T. B. M. M.

B : 78

rine, bizim arzumuz da birleşti, seçime
gidiyoruz. Niye ortalığı bu kadar velve
leye veriyoruz; bağırıp çağırıp birbiri
mizi kırıyoruz? Buna ne lüzum var?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Madde
ile ne ilgisi var?..
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) —
Madde üzerinde konuşun.
FUAT ATALAY (Diyarbakır) —
Madde üzerinde konuşun.
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Madde üzerinde
konuşuyorum. (SHP sıralarından gürül
tüler)
Efendim, zatıâliniz burada ne askerî
cunta bıraktınız; söylemediğiniz hiçbir
laf kalmadı.
BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, karşı
lıklı konuşmayın lütfen.
ARÎF SAĞ (Ankara) — Cunta değil
mi?
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Efendim, biz dün
de söyledik, bugün de söyleriz, meydan
larda da söyleyeceğiz; biz bu referandu
mu, kanunda yazılı olan maksada matuf
olmak üzere yapıyoruz. Bunu açık ve se
çik olarak bir kere ortaya koyalım. Biz,
referandum kanununda neyi belirttikse,
maksadımız ne ise, açıkça belirttik. Şim
di, siz bunu - tabirimi mazur görün •bir açıkgözlülükle, sanki «Her referandu
mun bir itimat oyu haline gelmesi gere
kir» gibi bir sakim düşünceyle hareket
ederek, bu kadar rahat, genel seçimlerde
milletin itimadına mazhar olmuş bir ik
tidarı alaşağı etmek açıkgözlülüğünü na
sıl gösterirsiniz efendim? Mümkün mü,
buna kimi inandıracaksınız?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Madde
den bahsetmiyorsunuz!
MEHMET MtttCERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Usul haline geldi...
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BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, topar
layınız lütfen.
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Onun için, sizden
istirhamım, biraz ders alalım. Dün, bura
da Sayın Başbakanımıza «kabadayı» mı
demediniz; bizlere «çamur» mu demedi
niz; sizin yaptığınız reaksiyonun ondabirini gösterdik mi? Biraz ders alalım muh
terem arkadaşlarım.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efenr
dim.
ıM. TURAN BAYAZIT (İzmir) Sbrum var Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) —
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ekle
diğimiz geçici madde ile ilk yapılacak
mahallî seçimler için, Yüksek Seçim Ku
ruluna süreleri azaltmak yetkisini verdik.
Bugün, o madde henüz yürürlüğe girme
di, referandumdan sonra girecek. Bu tek
lif de, Yüksek Seçim Kuruluna aynı yet
kiyi veren bir maddedir. Hükümetten ri
ca ediyorum; bunun, anayasal dayanağı,
Anayasanın kaçıncı maddesidir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baka
nım.
ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Efendim, Anayasanın 79
uncu maddesinin, üçüncü fıkrası «Yük
sek Seçim Kurulunun ve diğer seçim ku
rullarının görev ve yetkileri kanunla dü
zenlenir» der. Anayasada geçen bu mad
deye göre, kanunu yapma yetkisi de Yü
ce Meclisin olduğuna göre, Yüce Meclisin
yaptığı kanunlar, bu 79 uncu maddedeki
yetkiye göre yapılmaktadır ve tamamen
de Anayasaya uygundur.
Ayrıca, bu konuyla ilgili 2839 sayılı
Kanunun 9 uncu maddesi aynı yetkiyi
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