değişiti-
rillmesinli iarz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Mahallî idarelerin seçimleri Anayasa
nın 67 inci maddesindeki esaslara göre 
beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yer
leşim merkezleri için özel yönetim bi
çimleri getirebilir. Süre dolmadan boşal
malar halinde ara seçime gidilir. Ara se
çimin ne zaman yapılacağı kanunda gös
terilir. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Erol Güngör 
tzmir 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık şua
sına göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
ve arkadaşlarının önergesi: 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 127 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mahallî idareler seçimleri Anayasanın 
67 nci maddesindeki esaslara göre beş 
yılda bir yapılır. Savaş nedeniyle yeni se
çimlerin yapılmasına olanak görülmezse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin 
en fazla bir yıl geriye bırakılmasına ka
rar verebilir. Geri bırakma nedeni orta
dan kalkmamışsa, erteleme kararındaki 
usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Süre 
dolmadan boşalmalar halinde ara seçime 
gidilir. Ara seçimin ne zaman yapılacağı 
kanunda gösterilir. 

Gerekçe: Mahallî idarelerin seçim sü
relerinin yasama organınca hiçbir ciddî 
nedene bağlı olmaksızın, salt siyasal ge
rekçelerle öne alınması, demokratik dü
zenin önemli bir unsurunun bağımsızlığı
nı ortadan kaldırabilir. Ancak, hiçbir şe
kilde beklenilmeyen ve arzu edilmeyen 
bir savaş durumunda, mahallî idare se
çimlerinin ertelenebilme esası mevcut 
Anayasa maddesinde bulunmamaktadır. 
Sözkonusu önerge ile bu konudaki boş
luk giderilmektedir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

Önerge hakkında konuşmak üzere bu
yurun Sayın Atalay. 

Sayın Atalay, süreniz beş dakikadır 
efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözko
nusu Anayasa değişikliği konusunda, 48 
saat önce Yüce Parlamentonun çatısı al
tında, Sayın Genel Başkanımız ve grup 
sözcülerimiz düşüncelerini ifade ettiler. 

Bu iktidarın sözkonusu teklifle hukuk 
tanımaz, evrensel sistem tanımaz, her aşa
mada kendi çıkarına yontan yaklaşımla
rına «Yeter» demek için bu teklife kar
şı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

İlkesel planda, yerel yönetimlerin ya
sama organına bağlı olmasının sakınca
larına inandığımız için karşıyız. 

12 Eylül 1980 yılından bu yana, her 
defasında halkın karşısına yeni bir ba
hane, yeni bir ambalaj ile giderek, ob
jektif şartlarda demokratik bir seçimden 
kaçıklığı için karşıyız. Halkın, geçtiğimiz 
yılların ağır baskı ortamının getirdiği 
bunca temel hak ve özgürlüklere dönük 
beklentileri varken, genel bir siyasî affın 
umutları her geçen gün yakıcı şekilde 
yoğunlaşırken, toplumun ilerici, sosyalist 
kesimlerine hâlâ siyasal yasaklar varken, 
hiçbir demokratik ülkede görülmemiş bir 
şekildeki geri, antidemokratik yasaklar ve 
eşitsizliklerle dolu seçim ve siyasî parti
ler yasasının getirdiği şartlar altında gün
deme yerel seçimleri türlü oyunlarla ge
tirmenin ancak bir tek nedeni vardır; o 
da, siyasî iktidarın, hayatın her alanında 
artık iflas ettiğini kendilerinin de gör
düğü gerçeğidir. (SHP sıralarından «Hü
kümet dinlemiyor» sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ha
tibi dinleyelim efendim. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Hü
kümet dinlemiyor Sayın Başkan. 
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I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efen
dim, hükümet konuşulanları ciddiyetle 
dinlesin, orayı dağıtın. 

BAŞKAN — Hatibi dinleyelim efen
dim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Hükümet tarafından... 

BAŞKAN — Hatibi dinleyelim efen
dim... (SHP sıralarından gürültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu durumu bilgilerinize sunuyo
rum ve protesto ediyorum. Sayın Başba
kan ve Hükümet, muhalefet partisinin 
sözcülerini ve milletvekillerini dinlemek 
lütfunda dahi bulunmuyorlarsa, bu, par
lamentoya olan saygılarını göstermekte
dir. Lütfen, göreve davet ediyorum si
zi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan iktida
rının içerisinde bulunduğu durum, hal
kımızın çok bildiği tilki - tavuk mesele
sine benzer. Bir tilki, yakın çiftlikteki bir 
tavuğu yemek için çiftliğe gider. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — An
cak masal anlatırsınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — ...Çit
ten atlayamaz ve kendisini boya küpün
de görür. Bir daha içeri atlamak ister, 
yeniden boya küpüne girer. Ormana dön
düğünde artık tanınmaz haldedir bu til
ki. Hayvanlar, acaba bu kimdir diye so
rarlar. Kurnaz tilki, bunu kullanabilmek 
için der ki, «Ben Tanrı'nın bir lütfuyum. 
Bundan sonra ben sizin kralınızım, bana 
hizmet edeceksiniz.» (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 
Bunun önergeyle ne alakası var? 

FUAT ATALAY (Devamla) — 
...Ama yağışlı mevsim gelir çatar ve til
kinin boyaları dökülmeye başlar. Bunun 
üzerine tilki yeni bir yalan uydurmaya 
çalışır. Toplar hayvanlar âlemini, der ki, 

«Yeni bir rüya gördüm. Hepiniz avlan
maya çıkacaksınız, avda bulduklarınızı 
getireceksiniz, hep beraber yiyeceğiz.» 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri..: 
FUAT ATALAY (Devamla) — Hay

vanlar bu şekilde ormanı terk ederken, 
tilki yeniden boyacı küpüne girmeyi dü
şünmektedir. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal ve 
Anavatan iktidarı şu veya bu şekilde... 

BAŞKAN — Sayın m illet vekilleri, lüt
fen efendim, lütfen... 

FUAT ATALAY (Devamla) — ...şu 
veya bu şekilde, yeniden boyacı küpüne 
girip halkı kandırmaya çalışmaktadır; 
ama, ancak, yetmiştir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Geniş halk kesimleri, milyonlar
ca insan Anavatan iktidarının ne durum
da olduğunu görmektedir. 12 Eylül ko
şullarının getirmiş olduğu «12 Eylül bo
yası» artık dökülmeye yüztutmuştur. Hiç
bir şekilde, hiçbir manevra bunu yeni
den... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önerge
niz, seçimlerin savaş halinde 1 sene uza
tılmasına dairdir. Sizi konuya davet edi
yorum. Lütfen... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde konuşuyorum. 

* 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Hi

kâye anlatıyorsun, hikâye... 
BAŞKAN — Evet, önerge üzerinde 

konuşun. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Ya

sama organının, mahallî idareler seçim
lerini, siyasî birtakım çıkarlar için öne 
almasının bağımsız ve demokratik siste
min en önemli unsurlarından bir tane
sine ciddî bir zarar vereceği inancında
yız. 
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Sahte ihracatçıların, bütün uyarılara 
rağmen, siyasal iktidardan destekli vur
gunları ayyuka çıkmışken, bir avuç şir
ket batırana halkın milyarları bir anda 
seferber edilirken, toplumda azımsanama-
yacak mutlu bir kesim har vurup harman 
savururken, milyonlarca işçi, memur, köy
lü, esnaf kan ağlarken, devletin ve sana
yinin tamamen çökertilip, üretimin dur
durulması ve dışa bağımlılığın giderek yo
ğunlaştığı, tamamen bir tüketim toplumu' 
haline gelmeye başladığımız ve yap - iş
let - devret modelleriyle modern bir sö
mürge haline getirilmeye çalışılan Türki
ye'de Mart 1989'da yapılması bir Ana
yasa zorunluluğu olan mahallî seçimleri 
üç veya dört ay öne almaya çalışmak ya 
halk ile alay etmektir ya da gözünüzün 
iktidar ve koltuk hırsından başka hiçbir 
şeyi görmemesidir. 

Şimdi sormak isteriz Sayın Özal: 
Bundan beş yıl önce halka «Ortadirek» 
ismini taktığınız günlerde, enflasyonu üç 
-dört yıl içerisinde yüzde 20'Iere çeke
ceğinize dair söz veren, ücretlerin ve ma
aşların sürekli enflasyonun üzerinde ola
cağını iddia eden siz değil miydiniz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen efendim... 

Sayın Atalay, toparlayın efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Beş 

yılda ülkeye bu kadar yokluk ve bas
kının yanında büyük bir kambur da yük-
lediniz, altından çek zor kurtulacağımız 
40 - 45 milyar dolarlık da dış borç. Bı
rakalım Devlet İstatistik Enstitüsü rakam
larını, Başkent Ankara'da Türkiye Kömür 
İşletmeleri kömür satış ve tevzi kuruluş
larından birisinin kapısına gidelim Sayın 
Özal... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sa
yın Başkan, ne dediği anlaşılmıyor. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ha
ziran ayında 72 800 Türk Lirası olan 
kömür, her ay yaklaşık yüzde 8 - yüzde 
13 arasında zam görmüş, haziran ile ey
lül ayı fiyatlarının yüzde 38 artış yap
ması öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Atalay!.. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

(ANAP sıralarından gürültüler) Bir da
kika... 

• Sayın Atalay! 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bu

yurun Başkanım. 

BAŞKAN — Bakın, size ihtar ettim, 
konu üzerinde konuşun. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkanım, konuyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Hiç değil efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — El

bette ilgilidir. 
BAŞKAN — Şimdi, bir dakika... 

(SHP sıralarından gürültüler) Sayın Ata
lay... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Efen
dim? 

BAŞKAN — Sizi sadede davet edi
yorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen... Bizim müsamahamızı istismar 
etmeyin ve toparlayın; müddetiniz de dol
du efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkanım, toparlıyorum. 

Halkın bunca sorunu varken ve Sa
yın özal'ın bundan beş yıl önce halka 
söz verdiği enflasyon noktaları iki ayda 
gerçekleşiyorsa, bu, siyasal iktidarın iflas 
ettiğini göstermektedir. Daha bundan bir 
müddet önce, mahallî seçimlerle ilgili de
ğişiklik tasarısı gündeme geldiği zaman, 
partimiz bunun Anayasaya aykırı oldu
ğunu söylemiş idi; ama Anayasa, hukuk, 
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evrensel sistem, insan hakları tanımaz 
siyasal iktidar, bütün bunları bir kenara 
bıraktı ve şimdi çeşitli oyunlarla Anaya
sayı değiştirmeye kalkmaktadır. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
Tamamlayın Sayın Atalay, süreniz geçti 
efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Halkı
mız şu veya bu şekilde artık siyasal ik
tidarın boyasının düştüğünü görmüştür ve 
gereken cevabı verecektir. Bu anlamda, 
teklifin bu maddesindeki değişiklik öner
gemizin, yani sadece savaş durumunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yetki ve
rilmesi, onun dışında hiçbir şekilde ma
hallî idarelerin bağımsızlığını sarsabilecek 
bir yetkinin yasama organına verilme
mesi konusundaki önergemizin Genel Ku
rulca destekleneceğini umut ediyor, say
gılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

. BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nacağım. Anayasa değişikliklerinin görü
şülmesinde, önergelerin kabulü hakkında 
geçen birleşimde gerekli izahatı vermiş ve 
uygulamasını yapmıştık, bugün de aynı 
şekilde bu uygulamayı yapacağız. Eğer 
işaret oyları kabul doğrultusunda olur
sa, gizli oya sunacağız ve oyun mikta
rını tespit edeceğiz. Aksi takdirde, yani 
oylama sonucu ret şeklinde tecelli ederse, 
önerge kabul edilmemiş addedilecektir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : * Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum: 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 

ve arkadaşlarının önergesi: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının1 

127 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mahallî idarelerin seçimleri Anayasa
nın 67 nci maddesindeki esaslara göre 

beş yılda bir yapılır. Kanun, büyük yer
leşim merkezleri için özel yönetim biçim
leri getirebilir. Süre dolmadan boşalma
lar halinde ara seçime gidilir. Ara seçi
min ne zaman yapılacağı kanunda gös
terilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ka
tılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Önergeye hükümet katı
lıyor mu? 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuş
mak istiyor mu? 

Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; yine bu 
önergede de getirilen ıteklif de, mahallî 
idarelerin bağımsızlığım ciddî bir şekilde 
sarsabilecek esaslarla ilgili düzenlemenin 
değiştirilmesine dönük bulunmaktadır. 

Bunun sebebini daha önce açıklamış 
bulunmaktayız. Şimdi, bizim anlayama
dığımız nokta şudur: Halkın bunca so
runu varken ve Mart 1989 seçimlerine sa
dece çok kısa bir süre varken, bu telaş 
nereden kaynaklanmaktadır? Eğer Anar 
yasada ilkesel planda ciddî bir eksiklik 
görüyorduysanız, bunu birinci hükümet 
döneminizde neden değiştirmediniz? Üs
telik bu dönemde mahallî idarelerin seçim 
sistemiyle ilgili birçok yasa teklifi ver
diniz ve bunların birçoğu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden geçerek yasalaş
tı; ama, durum ortadadır, siz bu konuyu 
ilkesel bir mesele olarak görmüyorsunuz, 
sadece bir çıkar meselesi olarak gördü
ğünüz için, kendi siyasî hesaplarınızla ça
kıştığı için, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini, halkın bunca sorunu varken, gün-
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lerce böylesine geçici bir sorunla meşgul 
ediyorsunuz. Anlaşılan Mart 1989 seçim
lerinden kaçıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bizim ciddî ola
rak üzerinde durmak istediğimiz nokta 
şudur: Elbette siyasal iktidarın iflas et
tiğini, bu ekonomik reçetelerin ülkeyi düze 
çıkarmayacağını yıllardır söyledik dur
duk. Bu konuda bir endişemiz yok. Bu 
konuda herhangi bir kararsızlık yok. 

Siyasal iktidar, kendi çıkarları için 
seçimi istediği zamana alabilir; ama, si
yasal iktidar, rejimin temel taşlarını sar
sıcı davranışlar içerisinde bulunamaz; bu
lunduğu takdirde, demokratik sistemin sar
sılmasına gidebilecek birtakım yapay çe
lişkilerle ortalığı bulandırmaya çaüşırsa, 
bunun karşısına geniş halk kesimleri çı
kacaktır. İşte bu anlamda, Sayın özal ve 
siyasal iktidarın, Anayasa ve hukuka say
gılı olmasını bekliyoruz; ama bu beklen
tilerimizin boşa çıktığı, her geçen günkü 
uygulamalarınızla ortaya çıkmaktadır. 

Bundan yaklaşık yedi sekiz ay önce, 
Sayın Özal, Anayasada çok açık belirti
len, «Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır» 
hükmünü gündeme getirerek, bilimsel ol
mayan birtakım yaklaşımlarla, sözde ma
tematiksel birtakım biçimler vererek, «4,5 
-4,6 yılda seçim yapılabilir» gibi birta
kım oyunlarla kamuoyunu işgal etmeye 
çalıştı. 

Anamuhalefet Partisi olarak bu ko
nuda düşüncelerimizi dile getirdiğimizde, 
bunları ciddiye almadınız; ama Anaya
sa Mahkemesi, hadisenin gereğini yaptı. 

Arkasından, hatırlarsanız, milletvekil
lerinin parti değiştirmesini yasaklayan 
84 üncü maddeyle ilgili olarak 17 nci 
dönemde meydana gelen tartışmalarda 
Sayın Özal, günün birisinde çıktı, aynen 
şunları söyledi: «Eylül ayına kadar par
tisini, değiştiren varsa değiştirsin; eylül
den sonra parti değiştirmek yok.» 

Peki Sayın Başbakan, siz hukuk dev
letinin, yürütme erkinin başı olarak mı 
konuşmak istiyorsunuz, yoksa bir hane
dan mısınız? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Meclise söyle, Mec
lise!.. 

Sayın Başkan, Meclise hitap etsin. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ge
çen yü 10 Eylül 1987 tarihli ve 3403 
saydı Milletvekili Genel Seçimi Kanunu
nun hukuk ve evrensel seçim ilkelerini 
hiçe sayan düzenlemelerinin Anayasa 
Mahkemesince 9 Ekimde iptal edildiği 
gün, siz değil miydiniz Sayın özal, ka
muoyu karşısında, «Seçimleri 1 Kasım
da yapacağım» diyen? Peki, «Hodri mey
dan» diyen siz Sayın özal, nedir prog
ramınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen 
önerge üzerinde konuşunuz efendim.. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, önerge üzerinde konuşuyo
rum. Bu teklif, siyasal iktidarın ve biza
tihi Sayın özal'm kaprisleriyle buraya 
gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, içiniz
den, değerli, onurlu, şerefli bir arkada
şınız, bundan bir müddet önce Sayın özal 
için ne demektedir: «Hükümet, halkı
mızı, ülkemizi ve demokrasimizi, hiç mi 
hiç müstehak olmadığı antidemokratik 
bir baskı rejiminin karanlığına gömme
yi amaçlayan, temek hak ve özgürlük
leri ciddî bir şekilde tehdit eden bu ta
sarıyı Yüce Meclisten ekspres hızıyla ge
çirmek için özel bir çaba içine girmiş ve 
Meclis çalışma takvimini ve çalışma sis
temini altüst etmek suretiyle amacına 
ulaşmak istemiştir.» 

Değerli milletvekilleri, tarih tekerrür
den ibarettir. 
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Bakınız sayın milletvekilleri, yine ay
nı onurlu arkadaşınız devamla şöyle de
mektedir : «Bir iktidar düşününüz, sevda
sını gerçekleştirmek için, gereğinde tek 
parti hegemonyası yaratacak davranışla
ra girmekte tereddüt göstermemektedir. 
Bir iktidar düşünün; bir tek şahsın gö
züne kaşına mahkûmdur.» 

Teşekkürler Sayın Bozkurt. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların

dan alkışlar) 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, ne oluyor, bunlar ne bi
çim laflar? 

BAŞKAN — Sayın hatibin konuşma
larını Yüce Heyetiniz takdir edecektir 
efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

1 inci madde üzerinde verilmiş baş
ka bir önerge yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunacağım. 
Bu oylama, bilindiği gibi gizli yapıla
caktır. 

Oy sandıkları yerlerine konulsun ve 
Divan Kâtibi arkadaşlarımız yerlerini al
sınlar. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
Rahatsızlıkları mevzubahis olan arka
daşlarımız var ise, onlar öncelikle oy kul
lanabilirler. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanımayan sa

yın milletvekili var mı efendimi? 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Oy kutusu getirilsin. 
(Oyliarın ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın miieıt vekiller i, 
Anayasanın 127 nci Maddecinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tekliflinin 1 inci maddesinin gizli oyla
ması sonuçlarını açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 380 
Kabul : 286 
Ret : 94 
Böylece madde kabul edilmiştir efen

dim. {ANAP sıralarından alkışlar) 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Türküye Cumhuriyeti 

Anayasasına aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilik Ma
hallî idareler Genel Seçimi 13 Kasım 
1988 Pazar günü yapılır. Bu seçim sebe
biyle kanunlardaki süreleri kısaltarak uy
gulamaya Yüksek Seçim Kurulu yetkili-
dlir. 

BAŞKAN —: Madde üzerinde veril
miş önergeler vardır. İlk önce veriliş sı
rasına, bilahara aykırılık sırasına göre 
okutup işleme alacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli 
Başkanlığına 

82 Sıra Sayısı ille görüşülmekte olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiş-
tiriilmesine Dair Kanun Teklifinin 2 noi 
maddesinlin teklif metninden çıkartması
nı arz ve teklif ederiz. 

Fuat Ataiay 
Diyarbakır' 

Muisıtafa Çakır 
Giresun 

Tayfur Ün 
• Bilecik 

iNeceaır Türkcan 
İzmir 

Cemal Şahin 
Çorum 

Erol Güngör 
İzmir 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
127 ncli Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
geçici maddesinin çıkartmasını saygıla
rımızla Öneriyoruz. 

Istemıihan Talay 
İçel 

'Mehmet Can 
Adana 

Ahmet Türk 
Mardin 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Hadi Çulnaoğlu 
İzmir 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
bu ilki önerge de aynı mahiyettedir. Bu 
nedenle ikisini birilikte mütalaa ediyor ve 
işleme alıyorum. 

İkisi de metinden çıkarmayı muhtevi 
olduğundan, birini bir kere daha oku
tup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

!82 Sıra Sayısı ile görüşülmekte olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifimin 2 
nci maddesinin teklif metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay (Diyarbakır) 
ve arkadaşları1 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER 

(İçel) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi, buyu

run. 
MUSTAFA ISTEMİHAN TALAY 

ı(lçel) — Sayın ©aşlkan, değerli milletve
killeri; bildiğiniz gibi, Anayasa Komis
yonunda 7 milletvekilinin önerisiyle, Ana
yasanın 127 nci maddesindeki değişliktik 
teklifine bir <de geçici madde eklenmiştir. 
Söz konusu geçici madde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 1/3'ünün im
zalarını taşımamaktadır. Dolayısıyla bu 
noktada açıik bir hata yapılmıştır. Genel 
Kurulda, geçici maddenin metinde yer al
masına ilişkin 150'dlen fazıla imza ile ve
rilen önerge, konunun esasını değiştire
cek nitelikte değildir. Çünlkü, bu madde 
temelde ölü doğmuştur ve Meclis Genel 
Kuruluna ölü olarak gelmiştir. Dolaysıy-
la bu maddeyi bu yöntemle bu ayıbından 
kurtarmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca Anaya
sa metninde, 13 Kasımda seçime gitme 
gibi bir unsur getirilmektedir. Halbuki, 
Anayasa değişikliklerinin halkoyuna su
nulmasıyla ilgili yasada, bu değişiklikle
rin yayın tarihinden itibaren 120 gün için
de halkoyuna sunulacağı ifade edilmekte
dir. 

Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'lüt

fen hatibi dinleyelim efendim. 
MUSTAFA İSTEMIHAN TALAY 

(Devamla) — Dolayısıyla burada açık 
bir çelişki mevcuttur; yani, islim arka
dan gelsin şeklinde bugüne kadar Ana
vatan iktidarının uyguladığı hukuk ve 
yasa tanımaz bir yöntem' burada dla gün
deme getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini olağanüstü toplantıya 
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çağıranlar, yukarıda açıkladığım neden-
lerlle, kuyuya köşeli hir taş atmışlardır. 
Yüzde 30 oylarına bakmadan, Anayasa
yı da kanun hükmünde karamıamıeye 
dönüştürmek isteyenler, bu şekilde bu 
suçlarıyla bu noktada yakalanmışlardır. 

BAŞKAN —Hatibi dinleyelim efen
dim, hatibi ıdinlieyelıim... 

MUSTAFA ÎSTEMIHAN TALAY 
(Devamla) — Şimdi hepimiz bu taşı ku
yudan çıkarmaya çalışıyoruz. Kısaca, şu 
anda yaptığımız 'işin gerçek adı budur. 

Millet geçim sıkıntısında, geçim der
dinde; Sayın Başbakan dia seçiım derdin
de. Hem de hangi amaçlarla?.. Bir an 
önce seçim engellini aşıp, zam yağmuru
nu vatandaşın başıma yağdırmak için... 
Gazete koleksiyonlarını karıştırdıım, 6 
Kasım 1983 seçiim'erinin ertesinde de ay
nen böyle olmuş. Sayın özalj kar kış 
demeden ziam politikalarına bir an önce 
başlayahilımck için, hazinan ayında ya-
pıliması düşünülen gendi yerel seçimleri 
bir an önce 25 Mart tarihine almış vie o 
tarihin hemen ertesinde de zamlarii va
tandaşın başına yığmıştır. 30 Mart tarih
li Cumhuriyet Gaaete&i aynen şöyle yaz
maktadır : «Seçimler bitti, zamlar geldi» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hatırlayacaksınız, 29 Kasım 1987'iden 
önce de bekletilen zamlar vardlı ve bu 
zamlar, gene bildiğiniz gibi, seçimi! biter 
bitmez halkın başına yağmur gibi yağdı
rılmıştır ve Sayın Başbakan bu kürsüden, 
çok açık ve seçik bir biçimde, kendinin 
enayi olmadığını; fakat kendine inanan-
lliarın enayi olduğunu dolaylı bir biçimde 
ifade etmiştir. (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Sözünü geri al... 

MUSTAFA ÎSTEMİHAN TALAY 
(Devamla) — Bu gerçek ıama... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ha
tibe müdahale etmeyelim, lütfen efen
dim. 

MUSTAFA ÎSTEMIHAN TALAY 
'(Devamla) — Bu gerçeık ve bugüne ka
dar da bu tekzip 'edilmedi. Şimdi aynı se
naryo tekrar edilmek isteniyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne 
çabuk unutuyorsunuz! 

MUSTAFA tSTEMIHAN TALAY 
(Devamla) — Halkın önüne yeni tuzak
lar kuruluyor. Sayın özal, Anayasa de
ğişikliğiyle, refaramdıumla, erken .seçim 
tartışmalarıma halikın geçim derdini uyu
tacağını sanıyor. Hayalî ihracat sahte
kârlıklarının seçim tartışmaları içinde 
unutulacağını zannediyor. Daha da önem
lisi, artık tamamen çöken ekonomiyi, se
çimden hemen sonra yapacağı yeni zaımı-
lartla kurtarabileceğini düşünüyor. Bu 
nedenlerle de seçimi erkene alıp hemen 
zamları halkın sırtına bindirmek istiyor. 

Sosyaldemokmt Halkçı Parti olarak 
Mecliste, vatandaşlar olarak da sandık
ta bu oyunlara izin vermeyeceğiz. Bu
gün artık Sayın ©aşbakan referanduma 
da gitse, seçime de gitse, bu kazdığı tu
zakların içine muhakkak düşecektir. 

Referandum Sayın Özal'ın iktidarının 
sonu olacaktır. Bugüne kadar Margaret 
Thatcher'in kötü bir kopyası olan Sayın 
Başbakan, (ANAP sıralarından «Ayıp 
ayıp» ıseslleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
referandumdan sonra de GauıTle gibi bü
yük bir ıdevlet adamını taklit etme limı-
fcânına kavuşacaktır. 

Saygılar sunarım, (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — iki önergede aynı mahi
yette olduğu için, ikisini birlikte işleme 
almıştık. Bu nedenle, birleştirilmiş öner
geleri oylarınıza sunuyorum : Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... önergeler 
reddedilmiştir efendim. 

Madde üzerinde verilmiş başkaca bir 
önerge yoktur. 

'Maddenin oylanmasına geçiyoruz ve 
oylamaya Adana ilinden başlıyoruz efen
dimi. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa
yın milletvekili vıar mı? 

Öy verme işlemi bitmiştir. 
lOy kutusu Divana getiriilisıin. 
MUSTAFA ERTUĞıRÖL ÜNLÜ 

(Bursa) — Oy kullanmadım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — «Oyunu kullanmayan 
sayın [milletvekilli var mı?» diye sordum1 

efendim. 
IMUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ 

(Bursa) — Bağırdım da duymadınız efen
dimi. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 

Anayasanın 127 mci Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifiimıin 2 mei maddesinin gizli, oylama
sı sonuçlarımı açıklıyorum : 

Kulanıllan oy sayısı : '376 
Kabul : 282 
Ret : 93 
Boş : 1 
Böylece kianun teklifimin Okuduğum 

maddesi (kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihimde yürürlüğe girer ve halkoylaıma-
sına sunulması halinde tümüyle oylanır. 

BAŞKAN — Madldie üzerimde veril
miş bir önerge yok efendim. 

Oylamaya başlıyoruz. 
.Divan üyeleri yerlerimi alsınlar. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu IkuUlanmıayan sa
yın milletvekilimiz var mı efendim?.. 
Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kutu Divana getirilsin. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, 
Anayasanın 127 nci Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tekliflimin 3 üncü maddesinin gizli oyla
ması sonuçlarını açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 3811 

Kabul : 284 
Ret , : 96 
Boş : 1 
Böylece madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekiillerıi, teklifin tümünün 

oylanmasından evvel, oyunun rengini be
lirtmek üzere laleyhte söz isteyen Sayın 
IHilImi Ziya Postacı'ya söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; bu
gün, yine aceleyle hem ülkenin gündemi
ni, hem de Yüce Meclisim gündemimi Sa
yın Başbakanım istekleri doğrultusunda 
doldurmuş bulunuyoruz. Bu önemli gün
de söyleyeceklerimi Sayım Turgut özal' 
in Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Baş
bakanımız olarak iyi değerlendirmesini 
ve Anavatan Partili milletvekili arkadaş
larımın da en az bizler kadiar madalyo
nun diğer taraflarıma balkımasını isteye
ceğim. Bu duygularlia sizleri saygıkda se
lamlıyorum. 

Hatırlayacaksınız, Anayasa Mahkeme
since iptali edilen yasa mart ayı sonunda 
görüşülürken, yine bu kürsüden SHP 
Grubu adına yaptığım konuşmada, «İster 
Ikabul edin, ister kabul etmeyin, bu mem
lekette adalet vardır, Anayasa vardır; 
yaptığınız yasanım oradan döneceğini 
söylemek kehanet değildir» demiştim. 
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iŞimdi, benim ve o gün benim gibi düşü
nen birçok aricıadaşıımın halkla olduğu or
taya çıktı; cılktı lama, bu haklılık ne bize, 
ne size, ne de ülkeye pek bir şey kazan
dırmadı. 

Konuşmamın başında, değişiklik iste-
ğinlzdöki aceleciliğe de değinmek listiyo-
ruım. Çok acelecisiniz; o Ikadar iki, telklif 
metninizde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni sadece «Mıeclis» olarak göstenmıişsiıniz. 
Bir yasıa tekliflinde bile, bir tek harfin ne 
kadar önemli olduğunu billmeniz gerekir. 
Hele bu telklif, bir anayasa değişikliği 
olursa, çok daha fazla dikkatli olmak zo
rundasınız.. Siz, bu aceleciliği de sılkça 
tekrarlamaktan kendinizi alıkoyamıyor
sunuz; hem aceleci, hem de cesur görün-
mıek istiyorsunuz. Bu cesaretiniz, bana 
bir miktar, karanlıkta şarkı söylüyorsu
nuz gibi geliyor. Bu teklifliniz, lacelecillik 
yanında, keyfilik de taşıyor. Teklif, daha 
önce Adalet Bakanlığı yapmış Sayın 
Sungurlu'nun da ikinci sıradaki imzasıy
la gündeme gelmiştir. Böylesine önemli 
bir görevde bulunmuş bir milletvekilinin, 
hiç olmazsa yasada, Anayasada keyfiliğe 
geçit verilmeyeceğini bitmesi gerekirdi. 
Teklife, yine aceleyle eklenen geçici mad
de ve o geçici maddenin görüşmesinde 
ortaya çıkan ibret verici tutum Meclis 
tutanaklarına geçmiştir. Bu kadar aykırı 
tutumlarla Anayasayı değiştirmek hiçbi
rimize, ama hiçbirimize hiçbir şey kazan
dırmayacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu aceleciliği
nizin arkasından ve her gelene, tartışma
dan, istenilen doğrultuda oy vermekle, 
biraz da «Olur efendim»ci oluyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hem aceleci, hem keyfî, hem de «Olur 
efendim»ci olmak, Yüce Meclis üyeleri
nin asla bulunamayacağı bir durumdur. 
Hiçbirimizi de bu noktada göstermeye 

hiçkimsenin hakkı olmasa gerekir; ki, o 
kişi' Başbakan da olsa. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sizler, ne derseniz deyiniz, bu değişiklik is
teğiniz aslında yerel seçimlerin öne alın
ması için değil, artan enflasyon ve dara
lan ekonomide gözleri bir süre daha baş
ka sahalara çekmek; bir sonbaharı, bir 
kış başını da ülkede seçim ve referandum 
haberleriyle oyalamak içindir. 

Aslında, 4 Şubat Kararlarını çok ça
buk ihtiyarlattınız. O, patentini kimseye 
kaptırmadığınız 4 Şubat Kararllarının bu 
kadlar kısa sürede ihtiyarlaması, göre
ceksiniz, referandum yapılırsa referan
dumda, ondan sonra yapılacak ilk se
çimde' Türk halkının oylarıyla gerekli ce
vabı alacaktır. 

Sayın Başkan, geçen yıl da aynen dav
ranmıştı Sayın (Başbakan; referandum ve 
arkasından alelacele bir genel seçimle 
az oyla Meclisin çoğunluğunu elde etti
niz; ama o çoğunluklla hayat pahalılığı, 
enflasyon önlenemedi. 

İşte, sizleri: Kasım 1988'le Mart 1989 
arasındaki dört aylık sürede en çok kor
kutan önemli nokta da budur. Bu refe
randum ve arkasından yapılacak yerel1 se
çimlerde, devleti seçime taraf ederek, eko
nomiyi -işadamlarından tutun da, Tür
kiye'de her ıkesimıin söylediği gibi- bir se
çim ekonomisiyle daha da içinden çıkıl
maz hale getireceksiniz. 

Aslında, seçimi de, referandumu da 
yapmasanız, varacağınız sonuç bugün
den belidir ve siz, bugünden belli olan 
sonucu, sorumluluktan kurtulmak için 
«Seçim ekonomisi izledik, kabahat orada
dır» diye geçiştireceksiniz. 

Tabiî, bu olayların içerisinde en önem
li nokta, Sayın Başbakanımız, Cumhur
başkanlığı seçimlerine yaklaşan yolda 
291 kişilik ANAP çoğunluğunun Cum-
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hurbaşkanımı seçmeye yeteceğini biliyor. 
Biliyor, iaıma, tamamını aldığı zaman bi
le, o 291 oyun Cumhurbaşkanı olmaya 
yetmeyeceğini; de biliyor. O yüzden, o 
seçime giden yolda yeni birtakım .sıkın
tı'ar! a [karşılaşmamız bugün için bizleri 
derinden üzmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, 1 
Ağustos'tam bugüne Türkiye'de trafik ya
sasında puanlama usûlüne geçtik; 100 ce
za puanından sonra ehliyetler alınacak. 

jÇtŞLERt BAKANİ MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Eğitim için. 

HtLMÎ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Beş günde o kadar çok hatalı solla
malar yapıldı ki, 100 puan sınırı aşıl
mıştır. Ehliyeti kaybetmemıek için, hepi
mizin bu Yüce Meclisin çatısı altoda çok 
dikkatli hareket etmesi gerekir. 

BAŞKAN — Topar'ayınız efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Kıymetli arkadaşlarım, şiimdi, bu ace
leciliğinizin yanında, bir soruyu da yö
neltmek istiyorum. Hatırlarsınız, mayıs 
ayının son günlerinde, Türk çiftçisinin, 
benim seçim bölgemde olan 2,5 yıllık bi
rikmiş alacağı olan 16,5 ımıillyarın ne za
man ödeneceğini sormuştum. 2,5 yıl ma
yısta geçmişti; Sayım Baıkan 31 temmuz
dan sonra ödeneceğini söyledi. 16,5 mil
yar lirayı 3 seneye yaklaşan bir sürede 
ödeyemeyen düşünce, o ace'üecilik, şim
di halikımızın karşısına acaba nasıl çıka
caktır?' Sayın 'Başbakana açıkça bir soru
yu da sormak istiyorum : Bu halk oyla
ması, Sayın Turgut Özal hakkında bir re
ferandum olacaktır. '(ANAP sıralarımdan 
«Allah, Allah» sesleri) Bu referandumda 
biz seçimden kaçmadığımızı her zaman 
söyledik. Siz, her seçim döneminde özel 
yasalarla, özel koruma altına aldığınız 
yasalarla seçime giriyorsunuz. 'Mart 1989' 
da, 26 Mart 1989 da biz seçime varız de-
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dik, çok öncıe söyledik; ama kıymetli ar
ikadaşlarım, göreceksiniz, bu referandum 
Sayın Başbakanım bir referandumu ola
caktır. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 

—• Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Bu oylamanın sonuçlarımda Sayım Baş

bakan, bugün gazetelerde çıkan beyana
tında da söylediği gibi -muhalefet üze
rinde birtakım sözleri tabii ki söylemek 
hakkına sahiptir; ama şimdi bizim de 
bunu söyleme hakkımız vardır- bu refe
randumun galibi olmadığınız tadirde, bu 
referandumda, sizin hakkınızdaki bir re
ferandum sonuçlarımın bugünden sizler 
tarafından masıil değerlendirileceğini öğ
renmek istiyoruz. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Cevap orada. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 

—• Kıymetli arkadaşlarım, ben bu duy-
gularüa Türkiye'de yasa ve Anayasayla 
böylesine gelişigüzel oymamanın sağlıklı, 
sıhhatli bir yol olmadığı düşüncesiyle, 
aceleci, «Olur efıend:m»ci ve keyfîlik ko
kan bir değişiklikle Türkiye'ye bir şey ka-
zandırılamayacağı düşüncesiyle oyumu 
kırmızı olarak kulllıanaoağım. 

Bu duygularla hepimizi saygılarla se
lamlıyorum, teşekkür ediyorum arkadaş
larım. (SHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin lehinde söz 'allan 
Sayın Zeybek, buyurun efendim. 

MEHMET iMÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Zeybek söz is
temlerini geri aldılar efendim', konuşmak
tan vazgeçti. 

M. TURAN iBAYAZIT (izmir) — 
Sayın ıBaşkamım, gizli oylamada oyunun 
rengini açıklamak usulden mi? 
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BAŞKAN — Sayın Bayazıt, konuşma, 
fikirlerimi açıklama yetkisi, bize göre var
dır; oyunu nasıl kullanacağını bilemeyiz 
efendimi; gizili olacak o. 

Başka kimseye söz vermiyoruz, söz 
isteyen de yok. 

Teklifin tümü üzerindeki oylamaya 
geçmeden evvıel bir hususu bilgilerimize 
sunmak isterim. 

Teklifin geçici maddesinin Çerçeve 2 
nci madde içine alınmasına dair önerge
nin kabulü üzerine, teklifin başlığının; 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi» şeklinde 
olimast gerekmektedir. Tümü bu şekilde 
oylarınıza sunulacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COSKUNOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, Komisyonumuz da 
aynı görüştedir. Onu arz etmek istedim. 
<A1kış«ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini. 
Teklifin tümünün oylamasına geçiyo

ruz. 
MUSTAFA 1STEM1HAN TALAY 

(İçel) — Sayın Başkan, en son açıkladı
ğınız konuyu bir ikez daha açıklar misi
n a 

BAŞKAN . - Efendim, kanun tefkli-
finıin başlığındla, kabul edilen önergeler 
muvacehesinde, bir değişiklik yapılması 
zarureti hâsıl oldu ve onun ne şekilde 
olacağını Yüce Heyetimize arz ettim. 

Kanun teklifimin başliğmıı şöyle ifade 
ediyoruz : «Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 127 nci Maddesü'mıin Üçüncü Fık
rasının Değiştirilmesine ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» 
şeklinde oluyor. 

Oylamaya başlıyoruz. 
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İsmi okunmayan arkadaşlarımız oy 
kullanmak içim teşebbüste bulunmasınlar; 
zira zaman kaybı oluyor ve işaretlemede 
yanlışlıklar yapabiliriz. Bu, Kanun tekli
finin tümü üzerindeki son oylamadır. Bu
na hep beraber dikkat ©delim efendim. 

Sayın milletvekıiİleri, teklifin tümü 
üzerimdekıi oylamadan sonra, Anavatan 
Partisi Grubunca verilımiş bir önerge 
vardır, o önergenin oylanmasıı da söz ko
nusudur. Sayın milletvekili arkadaşları
mız bunu dikkate alsınlar , efendim. 
(SHP sıralarından «önerge ne hakkında 
Sayın Başkan?» sesleri) 

Bu önerge, Meclisimizin çalışmaya de
vam etmesi hakikmda, İçtüzüğün 7 nci 
maddesine göre verilmiş bir önergedir. 
Bu önerge kabul edildiği ahvalde, Mec
lis, çalışmalarına devam edecektir efen
dim. 

Oylanmaya geçiyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu Ikulanmayan sa

yın mlletvekilıi var mı efendim?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, beklenımez ki, artık. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 

sayın milletvekili var mı efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Salona bu ihtar yapılır, dışarıdan millet
vekilli beklenmez ki, oylama bitti, lütfen 
ilan edin. 

BAŞKAN — Belki zarurî ihtiyaçları 
olanlar olabilir. 

BROL AĞAGİL (Ankara) — İçtü
züğe göre hangi ihtiyaçlar zarurî ihtiyaçtır 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oyunu Ikulanmayan sa
yın milletvekili var mı efendim?.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Lütfen artık «Bitti» deyin Sayın Başkan; 
beş defa tekrarladınız efendim. 

BAŞKAN — Oy verme işlemi tamam
lanmıştır efendim. 
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Oy kutusu Divana getirilsin. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 

Anayasanın 127 nci Maddesinin Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifimin tümünün gizli oylaması sonuç
larımı1 açıklıyorum1 : 

Kullanılan oy sayısı : 380 
Kabul : 2S4 
Ret : 95 
ıBoş l1 (SHP ve 

ANAP sıralarından alkışlar) 
Böylece, teklifin tümü yüce heyetimiz

ce kabul edilmiştir efendim. 
Teklifin kabul edilmiş ölıması nede

niyle, teşekkür sadedinde Başbakan Sa
yın Turgut uzat söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan ayağa kalkmalar, «Bravo» isesleri, al-
floşliar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayım Başkam, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinim değerli üyeleri; bugün 
'bu son oylamayk Türkiye Oımhıuriyeti 
Anayasasının geçen sene değiştirilen 175 
inci maddesinin çok önemıli 'bir tatbika
tını yapmakta olduğumuzu söylüyorum. 

Bildiğimiz gibi, (geçen seme Türkiye 
Cuımhurylieti Anayasasının 175 inci mad
desini bu Yüce Meclis değiştirdi. Değiş
tirmeden evvelki şekliyle Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının herhangi bık mad
desinin değiştirilebimesli sadece Mecliste 
2/3 nispetimde, toplam üye sayışınım 2/3 
nıispetiyle kabulüne bağlı bulunuyordu. 
Halkoylaması sadece ve sadece, eğer 
Cumhurbaşkanı bu Anayasa değişikliği
mi iade ettiği takdirde, Meclis bunu ıgene 
aynı çoğunlukla kabul ederse, o takdirde 
Cumhurbaşkanının referanduma .gütme 
hakkı vardır. Yüce Meclislin bugünkü 
üyelerinıim bir kısmımın ıda çok yakından 
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hatırladığı gibi, o tarihte bu konu uzum 
uzum müzakere edilmiştir. Türkiye Cum
huriyeti Anayiasıasının 'bugünkü şekliyle 
'değiştirilme ycüiarından em önemlisi, ka
naatimce, 5/8 oyun burada çıkması ve 
bu 5/8 oyla bu Yüce Mecliste kabul edi
len kanunun halkoyuna sunulup, halkoyu-
num da metice vermesi, yamıi «Evet» alma
sı şeklimde 'bir sonuçla değiştirilmesi 'im
kân dahilinle girmiştir. Bunun bence çok 
'büyük önemi vardır, ilk defa Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının sahibi 'bizzat 
milletimiz olmuştur. (ANAP sıralarımdan 
alkışlar) 

Geçtiğimiz bütün yılar incelendiği 
takdirde Anayasa değişiklikleri ancak ya 
askerî idareler döneminde olabilmliş, re
feranduma o şekilde gidilmiş veyahut da 
askerî idareler demeyeyim; ama onların 
birtakım baskıları sonucunda yapılmış de
ğişiklikler var. Bunun haricinde, bu Yü
ce Meclisim iradesi ve halkım oyuyla ıge-
çem sene bir Anayasa değişikliği yaptık; 
amıa 175 inci maddenin hakikî tatbika
tını şu anda yapmakta bulunuyoruz. Ben
ce bu, fevkalade önemli bir hadisedir. 
Belki, 'bugün mesele başka türlü çekimeK 
istenebilir; ama ben burada, özellikle hal
kın katılımının olduğu demokratik siste
mlin en önemli unsurunu ıgörüyorum. Bu 
bakımdan, Yüce Mecllise bilhassa teşek
kür etmek istiyorum. 

Ümit ediyorum ki, halkımız, kendisi
me verilen bu imkânı -'bu Anayasada, ge
çen sene getirdiğimiz bu imkânı- en iyi 
şekilde kullanacak, kararımı izhar ede
cektir. Bu karar önünde, ıgayet tabiî, 
herkesim kabulü esastır bir itirazımız ba
his konusu olamaz, ne bizim, ne muhale
fet partilerinim. Çünkü, Anayasamızın 
gereği de budur. 175 inci madde bütü
nüyle okunduğu zaman, bu hakikat, 'açık 
bir sekide ortaya çıkaçaktiTi 
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Anayasalar değişmez .değildir; ama 
tarih şunu gösterımiştir : Anayasaların de
ğişmesi 2/3 ekseriyetin üzerinde bir ek
seriyetle Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bir partin in ekseriyetiyle mümkündür; 
yoksa, öbür türlü hiçbir şekilde mümkün 
olmadığını bize göstermektedir; ama 
Türkiye Cumhuriyetinde anayasaların de
ğişmesi!, terakkinin tabiî bir ıneticesi ola
rak mümkün olmalıdır; hatta bazı sı
kıntılarımızın turalardan geldiği fcamaa-
ıtindeyim. Zaman liçeri&inde, gelişen bir 
ceım'iyette, değişmesi icap eden birçok 
maddeler gözümüzün önüne gelecektir. 
«Acaba, iktidar partisi -anamuhalefet par
tisi anlaşabilecek mi?» diye sualler so
rulur. Maalesef -maalesef diyorum- Tür
kiye'de demokratik hayat 'bu olgunluğa, 
henüz tam manasıyla erişmiş değil; bu
nu da kabul etmek [mecburiyetindeyiz. 
(SHP şuralarından «Sayenizde» sesleri; 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Bunun misalini şurada nispeten üze
rinde ciddî bir fikrî ayrıliğın olmayacağı 
ıbir madde üjzerrJnde gördük. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Demok
rasi anlayışı̂ . 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((De
vamla) — Burada, Anamuhalefet Partisi 
geldi, bu maddeye kırmızı oy verdi. 
Şimdi, nispeten anlaşılması bu kadar ko
lay 'bir maddede bu ayrılık çıkınca, ga
yet tabiatıyla, temelde fikrî meselelerin 
'olduğu Anayasa ımaddeTerinde anlaşma 
fevkalade zor olur; bumu da tabiî kabul 
etmemiz Hazım. O takdirde hakem mil
lettir; ımillete gidilir. Burada ekseriyeti 
olan siyasî parti veya siyasî parti grup
ları ımillete giderler, ımıllfct'n (halkamlrği 
neticesinde Anayasa değiıştirilir veya 
şöyle değiştirilir veya böyle değiştirilir. 
Bunlar da meselemin çözümünü bize 

getirir. (SHP sıralarından «Ya da değiş
tirilmez» sesleri) 

Şimdi tabiatıyla' şöyle bir suale kar
şı karşıyayız. Biz bu değişikliği 175 imci 
maddenin bir güzel tatbikatı olarak or
taya koyduk. İnanıyoruz ki, erken seçi
min memlekete faydası vardır. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Ne faydası var? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((De
vamla) — Şimdi, ben erken seçiımin fay
dası vardır derken Anamuhalefet Parti
sine mensup milldtvelkillerinin «faydası 
yoktur» demeleri çok büyük bir tenaku
zu işaret etmektedir. (Anap sıralarından 
alkışlar) Bu, esasında, seçimden kaçıldı-
ğının en güzel göstergesidir. (ANAP sı
ralarımdan alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hazi
ran seçiminde nerede idimiz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL 
(Devamla) — Bu siyasî partilerin 
mevcudiyetinin temelli seçimdir. Bu 
şekilde siyasî partiler, özellikle mu
halefet partileri, seçim yoluyla ancak, 
ümitlerini devam ettirebilirler., Seçim ol
madığı takdirde, muhalefet partisinin ine 
rolü olabilir. Onun için, biz seçimi erke
ne almaya teşebbüs ettiğimiz zaman, sıiz 
bu konuyu bizden çok daha kuvvetli 
desteklemeniz çok tabiî bir hadise olması 
lazım; ama maalesef bu böyle olmamış
tır. Tabiatıyla, biz bunu millete lizah 
ederken, elimizden geldiği kadar, Ana
muhalefet Partisinin bu işten kaçtığımı, 
ıhakikatem geçen gün söylediğim grb\ 
bangır bangır bağırarak söyleyeceğim. 
(ANAP sıralarından alkışlar, 'SHP sıra
larından K<Hangi yüzle?» sesleri, gürül
tüler) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Baş
kan, bu nasıl teşekkür konuşması! 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet-
vek'iMeri; bir önemli husus da şu: Şimdi, 
(tabiatıyla, seçimden kaçanlar bir bahane 
'bulmak mecburiyetindedirler; millete 
dzah edebilmek dçitn, gayet ıtaıbiî mrilletin 
kabul edebileceğimi ümit ettikleri güzel 
ıbir bahane bulmak (mecburiyetindedir
ler. Şimdi şöyle 'gömüyorum. (SHP ve 
ÖYP sıralarıından gürültüler, sıralara 
vurmalar) 

AHMET ERSİ'N (İzmir) — Böyle 
teşekkür konuşması olur mu? 

VEFA TANIR '(Konya) — Sayın Baş
kan, müzakere mi açtınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen 
dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz sizim her (Söylediğinizi 
sükûnötle dinledik; biraz dinleyim, biraz 
dinleyim. I(ANAP sıralarımdan alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bize de söz hakkı doğu
yor 

HASAN ZENÖİN (Manisa) — Tek
riri müzakere imi var? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın-
Başkan, müzakere mi açtınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hakikaten burada hazmedil
meyecek çok laflar söyleyen arkadaş-
larımıız oldu, onları da sükûnetle din
ledik. Bizden böyle b:r şey sadır olmaz; 
ama... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Hiç kimse sizim kadar gayri ciddî ko
nuşmadı. (ANAP sıralarından «Terbiye-
ısizlik etme» sesleri) 

BAŞKAN — Oinleyeliım efendim... 
Sayın ımMetvekileri, dinleyelim efen
dim... Dinleyeliım lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet-
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vekilleri; ıgayet tabiî, seçimden kaçan
larım bir mazeret getirmeleri tabiîdir. 
Nasıl, geçen gün söylediğim gibi, peh
livanlar (güreşe çıkmazlarsa, türlü ma
zeret uydururlar. Şimdi, burada da 
«Referandumla 'gidip, «hayır» veriniz» 
demelerinin ana sebebi, seçimin yapıl
masını istememekten başka bir şey de-
ğMiır. (ANAP sıralarımdan alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi 'burada aynen şu söyleniyor, 
deniliyor ki': «Biz referanduma gidece
ğiz; «hayır» verin. Bu, Özal'a hayır ver
mektir» diyecek. (SHP sıralarından 
«Doğru» sesleri, gürültüler) 

ALİ ŞAHİ'N (Kahramanmaraş) — 
Özal'dan kurtulun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tamam, bunu söylüyorsu
nuz; ama millete şunu nasılı izah ede
ceksiniz*: «Referanduma hayır verdiği
niz itaikdirde erken seçim olmayacaktır» 
diyebilecek misiniz?, Seçimden kaçtığınızı 
söyleyebilecek misiniz? (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP sıralarından. 
«Martta» sesleri) 

Bana bunu söyleyenler, bu işin bir 
güvenoyu meselesi olduğunu söyleyen
ler, asılında kendilerini (güvenoyuna atı
yorlar. Onu biliyor musunuz? (ANAP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, ben, bu 
meselenin bir 175 inci maddenin 'tatbi
katından başlka bir şey olmadığını açık 
seçik ifade ediyorum; ama karşıma çı
kıp da bunun tersini söyleyenler, re
ferandum «evet» çıktığı zaman, acaba 
isıtifa edecekler mi? (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

Hepinize en derin saygılar sunu
yorum. (ANAP şuralarından ayakta al
kışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

Alit ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Siz 
edeoek misiniz?! 
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HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sataşma var; söz işitiyoruz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, iSaym Başbakan Tür
kiye parlamento geleneğimde olmayan 
bir şekilde, konuşma yapmak için kür
süye çıkarak teşekkür konuşmasıyla bir
ilikte, şimdiye kadarı hiçbir örneği gö
rülmemiş ıbir sekide, tiki konuda sataş
ma 'yapmıştır... (Gürültüler) 

IBAŞKJAIN — Sayın milletvekilleri 'lüt
fen efendim, 'lütfen... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Birincisi, konuşmasında «Anamuihalefet 
Partisi seçimden kaçıyor» ifadesini kul
lanmışlardır. 

Ayrıca, Sayın Genel1 Başkanımızın, 
«referandum, güvenoyllamasııdır» işekllin-
defci lafını da ele alarak sataşma yap
mışlardır. içtüzüğün 70 inci maddesine 
göre söz işitiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim bu 'hususlarda 
bir sataşma söz konusu değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar: SHP sıralarından 
«Sataşma var» sesleri, gürülüfer) 

HİKMET ÇETlıN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bugüne kadar Sayın Baş
bakanın... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri, bu söylenen söz
ler, haftalardır, aylardır gerek mecliste 
gerek basında tekrarlanan sözlerdir efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
sırallarından gürültüler) Lütfen efendim. 
Bu konularda sataşma söz konusu değil
dir efendim. (Gürültüler) 

'SALtH SÜMER (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, aşağıdan mı talimat alı
yorsunuz, yoksa Meclisi kendiniz mi 
yönetiyorsunuz? (Gürültüler) Bize ge
lince «söz yok» 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Israr ediyorum Sayın Başkan, sataşma 

vardır, Şimdiye kadar Türkiye Parla
mentosunda bu . şekilde konuşulmamış-
'tır. Şimdiye kadar 'hangi konuda bir hü
kümet üyesi ve başkanı, (teşekkür konuş
masında böyle bir iıfade kullanmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Çetin, babınız, 
söylediklerinizi şöyle özetliyorum.ı Di
yorsunuz ki, Sayın (Başbakan, konuşma
sında, SHP lideri Sayın (İnönü'nün «Eğer 
referandum olursa, bu referandum Sa
yın özaÜ için olacaktır» diye ifade ettiğini 
söylüyorsunuz... 

HfÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bir de, «seçimlerden kaçıyorsunuz» de 
mislerdir, 

BAŞKAN — Ve «Seçimden kaçı
yor» dedi, diyorsunuz. (ANAP sırala
rından «Doğru, doğru» sesleri, gürül
tüler) Bir dakika efendini, bir dakika... 

Şimdi, bunları açıklıyorum. Bunları 
ifade etti Sayın Başbakan ve diyorsu
nuz ki, «Bunlar bir sataşmadır.» De
ğil mi «fendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim bakınız, ben 
de diyorum ki, 'bütün yüce heyetim hu
zurunda, bunlar 'bir sataşma değildir. 
Çünkü, bu koonuşulan ısözler, karşılıklı 
oolarak gruplar arasında, partiler ara
sında, televizyonda, 'Mecliste, basında 
tekrar edilmiş sözlerdir., 

HİKMET ÇETİN '(Diyarbakır) — 
Aima teşekkür koonuşıması yaptı Sayın 
Başbakan. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efen
dim. (SHP sıralarından «Meclise de ce
vap ıhakkı doğar» sözleri1, gürültüler) 

iBen, Başkan olarak, konuyu böyle 
takdir (ediyorum diyorum ki, bu konu
da Sayın İnönü'ye söz vermiyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 
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HİKMET ÇETİN «Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, çok açık. Bir Anaımuha-
lefet Fantisi Liderine, teşekkür konuş
masında' saıtaşılımıştur., 

IBAIŞKAN — Sayın İnönü, müsaade 
©derseniz bununla ilgili maddeyi1 de 'oku
yayım; ısırar edecek olursa Mecfee su
nacağım efendim. (Gürültüler) Sayın 
milletvekillileri müsaade eder misiniz 
efendim? ı(Gürülltüler) Bakınız şu konuyu 
ıbir okuyalım; ıbuı hususu açıklayan İç
tüzüğümüzün 70 inci maddesidir efen
dim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ben o maddeyi biliyorum Sayın Baş
kan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — «Şansına sataşılan ve
ya (illeri sürmüş olduğu görüşten farkli 
bir görüş kendisine a'tfolunan Hükü
met, komisyon, siyasî parti grubu veya 
miİeitvekilleri açıklama yapabilir ve ce
vap verebilir» (SHP sıralarından «Ta-
ımarn, ıtamam» sesleri, gürültüler) Bir 
dakika efendim, bk dakika; 

<cAçıklama ve cevaplar için Başkan, 
aynı oturum içinde olmak üzere söz 
verme zamanını takdir eder. 

Bu suretle söz almak isteyen, ne 
sebepten dolayı konuşmak istediğini Baş
kana bildirir. Başkan, söz verip ver
memek gereğini (takdir eder.» 

Ben ettim efendim, 
HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Çok açık, Sayın Başkan. (SHP şurala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur mu
sunuz?., 

Bakınız, «Başkanlıkça kendisine söz 
verilmeyen kimse direnirse, Genel Ku
rul, bu konuda görüşmesiz ve işaret 
oyuyla karar verir.» 

HİKMET ÇETİN ((Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, Sayın Başbakan teşek

kür konuşmasında isim vererek, «Refe
randum sonucu şöyle olursa Sayın genel 
'başkan dsfcifa edecek mi?» dediler. Bu 
hangi teşekkür konuşmasında var? 

BAŞKAN — Bu sataşma değil efen
dim, bu ısaıtaşma değil. (SHP sıraların
dan gürültüler) Değil efendim, öyle şey 
olur mu, her gün bunlar... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anaımuhalefet Partisi Genel Başkanı için 
oylama olamaz Sayın Başkan. 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ananıufaalefet Partisi lideri için söylü
yor Sayın Başkanım. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Israr var mıdır, efendim 
ısrar var mıdır efendim? (SHP sıraların
dan «Var var» sesleri, gürültüler) 

Sayın İnönü... 
HİKMET ÇETİN ((Diyarbakır) — 

Türkiye Parlamentosunda böyle bir ör
neği yok. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bi
raz evvel açıkladığım üzere, Sayın Baş
bakanın konuşmasında (SHP sıralarından 
gürültüler, sıralara vurmalar) herhangi 
bir gruba ve şahsa sataşma olmadığı ka
naatini izhar ettim. Israr üzerine konuyu 
oylarınıza sunuyorum... (SHP sıraların
dan ayağa kalkmalar, gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan, siz burada ANAP'ın militan
lığını yapıyorsunuz, Meclis Başkanlığı 
yapmıyorsunuz... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sizin... (Gürültüler) 
Efendim, konuyu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... (Gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Bu

rada ANAP'ın militanlığını yapıyorsu
nuz; sizin tarafsız olmanız lazım. 

HİKMET ÇETİN {Diyarbakır) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri... size... 

HÜRMET ÇETtN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
listiyorunı. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Konuyu bitireyim, size 
söz vereceğim efendim, tabiî. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Her şey 
oylama iüe halledilmez. 

BAŞKAN — Tabiî ©fendim, tabiî, 
böy'e ayakta da halledilmez efendim, ba
lkın konuşacağız. 

HİKMET ÇETtN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında... iç
tüzüğü yanlış uyguluyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Anıklara) — Her 
şey oylama ile halledemez Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok, de
ğil1, heyecanlanmayın efendim. Bakın, iş-
leriımizim hepsimi konuşa konuşa halledie-
liitn, lütfen, konuşa konuşa halledelıjım. 

(Bakın, ben size konu ile ilgili mad
deyi okudum. Bu sözlerim bir sataşma ol
madığı kanaatimi izhar ettim. 

ERKAN KEMALOĞDU (Muş) — 
Kestirin atın bu işi, konuşmakla halledi
lecek bir mesele değil bu efendim:; neyi 
tartışıyoruz! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen 
sayın milletvekili... 

ERKAN KEMALOĞDU (Muş) — 
Oylamayı yapalım Sayın Başkan, bitsin 
bu iş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, böyle 
hep beraber konuşursak hiçbir şeyi çöz
memiz mümkün değil. 

Evet, ısrar vaki olduğu nedeniyle ko
nuyu oylarınıza sunuyorum efendim... 
(SHP sıralarından «Hayır, hayır» sesle
ri) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Neyi oyluyoruz Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Efendim, dinlömiyorsu* 
nuz herhalde, sayım mille t vekiller i... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Neyi oyİLiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, sataşma ol
duğu Ikanaatında olmadığımı ifade ettim 
ve söz vermedim. Şimdi, Yüce Heyetini
ze soruyorum; ben yan ılı yorsam, Sayın 
İnönü'ye söz hakkı doğmuşsa, kabul bu-
yuracaksınız, kendilePine söz hakkı ve
receğim; eğer, ben yanilimamışsam söz 
hakkı vermeyeceğim efendim; oylama bu
dur... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Siyasî hata işliyorsunuz Sayın Başkan, 
oylayaımazsınız. 

BAŞKAN — Değil efendim, değil. 
Ben İçtüzüğü... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anamuhatefet partisi liderimin söz hak
kını iktidara tayin ettiriyorsunuz; bu bir 
siyasî hatadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Meclise takdir ettiriyo
rum Sayın Bayazıt... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — ANAP'a 
takdir ettiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, size maddeleri 
okuyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Siyasî bir hatadır bu. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Neden 
korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim... 
Evet, oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler, yani söz hakkı doğduğunu kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Anamu-
halefet Partisi Genel Başkanının konuş
ma hakkını oylayamazsımız Sayın Baş
kan; böyle oylıama olur mu? 

ıBAŞKAN — Sayım Çetin, buyurum. 
(SHP şuralarımdan alkışlar) 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Te
levizyoncu çeksene, çek, haydi çek; sa-
tıluk herifler, onu da çeksene... (SHP sı
ralarından «Çek, çek» sesleri ve gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen sayım nıilletve-
ıkilleri, lütfen efendimi. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Çe
vir, onu da çeksene! 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın 
Canver, Meclisteyiz efendim, Mecliste
yiz, Genel Kuruldayız efendiım... Lütfen. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Erdal 
•İnönü'mün konuşmasından niye korkuyor
sunuz? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayım Başkan, sayım .milletvekilleri; dün
ya parlamentolarının ve demokrasinin bir 
kuralı vardır. Demokrasilerde öyle, be-
mim oy çoğunluğum vardır (hem de halk
tan yüzde 36 oy alacaksınız, yüzde 65 
sandalyeye sahip oilacaksınız) anayasa de
ğiştiririm, yasa değiştiririm, hukuk dinle
mem; Anamuhalefet (Partisi Liderini de 
konuşturmam... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın ımilletvefcilleri, sa
yım milletvekilleri, lütfen dinleyim efen
dim, lütfen. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
... derseniz, bu bir tek şey ifade ediyor : 
Siz'er daha demokrasiyi kafanıza, beyni
mize ve gönlünüze yerleşfcirememiişsıiniz. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ben eskiden beri bu Parlamentoda 
bulunuyorum... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Milletin önüne gel, millet
ten kaçma. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. Sayın ımilletvekiLi, dinleyelim efen
dim. 
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HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Dinleyeceksiniz, dinleyeceksiniz; ımıerak 
etmeyim. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendiım, din
leyelim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Yasalar çıktığı zaman veya bu konu gö
rüşülüp sona erdiği zaman, elbette ki, 
Başbakanın, hükümet üyelerimin, komis
yon başkanlarınım Genel Kurula teşek
kür etmeleri bir gelenektir ve doğaldır; 
ama ben yıllardır bu Parlamemtonum içim
de ve dışında, biraz önce Sayım Başbaka
nın yaptığı konuşma türünde bir konuş
maya rastlaımadıımt; böyle bir teşekkür 
konuşması yoktur. (ANAP sıralarımdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelıim1 efen
dim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) - -
Bu nedenle, Sayın Başbakan seçimlerden 
korktuğunu, halktan korktuğunu bir ke
re daha kendisi burada ifade etmişlerdir. 
Siz Mecliste söz vermekten korkuyorsu
nuz. Mecliste Anamuhalefet Partisi Lide
rinin konuşmasını, üstelik sataşma yapıl
ması nedeniyle yapmak istediği konuşma
sını, oylarınızla engellemeye çalışıyorsu
nuz. 

Biz inanıyoruz ki, halikımız bütün 
bunları görüyor ve size sandıklarda, so
muma kadar unutamayacağımız gerekli der
si verecektir; buna içtenlikle inanıyoruz. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
ı(Malatya) — Kaçanlara dersini verecek
tir, hiç merak etme. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
diım, dinleyelim. 

HtKMET ÇETİN (Devamla) — 
Ben, Sayım Başkamın tutumu içim söz al
dım. Sayım Başbakan bir meydan mitin
gi havasıyla, böyle bir kabadayı hava
sıyla burada konuşma yaptı. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 
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AHMET KARAEVO (Tekirdağ) — 
Hop, hop... Olmadı. Öyle şey olmaz, geri 
al. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, din
leyelim efendim1, diinleyellim... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Evet, öyile konuştu. Beni tanırsınız, ben 
kolay kolay bu kelimeleri kularamam; 
bilerek söylüyorum, öyle konuştu1 ve... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sözünüzü tavzih edin efendim. Bu keli
meler size yakışmıyor. 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
Dinleyelim... Lütfen... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Teşekkür etmesi gerekirken', bu edayla 
Genel Kurula hitap etmişlerdir ve Ana-
muhalefet Partisi liderine isim belirterek, 
sözlerini dile getirerek sataşma yapmış
tır. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
İsim belirtmedi. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Biz de Anamuhalefet Partisi Grubu ola
rak sataşma nedeniyle söz istedik. Üste
lik, Sayın Başbakan, açık soru sorarak 
ifade ettiler; fakat i&ayıra Başkan, bize gö
re son derece yanlış bir tutumla hem İç
tüzük bakımından, hem siyasal bir hata 
işlemiştir ve yalnızca ANAP'ın oylarına 
güvenerek (ANAP sıralarından «Mec
lisin oyu» .sesleri), ANAP'ın parmak sa
yısına güvenerek bunu çözmeye çalışmış
tır. Bu, İçtüzüğe de aykırıdır, siyasî ahla
ka da aykırıdır. 

Bu nedenle, bunu kınıyor ve Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ne 
olurdu Genel Başkanımız 5 dakika ko
nuşsaydı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu 
husustaki görüşlerimi biraz evvel Yüce 
Meclise açık olarak ifade ettim, 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Daha önce de ifade ettiniz!... 

BAŞKAN — Onun için, tekrar üze
rinde durmayacağım ve böylece... 

iMAHMUT ALINAK (Kars) — Elin 
mahkûm' Başkan, elin mahkûm. Çoğun
luk ANAP'ta. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ne 
zaman o kürsüye çıksanız, olay çıkarı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Peki, sayın milletvekil
leri, sizin her türlü fükrıiniize saygımız var 
efendim. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Say
gılı olsaydınız Genel Başkanımızı konuş
tururdunuz. 

BAŞKAN —. Biz, İçtüzük hükümleri
ne göre hareket etmek mecburiyetindeyiz 
efendim. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Baş
kasının işaretine göre. 

BAŞKAN — Onun değerlendirmesi 
sizlere ait efendim. 

GÜRCAN ERSİN '(Kırklareli) — Biz 
öylie değerlendiriyoruz. Başkalarının işa
retine göre değerlendiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Biz de aksi düşüncede
yiz. O zaman, bizim düşüncemize hürmet 
etmek yok mu efendim? Bıiz sizinkine hür
met ediyoruz, siz bizim düşüncemize hür
met ©demez misiniz? 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 
Kürsünün ağırlığına uygun hareket et
melisiniz. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
MUSTAFA 1STEM1HAN TALAY 

(içel) — 23 Nisan başkanları sizden1 da
ha başarılı idi. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp 
ve 4 arkadaşının, bazı kanun tekliflerinin 
görüşülebilmesi için, TBMM'nin çalışma
larına devamına ilişkin önergesi 

BAŞKAN — Meclis çalışmalarının 
devamım isteyen bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Olağanüstü toplanmış bulunan Türki
ye Büyük Millet Meclisinin; toplantıyı 
gerektiren konu üzerindeki görüşme ve 
işlemler tamamlıandığındlan, bazı kanun 
tekliflerinin görüşülebilmesi için İçtüzü
ğün 7 net maddesinin son fıkrası gereğin
ce çalışmalarına devamını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Sivas 
Haydar Özalp 

Niğde 
Abdulkadir Aksu 

Diyarbakır 
Ahmet Karaevii 

Tekirdağ 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

HİKMET ÇETİN '(Diyarbakır) — 
Önergenin aleyhinde söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben de 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayıft milletvekiieri,. bu 
suretle olağanüstü toplantıyı gerektiren 
konunun görüşülmesi ve konuyla ilgili 
gerekli işlemler tamamlanmıştır. 

BAŞKAN — Evet, önergenin aleyhin
de Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Yaşar 
Topçu söz istemişlerdir. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Önergenin lehinde de Sayın Onural Şe
ref Bozkurt konuşacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin. 
HİKMET ÇETİN ^Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, önergenin aleyhinde Sa
yın Genel Başkanını konuşacaklar efen
dim. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın İnönü. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekillerıi; biraz önce 
Başkanlığa sunulan önergenin aleyhinde 
konuşacağını. 

Bir Anayasa değişikliği; büyük bir te
laş içinde, büyük bir korku içinde. (SHP 
sırallarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Anamuhâllefet Partisi Başkanının bir so
ruya, Başbakanın bir sorusuna, kamuo
yunu yakından ilgilendirdiğine emin ol-
iduğumuz bir sorusuna cevap vermesine 
fırsat vermeyen bir acele içinde; buna te
laştan başka bir şey söylenemez. (SHP sı
ralarından alkışlar) Neyin telaşı? Acaba 
suçluluğun telaşı mı? Böyle bir telaş için-
dte. 

Şimdi, ikinci görüşmeyi bitirdik, Ana
yasa değişikliği kabul edilmiş görünü
yor ve buna göre şimdi Meclisin Anaya
sa ideğişikliğindle getirilmiş olan; ancak, 
daha henüz Cumhurbaşkanlığından geç
memiş, halkoylamasma sunulmamış, iş
lemleri dururken, bu işlemlerin bitmiş 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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olacağı farz edilerek, yeni yasal değişik
likler getiriliyor; onları hemen ele alalım 
diye, hiç beklemeden görüşmelere devam 
isteniyor. 

insaf sayın milletvekilleri, insaf! (SHP 
sıralarından alkışlar) Bu ülkede, Büyük 
Millet Meclisinin yaptıklarımı halkın an
lamadığını mı zannediyorsunuz? Büyük 
Millet Meclisline saygı, burada görüşü
lenlerin, halkın sağduyusuyla anlaşılacak 
şeyler olduğunu her zaman düşünımekle 
kendini gösterir. Şimdi, Sayın Başbaka
nın, Sayın özal'm, keyfî yönetimlinin şa
hikasına ulaştığı bir dönemde, bir anda 
buna Büyük Millet Meclisi alet olamaz. 
Büyük Millet Meclisli, Türkiye'nin temel 
demokratik organı olduğunu hatırlamalı
dır. 

Bakınız, Sayın Başbakan biraz evvel 
bize neler söyledi, geçen. Meclisteki ko
nuşmaları hatırlattı; o zaman da ben ay
nı şeyleri söylemiştim, Anayasanın 175 
inci [maddesinin değişikliğiyle Sayın Baş
bakan ne yapacağını bıize söylemiyor, de
miştim1; onları söylemedikçe ona yardımcı 
olamayız, demiştim. İşte bugün görüyo
ruz, ne yapıyor. 

Anayasanın, yereli yönetimlerle özerk
lik tanımış olan halka fırsat vermiş olan, 
halka hizmet verecek insanların seçimi
ni yalnız halka bırakmış olan, belirli sü
relere bırakmış olan bir maddesini değiş
tirmek için, geçen seneki değişikliğin şim
di fırsat verdiğimi görüyoruz. (ANAP sı
ralarından «Yine halkla gidiyoruz» sesle-
ri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim' efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın 
Başbakan 5/8 dediler. 5/8 oranıyla çıktı, 
5/8'in 2/3'ten aşağı olduğunu söylemedi
ler, yani geçen seneki değişiklik olmasay

dı ş;mdi Anayasa dleğişiıkliği gerçekleşme
mişti. Tabiî, daha gerçekleşmedi; fakat 
Meclisten geçmemişti. Yani, geçen sene
ki keyfî yönetimin bir işareti olarak ya
pılan değişiklik, işte bugünkü yeni keyfî 
yönetim eserini vermektedir; ama olıma-
yaciak, hiç merak etmeyin, olmayacak... 
(SHP sıralarından alkışlar) Olmayacak; 
çünkü, hallkoylaması var, halkoylamasına 
gidiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, halkoylamasında-
kıi mesele açıktır; Sayın Başbakan da söy
ledi : Anayasa değişikliğini kabul ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz? Anayasa 
değişikliğini kabul etmek demek, belediye 
başkanlarının ne kadar seçildiğini bilme
mek, dört yıl mı, beş yıl mı, onlara da
ha göreve başlarken nasıl çalışacaklarını 
söylememek demektir, yani, halka hizmet 
etmemek demektir, halka hizmet edecek 
organların zayıflamasını sağlamaktır. 
Böyle bir değişiklik, halka hizmet değil
dir. 

•Şimdi, siz, halka, «ıBu değişikliği ka
bul ediyor musunuz?» diye soracaksınız. 
Bu değişikliği, kabul etmek demek, Özal' 
m, keyfî yönetimine «Evet» demektir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Özal'ın keyfî 
yönetiminin ne yaptığını ise, bugün her
kes açıkça görüyor. 29 Kasım seçimle
rinin üzerinden daha birkaç ay geçmeden 
herkes gördü, herkes yere serildi; herkes 
bize, «Bizi, ne zaman kurtaracaksınız?» 
diye soruyor. İşte fırsat gelmiştir... (SHP 
sıralarından alkışlar) Şimdi fırsat gelmiş
tir. Halıkoylamasında «Bayır» dediğiniz 
zaman, Özal yönetimi gidecektir. Bu fır
sat, seçimden önce gelmiştir, bu fırsatı 
halkımız iyi kullanacaktır. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelıim1 efen
dim... 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 
halkoyilamasımda «Hayır» dendiği zaman, 
Özali yönetimi kalamaz; Özal yönetimi 
İçin bu bir güvenoyudur. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — «Evet» denirse ne ola
cak? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bunu 
açıkça söylüyorum. Bu, seçimden daha 
önce gelen, Özal'ın yönetimi İçin bir se
çimidir. Buna «Hayır» dendiği zaman 
Özal yörietimıi fcailaımaz. 

MEHMET DELtCEOĞLU (Adıya
man) —• «Evet» çıkarsa ne olacak? 

ERDAL İNÖNÜ ^Devamla) — Şim
di Sayın Başbakanın sorasuna geleyim, 
herkes onu bekliyor. Elbet Sayın Baş
bakanın dediğine katılıyorum, bu halkoy
laması bir güvenoyudur, bu güvenoyunu 
kazanan kalacak, kaybeden gidecektir; 
bundan kimsenin şüphesi olmasın. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarımdan gülüşmeler, alkışlar) 

Bu güvenoyundıa halkımıza sorulan 
şey : «Siz özal'ın devamını mı istiyorsu
nuz, yoksa İnönü'nün gelmesini mi isti
yorsunuz?» Mesele odur değerli milletve
killeri. (SHP sıralarımdan ayakta alkışlar, 
ANAP sıralarından gülüşmeler) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Buna Doğru Yol Partisi de katılıyor mu? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 
sorunun cevabı genel: seçimlerde verilecek
ti; ama, işte gördünüz, daha önce fırsat 
çıktı, halkoylaması var. Halkoylamiasın-
da, halkımız Özal'ın kalmasını mı, yok
sa gitmesini mi istediğini açıkça söyle
yecektir. «Hayır» demek, Özal'a, «git»; 
İnönü'ye, «gel» demektir; bu açıktır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Özal'ın sorusuna daha açık ce
vap vereyim : Kendileri açıkça ifade et
sinler, desinler ki : «Halkoylaımasında 
«Hayır» çıkarsa ben istifa edenim»; ben 
de gelirim, «Halkoylamasında «Evet» çı
karsa, hem istifa ©derim» derim; ama ön
ce Sayın Başbakan söyleyecek. (SHP sı-
ralanndan «Bravo» sesleri, ayakta alkış
lar; ANAP sıralarından gülüşmeler, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın 'Milletvekilleri 
lütfen, dinleyelim efendim, dinle yelim... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
yorsunuz ki, bu önergenin aleyhinde bu
lunmak... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dilim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gö
rüyorsunuz ki bu önergenin aleyhimde 
bulunmak, demokrasinin gereğidir, halka 
saygının gereğidir, bizim her zaman gös
terdiğimiz tutarlı davranışın gereğidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, ayakta al
kışlar; «Özal kürsüye» sesleri) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Başbakana sataşma var, çıksın cevap 
versin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim. 

Sayın Topçu, buyurunuz efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Danışma Kurulunun anlaşamaması! üze
rine, yine Anavatan Partisi Grubu Baş-
kanvekilleri tarafından Yüce Meclisin 
huzuruna getirilen teklifle, bugünkü ola
ğanüstü toplantının gerekçesi ve sebebi 
olan Anayasa değişikliğini referanduma 
gidecek bir oy sayısıyla gerçekleştirmiş 
olan Meclisin, bir erken seçim yapılma-
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sına »imkân verilmek üzere, 2972 sayılı 
Mahallî İdareler Kanunu, 33% Sayılı 
Anayasa Değişiklilerinin Halkoyuna su
nulmasınla Dair Kanun ve partilere Hazi
neden yardım yapılması için Siyasî Par
tiler Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanunların görüşülmesine imkân ve 
fırsat verilmek üzere Meclisin çalışmasına 
devaırn etmesi istenmektedir. 

Değeri arkadaşlar, bir sorum var; he
pinizin vicdanına soruyorum' hepinizin 
(idrakine bırakıyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sen 
kendi vicdanına sor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim dinleye-
ılı'm, lütfen dinleyelim 

Sayın milletvekilleri, dinleyelim efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ana
yasanın 1'27 nci maddesinin üçüncü fık
rası, bize göre yanlış bir şekilde değişti
rildi. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Oraya bir secini tarihi kondu, dendi fci, 
«Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
«sonraki dlıfc Mahallî İdareler Genel Seçi
mi 13 Kasım 1988 Pazar günü yapılır.» 

Şimdi bu yasa buradan, sanıyoruz bir 
uçakla veya uçan bir afetle Boğaziçi'ne gi
decek; Boğaziçi'nde şu anda tatilini ge
çirmekte olan Sayın Cumhurbaşkanı bu
nu Resmî Gazetede yayınlamayı kabul 
©derse halkoyuna gidecek. Halkoylaması-
nım yapılabilmesi için, şu anda Türkiye 
Cumhuriyeti kanun Harından halen yürür
lükte ve Yüce Meclisin iradesiyle değişti-
nilimemiş olan 33(76 sayılı Kanun, 120 gün 
sonra, yianiı 120 günü takip eden pazar 
günü oylama yapılacağını emretmektedir. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — 
Şimdi onu değiştireceğiz işte. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İyi 
ya, soruyu soracağız. 

Şimdi iktidar partisinin Sayın Genel 
Başkanı ve grup başıfcanvefcilleri, Meclis 
iradesini kendi ağızlarından çıkacak şe
kilde ipotek altına mı allmıştır fci, önce, 
120 gün ısonra oylama yapılmasını emre
den kanun maddesini değiştirmeden -ka
nun emri, devletin sahip olduğu kanun 
emridir bu- önce onu değiştirmeden böy
le bir yasayı çıkarmıştır? 

Şimdi, soru şu : Sayın Cumhurbaşka
nından bu yasa geri dönerse?.. Sayın 
Cumhurbaşkanı sizin noteriniz değil. 
(DYP sıralarından, «Bravo» seslem, al
kışlar) Sayın Cumhurbaşkanı sizin tasdik 
ımıafcaımınız değil (ANAP sıralarından1, 
«öyle bir şey diyen yok» sesleri) Yetkisi
ni kullandı, geri çevirdi... (ANAP sırala
rımdan, «O senin düşüncen» sesleri) Efen
dim, dinleyiniz, dinleyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinle-
yeliim; dinleyelim sayın milletvekilleri. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yet
kisini kullandı, geri çevirdi. Geri çevirdiği 
zaman, siz de Referandum Kanununu de
ğiştirmiş bulundunuz; kırık beş güne düşü
receksiniz ya, düşürdünüz. 

MUSTAFA KTZILOĞLU (Afyon) — 
Millî iradeye inanmıyor musun sen? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelıim efen
dim, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, geçen yıl Anayasa değişikliği yapılır
ken, geçici 4 üncü maddesinin halk oyla
masın a sunulmasına dair madde görüşü
lürken, Sayın Başbakanın bu kürsüde be
yanı var, diyor ki : «Biz bu referandu
mu, bütün' seçmenlerin iştirakini temin 
için bir yazım yaptıktan sonra haılkoyla-
masının sağlığımı sağlamak amacıyla 
-kendileri burada oturuyor; kürsü bura
sı; ben yoktum o Mecliste; tutanakta var-
«gerekli yazımın, Yüksek Seçim Kurulu
nun gerekli seçmen listelerinin tanzimini 
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yaptıktan sonra halkoylamasına sunula
bilmesi dçin biraz uzayacaktır. Bu mak
satla biraz uzun bir süre getirilecektir. 
Hatta, bazı arkadaşlarımız bu yazımın 
bütün yurtta yeniden yapılmasını istiyor» 
diyor ve öyle oldu. Geçen .sene 15 Tem-
muz'da yurtta sokağa çıkma yasağı ıfflan 
edilerek bütün vatandaşlar yazılıp halk
oylaması olmadı mı? Oldu. 

Şimdi siz bunu kırkbeş güne düşür
düğünüz zaman bakın ne olacak? Bunu 
kamuoyunun bilmesinde, burada nelerle 
oynadığınızı Türk vatandaşının bilmesıin-
de, Türk seçmeninin bilımesinde fayda 
var. Yüksek Seçim Kurulu alta günlüğü
ne, geçen yıl idinde kallmış olan: seçmen 
listelerini asacak. Türkiye'nin nüfusu her 
yıl 1 milyon 200 bin arttığına göre, bu 
getireceğiniz kurkbeş gün sayesinde T mil
yon 200 bin yeni seçmen bu listelere ya
zılma şansına sahip olmadan -eğer bu 
kanunun oylaması yapılırsa- oylamaya gi
deceksiniz; yani daha önce getirdiiıkleri-
nizi simidi geri alacaksınız, söylediğiniz 
sözleri geri alacaksınız, bu işi yapacaksı
nız. Nasıl yapacaksınız? 1 milyon 200 
bin seçmenin büyük bir kısmı deniz ke
narında 'iken, bir kısmı yaylalarda iken, 
büyük bir kısmı tarlalarda uğraşırken; 
yani bu listelene yazılmak şansına sahip 
değilken, siz millî iradeyi ölçeceksiniz. 
Ama, ben size şunu söyleyeyim. (ANAP 
sıralarından «Demagoji yapıyor» sesleri) 

Demagoji yapmıyorum, demagoji ya
pan sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 
işin gerçeğini söylüyorum. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

NECAT TUNÇSİPBR (Balıkesir) — 
Kılıf hazırlıyor. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kılıf 
da hazırlamıyorum. 

Acele etmeyin beyler, bir dinleyin ba
kalım ne diyeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, ilütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başbakan «Muhalefet ne konuşursa biz 
dinliyoruz» dedi; ama siz dinlemiyorsu
nuz, grubunuz dinlemiyor. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di başka bir. husus daha söyleyeceğim. Sa
yın Başbakan geçen gün burada çıktı, 
«Biz bu Anayasa değişikliğini yapıyoruz, 
ama bundan böyle seçimler hep ekiıme 
alınacak» dedi. Şimdi, bu devam sure
tiyle yukarıda görüşülecek olan kanuna, 
«Mahallî idareler seçimleri her yıl ekıim 
ayının falanca pazar günü yapıihr» diye 
bir madde koyabilecek misiniz? Koya
mayacaksınız! Yani ne olacak? Şimdi 
alelusul1 birkaç maddelik bir kanun çıka
racaksınız, sonra Meclis normal top
landığı zaman, yeniden mahallî idareler 
seçimi kanunu yapacaksınız. Biz size 
demedik mi, onuncu defa değiştiriyorsu
nuz; onbirinci, onifcincisi gelecek diye? 
Biz size demedik mi, bu yüzden güven
miyoruz d'iye? Çünkü siiz her işi palyatif 
(günlük) yapıyorsunuz. Bugün buna ihti
yacınız var bunu yapıyorsunuz. Türkiye' 
n;n ihtiyacı olanı yapmıyorsunuz. 

Beyler, evvela şu hususa bir karar ve-
relm : Kimsenin seçimden falan kaçtığı 
yok. (ANAP sıralarından «Aaa...» ses
leri, gürültüler) Dinleyiniz efendim, din
leyiniz efendim... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, sa
yın milletvekilleri lütfen... (ANAP sırala -
ondan gürültüler) Lütfen dinleyelim efen
dim... 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 25 
Mart 1989 tarihinde Türkiye'de genel ma
hallî seçim yapılacak mı? Bunu yapma
maya kimsenin gücü yetebilir mi? Yete
mez! Binaenaleyh, 25 Mart 1989 tarihin
de, yani Anayasaya 13 Kasım olarak ko
nulan tarihten 4;5 ay sonra Türkiye'de 
oylama yapılarak, ben size tarihimi, de 
söyüeyeyim, 28 Mart Pazar günü genel 
imaha'llî seçim yapılacak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — 26 Mart. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmıir) 
— 26 Mart, 26 Mart, yanıilıma. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şim
di, eğer seçim dönemi başlangıcı olarak 
alırsanız, 'takriben ocağın 15'lmde ide Tür
kiye yeniden seçlim dönemine girmiş ola
cak. Bunun, 13 kasıma göre olan farkı 
ikibuçuk aydır. Şimdi, likibuçuk ay son
ra yapılmasına haşlanacak bir seçim için 
kim nereden kaçıyor? (ANAP sıraların-
den gürültüler «Siz kaçıyorsunuz?» ses
leri) 

Türkiye'de olan şudur : Siz bu mem
leketi beş yılıdır kötüye götürdünüz, ida
re edemediniz. Geçen ıgün söyledim; va
tandaş yanıyor, yıkılıyor. İktidar partisi 
diyor ki, «Vatandaşın durumu kötü, ben 
bir an evvel seçimi yapıp çıtayı yüksel
teceğim.» Yüksek atlama çıtasını yüksel-
'teceksinliz, yani yüz kişiden biri çı
tadan atlayabilecek. Şimdi ikisi at-
layabiliyorsa, o zaman biri atlayabi
lecek. Siz fakir fukarayı, ortadire-
ği ezeceksiniz. Siz, aynen genel seçim
lerden sonra yaptığınız gibi, halkı kasıp 
kavuracaksınız; bunun için seçimi öne al
mak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki, hal
kın ıstırabı üzerine politika olmaz, seçimi 
öne alalım. Anamuhalefet Partisi men
subu arkadaşlarımız diyorlar ki, «Seçim 
mart ayına kadar kalırsa, çıta da yükse

lirse biraz daha yıpranmış olurlar, bu 
avantaj olur.» (SHP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Onu nereden çıkardın? Bu ayıp 'dur. Mu
halefet muhalefete sataşmaz, kendi adını
za konuşun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Din
leyiniz efendim... Dinleyiniz efendim... 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerli, 
lütfen dinleyelim efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biz 
dedik ki, «Efendim, geliniz, dürüst bir 
seçim yapınız...» 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Meclis
ten kaçtınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — «Rad
yo - televizyonu açınız, devletin kispetin
den çıkınız, devletin yağıyla yağlanmayı
nız, makul bir süre içerislinde, bütün si
yasî partilere eşit olanak kendi program 
ve planlarını, düşüncelerini halka ulaştır
ma fırsatını veriniz; öbür taraf tan da, se
çim yasaklarını doğru dürüst uygulayınız, 
dürüst bıir seçim yapınız. Biz bu halkın 
daha çok ıstırap çekmesini listemiyoruz. 
Onun için, gelin, biz buna (Evet) diye
lim» dedik. Siz buna «Muhalefet uzlaş-
mıyor» dediniz, «Muhalefet yanaşmıyor; 
biz muhalefetle bir şey konuşmayız» de
diniz, çoğunluğumuza 'güvenip böyle yap
tınız. Şimdi... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Meclis
ten kaçtınız. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Kaçmadınız mı, oy verdiniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yınız efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim, 

Şj'mdi, arkadaşlar şunu bilmenizde 
fayda var... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 
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ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Oy verdin mi, oy? Çekinser oy 
bile vermediniz. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, din
leyelim sayın milletvekilleri. Sayın mil
letvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 

Toparlayın Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eğer 

bir gün bu memlekette, yakın 'bt.'r gele
cekte, bu seçimleri dürüst yapmazsanız, 
bu seçimlerin meşruiyeti tartışılır gider. 
Seçimlerin meşruiyeti tartışılır giderse, 
şimdi şurada görüşmeleri banda alan bu 
televizyonu kendi malınız gibi kullanma
ya devam ederseniz, Türk Mliılletinin hiz
metinde olan ve Türk Milletini sizin gibi 
temsil eden siyasî partiler ve Anayasanın 
31 inci maddesinden yararlanmak zorun
da olan vatandaşlar, bu haklarını, eğer si
zin böyle televizyonu kapattırır şekilde 
uzun süre kullanamazlarsa, Türkiye'de 
başka şeyler olur... (ANAP sıralarından 
«Ne olur?» sesleri, gürültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sertin 
konuşmaya hakkın yok, renginiz bile bel
li değil. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bunu 
hep birlikte görürüz... 

BAŞKAN — Toparlayın, lütfen efen
dim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
nu hep birlikte görürüz... Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Onun 
için, gelin, bu heveslerden vazgeçin; si
zin sahip olduğunuz heveslerle kinişe bir 
yere varamıamış. 

Şimdi ben lafı tamamlayayım. 
BAŞKAN — Toparlayın efendim, lüt

fen. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta

mam efendim. 

. 1988 (Olağanüstü) O : 1 

Şimdi arkadaşlar, inşallah Sayın Cum
hurbaşkanı bu Kanunu imzalar, referan
dum yapılır. Referandum yapıldığı za-
rman, sizin sandığınız gibi, ne bu refe
randumdan iktidar partisi rüzgâr alarak 
çıkar; ne Anamuhalefet 'Partisine mensup 
arkadaşlarımızın sandığı gibi, bu refe
randum sandığından Sayın İnönü ve par
tisi çıkar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu referandum sandığı bir çukurdur. 
Biz, millete döneceğiz; hem de üzerinize 
bir höyük olacak şekilde, sizi bu sandığa 
gömmesini söyleyeceğiz. Millet sizi o san
dığa gömecek. Millet sizli o sandığa göm
dükten sonra ortaya erken genel seçim 
sandığı gelecek. Erken genel seçim sandı
ğı geldiği zaman da büyük Türkiye'nin 
mimarı iktidara gelecek, yani yerleri de
ğişeceğiz. 

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

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — O 
senin dediğin mimar, liste o çukura düşe
cek. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ko
nuşmak isteyen var mı efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — İzninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
let vekilleri; Anayasa değişikliği ile 'ilgili 
bu müzakereler esnasında grubum, ben-
denüze, usule ilişkin konularda, grup adı
na konuşma görevi verdi. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Bu konuda grup adına konuşamaz Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
Cümlesini bitirsin bakalım ne diyor; lüt
fen biraz sabırlı olalım efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — En azından, Anavatan Par-
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(tisinin milletvekilli olarak, huzurda ko
nuşma görevimi verdiler ve mütemadiyen, 
usule ilişkin müzakereler esnasında mü
zakereyi dikkatle takip 'etmeye ve grubu
mun beni tavzif ederken çizmeye çiallıştığı 
çerçeveyi aşmamaya özen gösteren bir in
sanım. 

Usulün dışında pek esasa girmek is
temiyorum; ama, usule ilişkin olarak 
kürsüye gelen diğer partilere mensup sa
yın mıiiletvekillerinin ifadelerini şöyle bir 
tetkik buyurduğunuzda, aslında usule iliş
kin herhangi bir ifadenin yer almadığını; 
ama, buna karşılık, konunun esasına gi
rildiğini, sanıyorum Yüce MeciDis tespit 
buyurmuştuır.ı 

Demin yapılan iki konuşmayı tetkik 
buyurursanız, birkaç cümle ile bu ko
nuşmaları özetlemek mümkündür. «Se
çimden kaçan yok ki» diyor Sayın Top
çu. Tabiî ben demek istemiyorum, siz bı
rakın millet önündeki seçim sandığını, 
Meclisteki oy verme sandığından bile kaç
tınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — 
Hangi yüzle seçime gidecekler? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Deminden 'beri usule ilişkin 
olarak yapılan konuşmaları tekrar tetkik 
buyurursanız, birincıi cümle, «Seçimden 
kaçan olmadığını» vurgulamaya; ikincisi, 
«Geliyoruz, geldik» diye blirtakım ifade
leri bu Yüce Meclis kürsüsünden ifade 
etmeye çalışmak olmuştur. Belki gelece
ğini zannedenler vardır; ama ben, kimin 
geleceği konusunda ciddî tereddütlere düş
tüm : 

Geçenlerde Giresun'da yapılan bir mi
tingde, «Başbakan Baykal, Başbakan İnö-
lü» diye karmakarışık 'bağırıyoriaırdı. 
Hanginiz geliyorsunuz; Sayın Baykal mı, 
Sayın İnönü mü? (ANAP sıralarından al
kışlar) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Yalan söylüyorsun yalan; yok öyle 
'bir şey. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Seni ine ilgilendirir? 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — 
Sayın Başkan, yalan konuşuyor, yok öy
le bir şey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, 
dinleyelim lütfen. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Sahtekâr. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (De

vamla) — Deminki konuşmaları şöyle 
bir hatırlamaya çakıştığımız takdirde yine 
görecekslimiz ki, usul ile pek yakından il
gili ifadeler bulunımamaktadur. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— SHP'nin mitinglerine sen de beraber 
mi gidiyorsun? 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
lütfen. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De-
vaımlıa) — Sayın Topçu, buyuruyorlar, 
«Bu taşan biraz sonra, muhtemelen uçak
la Boğaziçi'ne gidecek» diyorlar. Doğru
dur, Yüce Meclisim oyuna iktiran ettik
ten sonra her tasarı ve teklif, Anayasa
nın öngördüğü prosedür içerisinde Sayın 
Cumhurbaşkanının tasvibine Daikdim edi
lir. Elbette biz Anavatan Partisi Grubu 
olarak, yüce makamın takdirine saygı 
gösteririz. 

Evet, bu tasarı da tıpkı diğerleri gibi 
ibİraz sonra muhtemelen uçakla Boğaz
içi'ne gidecektir; ama siz, bu tasarıdan 
sonra yapılacak referandumla ve erken 
(mahallî idareler seçimleriyle, belki, uçak
tan daha seri bir vasıta ile milletim 
önümdeki sandıkla tarihim derinliklerime 
gideceksiniz Sayım Topçu. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Elinde «per»i olmayan oyuncunun 
«rest» çektiği zaman restini görürlerse, 
ne gibi bir haleti ruhiye içine gireceği
ni bilenler bilir. Sizde onu tespit edi
yoruz. Siz blöf yaptınız... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sen blöf yapma orada. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Reşit çektiniz; ama burada 
restiniz görüldü, buyurun milletin önüne 
denildi. Neden kaçıyorsunuz? (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Sonra, bu meseleyi. istif a meselesi ha
line getiriyorsunuz. Benim Sayın Başba-ı 
kanım, parti genel başkanlığından olsun, 
başbakanlıktan olsun öyle sık sık istifa 
etmeye alışık değildir, istifa etmeyi itiyat 
halline getirımemiştir. ANAP sıralann-
dan alkışlar) Ve, biz istifa denilen mü
esseseye... (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sen ni
ye istifa ettin? 

BAŞKAN — Lütfen, sayın millet
vekilleri... Lütfen efendim... Dinleyelim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Biz istifa denilen müesseseye 
fikren ve zikren bağlı kalırız. Biz istifa 
ettikten sonra istifamızı geri almaya da 
alışık değilizdir; bunu da bilin. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Sen her yere gidersin, her yere. Adi 
herif. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miletvekilleri, lüt
fen efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Anayasa 
değişikliğine ilişkin metin yüce Meclisin 
tasvibine iktiran etmiştir. (SHP sıraların
dan gürültüler) Ancak hatırlanacağı ve 
bilineceği üzere, Anayasa Mahkemesinin 

mahallî idarelere ilişkin yasada yapmış 
olduğu iptal nedeniyle ortaya çıkmış bir
takım boşluklar vardır. Bu boşlukların 
giderilmesi için... 

MEHMET KALIT DAĞLI (Ada
na) — Artist Şeref, artist Şeref... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Bana şahsen laf atmaya kalk
mayın. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı ko
nuşmayın efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Bana şahsen laf atmaya kal
kanları ben laf attığına pişman ederim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, a.U 
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozfcurt, lütfen 
efendim... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Şimdi Anavatan Partisi Gru
bunun, önergesiyle, Yüce Meclisin tas-
vine sunduğu husus şudur: Bugün sa
bahleyin, yine Anavatan Partisi Grubu, 
Danışıma Kurulunda, üzerinde ittifak edi
lememesi nedeniyle, yüce Meclisin önüne 
bir başka öneri getirip, oylarına, tasvi
bine takdim etmişti. İçtüzüğümüzün 7 nci 
(maddesinin son fıkrası, fevkalade top
lantıların bitiminden sonra, Yüce Mecli
sin, faaliyetinin devamına dair karar ala
bileceğini amir bulunmaktadır. Şimdi bu 
gerek yerine getirilmektedir. Elbette, biz
ler başkaları gibi bu konuda samimiyet
ten uzak insanlar değiliz. Bizler, bir an 
evvel seçimin yapılabilmesini temin ama
cıyla, Anayasa Mahkemesinin de iptaliy
le ortaya çıkan birtakım hukukî boşluk
ları gidermek ve bu suretle seçimin sıh
hatle yapılabilir hale gelmesini temin et
mek için önengemizi takdim ettik; diğer 
tasarıları, diğer teklifleri huzura getirdik. 
Bu getirişimiz dahi, milletin huzuruna 
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gitme konusundaki samimiyetimizin en 
belirgin bir örneğini teşkil etmektedir. 

Yüce Meclisi bu düşüncelerle saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz al
mak isteyen?.. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (istan
bul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — Buyurun. 
NAMIK KEMAL ZEYBEK (tstan-

Ibul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; de
mokrasi, insanlık tarihinde ulaşılabilen 
en ileri merhaledir. Demokrasinin de 
fârik ve mümeyyiz vasfı, kanun hâkimi
yetidir. Kanunların nasıl konulacağı da, 
(bellMir. 

Referandumla ilgili olarak, Anayasa
mızın 175 inci maddesi şöyle bir hüküm 
koymuştur: «Meclisçe, üye tamsayısının 
fbesjte üçü ite veya üçte ikisinden az oyla 
kalbul edilen Anayasa değişikliği hakkın
daki kanun," Cumhurbaşkanı tarafından 
Meclise iade edilmediği takdirde halkoyu
na sunulmak üzere Resmî Gazetede ya
yınlanır.» Yani reefrandumun amacı, re
ferandumun getireceği hüküm, sadece 
Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ko
nulmuştur. Anayasamız bu konuyu böy
le tedvin etmiştir, Anayasamızın hükmü 
buldur. Anayasanın üzerinde de hiçbir 
JşalbJsın kanun koymak yetkisi yoktur. 
Monarşilerle, keyfî yönetimlerle, demok
rasiyi ayıran fârik vasıf budur. Hüküm
leri anayasalar, yasalar koyar; anayasala
rın ve yasaların nasıl oluşacağını da yine 
anayasalar ve yasalar düzenler. 

Vaktiyle hepinizin bildiği bir hadise 
oldu Türkiye'de Yassıada duruşmaları sı
rasında «Şeyh» olarak itham edilen ve 
yargılanan bir milletvekili, savunmasında 
şöyle söyledi: «Sayın savcı, ben bu Mec
liste bulunmadığım halde «Bulunsaydı na

sıl olsa bu konuda müspet rey verecekti» 
diye benim idamımı işitiyor. Yani kera
met gösteriyor. Yani, sayın savcı şeyhliği 
tbana mal ediyor; ama, kerameti kendisi 
gösteriyor.» 

Simidi burada bir sayın lider konuştu 
ve sayın lider bir Anayasa hükmü getir
di, dedi ki, «Bu referandum bir güvenoy-
lamasıdır.» 

Hayır Sayın Başkan, hayır sayın üye
ler; bir siyasî partinin genel başkanı da 
olsa, hiç kimsenin böyle bir keyfî hüküm 
getirmek yetkisi yoktur. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

EROL AĞAGIL (Ankara) — özal'ın 
var. 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devam
la) — Sayın üye de, keyfî yönetimi baş
kalarına; ama, Meclisin yetkilerini de aşa
rak kanun koyma, Anayasa hükmü koy
ma yetkisini kendisine bahşediyor. 
(ANAP sıralarından «Babasından belli» 
sesi ve gülüşmeler) 

BAjŞKAN — Dinleyelim sayın mil
letvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 
(SOP sıralarından «Terbiyesiz» sesleri) 

NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devam
la) — Hepimizin, bu Meclis çatısı altın
da bulunan herkesin, Meclisin manevî 
şahsiyetine ve yüksek yetkilerine saygılı 
olmamız, bu saygıyı da her davranışımız
la ortaya koymamız gerekir. 

Basında bazı şeyler konuşulabilir, ya
zılabilir; ama, bu Meclis çatısı altında 
bulunan, hele bir büyük muhalefet par
tisinin lideri olan bir sayın şahsın böyle 
sözleri kalkıp bu kürsüde söylerken son 
derece dikkatli olması gerekir. Bunu söy
lemeye hakkı yoktur. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Ha
tay) — Bir ceza verin (!..) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşı
lıklı konuşmayın. 
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NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devam
la) — Ben fikirlerimi arz ediyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devam

la) — Bilmeyenler varsa öğrensin diye 
fikirlerimi arz ©diyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
NAMIK KEMAL ZEYBEK (Devam

la) — Verlen önerge, Meclisin devamı 
ile ilgilidir. Meclis çalışmalarının devamı 
da, yine hukuk nizamımızda doğan bir 
(boşluğun giderilmesiyle ilgilidir. Bu ba
kımdan, bu önergeye lehte oy vereceğimi 
arz ediyorum. 

Saygılar sunuiyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Önerge üzerindeki gö
rüşmeler tamaınlanrnjşitnv 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Teşek
kür konuşması yok mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, 
alınan kararlar gereğince kanun teklif
lerini görüşmek için 7 Ağustos 1988 
Pazar günü saat lO.OOfda toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 

..<;.. 
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