
ANAYASA HUKUKUMUZDA YASAMA DONEMi 

ErdalONAR• 

I- YASAMA DONEMi KA VRAMI 

A- Parlamentolarm Ortaya c;1kI~1 ve Diizensiz Toplanmalardan 
Belirli Bir Takvime Bagh Diizenli Toplanmalara Ge\:i~ 

Bir genel seyimle iiyeleri belirlenmi~ olan yasama orgamnm, sonraki 
genel seyime kadarki yah~ma siiresine, "Yasama Donemi" denilmektedir. 
Nitekim, TBMM iytiiziigiiniin 1. maddesinde de, yasama donemi, "Tiirkiye 
Buyiik Millet Meclisinin iki milletvekili gene! se9imi arasmdaki siire" 
~eklinde tammlanmaktadrr. Giiniimiizde, parlamentoculugun uzun y11lara 
yayilan geli~me siireci sonrasmda ula~Ilan noktada, hemen her iilkede, 
yasama organmm ne sure iyin se1yildigi, o iilkenin anayasasmda, ilgili 
kanunlarmda ve yasama meclislerinin iytiiziiklerinde belirtilmekte ise de; 
parlamentolann geli~ip giderek giiylenmeye ba~lad1g1 y11lar oncesinde, bir 
diger deyi~le, yeni yeni ortaya ytkmaya ba~lad1klannda, bu tiir belirli bir 
siireden soz etmenin miimkiin olmad1gm1 goriiyoruz. Geryekten, temsil 
olgusunun yava~ yava~ ortaya ytkmaya ba~lad1g1 erken evrelerde, toplumun 
tiimiinii degil, sadece daha varsil bazt kesimlerini temsil eden temsilcilerin 
bile toplanma siirelerinin diizenli bir zaman dilimine baglanmas1, yogu kez 
monark ile temsilciler arasmda sorunlara yol aymt~trr. Omegin, Fransa'da, 
Krahn, onceleri sadece biiyiik senyorleri, kendi vassallanm, yiiksek din 
adamlanm toplamas1yla olu~an "Curia Regis "e, 1302 y1hnda biiyiik 
kentlerin temsilcilerinin kattlmas1yla yeni bir yapt kazanan "Etats 
Generaux"da, asiller, din adamlan ve biiyiik kentlerin temsilcileri ayn ayn 
toplanmaktayd1lar ve "Etats Generaux" lar, 1484 ile 1560 y1llan arasmda 
bir bakmia silinmi~lerdi. <;unkii, Kral, o donemde sadece asillerin meclisini, 
"Assemblee de Notables" 1 toplam1~t1. Her ne kadar 1560 y1lmda "Etats 
Generaux" lar yeniden ortaya ytkmt~larsa da, bunlann 1615 y1lmdan 1789 
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yilma kadar hiy toplanmad1gm1 gormekteyiz. Daha sonra, 1789 y1hnda, 
yeniden toplanan "Etats Generaux" da halkm temsilcileri olan "Tiers Etat" 
nm, asiller ve din adamlanyla birlikte toplanma istekleri bu kesimlerce 
reddedilince, "Etats Generaux" admm kullamlmasmdan vazgeyilmi~ ve 
"Tiers Etat", 1789'da Millet Meclisi ad1m alm1~tI 1• Bu tarihten sonra, 
yap1lan ve i~levleri farkhhklar gosterse de, Fransa'da bir daha 
parlamentosuz bir evre ya~anmadi2. 

ingiltere'de de, parlamentonun hiy toplanmad1g1 sure Fransa'daki kadar 
uzun y1llara yay1lmasa da, durum pek degi~ik degildi. M.S. 5. ytizyildan 
ba~layarak, Krallarm, dam~ma amac1yla toplad1klan bilge ki~iler kurulu 
(Witenagemot), sonraki y11larda Buytik Konsey (Magnum Concilium) ad1yla 
amhr olmu~tu ve 1215 yilmda Kral John I'in (Yurtsuz John) baskilanna ve 
yeni vergi taleplerine kar~1 yikan feodal senyorlerin (baronlar), John I'i 
imzalamak zorunda biraktiklan Magna Carta Libertatum' un 12. maddesi 
uyannca, ki~ilerden vergi ahnabilmesi, Buytik Konsey'in kabulune bagh 
kilmmaktayd13• Zamanla, Buytik Konsey'in yap1smm geni~ledigini ve 
Konsey' de eskiden oldugu gibi sadece baronlar ile ytiksek duzeydeki din 
adamlarmm degil, toplumun farkh kesimlerinin temsilcilerinin de yer 
ald1gm1 goruyoruz. Yap1s1 geni~lemi~ Buytik Konsey'e de, artik 
"parlamento" denilmeye ba~lanm1~t14• Ne var ki, parlamentonun belirli bir 
yah~ma takvimi dogrultusunda duzenli bir biyimde toplanmas1 uzun sure soz 
konusu olmam1~t1. Her ne kadar, 1311 yilmda Kral Edward I zamamnda 
parlamentonun her yil toplanmas1 kararla~tmlm1~ ve bu karar, hem 1330 
hem 1362 y1llarmda yikanlan yasalarla Edward II ve Edward III'iln 
Kralhklan donemlerinde de i~lerligini korumu~sa da; onlan izleyen krallar 
zamamnda, parlamentonun bazen Uy, bazen yedi y1l hiy toplanmad1gma da 
tamk olunmu~tur5• Zamanla, 19. ve 20. ytizyil iyinde seyim kanunlannda 

1 Bu konularda, bkz. SARICA, Murat: Fransa ve ingiltere'de Emredici Vekaletten Yeni 
Temsil Anlayi~ma Ge~i~, istanbul 1969, s. 22, 158-159; OKANDAN, Recai G.: Umumi 
Amme Hukuku, istanbul Dniversitesi Hukuk Fakiiltesi Yaymlan, No. 295, istanbul 1968, ss. 
271-273; ONAR, Erda!: "Diinyada Parlamento Kavramzmn Dogu,ru, Geli,rimi ve 
Giiniimiizdeki Goriiniimii ", Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayi, 75 TBMM, TBMM 
Kiiltiir, Sanat ve Yaym Kurulu Yaymlan, No. 77, Ankara 1995, s. 44. 
2 ONAR (1995): s. 44. 
3 http://www.magnacartaplus.org/magnacarta/ (10.06.2011) 
4 GOZLER, Kemal: "ingiltere 'de Parlamento Neden ve Naszl Ortaya (:zktz? Malf Hukukun 
Anayasa Hukukundan Eskiligi Ozerine Bir Deneme", Prof. Dr. Mualla Oncel'e Armagan, 
Cilt: I, Ankara Dniversitesi Hukuk Fakiiltesi Yay:m1, Ankara 2009, ss. 366-368; ONAR 
(1995): ss. 46-47. 
5 KARAMUSTAFAOGLU, Tun1rer: Yasama Meclislerini Fesih Hakki, Ankara Dniversitesi 
Hukuk Fakiiltesi Yay:mlar1, No. 465, Ankara 1982, ss. 96-98. ingiltere'de gozlenen bu 
geli~meler i1rin aynca bkz. OKANDAN (1968): ss. 252-256. 
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yapilan degi~ikliklerle oy verme hakkmm geni~ kitlelere yay1lmas1, temsil 
olgusunun daha anlamh hale gelmesine yol a9tt ve i~levleri artan parlamento 
da dilzenli toplanmaya ba~lad16• 

ilk parlamentonun ortaya 91kmasmdan, diizenli bir bi9imde toplanmaya 
ba~lamasma varan geli~me silrecinde, kendi siyasal tarihimizde de bazt 
sorunlarla kar~1la~1lm1~ttr. Bu baglamda, Osmanh Turk Anayasal 
geli~melerine bak1ld1gmda, Osmanh imparatorlugu'nda, ilk parlamentonun 
ortaya 91kt~mm, donemin diger monar~ilerine gore daha ge9 bir tarihe denk 
dii~tilgilne tamk olunmaktadtr. Ger9ekten, Osmanh imparatorlugu'nda ilk 
parlamento, siyasal tarihimizdeki ilk Anayasa olan 1876 Anayasast'nda (eski 
takvime gore 1293 Anayasas1) ongorillmil~til. 1876 Anayasas1'nm 42. 
maddesi uyarmca, Meclis-i Umumi, biri Heyet-i A.yan ve digeri Heyet-i 
Mebusan olmak ilzere iki meclisten olu~maktayd1. izleyen maddelerden, 60. 
ve 62. maddelerde, Heyet-i A.yan ilyelerinin, ilye tam say1s1 Heyet-i 
Mebusan ilyeleri toplammm il9te birini ge9memek ve omilr boyu gorev 
yapmak ilzere Padi~ah tarafmdan atanacaklan belirtilmekte; 65. ve 69. 
maddelerde ise, Heyet-i Mebusan'm, her ellibin erkek Osmanh vatanda~ma 
bir mebus dii~ecek ~ekilde, dort y1l i9in se9ilecek mebuslardan olu~acag1 
ongorillmekteydi. Her ne kadar, Anayasamn 43. maddesinde Meclis-i 
Umumi'nin her y1l, Te~rinisani (Kas1m ay1) ba~mda toplanacagt ve Mart ay1 
sonunda tatile girecegi belirtilmekteydiyse de, aym maddede, hem toplanma, 
hem tatile girmenin, Padi~ah'm karan ile ger9ekle~ebilecegi ve 44. maddede 
de, Padi~ahm gerek gordilgii hallerde, Meclis-i Umumi'yi vaktinden once 
a9abilecegi ve yine Meclis'in 9ah~ma silresini k1salt1p uzatabilecegi 
ongorillmil~til. Aynca, Anayasanm Padi~ahm yetkilerini diizenleyen 7. 
maddesinde de, 9e~itli yetkiler arasmda, Meclis-i Umumi'nin toplanmas1 ve 
tatili ile gerektiginde Meclis-i Mebusan'm yeniden se9ilmesi ko~uluyla 
feshedilmesi de Padi~aha tanman yetkileri arasmda yer alm1~ bulunuyordu 7• 

6 ingiltere'de 19. yiizyila gelinceye kadar, oy verme hakkm1 sadece kilc;ilk bir azmhk 
kullanabilmekteydi ve bu az sayidaki ki~inin sec;tigi temsilcilerden olu~an Parlamentonun 
temsil niteligi de c;ok smirhyd1. Omegin, ingiliz devlet adalTII William Pitt, o yillarda A vam 
Kamarasmda yapt1g1 bir konu~mada, "herhalde buna da temsil diyemeyiz" sozleriyle, bu 
duruma dikkat c;ekiyordu. Gerc;ekten, o yillarda, ingiltere'de sec;men sayis1, nilfusun % 
6'smdan daha azd1. 1832, 1867, 1868, 1884, 1918 ve 1928 tarihlerinde yap1lan c;e~itli reform 
kanunlar1yla, ingiltere'de sec;me hakkm1 sm1rlandiran servet ve cinsiyet ko~ullan kaldmlm1~ 
ve sec;me hakki gene! oya dayah demokratik bir nitelik kazan1TI1~t1. Bkz. 
KARAMUSTAFAOGLU, Tunc;er: Se~me Hakkmm Demokratik ilkeleri, Ankara 
Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Yayinlan, No. 262, Ankara 1970, ss. 72-83. 
7 Anayasanm 7. maddesi hilkrnil ~oyleydi: "Viikelanm azil ve nasb1 ve riitbe ve menas1b 
tevcihi ve ni§an itas1 ve eyalat-1 miimtazenin §erait-i imtiyaziyelerine tevfikan icray1 tevcihall 
ve meskukat darb1 ve hutbelerde nammm zikri ve diivel-i ecnebiye ile muahedat akdi ve harb 
ve sulh ilam ve kuvve-i berriye ve bahriyenin kumandas1 ve harekat-1 askeriye ve ahkam-1 
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Bi.itiln bunlarm d1~mda, 1876 Anayasas1'nda, Meclis-i Ayan'm gerek kanun 
yapma, gerek Hi.ikumeti denetleme yetkileri de bin;ok sm1rlamaya tabi 
tutulmu~ bulunuyordu. Her ~eyin otesinde, Meclis-i Ayan'm her iki 
kanadmm da kabul ettigi bir kanun teklifi veya tasansmm kanunla~abilip, 
uygulanabilir hale gelmesi ic;in Padi~ah karan gerekmekteydi. Bu konuda 
Anayasa'da hic;bir sure ongori.ilmedigi ic;in, Padi~ahm begenmedigi bir 
kanunu ISdar etmeyip yay1mlamamas1, bir diger deyi~le reddetmesi 
mi.imki.indi.i8• 1876 Anayasas1'nda temel ozellikleri ve yetkileri belirlenmi~ 
olan ilk Meclis-i Mebusan, 19 Mart 1877 gi.ini.i (baz1 kaynaklara gore 20 
Mart 1877) Padi~ah'm soylevi ile ac;1lm1~tt9• Meclis-i Umumi'nin ilk 
toplantt y1h tic; aydan biraz fazla, ikincisi ise sadece iki ay si.irmi.i~tii 10• 

ilkinden daha gi.ic;lii bir bic;imde varhgm1 gostermeye c;ah~an ikinci Meclis-i 
Mebusan, ozellikle 93 Harbi'nde (1293 Osmanh-Rus Sava~1) ya~anan 
ba~ans1zhklar i.izerine yogunla~an tart1~malar si.irerken, Padi~ah IL 
Abdi.ilhamit tarafmdan 13 !;,ubat 1878 tarihinde bir sure belirtilmeksizin 
ta tile sokulmu~tu 11 • Otuz ytl si.iren bu parlamentosuz evreden sonra, 
Bakanlar Kurulunun haz1rlad1g1 "Kanunu Esasinin meriyeti ahkamile 
Meclisi Mebusamn i9timaa davet ettirilmesi" esasma dayah 23 Temmuz 
1908 tarihli (10 Temmuz 1324) "Mazbata", Padi~ah II. Abdi.ilhamit 
tarafmdan aym gi.in bir iradei Seniye ile onamyor ve siyasal tarihimizde 
ikinci Me~rutiyet donemi ba~hyordu 12• Kas1m-Arahk 1908'de 

,$eriye ve kanuniyenin icras1 ve devairi idarenin muamelatma miiteallik nizamnamelerin 
tanzimi ve miicazaat-1 kanuniyenin tahfifi veya affi ve Meclis-i Umumiyenin akt ve tatili ve 
ledel iktiza heyet-i mebusamn <izas1 yeniden intihap olunmak ,$Grtile feshi hukuk-u 
mukaddese-i Padi,$ahi ciimlesindendir. " KiLi, Suna - G0Z0BDY0K, ~eref: Tiirk Anayasa 
Metinleri (Sened-i ittifaktan Giiniimiize), Tiirkiye i~ Bankasi Kiiltiir Yaymlan, Yenilenmi~ 
2. Bask1, istanbul 2000, ss. 43-44. 
8 1876 Anayasasmm 54. maddesinde ~u hiikiim yer alm1~ bulunuyordu: "Suray1devlette 
bilmiizakere tanzim olunacak kavanin ldyihas1 Heyet-i Mebusanda badehu Heyet-i Ayanda 
tetkik ve kabul olunduktan sonra icray1 ahkdmma irade-i seniye haziret-i Padi,$ahi miiteallik 
buyurulur ise diisturiil amel olur ve i,$bU heyetlerin birinde katiyen reddolunan kanun ldyihas1 
o senenin miiddet-i ir;timaiyesinde tekrar mevkii miizakereye konulamaz. " KiLi
GQZUBUYUK (2000): s. 48. Bu konuda ayrmt1h bilgi i9in bkz. OKANDAN, Recai G.: 
Amme Hukukumuzda Tanzimat ve Birinci Me~rutiyet Devirleri, istanbul Dniversitesi 
Hukuk Fakiiltesi Yaymlan, No. 59, istanbul 1946, ss. 101-104. 
9 TANQR, Biilent: Osmanh-Tiirk Anayasal Geli~meleri, Cogito, Yap1-Kredi Yaymlan, 2. 
Bask!, istanbul 1998, ss. 152-155;; OKANDAN (1968): s. 315. 
10 TANQR (1998): s. 155. 
11 TANQR (1998): ss. 159-161; ARMAGAN, Servet: "Memleketimizde ilk Parlamento 
Se9imleri", Armagan, Kanun-u Esasinin 100. Y1h, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler 
Fakiiltesi Yaymlan, No. 423, Ankara, 1978, s. 166; OKANDAN (1946): ss. 123-126. 
12 OKANDAN, Recai G.: Amme Hukukumuzda ikinci Me~rutiyet Devri, istanbul 
Universitesi Hukuk Fakiiltesi Yaymlan, No. 71, istanbul 1947, ss. 17, 28-31; TANQR (1998): 
ss. 179-181. 
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geryekle~tirilen seyimler sonrasmda, Me~rutiyetin ilamnda da yok etkin bir 
rol oynamt~ olan "ittihad ve Terakki Cemiyeti"nin biiyiik bir yogunluk 
saglad1g1 Meclis-i Mebusan yeniden olu~uyor ve 17 Arahk 1908 tarihinde 
Padi~ahm soyleviyle aythyordu. Boylece, otuz ytl gibi uzun siiren bir ara 
vermeden sonra, Osmanh imparatorlugu'nda parlamentolu siyasal hayat 
tekrar ba~lamt~tt 13• Anayasanm yeniden uygulamaya sokulmasmm ardmdan 
ya~anan 31 Mart Olay1 ve II: Abdiilhamit'in tahtan indirilmesinden sonra, 
1909 y1lmda Anayasada yok onemli degi~iklikler gen;ekle~tirilmi~ ve 
Meclis-i Mebusan daha giivenceli ve i~levsel bir hale getirilmi~ti. Bu 
baglamda, her ~eyden once, Anayasanm 43. maddesinde, Meclis-i 
Umumi'nin iki Meclisinin de her ytl Kas1m ay1 ba~mda davetsiz toplanacag1 
ve Mayts ay1 ba~mda tatile girecegi ongoriiliiyor; boylece Paai~ah'm Meclis
i Mebusan't davet etmeme veya istedigi zaman tatile sokabilme ihtimalleri 
ortadan kalktyordu 14• 1876 Anayasasmm ilk ~eklinde Padi~ahm gerektiginde 
Meclis-i Mebusan't feshedebilme yetkisini kullanmas1 da zorla~tmlmakta ve 
feshedilmesi durumunda, Meclis-i Mebusan'm yerine yenisinin kurulmas1 
iyin yaptlacak seyimler bir takvime baglanmaktayd1. Geryekten, 1876 
An.ayasasmm ilk ~eklinde, herhangi bir on ko~ula bagh ktlmmaks1zm, 
Padi~ah, gerek gordiigii her durumda, Meclis-i Mebusan't feshedebilmekte 
iken; 1909 degi~ikligi sonrasmda, 35. maddede, Padi~ahm bu yetkisini 
kullanabilmesi iyin baz1 ko~ullarm geryekle~mesi aranmaktayd1. Bu 
dogrultuda, once bir konu iizerinde Bakanlar Kurulu ile Meclis-i Mebusan 
arasmda bir uyu~mazhgm ytkrnast, Bakanlar Kurulunun bu konu iizerinde 
1srarc1 olmas1 ve Meclis-i Mebusan'm o konuyu kesin bir biyimde 
reddetmesi iizerine, Bakanlar Kurulu ya Meclisin karanm kabul etmek, ya da 
istifa etmek zorundaydt. Bakanlar Kurulu istifa eder de, yeni olu~an 
Bakanlar Kurulu istifa eden Bakanlar Kurulunun gorii~iinde ISrarc1 olur ve 
Meclis-i Mebusan da eski gorii~iinii degi~tirmeyip gerekye gostererek bu 
karan yine reddederse, Padi~ah, Anayasanm 7. maddesi dogrultusunda yeni 
seyimlere gidilmek iizere, mevcut Meclis-i Mebusan'm feshine karar 
verebilecekti. Yeni olu~an Meclisin de eskisinin gorii~iinii benimsemesi 
durumunda, Bakanlar Kurulunun, Meclis-i Mebusan'm karanm kabul etmesi 
zorunluydu15• 1876 Anayasasmm 35. maddesinde sozii geyen ve Padi~ahm 

13 OKANDAN (1947): ss. 30-31; TANOR (1998): ss. 183-184. 
14 1876 Anayasasmda 1909 ytlmda yap1lan degi~iklik sonrasmda 43. madde hiikmiinde ~oyle 
denilmekteydi: "Meclis-i Umumfnin iki heyeti beher sene te~rinisani iptidasmda bi/a davet 
tecemmu eder ve ba irade-i seniye ar;zhr ve may1s iptidasmda yine ba irade-i seniye kapamr. 
Bu heyetlerden biri digerinin miil;temi bulunmadzgz zamanlarda miinakit olamaz. " KiLi
GOZ0BDYOK (2000): s. 87. 
15 1876 Anayasasmm 1909 ythnda degi~tirilmi~ olan 35. maddesinde ~u hiikiim yer 
almaktayd1: "Viikela ile Heyet-i mebusan arasmda ihtilafvukuunda viikela reyinde 1srar ediip 
te mebusan canibinden katiyen ve miikerreren red edildigi ha/de viikela ya mebusamn 
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yetkilerini dilzenleyen 7. maddesinin 1909 y1hnda yapilan degi~iklik 
sonrasmdaki ~eklinde, Meclis-i Mebusan'm feshedilmesi durumunda, ilv ay 
ivinde yeni Meclisin sevimlerinin yap1hp toplanmasmm gerektigi; aynca, 
Padi~ahm bu yetkisini, Meclis-i Ayan'm muvafakati ile kullanabilecegi 
ongorillmekteydi 16• 1909 degi~iklikleri ile, Padi~ahm Meclis-i Umumi'nin 
her iki kanadmca kabul edilip kendisine sunulan kanunlan hivbir smirlamaya 
bagh olmaks1zm istedigi zaman yay1mlama veya yay1mlamama yetkisine de 
smirlama getirilmi~ti. Bu baglamda, Padi~ahm, Meclis-i Umumi'ce kabul 
edilip kendisine sunulan bir kanunu, en gey iki ay ivinde onamas1, ya da bir 
kez daha goril~illmesi 1ym Meclis-i Umumi'ye geri gondermesi 
gerekmekteydi. Geri gonderilen bir kanunun yeniden kabulil ise, her iki 
Mecliste, ilye tamsay1smm ilvte iki yogunlugunun oyu ile milmkiln 
olabilecekti 17• Gorilldilgil gibi, Padi~ahm, Anayasa'nm ilk ~eklinde mevcut 
olan mutlak veto yetkisi, degi~iklikten sonra gilyle~tirici vetoya 
donil~tilrillmil~ bulunuyordu. 1909 degi~iklikleri ile Meclis-i Umumi'nin 
kanun yapma yetkisine ili~kin olarak getirilen bir diger yenilik ise, 
Anayasa'nm ilk ~eklinde, Meclis-i Mebusan veya Meclis-i Ayan ilyelerinin 
ancak Padi~ahm izni ilzerine kanun onerebiliyor olmalanna son verilmesi ve 
art1k boyle bir izne ihtiyay duymadan kanun onerebilme yetkisine sahip 
kilmmalandir18• Aynca, eklemek gerekir ki, 1909 degi~iklikleri ile, Bakanlar 

karanm kabule veya istifaya mecburdur. btifa takdirinde yeni gelen Heyet-i Viikela heyet-i 
sab1kamn fikrinde 1srar eder ve Meclis esbab1mucibe beyam ile yine red ederse yedinci 
madde mucibince intihabata ba$lamlmak iizere zat-z Haziret-i Padi§ahi Meclisi feshedebilir 
fakat heyeti cedidei mebusan evvelki heyetin reyinde sebat ve zsrar ederse Meclis-i Mebusamn 
rey ve kararzmn kabulil mecburi olacaktzr. " KiLi-GOZ0BDY0K. (2000): s. 86. 
16 1876 Anayasasmm 7. maddesinin 1909 yilmda degi~tirilmi~ ~eklinde, konuya ili~kin olarak, 
Padi~ahm yetkisi hakkmda ~oyle denilmekteydi: " ... otuz be§inci madde mucibince Meclis-i 
Mebusanm ii9 ay zarfinda intihap olunup i9tima etmek §arh ile ve Heyet-i Ayanm muvafakati 
ile ledeliktiza feshi ... hukuk-1 mukaddese-i padi~ahidendir ... " KiLi-GOZUBDYOK. (2000): 
s. 85. 
17 1876 Anayasasmm 54. maddesinin 1909 yihnda degi~tirilmi~ olan ~ekli ~oyleydi: "Tanzim 
olunacak kavanin lay/ha/an Meclis-i Mebusan ve Ayanca tetkik ve kabul olunarak ledel arz 
tasdik ile icra-y1 ahkamma irade-i seniye-i haziret-i Padi~ahi taalluk ederse diisturiil amel 
olur. Arz olunan kanunlar iki mah zarfinda ya tasdik olunur yahut tekrar tetkik edilmek iizere 
bir kerre iade edilir. iade olunan kanunun tekrar miizakeresinde ekseriyet-i siiliisan ile kabulii 
~arthr. Miistaceliyetine karar verilmi~ olan kanunlar on giin zarfinda ya tasdik veya iade 
olunur. "KiLi-GOZ0B0YUK (2000): s. 87. 
18 Bu konuda, 1876 Anayasasmm 53. maddesinin ilk ~eklinde ~u hiikiim yer alm1~t1: 
"Miiceddeden kanun tanzimi veya kavanini mevcudeden birinin tadili teklifi heyet-i viikelaya 
ait oldugu gibi Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusanzn dahi kend-i vazife-i muayyeneleri 
dairesinde bulunan mevad i9iin kanun tanzimini veyahut kavanin-i mevcudeden birinin 
tadilini istidaya salahiyetleri olmakla evvelce makam-1 Sadaret vas1tas1 ile taraf-1 :jahaneden 
istizan olunarak irade-i seniye miiteallik buyurulur ise ait oldugu dairelerden verilecek izahat 
ve tafeilat iizerine layihalarmm tanzimi :jurayzdevlete havale olunur. " KiLi-GOZ0B0Y0K 
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Kurulunun Meclis-i Mebusan'a kar~t daha once mevcut olmayan siyasal 
sorumlulugu da ongoriilmu~tii. Gen;ekten, Anayasanm 30. maddesinde, 
Bakanlann, Meclis-i Mebusan'a kar~t, hem birlikte, hem de kendi gorev 
alanlarmdaki i~lerden otiirii bireysel sorumluluklarmm bulundugu 
belirtilmekteydi 19• 

Bullin buraya kadar yaptlan apklamalar gostermektedir ki, mutlak 
monar~ilerde, yetkilerin tiimunu elinde tutan monarklann, yetkilerini halkm 
seytigi uyelerden olu~an bir parlamento ile payla~malan kolay olmamt~, 
boyle bir sonuca ula~1lmas1 ytllar almt~ttr. ingiltere gibi bazt orneklerde, bu 
surey daha eski tarihlerde tamamlanmt~sa da, digerlerinin me~ruti bir 
monar~iye evrilmeleri veya y1k1hp cumhuriyet rejimine donu~meleri 19. ve 
20. yilzytl iyinde geryekle~ebilmi~tir. Gunumuzde, degi~ik seyim 
sistemlerine gore balk tarafmdan seyilerek olu~an parlamentolarm gorev 
sureleri, bir diger deyi~le, temsilcilerin ne surede seyimlerinin yenilenecegi 
bir takvime baglanmt~ bulunmaktadtr ve yazth bir anayasanm bulundugu 
ulkelerin buyilk bir k1smmda, bu sure, yani "yasama donemi" anayasalarda 
gosterilmektedir. Ancak, bunu anayasada duzenlemeyip, yasama orgammn 
kay y1lhk bir sure iyin seyileceginin belirlenmesini kanun koyucunun 
takdirine btrakan bazt ulkeler de vardtr. Ornegin, Fransa'da durum boyledir. 
Bugilne kadar biryok degi~iklik geyirmi~ olmakla birlikte halen yilriirlilkte 
olan 1958 tarihli Franstz Anayasast'nm 24. maddesinde, Parlamentonun biri 
Milli Meclis, digeri Senato olmak uzere iki meclisten olu~acagt ongoriilmu~ 
ise de, bunlann gorev silresi Anayasada duzenlenmemi~; 25. maddede bu 
duzenlemenin bir organik kanun ile (loi organique) yap1lacag1 ongoriilmu~ 
bulunmaktadtr20• 

(2000): s. 48. 1909 degi~ikliginden sonra 53. maddede ~oyle denilmekteydi: "Miiceddeden 
kanun tanzimini veya kavanin-i mevcudeden birinin tadilini teklife viikela ve ayan ve 
mebusandan her birinin hakla vardzr. jki Meclisten her biri miicaddeden veya tadilen kaleme 
aldzgz kanun liiyihalarznz diger heyete gonderir. Orada dahi kabul olunduktan sonra tasdik-i 
hazret-i padi$ahiye arzolunur." KiLi-GOZUBUYUK (2000): s. 87. 
19 1876 Anayasasmda 1909 degi~ikliginden sonra, Hilkumetin Meclis-i Mebusan'a kar~1 
siyasal sorumlulugunu dilzenleyen 30. maddesinde ~u hilkilm yer almaktayd1: "Viikelii 
hiikumetin siyaset-i umumiyesinden mfi$tereken ve daireyi nezaretlerine ait muamelattan 
dolayz miinferiden Meclis-i Mebusana kar§l mesuldiir ... " KiLi-GOZUBUYUK (2000): s. 87. 
1876 Anayasasmda 1909 yilmda yap1lan degi~iklikler hakkmda geni~ bilgi ir;in bkz. 
OKANDAN: (1947), ss. 51-85; TANOR (1998): ss. 192-197. 
2° Frans1z Anayasasmm ingilizce metni ir;in bkz. http://thisnation.com/library/france.html 
(04.07.2011) 
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B- Yasama Donemi Siiresinin Ulkeden Ulkeye Degi~en Bir Nitelik 
Gostermesi 

Giiniimiizde, parlamentolarm ne siire ic;in sec;ilmeleri gerektigi 
hakkmda, her iilke ic;in gec;erli olabilecek bir belirleme yapabilmek miimkiin 
degildir. Bir diger deyi~le, yasama doneminin kac; ytl olacag1, tiim iilkeler 
ic;in gec;erli olabilecek, objektif bir saptamaya tabi tutulamaz. Bu siire, yani 
yasama donemi, her iilke anayasa koyucusunun siyasal takdirine gore 
degi~en bir nitelik gostermektedir. Ancak, yine de iilkelerin c;ok biiyiik bir 
c;ogunlugunda bu siirenin 4 veya 5 ytl oldugu goriilmektedir. Gerc;ekten, 
parlamentolara ili~kin her tiirlii bilginin toplamp degerlendirildigi 
uluslararas1 saygm bir kurulu~ olan Inter-Parliamentary Union 'un 
(Parlamentolararast Birlik) verilerini dikkate ald1g1m1zda, 265 iilkeden 
124'iinde parlamentonun 5 y1l (% 45,59), 91 'inde ise 4 ytl (% 33,46) ic;in 
sec;ildikleri goriilmektedir21 • Ulkelerin % 79,05'i gibi c;ok biiyiik bir 
k1smm1 kapsayan bu grup d1~mda; az say1da bazt iilkede, 2 veya 3 ytl gibi 
daha ktsa, baz1lannda ise 8 veya 9 y1l gibi daha uzun bir siire gorev yapmak 
ic;in sec;ilen parlamentolarla kar~1la~1lmaktadtr. Omegin, ABD'de yasama 
orgam Kongre'nin birinci kanad1m olu~turan Temsilciler Meclisi 2 y1lhk bir 
siire ic;in sec;ilmektedir ve Temsilciler Meclisi, diinyanm bu en ktsa siire ic;in 
sec;ilen yasama meclislerinden biri alma ozelligini, ABD'in bir Anayasa ile 
kuruldugu 1787 y1lmdan beri korumaktadtr. Temsilciler Meclisi'ni olu~turan 
435 iiyenin tiimiiniin, son rakamt c;ift say1 olan her y1lm Kas1m aymda 
sec;ime gitmelerine kar~m; ABD yasama orgam Kongre'nin diger kanadm1 
olu~turan Senato, 6 y1lhk bir siire ic;in sec;ilmektedir, fakat her iki ytlda bir 
Senato iiyelerinin 1/3'ii ic;in bu sec;im yinelenmektedir22. Bir diger deyi~le, 
Senato'nun iiye tamsay1sm1 olu~turan 100 senator 6 y1lm sonunda toptan 
sec;ime gitmemekte, iki y1lda bir 1/3 'ii ic;in yap1lan sec;imle, Senato' da ktsmi 
bir yenilenme gerc;ekle~tirilmi~ olmaktadtr. 2 y1lhk bir siire ic;in sec;ilen 
yasama organma sahip olan en iinlii omek ABD dt~mda, iki iilkede daha 
benzer biri dururnla kar~1la~1lmaktadtr. Bu baglamda, Nepal'in bir kurucu 
meclis olarak faaliyet gosteren 601 iiyeli yasama orgam Sansad'm balk 
tarafmdan sec;ilen 575 iiyesi 2 y1lhk bir siire ic;in goreve gelmi~tir23 • Benzer 
~ekilde, Okyanusya'da kiic;iik bir adalar devleti olan Mikronezya Federal 
Devletleri'nin 14 iiyeli yasama orgam Kongre'nin 10 iiyesi de 2 y1l ic;in 

21 http://www.ipu.org/parline
e/TermofParliament.asp?REGION=All&LANG=ENG&typesearch=1 (26.04.2011) 
22 SCHMIDT, Steffen W. - SHELLY II, Mack C. - BARDES, Barbara A.: American 
Government and Politics Today, 1997-1998 Edition, Wadsworth Publishing Company, 
USA, ss. 390-398. 
23 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2386 _A.htm (01.07.2011) 
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seyilmektedir24• <;ok az say1da ornegi bulunan 2 yilhk yasama donemine 
sahip parlamentolardan ba~ka25, yine az say1da baz1 ulkede, yasama 
orgamnm 3 y1lhk bir sure iyin seyildigi goriilmektedir. Geryekten, 
Avustralya'da, Meksika'da, Filipinler'de, yift meclisli parlamentonun 
birinci kanadm1 olu~turan Temsilciler Meclisi; Yeni Zelanda'nm yasama 
orgam Temsilciler Meclisi (House of Representatives), Pasifik Okyanusunda 
(Buyiik Okyanus) 13.000 nufuslu kiiyuk bir ada ilkesi olan Nauru'nun 18 
uyeden olu~an yasama orgam Parlamento (Parliament), Libya Arap 
Cemahiriyesi'nde yasama orgam Halk Genel Meclisi (Mutamar Al Chaab Al 
Aam = General People's Congress) ve Katar'da Emir tarafmdan atanan 35 
uyeden olu~an Dam~ma Meclisi (Maj/is Al-Shura = Advisory Council), 3 
yilhk bir sure iyin goreve gelmektedirler26. _Bu arada, yakm bir zamana 
kadar yasama doneminin 3 yil oldugu bir A vrupa ulkesinden de soz etmemiz 
gerekir. Geryekten, daha once 3 yilhk bir donem iyin seyilen isvey yasama 
orgam Riksdag 'm gorev suresi, 1994 y1lmda geryekle~tirilen bir degi~iklikle 
4 yila yiikseltilmi~tir 27• 

Dunya geneline bakt1g1m1zda, yasama meclislerinin 2 veya 3 yil gibi 
k1sa bir sure iyin seyildigini gordugiimuz bu az say1daki ulkenin yamnda, 
yine az say1da baz1 ulkede ise yasama meclislerinin 8 veya 9 y1l gibi uzun bir 
sure iyin seyildigine de tamk olunmaktadir. Ancak, uzun sure iyin seyilen 
yasama organlanmn, tek meclisli degil, yift meclisli bir parlamentoya sahip 

24 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2213 _ A.htm (01.07.2011) 
25 Yaktn zamana kadar 2 y:tlhk yasama organma sahip olan bir diger iilke, Birle~ik Arap 
Emirlikleri idi. Onceleri bu iilkede 40 iiyeden olu~an yasama organmda iiyelerin tiimii 
Birle~ik Arap Emirligi'ni olu~turan degi~ik Emirliklerdeki Emirler tarafmdan 2 y:tlhk bir sure 
i(i!in atanlfken, 2005 y:thnda geryekle~tirilen bir degi~iklikle, Birle~ik Vatan Meclisi'nin 
(Maj/is Watani itihadi) gorev siiresi 4 y:t!a yiikseltilmi~tir ve iiyelerden 20'si yine Emirler 
tarafmdan atan1rken, 20'si iki dereceli bir seyimle seyilmeye ba~lam1~tlr. Bkz. Inter
Parliamentary Union'un Internet sitesi: http://www.ipu.org/parline-e/reports/2333 A.htm 
(28.06.2011). 
26 Sozii geyen iilkelerin yasama organlar1 iyin bkz. Inter-Parliamentary Union'un Internet 
sitesi: http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp (28.06.2011) 
27 isvey Parlamentosu Riksdag'm Internet sitesi: 
http://www.riksdagen.se/templates/R Page 798.aspx (25.06.2011). Esasmda, isve(i! 
Parlamentosu Riksdag'm, son zamanlarda, yasama doneminin 3 y:t!dan 4 y:t!a y1kanlmas1 
d1~mda, ba~ka baz1 radikal degi~iklikler daha geyirmi~ olmas1 dikkat yekicidir. Bu baglamda, 
1865 y:tlmdan 1971 'e gelinceye kadar yift meclisli bir yap1 sergilemi~ olan Riksdag'da, 1971 
y:tlmda yap1lan degi~iklikle, 350 iiyeden olu~an tek meclisli bir sisteme geyilmi~tir. 1973 
se(i!imlerinde sol kanat ile sag kanadm Riksdag'da 175'er iiyelik kazanmas1, hiikfimetin 
kurul~unda ve yasama orgamnm karar ah~ siirecinde zorluklara, hatta kilitlenmelere yol 
aytlg1 iyin, iiye tamsay:tsmm tek rakaml1 bir sayiya dii~iiriilmesinin uygun olacag1 dii~iiniilmii~ 
ve bu nedenle geryekle~tirilen bir degi~iklikle, Riksdag'm iiye tam say:ts1 349'a indirilmi~tir. 
Bkz. Riksdag'm, bu notta kiinyesi bildirilen Internet sitesi. Aynca bkz. Constitutional 
Documents of Sweeden, Published by the Swedish Riksdag, Stockholm 1975, s. 16. 
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ulkelerdeki ikinci meclisler olduguna da dikkat i;:ekmek gerekir28• Bir diger 
deyi~le, tek meclisli yasama orgamna sahip olan iilkelerde, yasama 
doneminin 8 veya 9 yd gibi uzun sureli olmasmm bir ornegi 
bulunmamaktadir. Uzun bir sure ii;:in sei;:ilen yasama meclisi denildiginde, 
yakm zamana kadar ilk akla gelen ulke Fransa'yd1. Yukanda degindigimiz 
gibi, Fransa'mn i;:ift meclisli parlamentosunun ikinci kanad1m olu~turan 
Senato'nun gorev suresi, Anayasa ile degil, bir organik kanunla 
duzenlenmi~ti. Gorev suresini duzenleyen organik kanun uyannca, Senato, 9 
yilhk bir sure ii;:in goreve gelmekteydi. Ancak, bu kanunda 2003 ydmda 
yapilan ve ilk kez 2004 y1hnda uygulanan degi~iklikle Senato'nun gorev 
suresi 6 yila indirilmi~ bulunmaktadir29. Uzun sureli yasama donemine 
ili~kin ilgini;: bir duzenleme ile Batl Afrika ulkesi Liberya'da 
kar~da~ilmaktad1r. Bu ulkede ii;: sava~ sonrasmda 2003 y1hnda yap1lan ban~ 
antla~masmdan sonra 2005 yihnda geri;:ekle~tirilen ilk parlamento 
sei;:imlerinde, yasama orgamnm birinci kanadm1 olu~turan Temsilciler 
Meclisi'ne 64 milletvekili, ikinci kanad1m olu~turan Senato'ya da 30 senator 
sei;:ilmi~ti. Senato ii;:in 15 sei;:im i;:evresinin her birinden 2 senator 
sei;:ilmekteydi ve her i;:evrede gei;:erli oylarm en i;:ogunu alan aday 9 y1l gorev 
yapacakken, ikinci s1rada en i;:ok oyu alan adaym gorev suresi ise 6 yilda 
tamamlanacakt1. 9 y1l gorev yapan senatorlere K1demli Senatorler (Senior 
Senators) denirken, 6 yll gorev yapacak olanlara K1demsiz Senatorler 
(Jenior Senators) denilmektedir. Ban~ Antla~mas1 uyarmca 2005 y1lmda 
gidilen ilk Senato sei;:imleri ii;:in soz konusu olan bu uygulama, gei;:ici bir 
nitelik ta~1maktadir ve bundan boyle senatorlerin tilmu 9 yil ii;:in 
sei;:ilecektir30• Bir ba~ka Afrika ulkesi olan Fas'ta da, i;:ift meclisli yasama 
organmm bir kanadm1 olu~turan Temsilciler Meclisi 5 yll ii;:in seyilirken, 
diger kanat Ayan Meclisi (House of Councillors = Maj/is al-Mustacharin) 
iki dereceli bir sei;:imle 9 y1l ii;:in sei;:ilmektedir ve ui;: y1lda bir uyelerin 

28 Bkz. Inter-Parliamentary Union'un Internet sitesinde "Parliaments at a glance: Term" 
ba~hkh a91klama. http://www.ipu.org.parline (04.07.2011) 
29 Senato'nun gorev silresine ve kompozisyonuna ili~kin degi~ikligi ger<;ekle~tiren 30 
Temmuz 2003 tarih ve 2003-696 sayih Organik Kanunun (Loi organique n° 2003-696 du 30 
juillet 2003 portant reforme de la duree du mandat et de I 'age d'eligibilite des senateurs ainsi 
que de la composition du Senat) Frans1zca metni 1<;m bkz. 
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/5599 (01.06.2011). Bu konu ile ilgili 
olarak aynca bkz. 
http:! /en. wikipedia.org/wiki/French _ Senate(O 1.06.2011);http://www.ipu.org/parline
e/reports/2114 _ A.htm (01.06.2011). 
30 Bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Liberia (05.07.2011); 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2184_A.htm (05.07.2011) 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2183 _ E.htm (05.07.2011). 
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1/3 'iiniin se9imleri yenilenmektedir31 • 9 y1l gibi uzun siireli bir donem i9in 
se9ilen yasama meclislerine verebilecegimiz bu orneklerden sonra, 9ift 
meclisli yasama orgamna sahip olan baz1 iilkelerde ikinci meclisin yine uzun 
bir siire, 8 yd i9in goreve geldigi goriilmektedir. Bu baglamda, iki Giiney 
Amerika iilkesi, Brezilya ve Sili 'de, 9ift meclisli parlamentonun ilk meclisi 
Temsilciler Meclisi 4 yd, ikinci meclis Senato ise 8 ytl i9in se9ilmektedir. 
Brezilya'da her dort ytlda bir, Senato'nun 1/3 ve 2/3 'ii yenilenmektedir. 
Sili'de de Senato i9in k1smi yenilenme yaptlmaktadir. Ger9ekten, Sili'de 
Senato'nun iiye tamsay1sm1 olu~turan 38 senatoriin yans1, her dort y1lda bir 
se9ime gitmektedir32• Yine 8 y1lhk bir donem i9in se9ilen yasama organma 
sahip olan iilkelere verebilecegimiz son ornek Ruanda'dir. 1994'te biiyiik bir 
soykmmm ya~and1g1 bu Orta Afrika iilkesinde, 80 iiyeli Milletvekilleri 
Meclisinin gorev siiresi 5 yd, yerel yonetim birimlerince se9ilen veya baz1 
kamu kurulu~lan ve Devlet Ba~kanmca atanan, toplam 26 iiyeli Senato'nun 
gorev siiresi ise 8 yddir33 • 

Yukanda yer verdigimiz orneklerden de anla~dacag1 gibi, giiniimiizde 
9ift meclisli bir parlamentoya sahip bulunan baz1 iilkelerde, saydan 90k 
olmasa da, meclislerden biri hayli uzun bir siire i9in se9ilmektedirler. Ancak, 
boyle uzun bir yasama donemine sahip olan meclislerde de iiyelerin tiimii 
aym anda se9ime gitmemekte, belirli arahklarla k1smi yenilenme soz konusu 
olmaktadir. Boylece, se9menlerin siyasal tercihlerinin zaman i9inde 
degi~mesinin, uzun siire i9in se9ilmi~ yasama meclislerine k1smen de olsa 
yans1t1labilmesi miimkiin olabilmektedir. Biitiin bunlann d1~mda, 
demokratik bir sistemi benimsedikleri halde, 9ift meclisli bir parlamentoya 
sahip bulunan iki iilkede, birinci meclis iiyelerinin omiir boyu veya ileri bir 
ya~a gelene kadar kesintisiz gorev yaptiklan da goriilmektedir. Bu iilkeler, 
ingiltere ve Kanada'dir. Ger9ekten, ingiltere'de, parlamentonun birinci 
kanadm1 olu~turan Lortlar Kamaras1, 2011 y1h Haziran ay1 itibariyle 733 
iiyeden olu~maktadir. Lort unvanmm bir k1sm1 babadan onun oliimii halinde 
9ocuguna ge9en bir niteliktedir (Hereditary peers). Her ne kadar iilkede 
halen bu unvana sahip olanlann say1s1 700'iin iistiinde ise de, 1999 tarihli 
Lortlar Kamaras1 Kanunu (House of Lords Act 1999) uyannca sadece 
92'sinin Lortlar Kamarasmda yer alma haklan vardir. Bunlar d1~mda, Lortlar 

31 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2222 _A.htm (05.07.2011). 
32http://www.ipu.org/parline-e/reports/2043 _ A.htm; (05.07.2011) 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2064_A.htm (05.07.2011); FLEISCHER, David: 
"Brazil", World Enclyclopedia of Parliaments and Legislators, Volume I, Congressional 
Quarterly Inc., USA 1998, ss. 90, 92-93; CULVER, William W.: "Chile", World 
Enclyclopedia of Parliaments and Legislators, Volume I, Congressional Quarterly Inc., 
USA 1998, ss. 133-135. 
33 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2376_A.htm (06.07.2011). 
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Kamaras1 iiyelerinin 25'i yiiksek diizeydeki din adamland1r ve 6l6's1 ise, 
kendi omiirleri ile sm1rh olacak bir bic;:imde omiir boyu gorev yapmak ilzere, 
Ba~bakanm onerisi dogrultusunda Kralic;:e tarafmdan atanm1~ olanlard1r (Life 
peers/4. -Onlii siyasal bilimci Robert Dahl'm makul duyarhhktaki bir 
demokrasi ic;:in mutlaka bulunmas1 gerektigini ileri siirdiigii 8 ko~ul ic;:inde, 
"i- Oy verme hakk1, ii- siyasal liderlerin se<;men tercihini kazanmak i<;in 
yan~abilme hakk1, iii- Serbest ve iidil se<;imler" ve "iv- Hiikiimet 
politikalanm oylara ve diger tercih belirtilerine dayand1rmak i<;in gerek/i 
kurumlarm bulunmas1" ko~ullarmm varhgm1 da arad1g1m dikkate 
ald1g1m1zda35, iiyelerinin belirlenmesinin sec;:ime dayanmad1g1 boyle bir 
yap1y1 demokrasi ile bagda~tirabilmemiz, ku~ku yok ki miimkiin degildir. 
Geli~mi~ bir demokratik sistemin var oldugu ingiltere'de, Lortlar Kamaras1 
gibi demokratik olmayan bir kurumun hala korunuyor olmas1, ancak 
toplumun geni~ kesimlerine hakim olan gec;:mi~e baghhk duygusu ve bu 
duygunun tartl~maya ac;:llmak istenmemesi ile ac;:1klanabilir. Kanada'ya 
gelince, bir ingiliz dominyonu olan bu Kuzey Amerika iilkesinde, 
ingiltere' deki gibi c;:ift meclisli bir parlamento benimsenmi~tir ve 
meclislerden biri halk tarafmdan sec;:ilen 308 iiyeli A vam Kamaras1 (House 
of Commons), digeri 105 atanm1~ iiyeden olu~an Senato'dur. Avam 
Kamaras1 5 yil ic;:in sec;:ilirken, Senato iiyeleri Ba~bakanm onerisi iizerine 
Genel Vali (Governer General) tarafmdan atanmaktad1r. Senato iiyeleri, 
1867 Anayasasmm 29. maddesi uyarmca onceleri omiir boyu gorev yapmak 
iizere atamrlarken, 1867 Anayasasmda 1965 yilmda gerc;:ekle~tirilen bir 
degi~iklikle bu diizenlemeden vazgec;:ilmi~ ve Senato iiyelerinin gorevlerini 
75 ya~ma kadar siirdiirebilmeleri ongoriilmii~tiir. Bir diger deyi~le, sozii 
edilen Anayasa degi~ikliginden sonra atanan senatorlerin gorevi, 75 ya~ma 
geldiklerinde kendiliginden sona ermektedir36• 

34 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2336 _A.htm (08.07.2011). 
35 DAHL, Robert: Polyarchy Participation and Opposition, New Haven, Yale University 
Press, 1971, s. 3 (LIJPHART, Arendt: <;:agda~ Demokrasiler [<;:evirenler: Ergun Ozbudun -
Ersin Onulduran], Yetkin Yaymlan -Tarihsiz- s. 12'den naklen). 
36 1867 tarihli Kanada Anayasas1 ve bu Anayasada 1965 yilmda gen;ekle~tirilen degi~iklik 
i9in bkz. http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/ca _ 1867.html_(06.07.2011 ); 
LAUNDY, Philip: "Canada", World Enclyclopedia of Parliaments and Legislators, 
Volume I, Congressional Quarterly Inc., USA 1998, s. 112, 116; 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2056 _ A.htm (06. 07.2011 ). 
Kanada'da 1867 Anayasasmm ad1 ilk ~eklinde, "British North America Act, 1867" idi ve 
bunda zaman i9inde bir9ok degi~iklige gidilmi~ti. 1982 yilmda kabul edilen "Anayasa 
Kanunu" ( Constitution Act, 1982) ile 1867 Anayasasmm admda da degi~iklik yap1Id1 ve 
eskiden "British North America Act, 1867" olan ad, "Constitution Act, 1867" olarak 
degi~tirildi. Boylece, "Constitution Act 1982", "Constitution Act, 1867"nin yanmda yer 
alm1~ oldu. 1982 yilmda kabul edilen Anayasa Kanunu ile (Constitution Act 1982) temel hak 
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II- ULKEMiZDE 1982 ANA YASASI ONCESiNDEKi 
ANAYASAL VE YASAL DUZENLEMELERDE YASAMA DONEMi 

A- 1876 (1293) Anayasasmda Yasama Donemi 

Yukanda da degindigimiz gibi, Osmanh imparatorlugu'nda ilk 
parlamento, 1876 Anayasas1'nda (eski takvime gore 1293 Anayasas1) 
ongoriilmii~tii ve bu yift meclisli bir parlamentoydu. Anayasasmm 42. 
maddesi uyannca, Meclis-i Umumi ad1m ta~1yan yasama orgam, biri Heyet-i 
Ayan, digeri Heyet-i Mebusan olmak iizere iki meclisten olu~maktayd1. 
Anayasamn 60. ve 62. maddelerinde, Heyet-i Ayan iiyelerinin, iiye tam 
say1smm Heyet-i Mebusan iiyeleri toplammm ii(i:te birini geymeyecek bir 
biyimde ve omiir boyu gorev yapmak iizere Padi~ah tarafmdan atanacaklan 
belirtilmekte; 65. ve 69. maddelerde ise, Heyet-i Mebusan'm, her ellibin 
erkek Osmanh vatanda~ma bir mebus dii~ecek ~ekilde, dort yil iyin seyilecek 
mebuslardan olu~acag1 ongoriilmekteydi37• ilk Meclis-i Mebusan iiyelerinin 
seyimi, Hiikumet tarafmdan haz1rlanan, istanbul ve yevresi iyin 1 Ocak 1877 
tarihli "Beyanname ", ta~ra iyin 28 Ekim 1876 tarihli "Meclis-i Meb 'usan 
azasmm suret-i intihabz ve tayinine dair Talimat-z Muvakkate" uyarmca 
yap1lm1~t138• Anayasanm 69. maddesinde, hemen yukanda degindigimiz gibi, 
Meclis-i Mebusan'm 4 yil iyin seyilecegi ongoriiliiyorduysa da, ilk seyimde 
dikkate alman "Talimat-z Muvakkate"de, seyimlerin bu Talimat 
(Yonetmelik) uyannca "bu seneye mahsus" (Tanor'iin de vurgulad1g1 gibi 
"bu defaya mahsus" degil)39 yapilacag1 belirtildiginden, ilk toplantI y1h 
sonrasmda Meclis-i Mebusan dag1lmca, ertesi yil yeni bir seyime gidilmesi 
gerekmi~ti40. Her ne kadar, 1876 Anayasas1'nm son maddesi olan 119. 

ve ozgiiklere ili~kin ayrmt1h hi.ikiimler ongori.ildi.i ve ayr1ca gerektiginde Anayasada degi~iklik 
yapilmasmda Kanada Avam Kamaras1 ve Senatosu yetkili kilmd1. Halen, Kanada Anayasal 
diizenlemesi, "Consolidation of Constitution Acts 1867 to 1982" (Anayasal Kanunlarm 
Yerle~mesi, 1867'den 1982'ye) ad1 ile amlmaktadu. Bu belgelerin tam metni ir;:in bkz. 
Kanada Adalet Bakanhgmm sitesi: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/ (09.07.2011). 
Bu konuda ayr1ca bkz. LAUNDY: s. 114. Zaman ir;:inde ger;:irdigi degi~ikliklerden sonra, 
Kanada parlamentosuna ili~kin ~imdiki di.izenlemeler "Constitution Act 1867" ir;:inde hi.ikme 
baglanm1~ bulunmaktadtr. 
37 KiLi-GOZ0BDY0K (2000): ss. 49-50. 
38 TANOR (1998): s. 152; ALDIKA<;:TI, Orban: Anayasa Hukukumuzun Geli~mesi ve 
1961 Anayasas1, istanbul Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi Yaymt, No. 265, istanbul 1982, ss. 
61-62; ARMAGAN, Servet: Tiirk Esas T~kilat Hukuku, istanbul Oniversitesi Hukuk 
Fakiiltesi Yaym1, No. 580, istanbul 1979, ss. 166-177. 
39 TANOR (1998): s. 154. 
40 ARMAGAN (1978): ss. 165-166; TANOR (1998): ss. 154-155. ilk yasama yih bittiginde 
yeni bir ser;:imin yaptlmasmm gerektigini, Meclis-i Mebusan Ba~kam Ahmed Vefik P~a'nm, 
Meclisin son birle~imini kapatirken yapt1g1 konu~mada yer alan " ... yeni meb 'usan intihab 
olununcaya kadar, biz meb 'usuz" sozleri de dogrulamaktayd1. Bkz. US, Hakk1 Tank: Meclis-
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maddede, "Talimat-1 Muvakkate "nin yalmzca ilk defa toplanacak olan 
Meclis u;m kullamlabilecegi ve daha sonra ge9erli olmayacag1 
belirtiliyorduysa da41 , henilz bir se9im kanunu yap1hp yilrilrlilge 
girmediginden, ikinci yasama y1h se9imleri de yine "Talimat-1 Muvakkate" 
ve "Beyanname" hilkilmleri dogrultusunda ger9ekle~tirilmi~ti42. Esasmda, 
ilk Meclis-i Mebusan'da bir se9im kanunu tasans1 goril~illilp kabul edilmi~ti, 
ancak bu tasan tamamlamp Padi~ah tarafmdan onaylanmam1~t143. Boyle 
olunca, ya bir 9ozilm bulunacak, ya da yeni ilyeleri se9ilemediginden 
Meclis-i Mebusan toplanamayacakt1. Sonunda, Bakanlar Kurulunca (Meclis
i Viikelii), 24 Agustos 1877'de bir "encilmen-i me~veret" kurularak bir 
durum degerlendirmesinde bulunuldu ve sonraki se9imlerin kendi kanununa 
gore yaptlmas1 kayd1yla, Meclis-i Mebusan'm ilk se9iminde uygulanan 
"Talimat-1 Muvakkate "nin "vakit ve maslahat"m bir zorunlulugu olarak bu 
se9imde de esas almmas1 kararla~tmld144• Bu dogrultuda ger9ekle~tirilen 
se9imlerle olu~an Meclis-i Mebusan, ilk toplantlsm1 13 Arahk 1877 tarihinde 
yap1yordu ve daha once gordilgilmilz gibi 14 Subat 1978 tarihinde de 
Padi~ah II. Abdillhamit tarafmdan 30 ytl silrecek bir tatile sokulacakt1. 23 
Temmuz 1908 tarihinde "Meclis-i Mebusan 'm ir;timaa Davel Olunmas1 
Hakkmda irade-i Seniye" ile ba~layan II. Me~rutiyet doneminde45, yeni 
Meclis-i Mebusan'm se9imi i9in 20 Temmuz 1324 (1908) tarihli "intihab-z 
Meb'usan Kanun-1 Muvakkatz" da hazrrd146• Bu Kanun uyannca, 1908 
ytlmm Kas1m ve Arahk aylarmda ger9ekle~tirilen se9imlerle birlikte, tekrar 
parlamentolu doneme donillmil~ oluyor ve 1876 Anayasas1'nm 69. 
maddesinde ongorilldilgil ilzere, 4 y1lhk bir donem i9in Meclis-i Mebusan 
se9iliyordu. 1876 Anayasas1'nda 1909 ytlmda yaptlan 90k kapsamh 

i Meb'usan 1293=1877, Zab1t Ceridesi, Vakit Gazete-Matbaa-Ki.iti.iphane yaym1, istanbul 
1939, s. 400. 
41 1876 Anayasasmm 119. maddesinde ~oyle denilmekteydi: "Meclis-i Umumfye dair olanfi 
1- $evval sene 93 tarihli talimah muvakkatenin cereyan-1 ahkam1 yalmz birinci deja ir;tima 
edecek Meclis-i Umuminin miiddeti inikadiyesi hitamma kadar olup andan sonra hiikmii cari 
degildir. "KiLi-G0ZUB0YDK (2000): s. 55. 
42 TANOR (1998): ss. 154-155. 
43 Bu konuda baz1 di.i~i.ini.irlerin farkh degerlendirmeleri i9in bkz. ARMAGAN (1979): s. 177, 
ozellikle dipnot 26. 
44 US, Hakk1 Tank: Meclis-i Meb'usan, ikinci Cilt, Vakit Gazetesi Matbaas1, istanbul 1954, 
ss. 4-5; OKANDAN, Recai G.: Amme Hukukumuzun Anahatlar1, Birinci Kitap, Osmanh 
Devletinin Kurulu~undan inkirazma Kadar, istanbul Universitesi Hukuk Faki.iltesi Yaym1, 
No. 281, istanbul 1968, s. 182. 
45 OKANDAN (1947): s. 17, 28-31; TANOR (1998): ss. 179-181; ALDIKA<;TI (1982): ss. 
67-69. 
46 TANOR (1998): s. 183; ARMAGAN (1979): ss. 179-180. 20 Temmuz 1324 (1908) tarihli 
"jntihab-1 Meb 'usan Kanun-1 Muvakkah "run metni i9in bkz. ERDEM, Tarhan: Anayasalar 
ve Sei;im Kanunlan, 1876-1982, Milliyet Yaymlan, istanbul 1982, ss. 138-151. 
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degi~iklikler sirasmda, Anayasa'nm Meclis-i Mebusan'm 4 yd ii;:in 
sec;ilecegini ongoren 69. maddesine dokunulmam1~, boylece 1909 
degi~ikliginden sonra da Osmanh imparatorlugu'nda Meclis-i Mebusan ii;:in 
4 ydhk yasama donemi korunmu~tu. Daha once de deginildigi gibi, Meclis-i 
Mebusan'm yanmda, Meclis-i Umumi'nin ikinci kanad1 olarak yer alan 
Meclis-i Ayan'm iiyeleri Padi~ah tarafmdan omiir boyu gorev yapmak iizere 
atanmaktayd1lar. Bu nedenle, tipki ingiltere' de iiyeleri omlir boyu gorev 
yapan Lortlar Kamaras1'nda veya Kanada'da iiyelerinin 75 ya~ma kadar 
gorevini siirdiirdiigii Senato'da oldugu gibi, Meclis-i Ayan'da da bir 
"donem" kavram1 soz konusu degildi. 

B- Milli Miicadele Evresi ve 1921 Anayasas1'nda Yasama Donemi 

Osmanh imparatorlugu'nun, Almanya'nm yamnda yer ald1g1 Birinci 
Dilnya Sava~1'ndan yenik i;:1kmas1 sonrasmda, 30 Ekim 1918 tarihinde 
Mondros Miitarekesi'nin imzalanmasm1 izleyen geli~meler ii;:inde en onemli 
a~amalardan biri, 23 Nisan 1920'de Ankara'da olaganilstii yetkileri 
ilstlenmi~ bir Meclisin ai;:1h~1d1r. Geri;:ekten, her ne kadar Mondros 
Miitakeresi'nden sonra 1919 ydmda yapilan sei;:imlerle Meclis-i Mebusan 
yeniden olu~up toplanm1~sa da, 16 Mart 1920 tarihinde i~gal kuvvetleri 
tarafmdan istanbul 'un i~gal edilmesi ve milletvekillerinden bazdanmn tevkif 
edilip Malta'ya gonderilmesi iizerine, 18 Mart 1920 tarihinde Meclis-i 
Mebusan bu durumu protesto etmek amac1yla i;:ah~malanna ara vermi~, 11 
Nisan 1920 tarihinde de Damat Ferit Pa~a Hiikumetinin yonlendirmesiyle 
Padi~ah tarafmdan feshedilmi~ti47• Biitiin bu geli~meler ii;:inde, Mustafa 
Kemal Pa~a, Anadolu ve Rumeli Miidafaai Hukuk Cemiyeti adma 
yay1mlad1g1 bir "intihabat tebligi" (sei;:im bildirimi) ile Ankara'da 
olaganiistii yetkileri biinyesinde bulunduran (selahiyeti fevkaladeyi haiz) bir 
Meclisin toplanacagm1 bildiriyordu48. Bu Teblig uyarmca yeni sei;:ilen 
iiyelerin, Meclis-i Mebusan'dan gelenlerin ve ingilizler tarafmdan Malta'ya 
siiriilmii~ Meclis-i Mebusan iiyelerinden kai;:abilenlerin katihm1yla 23 Nisan 
1920 tarihinde Ankara' da Biiyilk Millet Meclisi toplanm1~t1. ''jntihabat 
tebligi"nde, Biiyilk Millet Meclisi'nin ne siire gorev yapacag1 
belirtilmiyordu. Ancak, Meclisin ai;:1h~mdan k1sa bir zaman sonra, 5 Eyliil 

47 TUNA YA, Tank Zafer: "Osmanb jmparatorlugundan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Hiikumeti Rejimine Ge9i~ ", Muammer Ra~it Sevig'e Armagan, istanbul Universitesi Hukuk 
Fakiiltesi Yayim, istanbul 1956, ss. 374-375, 387-390; TANOR (1998): ss. 229-230. 
48 intihabat Tebligi'nin tam metni i9in bkz. TUNAYA (1956): ss. 392-393, ERDEM (1982): 
ss. 156-157. intihabat Tebligi'nin metni, Atatiirk'iin 1927 tarihli iinlii Soylevinde de yer 
alm1~tl. Bkz. ATATURK, Kemal: Nutuk 1919-1927, Bugiinkii Dille Yayina Hazulayan: 
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Atatiirk Kiiltiir, Di! ve Tarih Yiiksek Kurumu, Atatiirk Ara~t1rma 
Merkezi yayim, Ankara 2004, ss. 288-289. 
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1920 tarihinde kabul edilen "Nisab-1 Miizakere Kanunu "nun 1. maddesinde, 
Btiyiik Millet Meclisinin, Hilafet ve Saltanatm, vatan ve milletin kurtulu~ ve 
bag1ms1zhgmdan ibaret olan gayenin ger9ekle~mesine kadar kesintisiz 
toplanacag1 ongorulmekteydi49. Boylece, Buyiik Millet Meclisi, Mim 
Miicadele ko~ullarmm geregi olarak, kendisini daha en ba~tan belirli bir 
gorev siiresi ile s1mrland1rm1yor, gorev stiresinin tamamlanmasm1, bir 
gaycnin ger9ekle~mesine baghyordu. 0 gaye de, Hilafet ve Saltanatm, vatan 
ve milletin kurtulu~u ve bag1ms1zhgm yeniden kazamlmas1yd1. Bu hedefe ne 
zaman ula~1labilecegi onceden bilinemeyeceginden, boylesi zorlu bir gorevi 
yerine getirme amac1 ile yola 91kan Meclisin, daha en ba~tan kendisini bir 
sure ile smirlandirmasmm da ger9ekten imkam yoktu. Nisab-1 Miizakere 
Kanunu'ndaki bu dtizenlemeye, daha sonra, 1921 ytlmda kabul edilen 
Anayasada da yo llama yap1lm1~t1. Ger9ekten, 1921 Anayasas1 'nm en 
sonunda yer alan bir "Ayn Madde"de (Madde-i Miinferide), Anayasamn 
yay1mland1g1 tarihte yiirtirliige girecegi belirtilmekte ve halen toplanm1~ olan 
Btiyiik Millet Meclisi'nin, 5 Eyltil 1920 tarihli Nisab1 Mtizakere Kanunu'nun 
1. maddesinde gosterildigi tizere gayesinin ger9ekle~mesine kadar kesintisiz 
toplanacag1 tekrarlanmakta ve Anayasamn 4., 5. ve 6. maddelerinin 
uygulanmasma, gayenin ger9ekle~tigine mevcut Mecliste toplanm1~ tiyelerin 
2/3 9ogunluguyla karar verildigi takdirde yaptlacak yeni se9imden sonra 

49 5 Eylul 1336 (1920) tarih ve 18 sayth Nisab-1 Miizakere Kanunu'nun 1. maddesi hi.ikmii 
~oyleydi: "Buyuk Millet Meclisi, Hila/et ve Saltanatm, Vatan ve Milletin istihlas ve 
istiklalinden ibaret olan gayesinin husulune kadar ~erait-i atiye dairesinde mustemirren inikat 
eder ... " Bkz. KiLi-GOZUBUYUK (2000):s. 98. 
Esasmda, Nisab-1 Miizakere Kanunu'ndan kisa bir sure once, 18 Agustos 1920 tarihinde, 
Biiyiik Millet Meclisi Hukuk-u Esasiye Enciimeni'nce (Anayasa Komisyonu) haz1rlanan 
"Buyuk Millet Meclisinin $ekil ve Mahiyetine Dair Mevad-1 Kanuniye" tasansmm 2. 
maddesiyle de Nisab-1 Miizakere Kanunu'ndaki hiikme benzer bir diizenleme getirilmek 
istemni~ti. Ger9ekten, "Buyuk Millet Meclisinin Seki! ve Mahiyetine Dair Mevad-1 Kanuniye" 
tasansmm 2. maddesinde, Biiyiik Millet Meclisi'nin gayesinin ger9ekle~mesine kadar 
kesintisiz toplanacag1 ve yeni se9imlerin yap1lmasmm Meclisin 9ogunlukla ve ad okunma 
yontemiyle verecegi bir kararla miimkiin olabilecegi ongoriilmekteydi. Sozii ge9en 2. 
maddede ~oyle deniliyordu: "Buyuk Millet Meclisi, gayesinin husulune degin mustemirren 
hal-i inikaddadzr. Yeni intihabat icrasz Buyuk Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesinin ekseriyet-i 
iirii ve tayin-i esami suretiyle verecegi karara mutevakiftzr. Eski Meclis yeni Meclisin yevm-i 
il;timama kadar vazifesine devam eder. " Tasarmm, Gene! Kurulda gorii~iilmesi s1rasmda, bu 
madde diizenlemesinde degi~iklige gidihni~ ve "gayesinin husulune degin" bi9imindeki soyut 
ibare, somutla~tmlarak "hiliifet ve saltanatm ve vatan ve milletin istihliis ve istikliilinden 
ibaret olan gayesinin husulune degin" haline getirilmi~ti. Ancak, daha sonra, Meclisin 22 
Agustos 1920 tarihli birle~iminde, bu Tasarmm tiimiiniin reddedildigini goriiyoruz. Bkz. 
OZBUDUN, Ergun: 1921 Anayasas1, Atatiirk Kiiltiir, Di! ve Tarih Yiiksek Kurumu, Atatiirk 
Ara~t1rma Merkezi yaytm, Ankara I 992, ss. 12-14. 
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gidilecegi ongorillmekteydi5°. 1921 Anayasasmm, bu "Ayn Madde"sinde 
(Madde-i Munferide) deginilen 4. maddesinde, Biiyuk Millet Meclisinin 
vilayetler halkmca seyilen iiyelerden olu~acag1; 5. maddesinde Biiyilk Millet 
Meclisi seyimlerinin 2 yilda bir yapilacag1, seyilen iiyenin gorev siiresinin 2 
yil oldugu, fakat yeniden seyilebilmenin miimkiin bulundugu ve yeni seyilen 
Meclis toplanana kadar, eskisinin gorevinin devam edecegi; 6. maddesinde 
isc, Biiyilk Millet Meclisi Gene! Kurulunun her yil Kas1m aymm ba~mda 
davetsiz toplanacag1 hiikme baglanm1~t151 • Bu diizenlemelerden anla~1lacag1 
gibi, 1921 Anayasas1'nm en sonunda yer alan "Ayn Madde"de (yani 
"Madde-i Munferide"de) bir yandan, Biiyuk Millet Meclisinin gorev 
silresinin, 5 Eyliil 1920 tarihli Nisab1 Miizakere Kanununun 1. maddesinde 
ifade edildigi gibi, Hilafet ve Saltanatm, vatan ve rnilletin kurtulu~ ve 
bag1ms1zhgmdan ibaret olan gayenin geryekle~mesine kadar siirecegi 
belirtiliyor; beri yandan, bu gayeye ula~Ild1g1, Biiyilk Millet Meclisi'nde 
hazrr bulunan iiyelerin en az 2/3 (i:Ogunlugunun oyu ile saptanmas1 iizerine 
gidilebilecek seyimlerle olu~acak yeni Meclisin gorev siiresinin 2 y1l olacag1 
ongorilliiyordu. Boylece, 1921 Ana yasas1 ile, biri Birinci Biiyuk Millet 
Meclisi iyin geyerli olan ve Nisab1 Miizakere Kanunu'nda tammlanan 
gayeye ula~Ilmakla sonlanacag1 belirtilen "belirsiz siireli"; digeri de, bu 
gayeye ula~Ilm1~ oldugu Mecliste hazrr bulunan iiyelerin 2/3 yogunlugunun 
oyu ile kararla~tmld1ktan sonra yap1labilecek seyimlerle olu~acak sonraki 
Meclis ve onun donemi bittiginde geryekle~tirilecek seyimlerle kurulacak 
daha sonraki Meclisler iyin geyerli olacak "2 yilhk" bir yasama donemi 
ongorulmekteydi 52. 

1921 Anayasas1'mn yilrilrliige girmesini izleyen 1922 y1hnda hirer hirer 
saglanan zaferlerle iilkenin dii~man i~galinden kurtanlmas1 geryekle~mi~ ve 

50 1921 Anayasasmm sonunda yer alan sozii ge9en ayn maddesinde ~oyle denilmekteydi: 
"i$bU kanun tarihi ne$rinden itibaren meri olur. Ancak elyevm miinakit Biiyiik Millet Meclisi 
5 Eyliil 1336 tarihli Nisabz Miizakere Kanununun birinci maddesinde gosterildigi iizere 
gayesinin husulen kadar miistemirren mii9temi bulunacagz cihetle i$bU Te$kilatzesasiye 
Kanunundaki 4 iincii, 5 inci, 6 mcz maddeler gayenin husuliine elyevm mevcut Biiyiik Millet 
Meclisi adedi miirettebinin siiliisanz ekseriyetle karar verildigi takdirde ancak yeni intihabdan 
itibaren meriyiil icra olacaktzr." Bkz. KiLi-GOZ0BDY0K (2000): s. I 02. 
51 Burada sozii ge9en maddelerin metinleri ~oyleydi: "Madde 4- Biiyiik Millet Meclisi 
vilayetler halkznca miintehap iizadan miirekkeptir. "; "Madde 5- Biiyiik Millet Meclisinin 
intihabz iki senede bir kere icra olunur. intihap olunan iizanzn iizalzk miiddeti iki seneden 
ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabzk heyet liihik heyetin i9timama kadar 
vazifeye devam eder. Yeni intihap icrasma imkiin goriilmedigi takdirde i9tima devresinin 
yalnzz bir sene temdidi caizdir. Biiyiik Millet Meclisi iizaszmn her biri kendini intihap eden 
vilayetin ayrzca vekili olmay1p umum milletin vekilidir. "; "Madde 6- Biiyiik Millet Meclisinin 
heyet-i umumiyesi te$rinisani iptidasmda davetsiz i9tima eder." Bkz. KiLi-GOZ0B0Y0K. 
(2000): s. 100. 
52 ARMAGAN (1979): ss. 189-190. 
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itilaf Devletleri bir ban~ antla~masmm yapilabilmesi iyin Lozan'a istanbul 
Hilkumetinin yamnda Ankara Hilkumetini de yag1rm1~lard1. Bu arada, 
Sadrazam Tevfik Pa~a, Bilyilk Millet Meclisi 'ne yollad1g1 bir telgrafla, 
Ankara Hilkumetinin bir temsilci gondererek istanbul Hilkumetini 
desteklemesini istiyor ve boyle bir temsilci belirlenemedigi takdirde istanbul 
Hilkumetinin bu i~ iyin birini gorevlendirecegini bildiriyordu. TBMM'nin bu 
talebe cevab1, 30 Ekim 1922 tarihinde ald1g1 bir kararla, Osmanh 
imparatorlugu'nun sona erdigini ilan etmek oldu53• Hemen bir giln sonra, I 
ve 2 Kas1m 1922 tarihlerinde de, TBMM yay1mlad1g1 yeni bir Kararda, 
"Hukuk-1 hakimiyet ve hilkilmramn" geryek temsilcisinin TBMM oldugunu 
ilan ediyordu54• Biltiln bu geli~melerden sonra, 1923 ydmm bahar aylannda, 
Lozan' da ban~ goril~meleri de silrerken, Meclis iyinde oteden beri mevcut 
olan baz1 ciddi goril~ aynhklan, izlenecek politikamn saptanmasmda da 
sorunlara yol aytlgmdan, Bilyilk Millet Meclisi'nin seyimlerinin yenilenmesi 
ve yeni olu~an bir Meclisle yola devam edilmesi geregi ortaya yikm1~t1 55. Bu 
dogrultuda, 1 Nisan 1923 tarihinde Aydm Milletvekili Esad Efendi ve 120 
arkada~1, verdikleri bir onerge ile Bilyilk Millet Meclisi'nin ula~mak istedigi 
gayenin geryekle~tigine i~aret ediyorlar ve yeni bir seyime gidilerek Meclisin 
yenilenmesinin gerektigine dikkat yekiyorlard1. Ancak, Teklif sahipleri, 
Anayasa'nm yukanda sozil geyen "Ayn Madde"si (Madde-i Munferide) 
kaldmlmadan bir seyim karar1 almamayacag1 dil~ilncesinde olduklan iyin de, 
bu ayn maddenin (madde-i munferide) Anayasadan y1kanlmasm1 (ilgasm1) 
onermekteydiler56• TBMM Genel Kurulunun oy birligiyle kararla~t1rmas1 

53 TANOR (1998): ss. 277-278. "Osmanh imparatorlugunun inkiraz bulup, TBMM Hukiimeti 
te~ekkiil ettigine dair 30.10.1338 (1922) tarih ve 307 sa)'lh Heyet-i Umumiye Karan" i<;in 
bkz. KiLi-GOZ0BDY0K (2000): s. 104. 
54 T ANOR (1998): ss. 278-280. TBMM'nin, 1-2.11.1338 (1922) tarih ve 308 sayih 
"TBMM'nin Hukuk-1 Hakimiyet ve Hiikiimraninin Miimessil-i Hakikisi Olduguna Dair 
Heyet-i Umumiye Karan" i<;in bkz. KiLi-GOZ0BDY0K (2000): ss. 105-106. 
55 Esasmda, I. BMM'de, daha en ba~tan, Anadolu'nun dii~man i~galinden anndmlmas1, 
vatanm kurtanlmas1 konusunda tam bir gorii~ birligi oldugu halde, bunun d1~mda, diger 
konularda, ozellikle de vatanm kurtulu~unun saglanmas1 sonrasmda izlenecek politikanm ne 
olmas1 gerektiginde <;ok farkh gorii~leri savunan iiyeler bulunmaktayd1. GORUN'iin, renkli 
anlat1m1yla, "Birinci Turkiye Biiyiik Millet Meclisi, her biri b~lzba§ma bir Meclis olan dart 
yiiz civarmda iiyeden olu§mU§, her biri ba§lzba§ma Meclisin yetki ve sorumluluklarma sahip 
ve gene her biri b~lzba§ma bu yetki ve sorumluluklarm kzsztlanmasma kar§I <;zkan bir 
topluluktur." Bkz. GORON, Kiimuran: Sava~an Diinya ve Tiirkiye, Bilgi Ya)'lnlan, Birinci 
Bas1m, Ankara 1986, s. 322. Bu farkh gorii~lere sahip olanlan, <;ok genel hatlarla, yepyeni bir 
Tiirk Devleti kurmak isteyen ve bu nedenle Mustafa Kemal'i destekleyenleri "Birinci Grup"; 
degi~ik nedenlerle ona ka~1 olan ve Osmanh imparatorlugunu devam ettirmek isteyenleri de 
"ikinci Grup" diye ikiye a)'lrabilmek milmkiindil. Bu grupla~malar hakkinda, dikkat <;ekici bir 
degerlendirme i<;in bkz. GORON (1986): ss. 321-355. 
56 Aydm Milletvekili Esad Efendi ve arkada~larmm onergesinde aynen ~oyle denilmekteydi: 
"Buyiik Millet Meclisi Riyaseti Celilesine Miidqfaai memleket gayesiyle toplanan Turkiye 
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uzerine dogrudan giindeme alman bu onerinin goril~iilmesi s1rasmda, her ne 
kadar, soz alan iiyelerin hemen hepsinin, seyimlerin yenilemesi geregini 
benimsemi~ olduklan anla~thyorduysa da, bunun yontemi iizerinde farkh 
gorii~ler ileri siiriilmekteydi. Bu baglamda, iiyelerden baz1lan, seyime 
gidilebilmesi iyin Anayasanm soz konusu "Ayn Madde"sinin (Madde-i 
Munferide) ilgasmm ~art oldugunu savunurlarken (ki bunun iyin toplanttda 
hazir bulunan iiyelerin 2/3 yogunlugunun oyu gerekmekteydi); baztlan ise, 
dogrudan seyimlerin yenilenmesi kararmm almmasm1 onermekteydiler57. 

Tart1~malardan sonra, Birle~imi yoneten Ba~kanvekili Ali Fuad Pa~a, degi~ik 
onergelerden, yeni seyim yapilmas1 yoniindeki onergeyi oya sunmu~ ve bu 
onerge Genel Kurulca kabul edilmi~ti58• Boylece, 23 Nisan 1920 tarihinde 

Bilyilk Millet Meclisi bu iimniyeyi istihsal etmekte mefahiri tarihiyeyi ihraz ve haleflerinin 
takdiratzm celbetmi§tir. Memleket §imdi mesaili sulhiye ve terakkiyatz iktisadiye gibi her biri 
bihaklan en nazik menafii iiliyeyi ihtiva eden iki milhim ve mukaddes gayeyi istihdaf ediyor. 
Bu hususta iiray1 umumiyeyi tecdiden ihraza §iddetle liizumu kati vardir. U<; senelik 
terakkiyall fikriye ile miltenasip iiray1 umumiye muhassalas1 mukadderall millete daha iizami 
bir cereyam inki§a/ verecegi viirestei i§tibahtzr. Te§kiliill Esasiye Kanunudaki maddei 
milnferide bu ihtiyac1 mubremi ifaya ve iiray1 milleti tecdide milsaidolmad1gmdan 
tayyedilmedigi takdirde tecdidi intihap miiteassir ve bilhassa havalii milstahliisamn intihaba 
i§tiraki gayrikabil olacagma gore iizami bir iki mah zarfmda iiray1 iimmei milliyeyi en 
kuvvetli bir §ekilde istihsal; maddenin tayy1m ve tecdidi intihap karanm zaruri k1lmaktad1r. 
Binaenaleyh, iitideki mevadd1 kanuniyenin milstaceliyet karariyle §imdi dogrudan dogruya 
ruznameye almarak Heyeti Umimiyede milzakeresini ve intac1m teklif eyleriz. 
20 Kiinunusani 1337 tarihli maddei milnferidenin ilgasma dair Kanun 

MADDE 1.- 20 Kiinunusani 1337 tarihli maddei milnferide millgadir. 
MADDE 2.- i§bu kanun tarihi ne§rinden muteberdir. 
MADDE 3.- i§bu kanunun icrasma Tilrkiye Bilyilk Millet Meclisi memurdur." Bkz. 

T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre I, i9tima Senesi: 4, Cilt: 28, i9tima: 15, (01.04.1339), s. 283 
(Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961). 
57 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre I, i9tima Senesi: 4, Cilt: 28, i9tima: 15, (01.04.1339), ss. 
285-293 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961). 
58 Birle~imi yoneten B~kanvekili Ali Fuad Pa~a'nm sozleri ve oylama sonucu TBMM 
tutanaklanna ~oyle ge9mi~ti: 
"REiS - ... $imdi efendim. U<; takrirden, yeniden intihap icras1 karargir oldu, tarzmdaki 
takriri reyi iilinize arz ediyorum. Kabul eden/er luifen el kaldirsm. Ekseriyetle kabul 
edilmi§tir. (Muteffikan sesleri) (Alki§lar). Bkz. T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre I, i9tima 
Senesi: 4, Cilt: 28, i9tima: 15, (01.04.1339), s. 293 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. 
Matbaas1, Ankara 1961). Bu konuda bkz. TANOR (1998): ss. 280-282; (AKAN, 1~11: Tiirk 
Parlamento Tarihinde II. Meclis, <;:agda~ Yaymlan, istanbul 1999, ss. 20-22; GURUN 
(1986). s. 355; TUN(AY, Mete: Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yi:inetimi'nin 
Kurulmas1 1923-1931, Tarih Vakfi Yurt Yaymlan, Be~inci Bas1m, istanbul 2010, ss. 42-43. 
Bu karan, Anayasada "Nisab-1 Miizakere Kanununa yollama yapan "Ayn Madde"nin 
(Madde-i Miinferide) ilgas1 olarak degerlendiren gorii~ler i9in, aynca bkz. ARMAGAN 
(1979): s. 190; GONES, ihsan: "1923 Se<;imlerinde Oylar Naszl Kullamld1 ? ", Ankara 
Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi, Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Armagan, 
Cilt: XLVI, Ocak-Haziran 1991, No. 1-2, ss. 255-256. 
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toplanan ve Nisab-1 Miizakere Kanunu'nun 1. maddesinde ongoriilen gayeye 
ula~mak dogrultusunda gorev siiresi belirsiz olan Birinci Biiyiik Millet 
Meclisi, 1 Nisan 1923 tarihinde, sec;imlerin yenilenmesine karar vermi~ 
oluyordu59 •• Bu karann hemen ertesinde, 3 Nisan 1923 (1339) tarihinde, 
TBMM, "Intihab-1 Meb'usan Kanun-1 Muvakkati"nda baz1 degi~iklikler 
ongoren 320 say1h "intihab-1 Meb'usan Kanun-1 Muvakkati'nm Baz1 
Mevaddm1 Muaddil Kanun"u kabul etmi~60 ve bu Kanun uyannca 
TBMM'nin 2. Donem sec;imleri gerc;ekle~tirilmi~ti61 • Boylece, II. BMM 
olu~uyor ve ilk toplantlsm1 11 Agustos 1923 tarihinde yap1yordu62• 1921 
Anayasas1'mn 5. maddesinde Biiyiik Millet Meclisi sec;imlerinin iki yilda bir 
yapilacag1 ongoriildiigiinden ve Anayasamn "Ayn Madde"sinde (Madde-i 
Miinferide ), bu hiikmiin yeni sec;imden ba~layarak uygulanacag1 
belirtildiginden, 1 Nisan 1923 tarihinde alman karar uyannca, her ne kadar 
"Ayn Madde"de ongoriildiigii gibi hazir bulunan iiyelerin 2/3 c;ogunlugunun 
kabuliine dayanmasa da, yeni sec;imler yap1ld1gma gore, sozii edilen 5. 
madde i~lerlik kazanacagmdan, IL Biiyiik Millet Meclisinin gorev siiresinin, 
ilk toplant1sm1 gerc;ekle~tirdigi 11 Agustos 1923 tarihinden ba~lamak iizere 2 
yil olacag1 ac;1ktir. Ancak, a~ag1da goriilecegi gibi, IL BMM tarafmdan, 
sec;ili~inin hemen ertesi y1lmda yapilan 1924 Anayasas1'nda yasama donemi 
4 y1l olarak belirlendigi ve 1924 Anayasas1'nm bu diizenlemeyi ongoren 13. 
maddesinin TBMM'de gorii~iilmesi sirasmda, 2 yil ic;in sec;ilmi~ olan IL 

59 TANOR'iin de i~aret ettigi gibi, bu karar, Birinci Biiyiik Millet Meclisi'nin varhgma son 
venne karan degil, yeni se,;:ime gidilme karar1yd1. Bkz. TANOR (1998): ss. 281-282. 
Nitekim, Biiyiik Millet Meclisi bu karardan sonra 16 Nisan 1923 tarihli 26. Birle~ime kadar 
,;:ah~malanna devam etmi~ti. Bu Birle~imin ikinci oturumunda ,;:ogunluk saglanamad1g1 i,;:in 
21 Mayis 1923 tarihinde toplamlmak iizere oturum kapat1lm1~, fakat 21 Mayis 1923 tarihinde 
de ,;:ogunluk saglanamad1gmdan, Birinci Donem sona enni~ti. Bkz. T.B.M.M. Zab1t 
Ceridesi, Devre I, i,;:tima Senesi: 4, Cilt: 29, i,;:tima: 26, (16.04.1339), s. 234, 240 (Yeni 
harflerle basun, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961). 
60 3 Nisan 1923 tarih ve 320 sayih ve intihab-1 Meb'usan Kanun-1 Muvakkatinin Baz1 
Mevadd1m Muaddil Kanun"un metni i,;:in bkz. ERDEM (1982): s. 158. 
61 320 sayih Kanunda iki dereceli bir se,;:im ongoriildiigiinden, se,;:im ,;:evrelerinde Tiirkiye 
Devletinin 18 ya~m1 doldunnu~ olan her erkek halkmdan olu~an se,;:menler ikinci se,;:menleri 
se,;:mekte, ikinci se,;:menler de Tefti~ Heyetlerince belirlenen zarnanlarda milletvekillerinin 
se,;:imini yapmaktayd1lar. Bu nedenle, se,;:im, tum iilkede aym tarihte b~layip, aym tarihte 
tamamlanam1yordu. Bu baglamda, bu konuda ayrmt1h bir inceleme ger,;:ekle~tinni~ olan 
<;:AKAN, se,;:imin ,;:ogu yerde Temmuz ayi i,;:inde yap1ld1gm1, ancak Haziran ayi i,;:inde 
se,;:imin tamamland1g1 yerler oldugu gibi, bunun Agustos ayina sarkt1g1 yerlerin de 
bulundugunu bildinnektedir. Y azar, az sayida baz1 yerlerde se,;:imin sonu,;:lanmasmm, 
Meclis'in a,;:Iimasmdan sonraya kald1gma da dikkat ,;:ekmektedir. Bkz. <;:AKAN (1999): ss. 
50-51. Bu konuda ayr1ca bkz. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000, Cilt I, 1923-1940, 
Yap1-Kredi Yayinlar1, D,;:uncii Bas1m, istanbul 2002, s. 24. 
62 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre: II, i,;:tima Senesi: 1, Cilt: 1, i,;:tima: 1, (11.08.1339), s. 2 
(Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961). 
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BMM'ne bu hiikmiin uygulanmamas1 yoniindeki onergeler63 reddedilip, bir 
aynm yaptlmaks1zm TBMM'nin doneminin 4 ytl olmas1 kararla~tmld1g1 
ir;:in, 2 ytlhgma ser;:ilmi~ olan II. BMM de 4 ytl gorev yapmt~hr64• Bu 
durumda, 1921 Anayasas1'mn 5. maddesinde BMM i9in 2 y1l gibi 90k k1sa 
bir yasama donemi ongoriilmii~se de, bu sure i9in ser;:ilen IL BMM'nce 
haz1rlanan yeni Anayasada 4 ytlhk donem benimsendigi i9in, bu kural 
dogrultusunda II. BMM de 4 y1h tamamlam1~ ve bu nedenle 2 ytlhk yasama 
doneminin uygulamas1 olmam1~trr. 

63 Ornegin, Giimii~hane Mebusu Zeki Beyin onergesi ~oyleydi: ''jkinci devrei intihabiye 
mebuslarz hari9 kalmak uzere Biiyiik Millet Meclisinin intihab1 dart senede bir kere icra 
olunur". Aym yonde, Konya Mebusu Musa Kaz1m Bey'in onergesinde de donemin 3 yil 
olmas1 isteniyorsa da, uzayan bu siirenin mevcut milletvekillerine uygulanmamas1 
onerilmekteydi: "Biiyiik Millet Meclisinin intihab1 ii9 senedir ve bu miiddet Meclisi haz1ra 
!iamil degildir". Benzer bi9imde, Erzurum Mebusu Cazim Bey'in onergesinde, "Birinci 
fikramn hiikmii halihaz1r Meclise !jamil olamaz"; Karesi Mebusu Haydar Adil Bey'in 
onergesinde, "13 ncii maddede mezkur dart senenin bize te:jmil edilmemesini teklif ederim "; 
Isparta Mebusu Miikerrem Bey ile Denizli Mebusu Haydar Rii~tii Bey'in onergelerinde, 
"Onii9iincii maddenin birinci fikrasmdan sonra fikrai muvakkatenin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. Flkrai muvakkata (j:jbu madde hiikmii gelecek devrei intihabiyeden itibaren 
mer'idir"; Eski~ehir Mebusu Emin Bey'in onergesinde, "Kanunlarm makabline te:jmilinin 
pek 90k mahzurlan gariilmii!jtiir. Bilhassa kendimize taalluku olan ve Te:jkilatl Esasiye 
Kanununun Meclisi Alinin miiddetine ait onii9iincii maddedeki dart sene miiddetin Meclisi 
Aliye te:jmili her ve9hile !jayam kabul ve muvafik1 nasafet degildir. Binaenaleyh maddenin 
nihayetine (i:jbu dart sene miiddet gelecek intihaptan muteberdir) kaydmm i/avesini arz ve 
teklif eylerim "; Gaziantep Mebusu Ali Cenani, Diyarbaku Mebusu Fevzi, Canik Mebusu 
Necmi ve <;::orum Mebusu Munir Beylerin onergelerinde, "Riyaseti Celileye, (Onii9iincii 
maddedeki dart sene miiddet jkinci Biiyiik Millet Meclisine !jamil degildir.) Balada muharrer 
maddenin maddei muvakkate ve miizeyyele olarak kabuliinii teklif eyleriz"; Giresun Mebusu 
Hakk1 Tank, Saruhan Mebusu Kemal ve Sivas Mebusu Halis Turgut Beylerin onergelerinde, 
"Riyaseti Celileye, Onii9iincii maddedeki miiddetin elyevm miinakid Meclise !jiimulii 
olmad1gimn bir fikrai muvakkate ile tasrihini teklif ederiz"; Karesi Mebusu Ahmed Siireyya 
Bey'in onergesinde, "Riyaseti Celileye, Onii9iincii madde hiikmiiniin Meclisimize !jamil 
olmamasma miiteferri maddei muvakkatenin gibi kanunun sonuna konulmasmz ve 
binaenaleyh miizakeresinin tehirini teklif eylerim" denilmekteydi. Bkz. T.B.M.M. Zab1t 
Ceridesi, Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, i9tima: 13, (16.03.1340), ss. 546-548 (Yeni 
harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961); GOZOBOYDK, A. ~eref - SEZGiN, 
Sezai: 1924 Anayasas1 Hakkmdaki Meclis Gorii~meleri, Ankara Dniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakiiltesi idari ilimler Enstitilsil ve New York University Graduate School of Public 
Administration and Social Service ortak yayim, Ankara 1957, ss. 120-123. 
64 1924 Anayasasmm yap1m1 s1rasmda, TBMM'nde, bu konudaki goril~meler i9in bkz. 
T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, i9tima: 13, (16.03.1340), ss. 
544-549 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961); GOZUBUYUK-SEZGiN, 
(1957): ss. 116-125. Aynca bkz. TUNCER, Ero!: Osmanh'dan Giiniimiize Se\!imler, 1877-
1999, TESA V Toplumsal Ekonomik Siyasal Ara~t1rmalar V akfi Yayim, Ankara 2002, s. 58. 
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C- 1924 Anayasasmda Yasama Donemi 

1924 Anayasas1'nda yasama donemi, Anayasanm 13. maddesinde 
diizenlenmi~tir. Sozii ge9en maddede, doneme ili~kin olarak ~u hiikiimler yer 
almaktadir: 

"Biiyiik Millet Meclisinin se9imi dort yzlda bir yapzhr . 

. .. Yeni se9im yapzlmasma imkan goriilmezse, toplanma donemi bir yzl 
daha uzatllabilir. " 65 

Goriildiigil gibi 1924 Anayasas1'nda, 1921 Anayasas1'nda benimsenen 2 
ydhk yasama doneminden vazge9ilmi~; Osmanh imparatorlugu zamanmda, 
1876 Anayasas1'nda oldugu gibi 4 yilhk donem tercih edilmi~tir. 1924 
Anayasas1'mn yap1m1 siirecinde TBMM'deki gorii~meler sirasmda, baz1 
iiyeler, 4 y1lhk siirenin 90k uzun olduguna dikkat 9ekip, 3 yilhk bir siirenin 
benimsenmesini onermi~lerdi. Omegin, Konya Mebusu Musa Kaz1m 
Efendi'nin, bu konuda ~u degerlendirmede bulundugunu goriiyoruz: 

"Muhterem arkada~lar, intihabz Mebusan Kanununun Birinci Biiyiik 
Millet Meclisinde naszl miizakere edildigini hatzrlatmak istiyorum. 
Arkada~lar, o miizakerede (Mebusan intihabmm dort senede bir olmasz 
dogru degildir. Dort sene uzundur, fazla bir zamandzr, ejkar ve hissiyat 
teceddiidediyor. intihap miiddetinin pek 90k olmasz Meclisin feshi ile 
veyahut tecdidi intihap ile nihayetlenmesine sebeboluyor. Yeni intihapta iki 
sene olsun) demi~lerdi. Hatta o zaman ii9 sene miiddetle rub'u aszr gibi 
telakki edilerek ii9 sene miiddet de kabul edilmedi. iki seneye tenzil edildi, 
hen ~ahsan iki sene miiddetin azhgma kaaniim. <;unkii, intihap i9in millet ve 
hiikiimet bir 90k masrajlara girer bir 90k kiilfet ve mii~akkat 9eker. Bir 90k 
mesarif ihtiyar eder. Ne olursa olsun diihilde bir takzm inflate, igbirare 
sebebolur. Bun/arm izalesi liizzm ve liibiittiir ve bu miiddetin tezyidine 
ihtiya9 vardzr. Fakat bu miiddetin dort sene olmasma da hadisatm inki~aji 

65 KiLi-GOZUBUYUK (2000): s. 122. 1924 Anayasas1'nm biri 3 Mart 1924 - 14 Ocak 1945 
ve 31 Arahk 1952 - 27 Ma)'ls 1960; digeri 15 Ocak 1945 - 30 Arahk 1952 tarihleri arasmda 
yiiriirliikte kalrru~ iki resm'i metni bulunmaktadir. Bu fark, 1924 Anayasas1'nm 10 Ocak 1945 
tarih ve 4695 sa)'lh Kanunla, anlarruna dokunulmaks1zm sadece dilinin 
Tiirkyele~tirilmesinden; 24 Arahk 1952 tarih ve 5997 sa)'lh Kanunla da tekrar eski metne geri 
doniilmesinden kaynaklanmaktad1r. Her iki metin i(j:in bkz. KiLi-GOZOBOYUK (2000): ss. 
120-141. Biz, bu yah~mada, 1924 Anayasas1 hiikiimlerine yollama yapt1g1m1zda, daha kolay 
anla~1hr olacag1 i(j:in, 15 Ocak 1945 - 30 Arahk 1952 tarihleri arasmda yiiriirliikte kalm1~ olan 
daha sade metnini tercih etmekteyiz. 
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ve tekamiilatm temadisi manidir. Dort sene fazladzr... Binaenaleyh bunun 
hath vasatisi i19 senedir. Dort zaittir ve 90k zaittir ... " 66 

U(j: y1h bile uzun bulup, 1921 Anayasas1'ndaki 2 yilhk stirenin 
korunmasm1 isteyen de vard1. Bu baglamda, Ordu Mebusu Hamdi Bey, 
Btiytik Millet Meclisi se(j:imlerinin 2 yilda bir yap1lmasm1 isteyen bir onerge 
vermi~ti67• Ancak, yapilan oylamalarda bu oneriler kabul gormemi~ ve 
TBMM'nin yasama doneminin 4 yil olmas1 benimsenmi~ti68 . 

13. madde dtizenlemesinde dikkat 'j:eken bir ba~ka husus, 4 yilhk 
stirenin sonunda, donemin 1 yil daha uzattlmasma imkan tanmmas1, fakat 
bunun, "sava~ hali'', "dogal afet" gibi somut bir nedenin ger(j:ekle~mesine 
baglanmam1~ olmas1yd1. Bir diger deyi~le, yeni se(j:imin yapilmasma imkan 
gortilemedigi bir durumda, TBMM, donemini 1 ytl i(j:in uzatabilecekti. 
Anayasa 'da yer alan "yeni seyimin yaptlmasma imkan gortilememe" 
ifadesinin (j:Ok stibjektif bir nitelik ta~1d1gm1 dikkate ald1g1m1zda, bu 
dtizenlemenin kotti kullamma yol a(j:abilecegi ileri stirtilebilecektir. Nitekim, 
13. maddenin TBMM'de gorti~tilmesi srrasmda, bir tiye buna i~aret etmi~ti. 
Ger'j:ekten, Giresun Mebusu Hakk1 Tank Bey, verdigi bir onerge ile, 4 y1lhk 
silrenin sonunda seyimin ertelenebilmesi nedeninin, "yeni se(j:imin 
yaptlmasma imkan gortilememe" bi(j:imindeki (j:Ok genel bir ifade yerine, 
"sava~ gibi bir sebeple imkan gortilememe" gibi daha somut bir nedene 
baglanmasm1 istemi~; ancak bu onerge kabul edilmediginden, donemin 
uzayabilmesi, "yeni seyimin yaptlmasma imkan gortilememe" gibi (j:Ok genel 
bir sebebe bagh kalm1~t169• 

1924 Anayasasmda "Yasama Donemi" ile ilgili bir diger dtizenleme, 
Anayasamn 25. maddesinde yer almI~t1. Bu baglamda, yasama doneminin, 

66 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, i9tima: 13, (16.03.1340), 
ss. 545-546 (Yeni harilerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961); GOZ-0B-0Y-0K
SEZGiN, (1957): ss. 118-119. 
67 Ordu Mebusu Hamdi Bey'in onergesi ~oyleydi: "Riyaseti Celi/eye, 13 ncii maddenin 
birinci fikras1mn berve9hizir tadilini teklif ederim: Biiyiik Millet Meclisinin intihab1 iki 
senede bir icra olunur." T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, 
i9tima: 13, (16.03.1340), s. 547 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961); 
GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): s. 121. 
68 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, i9tima: 13, (16.03.1340), 
ss. 548-549 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1961); GOZUBUYUK
SEZGiN, (1957): ss. 122-124. 
69 Giresun Mebusu Hakki Tank Bey'in, Gene! Kurulda kabul gormeyen onergesi ~oyleydi: 
"Riyaseti Celi/eye, 13 ncii maddede bir sene temdide miitaallik fikramn $U suretle tadilini 
teklif ederim. (Yeni intihabatm icrasma harb gibi bir sebeple imk<in goriilmedigi takdirde 
i9tima devresinin bir sene temdidi caizdir.)" T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i9tima 
Senesi: 2, Cilt: 7-1, i9tima: 13, (16.03.1340), s. 546, 548 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. 
Matbaas1, Ankara 1968); GOZ-OBUYUK-SEZGiN, (1957): s. 120, 123. 
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TBMM iiye tam say1smm salt 9ogunlugunun oyu ile kisalabileceginin 
ongoriildiigii 25. maddede ~oyle denilmekteydi: 

"Ser;im donemi bitmeden Meclis, uyelerinin tam say1smm salt 
r;ogunlugu ile ser;im yenilemege karar verirse, yeni toplanan Meclisin 
ser;im donemi kas1m aymdan ba§lar. 

Kas1mdan onceki toplantl, olaganustu toplantl sayzl1r. " 70 

TBMM Anayasa Komisyonu'nun hazrrlad1g1 Anayasa Tasansmda71 

donem tamamlanmadan Biiyiik Millet Meclisi'nin se9imlerinin 
yenilenmesine ili~kin hiikiim, 25. maddenin kanunla~m1~ olan ~eklinden 
hayli farkhyd1. Ger9ekten, Anayasa Komisyonunun onerisinde, donem 
tamamlanmadan once se9imin yenilenmesine ili~kin 25. ve 26. maddelerde 
~oyle denilmekteydi: 

70 KiLi-GOZUBUYUK (2000): s. 124. 
71 1924 Anayasas1, TBMM Anayasa Komisyonunca (Kanunu Esasi Enciimeni) haz1rlanan 
Te~kilat1 Esasiye Kanunu Tasansmm, II. TBMM Gene! Kurulunda gorii~iiliip, gereken 
degi~ikliklerin yap1lmasmdan sonra kabul edilmesiyle olu~mu~tur. Anayasa Komisyonu, 
yepyeni bir Anayasa tasans1 haz1rlayacagm1, daha once 1921 Anayasasmda 29 Ekim 1923 
tarihinde yap1lan degi~iklikle Devlet ~eklinin Curnhuriyet haline getirilmesi s1rasmda TBMM 
Gene! Kuruluna a91k!a1TII~t1. Nitekim, Te~kilatJ Esasiye Kanunu Tasansmm TBMM Gene) 
Kurulunca ele almd1g1 9 Mart 1924 (1339) tarihli Birle~imde, Anayasa Komisyonu (Kanunu 
Esasi Enciimeni) tarafmdan yap1lan sunu~ta bu konu yeniden hat1rlatilmaktayd1. Sozii edilen 
sunu~un en ba~mda ~u satlflar yer alm1~t1: 

"29 Te$rinisani 1339 tarihli kanunun kabul olundugu celsede enciimenimiz o mevadd1 
miitemmim olmak iizere sair maddelerin de tesbit edilip Heyet-i Celilenize takdim lalmacag1m 
beyan etmi$fi. 

Heyeti Celilenizden muhavvel Antalya Mebusu Ahmed Saki ve istanbul Mebusu Ali R1za 
ve Kozan Mebusu Ali Saib beylerin mii$fereken ita ettikleri Te§kiliih Esasiye Kanununu 
muadil teklifi kanuni ile Karesi Mebusu Siireyya Beyin Te§kiliitl Esasiye kanunisinden dahi 
istifade edilerek biitiin ahkiim1 esasiyeyi muhtevi yeni ve tam bir kanun viicuda getirmek 
miinasip goriildii. Bu suretle tanzim kilman liiyiha miiteferrik kanunlardaki ahkiim1 esasiyeyi 
kiimilen havi oldugundan mazbutiyet ve tamamiyeti tamd1r ... " T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, 
Devre II, i9tima Senesi: 2, Cilt: 7, i9tima: 7, (09.03.1340), s. 213 (Yeni harflerle bas1m, 
T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1968); GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): s. 1. 

1921 Anayasas1'nda Anayasamn degi~tirilmesinde nasil bir yontem izlenecegine ili~kin 
herhangi bir diizenleme yer almad1gmdan, TBMM Anayasa Komisyonunun yepyeni bir 
Anayasa tasans1 haz1rlamas1 ve kurulu iktidar olmas1mn yanmda kurucu iktidar i~levini de 
yerine getirmekte olan II. BMM'nin bu metin iizerinde 9ah~arak yeni Anayasayi yapmasmda 
bir hukuki sorun bulunmamaktadlf. Bu konuda 90k giizel bir degerlendirme i9in, Prof. Dr. 
Tahsin Bekir Balta'mn, GOZUBUYUK ve SEZGiN tarafmdan hazlflanm1~ olan 1924 
Anayasas Hakkmdaki Meclis Gorii~meleri adh yap1ttak1 "Onsoz"iine bakilabilir. 
GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): ss. XI-XIII. 
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"Madde 25.- Mee/is kendiliginden intihabatm tecdidine karar 
verebilecegi gibi, Reisicumhur da Hiikiimetin miitalaasmz aldzktan sonra 
esbabz mucibesini Mee/is ve millete bildirmek $artiyle buna karar verebilir. 

Madde 26.- jntihap devresinin hitammdan evvel intihabat 
tecdidolunursa yeni i9tima eden Meclisin intihap devresi jfk fe$rinisaniden 
ba$lar. 

Te$rinisaniden evvel ge9ecek olan miiddet, fevkalade bir devre 
addolunur. " 72 

Anayasa Komisyonunun haz1rlad1g1 Anayasa Tasans1 ile TBMM'de 
kabul edilip kanunla~m1~ olan metinler arasmda en dikkat c;eken fark, 
Tasanda Cumhurba~kamna da, Hiikumetin gorii~ilnil almas1 ko~uluyla, 
gerektiginde TBMM'nin sec;imlerinin yenilenmesine karar verebilme yetkisi 
tamnd1g1 halde; Meclis'te kabul edilmi~ bulunan Anayasa metninde, 
Cumhurba~kanma bu yetkinin tanmmam1~ olmas1d1r. Komisyonun 
haz1rladig1 Tasannm TBMM Genel Kurulunda gorii~illmesi masmda bu 
konuda uzun tartI~malar ya~anm1~ ve baz1 milletvekilleri Cumhurba~kamna 
TBMM'nin sec;imlerini yenileme yetkisi verilmesine sert bir bic;imde kar~1 
c;:1km1~lard1. Ornegin, Karesi Mebusu Ahmet Silreyya Bey, ele~tirilerini ~u 
c;arp1c1 sozlerle dile getirmekteydi: 

"... Efendiler Mee/is yorulacak. Onun yoruldugunu onun nam ve 
hesabzna hari9ten birisi -yorulmadzgz ha/de- diyecek ki efendi sen yoruldun. 
Mesela ben $U kiirsiiden soz soyliiyorum, biraz 90k soyliiyorum. j9fmizde(n) 
birisi 91k1yor ve diyor ki: Efendi son yoruldun. Hayzr yorulmadzm. Yorulsam 
kiirsilyil terk ederim. Benim bunu boyle yapacagzmz bildikleri i9in bu millet 
beni tevkil ederek buraya gondermi$lir ... 

j$fe efendiler bu ne demektir? Bunu anlzyamadzm. Beni af buyursunlar 
ba$ka bir tabir bulamadzgzm i9in soyliiyorum. Pek sathi, 90k basit ve belki 
yalmz amiyane olarak bir sebebolabilir . 

... Galiba demek istedikleri le$etliitil ara (fikirlerin, oylarm aynlmas1, 
fikir karga~as1) olsa gerek. Mecliste ara le$etliit edecek. Bunun iizerine 
hari9ten bir adam diyecek ki e artzk siz i$ goremiyecek, 9alz$am1yacak bir 
hale geldiniz. Onun i9in sizin 9alz$manzz dogru degildir. 

Kimin namzna? 

72 Bkz. TBMM Anayasa Komisyonunun (Kanunu Esasi Enciimeni) haz1rlad1g1 "Te~kilat1 
Esasiye Kanunu", T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i1ytima Senesi: 2, Cilt: 7, i1ytima: 7, 
(09.03.1340), s. 219 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1968); 
GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): ss. 13. 
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Millet namma ... Artzk <;ah$mamz dogru degildir. 

Ni<;in? (:iinkii te$etfiit var ... 

- Sen kimsin? 

- Reisicumhur. 

- Biz kimiz? 

Milletin yegane ve hakiki miimessili olan Biiyiik Millet Meclisi. 

E, sen bizi naszl aflyorsun? 

(:iinkii Kanunu Esaside yeri var. 

Efendiler, hakikatte icra ve te$rif salahiyetleri milletindir ve onun 
istimaline ancak Millet Meclisi kadirdir. Onun i<;in Kanunu Esasiye boyle 
millet hakimiyeti aleyhine azfm bir tahakkiim ruhu giremez ... " 73 

Bir ba~ka iiye, Cebelibereket (Bugiinkii Osmaniye yevresi) Mebusu 
ihsan Bey de, Cumhurba~kamna boyle bir yetkinin tammyor olmasmm, 
Meclisi yetkilerini kullanmakta ku~kuya dii~iirecegini ileri siirmekte ve ~oyle 
demekteydi: 

" ... Efendiler ben, Reisicumhurun hiikiimetle bilittihat, bilittifak Heyeti 
Celilenizi feshetmesinden yahut dagztlp da tecdidi intihabata karar 
vermesinden korkmam. Karar vermek salahiyetinin kendisinde temerkiiz 
etmesinden dolayz Meclisin, vazifei te$rifyesini hakkiyle ifa edememesinden 
korkarzm. Binaenaleyh Heyeti icraiye ile Reisicumhura tecdidi intihap 
salahiyetini vermeyi zaten hayat dogru gormez ... " 74 

Uzun siiren gorii~melerin sonunda, Anayasa koyucu kurucu iktidar, yani 
II. TBMM Genel Kurulu, Meclisin donemi sonlanmadan seyimlerinin 
yenilenmesine karar verme yetkisini sadece TBMM'nin kendisine tammaya 
karar vermi~, bu yetkiyi donemin Cumhurba~kam Gazi Mustafa Kemal'den 
bile esirgemi~ti75. Esasmda, 1924 Anayasas1 'nm ongordiigii hiikumet 

73 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, ir;tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, ir;tima: 19, (23.03.1340), 
s. 1005 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaast, Ankara 1968); GOZUBOYOK-SEZGiN, 
(1957): ss. 203-204. 
74 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, ir;tima Senesi: 2, Cilt: 7-1, ir;tima: 19, (23.03.1340), 
s. 999 (Yeni harflerle bastm, T.B.M.M. Matbaast, Ankara 1968); GOZUB0Y0K-SEZGiN, 
(1957): s. 192. 
75 Anayasa Komisyonunun haz1rlad1g1 tasannm TBMM Gene) Kurulunda goril~iilmesi 
strasmda ileri siiriilen degi~ik gorii~ler iryin bkz. T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, ir;tima 
Senesi: 2, Cilt: 7-1, ir;tima: 19, (23.03.1340), ss. 992- 1010 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. 
Matbaas1, Ankara 1968); Cilt: 8 ve 8/1, ir;tima: 24, (30.03.1339), ss. 93-97 (Yeni harflerle 
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sistemi, baz1 yonlerden parlamenter sistemi yans1tsa bile, Anayasada meclis 
hiikumeti sistemini gosteren diizenlemeler de bulundugundan, bu kendine 
ozgil htikumet sisteminin benimsendigi bir yap1 ic;inde, ytirtitme organma 
gerektiginde yasama orgammn sec;imlerini yenileme yetkisinin tanmmam1~ 
olmasm1 yad1rgamamak gerekir76• Kald1 ki, Osmanh imparatorlugu 
doneminde Meclis-i Mebusan'm, ac;1h~mm ilsttinden henilz 2 yil bile 
gec;meden 30 y1l gibi c;ok uzun bir silre kapah kalm1~ olu~unun, ycni bir 
Anayasa Tasansmm gorti~illdtigil 1924 yilmda ttim canhhg1 ile belleklerde 
korundugunu ve bu nedenle milletvekillerinin btiytik bir k1smmm, yasama 
orgamnm yetkilerini k1skanc;hkla gozettigini de ak1ldan c;1karmamak gerekir. 

iki metin arasmda gortilen bir diger fark ise, Komisyon Tasansmda, 
TBMM'ce sec;imlerin yenilenmesi karan verilebilmesi ic;in basit c;ogunluk 
yeterli bulunmu~ken; 25. maddenin kanunla~m1~ ~eklinde, boyle bir kararm 
ahnabilmesi ic;in tiye tam say1smm salt c;ogunlugunun oyunun gerekmesidir. 
Maddeye gorti~meler masmda boyle bir nitelikli c;ogunluk eklemesinin 
yap1lmas1, iki milletvekilinin verdikleri aym yondeki iki onergenin Genel 
Kurulca kabul edilmesi tizerine gerc;ekle~mi~ti77• Bu baglamda, onerge 

bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1975); GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): ss. 179-225. Bu 
konuda aynca bkz. TANOR (1998): ss. 330-301. 
76 1924 Anayasas1 'nm, Tiirk milletini ancak Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 'nin temsil ettigini 
ve millet adma egemenlik hakkm1 yalmz onun kulland1gm1 ongoren 4. maddesi; yasama 
yetkisi ve yiiriitme erkinin Biiyiik Millet Meclisi'nde belirip onda topland1gim ongoren 5. 
maddesi; Bakanlar Kurulunca yaptlan tiiziiklerin kanunlara aykmhg1 ileri siiriildiigiinde 
bunun 9oziim yerinin Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi oldugunu ongoren 52. maddesi, bu 
Anayasada meclis hiikfimeti sisteminin benimsendigini gosteren diizenlemelere omek 
verilebilir. Buna kar~thk, Meclis'in yasama yetkisini kendisi kullamrken, yiiriitme yetkisini 
kendi se9tigi Cumhurba~kam ve onun ta.yin edecegi Bakanlar Kurulu eliyle kullanacagm1 
ongoren 7. maddesi, Bakanlar Kurulunun kurulup goreve ba~lamasmdan sonra haztrlayacag1 
bir hiikfimet program1 ile Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'nden guven isteyecegini ongoren 44. 
maddesi, Bakanlar Kurulunun Hiikfimetin gene! politikasmdan birlikte, bakanlarm her birinin 
de kendi gorev alam i9indeki i~lerden otiirii tek b~ma, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi'ne kar~t 
siyasal sorumluluklanmn bulundugunu ongoren 46. maddesi, parlamenter sistemin 
benimsendigine i~aret etmektedir. 1924 Anayasasmda benirnsenen hiikumet sisteminin bu 
kendine ozgii niteligi hakkmda bkz. TANOR (1998): ss. 304-305. 
77 Onergelerden biri, Erzurum Mebusu Raif Bey'e aitti ve ~oyle denilmekteydi: "Riyaseti 
Celi/eye, 25 inci maddenin berve9hi ati tadilini teklif eylerim: Madde 25.- intihabat 
devresinin hitammdan evvel Meclisin adedi miirettebinin ekseriyeti mutlakasmm kararile 
intihasat tecdit olunursa yeni i9tima eden meclisin intihabat devresi ilk te§rinisaniden ba§lar. 
Te§rinisaniden evvel ge9ecek olan miiddet Jevkalade bir i9tima addolunur. " 

Diger onerge, Sivas Mebusu Halis Turgut tarafindan verilmi~ti ve onda da ~oyle 
deniliyordu: "Riyaseti Celileye, Miizakere kqfidir. Yeni yirmibe§inci maddenin §ekli atiye 
ifragm1 teklif eylerim: Madde 25. - intihap devresinin hitammdan evvel meclis adedi 
miirettebinin ekseriyeti mutlakasiyle intihabat tecdit olunursa yeni i9tima ilh ... " Bkz. 
T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i(,:tima Senesi: 2, Cilt: 8 ve 8/1, i(,:tima: 24, (30.03.1340), 
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sahiplerinden biri olan Erzurum Mebusu Raif Efendi'nin, onergesi ilzerinde 
konu~urken, nitelikli 9ogunluk aranmasma yonelik talebinin gerek9esini 
~oyle a91klad1g1m gorilyoruz: 

"Efendim, musaade ederseniz takririmi izah edeyim, efendim! Mec/isin 
kendi kendine tecdidi intihaba karar vermek suretiyle bu cihetin tasrihine 
bendeniz de taraftanm. Teklifimin bir noktas1 bu idi. ikincisi, mutlak olarak 
soylenecek olursa nisabi miizakere kanunu mucibince mec/is msfindan bir 
fazla ile i9tima ediyor. N1sfindan bir fazla ile de tecdidi intihabata karar 
vermek herhiilde bana zaif gibi geliyor. Onun i9in Bendeniz adedi 
murettebenin ekseriyeti mutlakasiyle olmas1m teklif ediyorum ve bu suretle 
kabulunu rica ediyorum. " 78 

Aym yondeki bu iki degi~iklik onergesinin kabulii ve Tasandaki 26. 
madde diizenlemesinin de, 25. maddeye fikra olarak eklenmesiyle birlikte, 
1924 Anayasasmdaki 25. madde yasalla~m1~ oluyordu. Bizce, TBMM 
se9imlerinin yenilenmesi karan ahmrken, sonraki Anayasalanm1zda 
goriilmese de, 1924 Anayasas1 'nda, ilye tam say1smm salt 9ogunlugu 
bi9iminde nitelikli bir karar yeter say1smm aramyor olmas1 yerinde bir 
diizenlemeydi. Belirli bir sure i9in se9ilmi~ olan yasama organmca, bu sure 
tamamlanmadan se9ime gidilmesi yoniinde ahnacak kararm, iilke genelinde 
yeni bir se9imin yap1lmas1m gerektirecegini ve belki de boyle bir se9imde, 
bir iki y1l sonra yapllacak se9imlere gore daha farkl1 bir oy dag1hmmm 
saglanabilecegini dii~iindiigiimiizde, bunun 90k onemli bir karar oldugunda 
ku~ku yoktur ve bu nedenle ilzerinde hi9 olmazsa ilye tam say1smm salt 
9ogunlugu gibi olduk9a ciddi bir oyda~manm (consensus) bulundugunu 
gormek, bize gore hak11 bir beklentidir. 

1924 Anayasas1 'mn yiiriirliikte kald1g1 36 yil i9inde 9 genel se9im 
yap1lm1~tir79. Bu se9imlerle olu~an TBMM'den 7'si 4 yllhk donemi 
tamamlam1~ veya tamamlamaya az bir zaman kala se9imlerin yenilenmesine 
karar vermi~ken, 2'si donemin bitmesine ortalama 1 yll kala erken se9im 
karan alm1~tir. Bu baglamda, 28 ~ubat 1943 tarihinde yapilan se9imlerle 
olu~an 7. Donem TBMM, 10 Haziran 1946 tarihinde se9imlerin 

s. 96 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1975); GOZUBDY0K.-SEZGiN, 
(1957): s. 223. 
78 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre II, i<;tima Senesi: 2, Cilt: 8 ve 8/1, i<;tima: 24, 
(30.03.1340), s. 96 (Yeni harflerle bas1m, T.B.M.M. Matbaas1, Ankara 1975); 
GOZUBUYUK-SEZGiN, (1957): s. 223. 
79 1924 Anayasasmm kabulunden once ger<;ekle~tirilen 1920 ve 1923 se<;imlerini gormezden 
gelirsek, Anayasanm kabulunden sonraki se<;imler, yapild1klan tarihler itibariyle ~oyle 
s1ralanabilir: 1927, 1931, 1935, 1939, 1943, 1946, 1950, 1954 ve 1957 se<;imleri. Bu 
se<;imlerle ilgili olarak bkz. ARMAGAN (1979): ss. 192-204. 
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yenilenmesine karar vermi~80 ve bu karar ilzerine 21 Temmuz 1946 tarihinde 
ulkemizde geryekle~tirilen ilk tek dereceli seyimle81 , TBMM'nin 8. Donemi 
olu~mu~tur. Yine zamanmdan bir hayli erken yapilan bir diger erken seyim 
ise, 1957 y1lmda gidilen milletvekili genel seyimiydi. Geryekten, 1954 
seyimleriyle olu~an 11. Donem TBMM, 11 Eyliil 1957 tarihinde, iktidardaki 
Demokrat Parti 'ye mensup ily milletvekilinin verdigi bir onergenin 
kabuliiyle, seyimlerin yenilenmesine karar vermi~ti82• iktidar partisinin bu 
giri~imini muhalefetteki CHP desteklemiyor ve CHP Meclis Grubu adma 
yaptlg1 konu~mada Malatya Milletvekili Niivit Y etkin, seyimlerin, 
vatanda~larm dii~ilncelerini serbestye dile getiremedikleri bir ortamda 
yap1lmasmm onemine i~aret ederek, sey1mm saghkh bir biyimde 
siirdiiriilmesinin sorumlulugunu iizerinde ta~1yan yarg1 orgam mensuplannm, 
yiiriitme organmca kolayhkla emekliye aynlabildikleri bir ortamda yarg1 
bag1ms1zhg1 ve gilvencesinden soz edilemeyecegine dikkat yekiyordu. 
<;e~itli kanunlardaki antidemokratik hiikiimler ay1klanmadan gidilecek bir 
seyimin anlamh olmayacag1m savunan Niivit Y etkin, sozlerini ~oyle 
tamamlam1~tl: 

"Vatanda.r iradesini selbetmekte olan tiirlu $artlar altmda, bir se9ime 
gitmek Biiyiik Millet Meclisinin IO ncu devresine, muhterem arkada$lar bir 
haks1zlzg1 ve adaletsizligi tescil ettirmek olur. Hepimizin goniil/eri ve Tiirk 

80 TBMM'nin, sei;:imin yenilenmesine ili~kin 10 Haziran 1946 tarih ve 1498 sayih Karan 
~oyleydi: "Bir dereceli ser,:im yap1lmak iizere Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ser,:iminin 
yenilenmesine iki redde kar~1 383 oyla karar verilmi~tir. " T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 
Donem: VII, Toplantl: 3, Cilt: 28, s. 884. Erken sei;:im onergesine ili~kin, TBMM'deki 
goril~meler ii;:in bkz. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: VII, Toplant1: 3, Cilt: 24, 
Birle~im: 61, (10.06.1946), ss. 81-87. 
81 1946 yilma gelinceye kadar, gerek Osmanh imparatorlugu, gerek Tiirkiye Cumhuriyeti 
donemindeki milletvekili sei;:imleri, "iki dereceli"ydi. Yani, sei;:menler (birinci 
sei;:menler=miintehibi evvel), adaylar arasmdan dogrudan yasama meclisi ilyelerini degil, 
onlan sei;:ecek ikinci sei;:menleri (miintehibi sani) se9iyorlard1. ikinci sei;:menlerin sayis1, o 
Slfada yiirilrliikte olan kanun uyannca her sei;:im i;:evresinde birinci sei;:men sayisma gore 
degi~en bii;:imde belirleniyordu. Daha sonra bu ikinci sei;:menler, adaylar arasmdan 
milletvekillerini sei;:iyorlar, boylece TBMM'nin yeni ilyeleri belirlenmi~ oluyordu. Bkz. 
TUNCER (2002): ss. 92-93. Ilk kez 5 Haziran 1946 tarih ve 4918 sayih Milletvekilleri Sei;:imi 
Kanunu ile sei;:menler ikinci sei;:men sei;:melerine gerek kalmadan, dogrudan adaylara oy 
verebildikleri bir konuma sahip olmu~lard1r. 5 Haziran 1946 tarih ve 4918 sayih 
Milletvekilleri Sei;:imi Kanunu ii;:in bkz. ERDEM (1982): ss. 184-192 
82 Giresun Milletvekili Hayrettin Erkmen, Manisa Milletvekili Muzaffer Kurbanoglu ve 
Eski~ehir Milletvekili Abidin Potuoglu tarafmdan verilen onergede ~oyle denilmekteydi: 
"Yiiksek Reislige, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ser,:iminin yenilenmesine karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz." T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre: X, ii;:tima: 3, Cilt: 20, ii;:tima: 91, 
(11.09.1957), s. 735 
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Milleti me~ru ser;imi arzu eder. Bunu zedeliyecek bu teklifi reddetmenizi 
dilerim. " 83 

Erken sec;:im onergesi ilzerinde, CHP Meclis Grubu adma yaptlan 
konu~madan ba~ka soz almak isteyen olmad1g1 ic;:in oylamaya gec;:iliyor ve 
oylamaya kattlan 377 milletvekilinin 377'sinin oylanyla TBMM 
sec;:imlerinin yenilenmesi kabul ediliyordu84. Boylece, 2 May1s 1954 
tarihinde yap1lan sec;:imlerle olu~an 10. Donem TBMM, 11 Eylill 1957 
tarihinde ald1g1 sec;:imlerin yenilenmesi karan ilzerine 27 Ekim 1957 
tarihinde sec;:ime gitmi~ti85 . 

1924 Anayasas1 zamamnda yap1lan 9 genel sec;:imle olu~an TBMM'nin 
c;:e~itli donemleri, sec;:imlerin yaptld1g1 tarih, ilk toplantmm gerc;:ekle~tirildigi 
tarih, sec;:imlerin yenilenmesine karar verildigi tarih ve son toplantmm 
gerc;:ekle~tirildigi tarih belirtilerek, bir tablo halinde ~oyle gosterilebilir: 

Donem Se1;im ilk Se1;imlerin Son Se1;im tarihi 
tarihi toplanti yenilenmesi toplanti 

tarihi kararmm almd1gi tarihi 
tarih 

2 Haziran- 11.08.23 26.06.1927 26.06.1927 02.09.1927 
Temmuz 

1923 
3 02.09.1927 01.11.1927 05.03.1931 26.03.1931 25.04.1931 
4 25.04.1931 04.05.1931 05.12.1934 23.12.1934 08.02.1935 
5 08.02.1935 01.03.1935 27.01.1939 27.01.1939 26.03.1939 
6 26.03.1939 03.04.1939 14.01.1943 15.01.1943 28.02.1943 
7 28.02.1943 08.03.1943 10.06.1946 14.06.1946 21.07.1946 
8 21.07.1946 05.08.1946 24.03.1950 24.03.1950 14.05.1950 
9 14.05.1950 22.05.1950 12.03.1954 12.03.1954 02.05.1954 
10 02.05.1954 14.05.1954 11.09.1957 11.09.1957 27.10.1957 
11 27.10.1957 -- -- 25.05.1960 --

83 T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre: X, iytima: 3, Cilt: 20, i(i!tima: 91, (11.09.1957), s. 736. 
84 X. Donem TBMM'nin iiye tam sa)'ISI 541 'di. 18 milletvekilliginin bo~alm1~ bulundugu 
oylama tarihinde, 377 milletvekili oylamaya kat1hru~, 146 milletvekili ise oylamada yer 
almam1~t1. Bu durumda, erken seyimin kabulii yoniinde verilmi~ olan 3 77 oy ile, iiye tam 
sa)'ISI 541 'in salt yogunlugunu olu~turan 271, fazlastyla saglamm~ bulunuyordu. Oylama 
sonucu ve oylann dokiimii iyin bkz. T.B.M.M. Zab1t Ceridesi, Devre: X, iytima: 3, Cilt: 20, 
iytima: 91, (11.09.1957), ss. 736, 748-751 
85 Seyimlerin yenilenmesi karan oncesinde ya~anan siyasal olaylar ve se(i!im sonuylanna 
yonelik toplu bilgi iyin bkz. Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 2, 1941-1960, Yap1-Kredi 
Ya)'lnlan, Uyiincii Bastm, istanbul 2002, ss. 310-312 
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D- 1961 Anayasasmda Yasama Donemi 

1961 Anayasas1, biri Millet Meclisi, digeri Cumhuriyet Senatosu olmak 
uzere 9ift meclisli bir yasama orgam ongormil~ bulunuyordu. Millet 
Meclisi'nin 450 ilyesinin tilmil genel oyla halk tarafmdan se9ilirken; 
Cumhuriyet Senatosu'nun 150 ilyesi halk tarafmdan, 15 ilyesi 
Cumhurba~kam tarafmdan se9ilmekte, eski Cumhurba~kanlan ile 13 Arahk 
1960 tarih ve 157 say1h Kanun'un altmda adlan bulunan Milli Birlik 
Komitesi'nin eski ilyeleri de omilr boyu gorev yapmak ilzere Cumhuriyet 
Senatosu'nda dogal ilye olarak yer almaktayddar. Bunlardan, Millet Meclisi 
4 y1lhk bir sure i9in se9ilirken; Cumhuriyet Senatosu'nun halk tarafmdan 
se9ilen 150 ve Cumhurba~kam tarafmdan se9ilen 15 ilyesinin gorev silreleri 
6 yd idi86. Omilr boyu gorev yapan dogal ilyeler i9in ise haliyle bir sure soz 
konusu degildi. Millet Meclisi'nin 450 ilyesi 4 yilda bir toptan se9ime 
giderken; Cumhuriyet Senatosu'nda, gerek halk tarafmdan se9ilen 150, 
gerek Cumhurba~kam tarafmdan se9ilen 15 ilyenin se9imleri 6 yilda bir 
toptan yenilenmiyor, her iki kesimde de, ilyelerin 1/3 'ii i9in 2 yilda bir se9im 
yap1hyordu87. Bu durumda, Millet Meclisi'nde, "yasama donemi"nin 4 y1l 

86 1961 Anayasas1'nda Cumhuriyet Senatosu'nun kurulu~unu diizenleyen 70. maddenin 
gerek9esinde, Cumhuriyet Senatosu iiyelerinin gorev siiresinin 6 yil olarak belirlenmesinin 
nedeni, "Sure olarak kabul edilmi§ olan 6 yzl, ilyeleri szk szk se<;im endi§eleriyle kar§1 kar§1ya 
bzrakmamak i<;indir" bi9iminde a91klanrru~t1. Ancak, bu bize tatmin edici bir neden olarak 
goriinmemektedir. Her ~eyden once, bu a91klamamn kar~1t fikrinden, daha k1sa siire i9in 
ser;:ilmenin, iiyeleri se9im endi~esi altmda b1rakacag1 anlam1 91kar ki, boyle bir durumda, 
Anayasa koyucunun, 4 yil i9in ser;:ilen milletvekilleri hakkmda, boyle bir dii~iince i9inde 
bulundugu soylenebilir. Oysa, 4 veya 5 yil i9in se9ilme, bu rnakalenin en ba~larmda da 
degindigimiz gibi, Diinya genelinde r;:ok yaygm goriilen bir durumdur. <;:ift meclisli bir 
yap1lanmanm belirlendigi bir sistemde, bizce iki meclisin gorev siirelerinin farkl1 olmasmm 
asII nedeninin, se9men kiitlesinde zaman i9inde goriilebilecek fikir degi~ikliklerinin, 
meclislerden birine yans1t1hp, siyasi iktidarm bu degi~iklikleri dikkale alrnasm1 saglamak 
olmahd1r. Nitekim, 70. maddenin uzun gerekr;:esinin bir yerinde, ikinci meclisin gorevlerine 
deginilirken, " ... gene! se<;imlerle Mecliste tecelli eden global siyasi tercih ve istikametleri 
temelinden degi§tirmeden, gereken nilanslarm dikkat nazarma ahnmasz veya bunlara dikkat 
<;ekilmesi ikinci Meclisin gorevlerinden olabilir" denilmektedir. Bu durumda, daha uzun siire 
i9in se9ilmi~ bir mecliste, hele 1961 Anayasas1'nda da benimsendigi gibi, iiyelerinin tiimiiniin 
se9iminin aym tarihte degil de, l/3'iiniin 2 yilda bir yenilenmesini saglayacak bi9imde 
yap1hyor olmas1, kamuoyunda olu~abilecek fikir degi~ikliklerinin, siyasi istikrars1zhga yo! 
ar;:madan, yetkileri digerine gore daha smirh olan ikinci meclise yans1t1lmasma ve boylece 
siyasi iktidann da kamuoyunda beliren bu fikir degi~ikliklerini dikkate almasma yard1mc1 
olacaktir. Madde gerekr;:esinden yapt1g1rruz almtilar i9in, bkz. OZTURK, Kaz1m: izahh, 
Gerek~eli, Anabelgeli ve Maddelere Gore Tasnifli Biitiin Tutanaklari ile Tiirkiye 
Cumhuriyeti Anayasas1, Cilt II (Md. 1-75), Tilrkiye i~ Bankasi Yayim, Ankara 1966, ss. 
2410-2412. 
87 1961 Anayasas1'nda Cumhuriyet Senatosu'nun kurulu~unu ve Cumhuriyet Senatosu 
ilyeliginin siiresi diizenleyen 70. ve 73. maddelerinde ~oyle denilmekteydi: 
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oldugu soylenebilir ve donemlere birbirlerini izleyen biyimde numara 
verilebilirken88, Cumhuriyet Senatosu'nda, bir "yasama donemi"nden soz 
edilebilmesi ve numaralandITma yap1labilmesi miimkiln olam1yordu. Bu 
nedenle, uygulamada Cumhuriyet Senatosu'nun yah~ma evreleri, donem 
bazmda degil, yasama y1h bazmda degerlendirilmekteydi ve 
numaralandmlmalan da, "I. Yasama Y1h", "2. Yasama Y1h" ... "9. Yasama 

"Madde 70 - Cumhuriyet Senatosu, gene/ oyla ser;ilen yuzeli iiye ile Cumhurba:Jkamnca 
ser;ilen onbe:j iiyeden kuruludur. 

13 Aralzk 1960 tarih ve 157 sayzlz Kanunun altznda adlarz bulunan Millf Birlik Komitesi 
Ba:Jkanz ve iiyeleri ile eski Cumhurba:Jkanlarz, ya:} kaydz gozetilmeksizin, Cumhuriyet 
Senatosunun tabif iiyesidirler ... " 

"Madde 73 - Cumhuriyet Senatosu iiyeliginin siiresi altz yzldzr. Siiresi biten iiyeler 
yeniden ser;ilebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun gene/ oyla ve Cumhurba:jkanznca ser;ilen iiyelerinin iir;te biri 
her iki yzlda bir yenilenir ... " Madde metinleri i,;:in bkz. KiLi - GOZUBUYUK. (2000): s. 
193, 194. 

Gene) oyla se,;:ilen 150 ve Curnhurba~kanmca se,;:ilen 15 iiyenin 1/3'niin her iki yilda bir 
yenilenmesi ile ilgili 73. madde diizenlemesinin, 1961 yihnda se,;:ilen ilk 150 ve ilk 15 iiyeye 
uygulanmasmm nasil olacag1, 1961 Anayasas1'mn Ge,;:ici 10. rnaddesinde hiikme baglamru~t1. 
Sozii ge,;:en Ge,;:ici 10. maddede ~oyle denilmekteydi: "Cumhuriyet Senatosunun gene! oyla 
ve Cumhurba:jkanznca ser;ilen iiyelerinin yenilenmesi hakkzndaki 7 3 'iincii madden in 2 'nci 
fikrasz hiikmiiniin uygulanmasznz saglamak amaciyle, bunlarzn ser;iminden iki yzl sonra 
yapzlacak ser;imlerle yenilenecek olanlarz tespit etmek iizere, bu ser;imden iki ay once 
adr;ekmeye ba:Jvurulur; dart yzl sonra yapzlacak ser;imlerle yenilenecek olan iiyelerin tespiti 
ir;in, aynz esasa uyularak adr;ekilir; ancak, ikinci yil sonunda ser;ilmi:J olan iiyeler bu 
adr;ekmeye girmez ... " OZTURK, Kaz1m: Son Degi~ildikleriyle Gerek~eli Anayasa, 
Kar~da~tirmab Gerek~eler ve ilgili Mevzuat, Bilgi Yayinevi, O,;:uncii Bas1m, Ankara 1979, 
s. 353. Anayasa metinlerimizden yapt1g1m1z almt1lar i,;:in siirekli "KiLi - GOZOBOYOK 
(2000)" kiinyeli yap1ttan yararlanm1~ olmarmza ragmen, yukandaki Ge,;:ici 10. madde 
metninde, amlan yap1tta anlarm bozacak ciddi bas1m hatalari goriildiigiinden, ba~ka kaynaga 
ba~vurmak gerekmi~tir. 
88 Millet Meclisi'nde uygulanan donem numaralamas1 ile ilgili olarak, burada bir hususa 
dikkat ,;:ekmek gerekmektedir. 27 Mayis askeri miidahalesi ile TBMM'nin 11. Donemine son 
verilip, parlamentolu ya~am ask1ya almd1ktan sonra, 15 Ekim 1961 tarihinde ger,;:ekle~tirilen 
se,;:imlerle olu~an Millet Meclisi, yeni donemine "I. Donem" ad1 ile ba~Iarm~, boylece 
donemlerin yeni ba~tan numaralandmlmas1 yoluna gidilmi~ti. Ayn1 ~ekilde, 12 Eyliil 1980 
askeri miidahalesi sonrasmda yap1lan 1983 se,;:imleriyle olu~an yeni TBMM'nin yasama 
donemine de onceleri "1. Donem" denildiyse de; TBMM Ba~kanhgmm onerisi 
dogrultusunda, TBMM, 2 Mart 1984 tarihli 41. Birle~iminde, amlan doneme "17. Donem" 
denilmesini kararla~t1rrm~, boylece 23 Nisan 1920 tarihini ba~lang1,;: alan donem Siralamasma 
geri doniilmii~tiir. Bu durumda, 15 Ekim 1961 tarihinde ger,;:ekle~tirilen se,;:imlerle olu~an 
Millet Meclisi 'nin yeni gene! se,;:ime kadar siirecek olan ilk dort yilhk ,;:ah~ma siiresine, I. 
Donem denilmekten vazge,;:ilip, 27 Mayis 1960 miidahalesi ile son bulan 11. Donemin 
devam1 niteliginde, 12. Donem denilmesi gerekmektedir. Nitekim, uygulamada da 
numaraland1rma bu ~ekilde yap1lmaktad1r. Bu konuda bkz. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Donem 17, Yasama Y1h: I, Cilt 3, Birle~im 41, (02.03.1984), s. 5-6; iBA, ~eref -
BOZKURT, Rauf, 100 Soruda Parlamento, Tiirk Parlamento Hukukuna Giri~, 2. Bas1m, 
Nobel Yayinlar1, istanbul, 2004, ss. 42-45. 
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y1h" bic;iminde yap1lmaktayd1. Ornegin, Ti.irk Silahh Kuvvetleri'nce 12 
Eyli.il 1980 tarihinde gerc;ekle~tirilen mi.idahale ile TBMM'nin varhgma son 
verildigi s1rada, Cumhuriyet Senatosu, 19. Yasama Y1h ic;inde 
bulunuyordu89. Cumhuriyet Senatosu'nda bir "yasama donemi"den 
bahsedilemeyecek olmas1 nedeniyle, biz de, makalemizin "1961 
Anayasasmda Yasama Donemi" ba~hkh bu k1smmda, "yasama donemi" 
kavram1m sadece Millet Meclisi ac;1smdan degerlendirmeye c;ah~acag1z. 

Yukanda degindigimiz gibi, 1961 Anayasas1'nda, Millet Meclisi'nin 
donemi ic;in, onceki 1924 Anayasas1'mn benimsedigi 4 y1lhk si.ireden 
vazgec;ilmemi~ ve Millet Meclisi'nin sec;im donemini di.izenleyen 69. 
maddesinde ~u hi.ikme yer verilmi~ti: 

"Millet Meclisi se<;imleri dart yzlda bir yapzlzr, 

Mee/is bu sure dolmadan se<;imin yenilenmesine karar verebilir. 
Siiresi biten milletvekili yeniden se<;ilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin 
ser;ilmesine kadar surer. " 90 

Maddenin gerekc;esinde de ~oyle denilmekteydi: 

"Eski Anayasamzzdaki hukumlerin tekrarzndan ibarettir. " 91 

69. madde di.izenlemesinde gori.ildi.igi.i gibi, 1961 Anayasas1'nda her ne 
kadar 1924 Anayasas1'ndaki 4 yilhk donemden vazgec;ilmemi~se de, 1961 
Anayasas1'nda, Millet Meclisi'ne bu sure dolmadan sec;imlerinin 
yenilenmesine karar verme yetkisinin kullamlmas1 konusunda, 1924 
Anayasas1'ndaki di.izenlemeye gore ciddi bir fark yaratilm1~tir. Gerc;ekten, 
hatirlanacag1 i.izere, 1924 Anayasas1 uyannca, TBMM, sec;imlerin 
yenilenmesi karanm ancak i.iye tam say1smm salt c;ogunlugunun olumlu oyu 
ile alabilirken, 1961 Anayasas1'nda bu ti.ir nitelikli bir c;ogunluga yer 
verilmemi~tir. Bu durumda, 1961 Anayasas1'nda, Meclislerin toplantI ve 
karar yeter say1sm1 di.izenleyen 86. madde uyarmca, Millet Meclisi i.iye tam 
say1smm salt c;ogunlugu ile toplanabileceginden ve Anayasada ba~kaca 
hi.iki.im ongori.ilmediginde toplantiya katilanlann salt c;ogunlugu ile karar 
verebileceginden92; i.iye tam say1s1 450 olduguna gore, Millet Meclisi bir 

89 Bkz. C.S. Tutanak Dergisi, Toplant1: 19, Cilt: 47, Birle~im: 63, (19.08.1980). 
90 KiLi- GOZUBUYUK (2000): s. 193. 
91 OZTORK (1966 a): s. 2407. 
92 1961 Anayasas1 'nda toplantl ve karar yete say1S1m diizenleyen 86. madde hiikmii ~oyleydi: 

"Her Mee/is, iiye tam say1smm salt 9ogunluguyla toplamr ve Anayasada ba~kaca hiikiim 
yoksa toplanhya katilanlarm salt 9ogunluguyla karar verir. 
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erken se9im karan almak istediginde 226 tiye ile toplanabilecek ve 226 
tiyenin kat1ld1g1 bir toplantlda, 69. maddede ba~kaca bir htiktim yer almad1g1 

i9in, katilan 226 tiyenin salt 9ogunlugu olan 114 tiyenin olumlu oyu ile 
se9imlerin yenilenmesini kararla~tirabilecektir. Biz, yukanda 1924 
Anayasas1 donemine ili~kin a91klamalanm1z Sirasmda degindigimiz ve 
a~ag1da 1982 Anayasas1'ndaki dtizenlemeye yonelik a91klamalanm12 
s1rasmda tekrarlayacag1m1z gibi, erken se9im karan alabilmeyi TBMM tiye 
tam say1smm salt 9ogunlugu gibi nitelikli bir 9ogunlugun kararma baglayan 
1924 Anayasas1 'ndaki dtizenlemenin yerinde oldugunu dti~tintiyoruz ve 1961 
Anayasas1'nda bu konuda Millet Meclisinin nitelikli 9ogunluguna gerek 
duyulmamasm1 benimseyemiyoruz. Aynca, 1961 Anayasas1'nm 69. 
maddesinin gerek9esinde, se9imlerin yenilenmesi karannm, 1924 
Anayasas1'mn aksine, basit 9ogunlukla almabilmesine yonelik yeniligin 
nedenine ili~kin hi9bir kaydm yer almad1gma ve sanki bu konuda da onceki 
Anayasaya gore bir fark yokmu~9asma, "Eski Anayasamizdaki hukiimlerin 
tekrarmdan ibarettir" denilmekle yetinildigine de dikkat 9ekmek istiyoruz. 

1961 Anayasas1'nda, yasama doneminin k1salmas1yla ilgili olarak, 1924 
Anayasas1'nda yer almayan bir ba~ka dtizenleme daha bulunmaktadrr. 
Ger9ekten, 1961 Anayasas1'nda, baz1 ko~ullarm ger9ekle~mesi durumunda 
Curnhurba~kanma da Millet Meclisi se9imlerinin yenilenmesine karar verme 
yetkisi tanmm1~tlf. Bu baglamda, 1961 Anayasas1'mn 108. maddesinde ~u 
dtizenlemenin yer ald1g1 gortilmektedir: 

"Anayasamn 89 uncu ve 104 uncu maddeleri uyarmca verilen 
guvensizlik oyu sebebiyle, onsekiz ayhk bir sure i9inde, Bakanlar Kurulu iki 
deja di1$mi1$ ve u9uncu deja guvensizlik oyu verilmi$ olursa, Ba$bakan, 
Cumhurba$kamndan Millet Meclisi se9imlerinin yenilenmesini isteyebilir. 
Bu istek uzerine, Cumhurba$kam, Meclislerin Ba$kanlarma dam$arak, 
se9imlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenilenme karan Resmf Gazetede 
yaymlamr ve hemen se9ime gidilir. " 93 

Esasmda, parlamenter htiktlmet sisteminde, yasama organmm htiktlmeti 
dti~tirebilme yetkisine sahip olmasmm kar~1smda, ytirtitme orgamnm da 
yasama orgamm stiresi dolmad1g1 halde se9ime gottirebilmesi, bu sistemin 
aymc1 ozelliklerinden birini olu~turmaktadir94• Ancak, 1961 Anayasas1'nda 

Turkiye Biiyiik Millet Meclisinde top/anti yetersay/Sl, her iki Meclis iiye tam sayzsmm salt 
9ogunlugudur. " KiLi - G6Z0-B0YDK (2000): s. 198. 
93 KiLi - GOZUBUYUK (2000): s. 204. 
94 GONE~, Turan: Parlemanter Rejimin Bugiinkii Manas1 ve i~Ieyi~i, istanbul 0-niversitesi 
Yaymlan No. 661, istanbul 1956, ss. 81-85; LINZ, Juan J.: "Parliamentarizm and 
presidentialism", The Encyclopedia of Democracy, Seymour Martin Lipset, (ed), 
Congressional Quarterly Inc., Washington D.C., 1995, ss. 910-913; TEZi<;:, Erdogan: 
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ongoriilen bi,;imiyle, yiiriltme orgam i,;inde Cumhurba~kanmm, Ba~bakamn 
talebiyle Millet Meclisi'nin seyimlerinin yenilenmesine karar verebilmesi, 
ger,;ekle~mesi ,;ok zor ko~ullara baglanm1~t1. Bu dogrultuda, 108. maddede 
sozil ge,;en 89. madde, Millet Meclisi'nde verilen bir gensoru onergesi 
sonrasmda hukumetin du~urulmesini; 104. madde ise, Ba~bakamn gorev 
sirasmda bir nedenle Millet Meclisi'nden giiven istemesi ve bunu alamamas1 
durumunu duzenlemekteydi. Dikkat edilecek olursa, burada kurulu~ta 
guvenoyuna hi,; deginilmemi~ti. Bu durumda, Cumhurba~kamnm Millet 
Meclisi se,;imlerinin yenilenmesine karar verebilmesi i,;in, kurulmu~ ve 
giivenoyu alm1~ bir hukumetin 18 ayhk bir sure i,;inde, ya 89., ya da 104. 
maddeler uyannca giivensizlik oyu ile du~urulmesi ve yine aym sure i,;inde 
kurulup giivenoyu alm1~ ikinci hukumetin de aym maddeler uyannca 
du~iiriilmesi; bunlara ek olarak u,;uncu bir hukumetin de ya kurulup 
giivenoyu ald1ktan sonra sozil ge,;en iki madde uyannca du~urulmesi veya 
103. madde uyannca kurulu~ta almas1 gereken giivenoyunu alamamas1 
gerekmekteydi95• Diger bir deyi~le, bir hiikumetin kurulu~ta Millet 
Meclisinden giivenoyu alamama durumu, ancak daha once kurulup 
giivenoyu alm1~ iki ayn hukumetin 89. veya 104. maddeler dogrultusunda 
du~uriilmesinden sonra, u,;uncu bir hukumet i,;in dikkate almabilecekti ve 
biitiin bu belirtilenlerin 18 ayhk bir sure i,;inde ger,;ekle~mesi 
gerekmekteydi. Bir kez daha altt ,;izilmelidir ki, 1961 Anayasasmdaki 
duzenleme uyannca, daha once iki ayn hiikumet du~urulmemi~se, yeni 

Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Gozden Ge<;irilmi~ Onii<;ilncii Basia, Beta, istanbul 2009, 
ss. 432-437. 
95 Herne kadar, 1961 Anayasas1'nm yap1m1 siirecinde, Temsilciler Meclisi'ndeki goril~meler 
masmda, Anayasa Komisyonu Sozciisil Turan Giine~, 108. madde iizerinde a91klamada 
bulunurken, " ... bu maddede, 103 ncii maddeden bahsedilmemi:;tir. 88 nci (goril~meler 
masmda bu maddenin numaras1 degi~mi~ ve 89. madde olmu~tur) ve 104 ncii maddeden 
bahsedilmi:;tir. Bu maddelerde soz kunusu olan hiik:Ctmetler, daha evvel, kuruldugu zaman, 
Meclislerin huzuruna gelmi:;, programlanm okumu:;, listelerini tanzim etmi:;, giivenoyu 
alm1:;flr" diyerek, 108. madde uyarmca Cumhurb~kammn Millet Meclisi se<;imlerinin 
yenilenmesine karar verebilmesi i<;in, 18 ayhk sure i9inde ya~anan 3 hilkftmet krizinin, 
ii<;iiniln de, ya gensoru onergesi sonrasmda hiikumetin dii~ilrillmesinden (Madde: 89), ya da 
Ba~bakamn gorev s1rasmda istedigi giivenoyunu alamamasmdan kaynaklanmas1 (Madde: 
104) gerektigini, kurulu~ta giivenoyu alamamanm 108. madde diizenlemesinde hi<; yerinin 
olmad1g1m belirtiyorsa da; 108. maddedeki " ... ve iir;iincii deja giivensizlik oyu verilmi:; 
olursa ... "ifadesi, bu daralt1c1 yoruma uygun degildir. Onsekiz ayhk bir sure i9inde, 89. veya 
104. maddelerden kaynaklanan iki hilkumet krizi ya~and1ktan sonra, ii<;iincii defa giivensizlik 
oyu ile kar~1la~Iimas1, 89. veya 104. maddelere dayanabilecegi gibi, yeni kurulmu~ bir 
hiikumetin 104. maddede ongorillen giivenoyunu (kurul~taki giivenoyu) alamamasmdan da 
kaynaklamyor olabilir. Turan Giinefin konu~masmdan yap1lan ahnt1 i9in bkz. OZTURK, 
Kaz1m: izahh, Gereki;eli, Anabelgeli ve Maddelere Gi:ire Tasnifli Biitiin Tutanaklan ile 
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1, Cilt III (Md. 76-157), Tiirkiye i~ Bankasi Yaym1, Ankara 
1966, s. 2980. 
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kurulan bir hukumetin veya hukumetlerin kurulu~ta almalan gereken 
gilvenoyunu alamamalannm, Cumhurba~kanmm Millet Meclisi'nin 
se9imlerinin yenilenmesine karar verme yetkisini kullanabilmesi uzerinde 
hi9bir etkisi yoktu. Pe~ pe~e kurulan Hukumetlerin kurulu~ta gilvenoyu 
alamamas1 kar~1smda, Cumhurba~kanmm Millet Meclisi'nden gilvenoyu 
alabilecek yeni bir hilkumetin kurulmasma 9ah~mas1 d1~mda yapabilecegi bir 
~ey bulunmuyordu. Kurulu~ta gereken gilvenin almamamas1, ancak 18 ayhk 
sure i9inde daha once kurulup gilvenoyu alm1~ iki hilkumetin 89. veya 104. 
maddeler uyannca du~ilrillmesinden sonra onem kazamyor ve 18 ayhk sure 
i9inde ya~anan bu iki hukumet krizinden sonra, kurulan bir yeni hukumet 
Millet Meclisi 'nden gilvenoyu alam1yorsa, Cumhurba~kammn Millet 
Meclisi 'nin se9imlerinin yenilenmesine karar verebilme yetkisini 
kullanabilmesi mumkiln olabiliyordu. Bu kadar zor ko~ullann tilmunun, hem 
de 18 ayhk bir sure i9inde ger9ekle~mesi, hayatm olagan ak1~1 i9inde hemen 
hemen imkans1z denecek kadar zordu. Nitekim, 108. maddede yer alan 
ko~ullann, Cumhurba~kanma tanman Millet Meclisi se9imlerini yenileme 
yetkisini 90k daralttigma, maddenin gerek9esinde de i~aret edilmekteydi. Bu 
baglamda, 108. maddenin gerek9esinde ~oyle deniliyordu: 

"Bu madde i/e parlamenter rejimlerde icraya tamnmz$ olan fesih 
yetkisi; cok daraltzlarak (a.b.9.) yeni Anayasa rejimimize alznm1$ 
bulunmaktadzr. Parlamenter rejimlerdeki normal ve otomatik bir fesih 
yetkisi iizerinde, memleketimiz i<;in mahzurlar dogurabilecegi miiliihazasiyle, 
durulmam1$tlr. 

Maddedeki fesih miiessesesi $U gayeyi istihdaf etmektedir: I 8 aylzk bir 
siire ir;inde ii<; Hiikiimet buhram oldugu takdirde Mecliste bir Hiikiimet 
ekseriyetinin bulundugu hakkznda ciddi rupheler belirmi$ demektir. Bu ha/de 
ser;imleri yenileyerek bir Mee/is ekseriyetinin tqekkiiliine imkiin vermek 
uygun goriilmii$tiir. Ancak, Mecliste bir ekseriyet bulunup bulunmadzgzm 
tesbit bakzmzndan Cumhurba$kanznzn Mee/is/er BG$kanlarzna dam$masz 
faydalz sayzlmz$tlr. 

Bu madde diger bir hususu daha sag/amaktadzr. I 8 aylzk siire ir;inde 
r;zkan iki krizden sonra Ba$bakan olan $Ghszn, giivensiz/ige miiruz kalmas1 
halinde ser;imlerin yeni/enmesini isteyebilmesi, Hiikiimete bir istikrar 
saglzyabilecektir. " 96 

Aym ~ekilde, 1961 Anayasas1'nm yap1m1 surecinde, Temsilciler 
Meclisi'ndeki goril~meler s1rasmda, bu maddenin uygulanma yeteneginin 
bulunmad1gma baz1 uyeler de i~aret etmi~lerdi. Ornegin, Turban Feyzioglu, 

96 OZTURK ( 1966 b ): s. 2974. 
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"Bu maddenin fazla i:jlemesinden, suiistimal edilmesinden degil, tatbikatta 
... hi9 i:jlememesinden endi:je etmek miimkiindiir" 97; Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonu Sozciisii Turan Giine~, "Bu maddenin i:jlemesinde 
zorluk olacaktzr, bunu haklz olarak belirttiler ... Yiiksek Heyetiniz bu mevzuda 
hassas bulunuyor, komisyonunuz da fesih mevzuunda aym hassasiyeti aym 
ol9iide gostermi:jtir. Bu sebeple zor bir mekanizma koymu:jtur" 98 diyorlard1. 

Gen;:ekten, 1961 Anayasas1'mn yiiriirliikte kald1g1 y1llar i9inde, 
Cumhurba~kanlanndan hi<; biri, Anayasanm verdigi bu yetkiyi 
kullanmam1~lard1; daha dogru bir ifadeyle, Anayasada, kullanabilmelerine 
imkan veren ko~ullar ger9ekle~memi~ti. Oysa, 197 4 yilmda, hayli ciddi ve 
9oziimii uzun zaman alan bir hiikumet krizi ya~anm1~t1. Ne var ki bu kriz, 
Cumhurba~kamnm Millet Meclisi se9imlerinin yenilenmesine karar 
verebilmesi i9in 1961 Anayasas1 'nm arad1g1 ko~ullan i9ermiyordu. Bu 
baglamda, 1974 y1lmda ya~anan, fakat Anayasanm 108. maddesinde 
belirtilen ko~ullan ta~1mad1g1 1ym Cumhurba~kanmca se9imlerin 
yenilenmesine imkan vermeyen 90k ciddi bir siyasal krizin a~amalan ~oyle 
siralanabilir: 1973 se9imleri sonrasmda, 26 Ocak 197 4 tarihinde Biilent 
Ecevit'in ba~kanhg1 altmda kurulmu~ olan CHP - MSP Koalisyon 
Hiikumeti99, baz1 konularda ortaya 91kan gorii~ aynhklan nedeniyle, 18 
Eyliil 1974 tarihinde Ba~bakan Ecevit'in istifas1 ile sonlanm1~t1 100• Donemin 
Cumhurba~kam Fahri Korutiirk'iin yeni Hiikumet kurulana kadar goreve 
devam etmesini istemesi iizerine, miistafi Ecevit Hiikumeti, 17 Kas1m 1974 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu'nun Cumhurba~kamnca se9ilen iiyelerinden 
Sadi Irmak'm ba~kanhg1 altmda yeni Hiikumetin kurulmasma kadar, i~giider 
Hiikumet s1fattyla gorevi siirdiirmii~tii101 • Irmak Hiikumeti'nin hazirlad1g1 
Hiikumet Program1, 24 Kas1m 1974 tarihinde Millet Meclisi'nde okunmu~ 
ve 29 Kas1m 1974 tarihinde yapilan giiven oylamasmda, Millet Meclisi, 17 
kabul, 3 ge9ersiz oya kar~1 358 ret oyuyla Hiikumete giivenmedigini 
bildirmi~ti102• Millet Meclisi'nde, hezimet boyutundaki bu yenilgi iizerine 
Ba~bakan Sadi lrmak, Hiikumetin istifas1m Cumhurba~kam Korutiirk'e 
sunmu~ ve istifay1 kabul eden Korutiirk, lrmak'tan yeni Hiikumet kuruluna 
kadar goreve devam etmesini istemi~ti. Bu talep dogrultusunda, Sadi Irmak 
Hiikumeti de, 31 Mart 197 5 tarihinde Siileyman Demirel' in ba~kanhg1 
altmdaki yeni Hiikumet kuruluncaya kadar gorevi siirdiirmii~tii 103• Demirel 

97 OZTURK (1966 b): s. 2987. 
98 OZTURK (1966 b ): s. 2991. 
99 Resmi Gazete, 26.01.1974, Sayt: 14780 (miikerrer). 
100 Resmi Gazete, 19.09.1974, Sayt: 15011. 
IOI Resmi Gazete, 18.11.1974, Sayt: 15066. 
I02 Resmi Gazete, 30.11.1974, Sayt: 15078. 
I03 Resmi Gazete, 01.04.1975, Sayt: 15195. 
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Hiikumeti 'nin hazirlad1g1 program, 6 Nisan 1975 tarihinde Millet 
Meclisi'nde okunmu~ ve 12 Nisan 1975 tarihinde gidilen gi.iven 
oylamasmda, Demirel Hiikumeti, 2 c;ekimser ve 218 redde kar~1, 222 gibi 
zay1f bir c;ogunlukla, Millet Meclisi'nin giivenini saglayabilmi~ti 104. 

Goruldugii gibi, Biilent Ecevit, istifa ettigi 19 Eyliil 1974 tarihinden, Sadi 
lrmak Hukumeti'nin kuruldugu 17 Kas1m 1974 tarihine kadar 53 gi.in 
i~giider Hukumet olarak gorev yapmak zorunda kahyordu. Sadi Irmak'm 
durumu, Ecevit' inkinden daha da kotuydu. Gerc;ekten, Sadi Irmak Hukumeti, 
ilk k1sm1, Cumhurba~kanmca atand1g1 17 Kas1m 1974 'ten gi.iven 
oylamasmm yaptld1g1 29 Kas1m 1974'e kadar olmak uzere 12 giin; digeri, 
Millet Meclisi'nden giivenoyu alamay1p istifa ettigi 29 Kas1m 1974 
tarihinden, Demirel Hukumeti'nin kuruldugu 31 Mart 1975 tarihine kadarki 
122 giin olmak uzere, toplam 134 giin i~giider Hukumet olarak gorev 
yapm1~t1. Ecevit ve Irmak Hukumetlerini birlikte ele ald1g1m1zda, ulkenin bir 
i~giider hiikumet altmda yonetildigi sure 187 giine ula~maktayd1 ki, altt ay1 
a~an bu surenin, ciddi bir siyasal krize i~aret ettiginde ku~ku yoktur. Bu uzun 
sure ic;inde, ilginc;tir, lrmak Hukumeti, bir i~giider hukumetin 
kullanabileceklerinin 90k ustiinde baz1 yetkileri kullanmak durumunda da 
kalm1~t1. Bu baglamda, zamam geldigi ic;in yeni bir Butc;e Kanunu Tasans1 
hazirlam1~ ve Millet Meclisi, daha once giivenoyu vermedigi Hukumetin 
haztrlad1g1 bu Butc;e Tasar1s1m bu kez kabul etmi~ti 105. Aynca, Sadi Irmak 
Hukumeti, Irak'm kuzeyinde ya~anan baz1 olaylar nedeniyle, Guneydogu 
illerinin bir k1smmda s1ktyonetim ilan etmi~; fakat TBMM'nin 28 Mart 1975 
tarihli Birle~ik Toplanttsmda bu karar reddedilmi~ti 106• Ne var ki, bu 90k 
onemli karara kar~m, Irmak Hukumeti goreve devam etmek durumundayd1; 
c;unkii, daha once hazrrlad1g1 program Millet Meclisi'nden giiven oyu 
alamam1~tt ve bu nedenle zaten istifa etmi~ti. $imdi, bir de s1k1yonetim ilam 
kararmm TBMM Birle~ik Toplanttsmda reddedilmesi uzerine, yeniden istifa 
etmesi du~unulemezdi 107• Butiin bunlar, 1961 Anayasas1'nda 
Cumhurba~kamna tanman Millet Meclisi sec;imlerini yenileme yetkisinin, bu 
krizi a~maya yard1mc1 olamad1gm1 gostermektedir. <;unkii, belirttigimiz 
butiin bu ya~ananlar, Anayasa'mn 108. maddesinde aranan ko~ullan 
saglamaya yetmiyordu. Bu da, 1961 Anayasas1 'nda ongorulen 

104 Resmi Gazete, 13.04.1975, Sayi: 15207. 
IDs M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 3, Toplantl: 2, Cilt: 3, Birle~im: 45, (11.02.1970), s. 147. 
Bu konuda, aynca bkz. ONAR, Erda!: "Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 'nin Denetim i~levi", 6. 
Milli Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M. ve Milli Egemenlik, Ankara, 22 Nisan 1990, 
TBMM Killtiir, Sanat ve Yayin Kurulu Yayinlan, No. 47, ss. 47-48. 
ID6 T.B.M.M. Birle~ik Toplantis1 Tutanak Dergisi, Cilt: 14, s. 152. 
107 ONAR (1990): ss. 57-58. 
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dilzenlemenin, i~letilmesinde aranan 90k zor ko~ullar nedeniyle, hayatm 
olagan ak1~mda, kriz 9ozilcil i~levinin hemen hi9 olmad1gm1 gostermektedir. 

1961 Anayasas1 'nda, Cumhurba~kamnm Millet Meclisi se9imlerinin 
yenilenmesine karar vermesi durumunda, ortada Millet Meclisi'nin gilvenine 
sahip bir hilkumetin de bulunmayacag1 dikkate almarak, se9imlere kadar bu 
gorevi ilstlenecek bir "Ge9ici Bakanlar Kurulu"nun olu~turulmas1 da 
ongorillmli~til. Bu dogrultuda, Anayasamn 109. maddesinde yer alan 
dilzenleme uyannca 108, Cumhurba~kamnca se9imlerin yenilenmesine karar 
verildiginde, biltiln bakanlann gorevlerini b1rakmas1 ve Ba~bakanm ge9ici 
bir Bakanlar Kurulu olu~turmas1 gerekmekteydi. Ge9ici Bakanlar Kuruluna, 
Adalet, i9i~leri ve Ula~ttrma Bakanlannm TBMM'deki bag1ms1zlardan 
olmas1 ko~uluyla, Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarmdan Meclis'te 
sahip olduklan milletvekili say1s1 oranmda (kuvvetleri oranmda) ilye 
ahnmas1 gerekmekteydi. Yine 109. maddeye gore, siyasi parti gruplarmdan 
almacak ilye say1sm1 Millet Meclisi Ba~kam tesbit edecek ve Ba~bakana 
bildirecekti. Teklif edilen bakanhgt kabul etmeyen veya sonradan 9ekilen 
siyasi partiler yerine TBMM i9inden veya dt~ardan bag1ms1zlarm atanmas1 
gerekiyordu. Ge9ici Bakanlar Kurulu'nun, Millet Meclisi'nin yenilenme 
karanmn Resmi Gazetede yay1mlanmasmdan ba~layarak 5 giln i9inde 
kurulmasmm gerektigi, bu Bakanlar Kurulu i9in Millet Meclisi'nden 
gilvenoyu almmayacag1 ve Ge9ici Bakanlar Kurulu'nun se9im silresince ve 
yeni Meclis toplanmcaya kadar gorev yapacag1 da Anayasada ongorillen 
diger hususlardt. 

Millet Meclisi'nin 4 y1lhk doneminin, buraya kadar gordilglimiiz 
degi~ik nedenlerle k1salmas1 dt~mda, tek bir nedene bagh olarak uzamas1 da 
milmkiindii. 1961 Anayasas1'nm 74. maddesinde ongoriilen uzama durumu, 
sava~ nedenine baglanm1~tt 109• Bu baglamda, 74. madde uyannca, sava~ 
sebebiyle yeni se9imlerin yaptlmasma imkan gorillemezse, Millet Meclisi, 
bu yonde kabul edecegi bir kanunla se9imlerin yaptlmasm1 1 y1l 
erteleyebilirdi. 74. madde diizenlemesinde yer alan, se9imlerin 
ertelenmesinin neden bir kararla degil de, kanunla yap1lmas1 gerektigine 
ili~kin hiikilm, bizce tartt~maya a91kttr ve bu tart1~ma ilzerinde, a~ag1da, 
1982 Anayasas1'nda yasama donemine ili~kin a91klamalanm1z s1rasmda 
durulacakttr. Yine 74. maddede dikkat 9eken bir ba~ka husus, se9imlerin 
sava~ nedeniyle 1 ytl ertelenmesi sonrasmda aym nedenin devam ediyor 

108 1961 Anayasas1'mn 109. maddesi i9in, bkz. KiLi- G0Z0B0Y0K (2000): s. 205. 
109 1961 Anayasas1'mn sava~ nedeniyle se9imlerin ertelenmesini diizenleyen 74. maddesinin 
I. fikrasmda ~u hiikiim yer alm1~ bulunmaktadir: 

"Savel§ sebebiyle yeni ser;imlerin yap1lmasma imkan goriilmezse, ser;imler kanunla bir y1l 
geriye b1rakilabilir. "Bkz. KiLi- G0Z0B0Y0K (2000): s. 194. 
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olmas1 durumunda ne yap1lacagma ili~kin bir hilkmiin Anayasada, yer 
almamas1dir. Kamm1zca, 1 ytlhk ertelemeyi, sadece bir kez kullamlabilecek 
bir diizenleme olarak gormemek ve 1 y1lm sonunda sava~ nedeniyle seyimin 
yap1lmasma imkan goriilememe halinde, yeniden 1 yil ertelemeye 
gidebilmek miimkiin olmahdir. Nitekim, a~ag1da goriilecegi gibi, 1982 
Anayasas1'nda bu yonde bir diizenleme ay1k bir biyimde yer alm1~ 
bulunmaktadir. 

III- 1982 ANAYASASl'NDA YASAMA DONEMi 

A-1982 Anayasas1'nm ilk ~eklinde Yasama Donemi 

1982 Anayasas1'nda, onceki 1961 Anayasas1'nda benimsenen 9ift 
meclis sisteminden vazgeyilerek, tekrar 1924 Anayasas1'ndaki gibi tek 
meclisli bir yasama organma geri doniilmii~; buna kar~thk, oteden beri 
uygulana gelen 4 y1lhk yasama donemi yerine 5 ytlhk bir yasama donemi 
ongoriilmii~tiir. Bu baglamda, 1982 Anayasas1'nda yasama donemini 
diizenleyen 77. maddenin ilk f1krasmda ~u hiikiim yer almwt1: 

"Turkiye Bayuk Millet Meclisinin se<;imleri be$ yllda bir yap1hr." 

Bu fikramn gerekyesinde de, bu konuda onceki Anayasalanm1zdan 
aynh~m bir "yenilik" olduguna dikkat yekilmekte ve "1961 Anayasasmm 69 
ncu maddesinin kar$1hg1 olan bu madde Turkiye Bayuk Millet Meclisinin 
se<;im doneminin her be$ y1lda bir yap1/acag1 yenilik olarak getirilmi$tir" 
denilmekteydi 110• Goriildiigii gibi, gerekyede, yasama doneminin niyin 4 
ytldan 5 y1la (j:tkanld1gma ili~kin bir aytklama getirilmiyor; sadece bu 
diizenlemenin bir yenilik olduguna i~aret edilmekle yetiniliyordu. 

Maddenin, Dam~ma Meclisi Genel Kurulunda gorii~iilmesi s1rasmda 
baz1 iiyelerin, 5 y1lhk doneme kar~t ytkttklan ve ah~1lm1~ 4 ytlhk donemin 
korunmasm1 istedikleri goriilmekteydi 111 • 5 yilhk doneme kar~t (j:tktp, 4 ytlhk 
donemin korunmasm1 isteyen iiyelerden, Nurettin Ayanoglu, iilkemizde 90k 

110 "Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasans1 ve Anayasa Komisyonu Raporu, Dam~ma Meclisi 
S. Sa)'1SI:l66'ya l inci Ek, Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 7, 04.08.1982 tarihli 120. 
Birle~im Tutanag1 sonuna ekli, s. 89. Sozii edilen gerek9e metninde bir ciimle bozuklugu 
dikkat 9ekmektedir. Bize gore ~oyle bir ifade daha dogru olurdu: "1961 Anayasasmm 69 ncu 
maddesinin kar!}1hg1 olan bu maddede, Tur/dye Biiyiik Millet Meclisi sei;imlerinin her be$ 
yllda bir yapllacagmm 6ng6riilmesi bir yenilik olarak getirilmi$fir. " 
111 Bu yonde, iiyelerden Nurettin Ayanoglu, Hali! Evliya, Ayhan Firat, Hali! Akaydm, Necip 
Bilge, Kaz1m Oztiirk, Fehmi Kuzucuoglu ve Liitfullah Tosyah'mn tek ba~lanna veya birlikte 
verdikleri onergelerle, Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun haz1Tlam1~ oldugu 
Tasarmm 89. maddesinde yer alan "Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi se9imleri be~ )'Iida bir 
yap1hr" hiikmiiniin, "dort )'Iida bir yap1hr" bi9iminde degi~tirilmesini onermekteydiler. Bkz. 
Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), s. 167. 
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partili ya~arna ge9ildikten sonra, zarnan zarnan 4 yllhk donernin bile uzun 
oldugunun ileri silrillilp, rnilletin hakernligine ba~vurrnak i9in seyirnlerin one 
ahnd1gma dikkat 9ekiyor ve Anayasa Kornisyonu'nun gerek9esinde neden 5 
yilhk bir donernin ongorilldilgilne ili~kin hi9bir neden ileri silrillrnerni~ 
olmasmdan da yala.myordu. Ayanoglu'nun konu~rnas1 ~oyleydi: 

"Turkiye Bilyilk Millet Meclisi se9imlerinin dart yzlda bir yapzlmasz 
ge9mi$ tecrilbelerin Z$Zgz altznda en uygunu olur. 

<;ok partili hayata ge9ildikten sonra, genellikle dart yzl bile uzun 
sure olmu$, 'Milletin hakemligine gidelim' sozleri parti yoneticileri 
tarafindan zaman zaman kullanzlmz$ ve bazen de se9imler one alznmZ$flr. 

Komisyon gerek9esine baktzgzmzz zaman, be$ yzla alznmasznzn 
gerek9esi yalnzz bir yenilik olarak belirtilmi$; yeterli bir gerek9e olmamz$flr. 

Cumhuriyet Senatosu da kaldzrzldzgzna gore (Daha kesin kararz 
verilmemekle beraber, halihazzrda Tasarzda yoktur) iki yzlda bir se9im 
atmosferine de Turkiye girmeyecektir. Bu nedenle, dart yzllzk se9im donemi 
memleketimiz $artlarzna uygun olacaktzr. 

Be$ yzl iktidarda kalan bir partiyi di1$ilnilrsek, ikinci bir be$ yzl; on 
yzl Tiirkiye 'de iktidarda kalmasz hemen hemen imkcinszz hale gelecektir 
ve bu suretle $ahzslarzn, hatta parti/erin yzpranmasz biiyilk nisbette ortaya 
pkacaktzr. 

Bu nedenlerle, zamanzndan evvel se9im yapzlmasz da onlemek i9in 
dart yzlzn kiifi geldigi kanaatindeyim. " 112 

Ayanoglu'nun konu~rnasmda, her biri 5'er yllhk iki donern ard1 ardma 
iktidar olan bir siyasal partinin y1pranacag1 yonilndeki ele~tirisine kattlrnak 
bizce rnilrnkiln degildir. Yerle~rni~ dernokrasi ornegini sergileyen bir9ok 
iilkede bu tilr uygularnalarla kar~1la~1ld1gmda siyasal partilerin y1pranrn1yor 
olrnas1 bir yana; eger iki se9irn pe~ pe~e iktidara gelrnek, siyasal partide 
ger9ekten y1pranrnaya yol a9acak ise, bu silrenin 10 ytl yerine 8 y1l olrnas1 
arasmda 90k da bilyilk bir fark olrnarnak gerekir. 

Donernin 5 ytl olarak belirlenrnesine yonelik bu ele~tirilere kar~1, 
dilzenlerneyi benirnseyen ve destekleyenler de bulunuyordu. Bu dogrultuda, 
ilyelerden Halil Erdogan Gilrel, Tilrkiye'nin ger9eklerinin 5 y1la daha uygun 
oldugunu ileri silrilyor ve ~oyle devarn ediyordu: 

" ... Eski bir par/amenterle yaptzgzm g6rii$meyi huzurunuza 
getirdigim takdirde bunun manasz daha iyi anla$zlacaktzr. Kendisi bana 

112 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), ss. 167-168. 
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Danz§ma Meclisinin m;zlz§mdan sonra §Unu soylemi§ti: 'Biz maalesej 
beceremedik, in§allah siz daha iyi bir imkan saglarszmz; runkii iki sene 
devamlz surette kazanmak i<;in yaptlg1m1z vaatleri yerine getirmek ir;in 
ugra§tlk, (dart senenin iki senesini) son iki senesini de tekrar kazanmak ir;in 
gene gayretimizi bu yonde sarf ettik; biz konularm iizerine egilemedik, 
in§allah siz daha rahatbkla egilebilirsiniz '. 

Be§ seneye r;zkanrsak, eger tatbikat bu merkezde ise, hi<; olmazsa bir 
senecik milletvekili olan arkada§lanmzz memleketin gerr;eklerine egilebilmek 
i<;in daha iyi bir firsat bulabilirler. 

Bir ba§ka husus, takdir edeceginiz gibi, buraya gelen arkada§lanmzz 
siyasete yabanczdzr, bunun intibak devresi vardzr bir senesi boyle ger;er; 
ancak bir sene sonra meselelerin iizerine egilme imkam bulur. 0 ha/de bu 
bir seneyi ge<;irdikten sonra verilebilecek zaman, <;alz§ma zamam ur; 
senedir; o da biraz evvel arz ettigim sebepler dolaylSlyla yeterli 
olmamaktadzr ... " 113 

Halil Erdogan Gilrel'in, yeni parlamenterlerin parlamento c;ah~malarma 
uyumlanm saglayabilmek adma 4 ydhk donemi c;ok kisa bulup, bunun 5 y1l 
olmas1 durumunda daha iyi sonuc; almacagma yonelik dil~ilncesine baz1 
yonlerden katilabilmek milmkilndilr. Gerc;ekten, yeni parlamenterlerin bir 
acemilik evresi gec;irecekleri, yasama orgamndaki yetkilerini 
kullanabilmeleri ic;in bir ogrenme silrecine ihtiyac; duyacaklan dogrudur. 
Fakat kamm1zca bunu c;ok da abartmamak gerekir. Her ~eyden once, askeri 
mildahaleler sonunda, siyasal partilerin faaliyetlerinin engellendigi, ya da 
baz1 politikac1lara siyasal hayatta yer alma yasag1 getirildigi evreler haric;, 
yeni donem yasama orgam ic;in yapdan sec;imlerle belirlenen ilyelerin tilmil, 
parlamentoda ilk kez gorev alacak ki~iler degildir. Tam aksine, ilyelerin, 
kimi zaman yans1, ya da yansma yakm k1sm1, daha once de parlamentoda 
yer alm1~ bulunmaktad1rlar. Ornegin, illkemizde c;ok partili ya~ama gec;ilen 
1946 ydmdaki sec;imlerle olu~an VIII. Donem' den, 1995 ydmda yapdan 
sec;imlerle olu~an XX. doneme kadar, bir genel sec;imde yasama organma 
sec;ilen ilyelerin, ilk kez sec;ilmi~ olanlarla, daha once de ilyelik yapmI~ 
olanlarm say1lanna ve ilye tam say1s1 ic;indeki oranlarma yonelik bir 
c;ah~mada ~u sonuc;lara ula~Ild1g1m gorilyoruz 114: 

113 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), s. 168. 
114 EZHERLi, ihsan: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi (1920 - 1998) ve Osmanh Meclisi 
Mebusam (1877 - 1920), Geni~letilmi~ 2. BaskI, TBMM Kiiltiir, Sanat ve Yaym Kurulu 
Yaymlan, No. 54, Ankara 1998, ss. 157-158. 
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-Donem: VIII (1946-1950) 

-TBMM Dye Tam Sa)'ISI 502 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 175 (% 34.86) 

Oaha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 327 (% 66.14) 

Donem: IX (1950-1954) 

TBMM Dye Tam Sa)'ISI 507 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 386 (% 76.13) 

Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 121 (% 23.87) 

Donem: X (1954-1957) 

TBMM Dye Tam Sa)'ISI 523 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin Sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 268 (% 51.24) 

Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 255 (% 48.76) 

Donem: XI (1957-1960) 

TBMM Dye Tam Sa)'ISI 602 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 365 (% 60.63) 

Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 237 (% 39.37) 

Donem: XII (1961-1965) 

MM Dye Tam Sa)'ISI 450 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 334 (% 74.23) 

Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 116 (% 25.77) 

Donem: XIII (1965-1969) 

MM Dye Tam Sa)'ISI 450 

ilk kez iiye se,;:ilenlerin sa)'ISI ve iiye tam sa)'lsma oram 276 (% 61.33) 

Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 174 (% 38.67) 

Donem: XIV (1969-1973) 
MM Dye Tam SayJs1 450 
ilk kez iiye ser;:ilenlerin sayJs1 ve iiye tam sayJsma oram 271 (% 60.22) 
Daha once de iiyelik yapanlann sa)'ISI ve oram 179 (% 39.78) 
Donem: XV (1973-1977) 
MM Dye Tam Sayis1 450 
ilk kez iive ser;:ilenlerin saVISI ve iive tam saVIsma oram 286 (% 63.50) 
Daha once de iiyelik yapanlann sayJsI ve oran1 164 (% 36.50) 
Donem: XVI (1977-1980) 
MM Dye Tam Sa)'ls1 450 
ilk kez iiye ser;:ilenlerin sayJSI ve iiye tam sayJsma oram 259 (% 57.55) 
Daha once de iivelik yapanlann saV1SI ve oran1 191 (% 42.45) 
Donem: XVII (1983-1987) 
TBMM Dye Tam Sa)'ISI 400 
ilk kez iive se,;:ilenlerin saVISI ve iive tam saVIsma oram 343 (% 85.75) 
Daha once de iiyelik yapanlann sayJSI ve oram 57 (% 14.25) 
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Donem: XVIII (1987-1991) 
TBMM Dve Tam SaVISI 450 
ilk kez iiye secilenlerin saYJSI ve iiye tam saYJsma oram 229 (% 50.88) 
Daha once de i.iyelik vaoanlann saVISI ve oram 221 (% 49.11) 
Donem: XIX (1991-1995) 
TBMM Uye Tam SaYJSI 450 
ilk kez iive se9ilenlerin saVISI ve iive tam saVIsma oram 266 (% 59.1) 
Daha once de iivelik vananlann saV1s1 ve oram 184 (% 40.88) 
Donem: XX (1995-1999) 
TBMM Uye Tam Sayis1 550 
ilk kez iiye secilenlerin saYJSI ve iiye tam saYJsma oram 350 (% 54.7) 
Daha once de iiyelik yapanlann saYJSI ve oram 249 (% 45.3) 

Goriildiigii gibi, yeni kurulan Demokrat Parti'nin bilyiik bir 9ogunlukla 
iktidara geldigi 1950 se9imleri ile olu~an TBMM'nin IX. Donemi ile 27 
May1s 1960 Askeri Mildahalesi sonrasmda yeniden 90k partili ya~ama 
donilliirken 1961 ytlmda ger9ekle~tirilen ilk se9imle olu~an MM'nin XII. 
Donemi ve 12 Eylill 1980 Askeri Mudahalesinden sonra 1983 ytlmda 
yaptlan se9imlerle yeni kurulan siyasal partilerle tekrar 9ogulcu bir modele 
doniilen TBMM'nin XVII. Donemi 'ndeki goriinilmler dt~lanacak olursa; 
daha once de yasama organmda yer alm1~ ilyelerden, yeniden se9ilenlerin 
say1s1, ilk kez se9ilen ilyelerin say1sma olduk9a yakm bulunmaktadrr. Bu 
durumda, ilyelerin, bu nitelige sahip olanlarmm, yasama organmm 
9ah~malanna bir uyum saglayabilme sorunu da yok demektir. 

Aynca, donem silresinin, 2 yildan 5 y1la yiikseltilmesinden soz 
edilseydi, boyle bir degi~ikligin, yeni parlamenterlerin parlamento 
9ah~malanna uyum sorunlanmn 9ozilmilne ciddi bir katk1 saglayacag1 
savunulabilirdi. Ancak, yasama doneminin 5 y1l veya 4 ytl olmas1 arasmda 
90k da anlamh bir farkm bulunmad1gm1 dikkate ald1g1m1zda, 4 ytldan 5 ytla 
yiikseltilen sure degi~ikliginin, bu a91dan pek onem ta~1mayacagm1 da 
gozden uzak tutmamak gerekir. 

1982 Anayasas1 'nm yap1m1 silrecinde, Dam~ma Meclisi 'ndeki 
gorii~meler s1rasmda, Anayasa Komisyonu Ba~kam Prof. Dr. Orban 
Ald1ka9tl'nm, Tasanda, yasama doneminin neden 4 y1ldan 5 ytla 
91kanld1gma ili~kin a91klamalan da haliyle onem ta~1maktayd1. Anayasa 
Komisyonu Ba~kam s1fatiyla yaptlg1 konu~mada, Komisyonda da bu konuyu 
kararla~tmrken hayli zorland1klanm dile getiren Ald1ka9tl, sonunda 5 ytlhk 
donemde uzla~tiklanm belirtiyor ve ~oyle devam ediyordu: 

"Simdi biz ni9in bq senelik sureyi kabul ettik; bunu Yuksek 
Heyetinize arz etmek isterim. Memleketimizde politik faaliyetlerin 90k 
yogun o/dugu ve $iddete donf1$ff1gi1 hatzrlanacak olursa, se9imlerin szk s1k 
tekrarlanmaszmn memleketimizde huzuru ve rahatz ka91racag1 endi$esine 
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kapzldzk. Nitekim, bundan evvelki yapzlan ser;imlerde biraz evvel bir 
arkada$1m1zm da gayet giizel belirttigi gibi, ser;imler yapzlzyor, yedi-sekiz 
ay onun tarfl$mas1 suriiyor, ondan sonra yeni ser;imlerin yapzlmasma bir 
sene kala yeniden bir ser;im devresine giriliyor, ser;im faaliyetleri ba$hyor ve 
bu suretle aslmda dart sene r;ah$mas1 gereken bir Meclise iki-iki bur;uk 

senelik bir devre kalzyor. i$te bu silreyi uzatmak istedik, ornek 
0 /arak da ingiltere'yi aldzk ve be$ seneyi kabul ettik. 

Evvela bunun mahzurlarmdan once isterseniz en buyuk bir faydaszm 
belirtmek zorunludur. 0 da ser;imleri kazanan bir siyasi partinin be$ sene 
istikrarlz olarak i$ba$mda kalabilmesi imkiimdzr ... 

$imdi sorun: Denilebilir ki; r;ogunluk var, be$ sene iktidarda 
kalacak. Ya r;ogunluk olmazsa ne olur? Kriz/er r;zkabilir. Kriz r;zkarsa, 
krizlerin r;ozilmu Anayasamzzda Meclislerin yenilenmesi $eklinde hukme 
baglanml$tlr. Anayasamn ko$ullarz gerektiginde Dev/et Ba$kam ser;imlerin 
yenilenmesine karar verir ve bir problem kalmaz. Euna mukabil ... 
arad1g1m1z istikrarlz bir idare, bir r;ogunluk meydana gelmi$Se o r;ogunluga 
be$ sene iktidarda kalmak imkiimm saglad1g1m1zdan, r;ok faydalz olur. 

Diger taraftan, bu milletvekilleri ir;in de onemli bir husustur. <;unku 
ser;imlerin masrafi, pahalzlzgz dikkate almacak olursa, be$ senede bir 
yapzlacak olan ser;imlerde, milletvekilinin diyelim ki masrafi daha az olur, 
be$ seneye bolunilr hir; olmazsa yapacagz masraf; fakat bunu ciddi 
bir deli! olarak soylemiyorum, arada bir husus olarak soyluyorum. Aszl 
amac1m1z istikrarlz bir idare. Bir r;ogunluk oldugu zaman, bu r;ogunluga 
Devleti yonetmek imkiinmz vermektir ... " 115 

1982 Anayasas1'nda Yasama Donemini 5 y1l olarak diizenleyen 77. 
maddenin gerekr;;esinde, neden 5 yilhk bir donemin tercih edildigine ili~kin 
bir ar;;Iklama bulunmuyorsa da, 1982 Anayasas1 'nm yap1m siirecinde en 
onemli birimlerden biri olan Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu adma 
Komisyon Ba~kam Ald1kar;;t1'mn Dam~ma Meclisi Genel Kurulunda yaptlg1 
bu konu~mada ileri siirdiigii hususlann, TBMM'nin gorev siiresi olarak 
neden 4 degil de 5 yilm ongoriilmii~ oldugunun gerekr;;esi olarak 
degerlendirilebilecegini dii~iiniiyoruz. Bu dii~iinceden yola 91karak, 1982 
Anayasas1'nda yasama doneminin 5 yil olarak diizenlenmesindeki esas 
nedeninin, ser;;imlerde tek ba~ma hiikftmet kurabilecek bir r;;ogunlugu elde 
edebilen bir siyasal partinin, 4 y1l sonra donem bittigi ir;;in yeniden ser;;ime 
gitmek zorunda kalmamas1 ve iktidan 1 y1l daha fazla, yani 5 y1l elinde 
tutabilmesine imkan tammak oldugu soylenebilir. 

115 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), ss. 170-171. 
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Dam~ma Meclisi Genel Kurulundaki gorii~meler srrasmda, baz1 iiyeler 
Ald1ka9tI'mn a91klamalarmdan sonra da, 5 yila kar~1 91km1~lard1. Omegin, 
-Oyelerden Cahit Tutum, onceki ah~kanhklanm1z dogrultusunda, ileride 
olu~acak Meclislerin, 5 y1hn dolmasm1 beklemeyip 4. y1lm sonunda se9ime 
gitmek isteyebilecekleri ihtimaline dikkat 9ekmekteydi. Bu konuda Cahit 
Tutum, Komisyon Ba~kam Ald1ka9tI'ya ~u soruyu yoneltiyordu: 

" ... acaba bizde de be$ yzl kabul edildigi takdirde be$ yz/m sonunun 
beklenebilecegi ve sonunun getirilebilecegine inamyorlar mz? Yoksa 
alz$llgzmzz gibi, dart yzl dolar dolmaz hemen se<;im kampanyasz ba$layacak 
mzdzr? Bu tehlike ile kar$l kar$zya degil miyiz? Bence, dart yzllzk siirenin 
degi$tirilmesinin <;ok daha inandmcz sebepleri olmasz gerekirdi diye 
dii$iinuyorum. " 116 

Anayasa Komisyonu Ba~kam Ald1ka9tI, bu soruya verdigi cevapta, eger 
9ogunluga sahip bir iktidar olursa 5 senelik donemin tamamlanacag1 
dii~iincesinde olduklanm bildirmi~ ve ~oyle devam etmi~ti: 

" ... Eger bizde bir <;ogunluk olur da bu <;ogunluk devlet faaliyetini 
yanetebilirse, pekala be$ seneyi doldurabilir. Doldurmamasz i<;in tek engel 
koalisyonlarm bozulmasz ve bu koalisyonlarm bozulmasz sonunda Dev/et 
Ba$kammn se<;imlerin yenilenmesine karar vermesi ... 

Binaenaleyh, sistemi aksatacak bir duzen yoktur. Bunu etrafiyla 
di1$i1nduk ve bu sistemi olu$turduk. Be$ senenin yararlz olacagzm, denenmesi 
gereken bir sistem oldugunu, Turkiye 'deki durumu dikkate almca yararlz 
olacagz kamsmdayzz. Mesele sadece bundan ibarettir. Bir ilke meselesi 
degildir. Bunun ge<;erli olacagma, faydalz olacagma inamyoruz ve 
arkada$larzmzzdan bizi desteklemelerini bir kere daha rica ediyoruz 
efendim. " 117 

Sonu9ta, madde iizerindeki gorii~meler tamamlanm1~ ve yasama 
doneminin 5 yil olmasma yonelik diizenleme, Dam~ma Meclisi Genel 
Kurulunda kabul edilmi~ti118• Bu diizenleme, Milli Giivenlik Konseyi'nce de 
benimsendigi i9in, soz konusu hiikiim 1982 Anayasas1' nm 77. maddesinde 
yerini alm1~t1. Ancak, sonraki y1llarda ya~anan geli~meler, Cahit Tutum'un 
biiyiik ol9iide hakh 91kt1g1m ve hemen her donemin, 5 y1l tamamlanmadan, 
bir erken se9im ile sonland1g1m gosterecekti. Bu durum da, a~ag1da 
a9Iklanacag1 gibi, 2007 y1lmda yap1lan ve yasama donemini 4 yila indiren 
Anayasa degi~ikliginin gerek9esini olu~turmu~tur. 

116 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), s. 171. 
117 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), s. 172. 
118 Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birle~im: 139, (31.08.1982), s. 173. 
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- 1982 Anayasas1'nda 2007 Y1hnda Yapdan Degi~ildik Sonrasmda 
Yasama Donemi 

a- Anayasa Degi~ildiginin izledigi Siirec; 

1982 Anayasas1'nm 77. maddesinin 1. f1krasmda, 31 May1s 2007 tarih 
ve 5678 say1h Kanun'un 1. maddesiyle yap1lan degi~iklikle, yasama donemi 
ycniden diizenlenmi~ ve 4 ytla indirilmi~tir. Sozil edilcn degi~iklik 
sonrasmda, 1982 Anayasas1'nm 77. maddesinin 1. ftkras1 hiikmiinde ~oyle 
denilmektedir: 

"Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin se9imleri dart yilda bir yapzhr. " 

Esasmda, bu degi~iklik, 2007 y1hnda yaptlan Cumhurba~kam 
sei;imlerinin bir i;:1kmaza girmesi iizerine giri~ilen Anayasa degi~ikligi paketi 
ii;inde yer alan ve k1smen daha geri planda kalan bir diizenlemedir. 5678 
say1h Kanunla geri;ekle~en bu degi~iklige ula~tlana kadar ~u geli~meler 
ya~anm1~t1: 

Cumhurba~kam Ahmet Necdet Sezer'in gorev siiresinin dolmas1 
oncesinde, 1982 Anayasas1'nm o vakitler yiiriirliikte olan 102. maddesi 
uyannca 119, TBMM'nin 27 Nisan 2007 tarihli 96. Birle~iminde ilk turuna 
ba~lanan Cumhurba~kanhg1 sei;iminde, TBMM iiye tam say1smm 2/3 'iiniin 
haz1r bulunmadan seyime gei;ilmesini, Anayasaya aykm bir "eylemli ii;tuziik 
degi~ikligi" olarak degerlendirip bu eylemli ii;tuziik degi~ikligini iptal eden 
ve iptal kararmm Resmi Gazete'de yay1mlanana kadar da yiiriirliigiinii 

119 1982 Anayasas1'run 102. maddesinin, 2007 )'limdaki degi~iklikten onceki metninde ~u 
hilkilm yer almaktayd1: 
"Cumhurba:;kam, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi iiye tamsay1smm iir;te iki r;ogunlugu ile ve 
gizli oyla ser;ilir. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi top/anti halinde degilse, hemen toplantlya 
r;agnhr. 
Cumhurba:;kammn gorev siiresinin dolmaszndan otuz giin once vcya Cumhurba:;kanhg1 
makammzn bo:;almasmdan on giin sonra Cumhurba:;kanhg1 ser;imine ba:;lamr ve ser;ime 
ba:;lama tarihinden itibaren otuz giin ir;inde sonur;landmhr. Bu siirenin ilk on giinii ir;inde 
adaylarm Meclis Ba:;kanhk Divanma bildirilmesi ve kalan yirmi giin ir;inde de ser;imin 
tamamlanmas1 gerekir. 
En az iir;er giin ara ile yap1lacak oylamalarm ilk ikisinde iiye tamsay1smm iir;te iki r;ogunluk 
oyu saglanamazsa iir;iincii oylamaya ger;ilir, iir;iincii oylamada iiye tamsay1S1mn salt 
r;ogunlugunu saglayan aday Cumhurba:;kam ser;ilmi:; olur. Bu oylamada iiye tamsay1smm salt 
r;ogunlugu saglanamad1g1 takdirde iir;iincii oylamada en r;ok oy almz:; bulunan iki aday 
arasmda dordiincii oylama yap1hr, bu oylamada da iiye tamsaylSlmn salt r;ogunlugu ile 
Cumhurba:;kanz ser;ilemedigi takdirde derhal Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi ser;imleri 
yenilenir. 
Ser;ilen Cumhurba:;kam goreve ba:;laymcaya kadar gorev siiresi do/an Cumhurba:;kamnm 
gorevi devam eder. " Bkz. KiLi - GOZUBUYUK (2000): s. 298. 
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durduran Anayasa Mahkemesi'nin karan tizerine 120; Anayasa 
Mahkemesi'nin sozti edilen ytirtirltigii durdurma karanm verdigi 1 May1s 
2007 tarihinden hemen 2 giln sonra, 3 May1s 2007 tarihinde AK Parti Grup 
Ba~kam Siirt Milletvekili Recep Tayip Erdogan, AK Parti Grup 
Ba~kanvekilleri, Anavatan Partisi Grup Ba~kanvekili ve 357 milletvekili 
tarafmdan verilen bir Anayasa degi~ikligi teklifinde, 1982 Ana yasas1 'nm, 
77., 79., 96., 101. ve 102. maddelerinin dcgi~tirilmcsi ve Anayasaya 2 Gc9ici 
Madde eklenmesi onerilmi~ti 121 • Bu degi~iklik teklifinde, Anayasamn 
toplantl ve karar yeter say1sma ili~kin 96. maddesi yeniden dtizenlenerek, 
Ttirkiye Btiytik Millet Meclisi'nin yapacag1 sec;imler de dahil olmak tizere 
btittin i~lerinde tiye tamsay1smm en az 1/3 'ti ile toplanacag1 ac;1k bir bic;imde 
belirtilmekte ve Cumhurba~kanmm bundan boyle dogrudan balk tarafmdan 
se~ilmesi ongortilmekteydi. Teklifte ad1 gec;en 79. maddeye yonelik 
degi~iklikle de, Ytiksek Sec;im Kurulu'na Cumhurba~kanhg1 sec;imine ili~kin 
bir takim yetkiler tanmmaktayd1. 0 gilnlerde, Cumhurba~kam sec;iminin 
kilitlenmesi tizerine ya~anan krizi c;ozmeye yonelik bu Anayasa degi~ikligi 
paketi ic;inde, sozti edilen krizle dogrudan bir ilgisi olmamakla birlikte, 
TBMM'nin yasama donemini dtizenleyen 77. madde ic;in de bir degi~iklik 
isteniyor ve TBMM'nin gorev stiresinin 5 y1ldan 4 yila indirilmesi 
oneriliyordu. Anayasamn baz1 maddelerinin degi~tirilmesine yonelik bu 
teklif, Anayasamn 175. ve TBMM ic;tuztigii'ntin 93. ve 94. maddelerinde 
ongortilen yontem uyarmca gorti~tildtikten sonra, TBMM Genel Kurulunun 
10 May1s 2007 gilnlti 105. Birle~iminde 5660 say1h Kanun olarak kabul 
edilip, yay1mlanmak tizere Cumhurba~kamna sunulmu~tu 122• Degi~iklik 
teklifinin ttimti tizerinde yapilan son oylamada, 377 kabul oyu sagland1g1 
ic;in, Cumhurba~kam dilerse, bu Anayasa degi~ikligini halkoyuna sunmadan 
yay1mlay1p ytirtirltige sokabilirdi. Ancak, Cumhurba~kam Sezer, 5660 say1h 
bu Kanunu, ytirtirltige sokmak veya halkoyuna sunmak yerine, Anayasa 'da 
ongortilen geri gonderme yetkisine dayanarak 25 May1s 2007 tarihli bir 

120 Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayis 2007 tarih ve Esas 2007/45, Karar 2007/54 sayih Karan 
i9in, bkz. Resmi Gazete, 27 Haziran 2007, Sayi: 26565. 
121 TBMM S. Sayis1: 1409, "Adalet ve Kalkmma Partisi Grup Ba~kam Siirt Milletvekili 
Recep Tayyip Erdogan, Grup Ba~kanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara 
Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk C,::elik, Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa, 
istanbul Milletvekili irfan Giindiiz ve Anavatan Partisi Grup Ba~kanvekili Ankara 
Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmu~oglu ile 354 Milletvekilinin; Tiirkiye Curnhuriyeti 
Anayasasmm Baz1 Maddelerinde Degi~iklik Yap1lmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/1050)", T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 
155, Birle~im 98'in sonuna ekli, (03.05.2007); T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, 
Yasama Y1h: 5, Cilt: 155, Birle~im: 99, (04.05.2007), s. 5. 
122T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 157, Birle~im: 105, 
(10.05.2007), s. 201. 
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tezkere ile bir kez daha incelenmesi i9in TBMM'ye geri gondermi~ti. 
Curnhurba~kam, geri gonderme gerek9esinde, yasama doneminin 5 ytldan 4 
yila indirilmesine ili~kin dtizenleme ile TBMM'nin toplanh ve karar 
yetersay1sm1 yeniden ele alan dtizenlemeye deginmiyor; sadece, 
Curnhurba~kamnm dogrudan halk tarafmdan se9ilmesine yonelik 
di.izenlemeye kar~1 91k1yordu 123• 25 May1s 2007 tarihinde geri gonderilen 
5660 say1h Kanun, TBMM Ba~kanhgmca aym giln Anayasa Komisyonu'na 
sevk edilmi~ ve Cumhurba~kam'mn geri gonderme gerek9elerine katilmayan 
Komisyon, 26 May1s 2007 tarihinde Kanunun yeniden kabuli.ine karar 
vermi~ti124• Cumhurba~kanmca geri gonderilen Kanun, TBMM Genel 
Kurulunun 28 May1s 2007 tarihli 115. Birle~iminde, Anayasa 
Komisyonu'nun Raporu dogrultusunda goril~i.ilmeye ba~lamyor ve tilmil 
uzerindeki goril~meler tamamlanmca, maddelere ge9ilmesine karar 
veriliyordu. Aym Birle~imde, maddeler ilzerindeki birinci goril~me de 
tamamlanm1~tl 125 . 31 May1s 2007 tarihli 118. Birle~imde de maddelerin 
ikinci oylamasma ge9ildigini ve bu oylamada, yasama doneminin 4 ytla 
indirilmesine yonelik olan 1. maddeye, 366 kabul, 22 ret, 3 9ekimser oy 
verildigini, 1 oyun bo~ 91kt1gm1, 1 oyun da ge9ersiz saytld1g1m ve Birle~imi 
yoneten TBMM Ba~kam Ann9 'm, maddenin kabul edildigini a91klad1gm1 
gorilyoruz126• Bu sonu9, beraberinde ciddi bir tart1~may1 da getiriyordu. 
Ger9ekten, Anayasanm degi~tirilmesi silrecini dilzenleyen 175. madde 
uyannca, bize gore Cumhurba~kamnca TBMM'ye geri gonderilen bir 
Anayasa degi~ikliginin, TBMM'de yeniden kabul edilebilmesi i9in ilye 
tamsay1smm 2/3 9ogunlugunu saglamast gerekirdi. Bu saymm 367 oldugunu 
dikkate ald1g1m1zda, 366 kabul oyu verilen 1. madde reddedilmi~ say1lmah 
ve degi~iklik teklifi paketinden 91kanlarak, diger maddelerin oylanmasma 
ge9ilmeliydi. Ancak, TBMM Ba~kanhg1 ve TBMM yonetiminde gorevli 
bilrokratlar, Anayasanm 175. maddesinden bu anlamm 91kanlmayacag1 
goril~ilndeydiler. Bu dogrultuda, Birle~imi yoneten TBMM Ba~kam Ann9, 
konu ilzerinde bir usul goril~mesi a91yor ve usul goril~mesinde, 366 oy alan 
1. maddenin 367 oyu saglayamad1g1 halde kabul edildigine yonelik goril~iln 

123 TBMM S. Say1S1: 1433, "10.5.2007 Tarihli ve 5660 Say:th Tiirkiye Cumhuriyeti 
Anayasasmm Baz1 Maddelerinde Degi~iklik Yap!lmas1 Hakkmda Kanun ve Anayasanm 89 
ncu ve l 04 ncii Maddeleri Geregince Cumhurb~kammn Bir Daha Gorii~iilmek 0-zere Geri 
Gonderme Tezkeresi ile Anayasa Komisyonu Raporu", T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 
22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 159, Birle~im l 15'in sonuna ekli, (28.05.2007), ss. 1-8. 
124 Yukanda ad1 gei;:en TBMM S. Say:ts1: 1433, ss. 9-17. 
125 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 159, Birle~im: 115, 
(28.05.2007), ss. 449, 450-508. 
126 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 160, Birle~im: 118, 
(31.05.2007), s. 195. 
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aleyhinde ve lehinde iki~er milletvekili dii~iincelerini a(i:1klad1ktan sonra 127, 

Ba~kan Army da son bir degerlendirmede bulunarak, 175. madde metninden 
Cumhurba~kamnca geri gonderilme durumunda, Anayasa degi~ikligine 
ili~kin kanunlarm yeniden kabuliinde de 3/5 (i:ogunlugun yeterli oldugunun 
anla~Ilacagma ili~kin gorii~iinii korudugunu a(i:1khyor ve bu nedenle 
maddenin kabul edildigini bildiriyordu. Teklifin diger maddelerinde ve tiimu 
iizerindeki son oylamada iiye tamsay1smm 2/3 (i:Ogunlugu sagland1gmdan bir 
sorun ya~anmam1~ ve boylece Cumhurba~kamnm geri gonderdigi 5660 say1h 
Kanun, bu kez 5678 say1h Kanun olarak TBMM'de yeniden kabul 
edilmi~ti 128• 

Ancak, Cumhurba~kam Sezer, bir kez daha incelenmesi i(i:in geri 
gonderdigi, fakat TBMM'ce yeniden kabul edilen bu Kanunu, bu kez 
Anayasamn 175. maddesi uyannca, takdirini halkoyuna sunma yoniinde 
kullanm1~ ve bu dogrultuda, 5678 say1h Kanun, halkoyuna sunulmak iizere 
16 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanm1~t1129• 23 May1s 1987 
tarih ve 3376 say1h "Anayasa Degi~ikliklerinin Halkoyuna Sunulmas1 
Hakkmda Kanun" geregince, halkoyuna sunulan bir Anayasa degi~ikligi 
iizerindeki halkoylamasmm, Anayasa degi~ikliginin halkoyuna sunulmak 
iizere Resmi Gazetede yay1mland1g1 tarihten ba~layarak 120 giin sonraki ilk 
Pazar giinii yapilmas1 gerekmekteydi. 5678 say1h Kanun, Cumhurba~kam 
tarafmdan halkoyuna sunulmak iizere 16 Haziran 2007 tarihli Resmi 
Gazetede yay1mland1gma gore, halkoylamas1 da bu tarihi izleyen 120 
giinden sonraki ilk Pazar giinii yapilacak demekti ve bu da 21 Ekim 2007 
tarihine denk dii~mekteydi 130. 

127 1. maddenin 366 oyla kabul edilmi~ olduguna ili~kin gorii~ aleyhinde Ankara Milletvekili 
Oya Arash ve Konya Milletvekili Atilla Kart; lehinde ise istanbul Milletvekili Burhan Kuzu 
ve Hatay Milletvckili Sadullah Ergin konu~mu~lard1. Bkz. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 160, Birle~im: 118, (31.05.2007), ss. 196-202. 
128 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 160, Birle~im: 118, 
(31.05.2007), ss. 194-210. 
129 Resmi Gazete, 16 Haziran 2007, Sayi: 26554. 
130 Her ne kadar, Anayasa degi~ikligine ili~kin 5678 sayih Kanun, Cumhurb~kam tarafmdan 
heniiz halkoyuna sunulmadan, Ankara Milletvekili Haluk ipek ve dort arkada~1 tarafmdan 
verilen bir teklif dogrultusunda 2 Haziran 2007 tarih ve 5682 sayih Kanun'la, 23 Mayis 1987 
tarih ve 3376 sayih "Anayasa Degi~ikliklerinin Halkoyuna Sunulmas1 Hakkmda Kanun"da 
degi~iklik yap1lm1~ ve bu Kanuna eklenen "Gei;:ici Madde 6" ile bu degi~ikligin yiiriirliige 
girmesinden sonra yap1lacak ilk Anayasa degi~ikliginin (5678 sayih Kanun kastediliyor) 
halkoyuna sunulmas1 halinde 120 giinliik siirenin 45 giine, yabanc1 iilkelerdeki vatanda~lann 
halkoylamasmm yap1lacag1 tarihten 40 giin oncesinden ba~layarak giimriik kap1lannda oy 
kullanmalanna ili~kin hiikiimdeki 40 giinliik siirenin 10 giine indirilmesi ongoriildiiyse de; 
Curnhurba~karn Sezer, 18 Haziran 2007 tarihinde 2 Haziran 2007 tarih ve 5682 sayih 
Kanun'u, bir kez daha gorii~iilmesi ii;:in TBMM'ye geri gondermi~ti ve TBMM tatilde 
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Bu arada, halkoyuna sunulmu~ olan 5678 say1h Kanun'un, 1. maddesi 
uzerinde yaptlan ikinci oylamada, TBMM ilye tamsay1smm 2/3 
c;ogunlugunun oyu (367) gerektigi halde onun bir eksigi olan 366 oy ile 
kabul edilmi~ sayilmasmm Anayasaya aykm oldugu ve bu sakathktan otilril, 
0 maddenin de ic;inde bulundugu tilmil ilzerindeki oylamanm da sakatland1g1 
iddias1 ile hem Cumhurba~kam, hem de 150 milletvekili, 5678 say1h 
Kanun'a kar~1 Anayasa Mahkemesi'nde ayn ayn iptal davas1 ac;m1~lard1. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi 5 Temmuz 2007 giinlii Karanyla, bu iptal 
istemini oy c;okluguyla reddetmi~ti. <;ogunluk karannda, iiyelerden 4 'ii, 
TBMM'nin, Cumhurba~kanmca geri gonderilen bir Anayasa degi~ikligini 
yeniden kabulii ic;in ilye tamsay1smm 2/3 'ilniln oyunun aranmasmm gerekli 
olmad1gm1, geri gonderilen bir Anayasa degi~ikliginin, TBMM'ce ilye 
tamsay1smm 3/5 c;ogunlugu ile yeniden kabul edilebilecegini savunurlarken; 
2 ilye iptal isteminin reddi karanna farkh gerekc;e ile katilmakta ve Anayasa 
degi~ikligi oylamalannda da diger kanunlardaki gibi sadece tilmil ilzerindeki 
son oylamanm dikkate ahnmas1 gerektigini ve bu degi~ikligin son 
oylamasmda 370 kabul oyu c;1kt1gma gore, ilye tamsay1smm 2/3 'ilniln kabul 
oyunun saglanm1~ oldugunu ileri silrmekteydiler. Bu durumda, toplam 6 ilye, 
iptal isteminin reddine karar vermi~ oluyorlard1. Buna kar~1hk, 5 ilye, 
Cumhurba~kanmca geri gonderilen bir Anayasa degi~ikliginin, gerek 
maddelerinin ikinci oylam~mda, gerek tilmil ilzerindeki son oylamada, 
TBMM ilye tamsay1smm 2/3 'ilniln oyunun saglanmas1 gerektigini 
savunduklan ic;in 5678 say1h Kanunun iptali yonilnde oy kullamyorlar, fakat 
azmhkta kald1klarmdan, bu Anayasa degi~ikligine yonelik iptal istemi, 
Anayasa Mahkemesi'nce 5'e kar~1 6 oyla reddedilmi~ bulunuyordu 131 • 

oldugundan geri gonderilen bu Kanunun yeniden gorii~iilmesi ve kabul veya reddedilmesi soz 
konusu olmarru~tJ. Bu nedenle, daha erkene ahnmak istenen halkoylamas1 tarihinde de bir 
degi~iklik gen;:ekle~memi~ ve halkoylamas1 23 Mayis 1987 tarih ve 3376 sayih Kanun 
uyarmca 21 Ekim 2007 yap1lm1~t1. 2 Haziran 2007 tarih ve 5682 sayih Kanun ic;:in bkz. 
TBMM S.Sayis1: 1440 "Ankara Milletvekili Haluk ipek ve 4 Milletvekilinin; Anayasa 
Degi~ikliklerinin Halkoyuna Sunulmas1 Hakkmda Kanunda Degi~iklik Yap1lmasma Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1043)", T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 161, Birle~im 120'nin sonuna ekli (02.06.2007), ss. 1-7; 
T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, Cilt: 91, 2007, ss. 934-935 .. 
131 Anayasa Mahkemesi'nin 5 Temmuz 2007 giin ve E. 2007/72 Esas, 2007/68 Karar sayih 
Karar1 ic;:in bkz. Resmi Gazete, 7 Agustos 2007, Sayi: 26606. Bu Anayasa degi~ikliginin 
gec;:irdigi siirec;:, halkoyuna sunulmak iizere Resmi Gazetede yay1mlanm1~ bir Anayasa 
degi~ikligine kar~1 Anayasa Mahkemesi'ne ba~vurulup ba~vurulamayacag1 ve Anayasa 
Mahkemesi'nin sozii edilen Kararmm bir degerlendirmesi ic;:in bkz. ONAR, Erda!: "1982 
Anayasasmm 2007 Yzlmda 5678 Sayzlz Kanunla Degi~tirilmesi Siireci Ozerine Dii~iinceler", 
Prof. Dr. Ergun Ozbudun'a Armagan, Cilt II, Anayasa Hukuku, Yetkin Yayinlan, Ankara 
2008, ss. 487-546. 
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21 Ekim 2007 tarihinde gen;:ekle~tirilen halkoylamas1 sonunda, 
TBMM'nin yasama donemini 5 yildan 4 y1la indiren hiikmii de i9eren 
Anayasa degi~ikligi, ge9erli oylann % 68,95'inin "evet", % 3 l,05'inin ise 
"hayrr" oldugu anla~1lmakla, kabul edildigi goriilmii~ ve bu durum Yiiksek 
Se9im Kurulu tarafmdan, 31 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazete' de 
yay1mlanm1~t1132• Boylece, TBMM'nin yasama donemi 4 ytla indirilmi~ 
olmaktayd1. 

b- Yasama Donemin 5 Yildan 4 Yila indirilmesinin Nedenleri 

aa- Uygulamada 5 Yilbk Siirenin D0lmas1 Beklenmeden Hemen 
Her Donemde Erken Se~ime Gidilmesi 

Anayasa degi~ikligi teklifmde, 1982 Anayasas1 'nm 77. maddesinin 
degi~tirilerek, yasama doneminin 5 yildan 4 yila indirilmesini ongoren 1. 
madde hiikmiiniin gerek9esinde ~oyle denilmekteydi: 

"Bu degi~iklikle, Turkiye Buyilk Millet Meclisi se<;imlerinin 5 yzl yerine 
4 yzlda yapzlmasz ongorulmektedir. Uygulamada son yirmi yzldzr, 22 nci 
donem hari<;, se<;imler genellikle 4 yzlda bir yapzlmaktadzr. " 133 

Teklifi gorii~en TBMM Anayasa Komisyonu'nda Teklifte 
Cumhurba~kammn dogrudan halk tarafmdan se9ilmesine yonelik 
diizenlemeye kar~1 91km1~ olan baz1 milletvekilleri de, hazrrlad1klan 
"Muhalefet Serhi"nde, yasama doneminin 4 ytla indirilmesine ili~kin 
diizenlemeyi desteklemekte ve ~oyle demekteydiler: 

"Teklifte ve kabul edilen komisyon metninde yasama doneminin 5 yzl 
yerine 4 yzl olarak duzenlenmesi ku~kusuz yerinde olmu~tur. <;unku siyasal 

132 Halkoylamas1 sonuy!an iyin, bkz. Resmi Gazete: 31 Ekim 2007, Sayi: 26686. 
Halkoylamas1 sonunda, Resmi Gazete'de, sadece Yilksek S~im Kurulu'nun halkoylamasmda 
kullarulan oylara ili~kin karar1run yayimlanmas1 ile yetinilmesi, fakat halkoylamasmda kabul 
edilmekle Anayasanm yeni hilkmil haline gelen degi~iklik metinin yayimlanmamasma ili~kin, 
bizim de katddigim1z bir degerlendirme iyin bkz. GOZLER, Kemal: "Halkoylamasmda 
Kabul Edi/en Anayasa Degi~ikligi Kanunlarmm Resmf Gazetede Yay1mlanmas1 Sorunu", 
Yasama Dergisi, Sayi 7, Ekim-Kas1m-Arahk 2007, ss. 5-17. 
133 TBMM S. Sayis1: 1409, " Adalet ve Kalkmma Partisi Grup Ba~kan1 Siirt Milletvekili 
Recep Tayip Erdogan, Grup Ba~kanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin. Ankara 
Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk <;elik, Ordu Milletvekili Eyilp Fatsa, 
istanbul Milletvekili irfan Gilndilz ve Anavatan Partisi Grup Ba~kanvekili Ankara 
Milletvekili Muzaffer Rernzi Kurtulmu~oglu ile 354 Milletvekilinin; Tiirkiye Cumhuriyeti 
Anayasas1run Bazi Maddelerinde Degi~iklik Yap1lmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/1015)", T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 
156, Birle~im: 102'nin sonuna ekli, (07.05.2007), s. 7. 
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sistemimiz i<;inde 4 yildan sonra yasama orgammn verimliliginin azaldigi 
d b . kt" ,, 134 ya smamaz ir gen;e ir. 

Goriildiigil, gibi gerek Anayasa degi~ikligi teklifini yapanlar, gerek bu 
teklifi inceleyen Anayasa Komisyonu'nda, 1982 Anayasas1'nm ongordiigil 5 
ytlhk siirenin bize uygun dii~medigi ve onceki Anayasalamruzdan 
ah~t1g1mtz 4 ytlhk siirenin sonunda ya erken seyim karan ahmp seyime 
gidildigi, ya da TBMM'nin verimliliginde azalma oldugu iizerinde bir gorii~ 
birligi bulunmaktadrr. 

Maddenin TBMM Genel Kurulunda gorii~iilmesi strasmda da, bu 
konuda farkh bir durumla kar~tla~1lmarm~t1. Esasmda, Genel Kurulda, 
Teklifin gerek ilk ele ahm~t, gerek Cumhurba~kam Sezer'in bir kez daha 
gorii~iilmesi iyin TBMM'ye geri gondermesi sonrasmda ikinci kez ele ahm~1 
strasmda, 1. madde iizerinde konu~an iiyelerin neredeyse tamam1, maddenin 
diizenledigi yasama doneminin 4 ytla indirilmesinden degil, Anayasa 
degi~ikligi paketinin diger maddelerinde diizenlenen konular ve ozellikle de 
Cumhurba~kanl1g1 seyiminde ya~anan kriz ve Anayasa Mahkemesi'nin bu 
konuya ili~kin karan iizerinde dii~iincelerini ay1klam1~lard1 135• 

Konu~mac1lardan, sadece, Cumhurba~kam'nm geri gondermesinden once ilk 
ele ahm~1 strasmda, ~ahs1 adma soz alan AK Parti Karaman Milletvekili 
Mevliit Aydm, yasama doneminin 5 yildan 4 y1la indirilmesini 
degerlendiriyor ve ~oyle diyordu: 

"Saym Ba§kan, degerli milletvekilleri; goril§illmekte olan bu 
maddeyle se9im donemi be§ yzldan dort yzla indirilmektedir. 1924 ve 
1961 Anayasalari doneminde, ulkemizde milletvekili gene! se9imlerinin 
dart yzlda bir yapzlmasi kurali vardi. Bu kural 1982 Anayasasz 'yla 
degi§tirilmi§ ve 77 'nci maddesinde se9imlerin be§ yilda bir yapzlmasz 
esasi benimsenmi§tir; ancak, uygulamada, AK Parti jktidari dz§mda, yani 

22 'nci Donem Meclisi dz§mda hi9bir iktidar bu be§ yzllzk sureyi 
tamamlayamami§tlr. 1983 yilmdan bu yana yapzlan a/ti gene! se9im, hep 
silresinden once yapzlan erken se9im olmu§tur. Bu gene! se9imler, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 se9imleridir. Guven ve istikrarm 
sembolil olan AK Parti doneminde, Meclisimiz, haziran ayzm tamamlamak 
suretiyle aslmda be§ yilmz tamamlayan Meclis unvamm almaktadzr. 

134 Konya Milletvekili Atilla Kart, Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, Ankara Milletvekili 
Oya Arash, izmir Milletvekili Yilmaz Kaya, Adana Milletvekili M. Ziya Yergok ve Adana 
Milletvekili Ugur Aksoz'un imzalanm t~1yan "Muhalefet ~erhi" i9in bkz. Yukanda ad1 
B~~en TBMM S. Say1S1: 1409, ~- _12. .. . . . 

T.B.M.M. Tutanak Derg1s1, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 156. B1rle~1m: 102, 
(07.05.2007), ss. 323-335; T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 
159. Birle~im: 115, (28.05.2007), ss. 450-459. 
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Degerli arkada:jlarzm, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi se<;imlerinin 
dart yzlda mz yoksa be:j yzlda mz yapzlmasz konusunda yzllardan beri 
siiregelen tarll:Jmalar bulunmaktadzr. Tiirkiye 'nin ir;inde bulundugu zor 
ko:jullar, yzllarzn biriktirdigi <;etin sorunlar dikkate alznarak se<;imlerin 
dart yzlda bir yapzlmasz ve millet iradesinin yenilenmesi, savunulan bir 
garii:jtiir. Bir<;ok parti ve sivil top/um argiitii de, se<;imlerin dart yzlda 
bir yapzlmaszm savunmaktadzr. i:Jte bu toplumsal talepleri dikkate a/an 
partimiz, Cumhurba:jkammn halk tarafindan se<;ilmesi diizenlemesiyle 
birlikte, se<;imlerin dart yzlda yapzlmasz degi:jikligini Meclise 

. . . ,, 136 
getzrmz:Jllr ... 

Teklif metninin gerek9esinde ve hemen yukandaki konu~mada da 
deginildigi gibi, ger9ekten, 1982 Anayasas1'nda ongoriilen 5 yilhk yasama 
donemi, uygulamada, 2002-2007 yillan arasmda gorev yapan TBMM'nin 
22. Donem d1~mda, hi<; 5. y1la sarkmam1~, normal zamanmdan once, ama 
erken, ama 90k erken gidilen bir se9imle sonlanm1~t1. Ger9ekten, 1982 
Anayasas1'nm kabulilnden sonra, 6 Kas1m 1983 tarihinde yap1lan se9imlerle 
olu~an 1982 Anayasas1 donemindeki ilk TBMM'den ba~layarak, 2007 
y1lmda yapdan Anayasa degi~ikligiyle yasama doneminin 5 yddan 4 yda 
indirilmesine kadarki silre i<;:inde, 5 y1lhk donemin tamamlanmas1 
beklenmeden se9imlere gidilme tarihlerini bir tablo halinde ~oyle 
gosterebiliriz: 

Dtinem Se~imin ilk birle~im Erkense~im Son Erken se~imin 
yap1ld1g1 tarihi karannm birle~im yap1ld1g1 tarih 

tarih almd1g1 tarihi 
tarih 

17 6.11.1983 24.11.1983 17.10.1987 16.10.1987 29.11.1987 
tarihinde 

ba~lam1~ ve 
17.10.1987 

tarihine 
sarkm1~tir 

18 29.11.1987 14.12.1987 24.08.1991 28.08.1991 20.10.1991 
19 20.10.1991 06.11.1991 27.10.1995 27.11.1995 24.12.1995 

(04.12.1995 
Olaganiistii 
Toplant1) 

20 24.12.1995 08.01.1996 30.07.1998 25.03.1999 18.04.1999 
21 18.04.1999 02.05.1999 31.07.2002 01.10.2002 03.11.2002 
22 03.11.2002 14.11.2002 03.05.2007 03.06.2007 22.07.2007 

Kaynak: TBMM Tutanak Dergileri ve TBMM Kanunlar Dergileri 

136 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dtinem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 156. Birle~im: 102, 
(07.05.2007), s. 332. 
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Tablonun incelenmesinden de gorillecegi gibi, kimi zaman TBMM'de, 
degil 5 y1h tamamlamak, 4 y1h bile tamamlamadan erken seyim karan 
ahndlg1 olmu~tur. Geryekten, 24 Arahk 1995 tarihinde yap1lan seyimlerle 
olu~an 20. Donem TBMM, 8 Ocak 1996 tarihinde ilk toplant1S1m 
geryekle~tirmi~ ve 30 Temmuz 1998 tarihinde ald1g1 bir kararla, seyimlerin 
yenilenmesini ve seyimin 18 Nisan 1999 tarihinde yapilmasm1 
kararla~tlrmi~tlr. Bu durumda, 20. Donem TBMM'nin, ilk toplant1S1m 
yapt1g1 8 Ocak 1996 tarihinden, seyimlerin yenilenmesine karar verildigi 30 
Temmuz 1998 tarihine kadarki si.ire dikkate almacak olursa, goreve ba~lanan 
gi.inden yakla~1k 2,5 yil sonra, seyime gidilme ihtiyac1 duyulmu~tur 
denilebilir. TBMM'nin goreve ba~lad1g1 ve seyimlerin yenilenmesine karar 
verildigi tarihleri degil de, iki genel seyimin yapild1g1 tarihleri dikkate alacak 
olursak, gorevde kalman si.ire biraz daha uzayacak, ama yine de 5 yilm yok 
altmda kalacakt1r. <;i.inki.i, 20. Donem TBMM i.iyesi milletvekillerinin 
seyildikleri tarih 24 Arahk 1995, 21. Donem milletvekillerinin seyildikleri 
tarih ise 18 Nisan 1999'dur. Bu durumda, iki genel seyim arasmda 3 y1l 4 
ayhk bir si.ire bulunmaktadir ki, bunun 5 y1ldan epey az bir si.ire oldugu 
ay1kt1r. TBMM'nin 21. Donemi de, 5 y1hn tamamlanmasmdan yok once 
erken seyime gidilme durumuna ba~ka bir omek olarak verilebilir. 
Geryekten, 18 Nisan 1999 tarihinde yapilan seyimler sonucu kurulan 21. 
Donem TBMM, 2 May1s 1999 tarihinde ilk birle~imini geryekle~tirmi~ ve 31 
Temmuz 2002'de ald1g1 bir kararla seyimlerin yenilenmesine, seyimin 3 
Kas1m 2002 tarihinde yap1lmasma karar vermi~tir. 2 May1s 1999 tarihli ilk 
birle~imle, seyimlerin yenilenmesinin kararla~tmld1g1 31 Temmuz 2002 
tarihleri arasmda, 3 yil 3 ayhk bir si.ire soz konusudur. iki genel seyim 
arasmdaki si.ireye bakilacak olursa, durum yine pek degi~memektedir ve 18 
Nisan 1999 tarihinde geryekle~tirilen 21. Donem TBMM seyimleri ile 3 
Kas1m 2002 tarihinde yapilan 22. Donem TBMM seyimleri arasmda 
yakla~1k 3,5 yilhk bir si.ire geymi~ bulunmaktadir. 

TBMM'nin 20. ve 21. Donemlerinin d1~mdaki diger donemlerine 
bakt1g1m1zda, 5 yilhk si.ireyi tamamlamaya en yok yakla~m1~ olan 22. 
Donemi dikkate almazsak, digerlerinde, ya 4 y1la ula~maya az kala, ya da 4 
y1hn dolmasmdan kisa bir si.ire sonra seyimlerin yenilendigi gorillmektedir. 
Geryekten, iki genel seyim arasmdaki si.ireyi dikkate alarak yapilacak bir 
belirlemede, 17. Donemin, 4 y1l 23 gi.in; 18. Donemin, 39 gi.in eksigi ile 4 
yil; 19. Donemin de, 4 y1l 64 gi.in si.irdi.igi.i saptanacaktir. 5 yilhk si.irenin 
tamamlanmasma en yok yakla~ilm1~ olan donem ise, 1982 Anayasas1'nda 5 
yilhk donemin yi.iri.irli.ikte oldugu son donem olan 22. Donemdir. Bu 
baglamda, 3 Kas1m 2002 tarihinde yap1lan seyimlerle olu~an 22. Donem 
TBMM, alman erken seyim karar1 i.izerine 22 Temmuz 2007'de yeni 
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se9imlere gidildigine gore, 5 y1ldan sadece 103 giln eksik gorev yapm1~tir. 
Digerleriyle kar~da~tmld1gmda, 22. Donem TBMM'nin 5 y1lhk sureyi 
neredeyse tamamlad1g1 soylenebilir. 

17. Donemden, 21. Doneme kadar TBMM'nin 6 farkh Doneminin, 
Anayasada ongorulen 5 ydhk silreyi tamamlamadan once, 9ogu kez de 4. y1h 
tamamlamaya 90k yakla~ilm1~ken, ya da 4 y1lm hemen ardmdan seyimlerin 
yenilenmesi gereksinimi ile kar~1 kar~1ya kalmalannm ardmda, ku~ku yok ki, 
illkenin 90k hareketli bir seyir izleyen siyasal ya~ammda, degi~en ko~ullara 
uyum saglama, ya~anan krizlere 9ozilm bulma aray1~mm da rolil vard1. Bu 
aray1~, ozellikle iktidarda koalisyon hilk:umetlerinin bulundugu donemlerde 
daha da bir onem kazanmaktayd1. Ornegin, bugilne kadar, 5 y1hn 
tamamlanmasmdan, ama 90k, ama az once erken se9im karan almm1~ olan 
TBMM donemlerinin il<;ilnde (19., 20. ve 21. Donemler), iktidarda koalisyon 
hilk:umetleri bulunuyordu. 

Bu baglamda, TBMM'nin, 20.11.1991 - 24.12.1995 tarihlerini 
kapsayan 19. Donemi s1rasmda, iktidarda DYP - SHP Koalisyon Huk:umeti 
vardi. Once, DYP Genel Ba~kam Silleyman Demirel'in Ba~bakan, SHP 
Genel Ba~kam Erdal inonil'niln Ba~bakan Yard1mc1S1 olarak gorev ald1g1 
Huk:umette, Curnhurba~kam Ozal'm vefatl sonrasmda Demirel'in 16 May1s 
1993 tarihinde Curnhurba~kam se9ilmesi uzerine, Ba~bakanhga, bir sfue 
Ba~bakan Yard1mc1s1 Erdal inonil vekalet etti. 13 Haziran 1993 tarihinde 
Tansu <;iller'in DYP Genel Ba~kanhgma se9ilmesinden sonra, 
Curnhurba~kam Demirel, Tansu <;iller'i yeni Huk:umeti kurmakla 
gorevlendirdi. <;iller'in SHP ile birlikte 25 Haziran 1993 tarihinde kurdugu 
Hilk:umet 5 Temmuz 1993'te TBMM'den gilvenoyu ald1. <;iller'in Ba~bakan, 
inonil'niln Ba~bakan Yard1mc1s1 olarak gorev yaptlg1 bu Huk:umette, SHP'de 
11 Eylul 1993 tarihinde Genel Ba~kanhga Murat Karayal9m'm 
se9ilmesinden sonra, Ba~bakan Yard1mc1hg1 gorevini, 19 Eylill 1993 - 27 
Mart 1995 tarihleri arasmda Karayal9m surdurdu. 18 $ubat 1995 tarihinde 
SHP ile CHP birle~ince, CHP Genel Ba~kanhgma Hikrnet <;etin se9ildi ve 
<;etin, Ba~bakan Yard1mc1hg1 ve Devlet Bakanhgmdan 9ekilen 
Karayal9m'm yerine 27 Mart 1995 tarihinde, Ba~bakan Yard1mc1S1 olarak 
atand1. 10 Eylill 1995 tarihinde, CHP Genel Ba~kanhgma Deniz Baykal'm 
se9ilmesinden sonra, CHP'nin Huk:umette kahp kalmayacag1 tartl~dmaya 
ba~lanm1~tl. Nitekim, 20 Eylul 1995 tarihinde, Baykal'm, istanbul Emniyet 
Muduru Necdet Menzir'in gorevden almmas1 yonundeki talebini, Ba~bakan 
<;iller kabul etmeyince, CHP Hilk:umetten 9ekildigini a91klad1 ve aym tarihte 
Ba~bakan <;iller de Hilk:umetin istifasm1 Curnhurba~kamna sundu. Hemen 
ertesi giln, 21 Eylill 1995'de Curnhurba~kam Demirel, Huk:umeti kurmakla 
yeniden <;iller'i gorevlendirdi. 5 Ekim 1995 tarihinde <;iller'in olu~turdugu 
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azmhk Hilkfimetini, Cumhurba~kam Demirel onaylad1. Ancak, TBMM'de, 
15 Ekim 1995 'te yaptlan giiven oylamasmda, <;ill er Hilkfimeti giivenoyu 
alamad1. Bu strada, 16 Ekim 1995 tarihinde bir erken seyime gidilmesi 
ko~uluyla, CHP ile DYP arasmda bir koalisyon Hukfimeti kurulmas1 
uzerinde uzla~maya vanlm1~t1. Cumhurba~kam Demirel de, 17 Ekim 1995 
tarihinde, TBMM'de temsil edilen siyasal partilerin genel ba~kanlanyla 
goril~tilkten sonra, Hilkfimcti kurmakla yeniden Tansu <;iller'i gorevlendirdi. 
Bu arada, a~ag1da gorillecegi gibi, TBMM, 26-27 Ekim 1995 tarihinde kabul 
ettigi 4125 say1h Kanunla ve hemen ardmdan bir de parlamento karar1yla 
seyimlerin yenilenmesini ve seyimin 24 Arahk 1995 tarihinde yaptlmasm1 
kararla~ttrm1~t1. <;iller'in Ba~kanhg1 altmda, Deniz Baykal'm da D1~i~leri 
Bakam ve Ba~bakan Yardimc1s1 olarak gorev ald1g1 seyim Hilkfimeti, 30 
Ekim 1995 tarihinde kuruldu ve 5 Kas1m 1995 tarihinde de TBMM' de 
gilvenoyu ald1. Gorillmektedir ki, 1995 yilmm sonunda geryekle~tirilen 
erken seyim, kar~1 kar~1ya kahnan bir Hilkfimet krizine, yeni olu~acak bir 
parlamentoda y6zilm bulunmas1 amacma yonelikti 137• 

TBMM'nin 24 Arahk 1995 tarihinde yap1lan seyimlerle olu~an 20. 
Doneminde de, 5 yilm dolmas1 beklenmeden 30 Temmuz 1998 tarihinde bir 
erken seyim karan almmasmda, donemin 3. Hilkfimeti olan ve Mesut Y1lmaz 
Ba~kanhgmda, ANAP, DSP ve DTP (Demokratik Tilrkiye Partisi) 
kat1hm1yla kurulan ve CHP'nin de d1~ardan destekledigi koalisyon 
Hilkfimetinde ya~anan baz1 sorunlann onemli pay1 vardi. Geryekten, bu 
donemde ya~anan siyasal olaylara, sattrba~lanyla da olsa degindigimizde, 
kar~1miza hayli karma~ik bir tablonun y1kt1g1 gorillecektir. Bu baglamda, 24 
Arahk seyimlerinden sonra, Hilkfimetin kurulu~u kolay olmam1~t1. 
Cumhurba~kam Demirel, 9 Ocak 1996 tarihinde, Hilkfimeti kurma gorevini, 
seyimlerde 158 milletvekili ylkararak, TBMM'nin en bilyilk partisi olan 
Refah Partisi'nin (RP) Genel Ba~kam Necmettin Erbakan'a vermi~ti 138• 19 
Ocak 1996' da, Erbakan'm gorevi Cumhurba~kamna iade etmesi ilzerine, 
Cumhurba~kam, Hilkfimeti kurmakla bu kez DYP Genel Ba~kam Tansu 
<;iller'i gorevlendirdi. 3 Subat 1996 tarihinde, <;iller de gorevi iade 
ettiginden, Cumhurba~kam Demirel, Hilkfimeti kurma gorevini ANAP Genel 
Ba~kam Mesut Y1lmaz'a veriyordu. Yilmaz'm, Erbakan'la goril~mesi 24 
Subat 1996 tarihinde anla~mazhkla sonuylamyor, fakat 24 Subat 1996 'da, 
ANAP ve DYP, bir koalisyon Hilkfimeti kurma karan aldiklarm1 

137 Ya~anan biitiin bu siyasal olaylarla ilgili olarak bkz. Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 4, 
1981-2000, Yap1-Kredi Yaymlan, istanbul 2002, ss. 389-495. 
138 24 Aralik 1995 tarihinde yap1lan se9imlerden sonra siyasal partilerin kazand1klar1 
milletvekili sayis1 ~oyleydi: Refah Partisi: 158, ANAP: 132, DYP: 135, DSP: 76, CHP: 49. 
Cumhuriyet'ten Giiniimiize Milletvekili Se~imleri, 1923-2002, T.C. Ba~bakanhk Devlet 
istatistik Enstitiisii Yayim, Ankara 2004, s. 28. 
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a9tkhyorlardl. Nitekim, ANAP ve DYP, 3 Mart 1996 tarihinde bir koalisyon 
protokolii imzalarm~lar ve donii~iimlii ba~bakanhk karan alrm~lard1. 
Ba~bakanhk gorevini ilk yerine getirecek olan YI1maz'm kurdugu Hiikumet 
6 Mart 1996 tarihinde Cumhurba~kam tarafmdan onayland1 ve 12 Mart 
1996'da TBMM'de 207'ye kar~1 257 oyla giivenoyu ald1. Boylece, 20. 
Donemin ilk Hiikumeti kurulmu~ ve giivenoyu almay1 ba~arabilmi~ti. Ancak, 
14 May1s 1996'da, Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi Meclis Grubunun 
ba~vurusu iizerine, giiven oylamasmda Hiikumetin programma verilen kabul 
oylan say1smm, kullamlan 9ekimser oylar nedeniyle toplantlda ha21r 
bulunanlarm salt 9ogunluguna ula~mad1g1 gerek9esiyle, eylemli bir i<;tiiziik 
degi~ikligi olarak degerlendirdigi bu oylamay1 iptal etti. Mesut Y Ilrnaz, 6 
Haziran 1996 tarihinde, Anayasa Mahkemesi'nin karan 1~1gmda, Hiikumetin 
istifasm1 Cumhurba~kamna sunuyor ve yeniden bir Hiikumet sorunu 
ba~lam1~ oluyordu. 7 Haziran 1996'da Cumhurba~kam Demirel'in, Hilkllmet 
kurmakla RP Genel Ba~kam Erbakan'1 gorevlendirdigini goriiyoruz. Bu 
gorevlendirme iizerine, Erbakan'm siirdiirdiigii temaslar sonrasmda, bir RP -
DYP koalisyon Hiikumeti kurulmasmda anla~Ilrm~ ve hazrrlanan bir 
protokolde, birer y1lhk donii~iimlii Ba~bakanl1k sistemi benimsenmi~ti. 28 
Haziran 1996 tarihinde Necmettin Erbakan'm Ba~kanhgmda, yeni Hilkllmet 
(Refah-Yol Hiikilmeti) kuruldu ve <;iller, bu Hiikumette, D1~i~leri Bakam ve 
Ba~bakan Yardlmc1s1 oldu. Bu arada, DYP'den baz1 milletvekilleri, RP ile 
Hiikumet kurulmas1m protesto etmek adma, partilerinden istifa ediyorlardi. 
1997 y1lmm 28 ~ubat'mda yapilan Milli Giivenlik Kurulu toplantlsmda 
ahnan baz1 kararlan once imzalamak istemeyen Ba~bakan Erbakan, 5 giin 
direndikten sonra, 5 Mart'ta kararlar1 imzaladl. 18 Haziran 1997 tarihinde, 
Koalisyon Protokoliinde kararla~trrd1klan dogrultuda Ba~bakanl1gi <;iller'e 
devretmek isteyen Erbakan bu nedenle istifa etmi~se de, bu istifay1 kabul 
eden Cumhurba~kam Demirel, protokoliin kendisini baglamayacag1m ileri 
siirerek, yeni Hiikumeti kurma gorevini ANAP Genel Ba~kam Mesut 
YI1maz'a vermi~ti. Bu tutumu kar~1smda, <;iller, Demirel'i "<;ankaya 
darbesi" yapmakla su9luyor; Erbakan da, Cumhurba~kamnm Meclis 
9ogunlugunu dikkate alrnad1g1m ileri siiriiyordu. Buna kar~1hk, 
Cumhurba~kanhg1 Basm Merkezinden, 20 Haziran 1997' de yap1lan bir 
a9tklamada ise, Anayasal ve yasal mevzuat1m1zda, "Ba~bakanl1gm devri" 
diye bir kurumun bulunmad1g1 bildiriliyordu. Bu arada, RP, DYP ve BBP 
(Biiyiik Birlik Partisi) Genel Ba~kanlan, ortakla~a diizenledikleri bir basm 
toplantlsmda, Hiikilmeti kurma gorevinin <;illere verilmesi gerektigi 
yoniindeki iddialanm tekrarhyorlar ve RP'li, DYP'li, BBP'li ve baz1 
bagnns1z milletvekillerine ait olmak iizere, Y1lmaz Hiikumetine giivenoyu 
vermeyeceklerinin de belirtildigi, toplam 278 imzah bir bildiriyi kamuoyuna 
a9tkhyorlard1. Mesut Y1lmaz'm boyle gergin bir ortamda siirdiirdiigii 
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temaslardan sonra DSP, DTP (Demokrat Tiirkiye Partisi) Hiikumete 
kattlacaklanm; CHP ise, Hiikumette yer almayacag1m, fakat d1~andan 
destekleyecegini belirtmi~lerdi. Bu dogrultuda Mesut Y1lmaz'm Ba~kanhg1 
altmda kurulan ANAP, DSP ve DTP koalisyon Hiikumeti, 30 Haziran 1997 
tarihinde Cumhurba~kam Demirel tarafmdan onand1 ve 12 Temmuz 
1997'de, TBMM Genel Kurulunda, 539 milletvekilinin kat1ld1g1 oylamada, 
256 ret ve 2 yekimser oya kar~1, 281 kabul oyuyla giivenoyu almay1 
ba~arabildi. Ancak, daha 1 ytl dolmadan, Hiikumeti d1~ardan desteklemi~ 
olan CHP ile ANAP arasmda erken seyim goril~meleri ba~hyor ve 15 
Haziran 1998 tarihinde iki Parti arasmda imzalanan bir protokol ile 
Ytlmaz'm Arahk ay1 sonunda istifa etmesi ve Cumhurba~kam Demirel'in bir 
seyim Hiikumeti olu~turmas1 ilzerinde mutabakata vanhyordu. 
Cumhurba~kam Demirel, Erbakan ve <;iller arasmdaki protokole kar~1 
takmd1g1 tutumu burada da koruyor ve iki partinin uzla~ttklan baz1 konulann 
kendisini hiybir biyimde baglamayacag1m tekrarhyordu. Bu atmosfer iyinde, 
TBMM'nin 30 Temmuz 1998 tarihli 131. Birle~iminde seyimlerin 
yenilenmesi ve seyimin 18 Nisan 1999 tarihinde yaptlmas1 hakkmda karar 
ahnm1~t1. Goriildiigii gibi, TBMM'nin 20. Donemi de, ye~itli koalisyon 
Hiikumetlerinin ve sorunlarm birbirini izledigi, ortalama 2,5 ytlhk bir 
silrenin sonunda, yareyi, yap1m1 iyin hayli ileri bir tarih belirlenmi~ olsa da, 
bir erken seyimde bulmu~tu. Ancak, erken seyim karan almm1~ olmasma 
kar~m, sorunlar tiikenmemi~ ve Ytlmaz Hiikumetinde Hazineden Sorumlu 
Devlet Bakam Giine~ Taner ve hemen ardmdan Ba~bakan Mesut Ytlmaz, 
verilen gensoru onergeleri sonrasmda 25 Kas1m 1998 tarihinde gidilen giiven 
oylamasmda, RP, DYP ve CHP'nin oylanyla dii~iiriilmii~lerdi 139• Boylece, 
erken seyim kararmm almm1~ olmas1 da derde deva olmam1~ ve yeni bir 
Hiikumet krizi ile kar~1 kar~1ya kahnm1~t1. 1,5 ay kadar silren aray1~lar 
sonunda, 11 Ocak 1999 tarihinde Ecevit Hiikumeti kurulmu~ ve 18 Nisan 
1999 seyimlerine bu azmhk Hiikumeti ile gidilmi~ ve 20. Donem sona 
ermi~ti140• 

18 Nisan 1999 seyimleri ile olu~an TBMM'nin 21. Doneminde de, 
hiybir siyasal parti tek ba~ma Hiikumet kurabilecegi bir yogunlugu 
saglayamad1gmdan141 , yine bir koalisyon Hiikumetinin kurulmas1 

139 Bu olaym ayrmttlan iyin bkz. ONAR, Erdal - KONT ACI, Ersoy: "Bakanlarm Bireysel 
Siyasal Sorumluluguna Ele~tirel Bir Bak1~", Prof. Dr. Yahya Zabunoglu'na Armagan 
(Bastm sureci devam ettigi iyin, bastm tarihi ve sayfa numaralan verilememektedir). 
140 Burada sozii geyen olaylar iyin bkz. yukanda adt geyen Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 
4, ss. 497-614. 
141 CHP'nin, % 10 ulke baraj1m a~amad1gi iyin hiy milletvekili ytkaramadtgi 1999 
seyimlerinin sonunda, siyasal partilerin elde ettikleri milletvekili sayis1 ~oyleydi: DSP: 136, 
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ka9mtlmazd1. Bu dogrultuda, en 90k milletvekilligi kazanan DSP'nin Gene! 
Ba~kam Biilent Ecevit'in Ba~kanhgt altmda, DSP, MHP ve ANAP'10 
katthmtyla 28 May1s 1999 tarihinde kurulan Hiikumette, Ecevit Ba~bakanhk, 
MHP Genel Ba~kam Devlet Bah9eli ve ANAP Genel Ba~kam Mesut Ytlmaz 
da Ba~bakan Yard1mc1hg1 gorevlerini iistlenmi~lerdi. Onceki koalisyonlara 
gore daha uyumlu bir 9ah~ma sergileyen Hiikumetin kar~tla~ttgt en biiyiik 
sorun, 21 $ubat 2001 tarihinde patlak veren biiyiik ekonomik kriz oldu. 21 
$ubat 2001 tarihinde Milli Giivenlik Kurulu toplant1smda Cumhurba~kam 
Sezer ile Ba~bakan Ecevit arasmda ya~anan bir tartt~ma iizerine Ecevit'in 
Kurul toplanttsmt terk etmesiyle ba~layan sorunlar142, iilkenin bir bak1ma 
Cumhuriyet tarihinin en biiyiik ekonomik kriziyle kar~tla~masma yol 
a91yordu. Gerek Fazilet Partisi'nin, gerek DYP'nin Hiikumetin istifasmt ve 
erken se9ime gidilmesini istemelerine kar~m, Ecevit gorevi siirdiirmeye 
devam etti. 2 Mart 2001 tarihinde Diinya Bankasi Ba~kan Yard1mc1s1 Kemal 
Dervi~, Ekonomiden Sorurnlu Devlet Bakam olarak Hiikumette yer ald1 ve 
Dervi~, 14 Mart 2001 tarihinde diizenledigi bir basm toplanttsmda, "Ulusal 
Programm Gene! Stratejisi"ni a91klad1. S1k1 para politikasmdan vazge9ilerek 
dalgah kur sistemine ge9ilen uygulamada, bankac1hk sektorii iizerindeki 
yaptsal bozukluklar iizerine yogunla~tlm1~t1 143• ilerleyen zaman i9inde, ciddi 
tahribata yol a9an ekonomik sorunlarm ktsmen de olsa iistesinden gelinmeye 
ba~lamlm1~sa da, siyasal tabloda ba~ka onemli degi~iklikler ortaya 
91kmaktayd1. Bu baglamda, Fazilet Partisi, 22 Haziran 2001 tarihinde 
Anayasa Mahkemesi tarafmdan kapattlm1~ ve Anayasa Mahkemesi'nin 
gerek9eli Karar1, 5 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete'de yay1mland1gmda 144, 

Karar'da beyan ve eylemleriyle kapattlmaya neden oldugu belirtilen 
Milletvekilleri Nazh lhcak ve Bekir S0bac1'nm milletvekillikleri Anayasanm 
84. maddesinin o tarihte yiiriirliikte olan son f1kras1 uyannca dii~mii~tii 145• 

Aynca, Fazilet Partisi'nin kapattlmas1yla birlikte, bu Partiye mensup 105 
milletvekili de bag1ms1z kalmt~ ve bunlann bir k1sm1 20 Tcmmuz 2001 'dc 

MHP: 129, FP (Fazilet Partisi): 111, ANAP: 86, DYP: 85, Bag1ms1z: 3. Bkz. yukanda ad1 
ge,;:en Cumhuriyet'ten Giiniimiize Milletvekili Se~imleri, 1923-2002, s. 29. 
142 Bkz. 22 Mayis 2001 tarihli gazeteler. 
143 "Kara <;:ar~amba" olarak da adlandmlan 21 ~ubat Ekonomik Krizi hakkmda kronolojik bir 
a,;:1klama i,;:in bkz. http://www.belgenet.com/eko/21subat01.html (03.08.2011) 
144 Resmi Gazete, 5 Ocak 2002, Sayi: 24631 Miikerrer. 
145 1982 Anayasas1'nm, 84. maddesinin son fikrasmda, 12 Eyliil 2010 tarihinde 
halkoylamasmda kabul edilen 7 Mayis 2010 tarih ve 5982 sayih Kanunla ilga edilmeden once 
~u hiikiim bulunuyordu: "Partisinin temelli kapatllmaszna beyan ve eylemleriyle sebep oldugu 
Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ili$kin kesin kararznda belirtilen milletvekilinin 
milletvekilligi, bu kararzn Resmi Gazetede gerekr;eli olarak yay1mlandzg1 tarihte sona erer. 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi BG$kanlzgz bu kararzn geregini derhal yerine getirip Gene/ 
Kurula bilgi sunar." 
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kurulan Saadet Partisi'ne, bir kism1 da 14 Agustos 2001 tarihinde kurulan 
Adalet ve Kalkmma Partisi'ne (AK Parti) girmi~lerdi. K1smi bir degi~iklik 
de DSP'de ya~amyordu. Bu partiden aynlan ve aralarmda ismail Cem ve 
Hilsamettin Ozkan'm da bulundugu baz1 rnilletvekilleri, 22 Temmuz 2002 
tarihinde Yeni Tiirkiye Partisi'ni kurmu~lardt. Sonus;ta, Hiikumetin gerek 
200 l y1lmda ya~anan ekonomik krizden y1pranm1~ olmas1, gerek siyasal 
sahnede yeni partilerin yer almas1, bir erken ses;imi illkc gilndcmine getirmi~ 
bulunuyordu. Bu dogrultuda, Hiikumet ortaklarmdan MHP, 3 Kas1m 2002 
tarihinde ses;im yaptlmas1 is;in hareket ges;iyor ve bu konuda verdikleri 
onergenin gorii~iilmesi is;in, TBMM Ba~kanhgma ba~vurarak, tatile girmi~ 
bulunan TBMM'nin 29 Temmuz 2002 tarihinde olaganiistii toplanttya 
i;:agnlmasm1 talep ediyordu. Ses;imlerin yenilenmesi ve erken ses;imin 3 
Kas1m 2002 tarihinde yaptlmas1 yoniinde, DYP ve AK Parti Meclis Gruplan 
da ba~vuruda bulunmu~lard1; ancak, bunlardan, bu konuda Hiikumet is;inde 
ciddi bir gorii~ aynhgmm ortaya 9tkt1gm1 gostermesi a91smdan, koalisyon 
ortaklarmdan MHP'nin erken ses;im talebi, haliyle daha bir onem 
ta~1yordu 146• Goriildiigii gibi, 21. Donemde de, er ken ses;ime gidilmesini n 
ardmda, ortaya 91kan siyasal belirsizlik tart1~malanm sonlandtrmak amac1 
yatmaktayd1. 

146 MHP Meclis Grubunca TBMM Ba~kanhgma verilen onergenin bir k1smmda ~u satirlar yer 
alm1~t1: 
"Tur/dye, ii:;te ve dz:;ta olumsuz :;art/arm hakim oldugu hassas bir donemden gei:;mektedir. 
Gorevdeki iii:;iincii yzlmz geride bzrakan 57 nci Cumhuriyet Hiikiimeti, bu giii:; sorunlar 
kar:;zsmda biiyiik bir ozveriyle ve uyum ii:;inde i:;alz:;mz:; ve ba:;arzlz bir icraat ortaya 
koymu:;tur. 
Yzllarm birikimi sonucu ortaya i:;zkan agzr ekonomik sorun ve szkmtzlarm a:;zlmasz ve Tiirk 
ekonomisinin saglzklz bir yapzya kavu:;turulmasz ii:;in kapsamlz bir ekonomik programz kararlz 
bii:;imde uygulamz:;tzr. 
Bunun yam szra, Tiirkiye 'de her alanda koklii degi:;imleri saglayacak bir dizi reform hayata 
gei:;irilmi:;tir. 
Bu alanlarda kaydedilen i:;ok onemli ilerlemelere ragmen, son donemde Tiirkiye 'nin 
giindemine ta:;man siyasf belirsizlik tartz:;malarz, siyasf ve ekonomik istikrarz etkileyecek 
boyutlara ula:;m1:;t1r. 
Ekonomik alandaki geli:;melere ve ekonomik gostergelerdeki olumlu tabloya kar:;m, siyasf 
istikrarz sorgulayan bu yakla:;zmlarm giiven ortammz olumsuz bii:;imde etkiledigi goriilmii:;tiir. 
Bu durum kar:;zsmda, Tiirkiye 'deki siyasf ve ekonomik istikrar ortammm bu geli:;me ve 
dinamiklerden daha fazla etkilenmesini onlemek amaczyla, millet iradesine dayanan yeni ve 
giii:;lii bir siyasf yapmm ortaya i:;zkmaszmn saglanmasz artzk ertelenemeyecek bir zorunluluk 
haline gelmi:;tir. 
Bu yonde geli:;en :;artlarda, millet iradesinin mutlak iistiinliigii ilkesi 1:;1gmda millf iradenin 
tecelli etmesi ii:;in, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin sei:;imlerinin yenilenmesi yegdne i:;oziim 
yolu olarak kar:;zmzza i:;zkmaktadzr." T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 21, Yasama Yth: 
4, Cilt: 101, Birle~im: 121, (29.07.2002), ss. 23-24. 
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iktidarda koalisyon Hilkfimetlerinin bulundugu srrada, baz1 siyasaJ 
sorunlann ya~anmas1 daha kuvvetli bir ihtimal olsa da; yasama donemi 
bitmeden se9imlerin yenilenmesi ihtiyac1, bir siyasal partinin tek ba~ma 
iktidarda oldugu zaman da ortaya 91kabilirdi. Nitekim, 1982 Anayasas1'nm 
12 Eylill 1980 oncesinde gorev yapan baz1 politikac1lara, durumlanna gor; 
Anayasarun yiiriirlilge girmesini izleyen 5, ya da 10 yil silreyle, siyasal parti 
kurmalanm veya siyasal partilere ilye olmalanm yasaklayan (ornegin, 
Demirel ve Ecevit de bu yasak kapsammda yer ahyorlard1) Ge1yici 4. 
maddesinin kaldmlmas1m ongoren, 17 May1s 1987 tarih ve 3361 say1h 
Kanunun halkoyuna sunuldugu gilniln, halkoylamasmm sonu9lanmn henuz 
belli olmad1g1 a~am saatlerinde, Ba~bakan Turgut Ozal kamuoyuna yaptig1 

bir a91klamada, ANAP olarak erken se9ime gidilmesi i9in harekete 
ge9eceklerini a9iklam1~t1. Soz konusu tarihte, ANAP tek ba~ma iktidardayd1 

ve donemin tamamlanmasma 1 yildan fazla bir zaman vard1. Ba~bakan 
Turgut Ozal, se1yimlerin yenilenmesi talebinin TBMM'de kabul edilmesi 
ilzerine, Genel Kurulda yaptlg1 konu~mada ni9in erken se9ime gitmek 
istediklerini ~u sozlerle a91khyordu: 

" ... Biz ni9in erken se9ime gitmek istedik, konusuna gelince: Buda 90k 
a9zktzr. Tiirkiye dort senede onemli hamleler yapml$tlr, 90k onemli hamleler 
yapml$tlr ... Bu reformlar, bu degi$iklikler, tahminlerin 90k otesindedir. 
Tiirkiye ye -bizim de tabir ettigimiz gibi- 9ag atlatan degi#kliklerdir, fakat 
araya bir takzm hadiseler girdi. Tiirkiye 'de siyasf yasakhlar vardz, kzszthlar 
vardz. Eski devirlerde oldugu gibi bu siyasf yasaklar onii9 ondort sene 
devam etmedi. Bizi szkl$tlrdzklarzm zannettiler; ama hakikatte bir bu siyasi 
yasaklarm millet oniinde kaldmlmaszm istedik, referandumu getirdik. 
Referandumda, sadece, milletin oniine gidip yasaklarm kalkmasmm daha 
dogru olacagzm ifade etselerdi belki referandumda biz on/aria ciddf bir 
miicadeleye girmezdik; ama maalesef, Anavatan iktidarmz yogun $ekilde bir 
yzpratma kampanyasma girdiler, meseleyi de bir se9im atmosferine 
biiriindiirdiiler. Kendimizi miidafaa mecburiyetinde kaldzk. iyi olmu$fur. 

Neticede $U belirsizlik meydana gelmeye ba$lad1: Referandumda ne 
olacak? Dz$ ii/em Tiirkiye ye hakikaten onem veriyor. Gorkemli mitingler 
yaptzlar, 90k para sarf ettiler. Bu mitinglerin sonunda da dz$arzda $6yle bir 
kanaat belirmeye ba$f adz: Acaba, Anavatan iktidarz bir se9imde durabilecek 
mi? Bu soz yaygm hale geldi. Referandumun sonu9larz bunu tamamzyla 
silmi$fir; fakat bir problem bzrakml$flr; o da $Udur: Tiirkiye, oniimiizdeki be§ 
senede yeni hamleler yapmak mecburiyetindedir. Se9ime bir sene kala bir 
iktidarm belki 90k biiyiik hamleler yapabilmesi kolay degildir. i$te bir be§ 
seneyi daha garanti olarak gorerek oniimiize almak istemedik. Bu tahmini 
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referandumdan evvel yaptzk; ama iliimm, referandumda sandzklarm 
kapatzldzgz saatte yaptzk ... " 147 

6zal'm konu~masmdan da anla~dacag1 gibi, 1987 yilmda alman erken 
se9im kararmm atchnda, iktidarda bulunan ANAP'm, hem siyasi yasakhlann 
se9imlerde aday olabilme imkamm elde ettiklerinde, se9menlerin 
tercihlerinin degi~ip degi~meyeceginin gorillmesi, bir diger deyi~le ANAP'm 
yeniden tek ba~ma iktidara gelip gelemeyeceginin belirlenmesi; hem de, 
beklendigi gibi, tekrar tek ba~ma iktidara gelinirse, yeni giri~imlere 
kalk1~abilme imkanma ula~abilme amac1 yatmaktayd1. 

} 

Gorilldiigil gibi, 1982 Anayasas1'nda ongorillen 5 ydhk yasama donemi, 
siyasaljer9eklikt~ i~lememi~tir ve degi~ik nedenlerle, 9ogu kez bu donemin 
tamamlanmasmdan epeyce once bir erken se9ime gidilmi~tir. Ancak, biitiin 
bu anlatllanlardan sonra, ~u hususun gozden uzak tutulmamas1 gerektigini 
dii~iiniiyoruz. Yasama donemi 5 y1ldan 4 yda indirildiginde, erken se9ime 
gitme gereksinimi tiimiiyle ortadan kalkacak degildir. 4 y1lhk bir yasama 
donemi ongorillmii~ oldugunda da, bir koalisyon iktidarmda sorunlar 
ya~anabilir ve yasama orgammn mevcut yap1s1 i9inde bu sorunlann 
9oziilmesi miimkiin gorilnmiiyorsa, bir erken se9ime gitmek, ka91mlmaz 
olabilir. Yine, bir siyasal partinin tek ba~ma iktidarda bulundugu srrada da, 
siyasal ya~amda kari1 kar~1ya kahnan 90k onemli bir olay iizerine, yasama 
donemi 4 y1l oldugu halde, omegin 3. yilm i9inde veya sonunda erken 
se9ime gitme geregi duyulabilir. Nihayet, o an i9in ya~anan hi9bir sorun 
olmachg1 halde, tek ba~ma iktidarda bulunan bir siyasal parti, bir siire sonra 
kar~1 kar~1ya kalmacag1m tahmin ettigi baz1 ciddi ekonomik veya sosyal 
sorunlarla ugra~rrken, ya da bu sorunlarm ardmdan y1pranm1~ken se9ime 
gitmek yerine, o sorunlar heniiz ya~anmaya ba~lamadan bir erken se9im 
yapmay1 ve se9imden ba~anh 91karsa, kar~da~dacagm1 tahmin ettigi 
sorunlarla, yeni 4 ydhk donem i9inde ugra~may1 daha aktlc1 buldugu i9in de, 
bir erken se9im dii~iinebilir. K1saca, biz, yasama doneminin 4 veya 5 yil 
olmas1 arasmda 90k biiyiik bir fark gormiiyoruz ve donemin 5 yddan 4 yda 
indirilmesinin, ileride erken se9ime gidilme ihtimalini tiimiiyle ortadan 
kaldrrd1g1m dii~iinmiiyoruz. Nitekim, daha once gordiigilmiiz gibi, yasama 
doneminin 4 y1l oldugu 1924 Anayasas1 zamamnda, bu sure dolmadan erken 
se9ime gidildigi olmu~tur; aym ~ekilde, Millet Meclisi i9in yine 4 yilhk bir 
siirenin benimsendigi 1961 Anayasas1 doneminde de, Millet Meclisi, 5 Nisan 
1977 tarihinde alchg1 bir parlamento karanyla, se9imlerin yenilenmesini 

147 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 17, Yasama Y1h: 5, Cilt: 44, Birle~im: 3 
(Olaganiistii), (16.10.1987), s. 249. 
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kararla~tmru~ 148 ve bu dogrultuda, esasmda 1977 y1hmn Ekim ay1 ortasmcta 
yapilmas1 gereken se9im, 5 Haziran 1977 Pazar gilni.i yapilm1~t1r. 

bb- Cumhurba~kanmm Gorev Silresi ile Yasama Donemi Silresinin 
Aym Olmamasmm istenmesi 

2007 y1hnda yapilan Anayasa degi~ikligiyle, TBMM'nin gorev 
si.iresinin 5 yddan 4 yda indirilmesinin gerek9esinde, hi9bir yasama 
doneminin 5 y1h tamamlamam1~ olmas1 d1~mda, bundan boyle 5 yd i9in balk 
tarafmdan se9ilecek Cumhurba~kanmm gorev si.iresi ile TBMM'nin gorev 
si.iresinde fark yarat1lmas1 ve boylece Cumhurba~kanmm yans1zhg1mn 
korunmasmm ama9land1g1 da belirtilmekteydi. Bu baglamda, AK Parti Grup 
Ba~kam, Grup Ba~kanvekilleri, Anavatan Partisi Grup Ba~kanvekili ve 354 
milletvekilince haz1rlamp TBMM Ba~kanhgma sunulan Anayasa degi~ikligi 
teklifinin "Genel Gerek9e"sinde ~u satlrlar yer alm1~ bulunuyordu: 

"Parlamenter sistemde cumhurba:jkanz yasama, yurutme ve yargz 
organ/an arasmdaki uyumu devlet ba:jkanz sifatzyla saglar ve devleti temsil 
eder. Turkiye Cumhuriyeti 'nin en buyuk temsil makamz olan 
Cumhurba:jkanznm se<;ilmesinde, se<;im tabanzmn geni:jletilmesi yani 
Cumhurba:jkanzm ha/km se<;mesi, demokratik katzhmm saglanmasz 
bakzmmdan daha ileri bir duzenleme olacaktzr. 

Cumhurba:jkammn halk tarafindan se<;imi (bizce, buraya "ile" veya 
"sayesinde" kelimesi eklenmeliydi. E.O.), dogrudan demokrasinin de bir 
uyarlamasz, yonetenleri belirleme surecine milletin etkin katzlmasz 
saglanacakflr. 

Bu degi:jiklikle, Turkiye Buyuk Millet Meclisi se<;imlerinin 4 yzla 
du:jurulmesinin ongorulmesi, suresi 5 yzl olan Cumhurba:jkanma gorev 
suresinde farkh siyasal <;ogunlukla birlikte <;ah:jma imkanz saglayacak ve 

148 M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 4, Toplant1: 4, Cilt: 26, Birle~im: 76, (05.04.1977), ss. 
384-394, 412-415. 
Millet Meclisi'nde, 1977 yilmda, sei;imlerin, normal zamanmdan ortalama 4 ay kadar one 
almmasma yo! ai;an erken sei;im karan verildiginde, iktidarda Adalet Partisi (AP) Gene! 
Ba~kan1 Demirel 'in Ba~kanhgmda, Milli Seliimet Partisi (MSP), Cumhuriyet<;i Giiven Partisi 
(CGP) ve Milliyet<;i Hareket Partisi (MHP)'nin kat1hm1yla olu~an bir koalisyon hiikumeti 
bulunuyordu. 1973 sei;imlerinden sonra Ecevit'in Ba~kanhgmda kurulmu~ olan CHP - MSP 
koalisyon Hiikiimeti, Ecevit'in istifas1 ilzerine son bulunca, bir sure, Millet Meclisi'nden 
giivenoyu alamayan Cumhuriyet Senatosu ilyesi Sadi Irmak'm Ba~kanhgmda kurulmu~ olan 
bir teknokrat Hiikumeti gorev yapm1~; daha sonra, 31 Mart 1975 tarihinde, AP Gene! Ba~kam 
Demirel'in Ba~kanhg1 altmda, MSP, CGP ve MHP'nin kat1ld1g1 bir koalisyon Hiikumeti 
kurulmu~tu. Bu geli~meler ii;in bkz. Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1961 - 1980, Cilt: 3, Yap1-
Kredi Yayinlan, Oi;uncil Bas1m, istanbul 2002, s. 364. 
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halkm se<;tigi Cumhurba~kammn tarafszz, partiler ustii bir tutum 
sergilemesini mumkun kzlacaktzr ... " 149 

Goriildilgil gibi, 2007 degi~ikliginde, yasama doneminin 5 ytldan 4 y1la 
indirilmesinin nedeni, sadece, o gilne kadar TBMM'nin 5 y1h his; 
tamamlamam1~ ve s;ogu kez 4 ilncil y1hn sonunda erken ses;im karan almm1~ 
olmas1 degildir. Bunun yam Sira, degi~iklik teklifi yap1lana kadar TBMM'ce 
7 ytlhk bir silre is;in ses;ilen Cumhurba~kanmm, bundan boyle halk 
tarafmdan ve 5 ytlhk bir silre i9in ses;ilecek olmas1 da, teklifte TBMM'nin 
gorev silresinin 5 y1lda~ 4 yila indirilmesinin bir nedeni olarak 
ongoriilmektedir. Yukanda aynen aktard1g1m1z Genel Gereks;e'de de a91k9a 
ifade edildigi gibi, boylece, Cumhurba~kamnm gorev silresinin yasama 
orgammn gorev silresi ile ortil~memesi saglanacak ve Cumhurba~kanmm, 
yerine gore, 1 y1l is;in dahi olsa, farkh siyasal s;ogunluklarla s;ah~mak 
durumunda kalma ihtimali, kendisini, tarafs1z, partiler ilstil bir tutum 
sergilemeye yonlendirecektir. Cumhurba~kamnm gorev silresi ile onu ses;en 
yasama organmm gorev silresinin farkh olmas1, genelde, Cumhurba~kanmm 
sadece ses;im Sirasmda yasama organmda s;ogunlugu elinde bulunduran ve 
bilyilk bir olas1hkla kendisine oy verdigi dil~ilnillen siyasal parti veya siyasal 
partiler ile degil, fakat digerleri ile de uyumlu 9ah~mas1 a91smdan ongoriilen 
bir yontemdir. Nitekim, gerek 1961 Anayasas1' nda, gerek 1982 
Anayasas1'mn ilk ~eklinde, bu amas;la Cumhurba~kanmm gorev silresi ile 
yasama organmm gorev silresi farkh tutulmu~tu 150. Ancak, 

149 TBMM S. Sa)'ISI: 1409, "Adalet ve Kalkmrna Partisi Grup Ba~kam Siirt Milletvekili 
Recep Tayip Erdogan, Grup Ba~kanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara 
Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk <;:elik, Ordu Milletvekili Eyiip Fatsa, 
istanbul Milletvekili irfan Gtindtiz ve Anavatan Partisi Grup Ba~kanvekili Ankara 
Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmu~oglu ile 354 Milletvekilinin; Tiirkiye Cumhuriyeti 
Anayasas1mn Baz1 Maddelerinde Degi~iklik Yap1!mas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/1015), T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 
156, Birle~im 102'nin sonuna ekli, (07.05.2007), s. 7. 
150 Omegin 1961 Anayasas1'nda Cumhurba~kam 7 )'lihk bir sure i9in se9ilirken, Millet 
Meclisi 4 )'Ii ve Cumhuriyet Senatosu da her iki )'Iida bir 1/3 'tin tin yenilenmesi ko~uluyla 6 
yil i9in se9ilmekteydi. Cumhurb~kam, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nun birlikte 
topland1g1 TBMM Birle~ik Toplantismda 7 )'lihk bir siire i9in se9ildiginde, kendi gorevi 
devam ederken, arada se9ime giden Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyet Senatosu'nun daha 
farkh bir kompozisyona sahip olacag1m goz ontinde bulundurmak ve olabildigince 
yans1zhgm1 korumak konumundayd1. Nitekim, 1961 Anayasas1'nm Cumhurb~kanmm 
se9imini dtizenleyen 95. maddesinin gerek9esinde, bu hususa a91k9a i~aret edilmi~ti. Sozii 
edilen gerek9ede ~oyle deniliyordu: 
"Eski Anayasamzzda Cumhurba~kam gerek siiresi gerek biinyesi balammdan T.B.MM 'ne 
szkz surette baglz bulunuyordu. Bu durum, umumiyetle Mee/is Hiikiimeti sisteminin neticesi 
sayzlmz~tzr. 
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Cumhurba~kamnm torensel bir konumda bulundugu parlamenter hiikumet 
sisteminin benimsendigi bir siyasal yapdanmada i~levsel olabilecek bu tur 
bir sure farkhhgmm, Cumhurba~kamn dogrudan balk tarafmdan seyilecegi 
bir sistemde kendisinden bekleneni saglayabilecegi yok ~iiphelidir. Binlerce, 
hata milyonlarca seymen tarafmdan seyilecek bir Cumhurba~kam adaymm, 
seyimi sirasmda biryok vaatlerde bulunmas1, seyilebilmek iyin bir veya 
birden yOk siyasal partinin dcstcgini saglamaya yah~mas1 bir bakuna 
kay1mlmazd1r. Bu nedenle, dolayh bir biyimde de olsa, bir siyasal parti veya 
baz1 siyasal partiler tarafmdan aday gosterilmi~ ve seyim siirecinde onlar 
tarafmdan desteklenmi~ bir ki~inin, Cumhurba~kam seyildiginde, tamamiyle 
yans1z, tarafs1z olabilmesi yok zordur, hatta irnkans1zd1r. Haliyle, 
Cumhurba~kam seyilen aday, seyim oncesinde seymenlere verdigi sozleri, 
bulundugu vaatleri geryekle~tirmeye ugra~acak, bir diger deyi~le, giinliik 
politikada etkin bir rol iistlenecektir. Arkasmda milyonlarca seymenin 
oyunun olmasmm saglad1g1 me~ruiyetin, Cumhurba~kamm, yetkilerini 
sonuna kadar kullanmaya zorlayacagm1, onu yok giiylii bir politik aktor 
haline getirecegini gozden uzak tutmamak gerekir. Beri yanda, yiiriitme 
organmm ikinci kanadm1 olu~turan Hiikumetin, yasama organmm 
yogunlugunun giivenine sahip olmas1 zorunlulugu, beraberinde, yasama 
yogunluguna sahip olan siyasal parti veya partiler ile, Cumhurba~kamm 
dolayh bir biyimde de olsa aday gosterrni~ ve onu seyimler s1rasmda 
desteklemi~ olan siyasal parti veya partiler yogunlugunun aym veya farkh 
olmalan durumunun sorgulanmasm1 getirecektir. Geryekten, eger 
Cumhurba~kammn yakm oldugu siyasal gorii~, yasama organmda da 
yogunluktaysa, sorun dogmayacaktir, yiinkii Hiikumet de o siyasal gorii~iin 
yanda~1 olacak ve Cumhurba~kam ile uyumlu bir birliktelik sergileyecektir. 
Fakat, 4 ydhk siiresi doldugu iyin Cumhurba~kanmdan daha once seyime 
gitmi~ olan yasama organmda fark11 bir yogunluk olu~ursa, Hiikumet, bu 
yeni yogunluk tarafmdan kurulacag1 1ym, izlenecek politikamn 
saptanmasmda ve uygulanmasmda, Cumhurba~kam ile Hiikumet arasmda 

Yiiriitme ve yasama organlarz araszndaki miinasebetleri umumiyetle parlamenter sistem 
fr;inde diizenlemeyi istihdaf eden tasarz, Cumhurba§kammn tarafszzbgzm saglamak 
maksadiyle gorev siiresini Meclislerin siiresinden tamamen bagzmszz hale getirmi$1ir ... " Bkz. 
OZTORK (1966 b): s. 2847. 

Aym ~ekilde, 1982 Anayasasmm 2007 yilmda yapilan degi~iklik oncesindeki ~ekli 
uyarmca, Cumhurba~kanmm, TBMM tarafmdan 7 yilhk bir sure ir,:in ser,:ilecegini ongoren 
101. maddesinin gerekr,:esinde de ~oyle denilmekteydi: 

"Parlamenter rejimde Cumhurba$kammn tarafszzlzgz esas le$kiliit hukukumuzda 
tarll$zlmaz bir ilkedir. Bu ilkeye yine bagb kalznmz$1lr ve Cumhurba$kammn yine 7 yzllzk bir 
siire i(:in se(:ilecegi benimsenmi$1ir ... " "Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasans1 ve Anayasa 
Komisyonu Raporu, Dam~ma Meclisi S. Sayis1:l66'ya l inci Ek, Dam~ma Meclisi Tutanak 
Dergisi, Cilt: 7, 04.08. I 982 tarihli 120. Birle~im Tutanag1 sonuna ekli, s. 47. 
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ciddi gorii~ aykmhklan ya~anacakttr. Bir farkh anlattmla, yan-ba~kanhk 
sistemlerinde, halk tarafmdan se9ilen Cumhurba~kam ile yasama 
90gunlugunun ve o 9ogunlugun gilvenine dayanan Hiikumetin farkh siyasal 
gorii~leri benimsemelerinin ortaya 91karacag1 krizler, yan-ba~kanhk 
sisteminin en sorunlu yoniinii olu~turmaktadtr ve bundan tiimiiyle uzak 
kalabilmek miimkiin degildir151 • Cumhurba~kanmm benimsedigi siyasal 
gorii~ ile Hiikumetin benimsedigi siyasal gorii~iin farkh olmas1 durumunda, 
yuriitme organmm doruklannda, Cumhurba~kam ile Ba~bakan arasmda s1k 
s1k 9att~ma ya~anmas1 ka91mlmaz olacakttr. Nitekim, Fransa'da, halk 
tarafmdan se9ilen Cumhurba~kam ile yasama 9ogunlugunun ve ondan 
kaynaklanan Hiikumetin farkh siyasal gorii~lere sahip oldugu 3 ayn 
"cohabitation" doneminde 152 ya~anan sorunlar nedeniyledir ki, 2000 ytlmda 
gidilen bir Anayasa degi~ikligiyle, Cumhurba~kamnm 7 ytl 19m 
se9ilmesinden vazge9ilmi~ ve Cumhurba~kanhg1 se9imi ile Milli Meclis 
se9iminin aym ytl i9inde yap1labilmesi amac1yla, Cumhurba~kanmm gorev 
siiresi, Hiikumetin dayand1g1 Milli Meclis'inki gibi 5 y1la indirilmi~tir. 
Boylece, birbirine 90k yakm zamanda yap1lan Cumhurba~kanhg1 ve Milli 
Meclis seyimlerinde, se9menlerin tercihlerinde biiyiik bir fark 
ya~anmayacag1 bekleniyordu. Ger9ekten de, 2002 y1lmda, once 
Cumhurba~kanhg1, ardmdan Milli Meclis 19m yap1lan se9imlerde, 
Cumhurba~kanhg1m ikinci turda merkez sag gorii~lii Chirac, Milli Meclis 
9ogunlugunu da yine merkez sag kazand1gmdan; Cumhurba~kam ile yasama 
9ogunlugu ve ona dayah Hiikumetin farkh siyasal kanata mensup olmalan 

151 Her ne kadar, doktrinde halk tarafmdan sei;:ilse bile bir Cumhurbakanmm, parlamenter 
sistemdeki bir Cumhurba~kam gibi tiimiiyle torensel bir konumda kalmayi siirdiirebilecegi 
savunuluyor ve bu tiir bir yapilanmaya "Ba~kanh Parlamenter Sistem" ad1 veriliyorsa da; 
izlenen politikalarm saptanmasmda ve yiiriitiilmesinde hii;:bir rol iistlenmeyecekse, 
Cumhurba~karum niye halkm sei;:ecegi sorusuna ne cevap verilecegi bir yana; ba~ta torensel 
bir konumda kalmayi tercih etmi~ bir Cumhurba~kanmm, halk tarafmdan sei;:ilmi~ olmasmm 
saglayacag1 biiyiik me~ruiyete s1gmarak, gerektiginde aktif bir konum iistlenmesi ve 
yetkilerini zorlamas1 ihtimali, hii;: de uzak bir ihtimal degildir. B~kanh Parlamenter Sistem 
hakkmda ayrmt!h bir i;:ah~ma ii;:in, bkz. OZSOY, $ule: Ba~kanh Parlamenter Sistem, XII 
Levha Yayinlar1, istanbul 2009. 

Halk tarafindan sei;:ilen Cumhurba~kam ile yasama i;:ogunlugunun farkh siyasal gorii~e 
sahip olmalarmm getirecegi sorunlar ii;:in ayr1ca bkz. ESEN, Selin: Tiirkiye'de 
Cumhurba§kanznzn Dogrudan Halk Tarafindan Ser;ilmesinin Siyasal Sisteme Olas1 
Yanszmalari ", Miimtaz Soysal'a Armagan, Miilkiyeliler Birligi Vakfi Yayim, Ankara 2009, 
ss. 249-277; GONEN<;, Levent: "Tiirkiye 'de Ba§kanlzk Sistemi Tartz§malari ", Giincel 
Hukuk, Haziran 2011/6-90, ss. 14-16; ONAR, Erda!: "Tiirkiye 'nin Ba§kanlzk veya Yari
Ba§kanlzk Sistemine Ger;mesi Dii§iiniilmeli midir? ", Ba~kanhk Sistemi, Tiirkiye Barolar 
Birligi Yayim, Yayina Haz1rlayan: Teoman Ergiil, Ankara 2005, ss. 71-104. 
152 Fransa'da, Cumhurba~kam ile Milli Meclis ve ondan kaynaklanan Hiikumetin farkh 
siyasal gorii~e sahip olmalan durumuna, "bir arada ya~ama" anlamma gelen "cohabitation" 
ad1 verilmektedir. 
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durumu, yani "cohabitation" donemi sona ermi~ti. Bizce, iilkemizde de, 
esasmda ah~tig1m1z parlamenter sistemden uzakla~mam1za ve yan-ba~kanhk 
sistemine ge9i~imize yol a9acag1 i9in benimsemedigimiz halde, madem 2007 
y1h Anayasa degi~ikligi ile Cumhurba~kamnm balk tarafmdan se9ilmesi 
yontemi kabul edilmi~tir, o zaman hi9 olmazsa Cumhurba~kammn gorev 
silresi ile yasama organmm gorev silresi farkh olmamahyd1. Boylece, ayn1 

veya birbirine 90k yakm bir tarihte yap1lacak Cumhurba~kanhg1 se9imi ile 
TBMM se9imlerinde, biiyiik bir olas1hkla se9menlerin siyasal tercihlerinde 
bir fark ya~anmayacak ve yilriltme organmm doruklarmda, l y1l i9in dahi 
olsa, birbirine zit siyasal goril~te bir Cumhurba~kam ile bir Ba~bakanm 
bulunmasmm onilne ge9ilmi~ olacakt1. Bir kez daha deginmek gerekirse, her 
ne kadar, bu tilr farkh silre ongorillmesiyle, Cumhurba~kanmm, yans1z, 
partiler ilstil bir konumda kalmas1 ama9lamyorsa da; dogrudan balk 
tarafmdan se9iliyor olmanm yaratacag1 90k gii9lil konumdaki bir 
Cumhurba~kam i9in, gilnlilk politikaya kan~mama, siyasal tercihlerde 
bulunmama biiyiik ol9iide imkans1zdir. Se9im sirasmda dogrudan veya 
dolayh bir bi9imde bir parti veya baz1 siyasal partilerce aday gosterilen, 
se9im propagandalan s1rasmda o parti veya partilerce desteklenen, buna 
kar~1hk ba~ka baz1 siyasal partilerce kar~1 91kdan bir Cumhurba~kanmm, 
se9ildikten sonra, se9im oncesinde ve se9im silrecinde ya~ananlardan kendini 
soyutlamasm1, vaatlerini unutmas1m, siyasal olaylarla hi9 ilgilenmemesini, 
tilmilyle partiler ilstil bir kimlige biirilnmesini beklemek ger9ek9i degildir. 
Bir diger deyi~le, sahip oldugu ve savundugu siyasal goril~leri nedeniyle 
kendisine milyonlarca oy verilmi~ bir Cumhurba~kanmm, ortada bu oylar 
yokmu~9asma, ko~esine 9ekilmesi ve yilriltme organmm etkin ba~1 rolilnil 
ilstlenmeyi, tamamiyle farkl1 bir diinya goril~ilne sahip bulunan Ba~bakana 
b1rakmas1 beklenmemelidir. 0 zaman, yap1lmas1 gereken ~ey, yilriltmenin 
birinci kanadm1 olu~turan Cumhurba~kam ile ikinci kanadm1 olu~turan 
Ba~bakanm, milmkiin oldugu kadar aym siyasal goril~e sahip ki~iler 
olmalanm saglayacak yontemleri geli~tirmektir. Cumhurba~kammn gorev 
silresi ile Ba~bakanm i9inden kaynaklanacag1 TBMM'nin gorev silresinin 
aym olmas1 ve se9men kiitlesinin her ikisi i9in, ya aym giln, ya da birbirine 
yakm tarihlerde oy vermeleri, Cumhurba~kam ile Ba~bakamn aym siyasal 
goril~il benimseyen ki~iler olmasmm saglanmasma katk1 saglayacaktir. 

Her ne kadar, Cumhurba~kamnm gorev silresi ile TBMM'nin gorev 
silresi aym olsa bile, Cumhurba~kanhg1 makammm istifa veya olilm gibi 
nedenlerle bo~almas1 ve yeni bir Cumhurba~kam se9imine gidilmesi, ya da 
TBMM'nin alacag1 bir se9imlerin yenilenmesi karan sonrasmda erken se9im 
yap1lmas1 yilziinden, Cumhurba~kanmm gorev silresi ile TBMM'nin gorev 
silresi arasmdaki uyum bozulabilir ve bir "cohabitation" durumu ortaya 
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<;tkabilirse de; sadece bir olas1hga dayah boyle bir olgu ile kar~tla~ma riskine 
51g1mp, bu tilr bir "cohabitation" un ya~anmas1 riskini s;ok daha beklenir 
ktlan, Cumhurba~kanmm gorev siiresi ile TBMM'nin gorev silresini farkh 
dilzenleyen Anayasa kurahm savunmak bize gers;eks;i goriinmemektedir. Bu 
nedenle, eger Cumhurba~kanmm dogrudan balk tarafmdan ses;ilmesine 
yonelik diizenleme korunacaksa, TBMM'nin gorev siiresmm de, 
Cumhurba~kanmm gorev siiresi gibi 5 ytl olarak belirlenmesi daha isabetli 
olacakttr kamsmday1z. 

c- 21 Ekim 2007 Tarihinde Halkoylamasmda Kabul Edilen 
Degi~ikligin, 22 Temmuz 2007 Tarihinde Yapdan Se~imlerle Olu~an 23. 
Donem TBMM'nin Siiresi Uzerine Etkisi 

Anayasa degi~ikligine ili~kin 5678 say1h Kanun'un yasama donemini 5 
ytldan 4 ytla indiren diizenlemesinin 21 Ekim 2007 tarihinde yap1lan 
halkoylamasmda kabul edilip yiiriirliige girmesinden 3 ay once, 22 Temmuz 
2007 tarihinde yaptlan erken ses;imle 23. Donem TBMM olu~mu~tu. 
Gers;ekten, 2007 y1hmn Nisan aymda Cumhurba~kanhg1 ses;imlerinde 
ya~anan kriz iizerine, bir yandan Anayasamn yukanda sozilnii ettigimiz 
hilkiimlerinde degi~iklige kalk1~tlm1~, ote yandan normalde 2007 y1h Ekim 
aymm son haftasmda, ya da Kas1m aymm ba~lannda yap1lmas1 gereken 
genel ses;imlerin, biraz one almarak 22 Temmuz 2007 tarihinde yap1lmas1 
kararla~tmlm1~tl. Bu baglamda, 21 Ekim 2007 tarihinde halkoylamas1 
yap1hp, 5678 sayih Kanun'un Anayasamn 77. maddesinde yasama donemini 
4 ytl olarak saptayan yeni diizenlemesinin yiiriirliige girmesinden 3 ay once, 
TBMM'nin 3 May1s 2007 tarihli 98. Birle~iminde ald1g1 erken ses;im karan 
dogrultusunda153, 22 Temmuz 2007 Pazar gilnii TBMM ses;imleri yap1lm1~t1. 

Ne var ki, o tarihte TBMM'nin yasama donemini 4 yila indiren 77. 
maddenin yeni hiikmii heniiz halkoylamasmda kabul edilmedigi is;in, yasama 
donemini 5 y1l olarak ongoren hiikiim hala yiiriirliikteydi ve bu nedenle 22 
Temmuz 2007 tarihinde yap1lan ses;imlerle ses;ilen milletvekilleri, 22 
Temmuz 2007 tarihi itibariyle 5 ytl is;in ses;ilmi~ goriiniiyorlard1. Ancak, 21 
Ekim 2007 tarihinde gers;ekle~tirilen halkoylamasmda kabul edilen Anayasa 
degi~ikligi ile TBMM'nin yasama donemi 4 ytla indirilince, bu kabulden 3 
ay once yaptlan ses;imlerde ses;ilen milletvekillerinin gorevlerinin ne zaman 
sona erecegi, bir diger deyi~le, 23. donem TBMM'nin 5 y1l m1, yoksa 4 ytl 
m1 gorev yapacag1; daha somut bir anlattmla, bir erken ses;im karan 
almmad1g1 takdirde, sonraki ses;imlerin Temmuz 2011 'de mi, yoksa 
Temmuz 2012'de mi yaptlmas1 gerektigi sorusu ortaya 91kt1. Bizce, bu 

153 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Di:inem: 22, Yasama Y1h: 5, Cilt: 155, Birle~im: 98, 
(03.05.2007), ss. 509-524, 525-532. 
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soruya verilmesi gereken yamt, Temmuz 2011 olmahdtr. (:iinku, 
"milletvekilligi", bir "hukuki durum", bir "statii"diir ve gerek Anayasada 
gerek diger kanunlarda ongoriilen kurallarda belirtilen yontemle; 
dogrultusunda, ko~ullara sahip olan ki~iler milletvekili sec;:ilmekle, bu 
"genel", "objektif' ve "ki~ilik d1~1" nitelik gosteren statiiye, hukuki duruma 
girmektedirler. Nasil, milletvekillerinin yetkilerini diizenleyen kurallarda 
yapilacak degi~iklikler sonrasmda, bu degi~iklikten once milletvekili olan ve 
halen bu gorevi siirdiiren ki~iler, yetkilerde yap1lan degi~ikligin kendilerini 
baglamayacagm1, c;:iinkii milletvekili adayhgma ba~vururken var olan 
yetkilerin farkh oldugunu ileri siiriimezler ise, aym ~ekilde, 
milletvekilliginin gorev siiresinde yap1lan degi~ikligin de kendilerine 
uygulanamayacag1m savunamamalan gerekir. 2007 y1lmda milletvekili olan 
bir ki~i, daha sonra bu siirede bir degi~iklige gidildiginde, benim gorev 
siirem 5 yildtr, c;:iinkii ben yasama donemi 5 y1l iken sec;:ilmi~tim 
diyememelidir. Genel, objektif ve ki~ilik d1~1 bir nitelik gosteren 
"milletvekilligi" hukuki durumunda yapllm1~ olan degi~iklikler, o hukuki 
duruma girmek ic;:in aranan ko~ullara yonelik bir degi~iklik olmad1kc;:a, daha 
once o hukuki duruma girmi~ olan herkesi kapsayacakttr. Bu durumda, 2007 
sec;:imleriyle milletvekili sec;:ilmi~ olan bir ki~i, sec;:imden 3 ay kadar sonra 
halkoylamasmda kabul edilmekle kesinle~en bir Anayasa degi~ikligi ile 
yasama doneminin 5 yildan 4 yila indirilmesi iizerine, bu degi~iklik benim 
ic;:inde bulundugum donemi kapsayamaz, c;:iinkii ben sure 5 yll diye 
milletvekili olmu~tum, 4 y1la indirilecegini bilseydim milletvekili olmazd1m 
diyemeyecektir154• Ancak, bu soylediklerimizi Anayasam1zm 2. maddesinde 
Cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak belirtilen "hukuk devleti" ilkesi 
1~1gmda degerlendirmemiz gerekir. Bu baglamda, bir hukuki duruma, statiiye 
yonelik degi~ikliklerin, hic;:bir makul gec;:i~ siiresi tammadan, o statiide 
bulunan ki~ileri olumsuz yonde derhal etkiyecek olmas1, hukuk devleti 
ilkesiyle bagda~mayacag1 ic;:in savunulamaz. Gene! kabul gormii~ bir 
anlatimla, hukuk devletinin, ki~ilerin hukuki giivenlik ic;:inde bulunduklan, 
devletin eylem ve i~lemlerinin yarg1 denetimine tabi oldugu bir sistemdir 
bic;:iminde tammlanabilecegini dikkate ald1g1m1zda, bir hukuki durum ic;:inde 
bulunan ki~ilerin gorev siirelerinin, makul bir gec;:i~ evresi tamnmadan, 
ak~amdan sabaha k1saltllmas1 ve bu nedenle gorevlerinin sona ermesi 
halinde, o ki~ilerin hukuki giivenlik ic;:inde bulunduklannm soylenemeyecegi 
a91kttr. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, Emekli Sand1g1 Kanununda 
degi~iklige giden ve kamu gorevlilerinin zorunlu emeklilikleri ic;in 
ongoriilen 65 ya~1, 61 'e indiren 8 Temmuz 2003 tarih ve 4919 say1h Kanunu 

154 "Hukuki durum" veya "statii" kavram1 i1rin bkz. OZYORUK, Mukbil: idare Hukuku 
Dersleri, (Teksir), Ankara 1972-1973, ss. 36-37. 
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iptal ederken, bu tilr bir gerekc;eye de dayanm1~t1. Soz konusu Kanun, 61 
ya~1 zorunlu emeklilik ya~1 olarak belirtirken, yiiriirliige girdigi tarihte 61 
ya~m1 doldurmu~ olanlara 1 aydan 6 aya kadar degi~en, kademeli bir 
uygulama siiresi getiriyordu. Yani, bu Kanun, 61 ya~m1 doldurmu~ olan 
ki~ilerin ic;inde bulunduklan ya~a gore, kimileri iizerinde 1 ay, kimileri 
uzerinde ise 6 ay sonra hiikiim ifa edecekti. Anayasa Mahkemesi 'nin, soz 
konusu Kanunu iptal eden 8 Ekim 2003 tarih ve Esas 2003/67, Karar 
2003/88 say1h iptal kararmm gerekc;esinin bir klsmmda ~oyle denilmekteydi: 

" .. . Anayasa 'nm 2. maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri arasmda 
sayilan hukuk devleti, insan haklarma dayanan, bu hak ve ozgiirlukleri 
koruyup gii<;lendiren, eylem ve i$lemleri hukuka uygun olan, her alanda 
adaletli bir hukuk diizeni kurup bunu geli$firerek siirdiiren, hukuk 
giivenligini gen;ekle$firen, Anayasa ya aykm durum ve tutumlardan 
ka<;man, hukuku tum devlet organlanna egemen kzlan, yargz denetimine 
a<;zk, yasalann iistiinde Anayasa 'nm ve yasakoyucunun da bozamayacagz 
temel hukuk ilkeleri bulundugu bilincinde olan devlettir. Bu baglamda, 
hukuk devletinde yasakoyucu, yasalann yalmz Anayasa ya degil, evrensel 
hukuk ilkelerine de uygun olmaszm saglamakla yiikiimliidiir ... 61 ilii 65 ya$ 
arasmda olup, devlet biirokrasisinin iist kademelerinde yer alan ve kamu 
hizmetinin b(J$an ile siirdiiriilebilmesi i<;in gerekli bilgi, birikim ve deneyime 
sahip <;ok sayzdaki ki$inin gorevine, hukuk giivenligini sarsmayacak 
bicimde makul ve olciilii bir gecis siireci ongoriilmeksizin (a.b.c;.) yasa ile 
son verilmesinin kamu hizmetinin goriilmesini olumsuz yonde etkileyecegi 

kt " 155 ac;z zr ... 

Hemen anla~Ilacag1 iizere, Anayasa Mahkemesi, bir hukuki durum 
ic;inde bulunan ki~ileri kapsayan yeni bir yasal diizenlemenin getirecegi baz1 
yiikiimliiliiklerin, derhal veya c;ok k1sa bir sure sonra herkese uygulamyor 
olmas1m ve ki~ilerin bu uygulamadan zarar gormelerini, hukuk devleti 
ilkesine ve evrensel hukuk ilkelerine aykln bulmaktayd1. Mahkemeye gore, 
bu tilr yeni diizenlemelerin, ki~ilerin hukuki giivenliklerini sarsmayacak 
bic;imde, makul ve olc;iilii bir gec;i~ siireci ongormesi gerekmektedir. 2007 
yilmda Anayasada yapilan degi~iklikle TBMM yasama doneminin 5 yildan 4 
yila indirilmesine ili~kin diizenlemeyi, yukandaki Kararda ileri silriilen 
gerekc;enin 1~1g1 altmda, yeniden degerlendirmek istedigimizde; yasama 
donemini 5 yildan 4 yda indiren 77. madde degi~ikligini de ic;eren Anayasa 
degi~ikligine ili~kin 5678 say1h Kanunun 31 May1s 2007 tarihinde 
TBMM'de kabul edildigini ve sunuldugu halkoylamasmm 21 Ekim 2007 
tarihinde gerc;ekle~tirildigini, bu arada 22 Temmuz 2007 tarihinde de TBMM 

155 Resmi Gazete, 28 $ubat 2004, Sayi: 25387. 
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se9imlerinin yap1ld1g1m hatirlamam1z gerekir. 22 Temmuz 2007 tarihinde 
TBMM se9imleri yap1hrken, herkes tarafmdan ve bu arada milletvekili 
adaylan tarafmdan da, TBMM'de 31 May1s 2007 tarihinde kabul edilen bir 
Anayasa degi~ikligi ile yasama doneminin 5 ytldan 4 ytla indirildigi, fakat 
halkoyuna sunuldugundan bu degi~ikligin henilz kesinle~medigi ve 
halkoylamasmm 21 Ekim 2007 tarihinde yap1lacag1 biliniyordu. D0lay1s1yla, 
sozil edilen sure degi~ikliginin 21 Ekim 2007 tarihinde ger9ekle~tirilen 
halkoylamasmda kesinle~mesi, en ba~ta, yeni se9ilen milletvekilleri olmak 
uzere kimse i9in bir silrpriz degildir ve milletvekillerinin bu kuraldan 
etkilenmeleri i9in de onlerinde 4 y1l gibi uzun bir sure vardtr. Bu durumda, 
Anayasa Mahkemesi'nin yukanda degindigimiz kamu gorevlilerinin zorunlu 
emeklilik ya~m1 eskisine gore dii~ilren Kanunu iptal ederken kulland1g1 
gerek9ede ifade edilen, "hukuk giivenligini sarsmayacak bicimde makul ve 
olciilii bir gecis siireci"nin bu olayda bulunmad1g1 dii~ilniilemez. Oyleyse, 
kamu hukukunda ge9erli olan ve bir hukuki duruma getirilen yeni 
diizenlemelerin o hukuki durum i9indeki ki~iler ilzerinde de etki gosterecegi 
ilkesi uyarmca; 22 Temmuz tarihinde se9ilen TBMM'nin gorev silresinin, 
her ne kadar o tarihteki Anayasa kurah uyarmca sure henilz 5 y1l idiyse de, 
TBMM' de 31 May1s 2007 tarihinde kabul edilen ve 21 Ekim 2007 
tarihindeki halkoylamas1 ile kesinle~en yeni diizenleme dogrultusunda 4 y1! 
olacagmm kabulu bize daha dogru gorilnmektedir. Ancak, hemen altm1 
9izmek isteriz ki, biitiln bu degerlendirmelerimiz, spekillatif bir nitelik 
ta~1maktadtr; 9ilnkil, bilindigi gibi, TBMM Gene I Kurulunun 3 Mart 2011 
tarihli 73. Birle~iminde se9imlerin yenilenmesine ve se9imin 12 Haziran 
2011 tarihinde yaptlmasma karar verilmi~ti 156• Bu dogrultuda 12 Haziran 
2011 tarihinde yaptlan se9imlerle, TBMM'nin 23. Donemi sona ererken, 24. 
Donemi ba~hyordu. Bu durumda, 2007 degi~ikliginin 23. Donem uzerinde 
etkisinin olup olmad1g1, yalmzca teorik bir onem ta~1maktadir. Anayasamn 
77. maddesinde 5678 say1h Kanunla getirilen yeni duzenleme uyarmca, 24. 
Donem TBMM'nin gorev suresinin, ileride bir erken se9im karan almmad1g1 
takdirde, 4 y1l olacag1 ise a91kttr. 

d- TBMM'nin Gorev Siiresinin 5 Yildan 4 Yda indirilmesinin, Ara 
Se~imlere ili~kin Diizenleme Uzerinde Etkisi 

2007 y1lmda yaptlan Anayasa degi~ikligiyle yasama doneminin 5 ytldan 
4 ytla indirilmesi, 1982 Anayasas1 'nm ara se9imlerini duzenleyen 78. 
maddesinin 3. f1krasmda yer alan diizenlemeyi de etkilemi~ bulunmaktad1r. 
Ger9ekten, Anayasanm ara se9ime ili~kin 78. maddesinin 3. ftkrasmda, ara 
se9imin her se9im doneminde bir defa yaptlacag1 ve genel se9imden otuz ay 

156 Resmi Gazete, 4 Mart 2011, Sayi: 27864 (Miikerrer). 
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ger;;medikr;;e ara ser;;ime gidilemeyecegi ongorulmektedir. Bu duzenlemenin 
amacmm, ulkeyi s1k s1k ser;;im ortamma sokmamak ve zaman ir;;inde 
milletvekilliklerinde muhtemel ba~ka bo~almalann olacag1 da du~unulerek, 
ilk aylarda kar~Ila~Ilan baz1 bo~almalar uzerine hemen ara ser;;im yapI1mas1 
kararmm ahnmas1m engellemek ve 30 ay ger;;mesini beklemek oldugu 
ar;:1ktir157. Bekleme suresi olarak belirtilen 30 ay, yasama doneminin 5 y1l 
oldugu zaman ir;;in, bize gore de mantikhdir; r;;unku, 5 yil, 60 aya kar~1hk 
geldigine gore, Anayasa koyucu, 30 ay ko~ulunu ongormekle, ara ser;;ime 
gidilmesi ir;;in donemin yansmm tamamlanmasm1 istemi~tir. Ancak, 2007 
y1hnda yapilan Anayasa degi~ikligiyle, donem 5 y1ldan 4 yila indirilince, 78. 
maddenin 3. f1krasmda yer alan 30 ay ger;;meden ara ser;;ime gidilemeyecegi 
hukmunun bir anlam1 kalmam1~t1r. <;unkii, 4 yilhk donemin 48 ay oldugunu 
ve 78. maddenin 4. fikrasmda da, gene! ser;;imlere 1 yil kala ara ser;;im 
yapilamayacagmm belirtildigini dikkate aldig1m1zda, ilk 30 ay ve son 12 ay 
ara ser;;im yapilamayacagma gore, ara ser;;im ir;;in geriye sadece 6 ayhk bir 
zaman dilimi kalmaktadir ki, bunun da makul bir sure oldugu soylenemez. 
Bizce, 2007 yilmdaki Anayasa degi~ikligiyle, yasama donemi 5 yildan 4 yila 
indirilirken, ara ser;;ime ili~kin 78. maddenin 3. fikrasmdaki 30 ayhk surenin 
de, 4 yilhk donemin yans1 olan 24 ay olarak degi~tirilmesi gerekirdi. Bir 
Anayasa degi~ikligi s1rasmda, bu konunun da goz onunde bulundurulmas1 
dogru olacaktir. 

IV- 1982 ANAYASASI UYARINCA YASAMA DONEMiNiN 
KISALIP UZADIGI DURUMLAR 

1982 Anayasas1'nm yasama donemini duzenleyen 77. maddesinde 
Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi ser;;imlerinin 5 y1lda bir (2007 degi~ikligiyle 
birlikte 4 y1lda bir) yapI1acag1 ongoriilmekle birlikte, gerek aym maddede, 
gerek Cumhurba~kamnm ser;;imini duzenleyen 102. maddenin 2007 y1lmdaki 
degi~iklikten onceki ~eklinde, bu sure dolmadan TBMM'nin ser;;imlerinin 
yenilenmesinin soz konusu olacag1 durumlara yer verildigini goruyoruz. 
Aynca, Anayasanm 78. maddesinde de, TBMM'nin gorev siiresi doldugu 
halde, ser;;imlerin yap1lmay1p bir yil geri birakllmas1, bir diger deyi~le 
donemin uzamas1 durumu ele almmaktad1r. Biz, donemin k1sald1g1 
durumlarla, uzad1g1 durumu iki ayn ba~hkta degerlendirmek istiyoruz. 

157 ONAR, Erda! - GONENc;;, Levent: "1982 Anayasasma Gore Ara Ser;:im ", Ankara 
Universitesi Hukuk Fakiiltesi Dergisi, Cilt: 51, 2002, Sa)'!: 4, ss. 13-14. 
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A- 1982 Anayasas1 Uyarmca Yasama Doneminin K1sald1g1 

Durumlar 

a-TBMM Tarafmdan Se~imlerin Yenilenmesine Karar Verilmesi 

1982 Anayasas1'nm 77. maddesinin 2. ftkrasmda, 1. ftkrada 4 ytl olarak 
ongorillen yasama doneminin kisald1g1 iki durumu diizenlenmektedir. 
Bunlardan biri TBMM tarafmdan se9imin yenilenmesine karar verilebilmesi 
digeri ise, daha sonra gorillecegi gibi se9imlerin yenilenmesi karanm~ 
Cumhurba~kam tarafmdan ahnmas1d1r. 

aa- TBMM Tarafmdan Almacak Se~imlerin Y enilenmesi Karan 
i~in Farkh Bir Yetersaymm Aranmiyor Olmas1 

Anayasada, se9imin yenilenmesine karar verilmesinde, tlpkt 1961 
Anayasas1'ndaki gibi ayn bir yeter say1 belirlenmedigi i9in, Anayasamn 96. 
maddesinde hiikme baglanan basit toplantl ve karar yeter say1s1 ge9erli 
olacak demektir. Ger9ekten, 96. maddede, "Tiirkiye Buyiik Millet Mec/isi, 
yapacagz ser;imler dahil butun i#erinde uye tamsayzszmn en az ur;te biri ile 
toplamr. Turkiye Buyuk Millet Mec/isi, Anayasada bczykaca bir hukum yoksa 
toplantzya katzlanlann salt r;ogunlugu i/e karar verir; ancak karar yeter 
sayzsz hir;bir ~ekilde uye tamsayzszmn dortte birinin bir fazlasmdan az 
olamaz" denilmektedir. Bu hiikiim uyarmca, TBMM, en az ilye tamsay1smm 
1/3 'ii olan 184 milletvekili ile toplanabilecektir. Anayasada ba~kaca bir 
diizenleme olmad1gmda, toplanm1~ olanlann salt 9ogunlugu ile karar 
verilebilecegine, ancak karar yeter say1s1 hi9bir durumda ilye tamsay1smm 
1/4 'ilniln 1 fazlasmdan az olmayacagma gore, 184 milletvekiliyle 
toplamlm1~ bir birle~imde, se9imlerin yenilenmesi 139 milletvekilinin oyu 
ile kararla~tmlabilecek demektir. Ku~ku yok ki, toplanm1~ olan ilye say1smm 
daha fazla oldugu durumlarda, karar yeter say1s1, o saymm salt 9ogunlugu 
olacag1 i9in, 139 tiyenin oyu her zaman yeterli olmayacaktir. Bu baglamda, 
ornegin oylama amnda Genel Kurulda 300 ilyenin haz1r bulundugu bir 
birle~imde, se9imlerin yenilenmesi i9in 151 milletvekilinin olumlu oyu 
gerekecektir. Bizce, yasama donemi i9in Anayasada ongorillen silrenin 
dolmasmdan once, zaman a91smdan herhangi bir sm1rlama da 
getirilmeksizin, istenildigi zaman bir erken se9ime gidilmesi, basit 
9ogunlugun takdirine b1rakilmayacak kadar onemli bir konudur ve bu 
nedenle TBMM'de, hi9 olmazsa tipkI 1924 Anayasas1'nda oldugu gibi, iiye 
tamsay1smm salt 9ogunlugunun, se9imin zamanmdan once yap1lmasmm 
gerektigi ilzerinde uzla~tlgmm gorillmesi gerekir. Nitekim, ingiltere'de, 
Avam Kamaras1'nca bir erken se9im kararm almabilmesi i9in, yeni bir yasal 
diizenleme ile Avam Kamaras1 ilye tamsay1smm 2/3'ii gibi, salt 9ogunluktan 
90k daha yiiksek bir kabul say1smm saglanm1~ olmasmm aranmasma 
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vah~tlmaktadtr158• Aynca, baz1 iilke parlamentolanna bir erken se<;:im karan 
aiabilme yetkisinin hi<; tamnmad1gm1 da gozden uzak tutmamak gerekir. 
()rnegin, Federal Almanya'da, yasama orgam Bundestag (Federal Meclis), 4 
yilhk bir sure i<;:in se<;:ilmektedir ve bu sure tamamlanmadan once, bir erken 
sevim karan alarak se9imlerini yenileme yetkisine sahip degildir159• 

1sx Daha once kendisinde se9imlerin yenilenmesine karar verme yetkisi bulunmayan ve bir 
erken se9im karanmn, ancak Ba~bakamn talebi ilzerine Krali9e tarafmdan ahnabildigi ingiliz 
Avam Kamaras1'nda yeni hazlflanan bir kanun tasansmda (Fixed-term Parliaments Bill) yer 
alan bir dilzenleme uyannca, Avam Kamaras1 i9in bir erken se9im, boyle bir gereksinimin 
dogduguna, 91karilacak bir kanun ile karar verildigi takdirde milrnkiln olabilecektir. Erken 
se9im yapilmasma yonelik boyle bir kanunun kabulil ise, Avam Kamaras1 ilye tam sayismm 
en az 2/3 9ogunlugunun olumlu oyunu gerektirmektedir. Avam Kamaras1'nda kabul edilen bu 
Tasar1 (Fixed-term Parliaments Bill), Lortlar Kamaras1'nda baz1 degi~ikliklere tabi tutuldugu 
ve bu degi~ikliklerin 2011 yilmm Eylill aymda yeni yasama yihna b~lad1gmda Avam 
Kamaras1 tarafmdan yeniden ele almmas1 gerektigi i9in henilz kesinle~memi~tir. Bu 
dilzenleme hakkmda ingiliz Parlamentosu'nun ~u sitelerinden bilgi saglanabilir: 
http://www.parliament.uk/business/news/2011/july/fixed-term-parliaments-bill-ping-
pong/ (26.07.2011); http://services.parliament.uk/bills/2010-
ll/fixedtermparliaments.html (06.08.2011). Bu konuda aynca bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-term _ Parliaments _Bill_ 2011 (06.08.2011). 
159 SAALFELD, Thomas: "Germany'', World Encyclopedia of Parliaments and 
Legislatures, Volume I, Congressional Quarterly Inc., United States of America 1998, s. 271. 
Federal Almanya'da, Bundestag'm (Federal Meclis) 4 yilhk silresinin dolmasmdan once 
se9ime gonderilebilmesinin tek yolu, 90k istisnai iki durumda Curnhurb~kanmm bu yonde 
bir karar alrnas1d!f. Bu baglamda, i- Federal Almanya Anayasas1'mn 63. maddesinin 4. flkras1 
uyarmca, Bakanlar Kurulunun olu~turulmas1 gerektiginde, Cumhurb~kanmm onerdigi 
Ba~bakan adayi Bundestag tarafmdan se9ilmerni~ ise, Bundestag 14 giln i9inde ilyelerinin salt 
9ogunlugu ile bir Ba~bakan se9ebilir. Bu silre i9inde bir Ba~bakan se9imi yap1lama1TI1~sa, 
derhal yeni bir se9im turuna gidilir ve bunda oylarm 9ogunlugunu saglayan aday se9ilmi~ 
olur. Bu aday, Bundestag ilye tamsayismm salt 9ogunlugunun oylanm elde etrni~se 
Curnhurba~kam se9imden sonraki 7 giln i9inde onu atar. Se9ilen aday bu 9ogunlugu elde 
edemerni~se, Curnhurba~kam 7 giln i9inde ya basit 9ogunlugu saglayan o adayi Ba~bakan 
olarak atar, ya da Bundestag'1 fesheder. ii- Federal Almanya Anayasas1'mn 68. maddesi 
uyarmca, B~bakan gorev s1rasmda bir nedenle Bundestag'dan gilvenoyu ister de alamazsa, 
Curnhurba~kam, Ba~bakanm onerisi ilzerine 21 giln i9inde Bundestag'1 fesheder. Ancak, bu 
silre i9inde Bundestag ilye tamsayismm salt 9ogunlugu ile bir Ba~bakan se9mi~se, 
Curnhurba~kamnm fesih hakk1 dil~er. Bkz. Grundgesetz fiir die Bundesrepublic 
Deutschland/Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasas1, Bundeszentrale fiir politische 
Bildung/Federal Almanya Siyasi Egitim Merkezi yayim, 2000, s. 76, 78. Federal Almanya'da 
uygulamada, Hilkumet, bir nedenle Bundestag se9imlerinin yenilenmesinin gerektigini 
dil~ilndilgilnde, Anayasanm kendisine tammad1g1 boyle bir yetkiyi, yukanda sozil edilen 68. 
madde yoluyla saglamaktad1r. Ger9ekten, boyle bir durumda, Ba~bakan gorev s1rasmda 
gilvenoyu talep etmekte, Bundestag'daki kendi 9ogunlugu, sanki ona olan gilvenini kaybetmi~ 
gibi hareket ederek, gilvenoyu vermemektedir. Hilkumet, 9ogunlugu elinde tuttugu i9in, 21 
giln i9inde Bundestag'da bir Ba~bakan se9ilebilmesi de milrnkiln olmamaktad1r. Bu durumda, 
Anayasamn 68. maddesinde ongorillen ko~ullar yapay bir bi9imde ger9ekle~tiginden, 
Ba~bakan, Curnhurba~kanmdan Bundestag'1 feshetmesini talep etmekte ve boylece Anayasa 
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Esasmda, tilkemizde de, erken se9im karannm liye tamsay1smm salt 
9ogunlukla ahnabilecegini ongoren 1924 Anayasas1 doneminden sonra 
zaman zaman, erken se9im karanmn basit 9ogunlukla degil, nitelikli 
9ogunlukla almabilmesi yonlinde oneriler ileri slirlilmli~, fakat bunlar oneri 
dtizeyinde kalarak, yasal bir nitelik kazanamami~tlr. Omegin, TBMM'de, 10 
Eyltil 1987 tarih ve 3403 say1h "Se9imlerle ilgili Baz1 Kanunlarda 
Degi~iklik Yapdmas1 ve Ttirkiye Btiytik Millet Meclisinin XVIII inci Donem 
Milletvekili Genel Seyimi Hakkmda Kanun"un gorli~tilmesi s1rasmda, 
liyelerden istanbul Milletvekili Gtinseli Ozkaya ve 5 arkada~mca verilen bir 
onergede, se9imin ne kadar erkene almd1g1yla baglantlh olarak, normal 
se9imden 3 ay once yapilacak bir erken se9im karanmn TBMM iiye 
tamsay1smm salt 9ogunluguyla, normal se9imden 6 ay veya 1 y1l once 
yapilacak bir erken se9im karanmn ise TBMM liye tamsay1smm 3/4 
9ogunluguyla almabilmesini ongormekteydiler. Yine aym gorli~meler 
s1rasmda istanbul Milletvekili Gtinseli Ozkaya ve 3 arkada~1 verdikleri bir 
ba~ka onergede, erken se9imin ne kadar erkene almd1g1yla bir baglantis1 
olmaks1zm, TBMM liye tamsay1smm 2/3 9ogunluguyla almabilmesini 
oneriyorlard1. ilgin9tir, istanbul Milletvekili Glinseli Ozkaya, aym 
gorli~meler s1rasmda 5 arkada~1 ile birlikte verdigi bir li9lincli onergede de, 
erken se9im karanmn, her durumda, TBMM liye tamsay1smm 4/5 9ogunlugu 
ile ahnabilmesini ongorliyordu. Anayasa Komisyonunun katild1gm1 
bildirdigi bu onergelere, Hukumet adma Adalet Bakam kat1lmad1klanm 
bildirmi~ ve onergeler TBMM Genel Kurulunca reddedilmi~ti 160• 3403 say1h 
Kanunun gorli~tilmesi s1rasmda, erken se9im kararmm almabilmesi i9in 
TBMM liye tamsay1smm 4/5 9ogunlugu gibi 90k abartih bir onerinin 
getirilmesi bir yana; eger erken se9im kararmm nitelikli bir 9ogunlukla 
almmas1 isteniyorsa, bunun s1radan bir kanun ile degil, ancak bir Anayasa 
degi~ikligi ile olabilecegi de unutulmamahd1r. <;unkli, TBMM'nin toplanb 
ve karar yeter say1s1m dtizenleycn 96. maddesinin, soz konusu onerilerin 
yap1ld1g1 tarihte ylirlirllikte olan metninde, "Anayasada ba$kaca bir hiikiim 
yoksa (a.b.r:;.), Turkiye Bilyilk Millet Meclisi ilye tamsaylsmm en az ilr:;te biri 
ile toplamr ve toplanllya kalllanlann salt r:;ogunlugu ile karar verir; ancak 
karar yeter saylsl hir:;bir ~ekilde ilye tamsaylsmm dortte birinin bir 
fazlasmdan az olamaz" denilmekteydi. Bu durumda, se9imlerin yenilenmesi 
i9in Anayasada ba~kaca bir hliklim yer almad1gma gore, boyle bir karar i9in, 

kurallan dolamlarak erken se9ime gitme imkiiru saglanmaktad1r. Bu konuda aynntilt bir 
inceleme i9in bkz. GOZTEPE, Ece: "Federal Almanya Anayasas1 'nda Giivensizlik Oyu 
Sonucu Yasama Meclisinin Feshi Kurumu", Prof. Dr. Tun\!er Karamustafaoglu'na 
Armagan, Adalet Yaymevi, Ankara 2010, ss. 335-373. 
160 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 17, Yasama Y1h: 5, Birle~im: 2 (Olaganiistil), 
(09.09.1987), ss. 126-127. 
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uye tamsay1smm dortte birinin bir fazlasmdan az olmamas1 ko~uluyla, 
toplant1ya katilanlann salt yogunlugu yeterli olacak demektir. Bir kanunda 
ongoriilen ve TBMM'nin, bir erken seyim karanm daha nitelikli bir 
i;ogunlukla alabilecegine yonelik bir hiikmiin, bu ay1k diizenleme kar~1smda 
Anayasamn 96. maddesine aykm olacagmda hiybir ku~ku yoktur. Bu 
nedenle, boylesi bir nitelikli yogunluk belirlemesinin, mutlaka bir Anayasa 
degi~ikligiyle getirilmesi gerekmektedir. 

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, bize gore, yasama organma, 
gerektiginde erken seyim karan almay1 tiimiiyle yasaklamak veya boyle bir 
kararm almabilmesinde iiye tamsayismm 4/5'i, 3/4'ii gibi yok zor 
saglanabilecek bir yeter say1y1 aramak degil; fakat, kararm almabilmesini, 
uye tamsay1smm salt yogunlugu gibi, saglanmas1 yok da zor olmayan bir 
nitelikli yogunluga b1rakarak, bir erken seyimin geryekten gerekip 
gerekmedigi iizerinde makul diizeyde bir uzla~mamn bulundugunu gormek 
uygun olacaktir. 

bb- Se~imlerin Y enilenmesi Karar1 Ahmrken Se~imin Y apdacag1 
Tarihin de Belirlenmesi 

TBMM'nin erken seyim karan almas1 ile ilgili bir ba~ka sorun, 1987 
y1hnda geryekle~tirilen iki ayn yasa degi~ikligi ile birlikte, erken seyim 
karan almd1gmda, seyimin hangi tarihte yap1lacagmm saptanmasmm da 
TBMM'ye birakilm1~ olmastdlf. Geryekten, gerek 1982 Anayasas1 
oncesindeki seyim kanunlarmda 161 , gerek 1982 Anayasas1 donemindeki ilk 

161 5 Haziran 1946 tarih ve 4918 say:th "Milletvekilleri Se9imi K.anunu"nun 3. ve 16. 
maddelerinde ~u hiikiimler yer ahm~t1: 
"Madde 3.- Tilrkiye Biiyiik Millet Meclisi, Anayasa ile belirtilen ser;im donemini 
tamamliyacag1 hallerde o yilm eylul aymm onunda veya aym kanunun yirmi be§inci 
maddesine gore ser;imin yenilenmesine karar verilmi§ bulunuyorsa kararm verildigi tarihten 
ba§hyarak bir hajia ir;inde key.fiyet j,;i#eri Bakanhgmca ildn ve illere teblig olunur. 

Madde 16.- j/ ir;indeki biitiin ser;im biirolarmda ser;men dejierlerinin as1ld1g1 valiliklerce 
jr;i§leri Bakanhgma bildirilir. Bakanlik bu kanundaki siireleri goz oniinde bulundurarak ve 
siirelerden sonra gelen ilk pazar giiniinii ser;im giinii olarak ildn ve ill ere teblig eder. " 
16 ~ubat 1950 tarih ve 5545 say:th "Milletvekilleri Se(j:imi K.anunu"nun 6. maddesi hiikmii 
~oyleydi: 

"Madde 6.- Ser;im doneminin son top/anti yilmm 23 Temmuz giinii ser;imin ba§langir; 
tarihidir. Ara ser;imleri de, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisince aksine karar verilmedikr;e, her yd 
gene 23 Temmuzda b~lar ve her iki ha/de eyliil aymm 3 iincii pazarma rasbyan giin oy 
verilir. 

Donem bitmezden once Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisince ser;imin yenilenmesine karar 
verilmi§ olmas1 halinde key.fiyet Hiikiimetr;e derhal ildn olunur. Yenileme kararmm verildigi 
giinden sonra gelen kzrkbe§inci giinii takibeden ilk Pazar giinii oy verilir. " 

25 May:ts 1961 tarih ve 306 say:th "Milletvekili Se9imi K.anunu"nun 6. maddesinde ~u 
kural bulunuyordu: 
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se9im kanunu olan 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 say1h Milletvekili Se9imi 
Kanunu'nda, yasama orgamnca bir erken se9im karan ahnd1gmda, se9imin 
ne zaman yapilacag1, erken seyim karannm ahnd1g1 tarihle baglantih bir 
bi9imde, ilgili se9im kanunlannda belirlenmi~ bulunuyordu. Bu baglamda, 
10 Haziran 1983 tarih ve 2839 say1h Milletvekili Se9imi Kanunu'nun 8. 
maddesinde, ~u hiikiim yer alm1~t1: 

"Se<;im donemi bitmeden once, se<;imin yenilenmesine Turkiye Biiyiik 
Millet Meclisi veya Cumhurba:jkamnca karar verilmesi halinde, durum 
Bakanlar Kurulu tarafindan kzrksekiz saat i<;inde ilan olunur. 

Yenileme kararmm verildigi giinden sonra gelen doksamncz giinii takip 
eden ilk Pazar giinii oy verilir. " 162 

Bu htikiim, 23 May1s 1987 tarih ve 3377 say1h Kanun'la degi~tirilmi~ 
ve degi~iklikten sonra 2839 say1h Kanun'un yukanda aktanlan 8. 
maddesinin 2. fikras1, ~u ~ekle donti~mti~tti: 

"Yenileme karan Turkiye Buyuk Millet Meclisi tarafindan verilmi:jse 
Meclis, il<; aydan az olmamak kaydzyla se<;imin yapzlacagz tarihi de belirler. 
Yenileme karanmn Cumhurba:jkamnca verilmesi halinde, bu kararm 
verildigi gunden sonra gelen doksanmcz giinu takip eden ilk Pazar gunu oy 
verilir." 163 

2839 sayih Kanun'da 1987 yilmda yap1lan ilk degi~iklikte, se9imlerin 
yenilenmesine Cumhurba~kanmca karar verilmesi durumunda, se9imin 
yapilacag1 tarihte bir degi~iklige gidilmemi~; buna kar~1hk seyimlerin 
yenilenmesi kararmm TBMM'ce almmas1 durumunda, se9imin yapilacag1 
tarihin belirlenmesi, ti<; aydan daha onceye denk dti~memesi ko~uluyla 

"'Madde 6.- Ser;im donemi bitmeden once, ser;imin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 
keyfiyet Bakanlar Kurulunca kirk sekiz saat ir;inde il{m olunur. 

Yenileme kararmm verildigi giinden sonra gelen altmz:;mcz giinii takibeden ilk Pazar giiniJ 
oy verilir." 

Goriildiigii gibi, 5 Haziran 1946 tarihli 4918 sayih Kanun'da, TBMM'nin se9imlerin 
yenilenmesini kararla~t1rm1~ olmas1 durumunda, tarihin belinlenmesi yetkisi, Kanun'daki 
9e~itli siireleri (ask1ya 91kma, ask1da kalma gibi) dikkate alarak, bu siirelerden en uzun olamm 
izleyen Pazar saptama baglammda i9i~leri Bakanhgma verilmi~ken; 16 $ubat 1950 tarih ve 
5545 sayih Kanun, se9imin yap1lacagi tarihi "Yenileme kararmm verildigi giinden sonra 
gelen kzrkbe:;inci giinii takibeden ilk Pazar giinii" olarak kendisi belirliyordu. Aym ~ekilde, 
25 Mayis 1961 tarih ve 306 sayih Kanun'da da tarih belirleniyor, fakat 5545 sayih Kanun'dan 
farkh olarak, yenileme karanndan sonraki 45 giinliik siire, 306 sayih Kanun'da 60 giin olarak 
ongoriiliiyordu. Burada belirtilen Kanun metinleri i9in, bkz. ERDEM (1982): s. 184,187,201, 
302. 
162 T.C. Kurucu Meclis Kanunlar Dergisi, Cilt: 66, s. 345. 
163 Resmi Gazete, 3 Haziran 1987, Sayi: 19476. 
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TBMM'nin takdirine b1raktlm1~t1. Boylece, erken se9im 1ym, TBMM, 
sei;imlerin yenilenmesi karanm ald1g1 tarihten ba~layarak 3 aydan daha k1sa 
bir sure olmamas1 ko~uluyla bir tarih belirleyebilecekti. Bir diger deyi~le, 
soz konusu degi~iklikle, erken se9imin yapdacag1 tarih i9in 3 ayhk bir alt 
stnlf ongoriiltiyor, fakat daha ilerisi i9in bir smtr getirilmiyordu. Bu 
durumda, TBMM, dilerse, normal stiresinden once yapdacak se9im i9in, 6 
ay, 9 ay, 1 yd sonra gibi bir tarih ongorebilccck demekti. Boyle olunca da, 
TBMM'nin, 5 yilhk donemin tamamlanmasma 3 yd kala, se9imin 2 yd sonra 
yaptlmasm1 kararla~ttrmas1 durumunda, bunun nasd bir erken se9im 
saytlabilecegi sorusu, sorulmaya deger bir soru olarak ortaya 91kacakt1. 

2839 say1h Kanun'un 8. maddesinde, 10 Eyltil 1987 tarih ve 3403 say1h 
Kanun'la yapdan degi~iklik, 3 ayhk alt smm da kaldtrd1g1 i9in, se9imlerin 
yenilenmesi karanm alan TBMM'yi tarih belirlemekte daha da rahat bir 
konuma getirmi~ bulunmaktadtr. Ger9ekten, 10 Eyltil 1987 tarih ve 3403 
say1h Kanun'la degi~tirildikten sonra, 2839 say1h Kanun'un 8. maddesinin 2. 
f1krasmda, ~u dtizenleme yer alm1~ttr: 

"Yenileme karan Turkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafindan verilmi~se 
Mee/is, se9imin yapzlacag1 tarihi de belirler. Yenileme kararmm 
Cumhurba~kanmca verilmesi halinde, bu kararm verildigi giinden sonra 
gelen doksan giinii takip eden ilk Pazar giinii oy verilir. " 164 

2839 sayih Milletvekili Se9imi Kanunu 'nun 8. maddesinin halen 
yiiriirltikte olan bu son dtizenlemesi uyannca, TBMM, se9imlerin 
yenilenmesini kararla~ttrd1gmda, se9imin yaptlacag1 tarihi belirlerken, somut 
bir tarih gosterebilecegi gibi; ornegin, 2 ay sonraki ilk Pazar giinti; 6 ay, 9 
ay, 1 ytl sonraki ilk Pazar giinti de diyebilecektir. Bizce her iki durum da 
ele~tiriye a91kt1r. Erken se9imin yaptlacag1 tarih olarak, 3 aydan k1sa bir 
stirenin ongoriilmesi, TBMM'de temsil edildikleri halde bu kararm 
almmasm1 engelleme giicil olmayan kii9tik partiler ve TBMM' de temsil 
edilmeyen diger partiler a91smdan bir baskm se9im olmas1 bir yana, se9im 
i9in gerekli haztrhklan yapmak gorevini yerine getirecek olan Ytiksek Se9im 
Kurulu, ii Se9im Kurullan veya il9e Se9im Kurullanm da, bu k1sa sure 
i9inde gorevlerini saghkh bir bi9imde yapabilme yonilnde zor bir duruma 
sokacakttr. Bir diger anlattmla, seyime ili~kin yaptlmas1 gereken i~lerin 
yap1mmm, boylesi k1sa bir stireye s1k1~tmlmasmm, istenmeyen aksamalara 
yol a9abilecegi gozden uzak tutulmamahdir. Erken se9im i9in, 6 ay, 9 ay, 1 
yd gibi hayli ileri bir tarihin belirlenmesine gelince, bunun Anayasa ile 
uyumlu olmayacag1 savunulabilir. <;unkii, 1982 Anayasas1'nm se9imlerde 
Ge9ici Bakanlar Kurulu'nu dtizenleyen 114. maddesinin 1. f1krasmda, 

164 T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, Cilt: 70, s. 393. 
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TBMM genel seyimlerinden once, Adalet, iyi~leri ve Ula~ttrma Bakanlarmm 
yekilecekleri, bu bakanhklara, seyimin ba~langiy tarihinden Uy gun once· 
TBMM'ce, seyim donemi bitmeden seyimin yenilenmesine karar verildigi 
durumda da, bu karardan ba~layarak be~ gun iyinde, bu bakanhklara TBMM 
iyinden veya d1~andan bag1ms1zlarm Ba~bakanca atanacag1 ongorulmektedir. 
Bu duzenlemenin amac1, seyim donemine girildiginde, seyim oncesinde 
surduriilecek propagandalarm ve diger faaliyetlerin daha serbest biyimde 
yaptlabilmesini saglamak adma, bu tilr faaliyetler uzerinde etkisi olabilecegi 
du~unulen bu Uy bakanhga siyasal kimligi olmayan ki~ilerin atanmas1, 
boylece daha yans1z bir yonetimin saglanmas1dtr. Boyle bir gorev 
degi~iminin, gunumuzde ne kadar gerektiginin, geryekten yararh olup 
olmayacagmm degerlendirmesini bir yana b1rakacak olursak, Anayasa 
koyucu, bu degi~imin seyim donemine girildiginde yaptlmasm1 istedigine ve 
erken seyim karan almmas1 halinde de bu karann almd1g1 tarihten ba~layarak 
be~ gun iyinde bu degi~imin geryekle~tirilmesini ongordugiine gore, erken 
seyimin, seyimlerin yenilenmesi karannm almmasmdan pek de uzak 
olmayan bir tarihte yaptlmasm1 bekliyor demektir. Her halde, Anayasa 
koyucu, bugun almacak bir erken seyim karanyla, 6 ay, hatta 9 ay sonra, ya 
da daha ileri bir tarihte bir erken seyimin yap1labilecegini du~unmu~ olsayd1, 
kararm almd1g1 tarihten itibaren 5 gun iyinde degil, seyimin yaptlacag1 
tarihten belirli bir sure once amlan bakanhklara bag1ms1zlann atanmasm1 
ongorilrdu. Tekrarlamak gerekirse, Anayasanm 114. maddesinde, TBMM'ce 
seyimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, bu kararm almd1g1 
tarihten ba~layarak 5 gun iyinde soz konusu bakanhklara bag1ms1z ki~ilerin 
atanmas1 ongoriildugiine gore, Anayasa koyucu bu hukmu vazederken, 
normal zamanmdan onceye alman seyimin yap1lacag1 tarihin yok da uzak 
olmayacag1m du~unuyor demektir165• Ne var ki, uygulamada, TBMM'nin, 
bir erken seyim karar1 ald1gmda, seyim iyin, bu karan ald1g1 tarihten yok ileri 
bir tarihi belirlediginin ornekleriyle kar~tla~tld1g1 olmaktadtr. Geryekten, 24 
Arahk 1995 tarihinde yap1lan seyimlerle olu~an 20. Donem TBMM'nin, 30 
Temmuz 1998 tarihinde, 18 Nisan 1999 tarihinde erken seyim yaptlmas1 iyin 
karar ald1gm1 goruyoruz. Bu bize, erken seyim kararmm almd1g1 tarih ile 
seyimin yaptld1g1 tarih arasmda, 262 gun, ay olarak ifadesiyle ortalama 8,5 
ay oldugunu gosterir ki, kararm almd1g1 tarihten bu kadar uzun bir sure soma 
geryekle~tirilecek bir seyim, herhalde karann almd1g1 tarihte var olan baz1 
nedenlerden otilril geryekten daha erken bir tarihte yapilmas1 gereken bir 
seyim olarak degerlendirilemez. Bu uzun sure iyinde, biryok siyasal olaym 
ya~anmas1, yoziilmek zorunda kalman bir yok siyasal sorunla kar~1 kar~1ya 
kalmmas1, 30 Temmuz 1998 tarihinde alman erken seyim kararmm ne gibi 

165 Bu konuda bkz. ONAR - GONENC (2002): ss. 19-20. 
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yarar saglad1gmm da aynca sorulmas1m gerektirir kamsmday1z. Bu 
baglamda, TBMM'nin erken ses;im karan ald1g1 30 Temmuz 1998 
tarihinden, 21. Donem TBMM ses;imlerinin yap1ld1g1 18 Nisan 1999 tarihine 
kadar, iilkemiz siyasal ya~ammda dikkat s;eken bir dizi olay ~oylece 
s!falanabilir: i- 11 Kas1m 1998 tarihinde, DYP ve FP (Fazilet Partisi) Meclis 
Gruplan ayn ayn, hem Ba~bakan Mesut Yilmaz, hem de Hazineden 
Sorumlu Devlet Bakam Giine~ Taner'e kar~1 iki gensoru onergesi verdiler. ii
Daha once Y Ilmaz Hiikumetine d1~andan saglad1g1 destegi geri s;ekmi~ olan 
CHP, 12 Kas1m 1998 tarihinde Ba~bakan Mesut Yilmaz'a kar~1 gensoru 
onergesi verdi. iii- 25 Kas1m 1998 tarihinde, TBMM'de gensoru 
g6ril~melerinden sonra yap1lan gilven oylamasmda, once Devlet Bakam 
Gilne~ Taner, sonra da Ba~bakan Mesut Yilmaz dii~ilriildii ve Y1lmaz, 
Bakanlar Kurulunun istifasm1 Curnhurba~kanma sundu. istifay1 kabul eden 
Cumhurba~kam Demirel, Yilmaz'dan yeni Hiikumet kurulana kadar goreve 
devam etmesini istedi. iv- 2 Arahk 1998 tarihinde Curnhurba~kam Siileyman 
Demirel, DSP Genel Ba~kam Biilent Ecevit'i yeni Hiikumeti kurmakla 
gorevlendirdi. v- Hiik'llmeti kurmay1 ba~aramayan Ecevit, 21 Arahk 1998 
tarihinde gorevi Curnhurba~kamna iade etti. vi- 23 Arahk 1998 tarihinde 
Curnhurba~kam Demirel, Mugla Baguns1z Milletvekili ve dii~iiriilen Yilmaz 
Hiikumetinde Sanayi ve Ticaret Bakam olan TOBB eski Ba~kanlarmdan 
Yahm Erez'i Hiikumeti kurmakla gorevlendirdi. vii- 4 Ocak 1999 tarihinde, 
DYP Genel Ba~kam Tansu <;iller, silrpriz bir s;1kI~ yaparak, Ecevit'in 
kuracag1 bir azmhk hiikumetini ko~ulsuz destekleyeceklerini as;1klad1. viii- 6 
Ocak 1999 tarihinde, Y ahm Erez, Hiikumeti kurma gorevini Cumhurba~kam 
Demirel' e iade etti. ix- 7 Ocak 1999 tarihinde, Curnhurba~kam Demirel, 
Ecevit'e Hiikumeti kurma gorevini verdi. x- 11 Ocak 1999 tarihinde, 
Curnhurba~kam Demirel, Ecevit'in kurdugu Hiikumeti onaylad1. Boylece, 
Ecevit Hiikumeti goreve ba~lad1. xi- 17 Ocak 1999 tarihinde, Ecevit 
Hiikumeti TBMM'den gilvenoyu ald1. xii- 16 Subat 1999 tarihinde 
Abdullah Ocalan, Kenya'da yakalanarak Tiirkiye'ye getirildi. xiii- 18 Subat 
1999 tarihinde, TBMM, 18 Nisan 1999 tarihinde yap1lacak ses;imlerin 
sonus;lan ilan edilene kadar tatile girdi. xiv- 8 Mart 1999 tarihinde, 
partilerinin aday listelerine giremeyen veya yerle~tirildikleri yeri 
begenmeyen bir grup rnilletvekilinin talebi ilzerine TBMM Ba~kam Hikmet 
<;etin, TBMM'yi olaganilstil toplantiya s;ag1rd1. xv- Olaganilstil toplantiya 
s;agmlan TBMM, 13 Mart 1999 tarihinde, FP'nin de destegi ile, 
toplanabilmek is;in aranan ilye tamsay1smm 1/3 'ilnil fazlas1yla saglad1 ve 
Meclis olaganilstil topland1. xvi- 22 Mart 1999 tarihinde, Ba~bakan Ecevit' e 
kar~1 verilen gensoru onergesinin giindeme almmas1 DSP, DYP, ANAP ve 
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CHP'li milletvekillerinin oylanyla reddedildi. xvii- 18 Mart 1999 tarihinde 
TBMM se9imleri yapI1d1 166. Biitiin bu onemli siyasal olaylar arasmda bir 
ilgin9 durum da, erken se9im karannm ahnd1g1 tarihten se9imin yaplld1g1 
tarihe kadar, biri karann ahnd1g1 s1rada gorevde olan Mesut Y Ilmaz 
Hiikumeti, digeri YI1maz Hiikumetinin dii~iiriilmesinden sonra goreve gelen 
Ecevit Hiikumeti olmak iizere, iki ayn Hiikumetin varhg1 ve Anayasamn 
114. maddesi uyarmca, erken sc9im karannm almd1g1 tarihten ba~layarak 5 
gun i9inde Adalet, i9i~leri ve Ula~hrma Bakanhklarma tarafs1z ki~ilerin 
atanmas1 gerektiginden, bu evre i9inde bu Bakanhklarm her birinde farkh 
donemlerde iki ayn bakanm gorev yapm1~ olmas1dir. Ger9ekten, 30 Temmuz 
1998 tarihinde TBMM'de se9imlerin yenilenmesi karar1 ahmnca, Y1lmaz 
Hiikumetinde gorev yapmakta olan Adalet Bakam Oltan Sungurlu, i9i~leri 
Bakam Murat Ba~eskioglu ve Ula~trrma Bakam Necdet Menzir, Anayasanm 
114. maddesi dogrultusunda istifa ettiler ve yerlerine 4 Agustos 1998 
tarihinde srras1yla, bag1ms1z Hasan Denizkurdu, Kutlu Akta~ ve Arif Ahmet 
Denizolgun atand1lar167• Y1lmaz Hiikumeti dii~iiriiliince, haliyle bu Bakanlar 
da dii~tii, fakat Mesut YI1maz, Cumhurba~kanmm talebi iizerine yeni 
Hiikumet kurulan kadar gorevi siirdiirdiigii i9in, amlan Bakanlann gorevi de, 
11 Ocak 1999 tarihinde Biilent Ecevit'in kurdugu Hiikumet atanana kadar 
devam etti. 11 Ocak 1999 tarihinde kurulan Ecevit Hiikumetinde, sozu 
edilen 3 Bakanhktan, Adalet Bakanhgma Sel9uk Oztek, i9i~leri Bakanhgma 
Cahit Bayar ve Ula~trrma Bakanhgma da H. Basri Aktan getirildiler 168• 

Yasama organmca se9imlerin yenilenmesine karar verildikten sonra, boyle 
bir karar verilmeseydi dahi ya~anmas1 pek beklenmeyen bunca ciddi sorunla 
kar~I1a~dm1~ olmas1 da gostermektedir ki, yenileme karanna bagh olarak 
yapI1mas1 gereken yeni se9imlerin, uzun bir sure ge9meden makul bir zaman 
sonra ger9ekle~tirilmesi gerekir. Bu nedenle, bizce, 2839 sayih Milletvekili 
Se9imi Kanunu'ndaki 8. madde hiikmiinde degi~iklige gidilerek, 1987 
tarihinde yap1lan degi~ikliklerden once oldugu gibi, TBMM'nin se9imlerin 
yenilenmesine karar verildigi gunden ba~layarak 90 gun sonraki ilk Pazar 
guniiniin, yeni se9imin yap1lacag1 tarih olarak ongoriilmesi yerinde olacaktir. 
Hem boylece, a~ag1da ele ahnacak olan TBMM se9imlerinin 
Cumhurba~kamnca yenilenmesinde, yenilenme kararmm verildigi tarihten 
ba~layarak 90 gun sonraki ilk Pazar gunii se9imin yapI1acagm1 belirten 
diizenleme ile de uyum saglanm1~ olacaktrr. Ger9ekten, se9imlerin 
yenilenmesine Cumhurba~kam karar verdiginde, se9imin 90 gunden sonraki 
ilk Pazar gunii yapI1acagm1 ongoren bir yasa hiikmii bulunurken, se9imin 

166 Bu ya~ananlar i~in bkz. Yukanda ad1 ge~en Cumhuriyet Ansiklopedisi, Cilt 4, ss. 599, 
609-614, 616, 638-641. 
167 Resmi Gazete, 4 Agustos 1998, Sayi: 23423 Miikerrer. 
168 Resmi Gazete, 11 Ocak 1999, Sayi: 23580 Miikerrer. 
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yenilenmesine TBMM'nin karar vermesi durumunda boyle bir yasal 
belirlemenin bulunmamasmm ve se9imin yapI1acag1 giiniin TBMM'nin 
takdirine birakthyor olmasmm nedenini rasyonel bir bi9imde a91klayabilmek 
bize miimkiin goriinmemektedir. 

Biitiin bunlardan ba~ka, TBMM'nin se9imlerin yenilenmesine karar 
verirken se9imin yapI1acag1 tarihi de hi9bir sure sm1rlamasma tabi 
olmaks1zm istedigi gibi belirleyebilmesinin bir ba~ka sakmcas1, yasama 
orgamndaki 9ogunlugun, bu yolla, Anayasanm 78. maddesinde yer alan ve 
TBMM'de bo~alan iiyeliklerin say1smm iiye tamsay1smm % 5'ini buldugu 
durumda 3 ay i9inde ara se9imlerinin yapI1mas1m zorunlu kilan diizenlemeyi 
de i~lemez duruma getirebilecegidir. <;unkii, ara se9imi diizenleyen 78. 
maddenin 3. ftkrasmda, genel se9imlere bir yil kala ara se9iminin 
yapI1amayacag1 ongoriilmektedir. Bu durumda, TBMM'de bo~alan 
uyeliklerin say1s1 iiye tamsay1smm % 5'ini buldugunda, 9ogunluga sahip 
siyasal parti ~ayet iiyeliklerin bo~ald1g1 se9im 9evrelerinde gidilecek bir ara 
se9imin kendisi i9in yararh olmayacag1m dii~iiniiyorsa, bir erken se9im 
karan ahp, se9imin yap1lacag1 tarihi de omegin 11 ay 29 giin gibi 1 yildan 
daha onceki bir zamana denk dii~iiriirse, genel se9ime 1 yildan az bir zaman 
kalm1~ olacag1 i9in, milletvekilliklerinde iiye tamsay1smm % 5'ini bulan bir 
bo~alma ger9ekle~tigi halde, ara se9ime gidilemeyecek ve boylece eger o 
se9im 9evrelerinde ara se9im yapI1sayd1 bundan yenik 91kmas1 beklenen 
9ogunluk partisi, Anayasadaki diizenlemeyi dolanarak boyle bir sonucu 
onlemi~ olacaktir169• 

cc- Yasama Organmm, Sec;imlerin Yenilenmesi Karanm, Bir 
Kanunla llll, Y oksa Bir Parlamento Karan ile mi Alacag1 

TBMM'nin se9imlerin yenilenmesini kararla~tirma yetkisi ile ilgili 
tartl~maya deger bir diger konu, TBMM'nin se9imlerin yenilenmesi karanm, 
bu yonde kabul edecegi bir kanunla m1, yoksa bir parlamento karan ile mi 
alacag1d1r170• Ulkemizdeki uygulamada, yasama orgammn her iki yolu da 

169 Gene! seyime I yil kala ara ser;:im yap1lamayacagma ili~kin kuralda sozii ger;:en "gene! 
ser;:im" kavrammdan ne anl~ilmas1 gerektigi hakkmda, Bkz. ONAR - GONEN<;:: ss. 18-19. 
170 Yasama orgamnca yap1lan i~lemleri organik a91dan yasama i~lemi olarak tammlad1ktan 
sonra, bunu bir;:irnsel bir degerlendirmeye tabi tutarak kanun ve parlamento karar1 olarak ikiye 
a)'lrabilmek milmkiindilr. Bu baglamda, "kanun"u, yasama organmca, kanun ad1 altmda ve 
kanunun ger;:mesi gereken silrecin izlenmesiyle yap1lan yasama i~lemleri bir;:iminde 
tammlad1ktan sonra, bu ad d1~mda bir ba~ka ad altmda ve ba~ka bir surer;: izlenerek yap1lan 
i~lemlere ise "parlamento karan" denilebilir. Ancak, iBA'nm hakh olarak degindigi gibi, bu 
ikili aynmm d1~mda kalan bir b~ka grup yasama i~lemi daha bulunmaktad1r ve iBA bunlara 
"isimsiz yasama i~lemleri" denilmesini onermektedir. Sozii edilen bu i~lemler, ne kanun, ne 
karar olarak adlandmlabilir. Kanun olarak adlandmlamaz, r;:ilnkil kanun ad1m ta~1mamakta ve 
o silrecin izlenmesiyle yap1lmamaktad1rlar. Parlamento karan denilebilmesi de milmkiin 
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kulland1g1 gorlilmektedir. Bu baglamda, 1982 Anayasas1 doneminde ahnan 
se9imlerin yenilenmesi kararlarma gelinceye kadar, onceki 1924 ve 196! 
Anayasalan donemindeki btitiin se9imlerin yenilenmesi kararlarmm, kanunla 
degil, bir parlamento karan ile ahnd1gm1 gorliyoruz. Buna kar~1hk, 12 Eyiul 
1980 darbesinden sonra 1982 Anayasas1'nm kabulli sonrasmda yeniden <;ok 
partili ya~ama donlillip 1983 y1lmda yaptlan se9imlerle olu~an 17. Donem 
TBMM, 1987 y1hnda ses;imlerin yenilenmesini (ki bu, 1982 Anayasas1 

doneminde erken ses;ime yonelik almm1~ ilk karardir), erken se9imin 
yap1lacag1 tarihi de belirleyen, ama ses;imlere yonelik birs;ok ba~ka hlikum 
de is;eren bir kanunla kararla~tirm1~tir 171 • Benzer bi9imde, 1991 yilmda da, 

degildir, ,;:iinkii ortada teknik anlamda bir karar yoktur. Bunlar, TBMM Gene! Kurulunun 
bilgisine sunulmakla (Gene! Kurulun karar vermesiyle degil) tamamlanan ve hukuk 
diinyasmda sonu,;: doguran i~lemlerdir. Omegin, Anayasanm 84. maddesinin 2. fikrasmda yer 
alan, "Milletvekilliginin kesin hiikiim giyme veya kzsztlanma halinde dii:;mesi, bu husustaki 
kesin mahkeme kararzmn Gene! Kurula bildirilmesiyle olur" hiikmii uyannca, milletvekili 
se,;:ilmeye engel bir sur;:tan kesin hiikiim giymi~ olan veya yine kesin bir hiikiimle las1tlanm1~ 
olan bir milletvekilinin bu durumunun Ba~kanhk Divani tarafmdan Gene! Kurulun bilgisine 
sunulmas1yla birlikte o milletvekilinin milletvekilligi dii~ecektir. Ortada, hukuk diinyasmda 
,;:ok onemli bir sonu,;: dogurmu~ yasama i~lemi vard!f; fakat bu bir kanun olmad1gi gibi bir 
karar da degildir. i~te bu ve benzeri i~lemleri "kanun" ve "parlamento karan"ndan aymp, 
iBA'nm onerisi dogrultusunda, "isirnsiz i~lemler" olarak adland1rmak bize de uygun 
goriinmektedir. Bu konuda bkz. iBA, Seref: Parlamento Hukuku, Tilrkiye i~ Bankasi Killtiir 
Yaymlan, Yenilenmi~ 4. Basia, istanbul 2009, ss. 50-51. 
171 10.09.1987 tarih ve 3403 sayih "Se,;:imlerle ilgili Baz1 Kanunlarda Degi~iklik Yapilmas1 
ve Tilrkiye Bilyiik Millet Meclisinin XVIII inci Donem Milletvekili Gene! Se,;:imi Haklanda 
Kanun"un 18. maddesinde, "Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi XVIII inci Donem Milletvekili 
Gene! Se,;imi il;in oy verme giinii I Kaszm 1987 Pazar giiniidiir" hilkmil yer almaktayd1. 
Ancak, bu Kanunun, 8. maddesindeki ''XVIII inci donem milletvekili gene! se,;imi adaylzgz 
ir;in on se,;im yapzlmaz. Adaylar, siyasi partilerin tiiziiklerindeki hiikiimlere veya merkez karar 
organlarznca belirlenecek usullere gore ve se,;im kurullarznzn yonetim ve denetimine tabi 
olmakszzzn tespit edilir" dilzenlemesi, Anayasa Mahkemesi 'nin 9 Ekim 1987 giin ve Esas 
1987/23, Karar 1987/27 sayih Karar1yla iptal edilmi~ti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan 
sonrasmda, aday belirleme usulilnde gerekiyorsa on se,;:ime de gidilebilme durumu ortaya 
,;:1kt1gmdan, adaylann belirlenmesi ve kesinle~mesi 1 Kas1m tarihine kadar yeti~emeyecegi 
i,;:in, se,;:imlere kadar tatile girmi~ olan TBMM Olaganilstil Toplantlya ,;:agnldi ve 17. I 0.1987 
tarih ve 3404 sayih Kanunla yeni bir diizenleme getirildi. "10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayih 
Milletvekili Se,;:imi Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 say1h Se,;:imlerle ilgili Baz1 
Kanunlarda Degi~iklik Yap1lmas1 ve Tilrkiye Bilyiik Millet Meclisinin XVIII inci Donem 
Milletvekili Gene! Se,;:imi Haklanda Kanunda degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun"un 2. 
maddesinde ~u hilkilm yer alm1~ bulunuyordu: "3403 sayzlz Se,;imlerle ilgili Bazz Kanunlarda 
Degi:;iklik Yap1lmas1 ve Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin XVIII inci Donem Milletvekili Gene! 
Se,;imi Hakkznda Kanunun 18 inci maddesi a:;agzdaki :;ekilde degi:;tirilmi:;tir. 

Madde 18. - Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi XVIII inci Donem Milletvekili Gene! Se,;imi i,;in 
oy verme giinii 29 Kaszm 1987 Pazar giiniidiir." 

Boylece, TBMM, 1982 Anayasas1 doneminde se,;:imlerin yenilenmesine yonelik ilk 
karanm once 3403, daha sonra da 3404 sayih Kanunlarla alm1~ bulunuyordu. 3403 sayih 
Kanun metni i,;:in bkz. T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, Cilt: 70, 1987, ss. 393-395; Resmi 
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TBMM, kabul ettigi 24 Agustos 1991 tarih ve 3757 say1h Kanunla, hem 
2839 say1h Milletvekili Se9imi Kanununda baz1 degi~iklikler ger9ekle~tirmi~ 
ve XIX. Donem Milletvekili Se9imlerinde uygulanacak baz1 yeni hiiki.imler 
ongormii~, hem de se9im tarihini 20 Ekim 1991 Pazar giinii olarak 
belirlemi~tir172• K1saca, 1991 ytlmda da se9imlerin yenilenmesi karan bir 
"parlamento karan" ile degil, bir "kanun"la ahnm1~t1r. 1995 yilmda alman 
erken se9im karannda ise daha ilgin9 bir durumla kar~Ila~Ilmaktad1r. <;unki.i, 
milletvekili se9imlerinin 24 Arahk 199 5 Pazar giinii yaptlmas1, TBMM 'de 
once 27 Ekim 1995 tarihinde 4125 say1h Kanunla, hemen ardmdan bir de 
kararla ongoriilmii~tiir. Yani, yasama orgam, erken se9im yapilmasm1 ve 
se9imin tarihini, once bir kanunla saptamI~, daha sonra aym konuda bir de 
parlamento karan almI~tlr. Ger9ekten, TBMM Genel Kurulu, 26 Ekim 1995 
tarihli 15. Birle~iminde, Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Se9imi 
Kanununda degi~iklikler ongoren 9e~itli teklifleri gorii~mii~ ve gecenin ertesi 
gune sarkan ge9 saatlerinde, "Se9imlerin Temel Hiiki.imleri ve Se9men 
Kiitiikleri Hakkmda Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu ve Milletvekili Se9imi 
Kanununda Degi~iklik Yaptlmasma ili~kin" 4125 say1h Kanunu kabul 
etmi~ti. Soz konusu Kanunun Ge9ici 7. maddesinde. "Bu Kanunun 
yururluge girdigi tarihten sonra yapzlacak milletvekili ser;imi ir;in oy verme 
gunu 24 Arahk 1995 tarihidir" hiikmii yer almaktayd1. Boylece, Kanunda, 
biraz degi~ik bir anlatimla, 20 Ekim 1991 tarihinde yaptlan se9imlerle 
olu~mu~ 19. Donemin 5 y1hm tamamlamayacag1 ve se9imlerin erkene ahmp, 
24 Araltk 1995 tarihinde yap1lacag1 soylenmek isteniyordu 173 . 

Gorii~iilmesine 26 Ekiml 995 tarihinde ba~lanan ve gece yansmdan sonra 
takvimlerin 27 Ekim'i gosterdigi saatlerde kabul edilen bu Kanundan sonra, 
TBMM Genel Kurulu, 27 Ekim 1995 tarihli 16. Birle~imde, bu kez DYP 
Grup Ba~kanvekilleri ve 149 arkada~mca, Kon ya Milletvekili N ecmettin 
Erbakan ve 3 7 arkada~mca, Rize Milletvekili Mesut Y 1lmaz ve 73 
arkada~mca verilen ve se9imlcrin 24 Arahk 1995 tarihinde yapilmasm1 
isteyen onergeleri birle~tirerek gorii~en ve kabul eden TBMM Anayasa 
Komisyonu'nun 26 Ekim 1995 tarihli Raporunu gorii~meye ba~lam1~t1 174• Bu 

Gazete, 11 Eylill 1987, Say:i: 19571 Miikerrer. 3404 say:th Kanun metni ir;:in bkz. T.B.M.M. 
Kanunlar Dergisi, Cilt: 70, 1987, s. 396; Resmi Gazete, 19 Ekim 1987, Say:t: 19609. 
172 24 Agustos 1991 tarih ve 3757 say:ih Kanun'un 15. maddesinde "Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi XIX uncu Donem Milletvekili Gene! Se9imi i9in oy verme giinii 20 Ekim 1991 Pazar 
giiniidiir" hiikmii yer almaktayd1. Bu Kanunun metni ir;:in bkz. T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 
Cilt: 74, 1991, ss. 496-498; Resmi Gazete, 26 Agustos 1991, Say:i: 20972. 
173 4125 say:th Kanunun metni ir;:in bkz. T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, Cilt: 78, 1995, ss. 887-
892; Resmi Gazete, 28 Ekim 1995, Say:i: 22447 (Miikerrer). 
174 Onergeler ve Anayasa Komisyonu Raporu ir;:in bkz. TBMM S. Say1s1: 887, "Dogru Yo! 
Partisi Grup Ba~kanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Samsun Milletvekili ihsan 
Sarar;:lar ve 149 Arkada~mm, Ser;:imlerin Yenilenmesine ili~kin Onergesi; Konya Milletvekili 

273 



Raporun goril~iilmesi Sirasmda, baz1 iiyeler, onceki giin kabul edilen 
Kanunla kararla~tmlmi~ olan bu konunun, ~imdi bir de parlamento karanyla 
yeniden kabul edilmesine yah~Ilmasmm anlams1zhgma dikkat yekiyor ve bu 
davram~1yla TBMM'nin kendi yaptlg1 kanuna itibar etmiyor gibi bir sonuca 
yol ayacag1m belirtiyorlard1. Ornegin, Zonguldak Milletvekili Biilent Ecevit, 
goril~melerin hemen ba~mda ~u konu~may1 yapm1~tl: 

"Saym Ba$kan, degerli milletvekilleri; sanzrzm, parlamento 
tarihinde e$ine rastlanmaml$ bir olayla kar$l kar$1yay1z. Daha dun, Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi, bir kanun maddesi olarak 24 Aralzkta sec;im 
yapzlmasznz karara bag/adz. Simdi, Biiyiik Millet Meclisi, kendi kanununa m1 
saygz duymuyor. Ne demektir; kanunla <;1km1$ bir karar, kanun 
niteliginde olmayan bir Mee/is kararzyla neden teyit edilmek isteniyor; 
neden bu ihtiya<; duyuluyor; biz, bunun nedenini biliyoruz; ama, bu neden, o 
kadar yakl$lkszzdzr ki, hi<;bir grup adzna soz alzmp da bu karar 
savunulamzyor. 

Mee/is kararlarz ilzerinde Meclisin <;zkardzgz kanunlar yer alzr ... o 
kanunda yer a/an se<;im tarihiyle ilgili madde neden yeterli goriilmiiyor 
da, ayrzca buna bir de Mee/is kararz eklenmek isteniyor; gruplar, liitfen, 
<;zksznlar, bunun nedenini a<;zk a<;zk soylesinler milletin oniinde." 175 

Tokat Milletvekili ibrahim Kuma~ da, yapt1g1 konu~mada, bu tutumu 
ele~tiriyor ve kanunla karara baglanm1~ bir erken seyim tarihinden sonra, 
bunun bir de kararla yaptlmaya (i:ah~1lmasmm ardmda, kanunun Anayasa 
Mahkemesi'ne gotiiriilecegi ve iptal edilecegi korkusunun yatt1g1m iddia 
ediyordu. Kuma~, konu~masm bir yerinde ~oyle demekteydi: 

" ... diin se<;im yasasz kabul edildi ve Cumhurba$kanma 
gonderildi ... se<;imlerin 24 Aralzk 1995'te yapzlmaszna karar verildi; 
kanunda, bu madde ge<;ti. 

Simdi ise, tekrar bir karar getiriliyor bu Meclisin huzuruna. 
Oynanan oyun nedir; diin hen bu kiirsuden kendilerine ifade ettim, soyledim 
'bu <;zkardzgzmz yasa, Anayasaya aykzrzdzr. Anayasa Mahkemesi, bu yasayz 
iptal edecek, bu kesindir' dedim; <;iinkil, Anayasaya uyum yasalarz 

Necmettin Erbakan ve 37 Arkada~mm, Se9imlerin Yenilenmesine ili~kin Onergesi; Rize 
Milletvekili Mesut Yilmaz ve 73 Arkad~mm, Se9imlerin Yenilenmesine ili~kin Onergesi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (4/516,4/517, 4/518)", T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 19, 
Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16'nm sonuna ekli, (27.10.1995), ss. 1-8. Onergeler ve 
Komisyon Raporu ilzerinde Gene) Kurul'daki goril~meler i9in bkz. T.B.M.M. Tutanak 
Dergisi, Donem: 19, Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16, (27.10.1995), ss. 148-175. 
175 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 19, Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16, 
(27.10.1995), s. 150. 
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r;ikarzlmad1, sec;imlerin e$il, adil, dilriist, mi/If iradenin, Meclise adalet 
of <;illeri ic;erisinde yans1masm1 saglamayan bir sec;im yasas1 91karzld1; bu 
se<;im yasas1 Anayasa Mahkemesinden geri donecek . 

... $imdi, bu sec;im yasas1m Anayasa Mahkemesi ipta/ edecek korku 
ve endi$eS sard1 ki, 24 Arabkta sec;im yap1lmas1 kararz a/macak, eski sec;im 
kanunuyla; yani mevcut sec;im kanunuyla degil; <;ilnkil onaylanmad1g1 
takdirde, Anayasa Mahkemesi tarajindan iptal edildigi takdirde, dun 
r;:1karm1$ oldugumuz kanun gec;ersiz say1/acak. 0 zaman, sec;ime neyle 
gidilecek; eski sec;im kanunuyla gidilecek ve bununla ilgili, bir partinin, 
iktidar partisine teklifler de gotilrdilgilnden haberdarzz ... " 176 

Bu konudaki tartt~malarm silrdilgil gorillilnce, Birle~imi Yoneten 
Ba~kanvekili Mustafa Kalemli, "Sec;im tarihi ayn bir kanun/a daha evvel 
belirlenmi$ o/masma ragmen, aym konuda Mee/is karan almmas1 yonilndeki 
Anayasa Komisyonu Raporunun gori1$ilfilp gori1$illmeyecegi hakkmda" bir 
"usul goril~mesi" a9m1~t1. Usul goril~mesinde de deg;i~ik goril~ler 
savunulmu~ ve sonunda Anayasa Komisyonu Raporunun goril~illebilecegine 
karar verilmi~ti 177• Goril~meler tamamland1gmda, se9imlerin yenilenmesine 
ili~kin onergeler ve bu konudaki Anayasa Komisyonu Raporunun a91k 
oylamasma gidilmi~, TBMM Genel Kurulu, 350 milletvekilinin kattld1g1 
oylamada, 1 9ekimser ve 71 ret oyuna kar~1, 24 Arahk 1995 tarihinde 
se9imlerin yenilenmesini kabul etmi~ti 178• Boylece, TBMM se9imlerinin 
yenilenmesi ve se9imlerinin 24 Arahk 1995 tarihinde yap1lmas1, 4125 sayth 
Kanun' clan sonra bir de parlamento karan ile kabul edilmi~ oluyordu 179. 

Ku~ku yok ki, se9imlerin yenilenmesi ve se9im tarihinin belirlenmesi, 
4125 sayih Kanunun Ge9ici 7. maddesiyle kararla~tmldtktan sonra, ardmdan 
bu konuda bir de parlamento karart almmasmm, hukuki bir anlam1 olamazd1. 
Bu konuda getirilebilecek tek a91klama, Kararm TBMM Genel Kurulunda 
goril~illmesi s1rasmda baz1 ilyelerce de ifade edildigi gibi, Cumhurba~kammn 
4125 say1h Kanunu bir kez daha goril~illmesi i9in TBMM'ye geri 

176 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 19, Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16, 
(27.10.1995), s. 150. 
177 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 19, Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16, 
(27.10.1995), ss. 155-160, 161-164, 171-172. 
178 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Donem: 19, Yasama Y1h: 5, Cilt: 95, Birle~im: 16, 
(27.10.1995), s. 175. 
179 TBMM'nin, 27 Elcim 1995 tarih ve 384 sayih Karannda ~oyle deniliyordu: "Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi Gene! Sec;imlerinin Yenilenmesine ve Sec;imlerin 24 Aralzk 1995 Pazar 
giinii yap1lmasma, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Gene! Kurulunun 27.10.1995 tarihli 16 nc1 
Birle,$iminde (71) ret v (1) c;ekinser oya kar,$1 (279) kabul oyuyla karar verilmi,$tir. " Resmi 
Gazete, 31 Ekim 1995, Sayi: 22449 (Miikerrer); T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, Cilt: 78, 
1995, s. 981. 
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gondermesi veya daha yakm bir olas1hkla soz konusu Kanunun iptal 
istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gotilrtilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin 
bir iptal karan vermesiydi. Boyle bir iptal karan verilmesi durumuncta 
seyimin planland1g1 gibi 24 Arahk 1995 tarihinde yapilabilmesi imkan; 
kalmayacakt1. Fakat, aym konuda bir de parlamento karan bulunursa, bu 
karara dayamlarak seyimlerin 24 Arahk 1995 tarihinde yapilabilmesi 
mtimktin olabilecekti. Nitekim, 4125 say1h Kanun, Cumhurba~kan1 

tarafmdan geri gonderilmemi~ ve 28 Ekim 1995 tarihli Resmi Gazetede 
yay1mlanm1~t1; ancak, DSP Genel Ba~kam Btilent Ecevit ile Ankara 
Milletvekili Mtimtaz Soysal ve 91 milletvekili bu Kanuna kar~1 Anayasa 
Mahkemesi'nde bir iptal davas1 aym1~lardi ve Kanunun biryok maddesinin 
yam sira, seyimlerin 24 Arahk 1995 tarihinde yapdmasm1 ongoren Geyici 7. 
maddesinin iptalini de istemi~lerdi. Bir bakima korkulan ihtimal 
geryekle~mi~ oluyordu. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi, soz konusu 4125 
say1h Kanunun baz1 htiktimlerini iptal etmi~se de, Geyici 7. maddeye yonelik 
iptal istemini kabul etmemi~ti180• Bu durumda, deyim yerindeyse, yedekte 
tutulan Kararm uygulanmasma gerek kalmadan, 20. Donem TBMM'nin 
seyimleri 24 Arahk 1995 tarihinde yapilabilmi~ti. 

TBMM, 21. Donem seyimlerinin erken bir tarihe yekilerek, 18 Nisan 
1999 Pazar gtinti yap1lmas1 iyin, 30 Temmuz 1998 tarihinde bir "parlamento 
karan" alm1~t1. Boylece, daha once "kanun" la alman erken seyim karan, bu 
kez bir de "parlamento karan"na dayandmlmaktayd1 181 • Ancak, bu Karann 
almd1g1 gtintin hemen ertesinde, 31 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilen 
43 81 tarihli "Seyimlerle ilgili Baz1 Kanunlarda Degi~iklik Yapdmas1; 
Ttirkiye Btiytik Millet Meclisinin 21 inci Donem Milletvekili Genel 
Seyimleri ve Birlikte Yapdacak Mahalli idareler Genel Seyimleri Hakkmda 
Kanun"un 1. ve 2. maddelerinde 21. Donem seyimlerinin 18 Nisan 1999 

180 Bkz. Anayasa Mahkemesinin 18 Kas1m 1995 giin ve Esas 1995/54, Karar 1995/59 sayih 
Karan, Resmi Gazete, 21 Kas1m 1005, Sayi: 22470. Anayasa Mahkemesi, Gei;;ici 7. 
maddenin iptal istemini, oy i;;okluguyla reddetmi~ti. Gei;;ici 7. maddenin iptalinden yana oy 
kullanan iiye Semia Akbulut ve Yali;;m Acargiin, ayn ayn kaleme ald1klan kar~1 oy 
gereki;;elerinde, biiyiik oli;;iide, 23 Temmuz 1995 tarih ve 4121 sa)'lh Kanunla 1982 
Anayasasmda yaptlan ve sei;;me hakkmt da etkileyen olumlu degi~ikliklerin heniiz ilgili 
kanunlara yans1ttlmarru~ olmast ve bu nedenle 24 Arahk 1995 gibi yakm bir tarihte yaptlacak 
sei;;imde, Anayasanm degi~tirilmi~ kurallanna aykm hiikiimler ii;;eren eski kanunlann 
uxgulanacak olmasmm Anayasaya aykmhk olu~turacag1 dii~iincesine dayanmaktaydtlar. 
1 1 TBMM'nin 30 Temmuz 1998 tarih ve 590 sa)'lh Karannda ~oyle deniliyordu: "Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi gene/ se9imlerinin yenilenmesine ve se9imlerin, mahalli idareler gene/ 
se9imleri ile birlikte 18 Nisan 1999 Pazar giinii yap1lmasma, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 
Gene/ Kurulunun 30/7/1998 tarihli 131. Birle§iminde (11) ret oyuna kar§I (486) kabul oyuyla 
karar verilmi§tir." Resmi Gazete, 2 Agustos 1998, Sa)'l: 23421; T.B.M.M. Kanunlar 
Dergisi, Cilt: 81-82, 1999, s. 1810. 
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tarihinde yaptlacag1 tekrarlamyorsa da, bu hiikilmler erken sec;im tarihini 
belirlemek ic;in degil; sec;imin ba~lang1y tarihi ve sec;imlerde aday olmak 
isteyen kamu gorevlilerinin gorevlerinden aynlma tarihleri ic;in c;e~itli 
kanunlarda yer alan hiikilmlerin, 18 Nisan 1999 tarihinde yap1lacak olan 
sec;imler ic;in yeniden diizenlenmesi, bir diger deyi~le, sec;ime yonelik baz1 
kanunlardaki c;e~itli hiikilmlerin, 21. Donem sec;imlerine uyarlanmas1 
amacma yonelikti 182• TBMM, sonraki sec;imlerin yenilenmesi kararlanm, bir 
kanunla degil, bir parlamento karan ile alm1~t1. Gerc;ekten, TBMM Genel 
Kurulunun, 31 Temmuz 2002 tarihinde, sec;imlerin 3 Kas1m 2002' de 
yaptlmas1 ic;in; 3 May1s 2007 tarihinde, sec;imlerin 22 Temmuz 2007'de 
yaptlmas1 ic;in ve nihayet 3 Mart 2011 tarihinde, sec;imlerin 12 Haziran 
2011 'de yapI1mas1 ic;in ald1g1 sec;imlerin yenilenmesi kararlar1, bir kanuna 
degil, bir parlamento karanna dayanmaktayd1. Bunda, 1982 Anayasas1'nm 
sec;me, sec;ilme ve siyasi faaliyette bulunma haklanm diizenleyen 67. 
maddesine, 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 say1h Kanun'un 24. maddesi ile 
eklenen son flkranm da rolil vardlf. Amlan flkrada, sec;im kanunlarmda 
yaptlan degi~ikliklerin, yilriirlilge girdigi tarihten itibaren bir yil ic;inde 
yaptlacak sec;imlerde uygulanmayacag1 ongorillmekteydi. Boyle olunca, 
yasama organmm erken sec;im karanru bir kanunla almasmm anlam1 
kalm1yordu; c;ilnkil daha once erken sec;im karan kanunla ahrurken, kanunda 
sadece sec;im tarihinin belirlenmesi ile yetinilmiyor, aym zamanda sec;im 
kanunlarmm baz1 hiikilmlerinde de degi~iklige gidiliyordu. Ancak, 2001 y1h 
Anayasa degi~ikliginden sonra, erken sec;im karar1 bir kanunla almsa ve 
kanunda sec;im kanunlannda baz1 degi~iklikler ongoren hilkilmler bulunsa 
dahi, o degi~iklik ongoren hiikilmlerin 1 yil ic;inde yapilacak sec;imlerde 
uygulanabilme imkaru olmayacakt1. Bu durumda, TBMM'nin erken sec;im 
karanru bir kanunla almasmm pratik bir yaran yoktu. Bu nedenle, sozil 
edilen Anayasa degi~ikliginden sonra alman biitiln sec;imlerin yenilenmesi 
kararlarmm, bir "parlamento karan" oldugunu goriiyoruz. 

182 Ger9ekten, 31 Temmuz 1998 tarih ve 4381 sayih "Se9imlerle ilgili Baz1 Kanunlarda 
Degi~iklik Yapilmas1; Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin 21 inci Donem Milletvekili Gene! 
Se9imleri ve Birlikte Yapilacak Mahalli idareler Gene! Se9imleri Hakkmda Kanun"un, 1. 
maddesinde s~irnin tarihi tekrarland1ktan sonra, 298 sayih Kanun'un 14. maddesinde 
diizenlenen se9ime katilan siyasi partilerin tespit ve iliin tarihi belirleniyor; 2. maddesinde, bu 
se9imde aday olacak kamu gorevlilerin gorevlerin aynlmalan gereken tarih saptamyor; 3., 4. 
ve 5. maddeleriyle, 298 sayih Se9imlerin Temel Hiikiimleri ve Se9men Kiitiikleri Hakkmda 
Kanun'un baz1 hiikiimleri degi~tiriliyor; 6. maddesiyle, 2972 say1h Maham idareler ile 
Mahalle Muhtarhklar1 ve ihtiyar Heyetleri Se9irni Hakkmda Kanunun 18. maddesi 
degi~tiriliyor; 7. maddesiyle, 2820 sayih Siyasi Partiler Kanunu'nun 37. maddesine yeni bir 
fikra ekleniyordu. 31 Temmuz 1998 tarih ve 4381 sayih Kanun i9in bkz. Resmi Gazete, 2 
Agustos 1998, Sayi: 23421. 
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Bizce, se9imlerin yenilenmesine karar verme yetkisi, Anayasa 
tarafmdan TBMM'ye tanmm1~ oldugu i9in, bu yetkinin bir "parlamento 
karan" ile kullamlmas1 daha dogrudur. <;unkil, bu durumda, TBMM Gene! 
Kurulunun yenileme karan, yeter say1da milletvekilinin oylanyla kabui 
edildiginde, hukuk diinyasmda sonu9lanm dogurmas1 i9in TBMM 
Ba~kanhg1 tarafmdan Resmi Gazetede yay1mlattlacak ve Yiiksek Se9im 
Kurulu da se9im takvimini haz1rlay1p duyuracakttr. Oysa, se9imlerin 
yenilenmesi, bir parlamento karan ile degil de kanunla almd1gmda, bu 
kanunun yay1mlanmas1 i9in Cumhurba~kam'na sunulmas1 gerekecek ve 
Cumhurba~kam Anayasamn 89. maddesi uyarmca kanunu 15 giin i<;inde 
Resmi Gazetede yay1mlad1g1 takdirde sonu9lanm dogurmaya ba~layacakttr. 
Buna kar~thk, Cumhurba~kam, erken se9im kanununu yay1mlamay1p, bir kez 
daha gorii~iilmesi i9in TBMM'ye geri gonderdigi takdirde, TBMM, bu 
kanunu yeniden gorii~mek durumuyla kar~1 kar~1ya kalacakttr. Eger tekrar 
yeter say1da rnilletvekili tarafmdan kabul edilirse, ancak o zaman 
Cumhurba~kam kanunu 15 giin i9inde yay1mlamak zorunda olacaktir ki, 
anlattlan biitiin bu siirecin bir zaman alacag1 a91kttr. Aynca, erken se9im 
karan bir kanunla almd1gmda, bu kanunun Anayasaya aykmhg1 iddias1yla 
Anayasa Mahkemesi'ne gotiiriilmesinin de miimkiin oldugunu gozden uzak 
tutmamak gerekir. Bilindigi gibi, "i9tiiziik degi~iklikleri", "milletvekili 
dokunulmazhgmm kaldmlmas1" ve "Anayasanm 84. maddesinin 1. 3. ve 4. 
ftkralan uyarmca milletvekilliginin dii~iiriilmesi" kararlan d1~mda, 
parlamento kararlart kural olarak Anayasa Mahkemesi'nin denetimine ta.bi 
degildir. Bu nedenle, TBMM, erken se9ime bir "parlamento karan" ile karar 
verdiginde, bu kararm Anayasa Mahkemesi'ne gotiiriilmesi ve bir iptal 
yaptmm1 ile kar~1 kar~1ya kalmas1 ihtimali de soz konusu olmayacaktir 183• 

Herne kadar, kanunla almmas1 bir Anayasa aykmhg1 olu~turmasa da184, biz, 

183 Bu konuda bkz. ONAR - GONEN<;: (2002): ss. 21-22. 
184 Anayasa Mahkemesi de, yasama organmm bir erken se9im karanm kanunla almmasmm 
Anayasaya aykm olrnayacag1 gorti~iindedir. Ger9ekten, Anayasa Mahkemesi, 9 Ekim 1987 
tarih ve Esas 1987 /23, Karar 1987 /27 sayih Karannda, 

"Hukuk sistemimize gore, kanun koyucu, Anayasa'ya uygun olmak :;arfl ile kanunla, her 
alanda her c;e:;it diizenlemeyi yapabilir. Yasamanm diizenleme a/am s1mrs1zdzr. 

Yasama orgam, Anayasa 'nm kararla diizenlenecegini ongordiigii konularda dahi kanunla 
diizenlemeler yapabilir. Buna Anayasa ac;1smdan bir engel yoktur. Karar konusunun kanunla 
diizenlenmesi Anayasa ya aykmlzk veya yasamamn o konuda yetkisizligi sonucunu dogurmaz. 
Zira, kanunun sebep unsuru, baz1 istisnalar d1:;mda tamamen yasama orgammn takdirine 
birak1lm1:;flr. 

Sec;im tarihinin I Kaszm 1987 olarak tespitine ili:;kin iddiaya gelince; bu konu TBMM'nin 
siyasal tercihine ili:;kin bulundugundan bu iddia da yerinde goriilmemi:;tir. 

iptal isteminin bu nedenlerle reddi gerekir. " 
diyordu. Bkz. Resmi Gazete, 14 Ekim 1987, Sayi: 19604. 
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yukanda belirtilen bu iki nedenden otiirii, TBMM'nin, Anayasanm kendisine 
tamm1~ oldugu bu yetkiyi, araya Cumhurba~kanmm iradesini sokmadan ve 
Anayasa Mahkemesi 'nin denetimine tabi tutulma ihtimali ile kar~t kar~1ya 
kalmadan, alacag1 bir parlamento karan ile dogrudan kendisinin 
kullanmasmm daha dogru olacagm1 dii~iiniiyoruz185 . Nitekim, yukanda da 
degindigimiz gibi, uygulamada, 1924 ve 1961 Anayasas1 donemlerinde 
biltiin erken ses;im kararlan bir "parlamento karan" ile almm1~ttr ve 1982 
Anayasas1 doneminde de, son tis; erken ses;im karan, bir parlamento karan 
olarak ortaya 91km1~ bulunmaktadtr. 

Aym dogrultuda, Anayasa Mahkemesi, 27.10.1995 tarih ve 4125 say:th Kanunun, 20 Donem 
Milletvekili Gene! Se<;iminin 24 Arahk 1995 tarihinde yap1lacagim ongoren Ge<;ici 7. 
maddesini Anayasaya aykm bulmam1~tir. Anayasa Mahkemesi, 18 Kas1m 1995 tarih ve Esas 
1995/54, Karar 1995/59 say:th u Kararmda ~oyle demektedir: "Anayasa'mn 77. maddesindeki 
olagan ve yenilenen, 78. maddesindeki ara ser;im, I 16. maddesindeki CumhurbaJkanznca 
yenilenmesi tiirlerinde bir hedef olarak ser;im giiniiniin belirlenmesi, diizenlemeyi tamamlayan 
temel bir oge olarak ele alznacakt1r. BaJlzbaJzna ser;im giiniine iliJkin maddenin Anayasa'mn 
herhangi bir kuralzna aykmlzg1 soz konusu olmad1g1 gibi ... " Bkz. Resmi Gazete, 21 Kas1m 
1995, Say:t: 22470. 

Buna kar~1hk, Anayasa Mahkemesi daha eski bir karannda, yasama organmm erken 
se<;im karanm bir "karar" ile alacagim belirtmekteydi. Anayasa Mahkemesi, sozii edilen, 21 
Nisan 1977 tarih ve Esas 1977/61, Karar 1977/47 say:th bu Karannda, 

"Millet Meclisi ser;imlerinin siiresi dolmadan yenilenmesi Millet Meclisi Gene/ 
Kurulunun yetkilerindendir ve Millet Meclisi bu yetkisini karar vermek yoluyla kullamr. 

Millet Meclisinin bu yetkisini kullanzrken ald1g1 kararz, Anayasa'nzn degiJik 64. 
maddesinde gosterilen ve Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin yetkileri arasznda belirlenen 
iJ!emler olarak gormeye, Jekli veya maddf bak1mdan kanun ya da bu nitelikte bir yasama 
tasarrufu saymaya yahut da bir ir;tiiziik hiikmii olarak nitelendirmeye olanak yoktur. " 
demekteydi. Bkz. Resmi Gazete, 21 May:ts 1977, Say:t: 15943. 
185 TEZi<;:, yasama organmm, kendi i<; hukukuyla, kendi varhk alamyla ilgili i~lemlerinin, bir 
kanunun degil, parlamento karanmn konusu olmas1 gerektigini savunmaktadir. Bkz. TEZi<;:, 
Erdogan: "Kanun ve TB.MM Karan", Anayasa Yarg1SI 5, Anayasa Mahkemesi Yay:tnlan 
13, Ankara 1989, s. 49 vd.; TEZi<;:, Erdogan: Anayasa Hukuku, Beta Yay:tn, 13. Bas1, 
istanbul 2009, ss. 63-64. Doktrinde, ba~ka dii~iiniirler de, erken se<;im karanmn bir 
parlamento karan konusu oldugu gorii~iindedirler. Bkz. OZBUDUN, Ergun: Tiirk Anayasa 
Hukuku, Tiirk Anayasa Hukuku, Gozden Ge<;irili~ 11. Bask!, Yetkin Yay:tnlan, Ankara 2010, 
s. 232; T ANOR, Biilent - YUZBA~IOGLU, Necmi: 1982 Anayasasma Gore Tiirk Anayasa 
Hukuku, 9. Bas1, Beta Yay:tnevi, istanbul 2009, ss. 291-294; GOZLER, Kemal: Tiirk 
Anayasa Hukuku Dersleri, 11. Bask1, Ekin Bas1m, Yay:tn, Dag1t1m, Bursa 2011, ss. 243-
245; AT AR, Yavuz: Tiirk Anayasa Hukuku, Giincelle~tirilmi~ 5. Bask!, Mimoza Yay:tnlan, 
Konya 2009, ss. 180-183; TUN<;:, Hasan - BiLiR, Faruk - YA VUZ, Biilent: Tiirk Anayasa 
Hukuku, Gozden Ge<;irilmi~ 2. Bask1, Berikan Yay:tnevi, Ankara 2011, ss. 154-155. iBA, 
erken se<;im karanmn, uygulamada zaman zaman goriildiigii gibi, hem kanunla, hem de 
kararla almabilecegi gorii~iindedir. Bkz. iBA (2009): ss. 174-175. 
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b- Se~imlerin Yenilenmesine Cumhurba~kanmca Karar Verilmesi 

1982 Anayasas1 uyannca, yasama doneminin sona ermesine yol ac;:an 
bir diger erken sec;:im nedeni, Cumhurba~kanmm, TBMM sec;:imlerinin 
yenilenmesine karar vermesidir. Daha once gordugiimuz gibi, 1961 
Anayasas1'nda ongorillen duzenlemede, Cumhurba~kamnm, Millet 
Meclisi 'nin sec;:imlerinin yenilenmesine karar verme yetkisinin 
i~letilebilmesi ic;:in, 18 ayhk bir sure ic;:inde Hukumetin iki kez du~urillmesi 
ve bir uc;:uncu kez de gilvenoyu alamamas1 gibi gerc;:ekle~mesi c;:ok zor 
ko~ullara baglanm1~ bulunuyordu. 0 duzenleme ile kar~Ila~tmldtgmda, 1982 
Anayasas1'nda, Cumhurba~kamnm TBMM'nin sec;:imlerinin yenilenmesine 
karar verme yetkisini kullanabilmesinin hayli kolayla~t1g1 soylenebilir. 
Gerc;:ekten, 1982 Anayasas1'mn, konuyu duzenleyen 116. maddesinin 1. ve 
2. ftkralannda ~u hukmun yer ald1gm1 gormekteyiz: 

"Bakanlar Kuru/unun 110 uncu maddede belirtilen guvenoyunu 
alamamasz ve 99 uncu veya 111 nci maddeler uyarmca guvensizlik oyuyla 
dii§iiriilmesi hallerinde; kzrkbe§ gun ic;inde yeni Bakanlar Kurulu 
kurulamadzgz veya kuruldugu ha/de guvenoyu alamadzgz taktirde 
Cumhurba§kam, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kamna dam§arak, 
se<;imlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Ba§bakamn giivensizlik oyu ile dii§iiriilmeden istifa etmesi iizerine 
kzrkbe§ gun i<;inde veya yeni se<;ilen Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde 
Ba§kanhk Divam se<;iminden sonra yine kzrkbe§ giin i<;inde Bakanlar 
Kurulunun kurulamamasz hallerinde de Cumhurba§kam Tiirkiye Biiyiik 
Millet Meclisi Ba§kamna dam§arak se<;im/erin yenilenmesine karar 
verebilir. " 

116. maddenin 1. ftkrasmda, sozu gec;:en 110. madde, Bakanlar 
Kurulunun kurulu~ta TBMM'den almas1 gereken gilvenoyunu; 99. madde, 
gensoru ve sonrasmda verilecek gilvensizlik oyunu; 111. madde ise, 
Ba~bakamn gorev s1rasmda TBMM'den isteyebilecegi gilvenoyunu 
duzenlemektedir. Goriilecegi gibi, 1961 Anayasas1 doneminde, yeni 
kurulmu~ olan bir hukumetin gilvenoyu alamamas1, 18 ayhk bir sure ic;:inde 
daha once iki kez, kurulmu~ ve gilvenoyu alm1~ bir hukumet, ya gensoru 
sonrasmda gidilen gilven oylamasmda gilvenoyu alamad1g1, ya da gorev 
s1rasmda istenen gilvenoyunu alamad1g1 ic;:in du~urillmemi~se hic;:bir anlam 
ifade etmiyorken; 1982 Anayasas1'ndaki dilzenleme uyannca, bir hiikumetin 
kurulu~ta gilvenoyu alamamasmdan sonra 45 giln ic;:inde yeni bir hilkumet 
kurulup gilvenoyu alamad1g1 takdirde Cumhurba~kam, dilerse TBMM'nin 
sec;:imlerinin yenilenmesine karar verebilecektir. 1982 Anayasas1'ndaki 
duzenleme ile 1961 Anayasas1'ndaki duzenleme arasmdaki bir diger onemli 

280 



fark, 18 ay gibi uzun bir siireye 1982 Anayasas1 'nda yer verilememesi ve 
upk1 kurulu~ta guvenoyu alamayan hiikumette oldugu gibi, gorevdeki bir 
hukumetin gensoru sonrasmda dii~ilriilmesi veya gorev s1rasmda istenen 
guvenoyunun almamamas1 nedeniyle hiikumetin dii~mesi durumunda da, 45 
gun iyinde yeni bir hiikumet kurulup guvenoyu alamad1g1 takdirde, 
Cumhurba~kanmm seyimlerin yenilenmesine karar verme yetkisine sahip 
olmas1dtr. 1982 Anayasas1'nda, 1961 Anayasas1'nda hiy ongoriilmeyen bir 
durum daha diizenlenmi~ bulunmaktadtr. Geryekten, yukanda metni verilen 
116. maddenin 2. f1krasmda belirtildigi gibi, yasama organmca 
dil~iiriilmemi~ olsa bile, ba~bakamn herhangi bir nedenden otiirii istifa 
etmesi sonrasmda, 45 gun iyinde yeni bir hiikO.met kurulamam1~sa, 
Curnhurba~kam seyimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Aym ~ekilde, 
genel seyimlerden sonra yeni olu~an TBMM'de Ba~kanhk Divamnm 
seyilmesinden sonraki 45 gun iyinde hiikumetin kurulamamas1 durumunda 
da, Curnhurba~kammn TBMM seyimlerinin yenilenmesine karar verebilme 
yetkisi bulunmaktadtr. Dikkat edilecegi iizere, son iki durumda, yani 
Anayasamn 116. maddesinin 2. f1krasmda diizenlenen nedenlerde, 
ba~bakamn istifasmdan veya TBMM Ba~kanhk Divanmm seyilmesinden 
sonra 45 gun iyinde yeni bir hiikumet kurulabilmi~se, Curnhurba~kamnm 
seyimlerin yenilenmesine karar verebilme yetkisi kalkmaktadtr. Oysa, 116. 
maddenin 1. f1krasmda ongoriilen durumlarda, Curnhurba~kamnm 
TBMM'nin seyimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisinin kalkrnas1 
iyin, yeni hiikumetin kurulmas1 yeterli olmamakta, kurulan hiikumetin 
guvenoyu almas1 da gerekmektedir. iki f1kradaki diizenlemeler arasmdaki bu 
fark, Anayasa koyucunun, 116. maddenin 1. f1krasmda ongoriilen 
nedenlerden otiirii hiikumetin dii~iiriilmesini daha onemli bir kriz olarak 
degerlendirmesinden ve bu krizin son bulduguna karar verilebilmesi iyin, 
yeni bir hiikumetin kurulmasmm yeterli bulunmay1p, dii~iiriilen hiikumetten 
sonra kurulan hiikumetin guvenoyu alabilecek bir hiikumet oldugunun 
goriilmesi arzusundan kaynaklanmaktadtr. 

116. maddede, gerek 1. f1krada ongoriilen nedenlerden, gerek 2. f1krada 
ongoriilen nedenlerden otiirii olsun; Curnhurba~kanmm, seyimlerin 
yenilenmesine karar vermeden once, TBMM Ba~kanma dam~mas1 
gerekmektedir. Ku~ku yok ki, TBMM Ba~kanmm gorii~ii, Curnhurba~kam 
iyin baglay1c1 olmayacak, sadece yetkisini kullamp kullanmamas1 konusunda 
vereceg1 karar1 almas1m kolayla~ttracakttr. Bir diger deyi~le, 
Curnhurba~kamnm, TBMM Ba~kanmm gorii~iinii almas1, karar vermeden 
once bir fikir ah~veri~inde bulunmasmdan ibarettir. 116. madde 
diizenlemesinde dikkat yeken bir husus, Curnhurba~kamnm, seyimlerin 
yenilenmesine yonelik verecegi kararda, ba~bakamn bir roliiniin 
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olmamas1d1r. Oysa, parlamenter hilkfimet sisteminde, yasama orgarunin 
elinde hilkfimetin siyasal sorumlulugunu dogurarak onu dil~ilrebilecek 
yetkilerin bulunmas1 kar~1smda, hilkfimetin de yasama organmin 
sec;imlerinin yenilenmesini isteyebilme yetkisi vard1r ve boylece bu iki organ 
birbirlerine kar~1 e~it gilc;te iki silah ile donatdm1~ durumdad1rlar. Bu 
nedenledir ki, yasama orgam, hilkfimetin dil~ilrillmesine yonelik bir 
giri~imde bulunurken, hilkfimetin de akabinde kendisine kar~1 sec;imlerin 
yenilenmesini isteme yetkisini kullanabilecegini dil~ilnilp, ad1mlanm daha 
dikkatli atmak ihtiyacm1 duyacakt1r. Yasama orgam ile hilkfimet arasmdaki 
bu ili~kinin dogal bir sonucu olarak, parlamenter sisteme daha yak1~an, 
sonunda yasama orgammn sec;imlerinin yenilenmesi karanm Cumhurba~karu 
(monar~ik yap1ya sahip olan parlamenter sistemlerde devlet ba~kam) verecek 
olsa da, bu yetkinin kullamlmasm1 ba~bakanm talep etmesidir 186• Nitekim, 
1982 Anayasas1'nm yap1m1 silrecinde, Dam~ma Meclisi'nin kabul etmi~ 
oldugu metinde, Cumhurba~kamnm, TBMM'nin sec;imlerini yenileme 
yetkisini kullanabilmesi esas itibariyle ba~bakanm talebine baglanm1~tl 187 ve 

186 Omegin, tipik bir parlamenter sistem omegi olan ingiltere'de, Ba~bakan, gerek 
duydugunda, Avam Kamaras1 ser,:irnlerinin yenilenmesini, Monark'tan (Kral/Kralir,:e) talep 
edebilir ve Monark, bu talep dogrultusunda Avam Kamaras1'nm ser,:irnlerinin yenilenmesine 
karar verir. <;:ok yakm bir zamanda haz1rlanan yeni bir kanun tasar1sma gelinceye kadar, 
Ba~bakan'm boyle bir talepte bulunmasmm herhangi bir smm yoktu. ister, Hiikumetle Avam 
Kamaras1 arasmda ya~anan bir ciddi gorii~ aynhg1; ister, o mada yap1lacak bir ser,:imden 
iktidar partisinin daha giir,:lii r,:1kma ihtimali olsun, Ba~bakan'm ser,:imlerin yenilenmesi 
talebini, Monark'm geri r,:evirmesi sadece teorik bir beklenti olabilirdi. Simdiye kadar, 
Monark'm (Kral/Kralir,:e), Ba~bakan'dan bu yonde gelen bir talebi kar~1!amad1g1 olmam1~ttr. 
Ancak, son zamanlarda, Avam Kamaras1'nda kabul edilen, fakat Lortlar Kamarasmda baz1 
degi~iklikler yap1!d1g1 ir,:in heniiz kanunla~mayan ve tekrar Avam Kamaras1'nda gorii~iilmesi 
gereken bir Tasar1da (Fixed-term Parliaments Bill), Ba~bakanm, Monark'tan (Kral/Kralir,:e) 
Avam Kamaras1 ser,:irnlerinin yenilenmesini isteyebilmesi ir,:in, hiikilmetin Avam 
Kamaras1'nda dii~iiriilmii~ olmas1 ko~ulu ongoriilmektedir. Bu Tasar1 hakkmda, ingiliz 
Parlamentosu'nun ~u Internet sitelerinden bilgi saglanabilir: 
http://www.parliament.uk/business/news/2011/july/fixed-term-parliaments-bill-ping-
pong/ (15.08.2011); http://services.parliament.uk/bills/2010-
ll/fixedtermparliaments.html (15.08.2011). Bu konuda aynca bkz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-term_Parliaments_Bi11_2011 (16.08.2011). 
187 Bir onceki 1961 Anayasas1'nda, Cumhurba~kam Millet Meclisi'nin ser,:irnlerini yenileme 
yetkisini Ba~bakamn talebi iizerine kul!anabiliyordu. Bir diger deyi~le, 1961 Anayasas1'nda 
daha once gordiigiimiiz o r,:ok wr ko~ullar gerr,:ekle~se bile, Ba~bakanm bu yonde bir talebi 
olmad1kr,:a, Cumhurba~kammn Millet Meclisinin ser,:irnlerinin yenilenmesine karar 
verebilmesi miimkiin degildi. Gerr,:ekten, 1961 Anayasas1'mn 108. maddesinde ~oyle 
denilmekteydi: "Anayasanm 89 'uncu ve I 04 'iincii maddeleri uyarmca verilen giivensizlik oyu 
sebebiyle, onsekiz aylzk bir siire i<;inde, Bakanlar Kurulu iki deja dii~mii§ ve ii<;iincii deja 
giivensizlik oyu verilmi~ olursa, Ba~bakan, Cumhurba~kamndan, Millet Meclisinin 
se<;imlerinin yenilenmesini isteyebilir. Bu istek iizerine, Cumhurb~kam, Meclislerin 
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ba~baka~ tal~ . e~me~igi . halde, Cumhurba~kamnm bu yetkiyi rc'sen 
kullanabilmes1 1stlsna1 ~·~. _durum olar~k ongortilmu~ bulunuyordu. 
Geryekten, Dam~ma Mechs1 nm kabul etm1~ oldugu Anayasa Tasansmda 
Cumhurba~kanmm TBMM seyimlerinin yenilenmesine karar venne yetkisini 
dilzenleyen 124. maddede ~u hiikilm yer alm1~t1: 

"Bakanlar Kurulunun 119 uncu maddede belirtilen giivenoyunu 
alamamasz veya 107 nci veya 120 inci madde/er uyarmca giivensizlik oyuyla 
dii$iiriilmesi hallerinde Bll§bakan (a.b.r;.), Cumhurba§kamndan Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi ser;imlerinin yenilenmesini isteyebilir. 

Dii$iiriilen Ba§bakamn birinci fikra uyarmca ser;imlerin yenilenmesini 
istememesi ve 45 giin i<;inde 119 uncu madde uyannca Bakanlar Kurulunun 
kurulamamasz veya kurulup giivenoyu alamamasz hallerinde, 
Cumhurba§kam Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba$kanma dam§arak, 
ser;imlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Ba§bakamn giivensizlik oyu ile dii§iiriilmeden istifa etmesi iizerine 45 
giin i<;inde veya yeni ser;ilen Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinde Ba$kanlzk 
Divam ser;iminden sonra yine 45 giin i<;inde Bakanlar Kurulunun 
kurulamamasz veya kurulup giivenoyu alamamasz hallerinde de 
Cumhurba$kam Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kamna dam§arak 
ser;imlerin yenilenmesine karar verebilir. 

Yenileme karan Resmi Gazetede yayzmlamr ve hemen ser;ime gidilir. 188 

Goriildiigii gibi, bu diizenlemede, kurulu~ta giivenoyu alamad1g1 iyin 
istifa etmek zorunda kalan veya gensoru sonrasmda, ya da gorev sirasmda 
istenen giivenoyunun verilmemesi sonrasmda dii~en hiikumetin ba~kam olan 
ba~bakan talep etmedikye, kural olarak Cumhurba~kanmm yenileme karan 
verebilme yetkisi yoktu. Cumhurba~kam bu yetkiyi, boyle bir durumla 
kar~da~an ba~bakanm yenileme talebinde bulunmamasma kar~m 45 giin 
iyinde yeni hiikumetin kurulamamas1 veya kuruldugu halde giivenoyu 
alamamas1 durumunda kullanabilecekti. Aynca, dii~iiriilme soz konusu 
olmad1g1 halde ba~bakamn bir nedenle istifa etmesi veya yeni olu~an 
TBMM'nin Ba~kanhk Divanmm seyilmesinden sonra yine 45 giin iyinde 
hiikumetin kurulamamas1 veya kuruldugu halde giivenoyu alamamas1 
durumunda da Cumhurba~kam yenileme karanm ba~bakamn talebine gerek 
kalmadan kendisi re'sen verebilecekti. Ancak, Dam~ma Meclisi'nde kabul 

B~kanlarma dam§arak, sei;:imlerin yenilenmesine karar verebilir. Yenileme karan Resmf 
Gazete 'de yay1mlamr ve hemen sei;:ime gidilir." K1Li- GOZUBUYUK (2000): s. 204. 
188 Dam~ma Meclisinin Kabul Ettigi Metin, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasans1, Dam~ma 
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 10, Birle~im: 156'nm sonuna ekli (23.09.1982), ss. 29-30. 
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edilen bu diizenleme, Anayasa Tasansma son ~eklini veren Milli Giivenlik 
Konseyi'nce degi~tirilmi~ ve TBMM seyimlerini yenileme yetkisi, her 
durumda, ba~bakanm talebine gerek kalmadan dogrudan Cumhurba~kamna 
tanmm1~tir 189• 2007 ydmda yapdan Anayasa degi~ikligiyle, bundan boyle 
Cumhurba~kanmm dogrudan halk tarafmdan seyilecek olmas1, hiikumet 
sistemini biiyiik ol(yiide yan-ba~kanhk sistemine donii~tiirecegine gore, bu 
yeni yap1 i(yinde, Cumhurba~kanmm yasama orgamnm seyimlerini yenileme 
yetkisini ba~bakanm talebi olmaks1zm tek ba~ma kullanabilmesi de, sisteme 
ters dii~ecek bir diizenleme olarak goriilmemelidir kamsmday1z 190• 

1982 Anayasas1'nm 116. maddesinde ongoriilen ko~ullar 
geryekle~tiginde, Cumhurba~kammn TBMM seyimlerini yenileme yetkisinin 
kullanmasmda bir takdir yetkisi bulunmaktadir. Anayasanm sozii ge(yen 
hiikmiinde, hem 1., hem 2. f1kranm sonunda yer alan " ... Cumhurba~kam, 
Turkiye Bilyilk Millet Meclisi Ba~kamna dam~arak se9imlerin yenilenmesine 
karar verebilir" ifadesinde, "verir" degil, "verebilir" terimi kullamld1gma 
gore, Cumhurba~kanma bir takdir yetkisinin tanmd1g1 ay1ktir ve sozii edilen 
ko~ullar geryekle~ip, 45 gun de doldugu halde, Cumhurba~kamnm 
seyimlerin yenilenmesi yetkisini kullanmamas1 ve hiikumet kurma 
yah~malanna devam etmesi miimkiindiir. 

Cumhurba~kamnm 116. maddede ongoriilen dogrultuda TBMM 
seyimlerinin yenilenmesine karar vermesi durumunda, seyimin yap1lacag1 
tarih, 2839 say1h Milletvekili Seyimi Kanununun 8. maddesinde ongoriilmii~ 
bulunmaktadir. Sozii edilen maddede, seyimin, Cumhurba~kamnm yenileme 

189 Milli Giivenlik Konseyi'nin degi~iklik gerek9esinde ~oyle deniliyordu: "Dam$ma Meclisi 
tarafindan duzenlenmi$ olan 124'uncii maddenin gerek<;esinde 'Bu madde ile yenilik 
getirilmi$tir. Bakanlar Kurulunun guvenoyu alamamas1 veya guvenoyu istemesi veyahut 
gensoru sonunda guvensizlik oyu ile kar$lla$mas1 halinde Ba$bakan, CumhurbQ$kamndan 
Meclis se<;imlerinin yenilenmesini isteyebilmektedir' denmektedir. Ba$bakan boyle bir yetki 
verilmesine gerek ve zorunluluk goriilmediginden, maddede yaz1b belirli durumlarda Meclis 
Ba$kamna dam$arak se<;imlerin yenilenmesine karar verme yetkisi CumhurbQ$kamna 
tamnml$ ve madde redaksiyona tabi tutu/up J J6'nc1 madde olarak diizenlenmi$fir." AKAD, 
Mehmet - DiNCKOL, Abdullah: 1982 Anayasas1 ve Anayasa Mahkemesi Kararlan, Der 
Yaymlan, istanbul 2007, s. 618. 
190 Omegin, yan-ba~kanhk sisteminin tipik bir omegini olu~turan Fransa'da, Cumhurba~kam, 
Milli Meclis'in se9imlerini yenileme yetkisini tek ba~ma kullanabilmektedir. Ger9ekten, 1958 
tarihli Frans1z Anayasasr'nm 12. maddesinde, Cumhurba~kammn, Ba~bakan ve 
Parlamentonun iki Meclisinin Ba~kanlanna dan1~t1ktan sonra, Mill'i Meclisi feshettigini 
a9Iklayacag1; gene! se9imin yap1lacag1 tarihin, fesih karanndan itibaren 20 giinden daha erken 
ve 40 giinden daha ge9 olamayacag1, 1 yr! i9inde fesih yetkisinin ikinci bir kez 
kullamlamayacag1 ongoriilmektedir. 1958 tarihli Fransrz Anayasasr'mn ingilizce metni i9in, 
bkz. Milli Meclis'in (Assemblee Nationale) Internet Sitesi: http://www.assemblee
nationale.fr/english/ (15.08.2011) 
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karanm verdigi giinden sonra gelen 90. giinii izleyen ilk Pazar giinii 
yap1lacag1 belirtilmi~tir191 • 

Nihayet, TBMM se9imlerinin, Anayasanm 116. maddesinde gosterilen 
ko~ullar 9er9evesinde yenilenmesine Cumhurba~kanmca karar verilmesi 
durumunda, Anayasanm 114. maddesi uyannca ge9ici bir Bakanlar 
Kurulunun olu~turulmas1 gerekmektedir. Sozii edilen maddede, 
Cumhurba~kam, TBMM se9imlerinin yenilenmesine karar verdiginde, 
Bakanlar Kurulunun 9ekilecegi ve Cumhurba~kanmca ge9ici Bakanlar 
Kurulunu kurmas1 i9in bir Ba~bakan atanacag1; Ge9ici Bakanlar Kuruluna, 
Adalet, i9i~leri ve Ula~tirma Bakanlannm TBMM i9indeki veya d1~mdaki 
bag1ms1zlardan olmas1 ko~uluyla, siyasal parti gruplanndan kuvvetleri 
oramnda iiye almacag1 ongoriilmektedir. Ge9ici Bakanlar Kurulu i9in 
guvenoyuna ba~vurulmayacag1 ve bu Bakanlar Kurulunun se9im siiresince 
ve se9imlerden sonra yeni Meclis toplamncaya kadar gorevini siirdiirecegi de 
114. maddede belirtilmi~ bulunmaktadir. Ancak, ge9ici Bakanlar Kurulunun 
gorevini yeni Meclis'in toplanmasma kadar siirdiirebilecegine yonelik 114. 
maddenin son f1kras1 hiikmii, bizce sorun dogurabilecek bir diizenlemedir. 
<;:unkii, ge9ici Bakanlar Kurulunun gorevi Meclis topland1gmda sona 
erecekse, ortaya Meclisin toplanmasmdan sonra, yeni bir Hiikumet kurulana 
kadar gorevi kim siirdiirecektir sorusu 9Ikmaktad1r. Ulkeyi Hiikumetsiz 
birakmak soz konusu olamayacagma gore, bu hiikmiin, Meclisin 
toplanmasma kadar degil, yeni Hiikumet kurulana kadar bi9iminde olmas1 
gerekirdi. 

c- Cumhurba~kammn Se~ilememesi Nedeniyle TBMM 
Se~imlerinin Y enilenmesi 

1982 Anayasas1'nm Cumhurba~kammn se9imini diizenleyen 102. 
maddesi, 2007 ytlmda 5678 sayih Kanun'la degi~tirilmeden once, TBMM 
se9imlerinin yenilenmesi i9in bir ba~ka neden daha ongormekteydi. Bu 
baglamda, 2007 y1lmda yaptlan degi~iklikle, Cumhurba~kanmm dogrudan 
halk tarafmdan se9ilmesine yonelik yeni diizenleme getirilmeden once, 
Cumhurba~kamm se9me, Cumhuriyet donemindeki diger Anayasalanm1zda 

191 13 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayth "Milletvekili Seyimi Kanunu"nun, 10 Eyliil 1987 
tarih ve 3403 sayth Kanunla degi~ik 8. maddesi metni ~oyledir: 

"Se9im donemi bitmeden once, se9imin yenilenmesine Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi veya 
Cumhurba§kanmca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafindan k1rksekiz saat 
i9inde ilan olunur. 

Yenileme karan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafmdan verilmi~se Meclis, seyimin 
yap1lacag1 tarihi de belirler. Yenileme karannm Cumhurba~kam tarafmdan verilmesi halinde, 
bu kararm verildigi giinden sonra gelen doksanmc1 giinii takip eden ilk Pazar giinii oy verilir." 
Bkz. B~bakanhk Internet Sitesi: http://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx (13.08.2011) 
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oldugu gibi, 1982 Anayasas1'nda da TBMM'ye tamnm1~ bir yetkiydi. 
Anayasada, Cumhurba~kanmm sec;:imine ili~kin silrec;:, 102. maddede ~oyle 
hilkme baglanm1~ bulunuyordu: 

"Cumhurba§kam, Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi uye tamsayzszmn u<;te 
iki <;ogunlugu ile ve gizli oyla se<;ilir. Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi 
toplantz halinde degilse hemen toplantzya <;agnlzr. 

Cumhurba§kamnzn gorev suresinin dolmasmdan otuz gun once veya 
Cumhurba§kanlzgz makamzmn bo§almasmdan on gun sonra 
Cumhurba§kanlzgz se<;imine ba§lamr ve se<;ime ba§lama tarihinden itibaren 
otuz gun i<;inde sonu<;landznlzr. Bu surenin ilk on gunu i<;inde adaylarm 
Meclis Ba§kanhk Divamna bildirilmesi ve kalan yirmi gun i<;inde de 
se<;imin tamamlanmasz gerekir. 

En az u<;er gun ara ile yapzlacak oylamalann ilk ikisinde uye 
tamsay1s1mn u<;te iki <;ogunluk oyu saglanamazsa u<;uncu oylamaya 
ge<;ilir, u<;uncu oylamada uye tamsay1s1mn salt <;ogunlugunu saglayan 
aday Cumhurba§kam se<;ilmi§ olur. Bu oylamada uye tamsayzsmm salt 
<;ogunlugu saglanamad1g1 takdirde u<;uncu oylamada en <;ok oy almz~ 
bulunan iki aday arasmda dorduncu oylama yap1lzr, bu oylamada da uye 
tamsayzsznm salt <;ogunlugu ile Cumhurba§kam se<;ilemedigi takdirde derhal 
Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi se<;imleri yenilenir. 

Se<;ilen yeni Cumhurba§kam goreve ba§laymcaya kadar gorev suresi 
do/an Cumhurba§kanmm gorevi devam eder. " 192 

Goriildiigii gibi, 1982 Anayasas1'mn ilk ~eklinde yer alan bu 
diizenleme, TBMM'ye Cumhurba~kamm en c;:ok 4 turda sec;:me gorevi 
yiiklilyordu. TBMM, 4. turda da Cumhurba~kamm sec;:emezse, kendisi 
sec;:ime gitme durumunda kalacaktt. TBMM'yi, adaylardan biri ilzerinde en 
c;:ok 4 turn kapsayan bir silrede uzla~maya yonlendiren bu diizenlemenin 
ardmda, 1961 Anayasas1 doneminde, Cumhurba~kanhg1 sec;:imlerinde, 
TBMM'de kilitlenmeler ya~anmas1 ve gidilen c;:ok say1da tura kar~m sonuc;: 
almamamas1 yattyordu. Gerc;:ekten, 1961 Anayasas1 donemindeki son 
Cumhurba~kanhg1 sec;:iminin, 22 Mart 1980 tarihinden, 12 Eyliil Darbesi ile 
TBMM'nin varhgma son verilmesinden bir gun once, 11 Eylill 1980 tarihine 
kadar, birbirini izleyen 114 tura kar~m sonuc;: vermemi~ olmas1 19\ 1982 

192 KiLi- G0Z0B0YUK (2000): s. 298. 
193 Cumhurba~kanhgma 6 Nisan 1973 tarihinde seyilen 6. Cumhurb~kan1 Fahri Korutiirk'iin 
gorev siiresinin dolacagi 6 Nisan 1980 tarihinden once, usuliine gore Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosu'nun birlikte toplanmas1 ile olu~an TBMM Birle~ik Toplantls1'nm 22 
Mart 1980 tarihli 6. Birle~iminin giindeminde Cumhurba~kanhg1 seyimi yer ahru~ 
bulunuyordu. Ancak, hiy aday olmad1gmdan sei;:ime gei;:ilemeyecegine yonelik bir itiraz 
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Anayasas1'mn yap1mmda etkili olmu~ ve 102. maddede, Cumhurba~kam 
se(j:iminin en ge(j: 30 giin i(j:inde ve 4 turda tamamlanmas1, aksi halde 
TBMM'nin se(j:imlerinin derhal yenilenmesini ongoren bu dilzenleme yer 
alrru~tir. Boylece, ya~anan onceki deneyimlerden esinleniliyor ve bu tilr 
krizlerin yeniden ya~anmasmm onilne ge(j:ilmek isteniyordu. Benzer bir 
dilzenlemenin Yunanistan Anayasas1'nda da yer ald1g1 dikkat (i:ekmektedir. 
Ger(i:ekten, 1975 tarihli Yunanistan Anayasas1'nm, 32. maddesinde, 
Parlamentodaki U(j:Uncil oylamada Cumhurba~kanmm se!j:ilememesi 
durumunda, Parlamentonun feshedilecegi ve yeni bir Parlamento se(j:imine 
gidilecegi ongorillmektedir194. Cumhurba~kanmm yasama organmca 
se!j:ilmesinin benimsendigi bir sistemde, ya~anabilecek olan olas1 
kilitlenmeleri onlemeye yonelik bu tilr dilzenlemeleri, biz parlamenter 
sistemin rasyonelle~tirilmesi olarak gorilyoruz ve destekliyoruz 195• Ancak, 
2007 yilmda Cumhurba~kam Ahmet Necdet Sezer'in gorevinin bitimi 
oncesinde gidilen Cumhurba~kanhg1 se(j:iminin ilk turunda, bir adaym 
se!j:ilebilmesi i(j:in aranan ilye tamsay1smm 2/3 (i:Ogunlugunun oyunu saglam1~ 
olma ko~ulu, aym (j:Ogunlugun, seyimin geryekle~tirilecegi birle~imde 
toplantl yeter say1s1 olarak da aranmas1 gerekecegi yonilnde, bizim 

iizerine, Birle~imi yoneten Millet Meclisi Ba~kam Cahit Karak~, se9imi 25 Mart 2980 tarihli 
7. Birle~ime ertelemi~ti (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Cilt: I, Toplantt 19, Birle~im: 6, 
(22.03.1980), ss. 174-175). 25 Mart 1980 tarihli, 7. Birle~imde, Cumhurba~kam se9imi i9in 
ilk tur ger9ekle~tirilmi~, fakat Anayasanm aradtgt iiye tamsaytsmm 2/3 9ogunlugunu 
saglayabilen aday olmad1gmdan, Cumhurba~kam se9ilememi~ti (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 
Cilt: 1, Toplantl 19, Birle~im: 7, (25.03.1980), ss. 178-181). Sonraki giinlerde ve aylarda da 
durum degi~memi~ti ve 12 Eyliil Darbesi'nden bir gun once, TBMM Birle~ik Toplant1s1'nm, 
11 Eyliil 1980 tarihli 124. Birle~iminin giindeminde "Cumhurba~kanhgt se9imi" maddesi 
yerini koruyordu. Ancak, 11 Eyliil 1980 tarihli 124. Birle~imde toplantt i9in aranan yeter 
saytda iiye haztr bulunrnadtgt i9in, TBMM toplanamarm~ ve Cumhurba~kanhgt i9in yeni bir 
tura ge9ilememi~ti. Ba~kan Cahit Karaka~, 9ogunluk olmad1gmdan Birle~imi kapat1rken, 
Cumhurba~kanhgt se9im turlarma devam etmek i9in, 12.9.1980 Cuma giinii toplan1lacagm1 
a91khyordu (T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Cilt: I, Toplantt 19, Birle~im: 124, (11.09.1980), s. 
732). Ancak, 12 Eyliil 1980 tarihinde Turk Siliihh Kuwetleri yonetime el koyup, TBMM de 
kapattlmca, 1980 yth Cumhurba~kanhgt se9imi de tarnamlanamayan bir se9im olarak tarihteki 
yerini alrm~tt. 
194 Yunanistan Anayasast'nm 32. maddesinin ilgili fikralarmdaki diizenleme ~oyledir: "(f.3) 
Parlamento uyelerinin tamsaylSlmn ur;:te iki r;:ogunlugunu a/an ki#, Cumhurba§kam ser;:ilir. 
Bu r;:ogunluk saglanamazsa, oylama be§ giin sonra tekrarlamr. jkinci oylamada bu nitelikli 
r;:ogunluk saglanamazsa, oylama be§ giin sonra bir kere daha tekrarlamr; Parlamento 
uyelerinin tamsay1smm be§te ur;: r;:ogunlugunun oyunu a/an ki§i, Cumhurba§kam ser;:ilir. 

(f.4) Or;:uncu oylama, am/an nitelikli r;:ogunlugu saglayamazsa, Parlamento, oylamadan 
itibaren on giin ir;:inde feshedilir ve yeni bir Parlamento ser;:imi yap1hr ... " Yunanistan 
Anayasas1, istanbul Bilgi Universitesi Yaytm, istanbul 2005, ss. 44-45. 
195 Bu konuda, bkz. YUCEL, Biilent: Parlamenter Hiikfimet Sisteminin 
Rasyonelle~tirilmesi ve Tiirkiye Ornegi, Adalet Yayinevi, Ankara 2009, ss. 186-188. 
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katdamadtg1m1z196 bir dii~i.inceye yol a9mas1 ve konunun bir eylemli i9tuzuk 
degi~ikligi olarak Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesi sonrasmda, 
Anayasa Mahkemesi de, 2/3 9ogunluk bulunmadan se9ime ge9ilmesi 
yoniindeki TBMM uygulamas1m iptal edince, bilinen 2007 y1h Anayasa 
degi~ikligi ile, Cumhurba~kamnm TBMM tarafmdan s~ilmesine son 
verilmi~ ve boylece bu erken s~im nedeni de ortadan kalkm1~trr197• 

I% Her ne kadar, 1982 Anayasas1'mn toplantJ. ve karar yeter saymm duzenleyen 96. 
maddesinde, soz konusu donemde "Anayasada b~kaca bir hukilm yoksa, Tur/dye Biiyilk 
Millet Meclisi iiye tamsayzszmn en az U{:te biri ile toplamr ve top/antzya katzlanlarm salt 
{:Ogunlugu ile karar verir ... " denilmesinden yola ,;:1ktlarak, toplantJ. i,;:in de iiye tamsayismm 
ii,;:te birinden farkh bir yeter sayis1mn aranabilecegi gibi bir dii~iince ileri siiriilebilirse de; 
Anayasamn hi,;:bir hiikmiinde toplant1 i,;:in ayn bir yeter sayinm ongoriilmemesi bir yana, 
karar i,;:in farkh bir yeter sayinm arandigi durumlarda, aym saymm toplantJ. i,;:in de aranmas1 

gerektigi bize gore savunulamaz. Bizce, karar i,;:in daha nitelikli bir ,;:ogunlugun arand1gi 
durumlarda da, TBMM'nin iiye tamsayis1mn ii,;:te biri ile toplamp, o konunun gorii~iilmesini 
siirdiirmesi ve oylanmasma da ge,;:ilmesi gerekir. KatJ.lanlarm hepsinin olumlu oy vermesi 
durumunda da, kabul i,;:in aranan ,;:ogunluga ula~1larnayacagindan oylanan konu reddedilmi~ 
olacaktrr. Go~iilen konunun, kabul edilmediginin anl~!lmas1 da, hukuki degeri olan bir 
sonu,;:tur. Aksi bir dii~iince, nitelikli ,;:ogunlukla kabulii gereken konunun karara baglanmas1rn 
istemeyen bir k1s1m iiyenin, o konunun gorii~iilecegi oturuma kat1lmayarak, ret karanna 
ula~!lmas1m da siirekli engelleyebilmelerine yol a,;:acaktJ.r. Bir an i,;:in TBMM iiye 
tamsayismm 1/3+ 1 'inin Cumlmrba~kantm vatana ihanetten su,;:lad1g1.m dii~iinel,im Eger, 
Anayasa'da karar i,;:in aranan yeter sayi, o konunun gorii~iilecegi oturumda toplant1 i,;:in de 
aranacaksa, Cumlmrba~kamm su,;:layan bu iiyelerin, su,;:larnanm gorii~iilecegi oturumlara hi,;: 
kattlmamalan durumunda, Cumlturb~kanm1 Yiice Divan'a sevk edebilmek i,;:in TBMM iiye 
tamsayismm 3/4 ,;:ogunlugu gerektiginden, iiye tamsayis1mn 1/3+ 1 'inin hazrr 
bulunmamasmdan otiirii bu sayiya ula~1lamayacak ve konunun go~iilmesine 
ba~lanamayacakt1r. Boyle bir su,;:larnamn siirekli giindemde kalmas1 ve Cumlturb~kan1mn, 
konunun gorii~iilemiyor olmasmdan otiirii bir tiirlii aklanamamas1, her halde savunulamaz. Bu 
nedenledir ki, toplantl yeter sayis1 ile karar yeter sayismm ayn degerlendirilmesi, her 
durumda 1/3 iiyenin haz1r bulunmas1 ile giindemdeki konunun goriilmesine, somut ornekte, 
Cumhurba~kanhgi se,;:imine ge,;:ilmesi gerekirdi dii~iincesindeyiz. Kaid! ki, aksi dii~iincenin, 
102. maddede, ikinci turdan sonra Cumhurba~kantnm se,;:ilebilmesi i,;:in yeterli goriilen iiye 
tamsayismm salt ,;:ogunlugu ile karar verebilme a~amasma hi,;: gelinemeyecegini, boylece 
Anayasa koyucunun karar yeter sayis1 i,;:in ongordiigii kademeli azal1~m i~letilemeyecegini de 
gozden uzak tutmamak gerekirdi. Zaten, Anayasanm toplantJ. ve karar yeter sayism1 
diizenleyen 96. maddesinde, 2007 yilmda yapilan degi~iklikle, bu tart1~ma sona ermi~ 
bulunmaktad1r. Bilindigi gibi, 96. maddenin yeni duzenlemesinde, Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi'nin yapacagi se,;:imler de dahil olmak iizere biitiin i~lerinde iiye tamsayis1mn en az 
ii,;:te biri toplanacagi a,;:1k,;:a ongoriilmektedir. 
197 Sozii ge,;:en Anayasa degi~ikligine gidilmesi oncesinde ya~anan geli~melerin k1sa bir 
a,;:lklamas1 i,;:in bkz. ONAR (2008): ss. 488-489. 2007 Cumhurb~kanhgi se,;:iminde, 
Anayasanm 102. maddesinde ongoriilen 2/3 ,;:ogunlugun, sadece adayin se,;:ilmesi i,;:in 
aranacak bir karar yeter sayis1 olarak degerlendirilmeyip, se,;:imin ger,;:ekle~tirilecegi 
birle~imde toplant1 yeter sayis1 olarak da aranmasmm gerekip gerektnedigi hakktnda iki farkh 
gorii~ i,;:in bkz. OZBUDUN, Ergun: "Cumhurba~kamnm Yetkileri ve Se{:ilme Yiintemi", 
Cumhurba~kam Se,;:imi Oncesi Cumhurba~kanhg1, Sempozyum, 12-13 Ocak 2007, 
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102. maddede, Cumhurba~karu se1yilemedigi takdirde Tiirkiye Biiyilk 
Millet Meclisi se1yimlerinin derhal yenileneceginden soz edilmekte, fakat bu 
konuda Anayasada da, 2839 sayi.h Milletvekili Se1yimi Kanunu'nda da bir 
tarih belirtilmemekteydi. Ancak, Anayasada derhal dendigine gore, bizce, bu 
konuda TBMM'nin bir karar almasma da gerek kalmadan, Yiiksek Se1yim 
Kurulu'nun re'sen harekete ge1ymesi ve se1yimlere ili~kin <;:e~itli kanunlarda 
ongoriilen sureleri de dikkate alarak, olabilecek en erken tarihteki Pazar 
gilniinil seyimin yapilacag1 giln olarak belirleyerek, se1yim takvimini ilan 
etmesi gerekecekti198• 

Nihayet, aynca vurgulamak isteriz ki, ister TBMM'nin veya 
Cumhurba~karunm alacag1 bir karar ilzerine, ister Cumhurba~karunm 
se1yilememesi nedeniyle otomatik bir bi1yimde, TBMM se1yimlerinin 
yenilenmesi gerektiginde, se1yime giden TBMM'nin gorevi, se1yimler yap1hp 
yeni TBMM'nin ilyelerinin belli oldugu ana kadar devam edecektir. 

B- 1982 Anayasas1 Uyannca Yasama Doneminin Uzad1g1 Tek 
Durum: Sava~ Hali 

1982 Anayasas1'nda, eski diizenlemeye gore 5, 2007 degi~ikligi 
sonrasmdaki diizenlemeye gore 4 yil olarak belirlenen yasama doneminin, 
bu silrenin dolmasma kar~m uzayabilecegi tek bir durum ongoriilmii~tiir ve o 
da "sava~ sebebiyle yeni se1yimlerin yapilmasma imkan goriilememe" halidir. 
Ger1yekten, 1982 Anayasas1'mn, konuyu diizenleyen 78. maddesinin 1. ve 2. 
fikrasmda ~u hiikiimler yer alm1~ bulunmaktadrr: 

"Sava§ sebebiyle yeni se9imlerin yapzlmasma imkiin goriilmezse, 
Turkiye Buyiik Millet Meclisi, se9imlerin bir yzl geriye bzrakzlmasma karar 
verebilir. 

Geri bzrakma sebebi ortadan kalkmamz§sa, erteleme kararzndaki usule 
gore bu i§lem tekrarlanabilir. " 

Bizce, burada sozil geyen "sava~ sebebiyle" ifadesinden anla~ilmas1 
gereken ~ey, 0Ias1 bir sava~ tehlikesi, sava~1 gerektirecek bir durumun 
ba~gostermesi degil, Anayasamn 92. maddesi uyarmca TBMM tarafmdan 

Tiirkiye Barolar Birlig:i Yaym1, Ankara 2007, ss. 236-245; YUZBASIOGLU, Necmi: "Nisan 
- Mayzs 2007'de Yapzlacak Olan Cumhurba~kam Se9iminin M~ruiyet ve Hukukilik 
Yonleriyle irdelenmesi ", Cumhurba~kam Se~imi Oncesi Cumhurba~kanhgI, Sempozyum, 
12-13 Ocak 2007, Tiirkiye Barolar Birlig:i Yaym1, Ankara 2007, ss. 259-275. 
198 ONAR- GC>NEN<; (2002): s. 19. 
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ilan edilmi~ bir "sava~ hali" olmahdrr199• Her ~eyden once, Anayasa koyucu, 
eger olas1 bir sava~ tehlikesini de donemin uzatilma nedeni olarak 
dii~ilnseydi, t1pk1 s1k1yonetim ilammn diizenlendigi 122. maddede 
kullamlana benzer bir bi9imde, "sava~z gerektirecek bir durumun ba!i 
gostermesi" gibi daha geni~ bir degerlendirmeye imkan tamyacak bir ifadeyi 
tercih ederdi. Ger9ekten, Anayasarun 122. maddesinde, slklyonetim ilam ile 
ilgili olarak, " ... olaganiistii hal ilanznz gerektiren hallerden daha vahim 
~iddet hareketlerinin yaygznla~masz veya sava~ hali, sava~z gerektirecek bir 
durumun ba~gostermesi ... " denmekte ve boylece "sava~ hali" di~mda, henuz 
bir sava~ hali ilamna yol a9mam1~ olsa dahi, sava~1 gerektirecek bir durumun 
ba~gostermesi de s1kiyonetim ilaru nedeni olarak belirtilmektedir. Buna 
kar~1hk, yasama doneminin uzatilmas1 ile ilgili 78. maddede yer alan ifade, 
yalmzca "sava~ sebebiyle" olduguna gore, bunu geni~letip, "sava~1 
gerektirecek bir durumun ba~gostermesi"ne de yaymak, bize gore Anayasaya 
uygun olmayacaktrr. Deyimsel a91dan yapt1g1m1z bu yorumun yam sira, 
ama9sal bir yorumlama ile de aym sonuca ula~ilacag1 a91ktrr. Ger9ekten, 
demokratik bir sistemin en temel kurumlarmdan biri olan se9ime dayah bir 
yasama organmm olu~turulmas1, beraberinde bu seyimlerin makul bir siirede 
tekrarlanmas1 zorunlulugunu da getirir. Bu siireyi, esasmda saghkh bir 
se9imin yap1lmas1ru engelleyen 90k ciddi bir durum bulunmad1g1 halde, 
"sava~ tehlikesi", "sava~1 gerektiren bir durumun ba~gostermesi" gibi, 
siibjektif nedenlerle uzatmaya yol a9acak geni~letici yorumlarda bulunmak, 
Anayasarun 2. maddesinde ifadesini bulan demokratik devlet ilkesiyle de 
bagda~mayacaktrr. Bu nedenle, Anayasarun 78. maddesinde, yasama 
doneminin uzat1lmas1 nedeni olarak ongoriilen "sava~ sebebiyle" teriminde 
yer alan "savaf' sozciigiinden, Anayasada diizenlenmi~ ve ilan bi9imi 92. 
maddede gosterilmi~ "sava~ hali"ni anlamak gerekir. Aynca, TBMM 
tarafmdan bir "sava~ hali" ilan edilmi~ olmas1, tek ba~ma seyimlerin 
ertelenmesi sonucuna yol a9mayacak, TBMM'ce sava~ nedeniyle se91m 
yapilmasmm miimkiin olmad1gmm saptanmas1 da gerekecektir200• 

199 1982 Anayasas1'nda sava~ hali ilaru yetkisinin TBMM'ye ait oldugunu ongoren 92. 
maddede ~oyle denilmektedir: 

"Milletleraras1 hukukun me~ru sayd1g1 hallerde sava:; ilamna ve Tur/dye 'nin taraf oldugu 
milletleraras1 andla~malarm ve nezaket kurallarmm gerektirdigi haller d1~mda Turk Silahb 
Kuvvetlerinin yabanc1 ulkelere gonderilmesine veya yabanc1 silahh kuvvetlerin Tur/dye 'de 
bulunmasma izin verme yetkisi Tur/dye Buyuk Millet Meclisinindir. 

Tur/dye Buyuk Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ulkenin ani bir silahb 
saldmya ugramas1 ve bu sebeple silahh kuwet kullamlmasma derhal karar verilmesinin 
kapmlmaz olmas1 halinde Cumhurba~kam da, Turk Silahll Kuvvetlerinin kullamlmasma 
karar verebilir. " 
200 ERDOGAN, Mustafa: Anayasa Hukuku, Gozden Ge~irilmi~ 6. Basia, Orion Kitabevi, 
Ankara 2011, s. 262. 
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Yasama doneminin, TBMM'ce Anayasamn 92. maddesi uyannca ilan 
edilmi~ bir "sava~ hali" nedeniyle de olsa uzatilmas1, kamm1zca, TBMM'de 
basit 9ogunlukla ahnabilecek bir karara brrakilmayacak kadar onemli bir 
konudur. Hele, 78. maddede, donemin bu nedenle 1 yilhk uzatilmasmdan 
sonra, aym durumun devam etmesinden otilril yeniden 1 yil 
uzatilabilmesinin milmkiin oldugunu ve bu uzatmalarm devam edebilecegini 
de dikkate ald1g1rmzda, gerek boyle bir uzatma kararimn ilk ahm~mda, gerek 
sonraki uzatma veya uzatmalara ili~in kararm ahm~mda, ilye tamsay1smm 
3/5'i gibi, nitelikli bir 9ogunlugun oyu aranmahdrr dii~ilncesindeyiz. 
Anayasa uyannca, bir af kanunun 91kanlabilmesi i9in aranan boyle bir 
9ogunlugun, ondan 90k daha onemli sonu9lan olabilecek, yasama doneminin 
1 yil uzatilmas1 kararmda aranrmyor olmasmm, bizce makul bir nedeni 
yoktur201 • Bu nedenle, bir Anayasa degi~ikliginde bu konunun da dikkate 
ahnmas1 ve sava~ sebebiyle yasama doneminin 1 yil uzat1lmas1 karanmn, bu 
hususta TBMM' de ciddi bir oyda~mamn bulundugunun gorillmesi a91smdan, 
ilye tamsaymmn en az 3/5 9ogunlugunun oyu ile ahnabileceginin 
ongorillmesi gerekir. 

Goriildiigii gibi, yasama doneminin sonunda se9imlerin yapilmasmm 1 
yil geri brrakilabilmesi i9in Anayasada belirtilen tek neden, "savaf'trr. Oysa, 
se9imden 90k kisa bir sure once kar~1 kar~1ya kalmm1~ bir dogal afet 
nedeniyle de saghkh bir se9imin yapilabilmesi milmkiin olmayabilir. Bu 
yilzden, biitiin olagan ilstil hal nedenleri i9in olmasa da, deprem, sel baskm1 
gibi dogal afet nedeniyle iilkenin tilmiinde veya bir bolgesinde olaganilstil 
hal ilan edilmi~ olmas1 durumunu da, se9imlerin ertelenmesinin bir ba~ka 
nedeni olarak belirlemek bizce uygun olacaktrr. Ku~ku yok ki, bize gore, 
dogal afet nedeniyle se9imlerin ertelenmesi karar1 da, daha once boyle bir 
nedenden otilril olaganilstil hal ilan edilmi~ olmas1 ko~uluna baglanmah ve 
t1pk1 sava~ sebebiyle ertelemede onerdigimiz gibi, dogal afet nedeniyle 
ahnacak seyimlerin ertelenmesi kararmda da TBMM ilye tamsay1smm en az 
3/5 9ogunlugunun oyu aranmahdrr. 1982 Anayasas1'mn yap1m1 silreci 
i9inde, Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun hazrrlad1g1 Anayasa 
Tasar1smda, TBMM se9imlerinin geri brrakilmas1 i9in, sava~ hali tek neden 
olarak ongorillmemi~, onun yamnda ba~ka nedenler de belirlenmi~ti. 
Ger9ekten, Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonunun hazrrlad1g1 Anayasa 
Tasar1s1'nm 90. maddesinde, TBMM'ce, sava~, sik1yonetim veya olaganilstil 

201 1982 Anayasas1'nda, TBMM'nin yetkilerini diizenleyen 87. madde uyannca, TBMM, 
genel ve ozel af yetkisini, bu konuda basit ~ogunlukla kabul edebilecegi bir kanunla yerine 
getirebiliyordu. Ancak, 87. maddede 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayih Kanun'un 28. maddesi 
ile yap1lan degi~iklikten sonra, TBMM'nin genel ve ozel af ilanma karar verebilmesi, basit 
~ogunlugun degil, iiye tamsayis1mn 3/5 ~ogunlugunun oyuna baglanm1~tlf. 
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haller sebebiyle, yeni seyimlerin yapllmasma imkan gorillememesi durumu 
seyimlerin 1 yll geriye brrakilma nedeni olarak ongoriililyordu202• Yasam~ 
organma, seyimlerin geri brrakilmas1 karanm verebilmesinde, yok daha geni~ 
bir takdir yetkisinin tamnd1g1 omek 1924 Anayasas1'ndan getirilebilir. Bu 
baglamda, 1924 Anayasas1'mn 13. maddesinde, hiybir neden ileri 
silrillmeksizin, "Yeni se9im yapzlmasma imkan goriilmezse, toplanma 
donemi bir yzl daha uzatzlabilir" kurah yer alm1~ bulunuyordu203• Bizce 

' gerek 1924 Anayasas1'nda oldugu gibi, hiybir somut neden belirlemesinde 
bulunulmadan, "yeni seyim yapllmasma imkan gorillmeme" gibi yok belirsiz 
ve yasama organma yok geni~ bir takdir yetkisi tamyan dilzenleme de; 
Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun ongordilgil gibi, hangi nedenle 
olursa olsun s1kiyonetim veya olaganilstil hal ilan edilmi~ olmasmm 
TBMM'ye seyimlerin ertelenmesine karar verebilme yetkisinin tanmmas1 da, 
yeri geldiginde bu yetkinin kotilye kullamlmasma yol ayabilme olas1hgm1 
ta~1maktadrr ve bu nedenle uygun degildir. 1982 Anayasas1'mn 119. ve 120. 
maddeleri uyarmca, olaganilstil hal ilam, "tabii afet", "tehlikeli salgm 
hastahk", "agrr ekonomik bunahm", "yaygm ~iddet hareketlerine ait ciddi 
belirtilerin ortaya y1kmas1"; Anayasa'nm 122. maddesi uyarmca, s1kiyonetim 
ilam, sava~ di~mda, "olaganilstil hal ilamm gerektiren hallerden daha vahim 
~iddet hareketlerinin yaygmla~mas1" nedenlerine dayanabilir. Bunlann tilmil, 
kamm1zca seyimin ertelenmesini gerektirecek nedenler olarak goriilemez. 
Omegin, agrr ekonomik bunahm, yaygm ~iddet hareketleri, ya da salgm 
hastahk, bizce seyimin yapllmas1 ilzerinde ciddi bir engel olu~turacak 
nedenler degildir. Bu goril~ dogrultusunda, biz, illkenin bir bolgesinde yok 
bilyilk tahribata yol aymI~ deprem veya sel baskim gibi dogal afet nedeniyle 
olaganilstil hal ilan edilmi~ olmasm1 digerlerinden aymyoruz ve "savaf' 
d1~mda, bunun da, gerektiginde seyimlerin ertelenmesi nedeni olarak 
ongoriilmesini savunuyoruz. 

Seyimlerin ertelenmesi ile ilgili deginmek istedigimiz ba~ka bir konu, 
ongoriilen ko~ullar geryekle~tiginde, TBMM'nin seyimlerin ertelenmesini, 
bir kanun ile mi, yoksa bir parlamento karar1 ile mi kararla~trracag1drr. 1961 
Anayasas1'ndaki dilzenleme uyannca, sava~ sebebiyle seyimlerin 
yapllmasma imkan gorillemedigi durumda, erteleme kararmm bir kanunla 

202 Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun haz1rlachg1 Anayasa Tasans1'run 90. 
maddesinin 1. fikrasmda ~u hiikiim yer almI~t1: 

"Tiirkiye Biiyuk Millet Meclisi, sava~. szlayonetim veya olaganiistii haller sebebiyle, yeni 
se9imlerin yapzlmasma imktin goriilmezse, se9imlerin bir y1l geriye b1rak1lmasma karar 
verilebilir." Bkz. Daru~ma Meclisi S. Sayis1: 166, Dam~ma Meclisi S. Sayis1: 166," Tilrkiye 
Cumhuriyeti Anayasa Tasans1 (1/463), Dam,ma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 7, Birle~im: 
120'nin sonuna ekli, (04.08.1982), ss. 25-26. 
203 KiLi- GC>ZUB'OYOK (2000): s. 122. 
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abnmas1 gerekiyordu. Bu husus, 1961 Anayasas1'nm 74. maddesinin 1. 
fikrasmda yer alan "Sava~ sebebiyle yeni se<;imlerin yapzlmasma imkiin 
goriilmezse, se<;imler bir kanunla bir yzl geriye bzrakzlabilir" hiikmiinde 
avtkva ongoriilmii~tii204. 1982 Anayasas1'nda erteleme kararmm ne tiir bir 
i~lemle ahnacagma ili~kin, 1961 Anayasas1'nda oldugu gibi "kanun"la 
denerek net bir belirlemede bulunulmamakta ve 78. maddede yalmzca, 
"karar verebilir" denilmekle yetinilmektedir. Biz, burada sozii gei;:en "karar 
verebilir" ifadesinden, Anayasa'da i~lemin tiiriiniin de belirlendigi ve bu 
nedenle ertelemenin bir parlamento karan ile yapilmas1 gerektigi anlammm 
i;:ikanlabilecegini dii~ilnmiiyoruz. Nitekim doktrinde de, sei;:imlerin 
ertelenmesinin, seyimlerin yenilenmesi gibi yasama organmm siyasal 
takdirine brrakilmi~ bir i~lem degil, sebebe bagh bir i~lem olduguna dikkat 
yekilmekte ve bu nedenle, ko~ullar geri;:ekle~tiginde ertelemeye yonelik 
i~lemin bir kanunla yapdmas1 gerektigi savunulmaktadrr205 • Vatanda~lan bir 
sure de olsa sei;:me ve sei;:ilme hakkmdan yoksun brrakacak sonui;:lanm 
dikkate ald1gim1zda, bu onemli i~lemin yap1m1 siirecine Cumhurba~kamm da 
dahil etmek ve gerektiginde Anayasa Mahkemesi 'nin denetimine de imkan 
saglayabilmek ii;:in, bizce de TBMM'nin, sei;:imlerin ertelenmesi karanm bir 
kanunla almas1 daha dogru olacaktrr. 
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