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1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Anitalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Or
man Kanununa geçici bir madde eklen-
nıe'sine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet 
(Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri 
ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bir ek madde ile bir geçici madde 

Sayfa 
ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sa
yılı kanunlarla konu gelirlerin kaynaık ola
cağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu 
teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seçilerek kuru
lan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) ıS. Sayısı : 584, 584 
ve 695'e 1 ncd ek) 295,338:341 

2. — T. B. M. Meclisi 303 üyesinin, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici 
23 neü madde eklenmesine dair teklif ve 
Anayasa komisyonu raporu (2/849) (ıS. 
Sayısı : 857) 295:337, 

342:345 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Zonigııldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu' 
nun 25 . 2 . 1973 günü vefat ettiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi bilgiye sunularak merihu-
mun manevî huzurunda bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

5639 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine 2 Ek ve 1 Geçici 
Madde .eklenmıesine ve bâzı maddelerinin ka'ldı-
(rılmasma dair kanun tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan seçilecek 3'er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Ba-
yındırlıık Bakanı Mukadder Öz tekin'in; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin (2/806) 
ihavale edilmiş olduğu komisyonlardan seçile
cek 8'er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
'görüşülmesine dair Bursa Milletvekili Kasım 
Önadım'm önergeleri kaıbul edildi. 

Grup Baışkanvekillerinin, reform ve seçim 
kanunları ile diğer önemli işlerin zamanında 
sonuçlandırılması için genel kurulun Cumartesi, 

Pazar hariç, hergün 15 ilâ 19,00 saatleri arasın
da toplanmasına dair önergeleri kabul olundu. 

Millet Meclisli 10 üyesinin, Seçimleri Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı 
(hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/822) (S. .Sayısı : 864) öncelik ve ive-
'diliklc görüşülerek, tümü kabul edildi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının (1/583, 
2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'te 1 
nci ek) maddeleri kabul edilerek, tümünün açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Çalışma süresi dolduğundan; 
22 . 3 . 1973 P,erşemibe günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İBaşkanvekili Manisa 

Fikret Turhangil Orhan Daut 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

SORULAR 

Yazılı Sorular 

1. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Eniğiz'in, 
satılması yasak edilen kitapların resmî makam
lar tarafından ilân edilmesine dair yazılı soru 
önerigesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1581) 

2. — Kahraman M'araş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Kahraman Maraş Belediye Meclisi

nin gecekondu kanununa aykırı olarak aldığı 
karara dair yazılı soru önergesi İmar ve İs
kân ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmişltir. 
(7/1582) 

3. — İstanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Küçükyalı Ortaokulu Müdürüne dair ya
zılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir, (7/1583) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tamnlar 
1. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı .maddeleri
ne fıkralar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/808) ((İçişleri, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına). 

2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/809) (Sayıştay Komisyonuna). 

3. — Hacettepe Üniversitesi 1971 bütçe yılı 
Keisinlhesap kanunu tasarısı (1/810) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 bütçe yılı 
Kesimlieisap kanunu tasarısı (.1/811) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

Tezkere 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ' 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi (3/1029) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep kar
ına too misyona). 

Rapor 
6. — T. B. M. Meclisi 303 üyesinin, Türkiye 

22 . 3 . 1973 O : 1 

Cumhuriyeti Anayasasına Geçici 23 ncü madde 

eklenmesine dair teklif ve Anayasa komisyonu 

raporu (2/849) (S. Sayısı : 857) (Dağıjtma tari

hi : 22 . 3 . 1973) (GÜNDEME). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açilima iSaati : 15,00 

BAŞKAN : iSaJbilt Osman Avcı 

KÂTİPLER : Enver Akova l(ıSivais), Hüseyin Yenlpmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Gündeme geçiyorum. 

III. - GÖRÜŞÜLEN 4ŞLER 

1. — 6831 Sayılı Orman Kanununun (bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman \Kanununa geçici }bir 
madde 'eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet \Senatosu Gaziantep Üyesi \Salih tan
yeri ive 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı 'madelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunUrla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkiliAle •Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri 'kurulması hak
kında ikanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân [komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı -Geçici Komisyon Raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. [Sayısı : 58i, $84 ve 
695'e 1 -nci &k ve'2 m oi <ek) (1) 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 mci ek S. Sayılı bas-
mayazılar 10 mcu, 584 ve 695'e 2 nci ek lS. Sayılı 
basmayazı 73 ncü Birleşim tutanağının sonuna 
eklidir. 

ıBAŞKAN — Meclisimizce kabul edilmiş açık 
oya sunulmuştu; 2 nci defa açık oylarınıza su
nulacaktır. Muvafıksa kutular sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle açık oylarınıza sunula
caktır. Muvafık mı efendim?. Muvafık efendim. 
O halde bu kanunu kabul edenler «Beyaz», 
reddedenler «Kırmızı», çekimser olanlar «Yeşil» 
oy kullanacaklardır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın efen
dim. 

2. — T. B. M. Meclisi 303 üyesinin, ^Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasına Geçici 23 ncü mıadde 
eklenmesine dair teklif ve Anayasa komisyonu 
raporu (2/849) (S. .Sayısı : €57) (1) 

BAŞKAN— Anayasa Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı tarafından verilmiş bir öncelik 
iöneııgesi var, takdim ediyorum efendim. 

Mille/t Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan (857 

IS. Sayılı) Türkiye Büyük Millet Meclisi 303 

(1) 857 \S. Sayılı ibasmmjazı 
nuna eklidi*'. 

tutanağın so-
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üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ge
çici 23 ncü madde eklenmesine dair teklifin, 
gündeme alınarak, 48 saat geçmeden ve komis
yon raporunda belirtilen gerekçelerle İçtüzüğün 
33, 70 ve 74 noü maddelerine uygun olarak gün
demdeki sair bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
Anayasa Komisyonu Başkam 

Adana 
Cevdet Akçalı 

(BAŞKAN — Efendim, bu önergenin açık 
oya sunulmasına dair bir önerge var; ama İç
tüzüğün 89 ncu maddesi gereğince ruzname ile 
ilgili takdim teklifleri işarî oya talbidir. Bu 
selbeıple önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, usule aykırıdır efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 
söz »istiyorum. 

BAŞKAN — Kalbul etmeyenler... 
•OEVAT ÖNDER <Erzurum) — Sayın Baş

kan, açık oylamaya talbidir. 
BAŞKAN — Kalbul edilmiştir efendim. 
Anayasa Komisyonu yetkilileri yerlerini al

sınlar efcindim. 
EKREM DİKMEN (Traibzon) — Resmî ge* 

çit yaptırıyorsun her halde ? 
BAŞKAN — Sayın Dikmen, herıgün siz bana 

müdahale ediyorsunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müda

hale olunan kararlar sizden. 

(BAŞKAN — Efendim, konuşmaların sınır-
laııdıırılmasryle ilgili bir önerge var, takdim 
ediyorum. (D. P. sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) Efendim, bir defa oku
tayım bakalım.. Önergeyi bir dinleyiniz baka
lım. Önergeyi bir dinleyiniz efendim. 

BAŞKAN — Bu da mühimse imzalamış. Ben 
önengeyi okutuyorum. Aleyhinde Söz istedi Sa
yın Paksüt. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Grup adına 
aleyhinde söz istiyorum. 
. BAŞKAN — Size de aleyhinde söz verece

ğim efendim Sayın Önder. 
Önergeyi (okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Anayasa değişikliği üzerindeki müzakereler

de yapılacak konuşmaların, tümü üzerinde grup
lar adına 30, şahıslar adına 10'ar dakika ile; 
maddeler üzerinde de gruplar adına 15'er, şa
hıslar adına 5'er dakika ile tahdit edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başıkanvekili Grup Başkanvekili 

Orhan Dengiz Hûda i O rai 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde buyurun 
iSaym Paksüt, 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hiç konuş
mayalım daha iyi değil mi? 

BAŞKAN — Sayın İhsan Tombuş, biraz ev
vel hatırlattım; bir ay evvel yaptığımız tatbi
katta grubunuzun imzası var efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bir ay ev
velki ile bunun ne alâkası var 1 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli arka
daşlarım, 

Türk Devletinin - Anayasanın deyimi ile -
ibaşmı ,milletin birliğini temsil eden bir yüce 
makamla ilgili, dalha açık bir deyimle, o ma
kamı işgal eden Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili 
(bir teklif, Anayasa değişikliği olarak Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiştir. 

Hemen hatırlatayım ki, Anayasanın * 155 nci 
maddesine göre, Anayasada değişiklik istemek 
Parlâmenitonun hakkıdır, parlamenterlerin hak
kıdır, grupların hakkıdır. Ama bugüne kadar 
muhtelif vesilelerle söylediğim gibi, her fırsat
ta belirtmeye çalıştığım gibi, hukukta meşru
iyet inancı da sarsıntıya uğramadan Anayasa 
değiştirilirse millet yarar sağlar, hukuk inancı 
za'fa düşürülürse bundan kimseye fayda, gelmez. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Derse ihtiyacı
mız yok. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aleyhinde. 
VEDAT ÖNSAL («Sakarya) — Ayıp, utanm. 
BAŞKAN — Efendim, bir şeyi de hatırlata

yım': Bundan önce, çok yakın mazide, Anayasa 
değişikliklerini burada görüştük. O zaman dört 
parti grulbu söz tahdidini imzaladı efendim. 

ISAMET GKJLDOĞAN (Elâzığ) — O mu
idindi. 
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Derse ihti- ' 
yacımız olduğu anlaşılıyor. Biraz sonra zaten 
o dersi vermeye mecbur olacağım. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

KEMAL BAĞCIO&LU (Çanakkale) — Sö
zünü geri alsın. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sahtekâr. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, arkadaşlar, 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Lâf atana 

söylüyorum. Sözü söylemek kudretinde olan 
kürsüye çıkar cevap verir. (C G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale edil
mesin. Bütün arkadaşlardan rica ediyorum. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Arkadaşla
rım, bundan evvel de Anayasa değişiklikleri 
yapıldı. Doğru. Bundan evvel de müzakerele
rin belli bir süre içinde bitmesi öngörüldü. Doğ
ru; ama bugüne kadar ki, Anayasa değişiklik
lerinin hiç birisi, Devlet hayatımızda hiçbir 
Anayasa değişikliği şahsî bağlantılı bir teklif 
halinde ortaya çıkmadı. 

Bunu değerlendirmek herkesin hür vicda
nına, hür oyuna ait. Ben ne teklife imza ko
yanlara, ne bu teklif e oy vereceklere t âanda bu
lunacak değilim. Ama izin verin de bu teklife 
katılmayan siyasî kuruluşların görüşlerine Yü
ce Parlâmentomun kürsüsünden izah fırsatı 
sağlansın; Türk, Milleti ve medenî dünya Türk 
Parlâmentosunun olgunluğu hakkında daıha 
yerli bir hüküm tesis etsin. 30 dakikalık zaman
la kazanılacak durum nedir? Şimdi şu önerge 
'dahi görülüyor ki, 15'er dakikadan 30 dakika
nın ve belkıide lehte konuşanlar çıkarsa onla
rın görüşleriyle heder edilecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlâmento mem
leket sevgisi ile meşbu olarak gerektiği zaman 
salbaihlara kadar çalışmasını bilmiştir. Aslın
da bir tek maddeden ibaret olan bir teklifin 
üzerinde aksi görüşlerin ifadesine yeterince 
fırsat vermemek, üzülerek söyleyeyim, sayın 
teklif sahiplerine itibar getirmez, Anayasa de
ğişikliği ile sağlanan amaca uygun düşmem. 

Onun için, teklif yersiz verilmiştir. Kimse 
Iburada Yüce Parlâmentoyu saatlerce işgal et
mek niyetinde değildir. Konuşma belki 45 daki
kada biter, belki 50 dakikada biter, belki ya
rını, saatte biter. Her halükârda Anayasa gibi 
ciddî bir konuda kürsüye çıkacak olan, hele 

hele bir grup adına çıkacak olan hatip grubu
nun itibarını da dikkate alarak Yüksek Huzu
runuzu fuzulen işgal etmez. 

Binaenaleyh, yersiz bir endişedir. Yüce Par
lâmento bu tek maddeden ibaret teklif hak
kında görüşünü ortaya koyacaktır. Sonunda 
herkes vicdanı ile haşhaşa oyunu da kullana
caktır. 

Binaenaleyh, maksata tamamen ters düşen, 
görüşünü itibariyle sınırlama, Anayasa hak
kımda bu teklife karşı görüş sahiplerinin görü
şünü yeterince izaha fırsat vermemek endişe
sine atfedilecek olan bir takrir, bir önerge sanı
yorum ki, yersizdir. 

Benim ricam, hiçbir tahrike girmeden bu 
müzakereyi yapalım. Ayrı fikirleri medenî öl
çüler içinde ifade edelim. Parlâmentoda zıt fi
kirler söylenebilir, üslûp sertliği olabilir, ama 
Parlâmentonun seviyesini hep beraber koru
maya çalışalım. Bu sözüm birazda kendime ait. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Komisyonda 
koruduğunuz, gibi. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Oradan lâf 
atan arkadaşıma söyleyeyim, bâzı tezvirleri el 
rtersiyle itecek kadar kişiliğim bellidir, usiMbum 
bellidir, bâzı maksatlı tevzirler duygusal ka
zançlar sağlamak maksadı ile piyasaya sürül-
müşse, herkes Emin Paksüt'ü de onun üslubunu 
da tanır. Onlar benim ayağımın altına kalma
ya mahkûm tezvirlerden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Parlâmentodan 
rica ediyorum, bu teklife öncülük etmiş olan 
parti liderlerinden, grup başkanlarından böy
lesine yersiz bir smırlamadam vazigeçiMn ve 
müzakereleri Türk Parlâmentosuna yakışır, ol
gunluk içinde yürütelim. 

Teşekkür ederim. 
. BAŞKAN — Sayın Önder, aleyhte konuş

mak üzere buyurun efendim. 
:OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın değiştirilmesi teklifi müzakere 

ediiıknektedir. Bu teklif üzerimdeki konuşma
larım kısı'tlıammıasımıa dair bir önerge verilmiş
tir. Parlâmento, demokratik parlamenter miza
mın temel müessesesidir. Demokratik parlâ-
ımenter nizamım hedefi, her konuyu açıkça, eni
ne boyuna hürriyet içerisinde konuşmaktır. 

Bu teklif gerekçesinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Cumhurbaşkanını seçemeyeceğine 
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dayanmaktadır. Yani, Türkiye Büyült Millet 
Meclisine Anayasa ile verilmiş olan bdr görevi 
Birleşik Toplantı İçtüzüğü ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine verilmiş olan bir görevi 
Türküye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri 
®ÖÇemiyor, o 'Sebeple Anayasa değişikliği teklif 
(olunmuştur, gerekçe budur. 

Beri taraftan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin içerisinde Cumhurbaşkanı seçilecek du
rumda veya seçilmeye müsait kimse yoktur da, 
ıniıevcaııt Cumhurbaşkanının süresliriin uzatılıma-
sıııa dair bir teklif gelmiştir. Bu teklifin Türki
ye Büyük Millet Meclisine bir bühtan olduğu 
tarih önünde, millet önünde aşikârdır. 

Bu itibarla, böyle bir teklifin enine boyuna 
müzakere edilmesinde büyük faydalar vardır. 
Bunun için bu kısıtlama teklifinin aleyhinde bu
lunmaktayız. 

'Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet demek; 
bir bakıma da Cumıhurlbaşkanı seçmek demek
tir. 29 Ekim 1923'te çıkarılan 364 sayılı Ka
nun hatırlayınız - 1924 Anayasasından evvel 
çıikaırıilaın bu Kamun, Cumhurbaşkanını seçmeye 
matuf bir kanundur. 1961 Anayasamızda Cum-
ihurjbaşkaınlığmm süresinin 7 yıl olduğu kesin 
iolarak hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Cumhurbaş
kanının iki defa seçilemeyeceğine dair de kesin 
hüküm vardır. 

(Halbuki, gelen teklif, 1923te çıkarılan Cum
huriyetin İlânına seıbelbolan kanunun mânası
na, esprisine aykırı düşmekte, ayrıca, 1961 
Anayasasının da hükümlerine aykırı düşmek
tedir. Böyle ıbir teklifi 30 dakikalık, 15 dakika
lık zaman içerisinde müzakere etmemize imkân 
yoktur. 

Bu teklif, Cumlhuriyetin niteliğini son dere
ce ilgilendiren bir tekUiifitıir. Halbuki, Anayasa 
nııı 1 nci maddesinde Cumhuriyetin şeklinin 
değiştirilemeyeceği, bu hususta Devletin şek
linin Cumhuriyet olduğu yer almış, ayrıca, 9 ncu 
maddede ise bunun şeklinin değiştirilemeyeceği
ne dair teklif dahi yapılamayacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Halfbukıi, öyle bir teklifle karşı karşıya bu-
lunmaktayıız ki, Cumhurlbaşkanmın niteliğinin 
2 yıl uzatılması, ömür boyu uzatılmasıyle aynı 
durumda bir tekliftir. O. itibarla, böyle bir 
teklifi zaman kısıtlamaları içerisinde görüşeme
yiz, enine boyuna görüşmek mecburiyetindeyiz. 

(Muhterem arkadaşlar, ne oluyor? Acaiba 
Cumhuriyelttcn vazgeçme mi bahis konusudur, 
acaiba gizli oyla Cumhurbaşkanı seçilir hükmü 
vardır, gizli oya ters düşen, açık oyla Anayasa 
tadilâtı ile bir Cumhurhaşkanmı 2 yıl müddetle 
tutmanın gerekçesi nedir, 2 yıl sonra hangi 
ortam meydana gelecektir, 2 yıl sonra da tek
rar kaydı hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığında 
kalması teklifinin gelmeyeceğini kim temin 
edebilir? 

Muhterem arkadaşlarım, o itibarla izin ve
riniz, .serinkanlılıkla, ariz - âmir meseleleri ko
nuşalım,. 

Değerli Bıaşjkanıımdan bir şeyli istirham edi
yorum. Bendenize usul hakkında demin söz 
söylemek imkânını bırakmadılar. 48 saat geç
meden müzakere edilmesine dalir önerge gelir 
ıgelmcz, bunun işarî oyla olduğunu beyan ede
rek derhal oya vazettiler; bendenizin ve arka
daşlarımın vermiş olduğu açık oylama teklifini 
reye vazetmediler. 

Bu konuda da Sayın Başkandan istirhamda 
bulunuyorum. İşarî oy İçtüzükte 2 halde yapılır. 

Binincisi; hangi konuların işarî oya talbi tu
tulacağı İçtüzükte tasrih edilmiştir. Bunun da 
misallerini vereyim değerli arkadaşlarım: Me
selâ İçtüzüğün 132 nci maddesinin birinci fık
rasında şu husus işarî oyla halledilir.. Bu 
takdirde açık oylama önergesi verilemez, Sa
yın. Başkanımla aynı fikirdeyim. Beri taraftan, 
ikinci bir işarî oy hali vardır: Bâzı konularda 
İçtüzük meseleyi meskut geçmiştir, yani İçtü
züğün 132 nci madeisinin ikinci fıkrasında aynen 
şu hüküm vardın: «Bu nizamname mucibince 
açık veyahut gizli reye müracaat zarurî olma
yan bütün hususlarda işarî rey istimal olunur.» 

48 saat konusunda herhangi bir sarahat yok
tur, işarî oy sarahati yoktur. O itibarla böyle 
oy I amalarda açık oylama teklifi verilebilir. 

Ayrıca şimdi takdimen müzakere önergesi 
de var. Takdimen müzakere önergesi konusun
da da açık oy teklifi vermiş vaziyetteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım bunlar İçtüzüğü ih
lâldir. Şekil bakımından çıkaracağınız Anaya
sayı sakatlamaktadır. O itibarla, istirham edi
yorum Sayın Başkandan, İçtüzüğü tam tatbik 
etsin. Şayet Ibenıim bu sözlerim Sayın Başkanı
mızı tatmin etmiyorsa, aramızda bir ihtilâf var
sa,. kendisinden yine istirham ediyorum, bu 
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kürsü milletin kürsüsüdür, centilmence, efendi
ce Sayın Başkanla bu konuyu tartışalım, bir 
vuzuha varalım, gerekirse Yüce Heyetinizin de 
hakemliğine müracaat edelim. 

Bu mâruzâtımdan sonra değerli arkadaşla
rım, şunu ifade ediyorum; bugün Türk Milleti 
ve onun temsilcisi olan Yüce Meclisler Cum
hurbaşkanını seçemiyor, Yüce Meclislerin içe
risinde Cumhurbaşkanı seçilecek durumda in
san yok da, yedi yıllık süresini bitiren bir şah
sın müddetinin uzatılması bahis konusudur. 
[Böyle bir meseleyi böylece geçiştirenleyiz. Eğer 
bu meseleyi böyle kısa zamanda geçişitirmek 
işitiyorsanız, eğer Cumlhııı1ba!şka.nı seçme vazi
fesinden bu Yüce Meclis vazgeçiyorsa, ki bun
dan vazgeçeceğine kani değilim, Cıımhurlbaşkanı 
seçiminden vazgeçmek demek Cumhuriyetten 
vazgeçmek demektir. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Şayet böyle bir şeyden vazgeçmek 
istiyorsanız o takdirde lütfen bu teklifi geti
renlerden istirham ediyorum, Cumıhurlbaşkanı 
»Sayın Sunay, Allah geçinden versin ama, vefat 
ettiği takdirde Cumıhurbaşıkanlığı evlâdına veya 
damadına kalır, diye teklif getirsinler, bunu 
istıinham ediyorum. (.T) P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Rezalet!. 

OEVAT ÖNDER ' (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, böyle bir çelişik durumla, böyle 
(bir rejini meselesiyle karşı karşıyayız. Böyle 
Ibir rejim meselesi katiyyen geçiştirilemez. 

Deniliyor ki, Cevdet Sunay'm müddetinin 
uzatılmasını isteyenler daha evvel buraya ge
tirileni adayın gelişinde zor olduğunu beyan 
ederek bunu getirdiklerini söylemektedirler. 
Halbuki Sayın Paksüt'ün komisyonda açıkladı
ğından ve gene ıSayın Paksüt'ün bugün basma 
vermiş olduğu açıklamadan öğrenmekteyiz ki, 
ISayın. Başbakan Melen, bâzı çevrelerin, hattâ 
Ordunun, Sıınaym müddetinin uzatılmasına dair 
eğilimini sayın Adalet Partisi Genel Başkanına, 
(Sayın Halk Partisi Genel Sekreteri Kamil Kırık-
oğlu'na götürdüğü zaman, «Bu bir baskıdır, bu
nu reddediyoruz» tarzında cevap almıştır. Şim
di ne olmuştur ki, tekrar iki yıl müddetle Cum-
hurlbaşkanınm görev süresi uzatılmaktadır ? 
Gürler'e gelince «ıbaskı var.» Sunay'a gelince 
baskı yok.. 

Değerli arkadaşlarım, tarih huzurunda, mil
let 'huzurunda sorumlu durumdayız. Bu sorum
luluğun idraki içerisinde hareket etmek mecbu
riyetindesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlerin vicdanları
nıza hitaıbediyomni: Kırmız çemberleri, liderle
rin tahakkümü altında kalmadan vicdanınızın 
hür sesini .duyunuz. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Muhterem arkadaşlarım, bizim sözlerimiz gü
rültüyle geçiştirilöbilir ama, inanıyorum ki iç 
dünyanızda beni tasdik ediyor, beni tasvip edi
yorsunuz. Yoksa, Türk Milletinin temsilcilerini 
başka türlü düşünemiyorum. 

O itibarla muhterem arkadaşlarım, eğer bu 
Parlâmentoyu güçlendirmek istiyorsanız, bu tek
lifi elinizin tersiyle reddediniz. Bu DeviLeft baş
sız kalmaz. Anayasa bunu da hükme bağlamış
tır. 

BAŞKAN —> Sayın Önder, önergeden biraz 
dışarı çıktınız efendim. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — Hayhay 
efendim. 

Bu gerekçe muvacehesinde bu kısıtlamayı 
reddediniz. 

Bu ayın 28'ine kadar turlar devam eder, 28 
inde Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde Se
nato'nun Sayın Başkanı Tekin Arıburun, bir 
kısım arkadaşların adayı olan değerli arkada
şım Caımihurbaşkanlığına vekâlet eder. Onun 
için bu kısıtlama teklifini reddediniz. Ariz, 
âmik bu konuyu konuşalım. 

Değerli arkadaşlarım, İtalyada da turlar 
devam ediyor, kimse Cumhurbaşkanı seçimin
den vazgeçiyor mu? Kimse, İtalya Cumhur-
ıbaşkanmm müddetini uzatmak istiyor mu? 

Reylerinizle, cülusu reddetmenizi istirham 
ediyorum. 

iSaygılarımı arz ederim. 
>(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al

kışlar). 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Cevat Önder, 

öncelikle ve bütün işlere takdimen görüşülme
ye dair önergeyi oyladık, kaıbul ettik. Ama, yine 
itiraz ettiler usule dair ve itirazında, işarî oyun 
meelburi okluğu halin İçtüzükte iki yerde oldu
ğunu söyledi, eksik söyledi, tamamlıyoram; 
İçtüzükte 12 - 13 yerdedir: 71, 89, 92, 95, 96, 
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104, 132, 157, 158, 186, 189 ve 194 ncü madde
lerde işarı oylar mecburidir efendim. 

Şimdi lehte Burhanettin Asutay söz isteaniş-
tir, buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli .milletvekilleri; 

Reisicumhur için, yenilenen seçim için hiç
bir ön yargı göz etmeksizin, Yüce Meclisi yöne
ten arkadaşlarımızın görüşlerine uygun ve Tür
kiye Cumihuriyetînde şimdiye kadar hiç görül
memiş bir sistem içinde muhtelif adaylar or
taya atılmış idi. Bu ortaya atılan, nitelikleri 
uygun muhtelif .arkadaşlarımızın seçimi Yüce 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine arz 
edildi. Bu takdir hesaplandı; kuliste hesaplandı, 
evde hesaplandı, sokakta hesaplandı; muhtelif 
görüşlere göre hesaplandı. Her görüşe güve, 
muayyen hesaba göre bir istikamet tayin edildi 
ve bu takdirler Meclise takdim edildi. 

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tur,, sonu 
alındı. Ertesi gün seçim tekrar edildi ve mese
le bir noktada düğümlendi. Yüce Meclisimiz 
şimdi bu düğümü çözecek; yani, kilitlenen yeri 
açacak. En yeterli bir öneri ile Anayasanın ta
dili getirildi. Yüce Meclisimiz getirilen bu tadili 
Ikalbul eder veya reddeder; buna denilecek bir 
söz yok. 

Şimdi benden evvel önergenin aleyhinde ko
nuşan iki arkadaşımız var. Bu iki arkadaşımıza 
iki soru çıkıyor ortaya. 

Yüce Meclise ders verecek ve ders vermeyi. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Yüc Meclise 

ders verecek değil, bağırana.. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Bağırana ders verecek nitelikte olduğunu ifade 
eden Sayın Emin Paksüt ve diğer arkadaşımız, 
ne dediler? Dediklerini anlamak mümkün de
ğil. ('Gülüşmeler). 

Müsaade edin, arz edeyim; siz gülüyorsunuz 
hen size içimden gülüyorum. 

' ORHAN ÖZTRAK (Tekirdağ) — Biz hali
ne ağlıyoruz Senin. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Şimdi iki arkadaşımızın müntesiibi olduğu par
tinin başkanları; «Biz bu Anayasa tâdiline kar
ışıyız» diye .gazetelerde bir önsezisi halka aktar-
masalardı o zaman 30 dakika ile bu konuşma
nın sınırlanmasına ihtiyaç yoktu. Her iki parti
min sözcüleri kendi görüşlerini halka intikali 

ettirmişler ve de,mi§ıler ki : «Biz bu Anayasa de
ğiş ikli ğinin karşısınd ayız.» 

Şimdi bunu 30 dakika ile sımırlamaısak, 5 
saat olarak sürdürseık başka bir şey çıkar mı 
bundan? Tuzla şekeri ikisini bir anaya koysak 
(bir kahve pişirebilir misiniz? Bırakınız da bu 
Yüce Meclisin muayyen zamanını 3iO dakika 
ile sınırlayalım, sizin görüşünüz Yüce Çan
kaya'da da muhtelif meselelerde değerlendirildi. 
Halkın terazisine konuldu, tartıldı ve muayyen 
meselelerde biz bu Anayasa maddesinin tâdiline 
ihtiyaç var mı, yok mu demeyi oylarımızla tes
cil ve tcabiıt edelim. 30 dakikayı 130 dakikaya 
çıkarsak havanda su döveriz. Onun için havan
da su döğmeden, oylarımızla meseleyi halka ile
telim ve meseleyi bitirelim. 

ıSaygılar. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın' Vahit Bozatlı, lehte 

buyurunuz. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Daha önce iki sayın arkadaş bir ivedilik 
önergesinin aleyhinde konuştular. 

BAŞKAN — İvedilik değil de efendim söz 
kısıtlamasının. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bilhassa 
son konuşmacı arkadaşım Cumhuriyetin nite
likleri ve Cumhuriyetin değişmezliği maddesi 
ile bu kısıtlamayı ilgili bulmak iddiasında, bu-
lunmasalardı bu konuda bir (beyanda bulun
mak ihtiyacını duymayacak kadar karar verme 
berraklığına sahiptim. (D. P. sıralarından 
«C H. P. Grubu konuşuyor» sesleri) bütün dün
yanın huzurumda ybiızi takibeden bütün insan
lığın huzurunda ve Türk Milletinin huzurunda 
hakikaten ifade ettikleri gibi; pek ciddî bir 
meselenin görüşülmesi sırasında, çok ciddî za
manlarda ileri sürmek medburiyetinde kaldığı
mız ve değişmezliğini bir Anayasa madjdeisi ola
rak ötedenberi muhafaza ettiğimiz Cumhuriye
tin değişmezliği maddesi ile uzak yakın ilgisi 
bulunmayan bir konuyu getirip buraya daya
mak kanaatimce, çek ciddî zamanlarda, çok 
ciddî meseleleri iddia ettiğimiz zaman korkarım 
!bu kalbil sözlere artık kimseyi inandıramayacak 
kadar gayriciddî bir tutum içine girmiş oluruz. 

Ben bir konuyu hatırlatmakla iktifa etmek 
işitiyorum: Biz burada aşağı yukarı 3,5 yıldır 
.görev yapıyoruz. Pek çok defa Anayasamın de-
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ğiştirilmesi konusunda çeşitli teklifler geldi, 
pek çok defa sürelerin uzatılması konusunda 
çeşitli konuşmacıların fikirlerini dinledik. Aleyh
te konuşan arkadaşlarım, meselenin ciddiyeti 
üzerine sayın üyelerin dikkatini çekmek için 
Reisicumhurun süresinin uzatılmasının doğura
cağı birtakım mahzurlara değindiler. 

B.eın bir inceliği bilhassa kendi dikkatlerine 
sunmak istiyorum. Süresinin uzatılmasından 
[bahsedilen Devlet Başkanının seçilip seçilmeme-
si hususunun yetkisi münhasıran Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üyelerine ve bu kararı 
verecek olan yani, Anayasa üzerinde değişiklik 
yapmak isteyecek olan Meclise ve Senatoya ait 
bir yetkidir. 

Bu yetkinin dışında herhangi bir kurula 
aidolmayaın bir konuyu burada tartışıyoruz. 
Hem Senatoda hem Millet Meclisinde Anayasa 
değişikliği konusunda bir kayıtlama daha var, 
'bu kayıtlatma; çok iyi bildiğiniz gibi 2/3 oy ço
ğunluğu ile yapılan bir işlem. 

Halbuki turların neticelerinden de bütün ka
muoyunun ve Yüce Meclisin değerli üyelerinin 
de bildiği gibi, mutlak sayının bir fazlası ile 
oy vermek gibi daha az bir çoğunlukla karar 
almamız icalbeden bir konuyu Anayasa deği
şikliği çizjgileri içinde daha geniş kapsamda, 
daha büyük bir çoğunluğun iştiraki ile hallet
mek gibi daha teminatlı, daha güvenilir bir 
ortanı içinde meseleyi ele almış bulunmaktayız. 
O itibarla beın buradan arkadaşlarıma bundan 
evvelki bir uzatmayı arz etmekle yetineceğim. 

ıDaJha önce sayım senatörlerin bir kısmının 
süreğeninin bittiğinden bahis ile bir Anayasa de
ğişikliği getirdik, buraya. Zannediyorum o 
\zaman arkadaşlarımın hiç birisinden bu derece 
titizlik veya Cumhuriyetin niteliklerinden bah
seden bu derece ileri giden iddiaların hiçbirini 
duyduğumu ben hatırlamıyorum. Eğer hafızam 
beni yanıltıyorsa. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Senin haberin 
yok, onun da karşısına çıktık, biz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade 
edin arkadaşlarımdan peşinen özür dilemek is
terim. Ancak ben o zamanki, olay ile bugünkü 
olay arasında büyük bir fark olduğunu da sa
yın üyelerin dikkatine sunmak istiyorum. 

O fark şurada: Senatörlerin sürelerinin uza
tılması konusunda oy verme yetkisi bizlerin 

değildir, biraz evvel izah ettiğim gibi. O, doğ
rudan doğruya Türk seçmenlinin hakkıdır, o 
seçmenin iradesi dahilinde olan bir konudur. 
Öyle iken sayın hukukça! arkadaşlarım, bu de
rece bizi aşan bir yetkinin, bir iradenin teza
hürünü beklemeden onların sürelerinin uzatıl
ması hususunu terviç eden sayın hukukçu ar
kadaşlarım, o zaman bu derece niçin bunun 
karşısına ciddiyetle, sert biçimde çıkma lüzu
munu duymadılar? (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar). 

O halde müsaade ederseniz hep beraber bir 
müşterek olan noktada birleşmeye mecburuz. 
Yapıcı olmaya, burada Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 2/3 ünün değil yarıdan bir fazlası
nın iradesi içinde kalan Reisicumhur seçme 
konusunu daha büyük bir çoğunluğun iradesi 
ile pekâlâ halledebiliriz; memleketi herhangi 
bir bunalıma götürme yerine, meseleleri kısa ve 
anlayış içinde elbirliği ile bu Parlâmento hallet
mek görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu itibarla ben süre kısıtlaması yolundaki 
teklifi gayet yerinde buluyorum. Haklı bir 
tekliftir, her zaman uyguladığımız bir usuldür. 
Bu defa da pekâlâ uygulayabiliriz. Parlamen
ter sadece fikrini burada açıklamak mecburiye
tinde olan bir kişi değildir. Parlamenterlerin, 
her yerde, basında (Türkiye'de kapalı rejim 
değil, acık rejim caridir) günlerden beri tele
vizyon, TRT, bütün organlar emrinize taJİısis 
edilmiş fikirlerini fazlasıyle dinlemiş ve öğren
miş bulunuyoruz, aleyhte olan arkadaşların. 

Bu itibarla zaman israfını gerektireni, uzun 
bir tartışma yerine meseleleri bu şekilde kısıt
lamayı eskiden beri yaptığımız gibi kısıtlamak 
yetkimiz dahilindedir ve yerindedir, tasvibedi-
yorunı. 

iSaygılar şamarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz efendim. 

ıSayın Emin Paksüt, Cumhuriyetçi G-üven 
Partisi Grubu adına, buyurun efendim. 
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NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz alanları okur musunuz. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Paksüt. 
Gruplar adına, Cumhuriyetçi Güven Parifcisi 

Grubu adına Sayın Emin Paksüt, 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ha

san Korkmaz can, 
Cumihuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Bülent Eoetviıt. 
iŞakısları adına, Sayın Nuri Eroğan, Sayın 

Muammer Erten, Sayın Sadi Koçaş, ıSaym Mus
tafa Kemal Palaoğhı, Sayın Celâli Kargılı Sa
yın Meihmet Ali Ayibar, Sayın Sami Arslan. 

Buyurumuz Sayın Paksüt. 

CGP GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) •— Değerli arkadaşlarım, bu kısıtlama 
içinde yoğun maruzatta, bulunmak mecburiye
tindeyim. 

Evvelâ Yüce Meclise bir Anayasa hükmünü 
hatırlatmakla söze başlamak istiyorum. Ana
yasanın 8 nci maddesinde belirtildiği gibi, Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını ve kişileri bağla
yan temel hukuk kurallanıdır. 

Bu yasama organının içinde görev yapıyo
ruz; bütün grupları bağlar. Bu kişiler arasın
da sayın Cumhurbaşkanı Sun ay da vardır. 

Şimdi Anayasa değişikliği teklifi hakkında, 
bilhassa Komisyon raporu ve onun bağlanmak 
istediği kestirme yol acısından bir uyarma yap
mama izninizi rica ediyorum. Anayasanın 155 
nci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tam say ismim en az l /o i tarafından yazı ile 
teklif öngörmüştür,, hemen arkasından, «Ana
yasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ive
dilikle görüşülemez» demiştir. 

,Değerli arkadaşlarım, «ivedilik» yeni bir de
yim; bunun 'Türkçe karşılığı, ivedi kelimesinin 
karşılığı; acele veya müstacel. İvediliğin kar
şılığı); müstaceliyet. Bunu şu maksatla söylüyo
rum, biraz evvel okunan Komisyon, raporunda, 
«acele» keHmesi geçmiştir, dahası, İçtüzüğün 
üç maddesine atıf yapılmıştır. Bu üç maddeden 
biri, 33 ncü madde, raporda çok kısa, ikincisi 
70 nci madde, üçüncüsü 74 ncü madde. Bütün 
arkadaşlarım hukukçu olsunlar, olmasınlar, par
lamenter hüviyetiyle bir çok defa başvurdukla
rı ve ellerinin altında bulunduğunu tahmin et
tiğim İçtüzüğün, lütfen 33 ncü maddesine bak

sınlar. 33 ncü maddesi; «Müstaceliyeti Heyeti 
Umumiyede kararlaştırılan maddelerden baş
ka muhavvel işlerin müzakeresine ancak kırk 
sekiz saat sonra başlanır.» der. Yani, ivediliği 
kararlaştırılan işlerden, başka; yani Anayasa, 
sureti kafiyede ivedi olamaz. O halde, 33 ncü 
madde mademki müstaceliyetten bahsediyor, şu 
raporda •]>) ncü maddeye atıf yapılamaz idi. 

70 nci madde - içtüzükte - Bu maruzatımı 
Sayın Meclis Başkanına da bir ölçüde yönelti
yorum, çünkü, oturumun yönetilmesinde Mec
lis Başkanlarına, zaman zaman kusur izafe edil
diği de görülmüştür. Kusur izafe etmek için de
ğil, ileride hatasız iş yapmak için söylüyorum, 
bu sefer, zedeleyeceğimiz şey, yalnız bit- Anaya
sa, yahut, yalnız bir kanun maddesi olmaya
cak, Türkiye Devletinin başı olan Zât ve Yüce 
Makam olacak. Şimdi, lütfen 70 nci madde
nin nerede olduğuna dikkatinizi rica ediyorum. 

Beşinci bap, 
Müstaceliyet ve takdimen müzakere. 

iMiadde 70 - Bir kanun lâyihası veya teklifi 
hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci 
müzakeresinden evvel Hükümet, teklif sahibi 
veya aidolduğu encümen, müstaceliyet karan 
istiyebilir. 

Bir lâyiha, veya teklifin yalnız bir defa mü
zakeresi ile iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebep olmadıkça, müstaceliyet 
kararı verilemez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler, icabında; 
o kararın geri alınmasını talebedebilirler./ 
Madde 70 bu. İvedilik, Anayasamın 155 nci mad
desinin, açıktan engellediği, caiz görmediği du
rum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 70 nci madde 
acaba nerelerde ": 74 ncü madde nerelerde?, ön
celik, bu bahiste olmakla beraber, müstaceliyet 
ve öncelik bir arada olduğu için, önceliğe hu
kuken itiraz etmek mümkün değildir; öncelik 
kararını Yüce Meclis vermiştir, verir. Ama, 
müstaceliyete gidemezsiniz. Şimdi 76 nci mad
de var burada, lütfen dikkat buyurun, müstace
liyet ve takdimen müzakere bahsinde; takdi
men müzakereyi hallettik, bu bahisteki madde
lerin hepsi müstaceliyetle ilgili.. 

70 nci madde şudur; iki kere müzakeresine 
karar verilmiş bir şey, önceden tek müzakere-
ile çıkarılmasın demiş, Anayasada mümkün de-



M. Meclisi B : 80 22 . 3 . 1973 O : 1 

ğil, ikinci müzakere, en az beş gün sonra ola
cak. Ama, bir de, istisna getiren hüküm var, 
doğru, «madde 76 - Bir Kanun lâyihası veya 
teklifinin beş günden evvel ikinci defa müzake
re edilmesini esbabı mucibe serdiyle ancak Hü
kümet veyahut ait olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir.» 

Arkadaşlar, beş günü bekleyemeyiz, üç gü
nü bekleyemeyiz, iki günü bekleyemeyiz; erte
si gün, yarım saat ara vererek ikinci müza
kereyi yarım saat aradan sonra tarzımdaki dü
şünceler, ivedilikle görüşülemez sözü ile, âmir 
hükmüyle 'bağdaşmaz. Bu bakımdan, bu fahiş 
hatayı yapamazsınız. Şimdi, bir arkadaşım me
rak etmiştir, söyleyeyim, bir kanun hakkında 
oy verecek olan vatandaşların, oy sahiplerinin, 
kanun hakkında fikir sahibi olduktan sonra, 
yeteri kadar düşündükten sonra oy vermeleri
ni sağlayan bu hukuk kuralları, merak etmeyin, 
îsa doğmadan üç yüz sene evvel keşfedildi. Isa 
doğmadan üç yüz sene evvel.. Hukuk Tarihini 
bilenler, Roma Hukukunu bilenler bilirler ki, 
Trinum munirum denilen müddet, üç pazar ç-
tikteıı sonra bir kanuna vatandaşların oy ser
mesini öngörüyordu, modern hukukta bu esas
lar ipka edilmiştir, buradaki 48 saatler uydur
ma değildir, buradaki beş günler, uydurma de
ğildir. Bütün bunlar, müstaceliyet anlamına ge
lir, başka anlamı yok; ivedilik, müstaceliyet, 
ivedi, müstacel, acele.. Bu anlayışla Anayasa 
yapamazsınız. Evvela, Anayasayı böyle yapa
mayacağınızı açıkça ve hulûs ile hatırlatayım. 
Bu, temelden bâtıldır. 

TURHAN KEYZİOĞLU (Kayseri) — Mad
de 15i5 i bir daha okur musunuz? 

KMIN PAKSÜT (Devamla) — Madde 155 i 
bir daha okumamı istediler, okuyalım. Madde 
195. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İvedilikle 
ilgili müzakereye bakın, ikinci müzakere de
mektir. 

EMİN P A K J S Ü T (Devamla) — Siz «ikinci 
müzakere» deyiniz, ikinci müzakere ile birinci 
müzakere arasındaki müddetin beşgünden aşa
ğı indirilmesi teklifi, böyle Anayasa ile dondu
rulmamış olan ahvalde, hatta bi'dayeten müs
taceliyeti düşünülmemiş olan 'bir kanun için 
mutlaka -beş gün sonra da gelmez, «aman, ace
le hüviyet kazandıı, bir an evvel alalım» anla

mına gelen; ama içtüzükte müstaceliyet bahsin
de yer alan '"bir maddedir. Anayasanın 155 nei 
maddesi muvacehesinde, arkadaşlarım, «ivedi
likle görüşülemez» hükmü karşısında, bu tarz
daki bir ısrarın Anayasayı temelden gölgeleye
ceğini bilmemiz lâzım. 

ıŞimdi, rapor hakkında bu kadar değindik
ten sonra, söyleyeyim; arkadaşlar, bu teklif ne
yi öngörüyor"? Yedi seneden beri Devletin ba
şı olan, Türk Milletinin temsilcisi bulunan sa
yın Cumhurbaşkanının o makamda kalmasıuıı 
öngörüyor. Beki, Cumhurbaşkanı nasıl oraya 
geldi? Türk Parlâmentosu tarafından seçilerek. 
Cumhurbaşkanının seçimi hakkında Anayasa
mızda hükümler var mı? Var. Mutlaka Türk 
Parlâmenlosu tarafından seçilecek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek. Baş
ka?.. 40 yaşmii bitirmiş olacak. Başka?. Yüksek 
öğrenim yapmış olacak. Başka? Devletin başı 
ve milletin temsilcisi olmak niteliğinde olacak. 
Başka? Seçildikten sonra, var ise, partisiyle ba
ğı kesin olarak yok olacak, kesilecek ve mille
tin kürsüsüne çıkacak; Anayasaya sadakat ye
mini edecek. Bu yeminin icaplarını bütünüyle 
tutacak. Tarafsız olacak, Anayasayı savunacak, 
Anayasayı koruyacak, egemenliğe dayalı hür 
düzeni savunacak ve bütün bunları yapmak için 
terki makam değil, gerekirse terki hayat ede
ceğini milleti ve her şeyden evvel, milletin tem
silcisi olan Parlâmentoyu inandıracak. 

Sayın Cevdet'Sunay'ın bu vasıflarını tartışa
cak değiliz. Sayın Cevdet Sunay'ın bu vasıfları
nın noksansız olduğuna, Anayasayı bütünüyle 
saydığına ve savunduğuna inanan arkadaşları
mız, bir çoğunlukla, kendisini tekrar o maka
ma lâyık görebilirler. Ama, evvela, tabii şu so
runun ceva'bınii vermek lâzım; Türk Milletinin 
en büyük temsilcisi dediğimiz Türkiye Parlâ
mentosunun içinde, bütün tan f Usı taraf sızıy
la, Senatosu Meclisiyle hiç kimse, kuk yaşını 
bitirmiş ve yüksek öğrenim yapmış olmasına 
rağmen, şu yemini dürüstlükle yapacak nite
likte değil midir? Türk Parlâmentosunda böy
lesine bir insan yok mudur? Kırk yaşını bitir
miş ve yüksek öğrenim yapmış ve şu yemine 
sadakat gösterecek bir insan yok mudur? Çok 
hazin bir şey olur bunu itiraf etmek; Türk 
Milletinin seçtiği Parlâmentonun içinde ve li
yakatle yedi seneden beri görev yapan sayın 

— 303 — 
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(Cumhurbaşkanının seçtiği kontenjan senatör
leri arasında, eski Cumhurbaşkanlarının da va
zife aldığı Yüce Senatoda hiçbir fert, hiçbir 
Türk vatandaşı bu yemini yerine getiremez, 
sadece ve sadece kişi olarak Sayın iSıınay geti
rir.. Bu görüş, arkadaşlarım Sunay'a hürmet 
değildir, bu görüş Parlâmentoya da hürmet de
ğildir. 

Ha şimdi, şu halde Sayın Sunay'ı günün 
şartları içinde biz seçmek istiyoruz. Günün şart 
lan içinde o daha güven verici, daha tatmin e-
dici, onu yeniden Cumhurbaşkanı görmek isti
yoruz.. Böyle düşünen arkadaşlarımın fikrine 
hürmet ederim. Değerli arkadaşlarım, bu dü
şüncede olan arkadaşlarım, kişi için Anayasa 
değişikliği yapmak yerine, şöyle düşünmeliydi
ler, naçiz kanaatime göre: Bu arkadaşlarım de
meliydiler ki, Anayasamız Cumhurbaşkanı se
çim süresini 7 sene yapmış. Vaktiyle Kurucu 
Mecliste 5 sene olsun diye savunanlar olmuş, 4 
sene olsun diye savunanlar olmuş, olmuş ama 
bir kere 7 sene olmuş, t i sene, 12 sene diyen
ler de olabilir. Ben 5 seneyi savunanlardandım. 
Bir vesile ile söylediğim gibi, memleket şartla
rına uymuyor, gelin şu 7 seneden vaz'geçelim, 
Cumhurbaşkanının seçilme süresi 5 sene olsun 
diyelim, 4 sene olsun diyelim, birçok medeni 
memleketlerde olduğu gibi. 

İkincisi, Anayasaya bir hüküm koymuşuz 
ve demişiz ki; «iki defa arka arkaya seçilemez» 
E canım memleketin meseleleri oluyor, dertleri 
oluyor, çok başarılı oluyor. Ne diye tecrübe et
tiğim, başarısı müsellem adam varken, ne ola
cağı belli olmayan birisini yeni denemeye gire
yim. Bu kadar kusursuz, bu kadar faziletli, bu 
kadar âdil, bu kadar tarafsız, bu kadar mükem 
mel bir Devlet Başkanı varken ne diye bir tec
rübe ile milletin kaderini karartayım. O halde 
kendisine yeniden seçilme imkânı tanıyalım. 
Böyle düşünen arkadaşlarımın da düşüncesine 
hürmet ederim. Bunu düşündükleri takdirde de 
yapılacak iş, birçok medeni memleketin Anaya
sasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı iki defa 
arka arkaya seçilmez değil, iki defadan fazla 
seçilmez olurdu. 

Şimdi bakınız, bu Anayasa teklifinin bir an 
için kabul edildiğini farz edelim; durum ne olu
yor? Türk parlâmentosu yeniden müddeti bit
miş bir Cumhurbaşkanı m aynı zat olarak ma-
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kamımda tutuyor. Yani seçse," aynı zâtı seçse ne 
netice hasıl olacaksa, yine aynı neticeyi sağlı
yor. Ama nasıl? 'Türk Anayasası «7 seneden faz
la seçilemez» diyor, 7 seneden fazla seçmiş olu
yoruz. «Bir defadan fazla seçilemez» diyor. Bir 
defadan fazla seçmiş oluyoruz, «'(«izli reyle se
çilmesi lâzımdır» diyor. Açık oyla seçiyor. 
Mutlaka parlâmento üyesi olması lâzımdır» di
yor, hayır parlâmento üyesi olmıyanı seçiyor. 

F, arkadaşlarımı yani, bir Anayasa düzenini 
bütünüyle tahrip ederek müessese yaratmıyor
sunuz, ihtiyaca göre müessese getirmiyorsunuz. 
Bu, ihtiyaca göre müesseseler getirilmek isten
miştir. Hattâ Devletin, milletin bütünlüğü, ka
deri, anarşiyi önleme, hakların snisîimali, hür 

. düzeni yıkma teşebbüsleri... Bunun karşısında 
hassasiyet gösteren gruplar olmuştur, hassasi
yet gösteren liderler olmuştur, Anayasanın yoz-
laştığmdan, özgürlükçü demokrasinin battığın
dan, Anayasanın kuşa döndüğünden -bahsedil
miştir. Şimdi, yeryüzünde emsali görülmemiş, 
hukukçu kafasının düşünemiyeceği bir tarz ile 
Devlet Reisini bütün bu hükümlere rağmen ma
kamında. tutma teşebbüsü, hu teşebbüste'öncü
lük oluyor. Hemen söyliyeyim, birçok yerlerde 
söyleniyor': «Efendim, Finlandiya'da 'benzeri o-
lay oldu.» deniyor. Hiç kimse bu misali Türkiye 
için düşünmesin, Finlandiya'da Devlet Reisleri 
Brejnev'in tasvibi ile seçilirler. ((Y1P ve DP 
şuralarından «Bravo» sesleri) 

Onun için Finlandiya ölçüsü Türk Parla
menterlerinin ağzına yakışacak bir örnek ol
maz. 

Bir başka şeyi söyliyeyim arkadaşlarım, 'Se
natörler seçilmiş, nasıl olmuş? Bir değerli arka
daşım onu söyledi. Arkadaşlar, Cumhuriyet 'Se
natosunun üyelerinin birinci defa süre uzatımı 
Türkiye'yi, Türk Milletini aslında Anayasanın 
esprisine aykırı olarak her sene seçime götüren 
sistemin çaresi olarak düşünülmüştür. 

.İkincisi, 112 Mart'tan sonra herkesin ikrar ve 
kabul ettiği olağanüstü şartlarda memleket 
bünyesinde seçim atmosferini sağlamak müm
kün olmadığı gerekçesiyle bir erteleme yapıl
mıştır. Ama bilirsiniz ki, sayın Senatörlerimiz 
Parlâmentonun bir yüce kanadında görev ya
parlar; fakat Devletin başı hiç birisi değildir, 
«ikinci defa seçilemez» kaydı hiçbirisi için yok
tur ve Türk Parlâmentosunun hür iradesini 
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baskı altında güren bir anlayışla, eğer gizli 
oyun tecellî eden şekline göreki, hür irade te
cellî etti, bütün bu sözleri tekzip.etti- böylesi
ne bir secimin yapılamıyacağmı düşünürsek, 
memleketin temsilcisi olan Parlamenterlerin 
hür iradeleriyle bir seçim yapamıyacaklarmı 
Anayasanın emrine rağmen düşünürsek, arka
daşlar >bu hür iradeyle Türk Milleti adıma ka
nun nasıl yapacağız? Bu hür iradeyle Hükü
metleri nasıl kurup, nasıl denetliyeceğiz ve na
sıl Meclis olarak faaliyette bulunuyoruz diye
ceğiz? Nasıl inandıracağız? Hukuk inanç mese
lesidir, bu inancı tahrip etmeğe hiç kimsenin 
hakkı yok. Ben bunun bu kısa zamanda özel
likle polemiğini yapmak istemiyorum. iSiz şunu 
söylediniz, biz bunu söyledik demek istemiy-
rum. Ama lütfen birkaç dakika da beraberce 
teklifin gerekçesine bakalım. 

Evvelâ gerekçede baskılardan Sıkıyönetim
lerden, sansürlerden söz konusu edilmemiş. Ta
biî, bilirsiniz, kanun teklifleri gibi Anayasa tek
lifleri de gerekçesiyle değerlendirilir. İçtüzüğün 
66 ncı ve 67 nci maddelerine göre madde metni 
ne kadar ehemmiyetli ise, gerekçe de o kadar 
ehemmiyetli. Bundan böyle bu gerekçenin al
tında imzası 'bulunanlar, bunun dışında gerekçe 
söyleyemezler. Çünkü ne ise, milletin huzuruna 
öyle çıkmışlardır. Bundan böyle bu uzatma tek
lifini yapanlar ve oy verenler, Cumhurbaşkan
lığında bulunan zât hakkında en küçük ölçüde 
eleştiri yapamazlar. Çünkü onu Türkiye için ye
gâne kurtarıcı şahıs olarak kabul etmektedir
ler. 

Şimdi bakınız gerekçe ne diyor: 
«Anayasanın 95 nci maddesine göre Cum

hurbaşkanını seçmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 13 ve 16 Mart tarihlerinde top
lanmıştır. 

Seçim işlemi, usulüne uygun olarak yürü
tülmüş ve fakat yapılan 6 tur oylamada aday
lardan hiçbirisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek 
için Anayasamızın öngördüğü yeterli oyu top
layamamıştır.» 6 turda bu oyların toplanamadı
ğı doğru; en çok oy alan arkadaşlarımız sayın 
Arıburun, 293 oy aldı. Yani sadece 25 oy daha 
alsa, bloke oylardan sadece 25 i oraya gitse... 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Verseydiniz 
ya. 

EMİN PAIİSÜT (Devamla) — Biz oyumuzu 
kullandık. Bizim oyumuzu vermediğimizden 

bahsedemezsiniz. Hem de ne filân şahsa, ne feş
mekân şahsa. Biz, sadece vicdanımızın emrine 
uyduk, hiçbir grup kararı almadık, hiçbir bağ
layıcı karar almadık, hiçbir tesanütten de bah
setmedik. (AP sıralarından gürültüler) 

Şimdi bizim kime oy verdiğimiz, nasıl oy 
verdiğimiz, bizim vicdanımıza karşı yaptığımız 
•br muhasebedir. Bu konunun tartışılmasına ma
hal yok. 

Ancak, 25 oy eksik kalmış, olabilir. Sora
rım arkadaşlarıma, hatırlatmak isterim; iSaym 
Tekin Arıburun Senato 'Başkanlığına kaçıncı 
turda seçildi? Sayın Tekin Arıburun, başlan
gıçta bu ölçüde oy alarak mı Senato Başkanı 
oldu? Ama en az oydan başladı, çok uzun de
vam eden turlar sonunda Senato Başkanı ol
du ve liyakatla bu makamı işgal etti. Müddeti 
dolup da ikinci defa Senato Başkanı düşünül
düğü zaman, tek aday olarak kendisi akla gel
di. 

Sayın Meclis Başkanımız nasıl seçildi?. 
Yalnız bugünkü Meclis Başkanımız değil, on
dan evvelki Meclis Başkanları nasıl seçildi? 
Değerli arkadaşlarım, «'6 tur yapıldı, Anayasa
nın öngördüğü görev 'bitti,» diyebilir inisiniz? 
Var mı böyle bir şey demek hakkıı? Anayasa 
size ve hepimize diyor ki: «Cumhurbaşkanının 
görev süresinin bitmesine 15 gün kalınca yenisi 
seçilir.» 101 nci madde. Hattâ ilâve ediyor: 
«Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya 
çağırılır.» Ama «Toplanan Meclisler boykot 
edilir, toplantı halinde bulunan Meclisler boy
kot edilir, 'bu Anayasanın âmir hükmüne rağ
men disiplin kararları ihraç tehdidi ile alınır» 
demiyor. 

Değeri arkadaşlarını, polemik arzulaırımızı 
istediğimiz gibi tatmin ederiz. Ana.yaisa.mai sır
tından değil, Çünkü Anayasanın sırtından yapı
lan polemikler aslında meşru temıelimizdür, (he
pimizin. PaıriâJmento olarak, siyasî partiler ola
rak ve Devlet Başkanı olarak meşini temelimizi 
ısıarsunıtıya uğratır da onun için. Anayasadan 
lyapmıyalıtm bunu. «Meclis toplanık halde değil
se clalhi toplanır» diye bir Anayasa hükmü ola
cak, «15 gün kalınca seçilir» diyecek ve Mec
lisin üzerinde hür Anayasa vazifesi bu. «Ha, biz 
Ibunun için 6 tur yaptık, yeter efendim, simidi 
vaz geçtik diyeceğiz.» Bunu demeğe mezun de
ğiliz ki. 

http://Ana.yaisa.mai
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Sonra zaman zaman basımız sıkıştıkça Ana
yasa şöyle yazıyor, Anayasa böyle söylüyor, 
Anayasanın üst ünlü günü savunuyünuz, diyoruz; 
sanma Anayaisanm talhmil •ektiği görevi yapmıyor 
ve yaptırmıyoiruz. Bunun Anayasa saygısı ile 
«meşru düzen saygısı ile bağlantısı var ma? 

Değerli arkadaşlarım; bu teklifin anlamı 
yoktur. Bu teklif, o maikamıda kalacak olan za
tın, hadiselerin akışı içiıiıde her çevrede, olduğu 
igibi anânevi itibar zledelemtaiesiinıe yol açacak bir 
'çözüm tarzıdır. Sayın Sunay'ım kişiliğime karşı 
pekçok çevreden gelmiş, blir ölçüde ağır, sıerıt söz
lere hiç bir zaman katılmadım,, katılmadık; ne 
övgü, ne yergi... Bunlarla alâkalsı yok; savun
duğumuz şey Sayın Sunlay'ın tekrar Cmmlhur-
ıbaşkanı olması ve olmaması meselesi değil. Sa
yın Sunay'ım tekrar öummurbaşkamiığımım kal-
'masının memleketin özellikle bugün içinde bu-

/lumduğu şartlar açısından tek çıkar yol olduğu 
düşüncesinde olanlar varsa; «bundan başkası 
yoktur olamaz, kimSejye güvem veremez» düşün-
-ceSürnde olanlar varsa, 'bu fikre katılmak müm-
'kün olmamakla 'beralber, o takdirde dalhi kişi 
için Anayasa değişikliği yerine müessese olanak 
ibu imikâmı açınız. Bulgun gelmliş olan bu şartı, 
ıbuigün gelmiş olan, buıgün doğmuş olan bu du
rumu dikkaite alımız; Anayasadaki «7 senelik» 
'müddeti indirimiz, dileıisıeniz 4 seneye indiriniz, 
'dilerseniz 5 seneye, indirdmliz, «ıBir kereden faz
la seçilinez:»i «İki def adlan fazla seçilmez» haline 
igeltirinıiz ve lütfen imkân veriniz Sayım Sumay'a, 
O Via bu Yüce Meclisin ö iminde bir aday olarak 
seçilsin ve Birleşik Toplantı İçtüzüğünde oldu
ğu gibi yeminlini 'otsiıı, Parlâmento .kendisini 
ayakta karşılasın, İstiklâl Marşı çialımSım; ama, 
«Devletin başı seçildi» densin. Böyle yapılmaz 
-da, termemi i .etmiyorum, bu teklif kesinıleşlir ise 
şüphesiz Sayım Suınay bu iki sıenelik müddet 
içinde o maikamda kalacak ve Devletin başı ola
caktır. Olacaktır; ama makamına uymayan Mır 
yara alarak, bir itibar yarası .alarak, bunu sağ-
Ûamış olan Parlâmıemtomum da bu yolu niçin seç
tiği anlaşılmamış olarak, onun için yol yakın
ken, Sayın Sunay'm tekrar seçilmesinde samimi 
olan arkadaşlarıma söylüyorum; samimî iseler 
buna bu imkânı alçınız, bu yolu açımız. Anaya
sa değisiikliği içim arkadaşlarım Meclis'te 3Ö0 
<oya d'htiyaç var, Senato'da 122 oya ihtiyaıç var, 
'toplamı 422 oy eder. 422 kişi bu Parlâmıeintoıimm 
çatısı altında Sayın Sunay'ım tekrar iki yıl müd

detle Gumlhurbaş'kaını oflmasımda .birleşmiş ise, 
aealbası yok bunum artık, birleşmiş ise niçin bu 
yolu denemııcyiz de. denemezsiniz de, niçin kişi
sel bir Anayasa değisiikliği ile işim içlinden çık
mak istensiniz? Haa efendim, çünkü omu yapar 
isek uzayaibilir, ayın 28'ine kadar netice alın
maz, o zaman, da Devlet batar; başsız kalır ge
rekçede yazıldığı gibi.'Bir arkadaşım usul hak
kında konuşurken söyledi. Arlkadaşla,r Devlet 
ıbaişsız kalmaz... «Senato Başkamı vekâlet eder, 
etmez; kendisi yemişi seçilinceye kadar kafllır, 
kalmaz» hukukî tartışmasını bir kemara bırakın. 
Allah gösterimlesin, hukuk bu bütün ihtinıalileri 
öngörmez; amia ilkelerinden netice çıkarılır; bir 
uçak kalasıma uğrasa bir raeimleikette Senato 
'başkamı ile OumJbulbaşkanı, Devlet başsız mı ka
lır zannediyoruz, başsız mı kalıır? Hem Dervlet 
ıbaşkam gitti uçak kazaSıımda, hem Sıemalto baş-
ikamı gitti başsız mı kalır? Başsız kalmaız ar
kadaşlar. Senato başkanı yurt dışına gittiği za
man kendisime vekâllet edecek birisi çıkar, Dev
let başsız kalmaz. Bu komuda hukuk taırtışımalsî 
fazla önemli değil, yeri de değil, zaimam da yok; 
ama Devlet başsız kalır görüşü temelden hata
lıdır. 

Bu itibarla; konuiyu Cumhuriyet Semiaıtosu-
nun mir kısım üyelerinim, birimcisi «iSeıçlim Tak
vimli» dediğimz gerekçe ile, ikincisi 12 Mart sant
iarı altında bilhassa sıcağı sıcağına bir seçime 
gitrmok imikânisızlığı karşısında yaptığıimız erte
leniri! 6 ille bağlaınlt ılı gö rmi'cyin. 

Anayasada 915 nci mıaddede bu hükümler var
ken bumu aıcıkça ihlâl edem bir durum yanaıtma-
ym. Anayasa yeni Cuimlhurlbaşkanı görevimi, 15 
gün kalınca seçer görevini vermiş, 'bu görevden 
kaçımamazsımız. Biz bu görevi yapmıyoruz di
ye mıez&iniiz; «yapma gücümde, ehliyetimde deği
liz» hiç diyemıezsiniz. Bu, Türk Parlâinijemtiosu 
için, bir arkadaşımın söylediği gibıi haıkikatıem 
ıbühjtan olur. Eğer, şm hukuka talbam tamama t-erö 
düşen bir Anayasa değişikliğinde anlayış göste
recek, birleşMe sağlayacak: kadar blir uçtan bin 
uca. partiler anllaşalbitiyorsa, •mledeaıî ölçülller için
de burnun başka türlü anlaşmaları da bululnur 
ve denenir. Nie teklif salhiplerine, me oy verecek
lere, ne bu gerçekleştiği takdirdie Culmfhurmaş-
kamlığı makamında kalaıca'k zata itibar kazan
dırmayacak y'oiu, henüz sion adımları atmadan 
lerteleyiniz. Yapılaca/k iş, Cumjhmnbaşfeanı seçimi-
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ni erteli e inek değil. Anayasaya, mantığa bu ka
dar zıt düşen bir hal tarzını ertelemektir. 

De ğerli arkadaşlarım;... 
BAŞKAN — Sayın Paksüt, dört dakikanız 

kaldı, hatırla tayım efendim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Çok bile. 
Değerli arkadaşlarım; Sayın Başkaaı'a teşek

kür edeyim, mâruzâtımı] bu dört dakikada özet
lemeye çalışayım. 

Bugünkü Anayasamız, Cumhurbaşkanının se
çimini tespit etmiştir. 95 rici maddesinde bu esas
lar gösterilmiştir. Mutlaka, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından seçilecek Cumhurbaşka
nı. Seçilecek, mutlaka. Mutlaka, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir üyesi olacak, Kontenjan 
Senatörü dâhil, Tabiî senatör dâhil... Bu zatın 
Anayasanın 96 ncı maddesindeki yemine sada
kat göstereceğine biz Parlâmento çoğunluğu 
olarak inanacağız, millet inanacak, milletin 
müesses'eleri, Anayasa müesseseleri inanacak. 
Yeni Cumhurbaşkanı -seçme görevimiz her za
man için ortaya çıkabilir. 1975 senesine kadar 
kimse ile pazarlık halinde olamazsınız. Sayın 
Sunay, bu konuşmalardan müteessir olsa da, 
siz bu Anayasa değişikliğini tam çıkarttığınız 
zaman «hayır ben istifa ediyorum» dese, «bu 
şartlar altında cülustan bahsedildi, hakikaten 
hukuka ters düştüğü söylendi, Anayasaya ters 
düştüğü söylendi, ce, olmadı bu» dese, ne ya
pacağız? Demek ki sayın... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — O zaman baş
ka formül buluruz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Ben şu ana 
kadar Sayın Cevdet Sımay'm, her şart altında 
burada kalmaya kararlıyım tarzında bir beya
nını duymadım. Her şart altında burada kala

cağım isteğini duym'adım. «Eğer Parlâmento 
isterse, zaruret olursa...» tarzında bâzı beyan
ları bana intikal etti; ama değerli arkadaşlarım 
bunu aslında Sayın Cevdet Sunay'a karşı da 
bir ters davranış olarak mütalâa ediyorum, eğer 
kendisi bu teklifi hazırlayanlardan her ne pa
hasına olursa olsun Cumhurbaşkanlığımı sağ

larsanız müteşekkir olurum dememiş ise. 
Değerli arkadaşlarım; Anayasanın âmir 

hükmü karşısında Parlâmentoyu boykot yanlış 
olmuştur. Anayasanın gizli oyla yapılacak se
çimden bahseden hükmüne rağmen bağlayıcı 
kararla bir Cumhurbaşkanı süre uzatımı tekli-
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fine >bir siyasî partinin grup üyelerini, üstelik 
ihraç tehdidi ile yapılmış olan baskı, sıkıyöne
timin bütün yasaklarından, benim de tasvibet-
mediğim sansürlerinden öte bir Anayasaya ters 
düşen totaliter davranış olmuştur, hürriyetçi
likle /bağdaşmayan bir davranış olmuştur. 

Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi
nin - öyle görünüyor - bu konudaki işbirliği 
ibret verici olmuştur, ibret verici olmuştur... 

'GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Niye? Sebebi
ni açıkla. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Özetliyorum, 
sebdbini anlatırdım eğer kısıtlama vermeseydi-

* niz, daha çok şey anlatırdım... 
GÜNGÖR HUN (iSakarya) — Ne anlatacak-

san anlat. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — ibret verici 

dedim; ibret almasını bilenler için... 

BAŞKAN — Sayın Güngör Hun, ben sizden 
rica ediyorum, tekerrür .ediyor. 

I E M İ N PAKSÜT (Devamla) — Hazırlanan 
teklif, gerekçe itibariyle sakat, İçtüzüğe ters, 
metin itibariyle sakat, Anayasanın bütünlüğüne 
aykırıdır. 

Komisyon çalışmaları her iki safhada dikkat 
çekici mahiyet alınıştır. Bir Anayasa Komisyo
nunun, hem de bu mahiyetteki bir teklifi gizli 
müzakere konusu seçmiş olması hayret verici 
olmuştur. 

Arkadaşlar, İçtüzüğe göre gizli müzakereler 
sır olarak saklanıl'. Düşünün: Anayasa Komis
yonu Anayasa müzakeresi yapıyor, Parlâmento 
üyeleri dahi giremiyor. Ondan sonra da o ko
nuşulanlar sır... 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Baskını bili
yorsunuz... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Seheıbini de
minki mâruzâtımda söyledim. Fikir tartışma
larının dışında Parlâmentoda fiziksel gösteri
lerin tümüne karşıyım. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Kim tah
rik etti?... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Kim ederse 
etsin. Tahriklere kapılmak akıl ve basiret işi
dir; eğer bir tahrik varsa... 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Akıl ve ba
siret sahibi olan da zaten tahrik etmez. 
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Komisyon 
raporu, Anayasanın 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki ivedilikle görüşülemez» kaydına 
açıkça aykırı olmuştur. 

İçtüzüğün 33 ııcü maddesine atıf yapmak 
hata olmuştur. 

70 nci maddeye atıf yapmak hatanın hatası 
'olmuştur. 

76 nci maddeye atıf yaparak, yarın işte bu
nun ikinci müzakeresini yaparız tarzındaki gö
rüş hatalı olmuştur ve bütün bunların hepsini, 
ne yapalım 28'ine kadar olursa olur, olmazsa 
'batıyor anlayışı içinde, telâş ve (kelimeyi ma
zur görün) panik havası içinde ele almak hata 
olmuştur. 

'Teşekkür ederim. (O. G. P. ve D. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Paksüt konuşmaların
da, rapordaki metinde 33, 70 ve 74 ncü madde
lerine uygun olarak ruznamıede bulunan sair 
maddelere takdimen müzakeresi hususunda Baş
kanlığın da dikkatini çekmiştir, arz edeyim: 

Rapor tarafımızdan okunmuş, incelenmiştir. 
33, 70 ve 74 ncü maddelere uygun olarak, de
mek... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Olmaz işte o... 
BAŞKAN — Efendim, siz olamaz dediniz, 

müsaade ederseniz, ben de olurunu izah edeyim. 
Maddelere uygun olarak, yani iki müzakere 

esasına uygun olarak, ama öncelikle ve gün
demdeki bütün işlere takdimen müzakeresi hu
susu komisyonca kaibul edilmiştir. Bunun aksi
ni söylemek Anayasanın 155 nci maddesine gö
re zaten mümkün değil. 

'EMİN PAKSÜT .(Ankara) — Evet, değil. 
iBAŞKAN — Yıani bir mânada haşivdir, bir 

mânada rapora sarahat getirmiştir. Ben tavzih 
- ediyorum efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Meclis 
Başkanının, Anayasa Komisyonu... 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade almadınız, 
ben konuşmamı tamamlamadım. Siz usule çok 
riayet edersiniz. Müsaade e'din konuşmamı ta
mamlayayım. Sonra konuşmak için izin alın. 

EMİN NAKSÜT (Ankara) — Ayağa kalk
tım... 

.BAŞKAN — Ben daha cümlemi bitirmedim 
efendim. Bakınız ben sözünüzü kesmedim, din
ledim, not aldım.. Bana hitabettiniz çünkü Sa
yın Paksüt, 

Efendim, 33, 70 ve 74 ncü maddeler ivedi
likle ilgili İçtüzük maddeleridir. Daha 'başka 
madeleri de vardır. 

İvedilik iki müzakere esasını getirir. Yani, 
tek müzakere ile bitiremezsiniz. Anayasanın 155 
nci maddesi de, Anayasa değişikliklerinin ive
dilikle müzakere edilemeyeceği prensibini hük
me bağlamıştır. 

Binaenaleyh, komisyon raporunu okuduğum 
zaman, 33, 70 ve 74 ncü maddelere uygun ola
rak, yani iki müzakere sistemine tabi tutarak 
öncelikle gündemdeki bütün işlere takdimen bu 
işin görüşülmesine komisyon karar verdi; ben 
böyle anlıyorum. 

tOEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, 74, 76 ve 101 nci maddeler gereğince 
vermiş olduğumuz üç açık oylama öne"rgesini 
oya va'zetmediniz. Bu bakımdan usulsüzlük ya
pıyorsunuz, hatırlatırım. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereye başla
dık. 

Şimdi söz sırası Demokratik Parti Grubu 
adına Sayın Hasan Korkmazcan'da. 

Buyurun efendim. 
D. P. 'GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ-

CAN (Denizli) — Elli yıl önce Cumhuriyeti 
ilân eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 
•bir Cumhurbaşkanı seçmeye gücü yetmiyor id
diası ile karşı karşıya 'bırakılmıştır. 

Bu manzaranın hazırlanışında ve bu hukukî 
çıkmazın meydana gelişinde sorumlu olan ki
şiler ve sorumlu olan müesseseler vardır. Biz 
bu sorumluluk noktalarının millet ve tarih 
önünde birer birer tespitine geçmeden önce, 
bugün nasıl bir teklifle karşı karşıya olduğu
muzu komisyon raporuna dayanarak izaha çalı
şacağız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 303 üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair 
teklifi ve bu teklifin gerekçesi doğrudan doğ
ruya Anayasamızın Cumhuriyet ilkelerine aykı
rı hükümler taşımaktadır. 

Gerekçede: «Anayasamızın 95 nci maddesi
ne .göre Cumhurbaşkanı seçmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 13 ve 16 Mart tarihlerin
de toplanmıştır. ıSeçim işlemi usulüne uygun 
olarak yürütülmüş ve fakat yapılan altı tur 
oylamada adaylardan hiçbirisi Cumhurbaşkanı 
seçilebilmek için Anayasamızın öngördüğü ye-
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terli oyu toplayamamıştır.» denilmektedir ve 
bunun hemen arkasından, «Turların devamı ha
linde de olumlu bir sonuca ulaşılamayacağı an
laşılmıştı r.» denilmektedir. 

•Böylece getirilen Anayasa değişikliği tekiii'i 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin- bir Cumhur
başkanı seçmeye imkan bulamadığı gerekçesine 
dayandırılmaktadır. 

•Gerekçenin bir başka cümlesinde, «seçmen
lerde Parlâmentonun adedî bütünlüğü sağlana
cak ve seçmen temayülü yeniden ortaya çıkmış 
olacaktır. Bu sebeplerle, Cumhurbaşkanı seçimi
nin, genel seçimlerden sonraya ertelenmesinde 
zaruret vardır.» denilmektedir. 

Bu madde ile de mevcut Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ve onun iki unsurunu teşkil eden 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun ade
di bütünlüğe sahibolmadığı ve seçmen temayü
lünü yansıtmadığı iddia edilmektedir. 

Bir taraftan Cumhurbaşkanı seçmeye kadir 
olamayan bir Meclisin, kadir olamadığı iddia 
eldilen bir Meclisin, öbür taraftan adedi bütün
lük tabiriyle neyin kaydedildiğini anlamak 
mümkün değildir, ama adedi bütünlüğe sahi
bolmadığı iddia edilen bir Meclisin ve seçmen 
temayülünü yansıtmadığı iddia edilen bir Mec
lisin, Cumhurbaşkanı seçimi yapamıyorsa neyi 
yapmaya gücü yeter"? 

Bir Mecliste seçmen temayüllerinin yansıtıl-
madığı iddiası varsa, o Meclis Millet Meclisi ol
mak vasfını kaybeder. Böyle bir gerekçeye da
yanılarak Anayasa değişikliği hiç yapılamaz. 
Millet Meclisi olmak vasfını kaybeden bir Mec
lis kanun çıkaramaz, Hükümetleri işbaşına ge
tirip Hükümetleri işbaşından uzaklaştıramaz, 
hattâ bir yönetmelik yapamaz. Kaldı ki bir 
Anayasa değişikliği yapması bu Meclislerden 
'bu gerekçelerle istenmektedir. 

Biz, gerekçeye katılmadığımız gibi, bu ge
rekçeye dayanılarak Anayasanın koyduğu Cum
huriyet ilkelerinin ortadan kaldırılması görü
şüne de katılmıyoruz. 

Anayasa değişikliği teklifi metni neyi hedef 
almaktadır? Bu teklif metnini bir kere daha 
okuyarak bu konudaki 'görüşlerimizi arza çalı
şacağım. 

«Geçici madde 23. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 95 nci maddesine göre yapılması 
gereken Cumhurbaşkanı seçimi, 13 Mart 1975 
tarihine ertelenmiştir. 

28 Mart 1966 tarihinde seçilmiş olan Cum
hurbaşkanının görevi, 28 Mart 1975 tarihine 
kadar devam eder.» 

Böylece bugünkü Cumhurbaşkanının, Sayın 
Cevdet Simav'ın 28 Mart 1975 tarihine kadar 
görevde seçimsiz olarak kalması hedef alınmış
tır. 

BAŞKAN —• Sayın Korkm-azcan, bir dakika 
efendim... 

Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 
efendim-? Varsa lütfen oyunu kullansın. 

Açık oyunu kullanmayan üye var mı efen
dim?... Yok. 

Devanı .buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şim
di, Yüksek Meclisin üyelerinden bir grup veya 
bu Meclislerin çoğunluğunu teşkil eden grup
lar, 7 yıldan beri görev başında bulunan Cum
hurbaşkanının bu görevine devam etmesinde 
fayda umabilirler. Bu göreve devam etmesine 
mâni olan şartlar nelerdir?. Buna göre devama 
mâni olan şartlar, Anayasamızda belirtilmiş olan 
hususlardır. 

Bunlardan birincisi, mevcut Cumhurbaşkanı
nın ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmesi imkâ
nını ortadan kaldıran Anayasa hükmüdür. Bu 
hüküm, Sayın Cumhurbaşkanının değil görev
de kalması, aday olmasını dahi engelleyen açık 
bir hükümdür. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı gene Anaya
samızın hükümlerine göre halen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üyesi de değildir. Hattâ Sa
yın Cumhurbaşkanı, 13 Mart tarihi geride kal
dığı için, yenisi seçilinceye kadar 28 Mart tari
hinden itibaren Cumhurbaşkanlığı görevine ve
kâlet dahi edemez. Anayasanın 101 nci madde
si, böyle bir hal ortaya çıktığında, kimin Cum
hurbaşkanına vekâlet edeceği hususunu açıkça 
o r t a ya koymuştu r. 

Şimdi, Anayasamızca değil Cumhurbaşkanı 
olması, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyma
sı dahi yasaklanmış bir kişinin 2 yıl işbaşında 
kalması öneriliyor. Hangi yolla?... Seçimle mi 
getiriliyor? Sayın Sunay 2 yıl daha Devlet Baş
kanlığında yeniden yapılacak bir seçimle ve 
millet önünde tazelenmiş bir yeminle mi bıra
kılmak ist;-ııiyor? Hayır. Seçime girme hakkı 
tanınarak mı orada tutulmak isteniyor? İkin
ci defa seçilmesini engelleyen Anayasa hükmü 
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değiştirilmiş olsaydı, Sayın Sunay'a da diğer 
adaylar gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
huzuruma çıkıp yeniden seçilme hakkı tanınmış 
olurdu. Böyle bir yola da başvurulmuş değil. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
ması mâni hali kaldırılarak mı ıSaym Su-
nay'm görev .süresi uzatılıyor? O da değil. Böy
le bir durum, 13 Mart tarihinden önce, Anaya
sada 'Cumhurbaşkanlarının ardarda iki defa 
seçilemeyeceği yolundaki hüküm değiştirilmek 
'Suretiyle ve 13 Marttan önce Sayın ,Sunay gö
revinden istifa ederek taibiî sena'tör olarak Cum-

' huriyet Senatosundaki yerini almış olsaydı, böy
le bir hal bahis konusu olabilirdi. Bütün bun
lar geride kalmıştır. Ancak Sayın Sunay'm 2 
yıl daha işbaşında kalması -hususu, seçimler er
telenerek ve görev uzatılarak sağlanmak iste
niyor. 

Metinde Cumhurbaşkanı seçiminin 13 Mart 
1975 tarihine ertelendiği yazılıdır ve gene mad
de metninde, görevi biten Cumhurbaşkanının 
28 Mart 1975 tarihine kadar görevinin devam 
edeceği yapılıdır. 

Bu durumda, araştırılacak olan husus, se
çimlerin ertelenip ertelenemeyeceği hususu ile 
görev süresinin dolmasına çok kısa bir zaman 
kalmış olan ve halefinin seçilmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki muamelelerin başla
dığı bir Cumhurbaşkanının görevinin uzatılıp 
uzatılamayacağı konularının tartışılması lâzım
dı r. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 101 
nci maddesindeki sarih hükümlere göre, Cum
hurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi mümkün 
değildir. Cumhurbaşkanı seçiminin, boşalma 
hangi suretle olursa olsun, Meclisler toplantı 
halinde değillerse hem'en toplanmak suretiyle 
ifa edilm'esi yolunda Anayasa hükmü vardır. 

Şimdi, bu hükmün karşısında bâzı parti 
gruplarının mensupları seçimleri; turlara katıl
mamak, oy vermeye katılmamak, çoğunluk sağ
lamak yoluyle işletmemektedirler. Bütün bu 
engellemeleri gene de hukukun dışında görmü
yorum ben şalhsan. Ancak, hukukun dışında 
olan; Türkiye Büyük Millet Meclisini hemen 
toplantıya çağırmak ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesini, 'seçimleri sonuçlandırma 
istikametine sevketmek mecburiyetinde olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının tu
tumudur, 
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Burada açık bir Anayasa ihlâli bahis konu
sudur ve bu Anayasa ihlâlini Meclis Başkanı 
işlemektedir. Her birimiz, aynı zamanda, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olduğu
muza göre, şu -anda Anayasadaki Cumhuriyet 
ilkelerine aykırı bir Anayasa değişikliği tekli
fini görüşmekten ziyade, Anayasanın emri olan 
Cumhurbaşkanını seçmek işiyle meşgul olmaya 
mecburuz. Bizim bu .görevimizi yapmamıza en
gel olan Sayın Meclis Başkanının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini toplantıya çağıracak yer
de, Anayasanın 101 nci ma'ddesindeki «hemen» 
tabiriyle vazifeli olduğu halde, Meclisi toplan
tıya çağırmış olması'dır. Hiçbir bahane ile Ana
yasanın 101 nci maddesindeki «hemen» tâbiri
nin işaret ettiği durumdan kurtulunamaz. Ya
ni, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İle istişare; 
edemedim, veya bu meseleleri unuttum gibi gö
rüşlerle Anayasa emri açıktan rafa kaldırıla
maz. 

101 nci maddeye aykırı olan ikinci bir hu
sus vardır muhterem arkadaşlarım. O da, Ana
yasanın emrettiği Cumhurbaşkanı seçimi görevi 
yerine getirilirken, İm görövi engelleyici imza
lar toplamak suretiyle Anayasa değişikliği işi
ne girişmektir. 

Bu hususta Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu da teklif sahipleriyle birlikte Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin seçim yapma hakkını as
kıya almak, ertelemek, yaptırmamak yolunda 
bir kasıt gütmüşlerdir. 

Bu hususları ortaya koyduktan sonra, nite
lik yönünden de elimizdeki teklifin Anayasa
nın temel prensiplerine ve hukuka aykırı oldu
ğu görüşüne .geliyorum. 

Teklif, bir kere 13 Mart 1973 tarihinde baş
layan seçim görevinin askıya alınmasını temin 
r>tmek suretiyle Anayasanın 101 nci maddesine 
aykırı bir durum ihdas etmiştir, bir kısım Par
lamenterlerin seçilme haklarım ortadan kaldır
mayı hedef tutmaktadır ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin seçme hakkını ortadan kaldırma
yı hedef tutmaktadır ve şu anda henüz kanun
laşmadığı halde, henüz Anayasa değişikliği ha
line gelmediği halde, bu hedefine varmıştır. 

Öte yandan gene bu teklif bir şahıs için hak 
•cadetmektedir. Bir şahıs için hak icadetmek-
fcedir. Ayrıca bu teklifle Meclisin bâzı beyanla-
riyle dahi hür iradesine tesir edileceğinin iddia 
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edildiği bir memlekette bâzı girişimlerle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin hür iradesine 
baskı mahiyetindedir. Parti grupları karar al
ınış] ar dn*. Diyorlar ki; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 101 nci maddeden doğan görevini 
yapmayacaksınız. Parti grupları üyelerine al
dıkları kararlarla bu talimatı vermektedirler. 
Görevinizi yapmayacaksınız. Peki, ne yapacak
sınız? Biz Anayasayı değiştireceğiz, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin seçim yapamayacağı, bu
na muktedir olamayacağı kanaatine vardık, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin millet temayü
lünü yansıtmadığı kanaatine .vardık, Anayasayı 
değiştireceğiz, buna imza koyacaksınız. İmza 
koymıaya meclbursunuz. Başka ne olacak? Ay
rıca Meclis huzurunda açık oyunuzla, Meclisin 
bir vazifeyi yapmaya muktedir olmadığı, Mec
lisin millete dayalı olmadığı gerekçelerine da
yanan bu teklife oy vereceksiniz diye, bütün 
vicdanlar baskı altına alınmıştır. Ortada bir 
Anayasa değişikliği henüz olmadan, ortada 101 
nci madde dururken, bütün .bu Anayasa dışı 
işler gerçekleşmiştir. 

Acaba, Cumhurbaşkanlığı görev süresi uza
tılabilir mi? 

Muhterem »arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı 
görev süresini uzatmak diye bir müessese dün
yanın hiçbir ülkesinde ve hiçbir anayasasında 
bahis konusu olmamıştır. Devlet başkanlarının 
veya bir cumhurbaşkanın görev süresi uzatıla
bilir, o zaman ortada cumhuriyet kalmaz. 
Cumhuriyetin temelinde, devlet başkanlarının 
belli bir «süre için seçimle iş başına gelmeleri 
ilkesi vardır. Dünyanın ilk cumhuriyeti Milât
tan 509 yıl önce, Sayın Paksüt'ün tâbiri ile, 
İsa'nın doğumundan 500 yıl önce, Romanda ku
rulmuştur. Ne farkı vardı daha önceki kıra İlık 
devri ile Roma'daki cumhuriyet devrinin? Ara
daki fark; sadece devlet (balkanlarının, kıral-
ların yerine bir yıl seçimle işbaşına getirilen 
konsüllerin konulmasıdır. Bu cumhuriyet 500 
yıl 'ayakta kaldıktan sonra, Roma'yi büyük bir 
coğrafya mekanizması içerisine soktuktan son
ra, Milâttan 25 yıl önce yıkıldığında ne 'deği
şiklik olmuştur? Milâttan 25 yıl önce Prensipa-
tus Devri başladığında aradaki farlk Roma'da 
gene .devlet başkanından, devlet başkanının iş 
başına geliş usulünden ibaret olmuştur. Cum
huriyet devrinde halk meclisi ve senato vardı, 

22 . 3 . 1973 O : 1 

ilk imparatorluk devrinde de halk meclisi ve 
senato vardı Roma'da. Ama, cumhuriyet dev
rinde 'seçimle gelen devlet başkanlarının yeri
ne, d>elli bir süre ile gelen devlet 'başkanlarının 
yerine, ıbu sefer seçimsiz olarak, kaydı hayat 
şartı ile gelen insanlar -geçmiştir. Dünyanın bü
tün cumhuriyetlerinde durum budur. 

Bir Finlandiya sözü işitiyorum. Finlandiya' 
da, Finlandiya Anayasasında, Tüılkiye Cumhu
riyeti Anayasasındaki gibi Cumhurbaşkanının 
ard arda iki kere seçilemeyeceği hükmü yok
tur muhterem arkadaşlarım. O sebeple 1956 
yılından beri Urho Kekkonen üçüncü defa 
Cumhurbaşkanı «seçilmiştir. Altışar yıl süre ile 
seçilmiştir ve seçimle 'gelmiştir. Finlandiya mü
nakaşası şuradan ortaya çıktı. Urho Kekkonen; 
«Dördüncü defa seçimlere katılmak istemiyor.» 
Kamuoyunda Urho Kekkonen'in tekrar devlet 
başkanlığında kalması yolunda bir temayül be
lirmiş ; fakat kendisi seçimlere girmek istemi
yor. «Yaşım icabı bir seçim mücadelesiıi'e gire
mem» diyor. «Eğer istiyorsanız işbaşında kal
mamı, dört yıl için Anayasa değişikliği yapa
rak, seçimsiz olarak benim kalmamı temin 
edin» diyor. Bu henüz kabul de edıilmemiştir. 
1974 yılında ortaya çıkacak bir problemdir, 
çünkü üçüncü seçim 'dönemini henüz Finlandi
ya Cumhurbaşkanı tamamlaım a iniştir. 

Türkçe sözlükten ortaya koyayım. En ba
siti Türkçe sözlüğün tarifinden ortaya koya
yım. Türk-Di l Kurumu tarafından çıkarılan 
Türkçe sözlüğün - Sayın Başkan da sözlüklere 
meraklı oldukları için ifade ediyorum . 145 nci 
sayfasında; «Cumhuriyette Devlet başkanları 
belirli bir süre için seçilmiş olarak iş görür :t» 
demektedir. İlkokul -öğrencilerine Yurttaşlık 
Bilgisi derslerinde öğrettiğimiz bu hükümleri 
simdü ortadan kaldırıyoruz. 

Dünyada taçlı demokrasiler vardır muhte
rem 'arkadaşlarım ama, seçimsiz Cumhuriyet 
yoktur. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Cumhurbaşkanlığı müessesesinin diğer se
çimli müesseselerden farkı bu noktada belir
mektedir. Ve şu teklifin Anayasaya aykırılığı 
da bu noktadan gelmektedir, öteden beri De. 
mokratik Parti Grubunun kanaati; bir Ana
yasa değişikliğinin, Anayasanın kendisine aykı
rı olmayacağı yolundadır. Yani, şu andaki id
diamız, daha önceki iddialarımızla çelişir vazi
yette değildir. 



" M. Meclisi B : 80 22 . 3 . 1973 O : 1 

Anayasada değişik .hükümler [bulunabilir, bu 
hükümler arasında bir hukukî tenazur gözetil
mesi zarureti var ise de, bir Anayasa madde
sinin, öteki Anayasa maddesine aykırı olduğu 
iddia edilemez. Biz, buradaki aykırılığı Anaya -
yasanın 1 nci ve 9 ncu maddesine »aykırılık ola
rak 'görüyoruz. O sebeple, Anayasaya aykırılık
tan bahsediyoruz. 

Şimdi, Anayasamızın 1 nci maddesi; «Tür
kiye Devleti bir Cumhuriyettir.» diyor. 9 ncu 
'maddesi; «Devlet seklimin Cumhuriyet olduğu 
hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve 
değiştirilmesi teklif edilemez.» diyor. 

İşte 'bu 'kesin hükümlere aykırılık olduğu 
ilcin (getirilen teklifin Anayasa karşısında zayıf 
ıbir durumda olduğunu ifade 'ediyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı 'müessesesini gene Anaya
samız diğer müesseselerden farklı mütalâa et
miştir. Bâzı kıymetli 'arkadaşlarımız; efendim 
bu meclisler daha önce Cumhuriyet .Senatosu
nun üçte bir üyesinin görev süresini uzatmıştı, 
'birkaç kere hu yapılmıştı (buyuruyorlar. On
larla Cumhurbaşkanlığı müessesesini mukaye
se 'etmek imkânı yoktur. Çünkü, Millet Mecli
sinin, Cumhuriyet Senatosunun tümünün veya 
bir kısmının görev süreleri üzerinde Anayasa
mız kat ı hükümler getirmemiştir. Bu müessese
lerin 'müddetleri Cumhuriyet ilkeleriyle sıkı 
sıkıya bağlı görülmemiştir, Anayasamızca. 

Şimdi, Millet Meclisiyle ilgili olan Anayasa
mızın 69 nen maddesine bir göz atalım. 

Anayasamızın 69 ncu maddesine göre, Mil
let Meclisi dört yılda bir yapılan seçimlerle iş
başına gelir; ama Cumhurbaşkanlığı müessese
sinden farklı olarak Millet Meclisinin görev 
«üresi dolmadan yenilcırmesi imkânını Anaya
samız öngörmüştür. Meclislerin çalışmalarında 
müddet önemli bir problem değildir. 

Aynı şekilde, süresi biten bir meclisin savaş 
halinde görev süresinin uzatılabileceğini de, 
bunun demokratik esaslara aykırı 'olmayacağı
nı da Anayasamız kaydetmiştir. 

Bir başka özellik şudur : Anayasamız görevi 
biten bir imali et vekilmin yeniden aday olabil-
'îıresi hakkım tanımıştır. Halbuki, Cumhurbaş
kanı için görev süresinin azaltılması, Cumhur-
ıbaşkanlığı seçiminin öne alınması 'diye bir hu
sus yok. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına gö
re, diğer anayasalardan farklı olarak Cumhur

başkanının tekrar aday «İması hakkı da yok ve 
Cumhurbaşikaııı seçimlerinin hangi süre içeri
sinde yapılacağı hükmü de, Cumhurbaşkanları
nın şahsına bağlı olarak tespit edilmiş. Ana
yasamızın 73 ncü maddesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği ister milletvekilliği, ister 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği, isterse Cumhur
başkanınca atanan Cumhuriyet Senatosu üyeli
ği olsun, bu hususlarda boşalan bir üyeliğe se
çilen kimse, yerine 'seçildiği üyenin süresini ta
mamlar. Oralarda süre, şahsa bağlı bir durum 
değildir. Halbuki, Cumhurbaşkanlığında, Cıım-
'hurb aşk anlığı, 'görev süresini tamamlamadan 
ölüm, istifa veya 'diğer isebeplerle boşalırsa ye
rine seçilecek olan mutlaka yedi yıl için (seçilir. 
Nitekim, 4 ncü Cumhurbaşkanının görevini ifa 
'edemeyeceği bir heyet raporu ile tespit edil
dikten sonra, 5 nci Cumhurbaşkanı se'çıi lirken 
görev süresi 'eskiyi tamamlamak şeklinde de
ğil, yedi yılı tamamlamak şeklinde tespit edil -
mistir. Yani, cumhurbaşkanları ile süreleri 'ara
sında kesin Ve sıkı 'bağlantılar vardır. Bu bağ 
da Anayasanın Cumhuriyet ilkesinden Ve Cum
huriyeti erde devlet başkanlarının seçimle ve 
'belli bir süre ilcin gelmesi keyfiyetindien doğ
maktadır. 

BAŞKAN — îSaym Korktuazcan, iki 'daki
kanız kaldı efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Cumhurbaşkanı Cumhuriyeti temsil eder. Dev
letler ve devlet düzenleri başlarında bulunan 
kişilerin, id evi et başlarının geliş usullerine ve 
prosedürlerine göre isim alırlar. Kırallık olur, 
imparatorluk olur, cumhuriyet olur; fakat bu, 
geliş şartları içerisinde taayyün eden bir hu
sustur. Cumhurbaşkanlığı müessesesinden ay
rılamayacak iki öıi'emli ilke, cumhurbaşkanla
rının mutlaka belli süre için işbaşına (gelmele
ri ve .mutlaka seçimle işbaşına gelmeleridir. Bu 
teklif bu şartları değiştirdiği İçin Anayasanın 

• 1 nci ve 9 ncu maddesine 'aykırıdır, böyle bir 
teklifin değil müza'keresi, böyle, bir teklifin 
töklif 'edilmesi dahi Anayasamıza aykırıdır. Bu
nu üstelik hangi şartlar altında 'gerçekleştiri
yoruz? Anayasanın 101 nci maddesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine Cumlhurbaşkanı seçme 
görevini vermiş, bu görev yapılmaya başlan
mış, o görevi bir kenara atıyoruz, ondan sonra 
Cumhuriyet ilkelerine açıktan aykırı bir tekli
fin müzakeresi gibi yanlış bir yola giriyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir cumhurbaşka
nının görev süresinin iki yıl uzatılması ile, dört 
yıl uzatılması, yirmi yıl uzatılması, /kaydi ha
yat şartıyle uzatılması 'arasında hukukî hiçbir 
fark yoktur. (D. P. sıralarından «Bravo' «esle
ri) . Otuz yıl uzatılması arasında hiçbir fark 
yoktur, doksan dokuz yıl uzatılması arasında 
hiçbir fark yoktur. İşte bu teklifin, Cumhuriyet 
ilkesine aykırı oluşunu tespit eden hukukî va~. 
kıa buradadır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan süreniz 
doldu efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Sa
yın Baskının, tekrar söz isteyeceğiz. O zaman 
mâruzâtıma devam ederim. 

BAŞKAN — Kfendim, istemişsiniz, sıraya 
yazdık. 

HASAN KOİİKMAZCAN (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, 6831 sayılı Orman 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının açık. oylanmasında oyunu 
kullanmayan sayın üye. var mı?.. Yok. 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Söz sırası C İT. P. (Jrubu 
adına Sayın Bülent Ecevit'indir, buyurun efen
dim. (C. H. T5, sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. (İRUBC ADINA BÜLENT ECE
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; C. II. P'ye göre, Türkiye'de de
mokrasinin yaşaması ve güçlenmesi, Cumhur
başkanı seçiminin zamanında yapılmasından 
daha önemlidir. 

Cumhurbaşkanı seçiminde başarısızlığa uğ
ranmıştır. Fakat bu başarısızlık bir bakıma 
demokrasinin kazancı olmuştur. Çünkü, Türki
ye'de demokrasi kurallarından uzaklaşıldıkça 
Devlet işlerinin ne kadar aksayacağı bir kez 
daha görülmüştür. O arada, demokrasi kural
larından uzaklaşılmca, Cumhurbaşkanı seçimi-. 
nin bile aksayacağı görülmüştür. 

Bu durum, Türkiye'de bütün sorunların 
ancak demokrasi içinde ve demokrasi kuralla
rına tam. uyalarak çözülebileceği yolundaki sa
yım ızı güçlendirin ektedir. 

Parlâmento eğer içinde bulunduğumuz or
tamdan ve koşullardan ayrı düşünülebilseydi, 

«T. B. M. M. bir Cumhurbaşkanı seçemez mi?» 
diyerek; veya, «Türkiye'de Cumhurbaşkanı se
çilecek bir kimse bulunamaz mı?» diyerek, 
Cumhurbaşkanı seçimini erteleme önerisinin 
karşısına çıkanlara' hak verilirdi. O zaman za
ten böyle bir öneride bulunulmazdı. 

Oysa, içinde bulunduğumuz koşullar, re
jim bakımından olağan koşullar değildir. (Cum
hurbaşkanı. seçimi de bu olağan olmayan ko
şullardan büsbütün uzaklaşılmıştır. 

Kimseyi suçlamak, kinıse3re tarizde bulun
mak için değil, durumu gerçekçi olarak ortaya 
koymak üzere, bu olağan dışı koşulların bâzı 
sonuçlarını hatırlatmakta yarar görüyorum : 

1. T. B. M.M'deki eğilimlere iyice teşhis 
konulmadan kontenjan senatörlüğüne getirilen 
bir zatm, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konu
lurken izlenen yöntemler birçok T. B. M. M. 
üyeleri arasında tepki yaratmıştır. Tabiî, başka 
partiler bizim gerekçemizi kabul etmeye mec
bur değillerdir; ama, C. H. P. Grubu, bu yön
temleri kendi demokrasi anlayışına aykırı bul
duğu için, oylamaya katılmama kararı almayı 
bile zorunlu görmüştür. 

Bu yöntemler nedeniyle T.. B. M. M. üze
rine düşe'bilecek gölgeyi kaldırmak üzere 
gösterilen direnç, söz konusu aday bakımından 
oylarda bir katılaşmaya yol açmıştır. 

2. Şimdi ayrın Ularına girmekte, yarar gör
mediğim daha önceki bâzı talihsiz gelişmeler 
ise, çoğunluk partisinden çıkacak bir aday üze
rinde yeterli oyun birleşebileceği bir ortam
dan Parlâmentoyu uzaklaştırmıştır. 

Bunların dışında, başka .partilerden veya 
bağımsızlardan bir adayın, seçilebilmesi ola
nağı da şu anda çok zayıf görünmektedir. 

Bu güçlüklere rağmen seçim sürdürülürse 
sonunda bir aday seçilemez mi?.. Belki seçi
lebilir belki seçilemez. Seçilip seçilemeyece
ğini şu anda kimse söyleyemez, fakat turların. 
uzamasından veya 28 Marta kadar bir sonuç 
almamamasından, içinde bulunduğumuz koşul
larda bâzı sakıncalar doğabileceğini herhalde 
herkes kabul eder. En azından, sakınca doğ
mayacağını kimse temin edemez. 

Öte yandan, içinde bulunduğumuz koşullar 
ve izlenen bâzı yöntemler, 12 Mart 1071 Muh
tırasının verilişinden bu yana siyasetle, ola
ğan demokratik ölçülerin ötesinde ilgilenmek 
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'durumunda, kalan Ordumuzun, bu ilgi
sini, Cumhurbaşkanı seçimi sırasında, demok
rasimiz ve Parlâmentomuz açısından da, Ordu
muz açısından da çok sakıncalı bir noktaya 
vardırmıştır. Ordu yetkilileri, Orduyu siya
setle bu ölçüde ilgilenme noktasından sarsın
tısız olarak geriye çekebilmenin özlemi için
dedirler. Herkesin görebildiği bu özlemi, bu 
isteği saygıyle karşılamak, bu isteğin ger
çekleşmesini, demokrasiden yeni tâvizler ver
mek - sizin kolaylaştırmak, herhalde, demok
rasiyi ve Orduyu düşünen her partinin ve po
litikacının ödevi olmak gerekir. 

«Biz böyle şeyleri düşünmeyiz, ne olursa 
olsun» gibi bir davranışı benimsemek, bizim so
rumluluk anlayışımızla bağdaşmaz. 

12 Mart 1971'den bu yana C. H. P. önce bir 
bölümüyle, bâzı iç sarsıntılardan ve ayrılma
lardan sonra bütünüyle Ordunun siyaset'lıe ilgi
sine besin ve açılk olarak karşı çıkmıştır, fakat 
karşı çıkarken, Ordumuzun huzurumu • ve itiba
rını da daima ve özenle gözönünde tutmuştur. 
Şimdi bunu her zamankinden daıha çok gözömün-
de tutma durumunda görüyoruz kendimizi. 

Ordumuz, Cuımlhurlbaşkaaı seçimi dolayısıy-
lle, şu ana kadar yeıra'lan giellişımıeleri, bendi dışın
dan geılen bâzı kışkırtmalara kapıllmabsızın, bü
yük bir olgunlulMa karşılamıştır. Ordum/uzun 
gösterdiği bu olgunluk, omun itibarını zedele-
meik şöyle dursun, bütün dünyada yükseltmiş
tir, fakat Ordumuzun gösterdiği bu olgunluğu 
istismar etmieğe ve zorlamaya da hiçbirimizin 
Ihalkkı yoktur. 

Oumıhuriyet Halik Partisi olarak biz, Ordu
mun siyasetle (girmesine öteden beri karşıyız, fa
kat bâzı siyasetçilerin veıya siyaset heveslileri
nin, Ordunun topu tüfeği vardır diyerek, Ordu 
devrimcidir veya değildir diyerek, Orduyla il
gili tertipler içine girmişlerine, Orduya siyaseti 
»ekimalarına da <en az o kadar karşıyız. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Bunu hiçlbir zaıman meş
ru siyaset saıymadıikj saymayız. 

Bunlara karşı olmamızın doğal sonucu ola
rak da biz, Cumhuribaşlkanı seçiminin adetâ, Or
duyla ilgili bir plelbisıilt durumuna getirilmesini 
kaibul ötmeyiz, bu görüntüyü ister istem'ez vere
bilecek bir Cumhurbaşkanı seçimline katkıda bu
lunmayız^ 

Son günlerde kamuoyunun önünde 'bâzı il
ginç çelişkiler ortaya çıbııyor... Bâzı kimseler dev

rimcilik açısından, adetâ Ordu adayı 'gibi gör
dükleri bir kimlsenin seçilmesini istiyorlar, böy
le bir seçime katkıda bulunmamayı devrimıcili-
ğe ihanet sayıyorlar. Devrimcilikle hiç ilişiği 
'bulunmayan, hattâ devrimcilerle can düşmanı 
'olan bâzı kimseler veya çevreler de, kendi siya
sal almaçlarına aynı yolldan ulaşabilecıeıkleırini 
düşünür gibi görünüyorlar. Her iki taraf da içi
ne düştükleri çieılişkiyi artık farkeıtmeğe başla
mış oillmıalıdırlar. 

Biz, Ordunun toplujmldaiki yerlini, devriıncililk 
aıçıismdan da başka siyasal eğilimler vieya almaç
lar açısından da değerlendi nineyi reddederiz. Or
dunun Anayasamızda/ki ve Devlet güvenliğin-
deki yıeıri ve ödevi no ise, bizim 'gözümüzde Or
du için toplumda gerekli, geçerli ve sağlıklı olan 
yer ve ödev odur. 

Biz C. H. P. olarak öyle inanıyoruz ki, için
de bulunduğumuz ortamda Cumlhurbaşikaııı se
çimi dolayısııyıle doğan, bunalımı - bunalım için
deki bunalımı - Parlâmientonun da Ordunun da 
itibarını zedelemeksizin ve demokrasimizi yeni 
ve dalha ağır tehlikelerle düşürimieiksizin gidere-
ıbilmıenin, bu aşamada geçerli olabilecek yolu, 
Cumhurbaşkanı seçimini yaklaşan gemlell sıeıçim-
lierden sonraya eritelemielktir. 

Aynı derecede geçerli ve demokratik başka 
çözümler de belki bulunabilir. Önyargıyla «bu
lunamaz» demiyoruz, fakat şu ana kadar bulu
namamıştır, 

Erteleme çöızümıünün de Parlâmen'tio aritme
tiği açışımdan geçerli olmadığı ortaya çıkarsa 
nle olur?.. Bu çözüm iyiniyetle ve, içtenlikle dıe-
mendikteın sıonra, sonuç alınama,zSa yeni bir du
rum ortaya çıkar. O yeni durumda belki yeni 
çözümler do belirir aima bu aşamada belirmiş 
değildir. 

Eğer Cumhurbaşkanlığı bunalımımı esıenlik-
le geçirebilirsek, bu bunalımı eslenlikle geieire.-
bilniıelk için erlteleme formülünde birtSeşebilirsıek, 
topluma huzur gelecektir; Türk Pariâımıeınıtiosu-
nıa ve demokrasisine beslenen umıut ve güven 
artacaktır ve Ekim ayındaki genel seçimlerin 
huzur ve güvenlik içinde yapılaibilmıesi çok ko
laylaşmış olacaktır. G'enel seçimlerden sıonra de-
m'Oİkralsimiz bütün kuraıllarıyla işlomteğe başlı-
yalbiliec ektir. Üstelik Parlâni'enıtıomun kompozis
yonu büyük ölçüde değişeöcıktir. 

İki yıldır rejimin geçirmekte olduğu sarsın
tıların, Parlâmenıto bomıpozisyouun da olağan-
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üstü etıkiLeri olmuştur. Bugün hangi partinin 
millî iradeyi ne. ölçüde yansıttığı belli değildir. 
ParlMımeıntoda, henüz bir genel seçim smaıvıındaın 
ıgeıeımeımiş parti grupları bulunduğu gibi, önü
müzdeki seçim sınavımdan nasıl bir sonuç ala
cakları belli olmayan parti grupları da vardır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu katlar elverişsiz, bu kadar sakıncalı ve 
.ınıi'llî iradenin bu kadar belirsiz olduğu bir dö
nem, herhalde, 7 yıl için Dervllet Başklanını seç-
:meık bakımımdan ç(ok uygun bir dönem sayıla-
ıı naz. 

C. H. P. işte bu edenlerle, - geçerli, dıemoık-
ıratik, ve huzur getirici başka bir çözüm bulu
namadıkça - Anayasaya bir geçici madde eklie-
msireik Cumlhu^balş'kanı seçiminin iki yıl ertelen-
'miesini uygun görmektedir. 

Bu, Anayasayı değiştirmek değildir. Bu, re
jimi . değiştirmek hiç değildir. Bu, rejimin, ge-
çiraueikte oildüğu sarsıntıyı daha sakıncalı ölçü
lere vardırmaımaık üzıere, geçici bir tedbir alın
masından ibarettir; Anayasaya, bütünlüğünü 
bozmaksızın, iki yıl için bir geçici madde ek
lenmesinden ibarettir. 

Bu yüzden Cumhuriyetin zedelenmiş olaca
ğı hele yıkılmış olacağıı yolundaki iddialar, bi
ze göre çok yeisiz olduğu gibi, tam tersine, bu 
yola başvurulmazsa, gerek Cumhuriyetin gerek 
demokrasinin bâzı tehlikelerle karşı karşıya 
kalmasından kaygı duyulabilir. 

Cumhuriyetin yaşayıp yaşamaması, Cum
hurbaşkanlığı süresinin geçici olarak, bir defa
lık, uzatıılıp uzatılmamasına bağlı değildir. 
Cumhuriyetin yaşayıp yaşamaması, şimdi teh
likede bulunan veya askıya alınmış olan bâzı 
kuralların tam işleyip işlememesine bağlıdır. 
Biz kuralların tam işleyeceği bir ortamda bu 
seçimi yapmanınm daha yararlı olacağımı dü
şünüyoruz. 

Kendisine özgü koşulları da beraberinde ge
tiren bir ara rejimden geçiyoruz. Böyle bir ara 
rejimin, çetin sorunlar karşısında bâzı ara for
mülleri zorunlu kılması doğaldır. Anayasaya 
eklenmesini istediğimiz geçici madde böyle bir 
ara formüldür. 

Anayasanın temel hak ve özgürlüklerle il
gili bâzı maddelerini hiç gözlerini kırpmadan 
değiştiren bâzı çevrelerin şimdi, Anayasaya, 
geçici koşulların gerekli kıldığı bir geçici mad-
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I de eklenmesine karşı bu kadar duyarlık göster
melerini haklı sayamıyoruz. 

Anayasa Komisyonu kararına karşı olan 
bâzı sayın üyelerin verdikleri muhalefet şerhin
de şöyle deniliyor: 

«Şahıslar için ne kanun ve ne' de Anayasa 
değişikliği yapılamaz. Başta Anayasa olmak 
üzere bütün kanunlar, gayri şahsîdir; genel
dir. Halbuki bir fani için Anayasa değişikliği 
yapılıyor.;) 

Bizim açımızdan bu görüşe katulma olana
ğı yoktur. Anayasaya eklenmek istenen geçici 
madde, bir «şahıs» için, 'bir «fani» için değildir. 

j Bir şahsın görev süresini uzatmak için değil
dir. 'Sağlıklı biçimde yapılamayacağı ve herhal
de kolay sonuç vermeyeceği ortaya çıkmış olan 
bir Cumhurbaşkanı seçimini, sağlıklı biçimde 

j yapılabileceği bir zamana, ve ortama ertelemek 
içindir. 

Gene muhalefet şerhi veren sayın üyeler di
yorlar ki, «Sayın Sunay'ın 15 Ocak 1973 tarih
li Kurban Bayramı mesajında «gaflet ve dela
let içinde oldukları şüphesizdir» dediği ve böy
le tavsif ettiği şahıslar, ne olmuştur ki, şimdi 
.Sunay'ın görevinin uzatılmasının şampiyonlu
ğunu yapmaktadırlar?..» 

Bizim Anayasaya bir geçici madde eklen
mesini istememizin nedeni ve gerekçesi, 'Sayın 
ıSunay'ın Cumhurbaşkanlığındaki görev süre-

| sini uzatmak değildir. Sonuç ona varsa bile, 
Anayasaya böyle bir geçici madde eklenmesini 
istememizin nedeni ve gerekçesi şimdi yapıla-

1 mayan, ille yapılması için başvurulacak zorla
malardan veya .ısrardan ise sakıncalar doğabile
cek olan bir seçimi, daha uygun bir zamana er-

j tele inektir. 
Devletin, Cumhuriyetin, demokrasinin esen

liği bakımından bu kadar önem taşıyan bir ko-
I nııda, »Sayın 'Sunay'ın şahsını düşünmeğe hak

kımız olmadığı gibi, kendi şahıslarımızı düşün
meğe de hakkımız yoktur. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

İçinde bulunduğumuz koşullarda, Cumhur
başkanı seçimini iki yıl ertelemeyi, rejim açı
sından uygun çözüm olarak görmemize rağmen, 
«Sayın Sunay vaktiyle bizim için şöyle konuş
muştu» diyerek, böylesine kişisel ve duygusal 
bir etki altında kalarak bu çözümü reddetse 
idik, asıl o zaman herkesin bizi kınamağa hak-

I ki olurdu. 

— 315 -> 
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Herkesin kişiliğini aşan bir devlet sorunu 
ile karşı karşıya 'bulunuyoruz; öyle bir soruna 
çözüm arıyoruz. Öyle bir sorun karşısında kişi
sel. duygularımızı hesaba katanı ayız. Kaldı ki, 
Sayın iSunay'm o sözlerinin, kendimizden baş
kalarına tasa olmasını da anlıyamıyoruz, Biz, 
zamanında o sözlere gereken cevabı verdik. Sa
yın Cumhurbaşkanı da, o sözleriyle bizi kastet
me mi§ olduğunu, gereksiz alınganlık gösterdi
ğimizi, daha sonraki bir görüşmemizde ifade et
ti. 

Hizi kastetmiştir veya kastetmemiştir; kar
şı karşıya bulunduğumuz soruna çözüm arar
ken, bunun muhasebesini yapmak bizim bile 
hakkımız değildir; nerede kalmış başkalarının 
hakkı olsun! (CHP sıralarından alkışlar) 

Hizim tasamız, böyle kişisel ve duygusal 
meseleler değildir.,.. Bizim tasamız demokrasi
dir. Demokrasiyi yeterince umursamayanlar, 
demokratik rejimle ilgili riskler göze alabilir
ler. Cumhuriyet Halk Partisi öyle riskler göze 
alamayacak kadar demokrasi üzerinde duyar-
ljğı olan bir partidir; kendi kaderini Türkiye' 
de demokrasinin kaderine bağlamış olan bir 
partidir. (CHP sıralarından «Brav» sesleri, al
kışlar) 

Yakın veya uzak geçmişte, demokrasiyi kur
tarmak ve korumak uğruna kendimizi tehlikeye 
attığımız çok olmuştur. Gerekirse o uğurda 
kendimizi, kişiler veya parti olarak, gene her 
türlü tehlikeye atarız. Fakat kişisel duygularla 
veya ince parti hesaplarıyla, demokrasiyi teh
likeye atan bir parti, demokrasi üzerine kumar 
oynayan bir parti hiçbir vakit olmadık ve ol
mayacağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışla ve bu 
düşüncelerle, Cumhurbaşkanı seçiminin, yakla
şan genel seçimlerden sonraya bırakılmasını, iki 
yıl ertelenmesini sağlayacak bir geçici madde
nin Anayasaya eklenmesine oy vereceğiz. 

iSaygılar sunarım. (CHP sıralarından sürek
li alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
!Saym Hasan Din çer, buyurunuz efendim. (A. P 
sıralarından alkışlar). 

BASAN K O R K I M J A Z C A N (Denizli) — Sa
yın Başkan, buradaki listeye göre söz hakkı 
bendeydi. 

BAŞKAN — Listeyi ben gönderdim; şim
di sıra sizin, sizden sonra Sayın îsmet Kapı-
sız'ın. Grupları birer kere konuşturuyorum, 
ikinci sıranızı da vereceğim efendim. 

i > uyu r u n efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN DİNÇEK 
(Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Anayasaya bir geçici madde eklenmesi tek
lifini müzakere ediyoruz. Bu geçici maddenin 
muhtevası altı tur yapılmış olmasına rağmen 
neticesi alınamayan Cumhurbaşkanı seçiminin 
iki sene süre ile ertelenmesinden ibarettir. 

Niçin böyle bir teklifle Yüce Meclislerin hu
zuruna gelmeye ihtiyaç hâsıl olmuştur mesele
sini, teklifimizin gerekçesinde gayet net olarak 
belirtmiş durumdayız. Buna rağmen mesele 
üzerinde çeşitli eleştiriler oldu. Bu itibarla, ne
denleri üzerinde bir nebze durmakta fayda mü
talâa ediyorum. 

Anayasamızın 95 nei maddesine göre Cum
hurbaşkanı seçimi için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Mart'm 13 ünde toplanmıştır. Bu top
lantıda üç sayın aday çıkmış, teklif edilmiş ve 
fakat lo ünde yapılan altı tura rağmen hiçbiri
si Anayasanın öngördüğü yeterli oyu toplaya
mamıştır. 1b sında yapılan turlarda da, yine 
hiçbir aday yeterli oy toplayamamıştır. Ayın 
13 ünde yapılan toplantıyla 16 sında yapılan 
toplantı arasında geçen 2,5 gün içerisinde Ada
let Partisi Senato Grup Başkanı ve Adalet Par
tisi Meclis Grup Başkanvekilleri toplu bir hal
de diğer siyasî partilerin grup yetkilileriyle 
temasa geçmişlerdir. Yapılan temaslarda, en 
fazla oy almış olan sayın Tekin Arılburun'a oy 
veremeyecekleri, vermeyecekleri cevabı alın
mıştır ve başka alternatiflerin denenmesi halin
de de bu katı durumun yumuşamayacağı inti
baı alınmıştır. O kadar ki, ]>emokratik Parti 
Grup Başkan vekil i ,Sayın Korkmazcan, bu te
maslardan sonra hemen basma bir demeç ver
mek suretiyle «Biz kendi adayımıza oy vermek
te devam edeceğiz, bir başka adaya oy vereme
yiz, vermeyeceğiz» diye açıklamış durumdadır. 
Hattâ grup yetkililerinin bu temaslarında tur
ların devamı ne kadar uzarsa uzasın, ne kadar 
artarsa artsın bu kararlarından vazgeçmeye-
çeklerini ifade etmiş durumdadırlar. 
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Şimdi, altı tur yapılmış netice alınamamış; 
temaslar yapılmış, en çok oy alan adaya oy ve
rilemeyeceği, verilmeyeceği kesinlikle ifade 
edilmiş. Bundan sonra turlara devamın ne fay
dası vardır, turlara devamda nasıl bir çıkar yol 
vardır"?.. Bunu anlamak hakikaten güçtür. Man
zara-'bu kadar sarih olarak ortaya konmuş, 
turların verdiği neticelerle ortaya çıkmış, te
masların verdiği sonuçlar bunu meydana çıkar
mış. Ondan sonra başka alternatifler denenme
si veya turlara devamın faydalı olacağı şek
lindeki mütalâaları anlamaya imkân yoktur. 
Yani, şu kısa maruzatımla turlara devamda hiç
bir fayda olmadığı, oyların çeşitli sebeplerle, 
temayüllerle, düşüncelerle muayyen istika
metlerde donduğu kesinlikle ortadadır. Hal 
böyle iken turlara devama taraftar olmak, tur
lardan beklenen neticeyi alamamanın inkisarı
nın meydana çıkaracağı ihtilâfları ve sakınca
ları bile bile göze almak olur. 

Şimdi manzara bu olunca, Anayasamıza gö
re de (Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin Devle
te bir baş seçme görevi var. Bu görevi nasıl ye
rine getirecek) meselesi ile karşı karşı kalmış 
bulunuyoruz. Bu görevi, adaylara oy vermek 
ve turlara devam etmek suretiyle yerine getir-
remeyen ve yerine getirmesi imkânı - arz etti-. 
ğim şekilde - mümkün görülmeyen bir Meclisin 
mensuplarının, o Mecliste en büyük çoğunluğu 
temsil eden bir partinin mensuplarının ne dü
şünmesi lâzım geldiğini, beraberce ve insafla 
mütalâa etmek zaruridir. Turlara devamda fay
da yok. Ama, Devleti başsız bırakmakta sakın
ca var. O halde bir çıkar yol, bir formül bul
mak, bir tedbir, çare bulmak ihtiyacı kendili
ğinden ortaya çıkıyor. 

Deniyor ki; «'Efendim, turlara devam neti
ceyi almaya yetmeyebilir. Ama Anayasamız bir 
vekâlet müessesesi kurmuştur. Şayet Cumhur : 

başkanı ayın 28 ine kadar secilemezse, vazifeye 
vekili devam eder. Ondan sonra da secilemezse 
vekili yine devam eder.» 

Evet, Anayasamızda bir vekâlet müessese
si var. Ama vekâlet müessesesinin mahiyeti 
«muakkatlik» ifade eder, Bizat vekâlet mü
essesesinin bünyesinde bu vardır. Kaldı ki; 
Anayasamız kabul ettiği vekâlet müesseseleri
nin her birinde en kısa zamanda doldurulma
sı esprisi içerisinde tedbirler getirmiştir, Ez-

I cümle, bir Bakanlık inhilâl ettiği zaman, o Ba
kanlık ancak 15 gün vekâletle idare edilebilir. 
Xeden'? Vekâletin uzun süreli devamının, veki
lin asil gibi vazife görmesi imkânlarını buiama-

I ması ve tatbikatta bunun görülmüş olması ay
nı kuvvette ve müessiriyette meseleye devamı
na imkân olmadığı meydana çıkmış ve bu tedbir 
Anayasamızca benimsenmiştir. 

.Şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri husu
suna gelelim: 

Başkanlık inhilâl ettiği zaman Anayasamız 
Meclis Başkanını, Meclisleri derhal toplantıya 
çağırmakla vazifelendirmiştir. Bu derhal top
lantıya çağırmanın esprisi nedir? Eğer vekâlet
le uzun süreli idaresi Anayasaca sakıncalı gö
rünmese ve bunun uzun süreli devamında her
hangi bir mahzur mütalâa edilmemiş olsaydı, 
Meclis tatilde dahi olsa derhal toplanmaya çağ
rılması şeklinde emredici bir kayıt koymaması 
icabederdi. Bu misalleri çoğaltmak mümkün
dür. Demek ki; Anayasa vazıı vekâlet müesse-

I sesini, muvakkati iği hüviyeti içerisinde ve suiis
timale gitmeden ancak istimal edilir bir mües
sese olarak kabul etmektedir. Hal böyle olun
ca, «Cumhurbaşkanını seçemezsek vekâletle ida
re edilir» gibi bir düşünce ile meseleyi geeiştir-

I inek; zannediyorum ki, meselenin ifade ettiği 
ciddiyetle bağdaşır bir düşünce olamaz. O hal
de mutlaka bu işe, vekâlet müessesesine bağ
lanmadan, onu lüzumunda istimal etmek şar-
tıyle bir çözüm yoluna götürmek mecburiyeti 

I vardır. Çözüm yolu - sözlerimin başında ifade-
ettiğim gibi - turlara devamda bir ümidi, bir ih-

I timali ve imkânı artık kaybetmiş olmamız iti
bariyle başka bir çözüm yolu bulmak gerek
mektedir. • 

Bizim düşüncemize göre ve bizim düşünce
mize ortak olmuş bulunan diğer bir Partinin 
düşüncesine göre bu çözüm yolu, «erteleme» 
dir. 

Şimdi, «Cumhurbaşkanı seçiminin iki sene 
j süre ile ertelenmesi Anayasaya aykırı mıdır, 

Cumhuriyeti ortadan kaldırır mı?» meselesine 
gelelim. 

Muhterem arkadaşlarım; burada buna mu
halefet eden arkadaşlar, meşgul olduğumuz 

I mevzuun bir Anayasa değişikliği olduğunu 
unutur görünerek; bir yasa yapılırken veya 

[ bir yasa değiştirilirken, Anayasaya riayet mec-. 
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buriyetine ait olan hükümleri, kayıtları dile ge
tirmişlerdir. Anayasa bir kanım değildir. Ana
yasa anayasadır. Anayasayı değiştirecek mües
sese de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ana
yasanın tek bir maddesini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi değştirmeye yetkili değildir. 
Ama onun dışındaki bütün maddelerini, bir
çok maddelerini ve hükümlerini, zamanın icabı
na ve memleketin menfaatlerine, gerçeklerin 
emrettiği istikamette değiştirmek suretiyle va
zifesini yapar. Büyük Millet Meclisinin seçmen
den aldığı irade ve Anayasanın kendisine tanı
mış olduğu haklar, bunu yapmasını mümkün 
kılar. 

Binaenaleyh, Büyük Millet Meclislinin ka-
rarıyle her iki Meclisin 2/3 ç'oğunluğuyle - şa
yet çıkarsa-'çıkacak ollan bir Anayasa değişik
liğini, Anayasaya bir 23 ncü madde ilâvesine 
aidolan bir değişikliği «Anayasaya aykırıdır» 
şekldnde mütalâa etmek doğru değildir. Evet. 
«Reisicumhur seçiminde, Anayasanın 95 ve mü
teakip maddelerine gösterilmiş olan usuller bir 
tarafa bırakılıyor» Doğrudur. Ama, bir zaru
retin ilcasııyle bir formül, bir alternatif bulun
ması düşüncesiyle ihtiyar edilmiş, olan bir yol
da,. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — O zarureti siz 
ihdas ediyorsııiınnz. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Anayasa
nın Cumhurbaşkanı seçimine aidölan bu mad
delerinin ihmali, hiçbir zaman Anayasaya ay
kırı oîlmaz. Çünkü aslımda bir seçim yapmıyo
ruz. Bir seçim yapıp da, bu maddeleri tatfbik 
ctmemezlik halini göstermiyoruz. Sadece seçimi 
ert eliyoruz. 

iMulhterem arkadaşlarım; Anayasada ertele
me müessesesi yeni değildir. Bu Meclis 1971 de 
ve clalha önce Anayasa değişiklikleri yaparken, 
bu nevi tasarruflar yapmıştır. Eızcümle, Yük
sek Savcılar Kurulumu kaldıran nevi tasarruf
lar yapmıştır. Ezcümle, Yüksek Savcılar Kuru
lunu kaldııran bir madde kalbul ederken, bir ge
çici madde ile Yüksek Savcılar Kuruluna üye 
olan bütün savcıları Yargıtay üyesi yapmıştır. 
Bu iddiayı yapan arkadaşlarımın dikkat nazarı
na sunuyorum: Şimdi aynı Anayasada hüküm
ler, seçimi hükümleri var. Yangıtaya üye nasıl 
seçilir? Muhtelif maddelerle bunu Anayasa ted
vin etmiştir. Der ki; «Yangıtaya üyeyi Yüksek 
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Hâkimler Kurulu seçer.» İşte size Anayasada 
mevcut bir seçim mekanizıması örneği, ve Ana
yasanın bir ek maddesiyle Meclisin teşrii bir 
tasarrufııyle bir nasıp ve tayin «keyfiyetti örneği. 

Yine, Anayasa değişikliğinde iki defa Sena
to kısmî seçimlerini ikişer sene süre ile ertele
dik. Anayasalda Senato seçimlerinin ne zamanı 
yapılacağı ve nasıl yapılacağı hepsi yazılıdır. 
Erteledik; Anayasaya aykırı oldu mu? Ve bu 
ertelemeleri yalnız Adalet Partisi, yalnız Cum
huriyet Halk Partisi değil, şimdi bu teklife! 
muhalefet eden diğer partilerin sayın üyeleriy
le beraber hazırladık ve.. 

GEVAT ÖNDER (Erzurum) — Biz muha
liftik. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Beraberce 
burada oy vermek suretiyle neticeyi aldık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Senato seçi
mini erteliyoruz, bu Anayasaya aykırı olmuyor. 
Buna «evet» diyoruz. Yüksek Savcılar Kurulu 
üyelerini, Yarigıtaya üye yapıyoruz, buna da 
«evet» diyoruz, sıra Cumhııribaışkanınm süresi
nin iki sıene ertelenmesine gelince buna, «hayır» 
diyoruz. Hakikaten bu mantığı anlamaya imkân 
yoktur. O kadar ki; Senato seçimleri erteleni
yor, bu seçmene ait bir haktır, biz burada Teş
riî Meclis olarak durduruyoruz.. Pekiyi, Cum
hurbaşkanı seçiminin ertelenmesi kime ait bir 
haktır? Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması ki
me verilmiş bir haktır ? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Vazife. 
HASAN DİNCER (Devamla) — Meclislere. 

(Meclisler başkasının hakkının istimalini .erteler
ken ses çıkarmıyoruz, ama kendi hakkının isti
malini ertelerken kıyameti koparıyoruz, bunu 
da anlamak güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklif kalbul 
edilir veya edilmez, şüphesiz bu Meclislerin bi
leceği şeydir. Meclislerin hür iradesinin neticesi 
ne olursa, ona hürmet hepimizin borcudur. 
Ama bu vesile ile Meclislerin iradesine bir nevi 
gölge düşüren bâzı mütalâalar serdetmek, eleş
tiriler yapmak, zannediyorum ki, biç kimsenin 
hakkı değildir. Meclisler bunun müspetini de 
menfimi de hür iradesiyle yapacaktır. Adalet 
Partisi yşimdiye kadar daima hür iradeyi mü
dafaa etmiş bir partidir ve bundan sonra da 
bundan ayrılmayacaktır. Bugün getirmiş ol
duğu teklif, Anayasaya geçici 23 ncü madde 
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olarak eklenmesine aidolan bu teklif kendi hür 
iradesinin, serbest düşüncesinin mahsulüdür ve 
bu teklif etrafında vereceği oylarda yine bu 
bu iradenin, bu düşüncenin mahsulü olacaktır. 

SAMİ ARiSLAN (Denizli) — Cülus değil 
mi! 

HASAN DİNCER (Devamla) — Bunu şöy
le veya böyle lâf atmak suretiyle bu mütalâa
nın karşısında oldukları için, kıymetsiz düşür
mek çalbaları içinde meseleyi ele almak sure
tiyle yapılacak her türlü düşünce, konuşma 
bizim kılımızı kıpırdatmaz. Çünkü, Adalet 
Partisi, her meselesini milletin huzurunda ve 
açık olarak vazetmektedir. Adalet Partisinin 
ıgenel başkamı, Adalet Partisinin sayım üyeleri 
Ibu hür iradenin, meşruiyetin ve Parlâmento
nun daima müdafileri olmuşlardır, müdafii ol
maya devam edeceklerdir. 

Şunu bu vesile ile gayet acık olarak ifade 
etmekte fayda görüyorum.: Çankayaya giden 
yol.. 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Mason lo
calarımdan ıgeçer. 

HASAN DİNCER (Devamda) — Büyük Mil
let Meclisinim hür iradesiyle alınacak karar
larla ancak açılabilir. Ve Çankayada oturma; 
ancak, bu hür iradenin ve hür kararın mahsulü 
olabilir. Onun dışında başka türlü düşünce 
sahipleri varsa, Adalet Partisinin bu kesin ka
rarlılığını 'bir kere daha kendilerine hatırlat
makta fayda mütalâa ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. (Adalet Partisi sıra
larından, alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grnjbıı adı
na ikinci defa konuşmıak üzere Sayın Hasan 
Korkmazcan, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Konuş
mama daha önce kaldığım noktadan devam edi
yorum. 

Cumhuribaşkanı seçiminin iki yıl ertelenme
si ve görevde bulunan Cumlıurîbaşkanmın görev 
süresinin iki yıl uzatılması yolundaki kanun 
teklifinin burada Anayasanın bâzı maddelerine 
aykırılığını değil, belli iki maddesine aykırılı-
ğmıi fade etmiştik. Bu maddeler Devletin şek
lini ortaya koyan «Cumhuriyet» maddesiyle il
gili 1 nci madde ile, bu maddenin değiştirile
meyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edi-

J lemeyeceğini ortaya koyan 9 ncu maddesidir. 
Biraz önce bir sayın gruibun temsilcisi, bizim 
konuşmamızda hiçbir suretle bahis konusu ol
mayan bir yanlışlık içinde olduğumuzu zanne
derek bâzı mütalâalarda bulundular. 

Biz Demokratik Parti Gru'bu olarak; Mec-
I üslerin Anayasa değişiklikleri yapabilecekleri

ni ve bu değişiklikleri hür iradesiyle her mad
de hakkında kullanabileceklerini öteden beri sa
vunuyoruz. Ancak, Anayasada değiştirilemeye
cek 1 nci ve 9 ncu «iadeler vardır. Bu madde
lere aykırı olan her teklif de yalnız mevcut 
Anayasaya değil, Anayasanın kurduğu Cumhu
riyet rejimine aykırıdır, nunu ifade etmiştik. 

Şimdi, Sayın Cumihurnaşkanmm durumunun 
bir başka özelliği vardır. 13 Mart 1973 tarihin
den önce görev başında bulunan Cumhurbaşka
nı ile 13 Mart tarihi 28 Mart tarihi arasındaki 
Cumhuıibaşkanmm durumlarında hukukî bâzı 
farklılıklar da mevcütur. Bugün için Sayın 
Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanının seçil
mesi mekanizması işlemeye başladığı için artık 
bir eski Cumihur^başkanı durumundadır. Dev-, 
let Başkanının kesintisiz olarak devamını sağ-

I lamak maksadı ile Anayasamız, «Cumhurbaş
kanının görev süresinin tamamlanmasından 15 
gün önce seçimlerin yapılması» nı emretmiştir. 
Bu durumda hukukan Sayın Cumhurbaşkanı, 
seçimi öne almaya karar vermiş bir Meclisin 
durumundadır. Veyalhut düşürülen veya istifa 
eden bir Hükümetin; yeni Hükümet işbaşına 
gelinceye kadar göreve devam etmesi durumun
dadır. Nasıl, kendi seçim dönemini öne alan 
bir Meclis, bu kararından vazgeçip tekrar süre
sini uzatmaz ise, 1 Tek Meclis alıyor bu kara
rı - nasıl düşen bir Hükümet, güvensizlikle ve
ya çekilme suretiyle düşen bir Hükümet yeni 
Hükümetin kurulma hazırlıkları sırasında, «ben 
istifamı geri alıyorum» diyemiyorsa, Sayın 
Cumhurbaşkanının, /bu son 15 günlük süresinin 
farklılığı bu durumlara benzemektedir. Sayın 
Cumhuribaşkanınm görev süresini uzatmiak de
ğil, fakat 'Cumhuribaşkanı seçimini ertelemek 
yolundaki teşebbüslerin bu 15 günlük süre iş
lemeye başlamadan yapılması .halinde bir baş
ka yol taki'bedilebilirdi; o yol da biraz önce 
konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi olsa olsa Sa
yın Cumlhutfbaşkanının tekrar aday olması hu
susunu kayıtlayan hükümlerin ortadan kaldırıl-

I ması olalbilirdi. Yoksa üç ay önce de ele alm-

— 319 — 
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mış oka idi bir Cumhurbaşkanını seçimsiz ola
rak işbaşında tutmayı hedef alan bir teklifi 
Cumhuriyet .rejimi ile ve Anayasanın 1 nci 
maddesi ile 'bağdaştırmak mümkün olmazdı. 
Esasen 29 Teşrinievvel 1929 tarihli Teşkilât 
Esasiye Kanununun bâzı mcvadmı değiştiren 
kanun metninde Türkiye Reisicumhurunun bir 
intihap devresi için intihaSbolunduğu ve vazi-
fe-i riyasetin yeni Reisicumhurun intihabına 
kadar deviam ettiği hükmü ile birlikte tekrar in
tihabının caiz olduğu hükümleri yer almıştı. 
O zamanki işleyişte Cumhurbaşkanının ikinci 
defa a'day olması imkânı tanındığı gibi süresi 
dolduktan .sonra yeni Cumhurbaşkanı seçilin
ceye kadar vekâlet etmek hakkı da tanınmış
tı. Eski Anayasada me-vcudolan bu hakkı 1961 
Anayasası açık olarak 100 ncü madde ile kal
dırdığına göre Sayın Cumhurbaşkanının 28 
Marttan sonra vekâlet etme hakkı dahi yok, bu
günden açık olarak bilinen bir husus aday ol
mak 'hakkı dahi yok, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatı yok. Bütün bu yoklukla
rın karşısında bir şahsı Anayasa yolu ile Dev
letin başına getirme gayretleri var. Anayasası 
olan her devletin hukuk düz'eninde Devlet baş
kanlarının hangi yollarla işbaşına gelecekleri 
yazılıdır. Kırallıkların bulunduğu, taçlı demok
rasilerin bulunduğu memleketlerde dahi Devlet 
.başkanları Anayasa yolu ile gelirler. Kanunî 
Esaside de Anayasaya uygun olarak Devlet 
başkanları geliyordu. Yani Anayasa hükmü ol-
msı bir şahsı Devlet Başkanlığına seçimsiz ola
rak getirmeye ve ona Cumhurbaşkanı dedirt
meye kâfi değildir. 

Şimdi arkadaşlarımız hu noktaya nerelerden 
geldiğimiz hususunu kamuoyunun unuttuğu 
noktasından hareket etmek suretiyle bir çık
mazdayız, bu çıkmazdan da ancak şu yolla 
kurtulabiliriz iddiasını ortaya atıyorlar. Evvelâ 
herkesin sorumluluğunun tarih Önünde ortaya 
çıkabilmesi için bu noktaya hangi hâdiselerin 
içinden geçecek geldik, onu tespit edelim. Ay
rıca bugün Türkiye'de demokrasiyi kurtaracak 
tek formüldür diye kamuoyuna' açıklanan ve 
biraz önce hu kürsüden müdafası yapılan tezin 
vaktiyle aynı kişiler tarafından ne şekilde tav
sif edildiğini de gazete kupürlerine dayanarak 
ifade edelim. O zaman .gerçek bir kere dıaha 
bir başka yönden de açıklığa kavuşmuş olacak
tır. 

| Şimdi bu olayların taraflarından birisi Sa
yın -Cumhurbaşkanı Sunay'dır. Sayın Cumhur-

I başkanının görev başına iki yıl daha kalması 
teklifi bundan iki ay kadar önce kamuoyuna 

I açıklanmıştır ve Anayasa Komisyonunda dün 
yapılan müzakere zabıtlarına dayanarak ifade 

I ediyorum, bu temayül ve bu teklif Sayın Baş
bakan tarafından bugünkü teklifin sahibi olan 

I partilere resmen götürülmüştür. 'Silâhlı Kuv-
I v eti erin Cumhurbaşkanı seçimi konusunda şöy-
I le bir eğilimi var, siz buna ne dersiniz, denil

miştir. Bunlardan çoğunluk partisi ne demiş 
o zaman? Yapılan Sunay teklifi, Sunay formülü 
karşısında nasıl bir tavır takınmış? 

26 Ocak 197.°) tarihli gazeteler'den; «Cum-
I huıbaşkanınm nasıl seçileceği, kimin seçeceğin

den önemli hale gelmiştir. Yani Cumhurbaşkanı 
seçiminin usulü kimin 'seçileceğinden önemli ha
le gelmiştir.» Gelen teklif karşısında çoğunluk 

I partisi liderinin grubunda yaptığı konuşma. 
«Yadırgadığım husus budur.» Bu hususu yadır-

I gamaktadır çoğunluk partisi lideri. Çünkü Cum-
I hurbaşkammn nasıl seçileceği konuşularak hal

ledilecek bir konu değil. Nasıl halledilirmiş? 
I Anayasada usule ve hükme bağlanmış bir ko

nudur.» Hangi Anayasada? 1961 Anayasasın
da, elimizdeki Anayasada, hükme bağlanmış; 
nasıl halle'dilcceğini görüşmeye gerek yok. Ana-

I yasadan uzaklaşarak, olağan dışı çarelere baş-
j vurarak; olağanüstü halden nasıl çıkılacaktır? 
I 26 Ocak tarihli gazetelerden; «Kanaatimce 

bu meselenin bir endişe veya tedirginlik konu
su olması son bulmalıdır. Mart 1973'te Türki
ye Büyük Millet Meclisi, Devletimize lâyik bir 

I Başkan seçecektir. Ondan sonra da Ekimde se-
I çimlere gidecektir.» ve saire. 

Şimdi, meseleye biraz daha vuzuh getiren 
hir başka belge; 28 Ocak 1973 tarihli gazeteler
den: Bir gazeteci görevini yapıyor, bir ajans 
muhabiri, çoğunluk partisi başkanına soruyor. 
«Başbakan, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm 
görev süresinin uzatılması için bir temas yap
madığını belirttiler; böyle midir?» «Başbakan 
o şekilde belirttikten sonra, bana niçin soru 
soruyorsun?» cevabını veriyorlar. Arkasından 
yine muhabir; «Cumhurbaşkanı •Sunay'm görev 
süresinin uzatılması konusunda bâzı çevrelerde 
beliren temayüllerde is nar edilirse, Adalet Par
tisinin bu konudaki tutumu ne olacaktır: «Tür-

J 'kiye Cumhuriyeti Anayasası bâzı şeyleri tayin 
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ve tarif etmiştir, doğrultu vermiştir. Daha doğ
rusu, bâzı şeylere katı hükümler koymuştur. 
Hal böyle olunca neyin münakaşasını yapıyo
ruz?» 

Yine bir soru: «Ama kamuoyuna yansımış 
bir durum var»; gazetecinin sorusu. Cevap şu: 
«Türkiye'de bir Anayasa yok mu ki, bu müna
kaşaları devam ettirip duruyoruz? Türkiye, 
Anayasa ve rejim boşluğu içerisinde mi ki, bu 
münakaşaları devam ettirip duruyoruz. Yani, 
Anayasada olan hükümleri manasız, güçsüz sa
yıyoruz ve onun yerine yeni birtakım hüküm
ler mi koymaya çalışıyoruz ve kim koyacak bu 
hükümleri?» Yine, bâzı çevrelerin bu işi öngö
receklerinden bahsedilince; «Kim bâzı çevreler? 
değişikliğin nasıl yapılacağı Anayasanın için
de gösterilmiş; Parlâmentonun hür iradesi...» 
v. s. deniliyor ve gine aynı günlerde grupta 
yapılan konuşmada «böyle bir yolun, Devlet 
Başkanı seçimi değil; cülus olacağı ilân edili
yor.» İşte, şimdi o cülusun hazırlıklarının ba
şında aynı zıa'tı görüyoruz. 

SEYFİ ÖZTÜfiıK (Eskişehir) — O başka, 
bu başka. 

NÎZAlMiETTİN BRKMEN ('Giresun) — An
lamamışsınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Su
al de belli burada, cevabı da belli. 

Şimdi, bu sözleri söyleyen bir çoğunluk gru
bunun ; önde beliren Cumhurbaşkanlığı seçimi
nin; ufakta beliren Cumhurbaşkanlığı seçimi
nin hazırlıklarını sokaktaki vatandaş dahi me
rak ederken, takibedeceği bir yol vardır. Bu
gün, nasıl, Cumhuriyet ilkelerine de ters düşen 
bir tutumla Anayasayı değiştirme yolunda bâzı 
partilerle anlaşabiliyorlar ise, bu anlaşmaları, 
hukukun ve demokratik prensiplerin içinde ger
çekleştirmek için daha önceden harekete geçe
bilirlerdi. Biz, bu ihtiyaca, 17 Ocak 1973 tari
hinde, Bayram Gazetesinde, Sayın Genel Başka
nımızın yayınladığı makale ile işaret etmişiz: 
«•Yeni Cumhurbaşkanı seçimi için 53 günlük bir 
süre kalmıştır. Devlet ve millet hayatımızı çok 
yakından ilgilendiren ve vatandaşlarımız ara
sında yaygın bir soru haline gelen bu durum, 
ne zaman aydınlığa kavuşacaktır? Aday ve 
adaylar kimdir? Kim olabilir?» Sorularını or
taya atmışız. Daha sonra bir arkadaşımız, bü
tün parti liderlerine; «Bir masa etrafında top

lanarak, Türk Devletinin bir numaralı şahsiye
tinin seçiminde de, millî iradeyi yansıtan Par
lâmentomuzun siyasî partilerini temsilen bir 
araya gelmeniz; hem demokratik düzenin bir 
vecibesini ifa, hem de Parlâmento üstündeki 
baskı idialarını çürütobilmc fırsatı olacaktır. 
•Kamuoyunda ağır basan eğilimi'dile getirdiğim 
inancı içindeyim.» diye telgraf çekmiştir. 

Daha sonra, 19 Şubat tarihinde, Cumhurbaş
kanı adaylarının açıklanması ve. bunların dos
yalarının millete açık olması görüşümüzü ifade 
etmişiz. Buna karşılık, devamlı susmayı tercih 
edenler, 6 ncı turdan sonra göstermelik bir te
masla, kabahati, Demokratik Partinin sırtına 
yıkmaya kalmışlardır. (A. P. sıralarından 
«4 ncü turdan sonra» sesleri) 4 ncü turdan son
ra. Bu temaslarda, göstermelik olan husus şu
dur muhterem arkadaşlarım; 

Bir taraftan, Adalet Partisi Grup Başkan-
vekilleri, 15'er dakikalık aralarla grupları zi
yaret ederken, öbür taraftan, Sayın Meclis Baş
kanı vasıtasiyle, Sunay formülü oluşturuluyor
du. (C. G. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) İki formülü birden oluştur
ma gayreti içindeydiniz. Samimî olmayan temas
lara ve samimî olmayan taleplere elbette kapı
mızı kapatmak bizim vazifemiz'di. Esasen, bir 
partinin oyunu talehetmek için, evvelâ, o parti, 
kararını vermeden, adayını çıkarmadan temas; 
etmek lâzımdı: hem de kapalı kapılar arkasın
da değil, bütün milletin gözü önünde ve Par
lâmentonun bütün gruplarını bir araya getire
rek yapılmalı idi bu. Biz 12 Mart günü saba
hın saat lO'ımda Demokratik Parti Grubunu: 
toplantıya çağırdığımız zaman, Türkiye'nin 7 
yıldır Başkam olan zat, adaylar henüz ortada 
yoktu. 

O şartlar içerisinde, grup toplantımızda, bir 
formül olarak, bir çıkış yolu olarak; dışardan, 
Parlâmento dışından yapılan hazırlıkların kar
şısında açıkça yer aldığımızı tarih önünde or
taya koyabilmek için bir aday ismi tespit et
tik. Bütün bunlar olup bittikten sonra, iki tür
lü faaliyetle, kamuoyunu yanıltmak için, buğu
na kadar olduğu gibi daima kamuoyunu yanılt
ma metotlarıyle hareket edilerek: bizden oy ta-
lebedilmiştir. Aslında, Adalet Partisinin, bir 
başka partinin kapısını çalabilmesi için herşey-
çlen öncej 317 reyi, Saym Tekin Arıburun'ım is-
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sel eri, kamuoyunun, bu kadar unutkanlık için
de takibettiğini mi zannediyorsunuz? İşte 17 
Mart 1973 tarihli gazetelerden Sayın Ecevit'in 
bir beyanı; 

«Bulunacak çözüm yolu demokratik olma
lıdır.» buyuruyorlar; öyle olması lâzım. «Geçer
li olmalıdır.» buyuruyorlar ve «Orduyu tatmin 
edici olmalı.» buyuruyorlar. 

Bir yandan, Ordu tarafından bâzı mizansen
lerle Meclise getirildi diye, bir başka formüle 
karşı çıkmak, hattâ seçimleri 'boykot etmek yo
lluna gidiyorlar; öbür taraftan, yine Ordunun 
bir başka formülünü getirip, milletin önünde, 
«Demokratiktir» diye 'kamufle ediyorlar. Bu 
kimin eliyle, kimin işini görmektir ? 

Şimdi, Cumhurbaşkanı seçimi 13 Maııt 1973 
tarihinde başladığında, Türkiye'de mevcudu lan 
şartlardan hangileri değişti"? Cumhurbaşkanı 
seçimi başladığı gün Türkiye de sıkıyönetim 
vardı, bugün de var. Cumhurbaşkanı seçimi 
başladığı gün, burada konuşulanların bir kıs
mı, dışarıda verilen beyanların bir kısmı san
süre tabi idi.. Bu formül! imzalanıp, Anayasa 
Komisyonuna intikal edinceye kadar da sansür 
vardı; saatler belli, günler belli.. Değişen ne? 
Değişen, şuraya, sayın komutanların Meclis Baş
kanlığından davetiye alarak gelmemiş olmala
rı. Baskı farkı bundan mı ibaret? 

mi etrafında toplaması gerekirdi. Birinci şart 
'budur. 

'SÜLEYMAN DEMİKEB (İsparta) — Gizli 
«y. 

HASAN KOEKMAZÜAN (Devamla) — Bi
rinci şart budur. Gizli rey o ise, o zaman kamu
oyunun karşısına çıkıp «Bizim grubumuz top 
gibi hareket etti.» demeye hakkınız olmaz. 

Bunu yaptıktan sonra muhterem arkadaş
larım, eğer o 317 oy yetmiyorsa, Adalet Parti
sinin, bizim kapımızı çalmaktan önce yapacağı 
başka şeyler vardı. Evvelâ, uzun zamandan beri 
beraberce Hükümet etmekte oldukları partinin 
kapısını çalmaları lâzımdı. Çünkü, olağanüstü 
şartlardan çıkış formülü üzerinde, onların as
garî müşterekleri vardır. O da yetmiyorsa; sini' 
di, Anayasayı ve Cumhuriyet ilkelerini beraber
ce ortadan kaldırmak için anlaştıkları partiye 
giderlerdi, oradan oy taleibcderdi, (D. P. sıra
larından «ıBravo» sesleri >ve alkışlar) . 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bu hâdiseler 
olup gelirken, buraya çıkıp, «Parlâmento hür 
iradesini kullanmıştır. Demokrasi hür irade 
ile oluşmaktadır.» iddiasıyle, ISunay formülü
nün, Meclisler önünde ve millet önünde öncülü
ğünü yaptığını iddia eden bir parti liderinin 
b ey a nl a rina ge liyo ram. 

ıSayın Ecevit, «(Bugüne kadar demokrasiyi 
müdafaa (îttik, demokrasinin kurtuluşunu her 
şeyden önplânda tuttuk.» buyuruyorlar. 

Şimdi bu formülü, S un ay formülünü, de
mokrasiye en uygun formül diye takdim ediyor
lar. Aslında, Sayın Ecevit'in yaptığı iş ve Sa
yın Ecevit'e kapılmak 'suretiyle çoğunluk gru
bunun yaptığı iş; baskiyle gelen 2 alternatif
ten en isabetsizini seçip, kamuoyu önüne çıkar
maktan ibarettir. (C. G. P. ve D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Bunu kendi ifadele
riyle ortaya koyuyorum.. 

Gürler formülü de, Sunay formülü de aynı 
kaynaktan gelmiştir. Birisine, vaktiyle, siz, 
«cülus» demişsiniz, diğer arkadaşlarımız, Sayın 
ıCümhurayet Halk Partililer, «Devletin başına 
seçimle gelinir» demişler, karşı çıkmışlar, rafa 
kaldırılmış bu; sonradan, aynı formül yeniden 
ortaya getirildiğinde, sanki kendi kafalarından 
yeni bir formül bulmuş gibi, bunun şampiyon
luğunu yapmaya ve bununla demokrasiyi kur
tardıklarını iddia etmeye kalkışını ışlaındır. Hâdi-

Esasmda, Sayın Ecevit bugünkü konuşma-
lariyle de, hür irade ile hareket, etmediklerini 
açıkça ifade* ediyorlar. Diyorlar ki, «Olağanüs
tü şartlar var. Biz, olağanüstü şartlardan çıkış 
için bu formülü kabul ediyoruz. Diyorlar ki, 
«Turlar devamı etse sonuç alınamaz, sonuç 
alınırsa, daha büyük tehlikeler doğabilir.» Ne 
imiş o tehlike? Yani bu formülün dışında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, şartlarına uygun 
bir üyesini Cumhurbaşkanı yaparak Çankaya-
ya gönderemez mi demek istiyorsunuz? O za
man bu, baskının açık delili değil midir? Bu 
baskının sizlin tarafınızdan da kabul edildiğinin 
işareti değil midir? (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Öyle ise, baskı varsa, bunu açıkça 
'ortaya koyalım. Biz zaten, baskı iddialarının 
ilk ortaya atıldığı gün Sayın Genel Başkanımız 
tarafından verilen bir beyanla; baskı iddiaları
nın karşısına beralberce çıkmanın zeminini ha
zırlamak üzere görüşme talebinde bulunmuştuk. 
O günler nerede idiniz? Parlamenterlerin gö-
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revi, Meclislerin görevi, millet önünde ettikleri 
yemine uygun, ettikleri yemine sadık bir şe
kilde mücadele vermektir muhterem arkadaş
larını; yoksa, kapalı kapılar arkasında cereyan 
eden birtakım baskılarla ,açıktan cereyan eden
ler arasındaki farkı, nasıl olsa kamuoyu gör
memektedir diye, onların aracılığını yapmak 
değildir. Hiçibir parlamenter, baskının kamufla
jını yapmak için, aracılığını yapmak için hare
ket edemez, yeminine aykırı bir duruma düş-
mıüş olur. 

•Biz, «olağanüstü şartlardan, olağanüstü şart
ların icalbettirdiği tâvizleri verelim, böyle kur
tuluruz» metoduna, başından beri karşı çıkmı
şız. Bu Meclisin çatısı altında otüruyorsak; söy-
ledfiği'ımiz ısözlerde, verdiğimiz oylarda daima 
hür vicdanımızın sesini dinlediğimiz inancı ile 
oturuyoruz. Bizim, hür vicdanımızın kalbul et
mediği bir beyana, bir oy vermeye zorlandığı
mız noktada, yerimiz bu çatının altı olamaz. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bizi, vicdanımızın dışında bir görüşü müdafaa
ya ve oy vermeye zorlayacak bir kuvvet varsa, 
o kuvveti görürüz, onunla millet önünde hesap
laşırız. (D. P. sıralarından «Bnavo» sesleri, al
kışlar) Bunu yapamayan, yeri geJldiğinde ; «Efen
dim, câri şartlar var; ne yapalım,?» yeri geldi
ğinde, «Demokrasiyi kurtarmak için bunları ya
palım» diyen kimselerin, tutarlılıkları ve söyle
diği fikirlerin geçerliği yoktur muhterem arka
daşlarım. 

Şimdi, Anayasanın - açıkça - bu kadar dı
şındaki görüşleri açık açık ifade edebilen Sayın 
Ecevlt, öte yandan, Meclisin kompıozisyonundan 
ibahsediyorflar; «Seçmen önüne çıkmamış parti
ler var» buyuruyorlar. 

Seçmen önüne çıkmamış partiler vardır; 
ama seçmen önüne çıkmadan da partilerin bu
luna/bileceği, yine Anayasanın hükümleri ara
sımda mevcuttur. Eğer, seçmen önüne çıkmamış 
partileri ,gayriımeşrû ilân ediyonslanız, o paırtile-
râı bulunduğu bir Meclisin çıkaracağı bütün 
kararlar da, gayrimeşrû olur. Anayasanın bu 
hükmünü görmezlikten geleceksiniz, öte yan
dan, kendisi de sleçmen önüme hayatında bir de
fa çıkmamış, kontenjan senatörlüğü yolu ile 
Meclise girmiş, sionra Cumhurbaşkanı seçilmiş 
hir zata 2 yıl daha, seçimsiz Cumhurbaşkanlığı 
hakkı vereceksiniz. Hangi mantık b u l . (D. P. 
sıralarından «(Bravo» sesleri ve alkışlar.) 
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BAŞKAN —• Sayın Korkmazcan, 3 dakika
nız kaldı efendim. 

HASAN KOBKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, konuşmamızın bâzı bölümlerini, 
vakit darlığı dıolayısıylle bir konara bırakmak 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıifıat-
ıla, Türkiye Cumhuriyeltini ve milletin birliğini 
temsil eder. 

Cumıhuribaşkanı, tarih yazılırken, millet ha
yatının, göreiVde bulunduğu dönemine adını ve
ren kişidir. 

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin şan ve şerieifi-
ni korumak ve yüceltmekle görevlidir. 

CaıımhuTİbaşikanJhğı maıkamı, demokratik cum
huriyet nizamının, bir fâniye sunabildiği en yü
ce mevkidir. Bu makama, ancak, millî iradenin 
helâl oylarıyla ve s elçimle gelinir. 

Cumhuılbaşkanlainını, diktatörlerden ve dikta 
yönetimlerinin başına oturtulan göstermelik ki^ 
şilenden ayıran özellik, helâl ayların desteğine 
sahip olmalaıpıdir. 

Cumhurbaşkanlarını; imparatorlardan, kral
lardan, tiranlardan, presbitlerlıerdem ayıran özel
lik ; makamlarına, hür seçimlerden geçerek otur
malarıdır. Devletin şekli eumhuriyetse, Devlet 
başkanı sıfatını taşıyacak kişiler, seeimdeın baş
ka yollara heMeis v!e itibar gösteremezler. Cum
huriyetlerde Devlet başkanları, sayacakları ve 
savunacakları yolunda namaıs üzerine yemin et-
ıtcfclleri. Anayasaları, hukuk dışı zorlaşmalara 
terkedeımezler. (D. P. Sina'larından «Bravo» ses-
Ûeri.) Hteıle, Anayasıalaırm hukuk dışı zorlanması 
yolnnda şahsî ikbal bekleyeımezleır. 

Bulgun Türkiye'de ne oluyor? Bugün Türki
ye'de, Türkiye Oumihuriyetinin her vatandaşı 
için esenlik ve güven kaynağı olmıası gerekten 
Ouım'h/uır'baişikanlığı makamı etrafında, hile ve ee-
Ibir yolu ile entrika ağlan örülüyor. Saygı ile 
selâmlanan bir majkamm slahibi, kenldis'ini, hata
sı ile, sevabı ile tarihin aydınlığına bıırakacağı. 
sımada; bıizans oyunlarının karanlığına itiliyor 
ı(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Cumhuriyetin 50 nci yılında, yarım yüzyıl 
ünce Cumhuriyetini ilân etmeyi basarsan Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, Cumhurbaşkanı seç
meyi başaramayacağı ilân edilir. 

Cumhuriyetin 50 nci yılında hukuk dışı zor-
lanıaılaıia, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 

323 — 
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'Gımıkurbaşkamı seçime hakkı kaldırılıyor. Tür
kiye Cumihuriyelıi vatandaşının, Cumhuriyetin 
"50 mei yılı töremle rinde, seçilmiş bir Oumlhur-
ibaşkammı değil; - gTu-çeıkleştiremlieirim kemdi tâ-
Ibirleriyle - cülusla .getirilen bir Devlet Başka
nımı selâmılaması işitemiyor. (D. P. sı rallarmdaim 
«Bravo» sesleri.) 

Biz, Gumlburiyet ilkellerime bağlı kalacağıma 
yemin etınıiş milletvekilleri olarak, bu isteklere 
ve bu hazırlıklara; «Hayır» diyoruz. Biz, Oum-
«hur'başkanlığı makamınım, entrika lâlbiremtılerim-
de pazarlık komusu ya:pılma>sıma; «Hayır:» diyo
ruz. ('D. P. sıralarımdan «Bravo» sesleıri.) 

Biz, bir Cumihurlbaşkamımım şaJhsı içim... (A. P. 
sıralarımdan «ı'Kaıç kişisiniz ki?.-.» sesi.) 

Kişiliğimiz öımeimli dleğil, inancımız ömemli; 
sayımız ömemli değil. 

. Biz, bir Cumlhurlbaşjkanımm şahsı içim, Oumr-
huriyet ilkelerime ters düşen teşebibüsller'e giıril-
miieısiinte; «Hayır» diyoruz. 

Biz, k^nldi durumlarını; mazur göstermek içim 
'Gumihuıibaşkanımı şaibe altıma sokma çabaları
na; «.Hayır» diyoruz. 

Girillem yol, hiç bir kimseye, hiçbir müesse
seye itibar kazandırmayiacaktır. Demokrasi, itıi-
Ibar rejimidir. İtibarı zedeileınemler, kendilerime 
duyulan güvemi yitirenler demlokratik mekıaniz-
ımamın işleyişine katkıda bulunamazlar. 

BAŞKAN — Sayım K'orikmaizcam, bitti; lüt-
îfîen sıonunia bağlayınız. 

HASAN KORKMAZÖAN (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

BAŞKAN — Ömümüzide çok kâğıt var. 
HASAN KOUKMAZOAN (Devamla) — 3 

ssayf a kaldı efendini. 
Aksime, itibarı zedelcmemler, demokratik mıe-

ıkamizmada işgal ettikleri makamiarım yilçeliğini 
ıgolgteıllerfljeir. 

'Türkiye Cumhuriyetinim 6" neı Cumihuıibaş-
kaınınm daiha gelişinde, itibar tüketici blir yol
dan geçmesini istemiyoruz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Oumıhurlbaşfcam seçmek görevimi 
daibi başaramamış bir kurul durumuna düşürül-
umesini istemiyoruz. Demokratik Parti olarak, 
Yücie Meclislerin, kendi giörev ve sorumlulukla-
rııu istiyoruz. Parlâmento hâkimiyetime ortak 
olma helveSllerinie fırsat veriılmıeimıeisirii, Barılâ-
imenttü iradesini dışarıdanı etkileyen telkin, tav
siye ve isteklere. rağbet edilımedeın bir çözüm yo
lu arammiasmı istiyoruz, 
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Cumhuriyetim 50 mei yılımda, Gumlhuriiyeıti-
mıizi feda ederek bir çözüm yolu aranamaz. Cum:-
huriyetim 50 mei yılınıda millet ve tarih huzuru
ma; yüzümüz ak olarak çıkmalıyız. (D. P. ve C. 
O. P. sıralar nidam «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Cuımlhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına - ikinci defa - Sayım Feyzioğlu, 
buyurun efleındim.' (O. G. P sırallarımdam alkış
lar.) 

C. G. P. GRUBU ADTNA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) —• Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım j 

Beni huzurunuza getiren sebep; bugün bu
rada, Anayasa değişikliğini savunan iki siyasî 
kuruluşun sözcülerimin yaptıkları komuişmııalair-
da, birbirleriyle düştükleri ve kemdi imzailarıy-
ıla düştükleni çok ba.zim ve. açık bâzı çelişkiler
dir. 

Birincisini arz edeyim : Sayım Ecevit, biraz 
evviel hep beraber dinlediğimiz komuşmasıınlda 
dediler ki ; (konuşımasımım 2 mei safhifeısindem ay-
nı?ın okuyorum) «...Bu güçlüklere rağmiem seçim-
isüıldürülürse, sonunda bir aday seçileırmeız mi? 
Belki seçilebilir, "belki seçtiıllemloz. Seçilip seçıile-
ımieyecleğini şu anıda kimse söyleyemrez...» 

Sayım Ecevit, «ıSeçilip geçilemeyeceğini şu 
abda kimse söyleyeımez» demiş ama imzasını ta
şıyan şu Anayasa değiş ikiliğinim g-ereikçıeslimde, 
bkızat, «Bülent Ecevit» imzası ile, «Turilaınm de
vamı halinde de olumlu bir sonuca ulaşılaimıaya-
el:ığı amllaşılimaştır» diyor. Yami; «Seçim sonuca 
ulaşnıayae aktır, burnum için değişiklik hazım
dı r» diyor. 

Bir yandan, 20 IIart ta Anayasa değişikliği 
teklifini yaparken; «Turlar devam etse de se
çim sonuca ulaşamayacaktır» diyeceksiniz ve 
bu gerekçeyle; som derecede anormal bir yolu 
önereceksiniz; 22 Martta, Millet Meclisi kür
süsüne çıkıp - 2 güm sonra - «Seçim sürdürül-
se.ydi belki de seçilirdi, sürdürülürse bumdan 
sonra da seçilebilir» diye tam bir tezada dü
şeceksiniz. 

Çok endişe ediyorum, 2 /günde bu kadar bü
yük çelişki içine 'düşülürse, acaba, 28 Marta 
geldiğimizde; «Canım, biz bu formülün tutma
yacağını biliyorduk; ama bir boykota başla
mıştık ya, çok başarılı bir boykot usulü keşfet
tik., onun için bu Anayasa değişikliğini ver
dik» mi diyecekler? Gerçekten merak ediyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, başka çelişkiler var. 
Gerekçeyi .okuyorsunuz; seçim yapılsın, seçmen 
temayülü ortaya • çıksın, seçim yapıldıktan son
ra Cumhurbaşkanı seçimine geçeriz.. Sayın Eee-
vit'in bugün yaptığı konuşmada, bu açıkça "ifa
de ediliyor. Efendim, bu teklif, aslında Sunay' 
m süresini uzatma teklifi değilmiş; biz Sıınay' 
m süresini uzatmak falan istemiyoruz; sadece, 
seçimlerden hemen sonraya ertelemek istiyo
ruz; daha evvel yaptıkları konuşmalar da böy
le idi, tâbir aynen şöyle idi; «Birkaç ay sonra 
yapılacak olan genel seçimlerden sonraya erte
lenmesini istiyoruz». 

Şimdi, «Birkaç ay» ile «Birkaç yıl» aynı 
mıdır? «Birkaç ay sonra yapılacak genel seçim
lerden sonra Cumhurbaşkanı seçimi yapılsın» 
demek başka şeydir; hemen arkasından, 2 yıl 
için uzatma teklifinin altıma imza koymak baş
ka şeydir. Bunun hemen arkasından tekrar bu 
kürsüye 'gelip, yeniden; «Efendim, seçimlere 
kadar; seçimlerden sonra» demök, yani, «iSe-
çimler yapılıncaya kadar erteleme zorunluğu 
doğmuştur» demek başka şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıkça, süresini 
doldurmuş olan iSayın Cumhurbaşkanı Sunay' 
in Cumhurbaşkanlığı süresini!; seçimsiz olarak 
2 yıl daha uzatmayı öngören bir Anayasa de
ğişikliğidir. Ve, gerçekten şok tartarak, çok öl
çerek, günlerce üzerinde düşünerek, her yönüy
le inceleyerek vardığımız inanç, «kanaat şudur 
ki; bu, gerçekten; Anayasanın özüne de, sözü
ne de aykırı ydetaıökratik rejim yolunda bizi 
ilerletmeyecek, geriletecek olan bi!r çözümdür. 

ıSayın Ecevit 28 Şubat 1973 günü, Cumhur
başkanı seçimi ile ilgili olarak yaptığı konuş
mada, «Anayasanın özüne de, sözüne de uygun 
bir Cumhurbaşkanı seçimi yapmak lâzımdır» 
diyordu. Sayın Demirel'in ve Sayın Eceviit'ih 
buna benzer yüzlerce sözünü alt alta sıralamak 
mümkün. Biraz evvel konuşan Sayın Korkmaz-
can arkadaşım, çok parlak bâzı örnekler sundu
ğu için, vaktinizi alacak değilim; fakat Anaya
sanın sözüne de, özüne de uygun bir çözüm 
önerdikten sonra ve bunda ısrar ettikten son
ra, geçtik Anayasanın özünden, bari sözüne uy
gun bir seçim için uğraşsalardı. Hem özünden, 
hem sözünden vazgeçen; özüne de, sözüne de 
açıkça aykırı bir çözüm yoluna, nasıl bu kadar 
rahat yattılar, bunu kabul ettiler; anlamak 
mümkün değil.. 

Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki, «Cum
hurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri arasından seçilir.» Cumhurbaşkanı Sunay, 
Şimdi Türkiye Büyüik Millet Meclisinin üyesi 
mildir; uzatma kararını aldığınız zamıan üyesi 
mi olacaktır? 7 yıl için seçilmiştir, ondan son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği; ne 
bir seçim yolu ile, ne de Cumhurbaşkanı Kon
tenjan senatörü olmak suretiyle uzatılmamış
tır, bir. 

Ne diyor Anayasa? «Cumhurbaşkanı seçimi 
gizli oyla yapılır» Bu, bir İçtüzük hükmü de
ğil; bu, bir Meclis kararı değil, keyfimiize göre 
değiştirebileceğimiz bir şey değil; emredici 
Anayasa hükmü 

Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı yapacak za
tın o makama gelmesinin, ancak; vicdanî inanç
larına göre, 'milletvekili ve senatörlerin verecek
leri gizli oylarla olmasını isteyen Anayasa her
halde, açık oyla, grup kararı ile ihraç tehdidi 
ile alınan bir uzatma kararı ile, bir zatın 2 yıl 
daha Cumhurbaşkanlığı yapmasını istememiş
tir. Anayasalın özüne bunun neresi uygun, sö
züne neresi uygun? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Seçim te
hir ediliyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — B u 
usulle bir beş sene daha tehir edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ne yapıldı? Kürsü
den söylendi. Lütfedip oturduğunuz yerden ko-
ıkonuşmayın. Sayın Feyzioğlu, siz de o konuş
malara cevap vermeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit'in bu kürsüde 
söylediği ilginç sözlerden biri de şu, aynen oku
yacağım, çünkü metin elimde, okumazsam bel
ki de hayret edeceksiniz. Aynen okuyorum : 

«Bu, Anayasayı değiştirmek değildir.» Peki 
ne yapıyoruz biz? Anayasayı değiştirmek değil
dir de, neden üçte iki çoğunluk arıyoruz? Ne
den, Anayasa değişikliği usulü içinde müzake
re yapıyoruz? «... Anayasayı değiştirmek değil
dir.» Bu, çok parlak bir düşünce! Anayasayı 
değiştirmîyormuşuz. «Bu, Sayın Sunay'm süre
sini uzatmak değildir.» Peki, ne yapıyoruz? 
Bu, Anayasayı değiştirmek değildir, o da değil
dir; sadece, Anayasanın özüne de, sözüne de 
aykırı bir yoldan demokrasiyi kurtarıyormu-
şuz; demokrasi kurtarışı bu! 
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Değerli arkadaşlarımı, bunu tarttık biçtik; 
bunun, demokrasiyi kurtaracak çözüm yolu ol
duğuna kani olsaydı Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grubu; lıer halde, bu çözüm yolunun kar
şısına oybirliğiyle dikilnıezdi. Demokratik reji
mi korumak ve kurtarmak için her şeyi göze alan 
insanlar olarak ve her tehlikeyi göze almaya 
bundan sonra da kararlı insanlar olarak arz 
edeyim ki, bizim inancımız, bu yoldan demokra
sinin daha kolay kurtulacağı yolunda değildir. 
Ben, demokrasiyi kurtarmak için bunu vardık
larını söyleyen arkadaşların demokratik rejim
den yana olmadıkları imâsını yapmıyorum. Yal
nız, demokratik rejimi kurtarmak arzusu ve az
mi, acaba en iyi bu yoldan mı gerçekleşebilir; 
yoksa, seçime devam etmek, turlara devam etmek 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin hür iradesi
ni bir aday üzerinde değilse, başka bir aday üze
rinde; onun üzerinde olmuyorsa başka bir aday 
üzerinde toplamak suretiyle mi olur? Burada te-
reddütümüz vardır. 

Grup bildirimizde aynen şunu söyledik; Sa
yın Sunay'dan boşalacak yeri kimsenin doldura
mayacağı düşüncesi, temelinden hatalıdır. Sayın 
Sunay'm Cumhurbaşkanlığına devamı, demokra
tik reji'nıin yaşaması için vazgeçilmez bir şart 
gibi gösterilemez. İşte, bizim Sayın Ecevit'ten 
ayrıldığımız nokta bu : «Demokrasiyi bir riskten 
kurtarmak için bu çözüm yoluna katlandıkları
nı» ifade ediyorlar. 

AHMET FUAT AZMtOĞLU (Kütahva) — 
O sizin 'adayınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bi
zim böyle bir adayımız da yok, böyle bir kara
rımız da yok ve bildirimizi dikkatle okusaydı-
mz şunu görürdünüz; Türk Devletinin ve de
mokrasisinin yaşaması, belli bir kişinin belli 
bîr makama seçilmeısıine - dükkat buyurun - ve
ya belli bir kişinin belli bir makamda kalması
na bağlı gösterilemez. Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ten sonra yaşa
mıştır. «Acaba, iSaym Sunay'dan sonra yaşa
maz mı»? diye endişeye kapılmak akla uygun 
değildir. ' 

Değerli arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından anlaşılamayan müda

haleler) 
Hukukla, mantık mengenesi arasında sıkı

şınca; çelişkiler .ortaya koyunca sabırsızlık olu-
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\ yor, mısır taneleri gibi tek tek patlıyorlar; am'a, 
ne olur biraz sabrediniz. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Siz de biraz evvel aynı şeyi 
yapıyordunuz. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Benim terbiyem 
müsaade etmez. 

TURHAN FEZİOĞDÜ (Devamla) — Bu k'a-
I dar patlamak, aslında bir ezikliğin ifadesidir, 

yapmayınız. 
(A. P. sıralarından anlaşılamayan müdaha

leler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müda-

I hale etmeyiniz., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Reis 
ne kadar müsamaha etse, bunlar, benim silsilei 
efkârıma ve konuşmama tesir etmez; belki bi
raz renk katarsınız, müteşebbis olurum. Bana 
zararınız olmaz, müzakereyi biraz renklendirir
siniz. 

Sayın Korkmazcan çok açık ve mantıkî bir 
şekilde belirtti, söylense de söylenmese de, dil
lerin altında duran cümle ve ifade edilmek is
tenen fikir şu; «Bu erteleme yapılmazsa bir 
müdahale olur, biz bu r'izki göze alamıyoruz.» 
«Bâzı siyasî partiler veya bâzı kişiler bu rizki 
göze alabilir, biz alamıyoruz...» 

Değerli arkadaşlarım, bu riski göze alma-
I makta, böyle bir risk olsaydı bu riski önlemek

te kimseden geri kalmazdık. Bunu herhalde, de
mokrasiye ne kadar inançla bağlı olduğumuzu 
ve ne kadar inançla bu yolda mücadele ettiği
mizi bilenler takdir eder. Yalnız, biz, bu Cum
huriyeti, Sayın Sunay'm kişiliğine, bir tek şah
sa Türkiye Cumhuriyetinin kaderini bağlaya
cak kadar zayıf görmüyoruz. Kumar oynamıyo
ruz, bilâkis kumar oynamanın, hele bu kadar 

j zayıf bir kartla kumar oynamanın demokrasiye 
zarar vereceğine inanıyoruz. Böyle kumar oy
namayalım. (C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, yedi yıldan be
ri, millet ve tarih önünde Cumlhurbaşkanlığı 
yapmış olan bir zatın, yedi yıldan ber'i hizmet
leriyle, kusurlarıyle Cumhurbaşkanlığını yap-
• nş olan bir zatın, iki yıl daha Cumhurbaşkanı 
olmaması halinde müdahalede bulunacağını ve-

I ya, yedi yıl Cumlhurbaşkanlığı yapmış bir za-
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tın, iki yıl daha seçimsiz Cumhurbaşkanlığına 
devanı etmesi için bir müdahale yapacağını 
sanmak, bizim için mümkün değildir; Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini tanımamaktadır. Hem, «Or
du, demokrasiye saygılıdır.» diyeceksiniz ko
nuşmanızın bir yerinde, hem de iki satır son
ra ; «Sunay formülü kalbul edilmezse, yedi yıl
dan beri 'Cumhurbaşkanı olan zat, iki yılcık da
ha Cumhurbaşkanı olmazsa ordu müdahale eder, 
biz bu riski önlemek için bu fedakârlığı yapı
yoruz.» imasını yapacaksınız. Burada da çeliş
ki vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, bir tarihî olayı da hu
zurlarınıza ^sermek zorundayım, bunun bir geç
mişi var. Gerçekten, Sunay formülü için, - ne 
derlerse desinler - «Bu formülü biz icadettik, 
patenti bizimdir», diyenler ortaya çıksa da; 
bu formül daha evvel ortaya atıldı; bâzı çev
relerde bunun düşünüldüğü bir tarihî gerçek, 
herkes biliyor, söylendi de hu kürsüde. 

O zaman Sayın Melen partilerle bir temas 
kurdu, kendisine bu mevzuda ilk uyarıyı yapan
lar da biz olduk; «Sizden, bu tavassutu yap
manız istenebilir; ama, sakın bu formülü be
nimsemeyin. Bu formülü benimserseniz, biz rey 
vermeyiz», dedik, arkadaşları olarak. 

iSaym Melen'in o zaman yaptığı konuşma, 
basında, kendi ağzından açıklandı: «Bir telkin 
ve bir teklif mahiyetinde olmamak üzere...» Dik
kat ibuyuruıı, Sayın Barbakan aynen böyle 
söylemiş; «Bir teklif ve bir telkin .mahiyetinde 
olmamak üzere eğilim yoklaması. Ne düşünü
yorsunuz ?» 

Adalet Partisi Genel Başkanından aldığı ce
vap: «Anormal bir yoldur, böyle anormal bir 
yolla, normal düzene geçilemez.» 

ıSaym C. H. P. Genel Sekreterinden aldığı 
cevap da buna yakın bir cevap olmuş. 

Bize resruen bu sorunun sorulmasına lüzum 
kalmadığına hükmetmiştir. «Soruyor musun?», 
«Artık size sormama lüzum kalmadı.» Ama, şu
nu bilesiniz ki, seçimsiz bir uzatma formülüne 
biz rey vermeyiz dedik, ben de, Sayın Paksüt de. 

Değerli arkadaşlarım, bunun da bilinmesin
de fayda var : Neden ,buma o gün de karşıyız, 
şimdi de? Düşününüz arkadaşlar, Anayasa, 
«Seçim yapılır» diyor, «Seçilir; seçimsiz olmaz», 
diyor; seçmiyorsunuz, «Gizli oyla yapılır.» di

yor; açık oyla yapıyorsunuz. Bugün bu Ana
yasa değişikliğine rey vermek suretiyle Cum
hurbaşkanımızın, Sayın Sunay'm süresini iki 
yıl uzatıp uzatmamanın kaderini tayin etme 
durumunda olan senatörler tek tek Çankaya'ya 
çağrılmakta ve kendileriyle tek tek konuşul
maktadır. 

Değerli arkadaşılaram; «Gizli oyla seçim, ya
pılır» denilen ter konuda, grup kararlarıyla ih
raç tehdidiyle, üyeleırinizi - inansıalar da, inam-
mıasalar da - rey vermeye zorlayacaksınız, tek 
tek üyeler, bu Meclisin üyeleri çağrılacak, bu 
formüle rey vermıek hususunda açıktam açığa 
keııdilerayle konuşmakır yapılacak. Bunun, giz
li oyla; bunun, Anayasanın özüyle; bunun Ania-
yasanm sözüyle ilgisi nerededir, soruyo'rum ar
kadaşlarım? (C. G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar.) 

Bu .kürsüye konan hücreler içinde isüm y&z-
ımak suretiyle, her terimizin Allah önünde, vic-
clamımnız huzurunda reyimizi seırhestçıe verebildi
ğimiz ve kiımıiın nereye rey verdiğinin biılinımıedii-
ği bir gizli oy sistemimde, baskı olduğunu iddia 
edenler; herkesim açık oy vereceği, açıktan oy-
veraoeği; grup yöneticilerinim, «disipline uya-
calksun» diye bakışları altında ve Çankaya'nın 
'bakışları altımda rey vereceği bir sıeçıiımde, «Bas
kı yoktur, olmaz» diıye düşünmelerini kalbul et-
ımiıyorum. 

ÖMER EKEN (An<talya,> — Gizlilik, oy ve
ren içimdir Sayın Feyzdıoğlu. 

C. G. P. GRUBU ADTNA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Gizlilik, oy veren içimidir 
ve burada da oy verecek. Ve bu oy ile... 

BAŞKAN — Sayım Eken, Sayın Bağcıoğlu ri
ca ediyorum ehemdim... 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, biz bu formüle, «Hayır!» 
demeyi göze alıyoruz. Bu formüle, «Hayır» de
meyi göze alıyoruz; çünkü, bu «Hayır» m demok
rasiyi yakacağıma inanmıyoruz. Burada belki ay
rılıyoruz. Ben, arkadaşlarımın, demokrasiyi 
yaflmız bu yoldan kurtaracaklarına gerçektem 
inammışlarsa, bu formüle «Evet» demledikleri 
takdirde demokrasimin elden gideceğime kesim 
olarak kendilerini inandurmışlarsa, kararlarımı 
yine de hürmetle karşılanım. Ama o takdirde, 
bizim de ayrı düşünmek hakkımızı kalbul etsin
ler; taamda bulunmadan, haksız tarizlerde bu-
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lunmıaldan önce şunu kalkıl etsinler : Biz, bilâ
kis, bu formülün, Türkiye Büyük Millet Moc-
liSimin haklarını ziedelcdiğine, Anayasanın âmir 
hükmünü zedelediğinle inandığımız içindir ki ve 
(bu formül kabul edilmıezlsie demokrasinin yılkııla-
cağı yolundaki imâlara inanmadığıımız içindir 
kıl, buna ihtimal dalıi vermediğimiz içindir ki, 
Ibu formüle, «Hayır» demıeıyi göze alıyoruz. 

Bir kişi için Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bir 
•Devletti, bir rejimi yıkacağıma inanmıyoruz; bu 
kişi kim olunsa olsun, ister Sunay, ister başka
sı, küm olursa olsun.. Atatürk'ün kurduğu Tür
kiye Cumhuriyeti bir kişi için yıkılmayacaktır. 
Bu inanıştayım ben. (O. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar. A. P. sıralarımdan gürül
tüler...) 

•GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bırak palav
rayı, bırak. 

TUBHAN FEYZİO U ü (Devamla) — Bilâ
kis, bu formüle «Hayır» denmemin demıokrasityi 
'güçlenidirecıeğiinle, Türkiye. Büyük Millet Mecli
sinin haysiyetini yücelteceğime, demıokrasijyi da
ha sağlanılaşltpracağıaıa ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin; Cuntihurhaişkammı, sıeçiımile; gizli 
oyla, Anayasaniin emrettiği şekilde seçımeye 
imiktedir olduğuna, bu Devletin, hiç kimsenin; 
ama hiç kimsenin şahsıyla kaim olmadığına ina
nıyoruz. 

Arkadaşlar, Sayın Suınay ile Çankaya'da bir 
konuşma yaptım, arz ediciyim; - açıklanıyor bu 
konuşmalar, âdet oldu - Grup tıoplantıımız de
vam ediyordu; Gruba, bu formülü arz ettim, ba
na nakledildiği. gibi. Gürüşl erimi söyledim; Ge
me! Yönetim Kuruluıurazun oybirliği ile bu for
mülü kalbul imkânını görem ediğini arz ettim. 
Konuşmam bitti, eağırıldıım. Arkadaşlarımı al
dım, beş veya altı arkadaşla birlikte; Genle! Baş
kan Yardımcıları, Genel Sekreter arkadaşımız, 
tSenatıo ve Meclis Grulbu Başikaimvekiılleirimıtele 
Sayım Sunayla giıtitiik. Kendisi, bu formül üzıe-
rirnide dundular. Bir hususu siordum, kendilerinle; 
«iSeıçimi .gıeröktdreıcek bir usule niçin taraftar 
•olunmuyor? Acaba; Anayasanın âmir hükmü du
rurken, gürülmıeımiş bir şekilde bir kişi için 
Anayasa maddesi' yazılacağına, daha evvel bâzı 
'Çjeıvüelerde konuşulduğu gibi, seçimin gıene1 ya
pılmasını zarurî kılacak, meselâ Oumlhunbaşkan-
lığı süresiinin 4 yıla indirilmiesi; Parlâmentonun 
temayülü değiştikçe, kuruluşu değiştikçe Cum-

hurbaışkaınıaıın yeniden s'eçilm cSine imkân ve.no-
ciok, Atatürk zamanında; vaktiyle kurulu dü
zemde olduğu gaibi, buna imkân verecek bir for
mül kabul edilse ve bir geçici madde ile, - te
mel madde değiştiğinle güre, geçici madde haliy
le getirilebilir - dense ki, «Bulgun Cumhurbaş
kanı olan zat ta. adaylığını koyduğu takdirde, 
aday olduğu takdirde, aday olabildiği takdirde 
seçim imkânına sahiptir, ancak, süneyi doldu
ruru, yedıi yılla blir yıl daha eklenir.» 

Aldığım cevap, açıkça : «Hayır, seçimi ge
rektirecek bir usulü kalbul etmem..» 

Değerli arkadaşlarım, benim, kafamda, neti
ceyi tayini edem unsurlardan biri bu olmuştur. 

'Seıvgilıi arkadaşlarım, tek tek Parlâmiento 
üyeleri itle konuşularak bu Anayasa değişikliği
nin geçtiğini farzıediniz. Benim içim rahat et-
mıeıyeıcıektir. Türkiye Büyüik Millet Mseclisi, Ana
yasa ile bağlıdır, büstün kuruluşlar gilbi. Arka
daş larıım bâzı er'tıelemıelerldon bahsettiler; Yük
sek Hâkimler Kurulu ile ilgili gieçici madde 
koymuşuz; koyduk. Ama, Yükslek Hâkimler 
Kurulu ile ilgili, asıl Anayasa maddesi değişti; 
asıl Anayasa maddesi değişince, geçici madde 
ıkoyansınıız; g'eçici madde, geçici tanzim için. Se
çimle ilgili olan yönünü arz edeyim : Seçimle
rin her .senle yapılmasını önlenmek gibi bir duıru-
mıu son derecede zararlı gören Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bütün kanatları; Cumhuriyet 
•Senatosu seçimi, mahallî seçim', Meclis secimi; 
bunların iki sleniede bir yapılması; bir yıl se
çimli, bir yıl seçimsiz olması için Anayasada de
ğişiklik yapma ztorunluğuınu duydular. Anayasa 
değişti, geçici madldie de bunu tanzim etnıek üze
re değişti. 

Anayasanın bütün maddelerini, olduğu gilbi 
tutacaksınız; Cumlhıunbaşkanlığı ile ilgili madde
lere dokunmayacaksınız, olduğu g'iihi duracak; 
fakat bir kişi içim bir Anayasa maddesi yaza
caksınız, Bu, bilmiyoruım; Türk Anayasa Hu
kuku tarihinde var mıdır; bilmiyorum başka 
memılöketleırim Anayasa Hukuku tarihinde var 
mıdır % 

Devalmlı olarak Finlandiya misâli veriliyor; 
ama Finlandiya'da Cumihurbaşkanının, Fin mil
letinin iradesi dışında, bir büyüik komşu Dev
letin iradesinin de inzimamı ile belli olduğu ve 
ıbu sebeple, bınakm Fin Parlamleıntosunu, Fin 
ımdlletiınin, kendi Devlet Başkanını seçmekte ta-
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ımaımiyılıe hür olmadığımı biliniz ve bu misâli önü-
ımüzıe koymayınız diyoruz arkadaşlara; arada 
büyük fark vardır. 

Sevgili arkadaşlarımı, bir başka çelişkiye işa
ret etmek isltiyorunı : Bu Anayasa değişikliğinin 
'gieniekıçiesinde, başka çözüm yolları bulunamaya
cağı fikri yatıyor. Komisyonda konuşan ve bu 
Anayasa değişikliğini savunanlar; «Çözüm kal-
nıadı, 6 tur devam, etti, demi1? bitti. Bundan son
ra seçim yaplmaya imkân yok» dediler. 56 turda 
(bir Meclis Başkana, Senato Başkanı seçi&ebiü-
yoır. 115 gün değil, 3 gün değil, 25 gün; Millet 
Meclisi, Başkan seçimi için tur üstüne tur ya
pıyor. Cumihurbaşkanllğı seçimi için Anayasa, 
za.ten en azından 15 günlük bir marj bırakmış. 
Bu 15 günü, turlarıin devam etmeki ihtimalini 
düşünerek de koynuuş Anayasa vazıı. Diyelim 
iki, bu 15 günde seçim yapıl atmadı; yine, biraz 
evvel Sayın Paıksüt'ün açıkladığı gibi, kıyanuet 
kopmJaz; Devletin devamlılığı inkıtaa, uğramaz; 
Devlet devam eder, Devlet, başsuz 'kalmazdı. 3 
gün, 2 gün turlar devam edip de netice alınma
dı diye; «çözüm kalmadı» diyorsunuz; fakat 
bu Anayasa değişikliği altına imzasını koymuş 
lollaın Sayın Ecteıvit; - bugün burada yaptığı ko-
ııluşımiaisımn 4 ncü sayfasından aynen okuyorum -
«Başka çözüm yolları da bulunabilir» diyor. 
«T̂ ıek çözüm yolu bundan ibaret değil» diyor. 
Ama, bugüne kadar böyle bir çözüm yolu gö>r-
ımedik de.. Madem bulunabilir; deneseydik, 
başka çözüm yolu elbette bulunacaktı. Meclis 
Başkanlığına, ilk ortaya çıkan aday mı seçildi? 
İkinci, üçüncü olarak ortaya çıkan aday mı se
çildi? Vaktiyle, Sayın Arıburuaı Senato Başka
nı olduğu zaman; birinci, ikindi, üçüncü, dör
düncü olarak önfde koşan, ilk turlarda en önde 
koşan aldaylar mı seçildi? En sonda, en az rey 
alan birtakımı adaylar, sonradan, öne geçebildi
ler. Demek ki, yeni adaylar da çıkabilirdi ve 
başka kimiseiler de seçilebilirdi. 

Burada, bu kanarla ilgili açıklamamızda bu
nu açıkça belirttik; «Gizli oyla, Anayasaya uy-
,guni olarak orta:ya çıkabilecek yeni adayları da 
hesalba kaitarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimıe devam etmelidir» dedik. Arkadaşlar, asıl 
yol bu idi, normal yol bu Mi, bizi normale ulaş
tıracak yol bu idi. 

Birtakımı tarizler daha var. Sayın Ecevit, 
Anayasa değişiklerine o kadar kaırşı çıktı ki 
ıbugüne dek, bulada, Anayasa değişikliği konu

sunda şimdiye kadar yaptığı konuşimialarla çe
lişkiye düşmıenrek için olacak; «Bu bir Anayasa 
(değişikliği değildir» diyor. Cümlesini okudum, 
bu, bir Anayasa değişikliğidir. En fena cinsin
den, bir kişi için yapılmış bir Anayasa değişik
liğidir. Bir Devlet için yapılmış Anayasa deği-
şiklökleri geçti bu Meclis/ten; Türkiye'yi, yıkıcı 
faaliyetlerden korumak için, Türkiye Cumihuiri-
yetini koımünizmin, anarşinin pençesinden kurta,r-
mıak için, Türk Devletini, gerçekten, daha sağ
lam bir halde; Türk Demokrasisini, daha güçlü 
halde yaşatmak için Anayasa değişiklikleri gel
di, hepsine kaırşı çıktılar. Şimdi, bir kişi için 
yapılan Anayasıa değişikliğine nasıl, gönül hu
zuru ile rey veriyorlar? Bunu anlamak benim 
için mümkün değildir. 

Saygılar sunarım ve tekrar eleterek huzuru
nuzdan iniyorum; Atatürk'ten sonra yaşayan 
Türkiye Cıımlhuriyeti, - mieırak etmıeyin - Suoay' 
dan sonra da yaşar arkadaşla,rıım. C. G-. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, altı sayım üye konuş
muş ve bir yeterlik önergesi gelmiştir. 

Komisyon söz istemiştir. Buyurunuz Sayın 
Akçalı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; konuşmacıların, Ana
yasaya geçici 23 ncü madde eklenmesine dair 
teklifin gerek Komisyonda, gerek Mecliste ko
nuşulması sırasında usul hükümlerine riayet 
edilmediği hususundaki iddialarını birkaç ke
lime ile cevaplandırmak için söz almış bulunu
yorum. 

Gerek muhalefet şehrinde, gerek burada ko
nuşan üyeler, gerekse komisyonumuzda yapı
lan müzakereler sırasında arkadaşlar, içtüzü
ğün 30, 70, 74 ve 76 ncı maddelerindeki şart
ların yerine getirilmediğini ve Anayasanın 15'5 
nci maddesine aykırı hareket edildiğini iddia et
mişlerdir. 

Anayasamızın 155 nci maddesini okuyorum. 

SAMET GÜLDOÖAN (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, usul hakkında mı konuşuyor, esas hak
kında mı? 

BAŞKAN — Efendim, esas hakkında ko
nuşulanları şayet dinledinizse Sayın Güldoğan 
usule de dokundular; Komisyon raporundaki 
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maddelerden bahsederek dokundular; herhalde 
o kısımlarına da cevap veriyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 155 nci maddesinde; «Anayasanın 
değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az üçte biri tarafından ya-
zıyle teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilme
si hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez» 
denilmektedir. 

Bu sayıda imza bulunduğu için, teklif ko
misyonumuzca neticelendirilmiştir. 

Diğer taraftan, ivedilikle görüşülemedrği 
için, raporumuzda da sarahatle belirttiğimiz gi
bi, iki defa görüşme yapılması Genel Kurula 
teklif edilmiştir. Ancak, Komisyonumuzda aldı
ğımız karar gerekince, gündemdeki sair mad
delere takdimen öncelikle görüşülmesi ve iki 
görüşme arasındaki 5 günlük sürenin 1 güne in
dirilmesi gibi İçtüzüğün Komisyonumuza ver
diği yetkiler kullanılmış ve Komisyon kararı 
olarak huzurunuza getirilmiştir. Anayasamızın 
155 nci maddesindeki şartların yerine getirildi
ğini teyiden, gerek 30 ncu, gerek 70 nci madde, 
gerekirse 74 ve 76 nci maddeler raporumuza-
dercedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, raporumuzun bu 
kısmı gayet sarihtir. Bizim Yüce Meclisten ta
lep ettiğimiz husus üç noktayı ihtiva etmekte
dir. 

Birincisi; ruznamede bulunan diğer madde
lere takdimen Anayasa değişikliğinin görüşül
mesi. Bu öncelik teklifidir ve Anayasamıza gö
re bu yasak değildir. İçtüzüğümüzün 74 ^ncii 
maddesinin Komisyonumuza verdiği bir yetki
dir ki, bu yetkiyi kullanarak Komisyonumuz 
bu hususta karar vermiştir. 

İkincisi; Anayasaya madde eklenmesi teklifi
nin iki defa görüşülmesi Komisyonumuz tara
fından Yüce Meclise teklif edilmiştir. Yine 
Komisyonumuz, aynı gerekçelerle; «Millet Mec
lisi içtüzüğünün 76 nci maddesi gereğince ve 
ikinci goruşmesının'> demek suretiyle, iki defa 
görüşülmesi esasından inhiraf etmemiştir. 

Üçüncü olarak da; İçtüzüğümüzün 76 nci 
maddesinin verdiği yetkiye istinaden Komisyo
numuz, iki görüşme arasındaki 5 günlük süre
nin kısaltılmasını1 Yüce Meclise teklife karar 

I vermiştir ki, birinci müzakeresi tamamlandığı 
takdirde, bu husustaki önergemiz -de Yüce Mec-

I lise takdim edilecektir, şekil yönünden İçtüzüğe 
I ve Anayasaya aykırılık mevzuubahis değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Cevat önder, muha
lefet şehrinde ve burada yaptığı konuşmada 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin kuvveti oranın
da Komisyonda temsil edilmediğini söylemiş
tir. Halbuki, Cumhuriyetçi Güven Partisinin 

I iki sayın üyesi vardır Komisyonumuzda; sayım 
Sancar ve Sayın Paksüt. Halen Cumhuriyetçi 

I Güven Partisinin 44 üyesi vardır. 21 üyeli Ko
misyonda iki üye % 10'dan fazla bir kuvvetle 

I temsil edilmektedir ki, 44 üye, mürettep üye 
. adedinin de onda biri değildir; yani Komisyo

numuzda hakkından daha fazla bir oranla tem
sil edilmektedir. Bu husustaki itirazlar da ye
rinde değildir. 

Diğer taraftan, iSaym Cevat Önder, İçtüzü
ğün 101 nci maddesine riayet edilmediğinden 

I bahsetmiştir. İçtüzüğün 101 nci maddesi ka
nunların Genel Kuruldaki müzakeresine aittir; 
Komisyonlardaki müzakeresine ait değildir. 

BAŞKiAN — Saym Akçalı, o zaten sizinle 
ilgili değil; bana itirazdır 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Devamla) — Ben hataya düş
müş olabilirim. 

Diğer taraftan, konuşmacılar Cumhurbaş
kanı seçiminin gizli ola yapılacağını, gizli oy
la yapılmaması hususunda Anayasaya geçici bir 
madde eklenmek suretiyle Cumhurbaşkanı seçi
mi yapmanın Anayasaya aykırı düşeceği husu
sunda bâzı iddialar ileri sürmüşlerdir. 

Yüce Meelis'te, arkadaşlar hatırlayacaktır 
ki, geçen sene Anayasanın birçok maddelerini 
değiştiren ve 11 geçici madde ekleyen bir tek
lif kabul edilmiştir ve bu teklif, Genel Kuru
lun, aşağı yukarı ittifakıyle Anayasa hükmü 
haline getirilmiştir. Bugünkü getirilen madde
nin espirisi ve metodu ne ise, o gün kabul edi
len geçici maddenin espirisi ve metodu da aynı
dır. Biz Anayasamıza eklediğimiz 15 nci geçici 
madde ile muayyen evsafı hâiz kimselerin Yar
gıtay üyesi olmasını kabul etmiş bulunuyoruz 
ve bunlar bugün Yargıtaym üyesidirler. Hal
buki, Anayasamızın 139 ncu maddesi, Yargıtay 
üyelerinin, Yüksek Hâkimler Kurulunca gizli 

J oyla seçilmesini âmirdir. Biz, gizli oyla seçmek 
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mecburiyetini Anayasamızın koyduğu bir ma
kam, Anayasa maddesi koymak suretiyle, tayin 
yaptığımız zaman, bu Anayasaya aykırı olmu
yor. Ama, kendimiz gizli oyla seçmek hakkını 
hâiz olduğumuz bir makama, Anayasanın geçi
ci maddesiyle muayyen bir müddet için görev 
yapacak bir kimseyi tayin edersek, bunun es-
piri bakımından farkı nedir? Bunu anlamak-
mümkün değildir. 

Teklifimizin Yüce Meclisin kabulüne maz-
har olmasını diler, .saygılarımı sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, açık oy sonucunu 
arz ediyorum: 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve hu Kanuna (bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının ya
pılan açık oylamasına 341 Sayın üye katılmış; 
269 kabul, 64 ret, 8 çekinser oy kullanılmıştır. 
'Bu suretle kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Komisyon konuşmuştur. Şimdi Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına 'Sayın Eeevit, buyu
run efendim. 

(C. H. P. Sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GEUBU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Demokratik Parti sayın sözcüsü
nün, benim konuşmalarımdaki bâzı noktalara 
değinmeleri üzerine, kısaca cevap vermek için, 
tekrar söz rica etmek zorunda kaldım. 

Demokratik Parti Grubu Sözcüsü Sayın 
Hasan Korkmazcan dediler ki; -nitekim Sayın 
Feyzioğlu da sonradan aynı görüşü belirti
ler - «Bu değişiklikle, geçici madde ile süre 
uzatması, seçim ertelemesi yapılacak yerde, tek
rar aday olma imkânı sağlayacak bir Anlaşma 
değişikliği yapılabilirdi.» Bizce işte o zaman, o, 
Anayasayı değiştirmek olurdu... 

üzere Cumhurbaşkanı seçiminin iki yıl ertelen
mesini uygun görüyoruz. 

Demokratik Parti Sözcüsü Saym Hasan 
Korkmazcan dediler ki; «Biz Anayasa değişik
liklerinin Anayasaya uygun olması gerektiği 
düşüncesindeyiz.:» 

Sayın Korkmazcan'ın ve partisinin bu dü
şüncede olduğuna çok sevindim. Fakat, maale
sef bu düşüncede olmalarını yararsız, geçersiz 
kılacak bir Anayasa değişikliğini kendileri yap
tırmışlardır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 
Hangi değişiklik? 

BÜLENT ECEVİT {Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisinin muhalefetine karşı, 
Anayasanın 147 nci maddesinde yapılmış olan 
değişikliklerle, Anayasaya aykırı Anayasa de
ğişiklikleri yapılması olanağı maalesef sağlan
mıştır ve işin garibi; bu olanağı sağlayan 
maddede Sayın Korkmazcan'ın kaleminden çık
mış olduğu için, Meclisimizdeki Anayasacılar 
arasında «Korkmazcan Maddesi» diye bilinir. 

Şimdi bizim görüşümüze gelmiş olmala
rına çok sevindim. O zaman kendilerine bir 
çağrıda bulunuyorum : Madem şimdi önerdi
ğimiz Anayasa değişikliğini Anayasanın tümü
ne aykırı buluyorlar; birlikte bir önerge im
zalayalım ve Anayasanın 147 nci maddesini 
birlikte eski haline getirmeye çalışalım; ondan 
sonra, Anayasaya aykırılığını iddia ettikleri 
şimdiki bu değişikliği Anayasa Mahkemesine 
götürebilme imkânları ortaya çıkmış olur. Eğer 
iddialarında haklı olduklarına içtenlikle ina
nıyorlarsa, bu çağrıyı burada yapıyorum. Bu
günden tezi yok, 147 nci maddeyi eski haline 
getirmek için Demokratik Parti ile birlikte bir 
Anayasa değişikliği önergesi hazırlamaya ha
zırız. (C. H. P. saralarından alkışlar.) 

Sayın Korkmazcan, o sırada Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan 
Sayın Ferid Melen'in, daha iki ay kadar önce 
bu konuda partilerde bir yoklama yaptığını 
söylediler. 

Sayın Turhan Feyzioğlu, konuşmasında, Sa
yın Melen'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Sayın Kırıkoğlu ile bu konuyu gö
rüşmüş olduğunu ve ret cevabı almış oldu
ğunu söylediler. Benim bildiğim kadar Sayın 
Kırıkoğlu, ret veya kabul geklinde bir cevap 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ta
raftarız, demedim. Dikkat edin. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — «Olabi
lirdi», «Daha iyi olurdu» dendi. Fakat, bize 
göre, - anlayış farkımız şurada ki - o daha iyi 
olmazdı; çünkü bir defaya mahsus olmak 
üzere Cumhurbaşkanı seçiminin doğru bir ilke 
olduğu ve devam etmesi gerektiği kanısında
yız. Ancak, içinde bulunduğumuz olağanüstü 
koşullar dolayısıyle, bir sefere mahsus olmak 
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vermemiştir. Bunun Hükümetin bir teklifi 
olup olmadığını sormuştur. Müspet bir cevap 
alamayınca, o yolda kesin bir cevap alama
yınca da, bir görüş belirtmekten kaçınmıştır. 

Sayın Feyzioğlu'nun beyanlarından, o sıra
da kendilerinin de buna karşı olduklarını öğ
reniyoruz. Ama, demekki, en azından, kendi 
partilerinin içinde bu konuda bir görüş ayrı
lığı varmış. Bizzat Sayın Başbakan, böyle bir 
Anayasa değişikliğinin, daha doğrusu Anaya
saya bu amaçla bir geçici madde eklemenin 
çok da antidemokratik olmayacağı fikrinde 
imiş ki, böyle bir kamuoyu yoklamasını partiler 
arasında yapmış. Demekki, bizim teklifimiz 
en azamdan o kadar yadırganacak bir teklif ol
mamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Korkmazcan, 
iki yönden gelen baskıdan birini seçtiğimiz 
yolunda konuştular. Bugünkü durum ile baskı 
değildir. Bugünkü durum, baskı görüntüsünü, 
Parlâmentoyu etkileme görüntüsüne, eminim 
ki, kendi isteklerinin dışında da verme duru
munda kalmış olan kimselerin, bu görüntü du
rumundan biran önce kurtulabilmek üzere öne 
sürdükleri ve anlayışla karşılamamızı istedik
leri bir dilekten ve bir öneriden ibarettir. Bunu, 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin belirttiği gibi, 
bir bakıma oylamaya katılmama gerekçemizin 
de doğal bir sonucu olarak gören Cumhuri
yet Halk Partisi, tabiatıyle, seçim kilitlenince, 
bu yüzden bir bunalıma sebebolmamak için, 
benimsemekte sakınca görmemiştir ve kendi 
kendisiyle çelişkiye düşmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Korkmaz-
can, benim, Meclisin hür iradesiyle hareket 
etmediğini ifade ettiğimi söylediler. «Yani, 
Meclis bir Cumhurbaşkanı seçip Çankaya'ya 
gönderemez mi?» dediler. 

Ben hiçbir zaman Millet Meclisinin hür ira
desiyle hareket etmediğimi ve edemeyeceğini 
söylemiş değilim. Aksine, bu hür iradeyi baskı 
altına alabilecek, baskı altına alınmış gibi gös
teren koşullanın yaratılması karşısında, Büyük 
Millet Meclisi, çoğunluğu ile, büyük bir çoğun
luğu ile, meşru ve demokratik bir direnç içine 
girmiştir ve hür iradesini, her. türlü etkiye kar
şı koruma azmimi göstermiştir (C H. P. sıra
larından alkışlar) Ve gerek Büyük Millet Mec
lisimin bu azmi göstermesiyle, gerek Türk Or-, 

duşunun ibu azim karşısında gösterdiği saygı 
ille hem Parlâmento muzun, hem de Ordumuzun 
dünyadaki itibarı artmıştır. 

Şimdi, Ordudan gelen istekleri, işte, baskı
ları kabul edip etmemek, boyum eğip eğmemek. 
Bu konularda Demokratik Parti sözcüsü değer
li arkadaşımız, özür dilerim, biraz fazla rahat 
konuşma durumundalar. Bir baskı görüntüsü 
bütün belirtileriyle ortada olduğu vakit, iste
yerek istemeyerek ortaya konan bir baskı be
lirtisi bütün görüntüleriyle mevcut olduğu sı
rada, apaçık, çıkıp, bilz böyle seçimi seçim ka
bul etmeyiz deyip, seçimde oy kullanmayacağı
nı ilân eden Cumhuriyet Halk Partisinin davra-
şıdır baskıya boyun eğmemek. Demokratik 
Parti ne yaptı, Asla, çok değer verdiğim sayın 
Genel Başkanlarının kişiliğini kasdetmiyorum, 
kişiliklerini tenzih ediyorum, seçilemeyeceğini, 
sonuna kadar seçileni'eyeceğini bile bile, kendi 
Conel Başkanlarını aday olarak gösterdiler, 
onun sütresi altına çekilip çalım yapmaya kal
kıştılar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Şimdi, 'aslında baskı yak değerli arkadaşla
rım ve partilerden, Parlâmentodan cesaret bek
lenilen. bir durum yok; cesaret beklenen du
rumda bilz cesareti 'açık seçik gösterdik. Bugün 
partilerden ve Parlâmentodan anlayış bekle
nen bir durumdayız ve geçmişte gereken .jgesareti 
göstermiş olmanın huzuru ve koımplekssizliği 
içinde Cumhuriyet Halk Partisi, işte bugün, 
Ordusuna karşı o anlayışı göstermektedir. Olay
ların iltişiyle girdiği bir siyasetle ilgilenme du
rumundan, kendi isteğiyle ve demokrasiye say
gısı ile geriye huzur içinde çekildbilmek isteyen 
Ordusuna anlayış göstermek istemektedir. Bu
gün cesaret gösterileri yapmak çok kolay. Bu 
cesaret gösterilerini şimdi yapanlar, temenni 
ederim ki, seçim turlarının başladığı ve başla
mak üzere olduğu günlerde, sansür edildiği sı
rada, kendi genel başkanlarının konuşmaları
nın bile sansür edildiği sırada o cesareti göster-
selerdi. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Lâf atarak 
değil, fiilen gösterdik. 

BÜLENT ECEVIT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Turhan Feyzioğlu, benim 
kendi konuşmam içindeki ve benim konuşmam
la sayın Adalet Partisi Grubu sözcüsünün ko
nuşması arasındaki bâzı çelişkilere değindiler. 
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Elbette, ne benim konuşmam sayın Adalet 
Partisi Grubunun sözcüsünü bağlar, ne Adalet 
Partisi Grubu sözcüsünün konuşması benim söz
lerimi bağlar, düşüncelerimi bağlar. Onun için, 
Adalet Partisi ile bir mukayese yapmadan, sa
dece «Gerekçe ile çelişki vardır» demesini de 
alarak, bu çelişkinin mevcut olmadığını hatır
latmaya çalışacağım. 

Sayın Feyzioğlu, bu •çelişkinin var olduğu
nu gösterebilmek için, benim 'konuşmamdan, 
maksadına uygun gelen bâzı cümleleri aldı; 
ama onun hemen arkasından gelen cümleleri 
almadı. Sayın Feyzioğlu dedi ki ; «Bülent Ece-
vit dedi ki, bu güçlüklere rağmen seçim sürdü
rürüme, sonunda bir aday seçilemez mi? Belki 
seçilebilir belki seçilemez. Seçilip seçilemeyeceğini 
şu anda kimse söyleyemez. Mademki, bunu söyledi 
Ecevi't, neden öyle ise bu gerekçeye iltihak edi
yor?», dedi. Hemen ankasmdan gelen eümlemi. 
okuyayım; «Fakat turların uzamasından veya 
28 Marta kadar bir sonuç alunamamasmdan, 
içinde bulunduğumuz koşullarda bâzı sakınca
lar doğabileceğini her halde herkes kabul eder, 
en azından, sakınca doğmayacağını kimse ka
bul edemez.» 

Yine - Sayın Feyzioğlu, aynı iddiasını, çe
lişki iddiasını doğrulamak için - bir başka cüm
lemi aldı; fakat ondan sonrasını yine okumadı. 
Aldığı cümlem şu; «Aynı derecede geçerli ve 
'demokratik başka çözümler de belki bulunabi
lir.» Bu cümle var konuşmamda; fakat hemen 
arkasından ne demişim; »önyargı ile, buluna
maz demiyoruz; fakat şu ana kadar bulunama
mıştır, erteleme çözümünün de Parlâmento 
aritmetiği açısından geçerli olmadığı ortaya çı
karsa ne olur? Bu çözüm, iyi niyetli ve içtenlik
le denendikten sonra sonuç alınamazsa yeni bir 
durum ortaya çıkar. O durumda belki yeni çö
zümler de belirir; ama bu aşamada belirmiş de
ğildir.» 

Görülüyor ki, bu aşamada bir başka geçerli 
çözüm belirmiş değildir dediğime göre, gerek
çe ile, önergenin gerekçesi ile aramada bir çe
lişki yoktur. 

• Sayın Feyzioğlu, benlim, Şubat sonundaki 
bir konuşmamdan parça okuyarak, «Anayasa
nın özüne de sözüne de uygun bir seçim ya
pılması lâzımı» dediğimi söyledi. Fakat, şimdi 
Anayasanın sözüne, en azından özüne uygun ol

mayan bir formüle yanaştığımızı söyledi. Eğer, 
bugün yanaştığımız formül, gerçekten, Sayın 
Feyzioğlu'nun dediği nitelikte ise, o formüle 
yanaşmak zorunda kalışımızın sorumluları ara- ** 
smda en azından, Sayın Fevzioğlu ve kendisi
nin partisi de vardır. Anlatayım; Anayasanın 
özüne ve sözüne apaçık aykırı olan durum, 
Cumhurbaşkanı seçiminin başlamak üzere ol
duğu günlerde ortaya çıkan durumdu. Sansür 
konuldu seçimle ilgili olaralk; Cumhurbaşkanı 
seçimiyle ilgili olarak. Haydi, ısansür de kona
bilir diyelim; sansür, adaletsiz olarak, eşitsiz 
olarak uygulandı. Adaylardan ancak bir teki 
lehinde propaganda serbestti, o adaya karşı ve
ya başka adaylar lehinde propaganda yasa'ktı. 
Özerkliği kalkmış olsa bile, tarafsızlığı Anaya
sa güvencesi altında bulunan TRT, günlerce, 
bir tek adayın propagandasını yapmadı mı? 
Aynı TRT hattâ, o anda Senato Başkanı olarak 
Sayın Arıburun'un soyadı (A) ile başladığı 
halde, oyları en yüksek olduğu halde, onun adı
nı ilk günlerde ikinci sırada vermedi mi? Bu
raya kadar inmedi mi tarafsızlığı ihlâl? İşte, 
Başbakanı, Hükümetin Başbakanını, Hüküme
tin başını içinden çıkarıp vermiş olan parti, 
eğer o günlerde bizimle birlikte Anayasanın 
özüne de, sözüne de, görüntüsüne de aytorı olan 
duruma, gözlerimiz önündeki duruma karşı 
çıkmış olsaydı, bugün bu formüle razı olmak, 
bugün bu formülü kabul etmek durumunda 
kalmazdık. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bu yeni çözümün de, 
bizim benimsediğimiz alternatif çözümün de, 
işte, bir basıkı altında bizim tarafımızdan kabul 
edildiği izlenimini belirttiler. Bu erteleme ya
pılmazsa müdahale olur havasını verdiğimizi, 
gerekçemizin bu anlama geldiğini söylediler. 

Ben hiçbir zaman, bu yapılmazsa müdahale 
olur demedim ve o anlama gelebilir, gelecek bir 
söz de etmedim şimdiye kadar. Ancak, Ordunun 
talihsiz birtakım gelişmeler sonunda içine düş
müş olduğu huzursuz durumdan söz ettim ve 
onun o huzursuz durumdan kurtulmasına, geri 
eeJkilimesine yardımcı olmak sorumluluğumuz
la, sorumluluğuyla, göreviyle karşı karşıya bu-
lunduğumuızu söyledim. Sayın Feyzioğlu, kim
lerden geldiğini ve gelebileceğini bugün benden 
çok iyi bilecek durumdadır. Öyle bir ortamda, 
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Ordunun huzursuzluğunu büsbütün kışkırtmak 
için her türlü tahrikte bulunabilecek: kimselerin 
varlığını, Sayın Feyzioğlu en az benim kadar 
iyi bilir; kendisine değildir sözüm, kişiliğine 
lalınmasın; ama, kimlerin bu tahrikleri yapabi
lecek durumdadır Sayın Feyzioğlu. Biz, Öyle 
tahriklerin yapılabileceği bir ortam, turlar, 
aynı adaylar üzerinde turlar devama ede ede or-
itaya çıkmasın diyedir ki, bir noktada o turla
rı kesmek, seçimi, Cumhurbaşkanı seçimini yak
laşan genel seçimlerden sonraya 'erteleme zo
runluluğunu duyduk. Özet olarak söylüyorum; 
tehlilke, Ordunun müdahale tehdidinden gelen 
bir tehlike değildir. Ordunun böyle bir müda
hale tehdidi yoktur. Tehlike, o talihsiz olayla
rın, Ordumuzu içine düşürdüğü güç ve huzur
suz durumu, psikolojik durumu istismar et
mek, kışkırtımak isteyen sorumsuzların ortaya 
çıkarabilecekleri tehlikedir. O tehlike ortamını 
biran önce önlemeye çalışıyoruz. (C. H. P. sı
raların d an alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu, bir
den bire - Türkiye'nin, o çok sözünü ettiği jeo
politik durumu filan şöyle dursun, onları bir 
yana bıraktı - Türkiye'nin olağanüstü koşullar 
içinde bulunduğuna dair kendisinin ve Sayın 
Başbakanın, Cumhuriyetçi Güven Partili Baş
bakanın sözlerini de unuttu, sanki her şey gül
lük gülistanlıkmış, hiçbir mülâhaza, tehditlere 
hiç birimiz boyun eğmeyiz, fakat hiçbir mülâ
hazayı dikkate almaıksızın dilediğimiz gibi 
hareket etmenin kolaylığı içind ey misiz gifbi ko
nuştu. Eğer ortam o kadar olağan hale geldiy
se, Sayın Ferid Helen'in Başbakanlıkta ne işi 
var? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar, C. G. P. sıralarından gürültüler.) 

Bu sözümü, tabiatiyle Cumhuriyetçi Güven 
Partililer kınayamaz; çünkü, bu kürsüden kaç 
defa Sayın Ferid Helen bu sözü ısöyledi ^Tür
kiye olağan şartlar içinde olsaydı ben bu »mev
kide olmaydım.» dedi. İşte biz biran önce küçü
cük bir partinin Başbakan çıkaramayacağı ka-
Idar olağan şartlara Türkiye'yi döndürmek için 
çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim, arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve sürekli alkışlar, 
A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

HASAN KORKHAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 
- BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HASAN KORKHAZCAN (Denizli) — Efen
dim burada beyan ettiğim mütalâa hilâfına bir 
anlayış ortaya atıldı, Anayasa konusu. Bunu 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Ne gibi efendim? Anayasa ko
nusunda?.. 

HASAN KORKHAZCAN (Denizli) — Efen
dim, Sayın Ecevit, 147 nci maddenin değişikli
ği dolayısıyle Anayasamın, Anayasaya aykırı 
bir durum halinde meydana geldiğini ifade et
tiler. 

BAŞKAN — Esas bakımından, evet. Esas 
bakımından Anayasa Hahkemesinde... 

HASAN KORKHAZCAN (Denizli) — Evet, 
bu aykırı durumun meydana gelmesine bizim 
sebebolduğumuzu ileri sürdüler. Bunun aykırı 
olduğuna bizim sebebiyet verdiğimizi söyledi
ler. 

Halbuki, bu kürsüde, benim konuşmamda 
bu fikrin aksi savunulmamıştır. Bu bakımdan 
bu kürsüden bunun tavzihi için söz verilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim ben, size iki defa söz 
verdim. Şimdi söz istediniz... (D. P. sıraların-
dan gürültüler.) 

Bir dakika efendim, hemen itiraz etmeyin, 
bir hatiple konuşuyoruz, bir talep var; bir ke
lime söyledik mi topluca itiraz ediyorsunuz. 

(D. P. sıralarından gürültüler ve «Grubumuza 
karşı yöneliyorsunuz» sesleri.) 

Efendim yapmayın bunu, rica ediyorum. 
Bir şey söyleyeceğim, belki anlaşacağız. Ben 
grubu almadım, Sayın Korkmazcan söz istedi, 
ben onunla konuşuyorum. Neden grubu hedef 
alayım. 

Efendim, Sayın Bülent Ecevit'in konuşma
sında diyor ki ;«Saym Hasan Korkmıazcan, bu
günkü değişiklik teklifinin Anayasaya aykırı 
olduğu iddiasında bulunuyor. Ama vaktiyle 
Anayasaya aykırı, Anayasadaki değişikliklerin 
Anayasaya aykırlığı iddia edilemesin, esastan 
Anayasa Mahkemesine dava açılmasın diye 147 
•madde burada görüşüldü ve bunu teklif edenle
rin içinde Sayın Korkmazcan da vardı. Eğer biz 
o zaman bununla beraber değildikse Sayın 
Korkmazcan beraber idi; eğer bugün fikrini de-
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ğiştirdi ise, bu noktaya gelmiş olmasını mut
luluk sayıyorum, sevinçle karşılıyorum, . eğer 
bu noktaya geldiyse 147 nci maddeyi es'ki ha
line çevirmek için bizimle Anayasa değişikliği
ne imza versin.» diyor. Binaenaleyh, sizin söy
lediğiniz sözlerin içerisinde «Bugünkü Anayasa 
ya geçici 23 ncü maddenin eklenmesi, Anayasamı
zın 1 nci ve 9 ncu maddesine aykırıdır.» sözü
nüz de var. E, bu durum muvacehesinde.. 

N. İSFENDtYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Siz kendiniz izah etmeyin, müsaade verin 
de kendisi tavzih etsin. 

BAŞKAN — Efendim, ben size bir şey mi 
söyledim Sayın Çalkıroğlu? (D. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Neden bu kadar sabırsızsınız, anlamıyorum; 
yani bakınız Sayın Korkmazcan ayakta, 95 nci 
maddenin 2 nci fıkrasına göre söz istiyor; 
«Benim söylemediğim bir söz, bana izafe edili
yor.» diyor; ben de onu izah ediyorum. Burada 
bir şey yok. 

Yerinizden de bunu ifade ettiniz, izin verir
seniz, ben bu yeterlik önergesini oylayayım 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, ben bunun tam aksini söylüyorum. Bu
nu da kürsüde ifade ettim. Onun için, duru
mun zabıtlar muvacehesinde' tavzihi bakımın
dan kısa bir söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim yerinizden, buyurup 
ifade ettiniz, yerinizden ifade ettiniz. «Ben, o 
gün hangi görüşteysem, bugün de o görüşte
yim.»' diyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ne 
münasebet, efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, «münasebeti» 
yok. Söylememiş bir söz yok. 95'e girmedikçe 
ben, birtakım müsamahalarla söz veremem ki. 
(D. P. sıralarından gürültüler.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, hukukî bir mesele vardır orta yer
de. «Anayasanın esasına aykırıdır» ne demek? 
«Cumhuriyet maddesine aykırı olmak» ne de
mektir? Bunlar birbirinden çok farklıdır ve 
bunları izaha 'mecburum. Ben bunun tam aksini 
söylüyorum. Bana burada söylemediğim sözler 
izafe edilmiştir; bu görüşü tavzih edeceğim. 
Bunun için bana söz vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun oturun, efendim. Otu
run efendim, tamaım söylediniz. 

Yeterlik önergesini okutuyorum, efendim. 
NURİ EROÖAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, vakit tamam. 
BAŞKAN — Efendim, 19,30'a kadardı Sa

yın Eroğan. Ayrıca da önerge var, devam et
mesi için. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, ben tavzih etmeye mecburum; ba
na söz vermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Yeterliği okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Kemal Şensoy 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Muam
mer Erten söz istemiştir, buyurun efendim. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; parlâmento 
usullerine uygun olarak hazırladığım konuş
mamı bu fırsattan faydanmak suretiyle arz 
edecek değilim. 

15 günden beri, şahsen, cereyan eden olay
lar kargısında, 1961'den beri bulunduğum par
lâmento içinde en ızdıraplı günlerimi yaşamak
tayım. Prensipler, inançlar hepsi yerle bir edil
miştir. Bir politikacı olarak kendi vicdanıma 
karşı dahi hürmetimi kapbetmiş durumdayım-. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatım kısa ola
caktır. Burada konuşan grup sözcülerinin ifa
delerinden, bâzı temaslarından bizim bilmediği
miz bâzı unsurlar ortaya çıkmıştır. Bunlar hal
ledilmeden yeterliğe geçemezsiniz. 

iSaym Feyzioğlu, konuşmalarında, Sayın 
Cumhurbaşkanı ile temasları kısmında «Seçim 
niçin olmuyor? Seçimle bu iş halledilsin», de
dikleri zaman Sayın Cumhurbaşkanı «seçimi 
kabul edemiyeceklerini» beyan etmişler. 

Şimdi, bâzı grup sözcüleri de, konuşmaları 
sırasında, Gürler formülü birinciydi, ıSunay for
mülü olmazsa 3 ncü formül işler gibi konuşma
lar yaptılar. 

Sayın Genelkurmay Başkanının bir beyanı 
gazetelerde çıktı. Sonra tekzip edildi. Ama, 
bugünlerde tekzip edilen bâzı hususların nasıl 
gerçek olduğunu, Türk milleti artık bilmekte-
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dir. Şimdi, bunları, sayın grup sözcülerinin ko
nuşmalarını!, sayın Sunay'm bir seçim yerine, 
uzatılmaya taraftar olduğunu öğrendikten son
ra, istediğinizi konuşun; «mızrak çuvala sığ
maz», değerli arkadaşlarım. Bu atalar sözünün 
doğruluğu meydana çıkıyor, Burada, sabahtan 
beri, mızrağın çuvala sığdırılması için uğra
şıldığını görüyoruz. 

O halde yeterliği kabul etmeyiniz. Eğer bu 
itham altında biz bu ertelemeye gidersek ki, bu 
şerefli Meclis 19'öl'den beri dar geçitlerde bü
yük imtihanlar vermiştir; kim ne derse desin, 
dar zamanlarda biz büyük imtihanlar verdik, 
ama tenkitler olabilir, milletimizi selâmete çı
kardık. Şimdi bir dar geçitteyiz, kabul ediyo
rum; ama getirdiğiniz yollar, çözüm yolları de
ğildir. 

(Şimdi bırakınız bunları mızrağı çuvala sığ
dırmaya uğraşmayalım. Buraya gelsin parti li
derleri açıklasınlar. Genelkurmay Başkanının 
konuşmaları, buradaki açıklamalar, ikincisi ol
mazsa üçüncü formül işler; bunlar, hele açık 
oylamaya gittikten sonra Sayın Cumhurbaşka
nının ifadeleri fburada belli edildikten sonra, 
artık Meclisimizin bir baskı altında olduğu 
meydandadır; bunu gizleyemezsiniz. (DP sıra
larından «Bravo» sesleri, AP sıralarından gü
rültüler. ) 

O halde arkadaşlar, bırakınız, millete tarihî 
bir görev yapmak durumundayız, bütün for
mülleri bir tarafa atınız; oturunuz, anlaşınız, 
bir aday seçiniz; ona ben de oy vermeye hazı
rım. 

GÜNGÖR HIM (Sakarya) — Niye vermedi
niz?... Bırakınız bu lâfları. 

MUAMıMMlER ERTEN (Devamla) — Eğer, 
baskılar olacaksa... (AP sıralarından gürültü
ler) Baskılar olacaksa.. 

BAŞKAN — Efendim, efendim, başındaki 
sözünüzle mutabık kalmadınız sayın Erten. 
«Ben Parlâmentodaki usullerden istifade ede
rek hazırladığım konuşmayı yapmayacağım.» 
dediniz, bakınız girdiniz. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Sayın 
Başkan.... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen yeter
lik aleyhinde... 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Sayım 
Başkan, bir, uyarıda bulunuyorum. Parlâmento
nun bir tarihî görev sırasında bir hataya düş

mesini arzu etmiyorum; onun için yeterliğin 
aleyhinde bulunuyorum. Ve ibu meseleyi hallet
meden bir çözüme gidemiyeceğimizi, gittiğimiz 
takdirde baskı altında açık oy kullanmış bir 
Parlâmento durumuna düşme tehlikesinin mev
cudiyetini ortaya koyuyorum. Bu, yeterlikle ta
mamen ilgilidir. 

O halde değerli arkadaşlarım, demokrasiyi 
savunmak, demokrasi dışında, bâzı kurallar dı
şında uydurma usullerle mümkün değildir. O 
halde, gelin Anayasa için de bir çözüm bulu
nuz, Eğer baskı varsa, her milletin tarihinde 
meclisler, parlâmentolar tarihî görevler yap
mışlardır, biz de kararımızı verelim, adayımızı 
seçelim; burada oturalım, o Çankaya'ya gidin
ceye kadar; bizi buradan gelsin süngülerle çı
kartsınlar. (DP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar, AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Efendim, açık oy istemi var; ondan evvel 
görüşmelerin devamı hususunda bir önerge var, 
onu takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin bitimine kadar aralıksız de

vamını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

A. P. Grubu Başkanvekili 
Uşak 

Orhan Dengiz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanmış, Meclisimizce 
yeterlik kabul edilmiştir. Tümünden maddele
re geçilmesiyle ilgili iki adet 15'erden fazla im
zayı ihtiva eden ve açık oy isteminde bulunan 
önerge vardır. Esasen önergeler; 

«Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir, 
Maddelere geçilmesinin açık oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz.» 

iSaıyın Orhan Dengiz, Sayın Kemal Şensoy, 
Sayın Mustafa Fevzi Göngür, Sayın Hasan 
Türkay, Sayın Fazlı Armç, Sayın Şevket Do
ğan, Sayın Hayrettin Nakiboğlu, Sayın Vedat 
Ali Özkan, ıSaym Abdüllâtif Ensarioğlu, tSayın 
Ahmet Karaaslan, Sayın Ahmet Buldanlı, Sa-
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yııı Mithat Çavdaroğlu, Sayın Hilmi Biçer, Sa
yın Cemal Külâhlı, Sayın Erdem Ocak, ISaym 
Mehmet Kazova. 

Bir diğer önerge daha; 
«Anayasa değişikliğinin İçtüzüğün 105 nci 

maddesi gereğince maddelere geçilmesi oyla
masının açık oya sunulmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla.» 
Sayın Vedat Önsal, iSayun Samet Güldoğan, 

Sayın İbrahim Abak, ıSaym Sami Arslan, Sa
yın İhsan Tombuş, Sayın Hilmi Türkmen, 
Sayın Abdullah İzmen, Sayın Vehbi, Engiz, ISa
ym Süleyman Çiloğlu, Sayın Özer Ölçmen, Sa
yın İlhan Darendelioğlu, Sayın Turgut Topal-
oğlu Sayın Mehmet Kılıç, ıSaym Hasan Basri 
Al bayrak, Sayın Mehmet Turgut, Sayım Nec
mettin Gönene, Sayın Zeki Çeliker, Sayın Mus
tafa Kubilây îmer, Sayın Cevat Önder. 

Bütün bu sayın üyeleri de salonda görüyo
rum. Zaten 30 - 32 imza var, 15'i kâfidir. Bu 
sebeple; 

.Maddelere geçilmesini açık oylarınıza arz 
ediyorum. Açık oy.. (DP sıralarından «İsim 
okunarak» sesleri.) Efendim, isim okuyarak da 
yaparım, kürsünün önündeki sıraya kupayı 
koymak suretiyle de.. (DP sıralarından. «Çift oy 
atlıyor» sesleri) İsim okuyarak yapıyorum, Pe 
ki; itiraz yok; bir itiraz yok onu da yaparım. 

Efendim, hangi çevreden oylamaya başlaya
cağımıza dair ad çekiyorum. Fahri Uğrasızoğlu, 
Uşak. 

Efendim, Sayın üyeler yerlerinden ve kür
süden duyulacak şekilde kabul, ret, çekinser 
kelimelerini ifade etmek suretiyle oylarını kul
lanacaklardır. Diğer arkadaşlarımın da oy için 
söylenen sözleri duyabilmeme imkân vermele
rini rica edeceğim. 

Uşak'tan başlıyoruz efendim. 
(Uşak Milletvekilinden başlanarak oylar 

tespit olundu.) 
BAŞKAN — Olmayanları bir daha okuyo

rum efendim (A)'dan başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak ilk 

oylamada bulunamayan üyelerin oylarının tes
pitine devam olundu.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Çabuk 
okuyun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sizi enterese 
etmez. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, siz cevap veremezsi
niz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Veririm Sayın 
Başkan. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) —e Ne münase

bet; veririm. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

Kâtip konuşmaz. 
BAŞKAN —• Hayır, okutan benim. 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) Sayın Baş

kan, Kâtip konuşur mu? 

BAŞKAN — Efendim, ben kestim; sizden 
de hiç... Sizi de konuşturmamam lâzım ama, hep 
konuşuyorsunuz sayın Güldoğan; ben hemen 
müdahale ettim. 

Efendim, şu hususu hemen,arz edeyim ki, 
yukardan aşağıya seri halinde okunmuyor; bu
lunmayanlar okunuyor. 

(İsparta Milletvekili Hüsamettin Akmum-
cu'dan itibaren oyların tespitine devam olun
du.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan Sayın üye 
var mı efendim?... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Oylama işlemi 
bitmedi mi efendim? 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efen
dim. 

(Oyların ayrımı yapııldı) 
BAŞKAN — Efendim, açık oylama sonucun-

nu arz ediyorum: 
(TBMM 303 üyesinin Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasına Geçici 23 ncü madde eklenmesi
ne dair tekliflin maddelerine geçilmesi için ya
pılan açık oylamaya 380 Sayın üye katılmış; 
299 kaibul, 81 ret oy kullanılmıştır. (CGP ve DP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Bu suretle maddelere geçilmesi kabul edil
memiştir. 

{Efendim, Millet Meclisinin birleşimini, yarın 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
birleşik toplantısından sonra toplanmak üzere, 
kapatıyorum. 

Kapanına saalti : 20,00 
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6831 sayılı Orman Kanununun (bâzı 'maddelerinin değîştitfilmiestoe ve hu kamuna todır <ek (mıaidde (ek
lenmesine dair (kanun tasarısına verilen loylarm «sonucu 

(Kabul edilmiştin'.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
ALi Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğhı 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılımaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki G-üler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
II. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 341 

Kabul edenler : 2G9 
Reddedenler : 64 

Çekinse rl er : 8 
Oya katılmayanlar : 97 

Açık üyelikler i 12 

[Kabul edenler] 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bı'lgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osrman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
I Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kırkı oğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

| Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLÎ 
I Sami Arslan 

Fuat Avcı 
Mehmet Emıin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
| Behzat Eğilli 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
f Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
! Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfikı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
ismail Hakkı Telkin el 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topal/oğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Le'brt Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Anne, 
Burhanıettlin Asutay 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalka Üner 

KAHRAMAN MARAŞ ; 
Atillâ İmamoğlu ? 

Veysi Kadıoğlu i 
M. Zekeriya Kürşad I 

KARS jj 
Lâtif Ak üzüm p 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Feyzulîah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oövat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA I 
irfan Baran | 
Bahri Dağdaş S 
Mustafa Kubilay ImeT jj 
ihsan Kabadayı | 
Baha Müderrisoğlu f 
özer ölçmen Şj 
Tahsin Yılmaz öztuna I 

I 
Faruk Sükan jj 
Vefa Tanır j 

KÜTAHYA l 
Ahmet Fuat Azmioğlu 1 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustâfa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Enir o 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğhı 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Magden 

RİZE 
Hasan Basri Albayra.k 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
tlyas Kılıç 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birinci'oğlu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmeıt Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlıi 

AMASYA 
Yehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTYÎN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BALIKESİR 
M. Nurettin Sandıkçı
ca ğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Kasım Küf rervi 
AbdülkeiTJm Bayazıt 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN. 
Hasan Çetinkaya 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
M. Kâzım özeke 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal Önder 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özsdal 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
OAan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Yeli Bakirli 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

[Çekins erler"] 

KAST4JM0NU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

[Oya katılmıyanlar] 
AMASYA 

Yavuz Acar 

ANKARA 
Şinasi özden oğlu 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 

ARTYlN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkam) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. Y.) 
M. Kemal Yılmaz 

NİĞDE 
Mevlût Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Yural 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SIYAS 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik: 

UŞAK 
Âdil Turan 

ZONGULDAK ' 
Hüseyin Baytürk 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Cevat Küçük 

BİLECİK 
Meüımett Ergül (İ. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Cahit Angın 
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Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali NaM Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Ha$an Değer 

ELÂZIĞ 
Sajaet Gul&oğan 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasimı Oinkli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-

•oğlu 
GAZİANTEP 

1. Hüseyin Incioğlu 
GÜMÜŞANE 

Nurettin özdemir 
HATAY 

Abdullah Çilli 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
İÇEL 

Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 

| Ferruh Bozbeyli 
\ Eşref Derinçay 
i İbrahim Elim alı 

Rıza Kuas 
î Haydar özdemir 

llhami Sancar 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref. Bakışık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Talât Orfıon 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KONYA 
Necmettin ErfbaJkan 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 

[Açık ü% 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

1 KÜTAHYA 
i Kemali Kaçar 
l MANİSA 
rj Muammer Erten 
j Vehbi Sınmaz 
1 NİĞDE 
j M. Nuri Kodamanoğlu 

OB.) 
| ORDU 

Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı (B.) 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akotva 
Hüseyin Çınar 

'elikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 12 

Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

1 TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

1 TOKAT 
1 Hüseyin Abbas 
! Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ali Rıza Uzun er (B.) 

URFA 
Necati Aksıoy 
Mehmet Ali Göldü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğln 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç. 
Mehmet Salih Yıldız 
(t) 

YOZGAT . 
lamalil Hakkı Akdoğaı 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

»>••« 
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T. B. M. M. 303 üyesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Gteçioi 23 ncü madde eklenmesi tekli
fimin (maddelerimle g'eçilmıesi (halkfkıindalkft a'çnlk ioy 'teklifinle fvıerSüetn loyülairm ısoamcu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. SelâJhattin Kılıç 
Melilh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Caviti Oral 
Eımir H. Postacı 
Ahmet Topaüoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Griler 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Uluibahşi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüoeoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
3İ80 
29'9 

8:1 
— • 

!5'8 

1)2 

[Kabul edenler] 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinası özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettiu Yıldırım 

BtLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

Mustafa Kemal Yılmaz i BOLU 
Cengizhan Yorulmaz 1 Nihat Bayramoğlu 

ANTALYA I H a l i l * b r a ' n İ T n ^°P 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe ' 
ismet Sezgin 

Ahmet Çakmak / 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 

Fikret Turhangil 9 Barlas Küntay 
BALIKESİR Ertuğrul Mat 

İbrahim Aytaç İbrahtoı öktam ' 
(Biat Bilgelıan K a s ı m 0 n a d ı m 

M. Şükrü Çavdaroğlu ^ ^ J ^ 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

Mehmet Nurettin San- Mustafa Çalıkoğlu 
dıkçıoğlu 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yanoıoğltt 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilham i Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
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Naci GaciiToğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet tsmıet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Turhan Özgüner 
Cavit Ofcyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akffün SiMvrili 
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M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

'Ferda Güley 
Ha m di Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

i Yasar Bir 
i 

B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
| Vraşar Akal 
I İlyas Kılıç 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahaiil 

ismail Halk'kı Tekinel 
Naime İkbal Tofcgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Bu rh a ne t ilin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 

I Şinasi O'sma 
S Kemal Önder 
1 Akın Özdeni ir 
i Orhan Demir Sorguç 
! .KAHRAMAN MARAŞ 
S Atillâ İmamoğlu 
I Veysi Kadıoğlu 
I M. Zekeriya Kürşad 
i Mehmet ö/dal 
J KARS 
I Lâtif Aküzüm 

I ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagiin 
Feyzul'lah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 

I
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güncştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başe/r 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
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TOKAT i 
İ ismet Hilmi Balcı g 

İsmail Hakkı Birler jjj 
Osman Hacıbaloğlu j 
Mehmet Kazova jj 

TRABZON I 
Mehmet Arslantürk § 
Ahmet îlısan Birfincioğlu* 
Selâhattin Güven | 
Oevat Küçük I 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmur 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin öevheıri 
Mehmet Ali Göldü 

Bahri Karakeçili 
UŞAK 

Orhan Dengiz. 

VAN 
\ Kinyas Kartal 

Fuat TürkoğİTt 

YOZGAT 
| İsmail Hakkı Akldoğas 
îı Abdullah Baştürk 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 

ANTALYA 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (1 ,, 
Emin Pafksüt 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülean 

AYDIN 
Kemali Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Akunibas 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korıkmazcan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Siamıet Güldoğan. 
Hayrefttiın Kanıağası 

' ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasiroı Cinisli 
Ccvat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı < 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 

İlhami Sancar 
A. Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naikıi Üner 
KAHRAMAN MAE AŞ 

M. Nejat Çuhadar 
KARS 

Osman Yelteikin 
KASTAMONU 

Hasan Tosyalı 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kah adayı 
1. Eteni Kılıçıoğlu 
Sadi Koçaş 
Farutk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğiu 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

UŞAK 
Âdil Turan' 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
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[Oya hat%lm%ycmlar] 
ADANA 

Ali Rıaa Güllüoğkı 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHtSAR 
Haaridi HamauneıoğiLu 
Kâaım Uysal 

AĞRI 
Abldülkerim Bayazıt 
Kasum Küf nevi 

AMASYA 
Yavuz Aear 

ANKARA 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Meihmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
(Mıettımiet Ergıül (1. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

DİYARBAKIR 
Ha&an Değe>r 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septîoğlu 

ERZURUM 
Gıyasattin Karaoa 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Ineioğlu 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
I. Kayhan Naipoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

. İSTANBUL 
İsmail Arar ((B.) 
Eşref Derinçay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 

Lebit Yurdoğlu 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
Talât Orhon 
KAHRAMAN MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

KONYA 
Necmettin Erbakıan 
Necati Kalayeıoğlu 
öızer ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Biftek 
Kemal Kaear 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri SÖzeri 

TOKAT 
Reşit Öndıer 
Yusuf Ulusoy 

URFA 
Necati Aksoy 
Ve&M Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasi'zoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 
Abmöt Gün*r 
Cahit Karakaş t 
Kavai Nedimoğlu 

[Aqıbk üytMkler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
2 
1 

12 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

80 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bi? 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. İn Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad

de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çıraik, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



o 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
hm'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna .geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teJklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 .7 .1972 ve 1 .2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ok ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12.7.1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı iSivil 'Savunana Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
talihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 1 2 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci tnaddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatifte' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi En giz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine'nim, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(!S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e-l nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 



15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlr-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağutma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo
ra 'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 4]3, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12,1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Bsatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline s-ebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime- Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-



man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 73.1'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
J09 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733 V I nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Haeısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci elk) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öz;türkçıinıe'n!İıı, Toptancı • halleri kanun 
telkliflerine dair Cuımhuriyet Senatosu Başkıan-
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydım Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk^ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1972 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 



Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 ..1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kamun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta

sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon rapora (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve AB n<r> maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) . 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/G23) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 



memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu »kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve. Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 nei ek) (Dağıtma ta
lihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 ned ek ve 362'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve ıSağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 ta,rüh ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nei maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 

751'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 .1972 
ve 1 . 12 .1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (8. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 .1947 
doğumlu Mehmet Özean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nei ek ve 246'ya 2 ııci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971, 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kuralu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-



tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (>a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nei ok ve 412'ye 2 nci 
eik) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nei ek) (Dağıtana ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5; sayfa l'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nei ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ©lüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyümün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanbk tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 v 6 27 ..12 .1972) 

33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nei ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. —Zi le ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (.'S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri . 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 



.1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına ' 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 ncd ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . G . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zâbitl'eri ve İhtiyat Askerî M omurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine'bir (d) fıkrası 'eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) ' 

X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 

lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım AdaUt, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

46. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

47. —• Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

48. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayış] : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

49. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 50. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

51. — Anlkara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 52. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
tSağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
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Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazını İne- I 
beyli ve Sinop Milletvekili' Hilmi Biçer'in, Ge- I 
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye seçile
rek kurulan 88 No.lu Geçici Komisyon raporu 1 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) T 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 .1973) 

X 53. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No.lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 54. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi- I 
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski I 

> o 

«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Güm
rük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

55. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8 er üyeden kurulu 41 No. lu geçici komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

..<... 

(Millet Meclisi 80 nci Birleşim) 





Donem : 3 
Toplantı : 4 İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 857 
T. B. M. M. 303 üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 

geçici 23 ncü madde eklenmesine dair teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu (2/849) 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair hazırlamış olduğumuz 

teklif gerekçesiyle birlikte ilişikte 
Saygılarımızla arz ederiz. 

İsparta Milletvekili 
S. D emir el 

Balıkesir Milletvekili 
A. t. Kırımlı 

Tokat Milletvekili 
M. Kazova 

Eskişehir Milletvekili 
S. öztürk 

Kocaeli Milletvekili 
S. Yahşi 

İstanbul Milletvekili 
M. Yardımcı 

İstanbul Milletvekili 
A. Silivrili 

Bolu Milletvekili 
A. Çakmak 

İzmir Milletvekili 
M. F. Arınç 

Zonguldak Milletvekili 
A. N. Akın 

Hatay Milletvekili 
H. Akgöl 

Erzurum Milletvekili 
S. Araş 

Edirne Milletvekili 
/ . Ertem 

Bolu Milletvekili 
M. Ş. Kiykıoğlu 

İstanbul Milletvekili 
N. îkbal Tokgöz 

İzmir Milletvekili 
A. Özdemir 

İzmir Milletvekili 
B. Asutay 

Niğde Milletvekili 
H. A. Kavurmacıoğlu 

sunulmuştur. 

Kastamonu Milletvekili 
S. Keskin 

Ankara Milletvekili 
8. Bosna 

Antalya Milletvekili 
R. Eker 

Sakarya Milletvekili 
G. Hun 

"Uşak Milletvekili 
O. Dengiz 

Kayseri Milletvekili 
E. Turgut 

İstanbul Milletvekili 
O. C. Fer soy 

Erzurum Milletvekili 
T. Bilgin 

İzmir Milletvekili 
O. Demir Sorguç 

Zonguldak Milletvekili 
F. Ak 

Rize Milletvekili 
8. Z. Köseoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
E. Ocak 

Sivas Milletvekili 
Ir. Z. Önder 

Sivas Milletvekili 
/ / . Çınar 

Bursa Milletvekili 
C. Külahlı 

Adana Milletvekili 
§. Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 
O. Tan 

Samsun Milletvekili 
A'. Y. Kurt 

Sakarya Milletvekili 
N. Bay ar 

İstanbul Milletvekili 
A. §. Lâç 

İzmir Milletvekili 
A. N. Erdem 

Eskişehir Milletvekili 
O. Oğuz 

Balıkesir Milletvekili 
M. §. Çavdaroğhı 

Denizli Milletvekili 
F. Avcı 

İstanbul Milletvekili 
O. Özer 

Ankara Milletvekili 
8. Kılıç 

Adana Milletvekili 
A. Topaloğlu 

Konya Milletvekili 
B. Müderrisoğlu 

Antalya Milletvekili 
/. Ataöv 

Kırşehir Milletvekili 
M. K. Güneş 

Bingöl Milletvekili 
M. Bilgin 

Sivas Milletvekili 
T. Komitan 

Manisa Milletvekili 
S. Çağlar 

İstanbul Milletvekili 
T. Erer 

İzmir Milletvekili 
Ş. Osma 

Burdur Milletvekili 
M\ Özbey 
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Trabzon Milletvekili 

A. t. Birincioğlu 
Ankara Milletvekili 

F. N. Yıldırım 
Sakarya Milletvekili 

Y. Bir 
İçel Milletvekili 

C. Okyayuz 
Aydın Milletvekili 

N. Menteşe 
Tokat Milletvekili 

t. II. Balcı 
Afyon K. Milletvekili 

A. t. TJlubahşi 
Tekirdağ Milletvekili 

N. Karahalil 
Kocaeli Milletvekili 

C. Âdemoğlu 
Manisa Milletvekili 

E. Akça 
Manisa Milletvekili 

K. § ahin oğlu 
Kütahya Milletvekili 

F. Azmioğlu 
Kars Milletvekili 

M. Doğan 
Ankara Milletvekili 

Ş. Yıldırım 
Muş Milletvekili 

K. Emre 
Manisa Milletvekili 

8. Gümüşpala 
Bolu Milletvekili 
İV. Bayramoğlu 

Aydın Milletvekili 
İ. Bezgin 

Kahraman Maraş Milletvekili 
V. Kadtoğlu 

Urfa Milletvekili 
M. Aksoy 

Ankara Milletvekili 
M. Maden 

istanbul Milletvekili 
II. Türkay 

Yozgat Milletvekili 
î. H. Akdoğan 

C. S. Ankara Üyesi 
Y. Köker 

Kastamonu Milletvekili 
O. Deniz 

Ankara Milletvekili 
1. Sıtkı Ilatipoğlu 
Kars Milletvekili 

t. II. Alaca 
Diyarbakır Milletvekilli 

S. Savcı 
Bursa Milletvekili 

K. Önadım 
Kars Milletvekili 

V. Koçulu 
Balıkesir Milletvekili 

t. Aytaç 
Ordu Milletvekili 

K. Şensoy 
Afyon K. Milletvekili 

M. R. Çerçel 
Nevşehir Milletvekili 

E. Kıratlıoğlu 
Sivas Milletvekili 

E. Akova 
Kars Milletvekili 

L. Akilzüm 
Ankara Milletvekili 

O. Alp 
Bilecik Milletvekili 

§. Binay 
Zonguldak Milletvekili 

A. R. Balta 
Hatay Milletvekili 

A.- Yılmaz 
Kastamonu Milletvekili 

M. 7İ". Topçular 
Hakkâri Milletvekili 

A. Zeydan 
Kayseri Milletvekili 

/ / . Nakiboğlu 
Burdur Milletvekili 

A. M. Çiloğlu 
Aydın Milletvekili 

TA Turhangil 
Niğde Milletvekili 

M. N. Çerezci 
Gaziantep Milletvekili 

M. L. Söylemez 
Giresun Milletvekili 

M. E. Tur gut alp 

Erzincan Milletvekili 
II. Atabeyli 

Adıyaman Milletvekili 
M. Z. Adıyaman 

Konya Milletvekili 
T. Y. Öztuna 

Bingöl Milletvekili 
M. S. Ay dar 

İsparta Milletvekili 
Y. Uysal 

İsparta Milletvekili 
A. 1. Balım 

Çanakkale Milletvekili 
K. Bağcıoğlıı 

Samsun Milletvekili 
t. Yalçıner 

Çanakkale Milletvekili 
M. Ilulki Önür 

Kırklareli Milletvekili 
II. Korkut 

Tokat Milletvekili 
O. Ilacıbaloğlu 

Kütahya Milletvekili 
/. Er soy 

Ankara Milletvekili 
M. K. Çoşliun 

Tunceli Milletvekili 
K. Aral 

C. S. Siirt Üyesi 
A. Kavak 

Bolu Milletvekili 
II. İ. Cop 

Siirt Milletvekili' 
S. Oran 

Afyon K. Milletvekili 
II. Dinçer 

Kastamonu Milletvekili 
A. Tosyalıoğlu 

Samsun Milletvekili 
II. Özalp 

Ankara Milletvekili 
II. Balan 

Adana Milletvekili 
C. Akçalı 

Manisa Milletvekili 
Ö. Sakar 

Urfa Milletvekili 
Ar. Cevheri 
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Adıyaman Milletvekili 

A. A. Turanlı 
Ordu Milletvekili 

C. Ekinci 
Balıkesir Milletvekili 

K. Erdem 
Giresun Milletvekili 

' / / . İpek 
İstanbul Milletvekili 

M. F. Güngör 
Mardin Milletvekili 

E. K. Ay bar 
Samsun Milletvekili 

B. Uzunoğlu • 
Antalya Milletvekili 

Ö. Eken 
Kırşehir Milletvekili 

C. Eroğlu 
Giresun Milletvekili 

İV. Erkmen 
C. S. Bitlis Üyesi 

O. Kürümoğlu 
0. S. Kütahya Üyesi 

./. Eteni Erdinç 
C. S. izmir Üyesi 

O. Kor 
C. S., Konya Üyesi 

M. Varı§U 
O. S.. İzmir Üyesi 

M. Kırlı 
C. S. Bilecik Üyesi 

M. O. Tuğrul 
C. S. Ordu Üyesi 

8. Acar 
C. S. Sivas Üyesi 

N. Ertürk 
C. S. Kocaeli Üyesi 

L. Tokoğlu 
C. S...Samsun Üyesi 

F. Tevetoğlu 
C. S. Afyon K. Üyesi 
M. K. Karağaçlıoğlu 
C. S. Denizli Üyesi 

A. K. Turgut 
C. S. İsparta Üyesi 

M. Gülcügil 
C. S. Niğde Üyesi 

/ / . A. Göktürk 

Mardin Milletvekili 
A. Özmen 

İzmir Milletvekili 
N. Kürşad 

Bursa Milletvekili 
E. Mat 

Van Milletvekili 
K. Kartal 

Trabzon Milletvekili 
8. Güven 

Erzincan Milletvekili 
S. Perin çek 

Eskişehir Milletvekilli 
M. 8. Sönmez 

Ankara Milletvekili 
O. Eren 

Mardin Milletvekili 
S. Güneştan 

C. S. Bursa Üyesi 
1. 8. Çağlayangil 

C. S. Çanakkale Üyesi 
İV. Altan 

C. S. Muş Üyesi 
/ . Bingöl 

C. S. Bize Üyesi 
O. M. Agun 

C. S. Manisa Üyesi 
O. Karaosmanoğlu 

C. S. Eskişehir Üyesi 
Ö. Ucuzal 

C. S. Gaziantep Üyesi 
/. T. Kutlar 

C. S. Aydın üyesi 
A. C. Coşkun 

C. S. Urfa^Üyesi 
H. Oral 

C. S. Giresun Üyesi 
8. Orhon 

C. S. Adıyaman Üyesi 
M. 8. Turanlı 

C. S. Antalya Üyesi 
A. Tekin 

C. S. İzmir Üyesi 
M. Bozoklar 

C. S. Afyon K. Üyesi 
A. Karayiğit 

C. S. Trabzon Üyesi 
R. Zaloğlu 

Kars Milletvekili 
K. Kaya 

Eskişehir Milletvekili 
ili. İ. Angı 

Malatya Milletvekili 
A. Karaaslan 

Samsun Milletvekili 
D. Kitaplı 

Manisa Milletvekili 
M. O. D aut 

İstanbul Milletvekili 
II. Güngör 

C. S. Bolu Üyesi 
T. Y. Gülez 

Urfa Milletvekili 
B. Karakeçili 

Hatay Milletvekili 
T. Köseoğlu 

C. S. Kastamonu Üyesi 
A. İV? Tuna 

C. S. Kütahya Üyesi 
A. O. Akça 

C. S. Kırklareli Üyesi • 
A. Alkan 

C. S. Amasya Üyesi 
M. Zeren 

C. S. Burdur Üyesi 
F. KmayPürk 

C. S. İstanbul Üyesi 
R. öztürkç'ine 

C. S. Çankırı Üyesi 
Gürhan Titrek 

C. S. Gümüşane Üyesi 
A. Cilâra 

C. S. Afyon K. Üyesi 
K. Şenocak 

C. S. Edirne Üyesi 
M. N. Ergeneli 

C. S. Samsun Üyesi 
/ / . E. Işıklar 

C. S. Adana Üyesi 
M. N. Âdemoğlu 

C. S. Samsun Üyesi 
R. Rendeci 

C. S. Konya üyesi 
O. İV. Ganpolat 

C. S. Balıkesir Üyesi 
İV. Demirel 
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C. S. Tokat Üyesi 
A. Altuntaş 

C. S. Trabzon Üyesi 
A. §. Ağanoğlu 

C. S. Sinop Üyesi 
N. tnebeyli 

C. S. Muğla Üyesi 
/ / . Menteşeoğlu 

Erzurum Milletvekili 
B. Danışman 

Ankara Milletvekili 
T. Toker 

C. S. Ankara Üyesi 
T. Cebe 

Adıyaman Milletvekili 
K. Kırıkoğtu 

C. S. Ankara Üyesi 
II. 0. Bekata 

Sivas Milletvekili 
A. Durakoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
$. Çolakoğlu 

Artvin Milletvekili 
A. N. Budak 

Ankara Milletvekili 
A. S. Hiçerknez 

C. S. Ordu Üyesi 
Ş. Koksal 

C. S. içel Üyesi 
L. Bilgen 

Erzincan Milletvekili 
H. Çetinkaya 

Erzurum Milletvekili 
S. Erverdi 

Ankara Milletvekili 
/. Cüceoğlu 

İstanbul Milletvekili 
B. Er soy 

istanbul Milletvekili 
//". Bolun 

Yozgat Milletvekili 
A. Baştürk 

Ankara Milletvekili 
K. Ataman 

— 4 — 

C. S. Kastamonu Üyesi 
M. Çamlıca 

C. S. Bolu Üyesi 
A. Yılmaztürk 

C. S. Maraş Üyesi 
A, Karaküçük 

C. S. Ankara Üyesi 
/ . Yetiş 

Çankırı Milletvekili 
N. Ok 

C. S. Yozgat Üyesi 
/ . Yeşilyurt 

Muğla Milletvekili 
A. Buldanh 

Konya Milletvekili 
M. Üstündağ 

C. S. Gaziantep Üyesi 
S. Tanyeri 

Denizli Milletvekili 
(Değişiklik teklifine imza 
koyduğuna dair önergesi 

eklidir.) 
/. Açikalın 

Bursa Milletvekili 
S. Çanga 

Bursa Milletvekili 
N. Atlı 

C. S. Bursa Üyesi 
8. Vral 

C. S. Adana Üyesi 
M. Y. Mete 

C. S. Konya Üyesi 
F. Özlen 

Bitlis Milletvekili 
K. M. Aktşık 

C. S. Zonguldak Üyesi 
M. A. Pestilci 

Trabzon Milletvekili 
M. Arslantürk 

Burdur Milletvekili 
İV. Yavuzkan 

istanbul Milletvekili 
M. K. Özeke 

Ankara Milletvekili 
O. Soğukpmar 

Adana Milletvekili 
E. II. Postacı 

C. S. Konya Üyesi 
F. Halıcı 

C. S. Manisa Üyesi 
O. Süersan 

C. S. Muğla Üyesi 
/ . Karaöz 

Ordu Milletvekili 
/ / . Mağden 

Zonguldak Milletvekili 
8. T. Müftüoğlu 

Yozgat Milletvekili 
T. Nhamoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
B. Ecevit 

Edirne Milletvekili 
C. Sayın 

Denizli Milletvekili 
H. O rai 

Ankara Milletvekili 
C. Yorulmaz 

Sakarya Milletvekili 
B. T. Boztepe 

Ordu Milletvekili 
O. Vural 

C. S. Sivas Üyesi 
A. Altay 

C. S. Balıkesir Üyesi 
İV. Sarlıcalı 

C. S. Manisa Üyesi 
D. Barutçuoğlu 

Kars Milletvekili 
K. Okyay 

Çorum Milletvekili 
C. Angın 

C. S. Aydın Üyesi 
H. Gornl 

Kastamonu Milletvekili 
Af. 8 ey dib ey oğlu 
C. S. Sivas Üyesi 

II. öztürk 
Manisa Milletvekili 

31. Ok 
Çankırı Milletvekili 

N. Ç. Yazicıoğlu 
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Ordu Milletvekili 
F. Güley 

Tunceli Milletvekili 
H. Yenipınar 

Sakarya Milletvekili 
H. Uysal 

Samsun Milletvekili 
Y. Akal 

Muğla Milletvekili 
A. Döğerli 

Bursa Milletvekili 
/ . öktem 

Kırklareli Milletvekili1 

B. Arda 
Trabzon Milletvekili 

A. Şener 
Malatya Milletvekili 

H. Gökçe 
Ankara Milletvekili 

Y. Z. Yağcı 
Ordu Milletvekili 

M. Ekşi 
îzmir Milletvekili' 

C. Karagözoğlu 
Sivas Milletvekili 

E. Kangal 

Ankara Milletvekili 
O. Bir git 

C. S. Denizli Üyesi 
/ / . Atmaca 

içel Milletvekili 
Ç. Yılmaz 

Tekirdağ Milletvekili 
Y. Alpaslan 

Zonguldak Milletvekili1 

H. Baytürk 
istanbul Milletvekili 

İV. Uğur 
Balıkesir Milletvekili 

N. Gürer 
Kahraman Maraş Milletvekili 

M. özdal 
Tokat Milletvekili 

/ . II. Birler 
C. S. Kars Üyesi 

S. Atalay 
C. S. Tokat Üyesi 

Z. Betil 
Bilecik Milletvekili 

M. Ergül 
Kars Milletvekili 

T. Artttç 

Amasya Milletvekili 
V. Meşhur 

Kayseri Milletvekili1 

T. D. Avşargü 
istanbul Milletvekili 

R. Ülker 
Niğde Milletvekili 

M. Ocakçıoğlu 
Çanakkale Milletvekili 

M. Çalıkoğlu 
Manisa Milletvekili 

V. Bakirli 
Antalya Milletvekili 

Ö. Buyrukçu 
Sinop Milletvekili 

T. F. övet 
izmir Milletvekili 

K. Önder 
Rize Milletvekili 

8. Kumbasar 
Mardin Milletvekili 

Ş. Altındağ 
Balıkesir Milletvekili 

N. Sandıkçıoğlu 
C S. istanbul Üyesi 

F. Gündoğan 

GEREKÇE 

Anayasamızın 95 nci maddesine göre Cumhurbaşkanını seçmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 13 ve 16 Mart tarihlerinde toplanmıştır. 

Seçim işlemd, usulüne uygun olarak yürütülmüş ve fakat yapılan 6 tur oylamada adaylardan 
hiç. birisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Anayasamızın öngördüğü yeterli oyu toplayamamıştır. 

Turların devamı halinde de olumlu bir sonuca ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devleti başsız bırakmamak için, konuya 
bir çözüm yolu getirmek görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Yasalarımıza göre Millet Meclisi Genel Seçimi ile Senato üçte bir yenileme ve kısmî seçimi bu 
yıl yapılacaktır. 

Seçimlerle Parlâmentonun adedi bütünlüğü sağlanacak ve seçmen temayülü yeniden ortaya çık
mış olaeaktır. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanı seçiminin genel seçimlerden sonraya ertelenmesinde 
zaruret vardır. 

Erteleme süresi iki yıl olarak tespit edilmiştir. Böylece 28. Mart 1966 tarihinde seçilen Cumhur
başkanının görev süresi 28 Mart 1975 tarihine kadar devam edecektir. 
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Anayıasa Komisyonu raporu 

Millet Metlisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. ::2/849, 
Karar No. •': 12 

21 . 3 . 1973 

Yüksek Şaşkaıılığa 
Türkiye Cu,mituriyeti Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair teklif Anayasa Ko-

misyo^un^a tümü görüşülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
2 nci madde -daha önceki yapılan Anayasa değişikliklerindeki yürürlük maddesindeki ifadelere 

uydurularak, değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili

dir. Cumhurbaşkanının görevi 28 Mart 1973 tarihinde sona erecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
konusuna çözüm getiren Anayasaya 23 ncü madde eklenmesini isteyen teklif bu yönden aeale ve 
gündemde mevcut .sair işlere takdimcn görüşülmesi gereken bir konudur. Bu sebeple Komisyonu
muz Millet Meclisi İçtüzüğünün 33, 70 ve 74 ncü maddelerine uygun olarak ruznamede bulunan 
sair maddelere takdimen müzakeresini Genel Kurula teklife karar vermiştir. 

Gene Komisyonumuz; aynı gerekçelerle Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi gereğince işbu 
teklifin 2 nei görüşmesinin beş gün beklemeksizin ve 1 nci görüşmesinden sonraki Birleşimde görü
şlüm esir hususuna Genel Kurula teklifine .karar verilmiştir. 

Genel. Kumlun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Anayasa Komisyonu. Başkanı Sözcü Kâtip 

Adana Denizli İsparta 
C. Akçalı F. Avcı Y. Uysal 

^Lİyon:;K. 
H. Dinçer 

Çanakkale 
R, Sezgin 

Erzurum 
8. Araş 

ı ;lzmir 
Muhalefet şerhim ilişiktir. 

§. jikkan 

Ordu 
Ç. Ekinci 

.Ankarai 
Komisyonda ses bandı ile tespit 
edilen mâruzâtımda belirttiğim 

sebeplerle usul ve esas 
yönünden karşıyım 

Söz hakkım saklıdır. 
E. Paksüt 

Erzurum 
Muhalefet Şerhi ilişiktir. 

C. Önder 

İçel 
T. Özgün er 

Kastamonu 
M. Seydibeyoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Çanakkale 
K. Bağcıoğlu 

Erzurum 
İV. Gacıroğlu 

İstanbul 
R. Ülker 

Kastamonu 
8. Keskin 

Tokat 
0. H-acibaloğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 
A) Usule ait itirazlar : 
1. Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun terekküp tarzı Anayasanın 85 nci maddesine ayks 

rıdır. Cumhuriyetçi Güven Partisi, Anayasa Komisyonunda kuvveti oranında' tenisil alutomamak-
tadır. Bu sebeple ve Anayasa Mahkemesi kararları gereğince mevcut fedmjsyon, bu Anayasa de
ğişikliği teklifini görüşemez. 

2. Değişiklik teklifi gerekçesiz dağıtılmıştır. Komisyon üyelerinin ellerine geçtikten sonra tüzüğün 
33 ve 101 nci maddelerinin öngördüğü belirli 48 saa'tlilk süre geçmeden bu teklifin görüşülmesi, 
usule aykırıdır. Bu hususta öne sürdüğümüz deliller nazarı dikkate alınmamıştır. 

B) Esasa a'it itirazlar : 
Anayasanın1 1 nci maddesine göre, «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» Anayasanın 9 ncu 

maddesi gereğince, Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

Şimdi, Devlet şeklinin değiştirilmesi niteliğini taşıyan bir AriayaSa tadilâtı ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Şöyle ki : 

1. «Cumhuriyet» demek, bir bakıma da «Cumhurbaşkanı» seçmek demektir. 29' Ekim 1923 ta
rihli ve 364 sayılı Anayasa tadilâtı da bu sebeple vapılmıştır. 

1961 Anayasasının 95 nci maddesi mucibince, Cumhurbaşkanı, «... yedi yıllık bir süre için se
çilir.» «Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.» 

Şimdi, bu maddelere tamamen ters düşen ve aykırı olan bir geçici madde ile Anayasamızın 
prensipleri, lâfzı ve ruhu ihlâl edilmektedir. Bu suretle, nitelikleri Anayasa ile çizileri Cumhuri
yet rejiminin vasfı değiştirilmek istenmektedir. 

2. İki yıllık süre uzatılması ile Devlet Başkanlığında ölünceye kaklar kalmanın arasında 
hiçbir fark yoktur. Bu bir «cülus» tur. Cumhuriyetin kuruluş sebep ve saikine aykırıdır. 

3. Şahıslar için ne kanun ve ne de Anayasa değişikliği yapılamaz. Başta Anayasa olmak üze
re bütün kanunlar, gayrişahsidir; geneldir. Halbuki bir fani için Anayasa değişikliği yapılıyor. 
Bu olay, Cumhuriyet rejimini reddeimek demektir. Cumhurbaşkanının seçilemediği rejimin adı
na «Cumhuriyet» denemez. Türkiye Cumhuriyetinin 50. yıldönümünde bu durum, ne kadar 
esef ve hüzün vericidir. 

4. Anayasanın 96 nci maddesinde Cumhurbaşkanı yemini vardır. Sayın Cevdet Sunay, bu 
yemini yapmış; «... Anayasayı sayacağıma ve savunacağıma...» demek suretiyle andiçmiştir. Ye
mine sadakat bu mudur ? 

5. Bu teklifi yapmak veya kabri etmek, T. B. M. M. üyelerinin, Anayasanın 77 nci madde
sinde yer alan yeminine taban tabana zıttır, «...demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalmak...» yemini bu mudur? Bu teklifin şampiyonları ve işbirlikçi partiler, tarih ve millet hu
zurunda sorumludurlar. 

6. Demire!, «Seçilmemiş heyetlerle Türkiye'yi idare etmek mümkün değildir.» dedi. 
(22. 1 1 . 1972-Milliyet) 

— «A. P. ve C. H. P., Sunay'm görev süresinin uzaltılmasma karşı.» 
«A. P. Meclis içinden yeni bir Başkan seçilmesini istiyor.» (Günaydın 23 . 1 . 1973) 
— Demirel, «Meclis hür iradesiyle hareket edecek; günü gelince Cumhurbaşkanını seçecektir.» 

dedi. 
Domirelr «Parlâmento iradesine ipotek konamaz.» dedi. 
Demirel, «Devletin başına cülus ile değil seçimle gelinir.» dedi. (26 . 1 . 1973 - Gazeteler) 
— Cumhurbaşkanı Sunay'm görev süresinin uzatılması teklifleri karşısında A. P. lideri Demi

re] kesin konuştu : 
«Hiç kimse Anayasadan daha güçlü, olamaz.» 
«Böyle bir şey Parlâmentonun üzerine ambargo getirmek demektir. Çünkü, Anayasa bâzı şey

leri tayin ve tarif etmiş ve bu konuda kesin hükümler koymuştur.» dedi. (Günaydın - 28.1.1973) 
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Bu sözleri söyleyenler, bu sözlerini unutarak, Cumhurbaşkanının süresinin uzatılmasının §a.m-

piyonluğunu yapmaktadırlar. Bu tutum ibret verici bir tutumdur. 
7. Sayın Sunay'ın, 15 . 1 . 1973 tarihli Kurban Bayramı mesajımda, «... gaflet ve dalâlet için

de oldukları şüphesizdir.» dediği ve böyle tavsif ettiği şahıslar, ne olmuştur ki, şimdi Sunay'm 
görevinin uzatılması şampiyonluğunu yapmaktadırlar... 

8. «T. B. M. M. Cumhurbaşkanını seçemiyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanının m,üddetmi uzatı
yoruz.» diyenler, Türk Milleti ve onun Meclislerine en ağır bühtanda ve hakarette bulunmakta
dırlar. 

«Devleti basışız bırakmıyoruz. Bu sebeple süre uzatıyoruz.» beyanları da doğru değildir. Zira, 
Anayasanın 100 ncü maddesi, «...başka bir sebeple Cumhurbaşkanı maikammm boşalması halinde 
de yenisi seçilinceye kadar...» Cumhurbaşkanlık makamının nasıl doldurulacağını, Cumhurbaşka
nına kimin vekâlet edeceğini de hükme bağlamıştır. 

9. İki Cumhurbaşkanı adayı (ıSaym Faruk Gürler ve Sayın Tekin Arıburun) adaylıklarını 
geri almışitısr. Ancak Cumhurbaşkanı adayı (Sayın Ferruh Bozbeyli) vardır. T. B. M. M. toplan
tıları engellenemez. Seçim için turlara devam edilmelidir. İşbirlikçi partiler, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısını engellemekte; Anayasanın Parlamenterlere verdiği Cumhuribaşkanmı seçme hakkının 
kullanılmasına imkân vermemektedirler. 

10. Gelen teklif, İçtüzüğün 37 nci maddesine aykırıdır. 
Gelen teklif Anayasanın 1, 9, 77, 95, 96 ncı maıdelerme ve Anayasanın temel prensiplerine ay

kırıdır. 
11. Demokratik Parti, Cumhurbaşkanının tek dereceli seçimle, doğrudan doğruya millet tara

fından, bir defaya mahsus olmak üzere seçilmesini teklif etmiştir. 1971 ye 1972 yıllarında, Ana
yasa değişiklikleri sebebiyle yaptığımız bu teklife aykırı düşen «süre uzatma» teklifini veya «Su-
nay formülü» nü kabule imkân yoktur. 

Yukardaki sebepler gereğince demokratik Parlamenter nizamın vasfım değiştiren bu teklife 
muhalifiz. 

21 . 3 . 1973 

Demokratik Parti 
İzmir Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Siokrü Akkan Cevat Önder 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 857) 



9 — 

T. B. M. M. 303 ÜYESİNİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü 
madde eklenmesine dair teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına aşağıdaki geçici 23 ncü madde eklenmiş
tir : 

GEÇİCİ MADDE 23. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 95 nci maddesine göre yapılması 
gereken Cumhurbaşkanı seçimi, 13 Mant 1975 
tarihine ertelenmiştir. 

28 Mart 1966 tarihinde seçilmiş olan Cumhur-
<başkanmın görevi, 28 Mart 1975 tarihine ka
dar devam eder. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

ANAYASA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü 
madde eklenmesine dair teklif 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Işjbu geçici madde yayımlan
dığı tarihte yürürlüğe girer. 

»0<İ 
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