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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. -— Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 207 
1. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl-

maz'ın, «Millî kurtuluş cephesi», «Hür su
baylar» gibi adlarla komünizm için çalışan 
kuruluşların geniş ölçüde yayınlarda bu
lunduklarına dair ve bunlar hakkında ko-
ğuşturma yapılıp yapılmadığını soran 
gündem dışı demeci 207:208 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısının öncelikle görüşül
mesine dair önergesi ve usûl tartışmaları 
(1/100) 208:224,225:244,268:271 

3. — Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli ve Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
ın, fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ile bunları önlemek için alınması 
gerekli tedbirler üzerinde bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/5) 244 

4. — Konya Milletvekili Yunus Kokac'-
ııı, İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâ-

Sayfa 
yin, işe son verme ve merkeze alınma 
gibi bir sebebe dayanmıyan tasarruflar 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/2) 244:245 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları 
ve araçları ile zirai gübre ve zirai ilâçların 
Türk köylüsüne daha ucuza satılabilmesi 
ve bu alanda haksız kazançların önlenmesi 
amaciyle alınması gerekli tedbirler üzerin
de Anayasanın 88 ve 89 ncu maddeleri ge
reğince bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/6) 245 

6. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Baş- i 
kanveküleri Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim'in, 27 Mayıs 1960 devrimine karşı 
yapılan tecavüzler karşısında elinde mev
cut bulunan kanuni yetkileri kullanmadığı 
iddiasiyle Bakanlar Kurulu hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/3) 245 £46 

7. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, 250 milyon lira zarara sebebol-



Sayfa 
duğu iddiasiyle Ticaret Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/4) 246 

8. — Afyon Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın- , 
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hü
kümet icraatını kontrol için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/7) 246 

9. — Afyon Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ ve 3 arkadaşının, Rejim aleytarı, yı
kıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/8) 246 

Sayfa 
10. — 6831 sayılı Orman Kanununa 

633 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 n c r 
maddenin Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi (3/292) 246:247 

11. — Başkanvekilleri İsmail Arar ve 
Ahmet Bilgin'in; Anayasa karşısında gen
soru ve genel görüşme açılmasına dair 
önergelerin gündeme alınıp almmıyacak-
ları hususunun verildikleri birleşimi izliyen 
birleşimde ele alınacağına dair olan kana
atlerini muhtevi Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'ye yazdıkları yazı ile Baş
kan Ferruh Bozbcyli'nin cevabı. 247:267 

< • » 

1. — GEÇEN TUTANAK öZETt 

BİRİNCİ OTURUM 
Erzurum Milletvekilleri Nihat Diler ve Gı-

yasettin Karaca'nın, Erzurum, Bingöl ve Muş 
illerinde vukubulan deprem, Hükümetçe alı
nan tedbirler ve Kızılaym yardımlarına dair 
demeçlerine İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu «Tedbirlerin ivedi ihtiyaçları kar
şılayıcı nitelikte olduğu, yıkılan evlerin yap
tırılması ve tarımsal kredi konularında yakın
da gerekli çalışmalara girişileceği» yolunda ce
vap verdi. 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, NATO'nun 
geleceği hakkında karar vermek üzere Brük
sel'de toplanan NATO Parlömanterleri Konfe
ransı hakkında bilgi verdi ve bu arada memle
ketimizdeki iktidar - muhalefet münasebetleri
ne dair olan görüşlerini açıkladı. 

C. H. P. Meclis Grupu Başkanvekilleri Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim'in, «Bâzı Danıştay ka
rarlarının uygulanmaması konusunda, Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince, Bakanlar Ku
rulu hakkında bir gensorunun açılması» na dair 
olan önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
konusunun görüşülmesine, ara verme kararın
dan önce kalman noktadan devam edilerek, ko
nuşmaların 15 er dakika ile sınırlandırılması 
hakkındaki önerge kabul ve usul ve esasla il
gili tartışmalar sonunda gensoru açılması tek
lifi reddolundu. 

Adajct Bakanı Haşan Dinçer'in, T. B. M. M. 

üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hüküm
ler- hakkındaki kanun tasarısının öncelikle görü
şülmesine dair önergesi okundu ve önerge üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Saat 21 de devam olunmak üzere Birleşime 
19,50 de ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Ağrı 
İsmail Arar Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
İKİNCİ OTURUM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki 
kanun tasarısının önceliğine dair verilen öner
ge üzerinde usulle ilgili görüşmelere devam olu
narak, «gensoru önergelerinin gündeme alınıp 
almmıyacağı hususundaki görüşmelerin, verilme
lerinden sonraki birleşimde ve tercihan yapılma
sı gerektiği» yolundaki Anayasa hükmü üzerin
de durulduğu sırada birleşimin 15 Mart 1966 Sa
lı günü saat 14,30 a bırakılması hakkındaki 
önerge kabul-olundu. 

Birleşime saat 22,35 te son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Siirt 

Adil Yaşa 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

— 206 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-

tipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Güney 
Sanayi şirketlerinin ithal edecekleri malların 
Gümrük ve sair vargilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelenmiş 
bulunduğunun doğru olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/28-1) 

Yazılı sorular 
2. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 

Sivas'ta bir erozyon müdürlüğü kurulmasının 
düşünülüp düşünülmadiğine dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/83) 

3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
Sivas'ta, Devlet Su İşleri Bölge teşkilâtı kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair ya

zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/84) 

4. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
Sivas'ın Koyulhisar kazalısında, Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin ne zaman kurulacağına dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/85) 

5. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
Sivas'ta bulunan Köy İçme Suları Şefliğinin, 
Bölge Müdürlüğü haline getirilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/86) 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif: Sa-
rıyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 
Evci köyünde kayma sebebiyle tahliye edilen 
mahalle sakinlerine ne gibi yardım yapılması
nın düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/87) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KATİPLER : Adil Yaşa (Siirt), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisi'nin 65 nci Bir- leşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. İsmi 
okunan sayın üyeler lütfen ayağa kalmak ve 
«Burada»1 demek suretiyle işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapılmak üzere adlar okundu.) 
BAŞKAN — Biraz önce isimleri okunup da 

burada bulunmıyan arkadaşlarımızın isimleri
ni okuyorum. 

(Yoklamada bulunmıyan milletvekillerinin 
isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

KEMAL SARItBRAHlMOĞLU ( Ada
na) — Sayın Reis usul hakkında söz istiyorum. 
Bu birleşimin yapılamıyacağım ve usulsüfc ol
duğunu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakere için gerekli çoğunlumuz mevcuttur, mü
zakereye başlıyomz, 

3..— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın, 
«Millî kurtuluş cephesi», «Hür subaylar» gibi 

adlarla komünizm için çalışan kuruluşlarım ge
niş ölçüde yayınlarda bulunduklarına dair ve 
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bunlar hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadı
ğını soran gündem dışı demeci. 

KEMAL SARItBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Usul hakkında Sayın Başkan, bu oturum 
hakkında, bu oturumun yapılmaması hak
kında... 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen Sayın 
Mevlüt Yılmaz'a söz veriyorum, buyurun Sa
yın Mevlüt Yılmaz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; son gün
lerde Millî Kurtuluş Cephesi ve Hür Subaylar 
Komitesi imzalı gizli beyannamelerin dağıtıl
dığına şalhidolmuş bulunuyoruz. Bu beyanna-
'meüerin dağıtılma olayı her yerde olduğu gibi 
burada da bir Türkiye Gizli Komünist Partisi 
tahrikinin olduğu intibaını vermektedir. Bil
hassa son yıllarda Anayasanın «Sosyal» keli
mesinin arkasına sığınarak sosyalizm ismi al
tında komünizm propagandası yapıldığı bir 
vakıadır. Sorumlu Hükümetler bundan önce 
bu komünist propagandasiyle gereği gibi mü
cadele etmemişlerdir. Tehlike büyümüştür. 
Son günlerdeki bu hâdiseler de gösteriyor ki. 
bunlar azıtmışlardır. 

Komünizm, insanlığın felâketi, en korkunç 
ve en büyük tehlikedir. Son yıllarda ilerici
lik, sosyalistlik kisvesi altında mahut propa
ganda memleketimizin her tarafında almış yü
rümüştür. Komünizm kanunlarımızda açıkça 
suç olmasına rağmen bu tehlikeli rejimin fikri
yatını yapan komünist kitaplara vitrinlerde 
bol bol raslanmaktadır ve serbestçe satılmak
tadır. Bunlar hakkında şimdiye kadar bir tah
kikat yapılıp yapılmadığını bilmemekteyiz. İl
gililerin müsamahasından istifade ederek her 
geçen gün bunlar faaliyetlerini artırmışlar, 
sinsice ve haince millî bütünlüğümüzü yıkıcı 
ve sarsıcı faaliyet ve davranışlarda bulunmuş
lardır. Bunlar karşısında daha fazla susma
nın ve harekâta geçmemenin ne zamana kadar 
devam edeceğini bilmemekteyiz. Dünyanın her 
tarafında nerede bir tertip ve nerede bir kun
dak hâdisesi varsa orada mutlaka bir komünist 
parmağı olduğu bir hakikattir. Son günlerde 
Endenozya'da cereyan eden kanlı olaylar ko
münistlerin tahrik ve tertibiyle olduğu mey
dandadır. Bu memleketin bu hiyanet şebeke
lerinin tahrikiyle bir Endonezya haline gelme

sine tahammülü yoktur. Bunlar dünyanın hiç
bir yerinde millî irade ile işbaşına gelmemiş
lerdir. Bunu iyi bildikleri için millî iradeye, 
demokrasiye ve parlömanter rejime düşman
dırlar. Bunun için ortalığı karıştırmak, bir ih
tilâl vasatı hazırlamak, bunun neticesinde bu
lanık suda balık avlamak idealleridir. 

Milletimiz komünizm karşısında olduğun
dan reyleriyle iş başına getirdiği Parlâmento
dan ve onun Hükümetinden bu tehlikeyi önle
mesini istemektedir. Son günlerde Hükümetin 
bâzı komünistleri takibetmesi, Ordunun da yı
kıcı ve bozguncu faaliyetlerin karşısında oldu
ğunu bir tebliğ ile bildirmesi üzerine, halkımız 
fazlasiyle memnun olmuştur. Fakat şunu 
da esefle kaydedelim ki, bâzı çevreler adalete 
intikal etmiş bir mevzu hakkında, tevkifler 
hakkında adalet mercilerini baskı altında bu-
lundurmıya matuf beyanatta bulunmuşlardır. 
Bunu hiçbir şeyle izah etmek mümkün değil
dir. Milletimiz bu tehlikenin bir an evvel ber
taraf edilmesini ve Hükümetin çok daha ener
jik davranmasını talebetm ektedir. Bâzı gaze
telerin tevkifler hakkındaki tutumu nefretle 
takibedilmektedir. Halbuki bu millî bir dâva
dır. Devletin ve Milletin bekası meselesidir. 
Ekseriyetin reyleriyle iş başına gelen Hüküme
ti yıpratmak için aşırı solcular, maskeli komü
nistler âdeta seferber olmuşlardır. Kanaati
mizce felâket çanları çalmıştır. Daha fazla 
beklemeye tahammül yoktur. İktidarın sükû
netle fakat büyük bir zecrilikle yoluna devam 
etmesi icabetmektedir. 

Millet iradesini ret ve inkâr eden anarşist
lerin ve komünistlerin ibret teşkil edecek tarz
da cezalandırılmaları zaruridir. 

Hükümetin en kısa zamanda komünizmi ya-
saklıyan 141 ve 142 nci maddeleri yeniden göz
den geçirerek daha sarih hükümler getiren ta
sarıyı bir an evvel çıkarmasını, milliyetçi, va
tansever, Müslüman Türk Milleti dört gÖ7Ae 
beklemektedir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uy
gulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesine dair önergesi ve usul tar
tışmaları (1/100) 

— 208 — 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü birleşimde müzakerelerin cereyan ettiği bir sı
rada Meclisin bugün saat 14,30 da toplanması 
hususu karar altına alınmış ve bugün saat 14,30 
da Meclis toplanmış bulunmaktadır. 

Dünkü birleşimde gündemin maddeleri mü
zakere edilirken, bir gensoru önergesi görüşül
müş, gündeme alınması hususu reddedilmiş, onu 
takiben celseyi yöneten Başkanvekili Sayın İsmail 
Arar'in bey aniyle gündemin diğer maddelerine 
geçileceği işaret edilmiş ve Adalet Bakanı Sayın 
Hasan Dinçer tarafından verilmiş bulunan bir 
önergenin okutulup oylanacağı bahis mevzuu edil
miş, bunu takiben de bu önergenin lehinde, aley
hinde konuşmalar cereyan etmiş ve bu konuşma
lardan sonra da, Sayın Coşkun Kırca tarafın
dan bu önergenin Heyeti Umumiye nezdinde oy-
lanamıyacağı daha önce Başkanlık Divanında 
mütalâa edilmesi hususunda verilmiş bulunan bir 
önerge oya konmuş ve Yüce Heyetin oylariyle Sa
yın Coşkun Kırca tarafından verilmiş bulunan 
bu önerge reddedilmiş bulunmaktaydı. 

Şimdi, Sayın Hasan Dinçer tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. Bunu takiben, şayet Sayın Hasan 
Dinçer tarafından verilmiş bulunan önerge kabul 
edilirse, o zaman gensoru ve genel görüşme öner
gelerinin bu birleşimde görüşülmesi lâzım geldi
ğine dair Sayın Coşkun Kırca, Sayın Nihat Erim, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lu tarafından verilmiş bulunan üç önerge var. 
Bu önergeler üzerinde nihai karar mercii Yük
sek Meclisiniz olacağı cihetle müzakere açacağım. 
Bu müzakerenin sonunda... (C. H. P. sıraların
dan, gürültüler.) Lütfediniz, İçtüzük ve Anaya
sa hükümleri dairesinde Meclisi en iyi şekilde 
yönetmek hususunda bir çaba sarf ediyoruz, lüt
fediniz. 

Bu bakımdan bunun üzerinde müzakere aç
tıktan sonra, gerek Başkanlık olarak görüşlerimi 
arz edeceğim, gerekse bu görüşmeler sonunda 
her şeyde nihai karar mercii Yüce Meclisimiz ol
duğuna göre Yüce Meclisin hakemliğine başvu
racağım. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
gece birleşiminden bahsetmiyorsunuz hiç. 

BAŞKAN — Fevri hareket etmeyiniz, lütfe
diniz, onun da cevabını vereyim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Başkanlığın tu
tumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vereceğim. Şimdi ne 
buyurdunuz Sayın Erim? Lütfen, daha bir tu
tum yapmadık ki, Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorsunuz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Başkanlığı 
Anayasa ve İçtüzüğe riayete davet ediyorum. 
Anayasayı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Meclis Başkanı hiçbir surette 
Anayasayı çiğnemeye muktedir olamaz ki, Ana
yasayı çiğnesin. (C. H. P. sıralarından, gürültü
ler ve «çiğner, çiğner» sesleri.) Sayın Hasan Din
çer tarafından verilmiş bulunan önergeyi okutu
yorum. (C. H. P. sıralarından, gürültüler ve oku-
tamazsınız, sesleri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu birleşi
min taliki için buradan Cumhuriyet Halk Par
tisi adına verilmiş bulunan bir önerge vardır bu
nu oya koymaya mecbursunuz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan 
dünkü oturum yarıda kalmıştı neden kaldığımız 
yerden başlamıyorsunuz? 

ORHAN B1RGİT (İstanbul) — Sayın Baş
kan bunu okutamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Gece toplantısında reye arz edil
mesi icabeden hiçbir husus cereyan etmemiştir. 
Zabıtları tetkik ettim. (C. H. P. sıralarından, gü
rültüler, «Bu önergeyi okutamazsınız.» sesleri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu birleşim 
hakkında önergemiz vardır onu okutmaya mecbur
sunuz. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Okuyamaz
sınız. (C. H. P. sıralarından, okuyamazsınız ses
leri, gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ana
yasayı böyle çiğniyorsunuz. 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Bunun için 
mi hastaneden geldiniz Sayın Ok? 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Oylayamaz-
smız... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Oylayamaz-
sınız... (C. H. P. sıralarından, oylayamazsınız ses
leri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Okuyun efendim. (C. H. P. sı
ralarından, gürültüler, okutamazsınız sesleri.) 
(Gürültüler arasında önerge okundu.) 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, se

çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındiaki 
kanun tasarısının gündemin sunuşları kısmuada 
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yer alan ve sadece bilgiye sunulmakla iktifa edi
len hususlar ile gensoru önergeleriyle ilgili husus
lar dışında, gündeme giren ve girecek olan tekmil-
konularm da önüne alınarak müzakere edilmesi
ni saygı ile rica ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anayasayı 
ihlâl ediyorsunuz, (C. H. P. sıralarından, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
(C. II. P. sıralarından, gürültüler, oylayamazsı-
nız sesleri.) Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından, 
gürültüler.) Muhterem arkadaşlarım, bunu taki
ben... (Gürültüler) Bunu takiben... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Başkanlığın 
tutumu hakkında söz istiyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Başkanlığın 
tutumu hakkında söz istiyorum. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) —• Bu birle
şim hakkında önerge var, Anayasayı ve İçtüzüğü 
çiğniyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Niçin bunu 
evvelâ oyluyorsunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum, okuyamazsınız. (C. H. P. sı
ralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Milletvekilleri Başkanlariyle bu 
şekilde bir adap içerisinde konuşmazlar. Konuş
manın bir usulü, bir şekli vardır, konuşma talep
lerinizi lütfen İçtüzüğe göre yapınız. (C. H. P. 
sıralarından, gürültüler.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Siz de İçtü
züğe göre yapınız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İçtüzüğe gö
re yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN— Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
gürültüyle hiçbir meseleyi halledemeyiz. Başkan
lığın da Anayasayı tatbik ve İçtüzük tatbikatı 
hakkında bir görüşü vardır. Lütfen hürmetkar 
olunuz. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu birleşim 
hakkında grup adına bir önergemiz var. Okut
maya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, zatıâliniz birle
şimin açıldığı anda burada dalıi değildiniz. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Buraday
dım, yalan söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Değildiniz efendim. Yoklamada 
yoktunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Riya
sete hitabetmek için lütfen bana izin veriniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Riyasete 
hitap için izin vermiyorum, vermiyorum efen
dim... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Mec
bursunuz. Nereye gidiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim. Mecbur 
değilim. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) Me
seleleri gürültüyle halledemeyiz. Lütfen Riyasete 
saygılı olunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Nereye gidi
yorsunuz Sayın Başkan? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İçtü
züğe saygılı olmaya mecbursunuz Sayın Başkan. 

"BAŞKAN — İçtüzüğe saygısızlığı bizzat siz 
gösteriyorsunuz. Oök rica ederim efendim, bu şe
kilde söz talebedilmez, meseleler gürültü ile halle
dilmez. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Siz halledi
yorsunuz ya işte... (C. H. P. sıralarından «Anaya
sayı ihlâl ediyorsunuz.» sesleri.) 

BAŞKAN — Riyasete saygılı olunuz. Baş
kanlığın söz verme şekilleri İçtüzükte ve Anaya
sada yazılmıştır. Hareketlerinizle bizzat Anaya
sayı siz ihlâl ediyorsunuz. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 89 ncu 
maddeye göre söz istiyorum, 89 ncu maddeye gö
re söz vermeye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Şimdi 89 ncu maddeye göre sö
zün bir istenme şekli vardır. Beyefendi, sözü 
20 kişi birden ayağa kalkmak suretiyle ve müte-
cavizane eda ile istemez. Rica ederim, Sayın 
Paksüt, siz ne hakkında söz istiyorsunuz? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Riyaset Ma
kamının biraz evvel yapmış olduğu oylamanın 
Anayasa ve İçtüzük muvacehesinde mümkün ol
madığı ve binaenaleyh Meclisi hatalı bir yola 
şevke hakkınız olmadığı hakkında konuşmak isti
yorum. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Paksüt, zatıâliniz 
çok iyi takdir edersiniz ki, 89 ncu madde geçmiş 
bir muamelenin muhasebesini yapmak değildir. 
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89 ncu madde... (Gürültüler) Hep birlikte Mec
lisi idare edemeyiz. Başkanlığa saygı hususunda 
bu kürsüden zaman zaman gelip beyanda bulu
nuruz, «çok saygılı başkan» deriz, ondan sonra 
Başkana lâzım gelen her türlü hareketi yapmayı 
mubah telâkki edersiniz. Çok rica ederim. 

Sayın Paksüt, 89 ncu madde geçmiş bir mua
mele için değil, gelecek bir muamele için hüküm 
koymaktadır. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis Bey, 
Grup adına benim önergem bu birleşimin yapıla-
mıyacağına dairdir. Nasıl çiğnersiniz bunu? 

BAŞKAN — Bu birleşimde zatıâliniz yokla 
mada dahi yoktunuz. Birleşimin açılmasında yok
tunuz. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul)— Agâh Erozan 
dahi sizden daha iyi idare ediyordu Meclisi. 

BAŞKAN — Sizin Riyasete saygınız bundan 
ibaret işte. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anayasaya 
saygıyı öğreteceğiz sana. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bütün 
bu beyanlarınız zapta geçiyor. Başkanlığa kar
şı ne şekilde konuştuğunuzu zabıt işaret ediyor. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Anayasayı 
çiğnemenin hesabını vereceksin. Bu kanunu bu 
şekilde çıkaramazsınız. 

Kirazoğlu bile yapmadı senin yaptığını. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mesele
leri... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
89 ncu maddeye göre vâki söz isteme talebim 
yerindedir. Lütfen Meclise maruzatta bulunmak 
fırsatını veriniz. Parlâmentoyu itibardan düşür
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Evet, hiç birimizin hakkı yok
tur. Şimdi Sayın Paksüt,... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Anayasayı 
•çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, sabahtan beri 
Başkanlığa karşı o kadar hakaretâmiz beyan
da bulundunuz ki, o kadar tecavüz ettiniz ki. 

Saym Paksüt bir dakika, evvelâ bir anlaşa
lım, söz verilmenin de kendisine has İçtüzükte 
yazılı bir şekli vardır, onu uygulayacağız. Onun 
dışına çıkamayız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saym Başkan, siz efendice söz isteklerini kabul 
etmeyince, bu takdirde umumi istekler ileri sü
rüldü. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Paksüt, 89 ncu 
maddeye göre söz istenebilmek için müzakere
ye mahal olmadığı, ruznameye veya bu nizam
name ahkâmına riayete davet hususlarından bi
risi olması lâzım. 

. EMİN PAKSÜT (Ankara) — Tamam. 

BAŞKAN — Takdim ve tehir tekliflerine lü
zum olmadığı... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. Bu, daha önceki 

bir muamele için değil, bundan sonraki muame
le için caridir. (Gürültüler) Buyurun efendim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Grup adına söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Herkes kendisini haklı görü
yor. Başkanlığın da Anayasaya ve İçtüzüğe gö
re kendisini haklı gördüğü taraf var. Bunu böy
le kabul etmek lâzım. Her söz istiyene söz veri
lirse; grup adına söz istiyenlere söz vermeye 
mecbur kılan bir hâl yoktur. Bu İçtüzüğe göre 
söz verilir. Bunun dışında verilmez Saym Erim. 

Buyurun, Saym Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, Parlâmentoda sinirli hava ilk defa 
görülen bir hâdise değildir. Bizim Parlâmento
muzda, başka parlâmentolarda da sinirli hava
lar olmuştur, olur. Ama Parlâmento bir inanç 
manzumesinde bir itibarlı organdır. Bu itibar
lı organın itibarını korumak her şeyden evvel 
onun mensubu olmak şerefini kazanmış olan 
her partiden, bizlere terettübeder. Parlâmento
nun iki temel fonksiyonu vardır. Birisi, kanun 
yapacak, ikincisi; millî iradenin temsilcisi bir 
organ hüviyetiyle meşru Hükümeti denetliye-
cek. Ne biri için diğeri, ne diğeri için öteki fe
da edilemez. İki vazifemiz var, hem milletin 
muhtaç olduğu kanunları yapacağız, hem de 
millî iradeyi temsil eden bir parlâmento hüvi
yeti ile güven oyu ile meşru iktidar olan Hükü
meti, Anayasanın verdiği haklar açısından de
neti iyeceğiz. 

Şimdi hukuk bir inanç manzumesidir. Bu 
inanç manzumesinin yıkılmasına herşeyden ev
vel mâni olmamız lâzım. Kaç günden beri cere
yan eden müzakereler etrafında zaman zaman 
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Anayasa ihlâlleri ortaya sürüldü, İçtüzük tar
tışmaları yapıldı, huzurunuzu işgal etmedim. 
Ama, meselenin gelip düğümlendiği noktada bu 
nizama gönülden inanmış bir arkadaşınız ola
rak düşüncelerimi Yüksek Heyetinize arz et
mekte fayda ve hatta zaruret hissettim. Gürül
tülü ve patırtılı, olup bittili oylamalarla bir Se
çim Kanunu çıkmaz. Böyle bir Seçim Kanunu 
yapılsa, böyle bir Seçim Kanunu ile bu milletin 
huzurunu bozmıyan bir seçim tahakkuk etmez. 
Böyle bir seçim yapılsa, bu seçimin millî irade
ye aksettirdiği inancı sarsılır. (C. H. P. den 
«Bravo» sesleri.) Binaenaleyh, meseleye bütü
nü ile bakalım, Parlâmentonun çalışma imkânı
nı celbetmiyelim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, niçin Başkan
lık Divanına karşı itiraz ettim ve söz istedim? 
Bugün Meclis toplanmış, bu toplanan Meclisin 
bir gündemi var. Bu gündemde gensoru veya 
genel görüşme takriri varmı, yok mu? Bildiği
mize göre, bundan evvelki celselerde açıklandığı
na göre, basılıp dağıtılan gündeme göre, bu 
Mecislin Başkanlık Divanına muhtelif arkadaş
lar tarafından verilmiş olan gensoru ve genel 
görüşme takrirleri vardır. Bizim Anayasamız, 
sütten ağzı yanan insanların yoğurdu üfleme
si mukabilinden, bâzı bakımlardan, bâzı âmme 
hukukçularım şaşırtacak tafsilâtıda ihtiva eder, 
Bâzı yerlerde bâzı boşluklar müşahade eden 
arkadaşlarım vardır. Bâzı yerlerde de Anaya
sa, İçtüzük gibi bunları tanzim etmekle ne diye 
uğraşmış, diyenler vardır. Ama ne yapalım, bir 
Milletin hayatının geçirdiği safalarda te-
cerrüdedilerek, bilhassa bir ihtilâl sonrası şart
ları altında Anayasa yapılmazdı. Bu Anayasa 
yapılırken yalnız bir muayyen devre değil, çok 
partili bir hayata girdiğimizden sonraki bütün 
devre bütün huzurları ile, bütün ters neticeleri 
ile göz önüne alınmış, batı demokrasilerinin ge
çirdiği tecrübelerden de faydalanılarak bu A-
nayasa yapılmıştır. 

Şimdi Anayasamızda münakaşası mümkün 
olmıyan açık hükümlerden birisi; Meclisin 
murakabe yetkisi ilgili olan bu 89 ncu maddedir. 
89 ncu madde üzerinde çok duruldu. Bâzı arka
daşlarımız kendi tezlerini savunmak için, hatta 
Kurucu Meclis zabıtlarında istiane ettiler. O 
kurdukları kısımlar doğrudur. Bu 89 ncu 
madde, Millet Meclisinin Millet adına kullana

cağı en büyük yetkilerden birisi olan meşru mu
rakabe görevi ile ilgili olanıdır: Gensoru: 

Şimdi, gensoruyu kimlerin verebileceği ya
zılı Anayasada. Gensoru önergesi verildiği za
man ne gibi bir usul takibedileceği yazılı bu 
Anayasada, kimlerin ne konuşacağı yazılı bu 
Anayasada. Anayasa açıkça diyor ki: Gensoru 
önergesi verilince bu önergenin gündeme alınıp 
alınmıyacağı konusu ilk birleşimde konuşulur. 
Şimdi, bu Meclise gensoru önergesinin veril
mesi ne zaman gerçekleşmiş olur.? 

Özür dilerim, bilhassa hukukla uğraşan 
arkadaşlarımdan, basit birtakım gerçekleri 
ifade edeceğim, ne zaman bir hukuki muamele 
tekemmül eder meselesi, hakikaten bir çok ko
nularda açıkta bırakılır, umumi hukuk kül
türüne bırakılır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, bir dakika. Şu 
noktada aramızda bir anlaşmanın tekevvünü 
gerekmektedir. Oylamış olduğumuz önerge
den sonra, demincek vermiş olduğum izahat 
muvacehesinde, meseleyi Yüce Heyetinize arz 
etmek istedim. Bu önerge şayet kabul edilir
se, bunu takiben gensoru önergelerinin ve ge
nel görüşme önergelerinin bu birleşimde gö
rüşülmesi hususunda önergeler var dedim. Bun
lar 3 - 4 adettir, bunları okutacağım dedim. 
Daha bu muameleye geçmeden Grup büyük 
bir gürültü ile reaksiyon gösterdi. Bu Sayın 
Hasan Dinçer'in oylamış olduğum önergesi 
hakkında daha önceki birleşimde müzakere 
cereyan etmiş muamele tekemmül etmiş ve oy
lama safhasına intikal etmiştir. 

SUPHİ BAYKAM (İstaribul) — 13 ncü 
maddeye geçildi. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim ben konu
şuyorum, her birimiz bir arada konuşamayız. 
Bu izahatım kâfi görülmezse işte zabıtlara ge
çen bu ifademiz, daha sonra eleştirilir. Bina
enaleyh oylama safhasına intikal etmiş bir 
önergeyi, bu birleşimler devamlılık arz ettiği 
cihetle, oylamam gerekmekte idi. Bunu taki
ben de Sayın Nihat Erim, Sayın Coşkun Kirca 
ve Sayın Feyzioğlu tarafından verilmiş bulu
nan önergeler var. Ve Bu önergeler bugünkü 
birleşimde gensoru ve genel görüşme önergele
rinin görüşülmesini istihdaf etmektedir, dedim. 
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KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — 
Karar aldıktan sonra, lüzumsuz. 

BAŞKAN — Karar almadık beyefendi, bun
ların görüşülüp, görüşülmiyeceği hususunda 
karar almadık. O bakımdan her halde vaziye
ti ya, Yüce Grupumuz anlayamadı veya ben 
kâfi derecede anlatamadım. Bu önergeleri 
okutmadım, önergeler hakkında müzakere aça
cağım, bunu bilesiniz. (Ortadan, sağdan gürül
tüler) Buyurun efendim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sayan Baş
kan, maruzatımı itmama fırsat verirseniz zan
nediyorum ki, zatıâliniz de tereddüdettiğiniz 
noktalarda aydınlığa kavuşursunuz. (C. H. P. 
den «Bravo» sesleri) Lütfen müsaade buyu
run, maruzatımı itmam edeyim. C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tabiî efendim bunu bilmeniz
de fayda vardır diye söyledim. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım; Meclise veriltniş olan bir 
gensoru veya genel görüşme önergesi ne za-

, man hüküm ifade eder? Demin arz ettiğim 
gibi, hususi hukukta bir icap yapıldığı zaman 
onun kabulü, ne zaman hüküm ifade eder me
selesi, tartışılmıştır. Bazan irade izhar edil
diği zaman denilmiştir, bazan isal edildiği, 
gönderildiği zaman denilmiştir, bazan vusule 
ulaştığı zaman denilmiştir, bazan ıttıla kesbet-
tikten sonra denilmiştir. Tıpkı bunun gibi âm
me hukukunda da bir muamelenin tekemmülü. 
ne zaman hüküm ifade eder olduğu, münakaşa 
edilmiş ve bâzı hal tarzlarına bağlanmıştır. 

* Meselâ; Meclis Başkanına bizzat verildiği za
man... Efendim, Meclis Başkanına bizzat ve
rilmesi 'bir şey ifade etmez kayda geçtiği za
man, kayda geçtiği zaman bir şey ifade etmez 
gündeme alındığı zaman, yahut gelen evraka 
yazıldığı zaman. G-elen evraka yazıldığı za
man bir şey ifade etmez, Meclis Umumi He
yetinin ıttılaına arz edildiği zaman... Bunların 
hepsi hukuken düşünülebilir şeylerdir. Geçen 
devrede Anayasanın bu 89 ncu maddesi üze
rinde şöyle bir yol tutulmuş : Bir genel görüş
me takriri veriliyor, yahut gensoru takriri 
veriliyor; çünkü Anayasada bildiğiniz gibi sa
dece gensoru tanzim edilmiş, Meclisin geçen 
devrede kabul ettiği esasa göre genel görüşme 
ona kıyasen muameleye tabi tutulmuştur. O 
halde bir gensoru önergesi verildiği zaman 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre ilk celsçde 
her ne kadar «Bunun konuşulması lâzımdkr» 
diye bir kayıt var ama, işte o ilk celsede ancak 
bu önergenin verilme hali tekemmül ettiğine 
yani Başkanlık bunu Yüksek Heyetin ıttılaina 
arz ettiğine göre, hemen onu takibeden cejse, 
Anayasanın 89 ncu maddesinin anlayışı baikı-
mından daha iyi olur diye düşünülmüş. Bu 
teamül üzerinde duruldu. 

Ama arkadaşlarım, bunda maksat, Patlâ^ 
mentonun bir sürprizle karşılaşmaması gibi bir 
asil düşünce olmak lâzım gelir. Bu da bizim 
icadımız değil, Milâttan ikiyüz sene evvel 
insanoğlu bunu bulmuş. Parlâmento yani ka
nun yapanlar bir sürprizle karşılaşmasın diye, 
hukukçu arkadaşlarımızın hatırlayacağı «fri-
numundunum» denilen üç pazar geçen ibir 
zaman ayrılmış. Yani bizim, 48 saat geçmedi 
arasında, müzakere edelim mi etmiyelim mi 
meselelerimiz insan kafasında İsa'nın doğu
şundan 200 sene evvel halledilmiş meseleler. 

Şimdi şu Parlâmento'nun içinde bir genel 
görüşme takririnin verildiğini bilmiyen fejrdi. 
vahit olmadığına göre, bu verilmiş olduğuna 
göre ne yapılmak lâzım? Arkadaşımızı tatjnin 
etmek için söyliyeyim iki ihtimal var. Birinci 
ihtimal : Efendim, bunlar verilmiştir. Verildi
ği Başkanlık Divanınca Genel Kurula sunulur. 
Anayasanın 89 ncu maddesine uymak zorunda
yız, sarihtir. Verildiğini takibeden ilk birle^ 
simde, önerge birkaç kişi tarafından verilmiş
se bir kişi, sonra gruplar, sonra Hükümet; bu 
gündeme alınsın veya alınmasın diye görüş
lerini bildirirler ve ona göre muamele devam 
eder diye sarih hükümler konmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, bir dakika* 
Muhterem arkadaşlarım, yüksek müsajma-

hanıza güvenerek şu noktayı işaret etmeyi fay
dalı telâkki ediyorum. Çok rica ederim mese
leleri iyice anlıyalım. 

Sayın Paksüt müsaade buyurun. (C. HJ, P. 
sıralarından gürültüler.) 

ISUPHI BAYKAM (Adana) — Hatibin! sö
zünü niıçin kesiyorsun? 

BAŞKAN — Beyefendi hatibin sözünü kes
mek de Başkanın takdirine vabeste bir husus
tur. Rica ederim, Sayın Paksüt müsaade i bu
yurun. Rica (ederim, ıbir şeyi anlatmak iş iyo
rum. 
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Hay hay, te- ı 
reddüdettiğiniz 'bir husus varsa arz edeyim. 

BAŞKAN — Var efendim, var. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, (bu hususta 

Sayın Paksüt'ün Yüce Meclise izah etmekte 
bulunduğu husus hakkında verilmiş bulunan 
önergeler vardır. Müsaade buyurunuz, şu öner
geleri okutayım, bu önergeler üzerinde zatıâli-
niz beyanda bulununuz. Bu önergeler okunma
dan... 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bendeniz verilmiş olan önergelerle mu-
kayyedolmaksızm, sadece ibir muamele hakkın
da mâruzâtta ıbuluhuyorum. O muamele, zatı-
âlinizin hu celsenin Sayın Başkanı sıfatiyle 
yapmış olduğunuz muameledir. 

Diyorum ki, 'bugün Türkiye Meclisinde Baş
kanlık Divanını işgal eden Sayın Başkanımız, 
kendisini Anayasanın 89 ncu maddesinin sara
hati hilâfına bir davranışa sevk etti, Meclisti 
ters bir oylamaya sevk etti, hatayı düzeltmek 
zorundayız, binaenaleyh hu yanlış muameleden 
dönelim. Bunun nedenlerini izah ediyorum. Baş
ka arkadaşlarımız önerge versin veya verme
sin... Bunu akılla halletmemiz lâzımdır, diyo
rum. Şimdi nedir mesele ? 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, önergede... (Or
ta sıralardan gürültüler.) Beyefendi Başkana 
karşı hitaboluyor, rica ederim biraz Riyasete 
karşı saygılı olunuz, önergede gensoruların bu 
birleşimde görüşülmemesine dair bir kayıt yok
tur. Onu dikkatinize arz ederim. (Orta sıralar
dan gürültüler.) 

- EMİN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biran için geçen 
devrede yapılmış olan tatbikat olmasa, sadece 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre meseleleri 
'düşünsek, nasıl bir hal tarzına varmamız lâzım, 
evvelâ onu bir beraberce gözden geçirelim. Ev
velâ bâzı arkadaşlar söylediler, «Her ne kadar 
Anayasanın 89 ncu maddesi varsa da, geçici 
3 ncü madde bir tüzükten bahseder. O tüzük 
âdeta Anayasanın 89 ncu maddesini refetmiş-
tir.» dediler. Bu tarzdaki görüşlerin ciddî bir 
hukukî tahlile mütehammil olmadığı aşikârdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasanın bir 
8 nci maddesinde hukukî kurallar hiyerarşisi 
sistemi kurulmuş. O sisteme göre, dün gece top-

I lantıyı idare eden Başkanın da bir vesile ile 
söylediği gibi, Anayasa kurallarının üstünlüğü 
gayrikabili inkârdır. Anayasa kurallarının üs
tünlüğü 8 nci maddede öylesine ifade edilmiş
tir ki, bunu bir grup bozamaz, iki ıgrup birleş-
se bozamaz, Parlâmento biraraya gelse boza
maz, Başkanlık bozamaz! 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Yüksek Seçim 
Kurulu ıbozar. 

EMİN . PAKSÜT (Devamla) — Bunların 
hiçbirisi... Anayasa Kurallarının üstünlüğü kai
desini değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü 
Anayasa kuralları hem Parlâmentoyu, hem bü
tün şahısları ıbağlıyan temel hukuk kuralları
dır. Şimdi Anayasanın 8 nci maddesindeki bu 
sarahat bir temel hukuk kuralı olması bakı
mından 89 ncu maddeye döndüğümüz zaman 
açık... Bu Parlâmentonun Riyasetine bir gen
soru verildiği zaman bir takdir işi söz konusu 
değildir, ilk birleşimde bunun görüşülmesi lâ
zımdır. Şimdi, ilk birleşimde bunun görüşül
mesi lâzımdır, 'dediğimiz zaman nesi konuşu
lacak? Aslı mı? Hayır, gündeme alınıp alınma
ması konuşulacak. Herkes mi konuşacak? Ha
yır. Önergeyi veren bir kişi ise o, birkaç kişi 
ise yalnız birisi, gruplar adına birer kişi ve Hü
kümet. Başka? Başka bir muamele yoktur. 
Şimdi, gensoru hakkındaki bu kuralı genel gö
rüşme için de başka bir prosedür olmadığı için 
tatbik etmeyi kabul etmiş; bu da böyle. 

O halde, bugün Riyaset Makamını işgal 
eden değerli arkadaşımız, Sayın Başkanımız, 
ilk iş olarak, acaba şu Meclisin Başkanlık Di
vanına verilmiş bir gensoru önergesi var mı, 
bir genel görüşme önergesi var mı diye önün
deki gündeme bakmak zorundadır ve şayet 
böyle bir şey varsa iki işten birisini yapmak 
zorundadır. Ya bundan evvelki teamüllere uy
gun olarak, «Arkadaşlar, demesi lâzımdır, he
pimize verilmiş bulunan gensoru önergeleri var, 
yahut genel görüşme önergeleri var, bunları 
okutacağım, ıttılalarınıza arz edeceğim.» Her 
işe takdimen Riyaset Makamının bir Anayasa 
kuralının zorlaması neticesi bu işi yapması lâ
zımdır. Şimdi böyle değilken, bu gündemin her 
hangi bir maddesiyle ilgili veyahut da gündem 
dışı bir yeni durum yaratılırsa, böyle verilmiş 
olan bir takriri Yüksek Heyetinizin oyuna sun
ma yetkisine sahip değildir ki, okutuyorum, su
nuyorum, diyebilsin. Bunu dediği andan itiba-
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ren Anayasanın 89 ncu maddesini eliyle itmiş 
olur, İçtüzüğü itmiş olur, Meclisin geçen dev
rede koymuş olduğu, iyi (bir niyetle koymuş ol
duğu, bir teamülü yıkmış olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 'görülüyor ki, 
Anayasanın 89 ncu maddesi muvacehesinde, 
«Efendim, önergelerimiz de var, onları okuta
cağım, ondan sonra oylarınızla halledeceğiz.» 
demek mümkün değildir. Neyi oylarımızla hal
ledeceğiz arkadaşlar? Bizim oylarımızın hük
mü muayyen ölçüde ve muayyen şartlarla mâ
na ifade eder. Biz her birimiz diğer Türk va
tandaşlarından üstün olmıyan insanlarız. Bize 
üstünlüğü veren şey bir hukukî inançtır. Niçin 
burada ellerimizi kaldırdığımız zaman kanun 
oluyor veya olmuyor ? Otuziki milyonun en akıl
lısı, en vatanperveri, en haysiyetlisi biz oldu
ğumuz için değil, sadece millet bize bu şerefli 
temsil vazifesini verdiği için ve Parlâmento 
üyesi olduğumuz için. O halde bize meşru im
kânı veren Anayasaya saygımızı kaybettiğimiz 
anda, parmaklarımızın bütününün kalkması da
hi milletin hayatında tesir ifade etmez. 

Bu inancı korumak için yapılması icabeden 
iş ışudur: Anayasanın üstünde bir içtüzük ku
ralı olamıyacağına, «Anayasanın ve İçtüzüğün 
üzerine bir takdir' olamıyacağına göre; efen
dim oylarınızla halledersiniz demeye imkân 
yoktur. Arkadaşlar, oylarla halledilecek şey, 
Anayasada yazılı olan şeyler değildir, oylarla 
halledilecek olan şey, kanunlarda yazılı olan 
şeyler değildir, oylarla halledilecek olan şey, 
İçtüzükte yazılı olan şeyler değildir. Eğer 
İçtüzük sâkıtsa, eğer Anayasada aksine hü
küm yoksa, bir kanun hükmü yoksa, Ri
yaset kendi takdirinin dışında ıgörürse, el
bette yüksek oylarınızla halledersiniz. Siz 
yani 100 - 200 - 300 parmak kalksa Anayasanın 
mevcut bir hükmü hükümden kalkar mı zan
nediyorsunuz? Kalkmaz arkadaşlar. 

sa düzeninde derpiş edilmiş olması bakımın
dan sevmem. Bu Parlâmento Anayasaya aygırı 
kanun yaparsa hal mercii vardır, Anayasa Mah
kemesi, iptal eder, doğrudur. Bu Meclis Ana
yasaya aykırı İçtüzük yaparsa hal mercii var
dır, Anayasa Mahkemesidir, doğrudur! Ajna 
Anayasa Mahkemesine gitmiyecektir, diye Ana
yasaya açıkça aykırı, ıhukuka açıkça aykırı tjir-
takım tasarruflar olursa onun da hal meıfcii 
Anayasa Mahkemesidir, ama Yüce Divan hü
viyetiyle Anayasa Mahkemesidir. (C. H. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum 
iradelerimizi milletten aldığımız güçle istimal 
etmek durumunda olduğumuzu idrak edelim. 
Parlâmentonun birtakım çekişmelerle, birtakım 
itişmelerle itibarının yitirilmesine vasıta olmı-
yalım. 

Şimdi Başkanlık Divanının İçtüzük ve Ana
yasa hükümleri dâhilinde yapacağı şey, inancım 
odur ki, evvelemirde kendisine intikal etmiş 
olan gensoru ve genel görüşme önergelerini 
Yüksek Heyetinizin ıttılaına sunmaktır. İlk iş 
budur. Ondan sonra bunlar oya sunulur sunul
maz, konuşulmaya geçilir mi, yoksa bunçlan 
sonraki 'oturuma mı kalır meselesi, geçen Çev
rede teessüs etmiş olan bir tatbikat muvacehe
sinde kabili münakaşadır. Dikkat edin kabili 
münakaşadır diyorum, ama lütfen evvelâ şu 
usulsüz oylamanın hüküm ifade etmediği ger
çeğini zabıtlarda bir Meclis «görüşü olarak tes-
bit edelim, Başkanlık Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri dâhilinde Meclis çalışmalarını sağla
sın. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz 
ederim. (Ortadan va sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Aynı konuda 

bendeniz de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim, bir dakika şfen-

dim. Bendeniz konuşuyorum, istirham ederim, 
lütfediniz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sonra ıgeçti di
yorsunuz da. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hâ
diseler bu şekilde bir çekişme halini alınca, bü
tün meseleler Başkanlık Divanına çatılmak su
retiyle halledilir zannediliyor. Hatanın esası 
buradan gelmektedir. Bu gibi meselelere Baş
kanlık Divanını (bulaştırmamanızı bilhassa I rica 

Öyle ise Riyaset Divanından rica ediyorum; 
yapılmış olan oylama hükümsüzdür, hukukî 
hiçbir değer taşımaz. Bu andan itibaren bu 
önerge oylanmıştır diye bunun etrafında yapı
lacak olan çalışmalar hiçbir hukukî değer ta
şımaz. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Açıkça söylüyorum, bâzı arkadaşlar söyle
diler, ben Anayasayı ihlâlden çok bahsetmeyi 
sevmem. Ama Anayasa ihlâllerinin bu Anaya-
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ederim. Başkanlık Divanı münhasıran usulle, 
münhasıran İçtüzükle ve Anayasa ile (bağlıdır. 
Eğer bu hususlarda... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Hata 
ettiğinizi kendiniz ağzınızla itiraf ediyorsunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu kürsülerden Başkanlığa 
övgü o kadar çok yapıldı ki, Başkanlık Diva
nına saygı gösterilmesi -son haftalarda bilhas
sa - ıo kadar çok terennüm edildi ki, buna maa
lesef ıbugün riayet edilmiyor. Binaenaleyh bi
raz evvel okutup oyunuza sunduğum önerge 
daha önceki birlerimde (okunmuş, üzerinde tar
tışma yapılmış ve oylanacak hale gelmiş bu
lunmakta idi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır 
efendim, öyle değil. Yanlış beyan ediyorsunuz. 
(O. H. P. sıralarından gürültüler, «hayır, ha
yır» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim itiraza lüzum yok, be
nim izahatım bu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yan
lıştır efendim. 

BAŞKAN — Bunun üzerine oylamaya ge
çileceğinde binaenaleyh, oylama sırasında gö
rüşme yapılamıyacağı hükmüne de istinadede-
rek bu oylamayı... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, oylamaya mahal olmadığını, bunun 
yanlış olduğunu izah edeyim. 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim. Oylama
ya mahal olmadığına ait bir kaide yoktur Sa
yın Feyzioğlu, rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Mü
saade ediniz, yerimden arz edeyim. Sayın Başkan 
oylamaya mahal olmadığını izah edelim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hata edi
yorsunuz, hatâ... 

BAŞKAN — Saygılı olun efendim. Rica ede
rim, istirham ediyorum Beyefendi, oturunuz ye
rinize. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Benim öner
gemi oylamayıp da Anayasalını 89 ncu maddesi 
hükmünü hiçe sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müsa
ade ediniz, zorla Başkanlığa hiçbir şey yaptıra
mazsınız. Her şeyi usûlü ile yaptırabilirsiniz, 
ancak, (C. H. P. sıralarından gürültüler). Sa
yın Şâmiloğlu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Arar'-
ın söylediği bu değil idi, onu izah edeceğiz. 

BAŞKAN — Binaenaleyh bu verilmiş bulu
nan önerge dikkat ederseniz, gensoru önerge
leri ile ilgili hususlar dışında gündeme giren ve 
girecek tekmil kanunların da önüne alınarak 
müzakeresi hususunda bir önergedir. Yani bu 
önergenin kabulü... (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) Beyefendi müzakere ediyoruz, rica ede
rim bir anlayınız durumu, eğer anlayıp da an-
lamamazlıktan geliyorsanız o başka. Anlatıyo
rum. Binaenaleyh, şimdi kabul edilen husus ile, 
gensoru önergeleri görüşülmez diye bir kaide 
kabul etmiş değiliz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Bir dakika efendim, rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, başka önergeler var, efendim. 

BAŞKAN — Binaenaleyh şimdi Sayın Din-
çer tarafından verilmiş ve kabul edilmiş olan 
önergeye göre... 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Yanlış, yan
lış efendim. 

BAŞKAN — Önerge Meclisin kararıdır. Mec
lisin kararı yanlış olmaz. Meclisin kararı... Bu
nun üzerine şimdi bu gensoru ve genel görüşme 
önergelerinin bu birleşimde görüşülmesi lâzım-
geldiğine dair olan önergeleri okutacağım. 
(C. H. P. sıralarından devamlı gürültüler) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin sunuşlar kısmının 13 ııcü madde

sinde yer alan hayat pahalılığı konusundaki 
genel görüşme önergesi Başkanlığa 3 gün önce 
verilmiş ve Başkanlık dünkü birleşimde bu 
önergenin okunacağını bildirmişti. 

Birleşimin her hangi bir sebeple sona ermesi 
dolayısiyle, bu gibi bir önergenin okunmaması 
önergenin gündeme alınıp alınmaması hususun
daki görüşmenin ilanihaye geciktirilmesi için 
bir sebebolarnaz. Buna imkân verilmesi demek. 
Millet Meclisinin denetleme yetkilerinin ilani
haye taliki mânasına gelir. Anayasanın 89 ncu 
maddesinin öngördüğü süre faz]asiyle geçmiş
tir. 

Bu itibarla, esasen dün meali hakkında Baş 
kanlıkça Genel Kurula bilgi verilmiş bulunan 
bu önergenin gündeme alınıp alınmaması husu
sunun müzakeresine başlanmasını arz ve teklif 
ederini. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Coşkun Kırca 
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(Aşağıdaki müdahaleler ve cevaplar önerge 
okunurken cereyan etmiştir.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir 
önerge vardı, Sayın Başkan? Dün verilmişti 
onu okuttunuz mu? Bu okunan değil, hayır 
tsmail Arar 'm okutacağım, dediği önerge. Zabıt
larda vardır. 

BAŞKAN — Okunuyor Beyefendi. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bu 

değil efendim, İsmail Arar'm okutacağım dediği 
önerge. 

BAŞKAN — Dinleyin de ona göre. Beye
fendi, hiçbir şey dinlemeden meseleleri karıştır
mak için mi böyle diyorsunuz. Dinleyiniz bir, 
dinleyiniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Pla-
yır, İsmail Arar'm okutacağım dediği önerge, 
nerede ? 

BAŞKAN — Oturun rica ederim. 
Okuvun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İsma

il Arar'ın Dinçer'in önergelesinden evvel oylata
cağım dediği önerge vardır, zabıtlar vardır. 

— Söz verin izalh edelim. Zabıtlar vardır. 
89 ncu maddeye göre söz istiyoruz. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Daha ev
vel Grup adına 89 ncu maddeye göre söz isten
diği halde neden söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Oturun rica ederim. (C. II. P 
sıralarından gürültüler). Rica ederim, bu ne 
saygısızlıktır Riyasete. Sayın Baykam, bune 
saygısızlıktır Riyaste? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Dün
kü önerge nerede, Arar'm okuyacağım dediği 
önerge nerede, çöp sepetine mi gidiyor, nereye 
gidiyor? (Muhalefet sıralarından gürültüler) 
(C. H. P. sıralarıdan «o ayrı efendim», bu değil 
sesleri) 

BAŞKAN — Yok efendim, yani önerge mi 
uyduralım, yok Beyefendi. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Başkanve-
kili burada. Var mı, yok mu; sorun söylesin 
(O. H. P. sıralarından «Başkana söz ver» ses
leri) 

BAŞKAN — Bir önerge daha varmış. 
SUPHİ BAYKAM {İstanbul) — Siz Başkatı-

vekilinden daha iyi mi biliyorsunuz? Gecen 
celse <le neyi oyhyacağmı «öylesin. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir önerge daha var
mış, okutalım. (C. H. P. sıralarından gürültü 
ler) Riyasete saygı gösteriş şeklinize bakinizi 

İSMAİL ARAR (Kocaeli) — Sayın Başkan; 
müsaade ederseniz dünkü birleşimde Başkanlık 
ettiğim oturuma ait bir usulî muamelenin tav
zihi için delâletinizi rica edeceğim. (C. H. P. 
sıralarından söz ver sesleri) 

BAŞKAN — Hayır, bir önerge 'varmış. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — tyûh 

etsin, söz ver. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Korkmu-

yorsan söz ver. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. Zorla 
bir şey yapamazsınız. Önergeyi okutacağım. 
Okutayım ondan sonra söz vereceğim, önergeyi 
okuyun. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 89 ncu maddesinin lâfzının sa

rahatine açıkça aykırı tatbikata emsal olarak 
itibar edilemiyeceği cihetle Cumhuriyet Hfelk 
Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletve
kili Profesör Doktor Turhan Feyzioğlu ile, Ko
caeli Milletvekili Profesör Doktor Nihat Erim' 
in 27 Mayıs 1960 devrimine karşı yapılan teca
vüzler karşısında elinde mevcut kanuni yetki
leri kullanmaması dolayısiyle Bakanlar Kurulu 
aleyhine gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin 
gündeme alınıp alınmaması hususunun derhal 
müzakereye başlanmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Kocaeli 
Coşkun Kırca Nihat Erim 

BAŞKAN — Bu da mı değil efendim? 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hayır efen

dim. İsmail Bey söz istiyor, izah edecek, (gü
rültüler). 

BAŞKAN — Beyefendiler, Riyasete ]utken 
daha nazikane hitap ediniz, çok rica ederim. 
Okutuyorum, hepsini okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 89 ncu maddesinin kıyasen uy

gulandığı genel görüşme önergeleri bakımından, 
Anayasanın söz konusu maddesinin lâfzının (sa
rahatine açıkça aykırı tatbikata emsal olatak 
itibar edilemiyeceği cihetle, Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun ziraat âlet ve akaç
ları -ile zirai gübre ve zirai ilâçlar hakkmdjaki 
genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alm-
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maması hususunun derhâl görüşülmesine baş
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Adana 
Coşkun Kırca Kemal Sarıibrahimoğlu 

(C. H. P. sıralrmdan «bu da değil» sesleri.. 
Gürültüler İsmail Arar Beyefendi izah etsin, 
sesleri) 

BAŞKAN — Bu da değil. Bir dakika efen
dim, önergeyi bulalım bakalım da ondan sonra 
eksikse aydınlatılır. 

Beyefendi rica ederim efendim. Yani, Riya
seti siz mi idare edeceksiniz, biz mi sizi idare 
edeceğiz rica ederim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O öner
geyi bulmadan bunu niçin oyladınız. İşte 
bunun için söz istiyorduk. Önergeyi bulmadan ni
ye oyladınız? 

BAŞKAN — Efendim önerge yok henüz, arı
yoruz. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Anla
dın mı şimdi? Niye oyladm? 

BAŞKAN — Daha nazik olunuz, hep nazik 
olunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Siz de 
riayetkar olunuz Anayasaya. 

BAŞKAN — Biz çok riayetkarız, çok. (C. H. 
P. sıralarından, gürültüler.) 

Buyurun Sayın Arar. 
İSMAİL ARAR (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

saygı değer arkadaşlarım, Millet Meclisi Başkanı 
ve Başka nvekülerinin bu kürsüyü sık sık işgal ede
rek birtakım politik görüşmelere girişmesi polemik 
yapması ve tartışmalarda taraf tutması biraz da 
Anayasa hükmünden neşet eden Yüce Meclisin 
güzel teamülleriyle önlenmiş bulunmaktadır. An
cak, bu söylediğim hudutlar dışına çıkmamak kay
dı ile Başkanvekillerinin gerekli gördükleri hu
suslarda tamamen usuli ve hukukî muameleler 
üzerinde kendi kanaat ve görüşlerini arz etmele
ri de mümkündür ve bunu yasaklıyan bir hukukî 
kaide de yoktur. 

Şimdi, 14 Mart 1966 Pazartesi günkü birle
şimde gündemin Başkanlık Divanının sunuşları 
kısmında birinci madde olarak yer alan ve C. H. 
P. Grupu Adına verilmiş bulunan bâzı Danıştay 
kararlarının infaz edilmemesi ile ilgili önerge 
üzerindeki görüşmeler bitip ikinci maddeye geçi
leceği sırada teknik yardımcımız olan arkadaşı
mız, Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer'in gün

demin 2 den 12 nci maddesine kadar olan madde
lerini bir kenara iterek, fakat Başkanlığın bilgi 
verme ve ayrıca gensoru ve genel görüşmelerin 
görüşülmesini mümkün kılarak, Seçim Kanunu
nun öne alınmasına dair bir önergesi bulunduğu
nu söyledi. Bu önergeyi okuttum. Önerge üze
rinde müzakere cereyan etti. Önergenin evvele
mirde Başkanlık Divanına havalesi hakkında Sa
yın Coşkun Kırca'nın bir önergesi geldi, bu öner
geyi de okuttum ve üzerinde müzakere cereyan 
etti, oylarınızla reddettiniz. Bu sırada vaktin 

gecikmiş olması dolayısiyle birleşime ara veriyor
dum, Sayın Kemal Bağcıoğlu arkardaşımız oyla
ma sırası gelen bir önerge varken bunun oylama
sını yapmadan birleşime ara veremezsiniz, ikazın
da bulundu. Kendilerine gayet sarih olarak, «Sa
yın Hasan Dinçer'in önergesiyle ilgili başka öner
geler de vardır, bunların üzerinde müzakere ce
reyan edecek, Sayın Hasan Dinçer'in, önergesi 
ondan sonra oylanacaktır.» dedim. Mebcudoldu-
ğunu ifade ettiğim iki önergeden birisi, yine Sa
yın Kırca'nın imzasiyle gelen el yazısiyle yazıl
mış olan ve Sayın Hasan Dinçer'in önergesinin 
gündemin Başkanlık Divanının sunuşlar kısmının 
sonunda oylanmasını teklif eden önergesi idi. Di
ğeri, makina ile tape edilmiş, yazılmış olarak ve 
hafızamda aldanmıyorsam, Sayın Erim ve Fey-
zioğlu'nun imzalarını ihtiva eden ve Hasan Din
çer'in önergesinin Anayasa'nm 89 ncu maddesi 
muvacehesinde ve gündemde birtakım genel gö
rüşmeler ve gensorular mevcut iken, oylanamıya-
cağını ifade eden önergesi idi. Binaenaleyh; bir
leşime devam etmek imkânını bulaydık, bu öner
geleri müzakere konusu yapıp oylatacaktım. Bu 
iki önergenin behemehal Kanunlar Müdürlüğüne 
ait evrak meyamnda bulunması şarttır. Huzuru
nuzu bunları tavzih için işgal etmiş bulunuyorum. 
Saygılarımı arz ederim. (C. H. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

ORHAN BİRG1T (İstanbul) — Başkanlığın 
tutumu hakkında söz istiyorum, bu beyan mu
vacehesinde. Artık size güvenimiz kalmadı, öner
geleri yok ediyorsunuz. Şu Yüksek Heyete karşı 
bu saygısızlıktır. Lütfen terk ediniz o Makamı. 
(Muhalefet sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim lütfen. Otu
run yerinize saygısızlık etmeyin, bu ne saygısız
lıktır. Şu halinize bakın. Zorla mı iş yaptıracak
sınız Başkana? Yani, zorla mı Başkanlık yaptıra-
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caksmız. Meclis demek, zatıâliniz mi demeksiniz. 
Koca Yüce Meclisin hareketlerini bu şekilde bal
talamayınız, oturunuz yerinize. Burada Türk 
Milleti temsil ediliyor. Yüce Meclis toplantı ha
linde. Sabote etmeyiniz, oturunuz yerinize. 

OEHAN BIRGİT (istanbul) — Siz sabote 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. Biraz say
gılı olunuz. 

ORHAN BIRGİT (İstanbul) — Lût fen bana 
takbih veriniz de kendimi müdafâa edeyim. 

BAŞKAN — Size istemiş olduğunuz için ver
miyorum takbihi. Çünkü takbih .mütenebbih kı
labilmek için arkadaşlara verilir. Sizde o hal yok. 
(A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar, C. 
H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Yine hasta
neye gidin saklanın. 

BAŞKAN — Hastahaneye hasta olduğum için 
gittim. 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Daha da iyi-
leşmediğiniz belli. 

BAŞKAN — Sizin dualarınızla inşallah iyi
leşeceğiz. 

Sayın Erim, bu önergeler... 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sizin önergeniz burada yok ki, 

Sayın Kırca, ne hakkında söz istiyorsunuz? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Nasıl kaybe

dersiniz?... 

BAŞKAN — Beyefendi niçin sinirleniyorsu
nuz?... (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) Sayın 
Feyzioğlu bir dakika... Sakin olunuz efendim. 
Şu ana kadar Riyaset tarafından bilinmiyen bir 
önerge hakkında nasıl söz veririm, çok rica ede
rim? (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) Beye
fendi yok, önergeyi görmedim, çok rica ederim, 
biraz itaatkâr olunuz, çok rica ederim, istirham 
ederim. Çok rica ederim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
ge hakkında değil Sayın Başkan, önergenin bu
lunması hakkında söz istiyorum. (C. H. P. sıra
larından, gürültüler, «Kongre divanına döndür
dünüz.» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayenizde kongre divanı oldu. 
Yüce Meclis bu hale getiriliyor. 

ORHAN BIRGİT (istanbul) — Sayenizde. 

BAŞKAN — Sayın Erim; 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sajın 

Başkan önergenin bulunması hakkında teklijfte 
bulunacağım. Riyasetin tutumu ve önergenin Mü
zakeresine imkân olmadığı hakkında 89 a gjire 
söz istiyorum. 

•BAŞKAN — Vermiyorum efendim. (Gürül
tüler, «Hayır efendim, öbür önerge» sesleri.) 

Sayın Erim, lütfen bu verilmiş olan önerge
lerin lehinde, buyurun. (C. H. P. sıralarından, gü
rültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır 
efendim, öbür önerge hakkında. 

BAŞKAN — Üç tane önerge okuttum Beye
fendi. Hiç bu şekilde müzakereye asla .fırsat ver
mem. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz vermem. Şim
di üç önerge okuttum. Bu önergeler hakkında 
müzakere açıyorum, lütfediniz. (C. H. P. sırala
rından, gürültüler.) 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Başkanvekili-
nin beyanına göre önerge ortada. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem arka

daşlar, Meclis Başkanvekili beş dakika daha evvel 
bu kürsüden, şu anda Başkanlık eden Sayın Baş-
kan'ın biraz evvel, dün cereyan eden hâdiseleri 
eksik, hattâ yanlış ifade ettiğini kendileri burada 
Riyaset ettikleri celseyi anlatmakla tesbit ettiler. 
Esasen dünkü tutanaklarda Meclisin nasıl kapan
dığı, akşam saat 19,40 ta nasıl kapandığı da bel
lidir. Sayın Başkanvekili ismail Arar dün cel
seyi kapatırken, Sayın Coşkun Kırca'nın iki öner
gesi olduğunu, bunlardan birisinin el yazısıj ile 
olduğunu - ki bu önerge bulunamıyor şimdi. -I di
ğerinin makina ile yazılmış, benim ve Feyzioğlu 
tarafından imzalanmış olduğunu söylediler. Şim
di bütün Meclisin ve bütün efkârı umumiyenin gö
zü onunda tesbit olunuyor ki, dün celseye Başkan
lık eden Sayın Başkanın elinde bulunan önerge 
şu anda Başkanlık Divanında yoktur, kaybol
muştur. O önerge burada muamele görmeden, 
Hasan Dinçer'in önergesinin oya konması yatılış-
tır, bir. ikincisi; dün bir de gece toplantısı olıjmş-

tur. Bugünkü celseye Başkanlık eden Sayın Başkan, 
sanki o gece toplantısı hiç olmamış gibi dünkü! hâ
diseleri hulâsa ettiler ve dünkü geçe toplantısını 
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keenlemyekûn addeder bir tavır içinde ifadede bu
lundular. Dünkü gece toplantısında o celseye Baş
kanlık eden Sayın Başkan, gündemin 13 ncü mad
desinde yazılı genel görüşmenin müzakeresine 
geçmiş idi. Geçtiği de zabıtlarda tesbit edilmiş 
idi. Şimdi celseye Başkanlık eden Sayın Başkan 
bu muameleden geriye döndü, 19,40 ta kapanan 
celseye muameleyi götürdü, onu da eksik ifade 
etti. Bu vaziyet karşısında biz bu önergeler üze
rinde konuşup hattâ bu müzakerelere ve bu şekilde 
devam etmekte hiçbir fayda görmüyoruz. Teşek
kür ederim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar ve 
gürültüler.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Celseye ara 
verilmesi hakkında teklifim var. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen bu hususta?.. 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — öyle 
mi efendim, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki lehte, iki aleyhte efendim. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Beye

fendi, orada birçok önerge var; hangisini konuş
turuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bütün önergeler aynı mahiyet
tedir. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan; kayıp olan önerge konusunda söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kayıp olan önerge konusunu 
siz kendiniz ortaya atıyorsunuz. (C. H. P. sırala
rından, Başkana karşı şiddetli gürültüler.) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Yazıklar olsun, sana... 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Zabıt
lar var, zabıtlar. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Yalan söy
lüyorsun. (C. H. P. sıralarından, «ayıp sana» ses
leri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Reisvekili 
söylüyor, inanmıyorsunuz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — İsmail 
Arar önergenin olduğunu defaatle söyledi. Bu bir 
sahtekârlıktır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu seçim' 
kanunu çıkacak ha? Allah'tan Anayasa Mahke
mesi de var, Yüce Divan da... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Emin 

Paksüt arkadaşım, Parlâmenterizmin ve Parlâ
mentonun hangi kaidelere riayet etmesi lâzım gel
diğini gayet dikkatli olarak anlattı. Fakat Ri
yaset yeni bir mesele karşısmdadır. O mesele bir 
takririn bulunup araştırılması meselesidir. Bu 
bir tekliftir, Riyasete çok halisane bir temennide 
bulunuyorum. Celseyi kısa bir müddet tatil eder. 
Eski Baş'kanvekili, dünkü Riyaset eden Başkanve-
kili arkadaşımızla istişare eder, Zabıt Kalemiyle 
istişare eder, Kanunlar Dairesiyle istişare eder, 
takriri bulur. Takrir hakkında gelip bize beyan
da bulunur, ondan sonra müzakereler devam eder. 

Sayın arkadaşlar, müsaadenizle şunu arz ede
yim, 20 nci yüz yılda «Hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir.» sözü dahi, hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız olması; Anayasada gösterilen şekil ve şart
larla mümkündür. Binaenaleyh, 20 nci yüz yılın 
parlâmentoları her şeyden evvel Anayasanın koy
duğu şartlara riayet etmekle mükelleftir. Onun 
için rica ediyorum Başkanlıktan, yeni bir mesele 
çıkmıştır, teknik bir meseledir, evvelâ takririn 
mevcudolup olmadığını Riyaset Divanı olarak 
tesbit edebilmesi için celseyi tatil etsin. Ondan 
sonra bu mesele müzakere edilsin. Başka türlü 
bu işin içinden çıkılmaz. Başkandan rica edi
yorum. (Alkışlar.) 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, önergem vardır, okunsun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan benim de önergem var tatil edilmesi hak
kında. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
benim de önergem kayıptır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, söz buraya 
gelmişken bir noktayı daha ifade etmekten kendi
mi alıkoyamıyacağım. Sabahtan beri Yüce Mec
lisi en iyi şekilde idare etmek için elimden gelen 
gayreti göstermekte... (C. H. P. sıralarından «bel
li belli» sesleri.) işinize gelmiyen meselede öyle 
yaparsınız, öyledir, işinize gelmeyince... Ve fakat 
bu arada bir önergeden bahsedildi. (İki önerge 
var sesleri.) Bu üç önergeyi yani bütün önerge
leri okutmuş bulunmaktayım. Burayı işgal eden 
insan her şeyden evvel Yüce Türk Milletinin mü
messili ve o mümessillerin içinden çıkan bir insan 
olarak böyle bir şerefsizliği yapacak insan değil
dir. Bir. 

Sayın Turhan Feyzioğlu biraz önce burada, 
«sahtekârlıktır» diye beyanda bulundu. Eğer o 
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sahtekârlığa izafeten söylemişse bunu kendisine 
iade ederim. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Çıkıp 
ispat edeceğini!.. İspat edeceğim... 

BAŞKAN — Onun haricinde, bu önergeler 
Kanunlar Müdürlüğü tarafından bize iletilmekte
dir. Eğer memurları bu şekilde itham etmişse 
ondan da memurlarımızı tenzih ederim, iki. Böy
le bir sıfatı yakıştırmaya hak]arı yoktur. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Şah
san sana .. Şahsan sana... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Seni itham 
ediyoruz. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — öner
gemi okutmaya mecbursunuz. (C. II. P. sıraların
dan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi gel
di. Önergenizi henüz okutmadım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, celsenin talikine dair önerge verdim. Lüt
fen okutunuz. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ona da geliyoruz efendim. (Gü
rültüler) 

Bir dakika efendim, müsaade buyurunuz, öner
geleri okutayım. 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Ankara) — Kayıp 
olan Önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu kaybolan önerge hakkında 
mı? Buyurun. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Söz 
veremezsiniz, biz daha önce süz istedik. (C. H. P, 
sıralarından, gürültüler.) 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bize olunca 
söz vermezsiniz. Onlara, olunca söz verirsiniz. 
(C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN —Kaybolan önerge hakkında, di
yor. Beyefendi, sizin söylediğiniz sözleri söylü
yor. (Gürültüler) Sayın Bağcı oğlu bir dakika... 

KEMAL BAĞCIOÖLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, önerge hakkında bir malûmat arz edece
ğim, Yüce Meclise. Mesele halledilecek, ga yet 
basit. 

BAŞKAN — Hayır, bir dakika Sayın Bağcı-
oğlu, daha önce gelmiş bulunan bir talik önerge
si vardır. 

KEMAL BAÖCIÖÖLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, kaybolan önergenin akibetini biliyorum, 
onu arz edeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, oturun, lüzumu ycik. 
Bir dakika efendim, bahis konusu önergeljer 

hakkında bir Önerge gelmiştir, onu okutacağıjn. 
Bâzı önergelerden bahsediliyor, zabıtta bu öner
gelerin neler olduğu zikredilmiyor. Zabıtta mev
cut, yalnız «önergeler» beyanı var, bu önergeler 
daha önce, daha başka önergeler olduğu için zap
ta bu şekilde geçmiş sayılıyor. Bu bakımdan... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Burada bu
lunup dinleseydiniz... Dinleseydiniz. 

BAŞKAN — Bir kere bu kadar bağırmayınız. 
Ben o müzakerenin başından sonuna kadar bura
da vardım ve dinledim. Ayrıca zatıâlinizden faz
la bir de zabıtları da inceledim. Onu da bile
siniz. Önümde beyefendi, zabıt bunlar, önümde. 

COŞKUN KIRCA (fstanbul) — Reisvekili 
• yalan mı söylüyor? 

BAŞKAN — Yalnız önergeden bahsediliyor. 
Mahiyeti, medlulü okuyun, muhtevası, yazılı şek
li söylenmiyor. 

Yüksek Başkanlığa 
14 . 3 , 1966 tarihli celsede Sayın Coşkun Kır

ca tarafından verilen önergeler bulununcaya ka
dar, Meclisin müzakerelerine ara verilmesini arz 
ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Sayın Başkanlığa 
Dinçer önergesinin oylanmasından önce ko

nuşulacağı vaad edilen ve mevcudiyeti dün akşam 
ve bugün zapta geçen önerge bulunmadan önce 
müzakereye devam edilemez. Bu önergenin okun
masını rica ediyor ve bu konuda söz rica ediyo
rum. 

C. H. P. Grupu adana 
Kayseri 

Turhan Feyzioğlu 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz 
rica ediyorum bu hususta. 

BAŞKAN — Bir dakika... İki lehte, iki aleyh
te söz vereceğim. Sayın Alican, Sayın Feyzioğ-
lu lehte. Sayın Bağcıoğlu aleyhte söz istediler. 

Buyurun Sayın Alican. (Alkışlar) 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Aziz arka
daşlarım, mesele üzerinde konuşmak istemiyor
dum. Fakat bu takrir dolay isiyle bir hususa işa-
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ret edeceğim. Riyaset makamından hattâ te
menni ederdim, rica ederdim, bu takriri oya 
dahi koymadan celseye yarım saat, bir saat ara 
verip, meselenin esasını tesbit etsin. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, eski oturumda Ri
yaset makamını işgal etmiş bir arkadaşımız 
çıkıyor, açıkça ifade ediyor; «böyle bir önerge 
mevcut idi, bu önerge hakkında şu muamele
yi yaptım, binaenaleyh, bu önergenin bulun
ması lâzımgelir.» bendeniz de akşam radyoda 
dinledim, hakikaten Sayın İsmail Arar Beye
fendinin burada verdiği izahata uygun oturum
da müzakereler cereyan etmiştir. Hakikaten 
ara verilmek üzere iken, Adalet Partili bir ar
kadaşımız grupundan Hasan Dinçer'in verdi
ği önerge oylansın, demiş, bunun üzerine Sayın 
Başkan, «önergeyle ilgili başka takrir var, bu 
itibarla oylamaya gidemiyorum ve oturumu ta
til ediyorum» demiştir. Şimdi eski Reis bu ka
dar açık bir önergeden bahsederken, Riyaset 
makamının; «elimde zabıtlar var, zabıtlarda 
böyle bir şey yok.» demesi bendenizin 20 sene
ye yakın parlâmento hayatımda gördüğüm bir 
hâdise değildi. (C. H. P. ve Y. T. P. sıraların
dan alkışlar) ve bu itibarla huzurunuza çıkıp 
bu hissiyatımı ifade etmek i h r a c ı n ı duydum. 
Arzu ederdim ki, Reis bu önergeyi, hattâ oyla
maya dahi arz etmeye lüzum görmeden, celse
ye ara versin, meselenin esasını tesbit etsin. Bu 
itibarla önergenin lehindeyim sevgili arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, hepimiz gayet 
sarih olarak hatırlıyoruz ki; dünkü birleşim; 
üç oturumdan mürekkeptir. Yani dünkü birle
şim iki ara paydosu verilerek cereyan etmiş ve 
neticede muayyen saati gelmeden bugüne ta
lik edilmiş bulunmaktadır. Hafızalarımızı ta
zeleyelim. Sabahki oturumdan sonra öğlen ye
meği için bir ara verildi. Birinci oturum sa
bahki oturumdur. («C. H. P. sıralarından sa
bah oturumu olmadı» sesleri) 

İkinci oturum öğleden sonraki oturumdur. 
Öğleden sonraki oturumun sonunda saat 19,30 a 
doğru, Sayın Adalet Bakanı Hasan Dinçer ta
rafından verilmiş bulunan önerge müzakereye 
başlandı.. (<«C. H. P. sıralarından sabah oturum 
olmadı» sesleri) 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, öğleden son
ra dediler. Rica ederim, istirham ederim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu önergenin müzakeresi sıra
sında muhtelif önergeler geldi Yüce Başkanlığa. 
Ve o oturumda Başkanlık kürsüsünde Sayın İs
mail Arar oturuyordu. Sayın Başkanın söyle
miş olduğu ve biraz önce buradan Yüce Heye
tinize malûmat olsun, diye bildirdiği gibi, Ada
let Bakanının vermiş olduğu önerge okunduktan 
sonra, müzakereler cereyan etti, bitti, fakat saat 
biraz ilerlediği için Sayın Başkan İsmail Arar, 
Sayın Coşkun Kırca'nm vermiş olduğu önerge
lerden - tabiî biz o zaman bir tane önerge var, 
zannediyorduk - bir tanesini okutturdu. Oylan
dı, bu önergeyi Yüce Heyetiniz reddetti. Şimdi 
aynen şu hususu hatırlıyalım arkadaşlar. Hafı
zalarımız belki bizi yanıltıyor. Ama işin doğru
sunu bulmaya mecburuz. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Zabıtlar var, 
teyp var. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Tabiî 
zabıt da var, teyp de var, sayın arkadaşım. 

Sayın Başkan İsmail Arar vaktin gecikmiş 
olduğunu bildirerek yemek arası veriyorum dedi 
ve saat 9 da yani 21.00 de tekrar celseye devam 
edeceğiz, buyurdular. Biraz önce kendilerinin de 
izah etmiş olduğu gibi, ben yerimden Başkanlı
ğa hitaben dedim ki, «Bir müzakere yapıldı, bu 
müzakerenin sonu alındı, bir önergeyi oyladınız, 
asıl önergeyi oylamadınız, onu oylayın bitsin 
mesele» dedim. Fakat Başkan, - yine sarih ola
rak hatırlıyorum, kendileri oturuyorlar, konuş
tular da biraz önce - «Saym Bağcıoğlu, onu oy-
lamıyacağım, dedi, çünkü ondan evvel önerge
ler var.» dediler. Bu gayet sarih. Şimdi arka
daşlar ne oluyor? 

Bugünkü birleşime riyaset eden Sayın Ok 
arz etmiş olduğum oturumdan sonraki oturuma 
çıkmıyor. Ondan sonra bir başka başkanvekili 
oturuma çıktı. Hatırlıyalım, Ahmet Bilgin Beye
fendi çıktılar. Yani saat 21 deki oturuma Baş
kanvekili Sayın Ahmet Bilgin Riyaset ettiler, 
ondan sonra Saym Ok çıktı kürsüye. Şimdi mü
zakereler gayet sakin bir şekilde cereyan eder
ken, Anayasaya uygunluk, Anayasaya aykırı tu
tumu görülüyor, efkârı umumiyenin gözleri 
önünde cereyan ediyor müzakereler, C. H. P. 
Grupuna mensup sayın arkadaşlarım, yerlerin-
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den Başkana hitabetmek, Başkanı ikaz etmek, 
Başkana âdeta gürültülü bir şekilde muamele 
yaptırmamak maksadına matuf davranışlarla, 
bir önerge olduğunu, bu önergeyi bulması ieabet-
tiğini söylüyorlar. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler ve «yanlış, yanlış» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibe müdahale 
etmeyin. Nedir bu haliniz? Yapmayın efendim. 
Yanlış veya doğru dinleteceğiz. Hepiniz bir ara
da Meclisi çalışmaz hale getirmek istiyorsunuz. 
Olmaz böyle şey. Rica ederim, şu halinize bakın. 

Buyurun Sayın Bağcıoğlu, devam edin. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Şimdi 

saym arkadaşlarım, asıl mesele, böyle bir öner
genin. varlığından Yüce Meclise malûmat vermiş 
bulunan - sabah oturumu yoktu, dünkü iki otu
rumdan sabahkine öğleden sonraki oturumu. Sa
bahki oturum diye ifade ediyorum, çünkü ak
şam yemeğinden sonra bir oturum daha yapıldı -
Riyaset eden Sayın Arar arkadaşımızın bildir
diği - Coşkun Kırca arkadaşımızın önergesinin 
akıbetidir. Telâşa lüzum yoktur. Meclis zabıtları 
buradadır. Her zaman tetkik edilebilir, Meclisin 
teknik elemanları kürsüde oturmaktadırlar, her 
zaman malûmatlarına müracaat olunabilir, öner
genin mevcudiyetini söyliyen Sayın Başkan İs
mail Arar'dır. önergenin olmadığını söyliyen 
Saym Başkan Nurettin Ok'tur. Ama arada bir 
başka Başkan var. İsmail Arar nöbetini Ok'a 
devretmemiş ki önerge kayboldu ise bunun me
sulü Ok olsun. Yok ki böyle bir şey. (A. P. sıra
larından alkışlar), (C. H. P. sıralarından anla-
şılmıyan müdahaleler) Şimdi arkadaşlar, eğri 
otursak bile doğru konuşmaya mecburuz, öner
ge, muhakkak ki, Sayın İsmail Arar tarafından 
celse kapandıktan, daha doğrusu oturum kapan
dıktan sonra yetkili memurlara teslim edilmiş ol
mak lâzımgelir. , 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Meclis za
bıtlarını değiştirenlere sormak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu! 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Yet

kili memurlar buradadırlar, önerge mevcut 
olsaydı veya önerge eğer elde bulunsa idi, Nu
rettin Ok'a teslim edilirdi. Nurettin Ok'a teslim 
edilen bir önergenin, eğer kaybolmuş ise, yok ol
ması bahis mevzuu ise, mesul onu tutarız. Ama 
yetkili memur, teknik memurlar Ahmet Bilgin'-
in Riyaset ettiği oturumdan sonra evrakları Sa
yın Nurettin Ok'a şimdiki Başkanınıza teslim 

ederken Coşkun Kırca'nm önergesini vermemiş
lerse, bu önerge geri alınmışsa... Mümkündliir 
çünkü Ahmet Bilgin'in muhterem arkadaşlar, 
Riyaset ettiği oturumda, hatırlıyacaksmız şöyle 
bir hadise de oldu: Ahmet Bilgin «sunuşların 
13. numarasında bulunan genel görüşmeye geçi
yorum,» dediler. Adalet Partisi Grupuna mensJLip 
bâzı arkadaşlarımın, Coşkun Kırca'nm öner

gesi var, onu oylayınız» dediklerini hatırlıyo
rum. Hafızam beni yanıltabilir ama hatırlıyo
rum. Bu arada hatırlıyorum ki, Saym Coşkjun 
Kırca, «önergemi geri istiyorum» dedi. Onu da 
hatırlıyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yalan söy
lüyorsun, bu sahtekârlıktır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — ija-
fızam beni yanıltmıyorsa öyle olmuştur, diye 
söylediğimde «Yalan söylüyorsunuz, sahtekar
sınız...» diyen Saym Milletvekilleri ;bu 
tutumları yine efkârı umumiyenin gözleri: ö-
nünde cereyan ediyor, ne derece sükûnetle hadi
selere eğildiğimiz de aşikârdır. Kimin Meelijsin 
çalışmalarını sabote ettiği de aşikârdır. (C. ;H. 
P. sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, bu meselenin halli icabeder. Otu
rum yarım saat veyahuttabir saat talik edilme
lidir. Ama... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kaide istiyen insanlar evvielâ 
kaideye riayet ederler, lütfen. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Öner
genin ilk defa mevcudiyetini bildiren Sayın Ejaş-
kanvekili İsmail Arar'dan itibaren nöbeti kjme 
teslim ettiği, bu önergeyi kime teslim ettiği, oıiun 
da kime teslim ettiği zincirleme olarak araştırıl
malı, önergenin nerede kaldığı hakikati ortaya 
çıkarılmalıdır. Yoksa Nurettin Ok'a, arada "̂ aş
ka bir Başkanvekili varken hücum etmenin ale
mi yoktur. Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN" — Muhterem arkadaşlarım, iva-
ki... 

TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz da ben! bir 
konudayım evvelâ. Evvelâ kendi kendime söz 
vereyim. Yani, sizin işaretinize lüzum yok bey
efendi, benim gözlerim görüyor, istirham ede-
rim. Celsede daha mazbut hareket edelim, ! 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Söz 
vereceğinizi beyan etmiştiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ben konuşa
cağım. Oturun, buyurun diyorum, en kibar li
sanım ile beyan ediyorum, ne yapayım daiha?... 

Muhterem arkadaşlarım durum, anlaşılıyor 
ki mukabil iddialarla her an vehametini arttı
rır bir iddia olarak ortaya çıkmaktadır. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayenizde... 
(C. H. P. sıralarından «Müzakere bitti mi?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Devam ediyorum efendim, ben 
konuşuyorum. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Biraz 
az konuş, başkanlar az konuşur. 

BAŞKAN — Şimdi zabıtlarda meseleyi tet
kik ettim, buraya çıkmadan evvel zabıtları oku
muş bulunmaktayım. Zabıtlarda önergeden 
•bahsediliyor. Yalnızca «önerge» kelimesinden 
bahsediliyor. Halbuki bize Kanunlar Müdür
lüğü tarafından verilmiş bulunan önergeler, üç 
önerge mevcuttur. Sayın Coşkun Kırca tarafın
dan imzalanmış önergelerden bahsedildiğine gö
re biz o önergeleri, Sayın Coşkun Kırca tarafın
dan verilmiş önergeler olduğuna göre, o öner
geler zannediyoruz. ~ Ama Yüce Grupunuz bizim 
bu ifadelerimizi dinlemek lûtfunda bulunmadı, 
nezaketini göstermedi. Eğer Salimen müzakere
yi idare etmek için Riyasete fırsat verilseydi mese
leler çok daha kolay ortaya çıkardı. Evvelemirde 
vaziyeti anlatalım ve daiha sonra «Sayın Coşkun 
Kırca tarafından verilmiş bulunan üç önerge var 
onu daha sonra okutacağım.» dedim. Onu da 
dinlemediniz. Şimdi teker teker okuttum. Mu

kabil iddia olarak, o değil, o da değil, o da değil 
beyanında bulunuldu. Bunun hâricinde de Riya
setle Sayın Coşkun Kırca'nm imzasını taşıyan 
başka bir önerge yoktu. Bu şekilde bir düzeni 
salimen anlatmak imkânını dahi Başkanlığa 
bahşetmeden, meseleleri gürültü ile hal yoluna 
gitmektesiniz. O bakımdan şimdi zabıtda yal
nızca. «önerge» diyor, önergeler -mukabilinde 
Coşkun Kırca tarafından verilmiş bulunan öner
geler vardır. Onlar değil, diyorsunuz. Şimdi 
müsaade buyurursanız bu önergenin hangi 
mahiyette olduğunu, ne şekilde verilmiş bulun
duğunu ve kimden kime teslim edildiğini tes
pit için arkadaşlarımla... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ara 
vermeden söz vermelisiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, herşeyi zatı-
âliniz mutlaka bilmezsiniz. Riyasetin de bildiği 
çok şeyler var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Kese
mezsiniz, müzakereyi kesmeyin... 

BAŞKAN — Riyaset kendi istediği zaman 
istediği şekilde ara verebilmek imkânına haiz
dir. Şimdi Riyaset takririni kullanıyor. Sizin 
'baskınız altında çalışacak değilim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ve
sika okuyacağım, vesikadan korkuyorsunuz de
ğil mi? Müzakere açtınız yarıda kalmasın... 

BAŞKAN — Onun için şimdi müsaade buyu
rursanız Sayın ismail Arar ve Sayın Coşkun 
Kırca ile temasa geçip bu önergenin mahiyetini 
ve muhtevasını öğrenebilmek üzere celseye 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.30 



İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTtPLEB : Âdil Yaşa (Siirt), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 65 nci Birle
şiminin, ara vermiş bulunduğumuz cihetle, ikin
ci oturumuna devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri sükû
netle ve basiretle halledebilmek için vuku bu
lan iddiaları da lâyıkı veçhile tetkik, tahkik 
etmek ve neticeten bugün celseyi yöneten arka
daşımıza da büyük bir itham, vahim bir itham 
mahiyeti arz eden bu önerge meselesini kâfi sıh-
hatiyle tâyin etmek üzere celseye ara verdik. Bu 
arada dünkü birleşimde, Başkanvekilliği yap
mış, arkadaşlarımızı davet ettim. Sayın İsmail 
Arar, Sayın Ahmet Bilgin ve bunu takiben 
önergesi olduğundan bahseden " Sayın Coş
kun Kırca lütfettiler davetimize icabet ettiler. 
Meseleyi görüştük. Bu görüşmemizde önergele
ri burada alıp muamele icra eden Kanunlar 
Müdürümüz ve Kanunlar Müdür Muavinimiz de 
mevcut idi. Bütün dikkatimiz ve bütün teyak
kuzumuzla önergeleri araştırdık. Maalesef yap
mış olduğumuz bu kadar çalışmaya rağmen 
bahis konusu önergeyi elde etmek imkânını bu
lamadık. Böyle bir önergenin mevcudiyetini 
tesbit edemedik. Şu ana kadar gerek Kanunlar 
Müdürü, gerek Kanunlar Müdür Muavini ve 
gerekse bütün arkadaşlarımız bir arada çalış
mış olmamıza rağmen iddia edilen önergeye ras-
lamak imkânını bulamadık. Bu sebeple, buluna
mamış olan... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tu
tulması lâzımgelen yol hakkında söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bulunamamış olan bu onerge-
yide, takdir edersiniz ki, başta nasıl muamele
ye koymamışsak, şimdi de aynı şekilde mua
meleye koyabilmemiz mümkün değildir. Bütün 
arzumuz, bütün ricamız, bu karşılıklı münakaşa 
ve mücadele hedef olarak Riyaseti tutmamanız-
dır. Demek ki, Riyaset şayet böyle bir önergeye 

muttali olmuş olsa idi gereğini yapacaktı. O ba
kımdan yapılan isnatlar ve vahim iddialar Eti-
yaset tarafından bu şekilde tahmin ederim ki, 
çürütülmüş oldu. Riyasetin asla ve kat'a böyle 
bir şeye tenezzül etmiyeceği, böyle bir şeyi irti-
kabetmiyeceği Yüce huzurunuzda tekrar ve tje-
yiden ifade olunur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Şu 
beyanınızla ilgili 89 ncu maddeye göre söz ri
ca ediyorum. Nizamnameye riayete davet iç|n 
Sayın Başkan. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Lütfen öner
gem okunsun. 

BAŞKAN — Bir dakika, bakayım, acele et
meyiniz, o kadar çok önerge geliyor ki, hepsi
ni takibetmek mümkün olmuyor. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bundan ev
velki verdiğim önerge de okunmadı, kayboldu, 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kaybolmaz efendim, araştıra
yım, bir dakika efendim. 

Sayın Kırca vermiş bulunduğunuz önergeyi 
okutacağım. ; 

Sayın Koçak, vermiş bulunduğunuz önerjge 
muvacehesinde talebiniz bugünkü gündeme alın
mış. Bunun haricinde bir başka önergeniz |ni 
var? I 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efendim, 
89 ncu maddeye göre, verdiğim gensoru önerge
sinin görüşülmesini istemiştim. Anayasa ıbingün 
sonraki birleşimde görüşülmesini emreder. Ana
yasaya aykırı tutumunuz için önerge vermiş
tim. O önerge okunmadı, lütfen bu önergem 
okunsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyucu
nuz meseleleri bu şekilde telâkki etmeyin, j 

Şimdi, zatiâlinizin vermiş olduğunuz önjer-
ge muayyen bir sıra- ta'kibetmektedir. Ne ma
nian sizin vermiş olduğunuz önerge muvacehe-
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sinde gündeme giren maddenin sırası gelecek, 
o zaman okutacağız. Hazırmış. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Efendim, lüt
fen Önergemi okuyunuz, zapta geçsin. 

BAŞKAN — Beyefendi; herkes benim öner
gem okunsun derse bu Meclisi idare etmek müm
kün değil. Sırası geldiğinde okunacak efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Lütfen oku
yun efendim önergemi. İtimadımız sarsıldı. Lüt
fen okuyun efendim. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde okunacak 
önergeniz. Sırayı tâyin Riyasete ait. Oturunuz 
lütfen, çok rica ederim.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Önergeler kay
boluyor efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, önergeniz bura
da. (Gülüşmeler) 

Buyurun okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
_ Dün verdiğim ve Adalet Bakanının söz ko

nusu önergesinin sunuşlardan sonra işlem gör
mesine dair önergemin mevcudiyeti sabit ol
duğuna göre hukukun ihya müessesesini işlet
mek ve gerekli bütün işlemleri yenilemek üze
re birleşimin genel görüşme ve gensoru önerge
leri okunduktan sonra yarın saat 15,00 e taliki
ne ve konunun Başkanlık Divanınca incelenerek 
Genel Kurulun kararma sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sıra

sını bana veriyorlar. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

arkadaşlarım, birkaç belge okumak suretiyle ve 
bu belgelerle gerçeği ispat etmek suretiyle Sa
yın önerge sahibinin bu dileğinin neden ye
rine getirilmesi lâzımgeldiğini Yüce Meclise arz 
edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Mecliste steno ile 
tutulan zabıtlar vardır. Steno ile tutulan za
bıtlar şöyle diyor: 

Bağcıoğlu arkadaşımız yerinden sesleniyor; 
Başkana, itiraz ediyor; «Hasan Dinçer'in önerge
si oylanmadan celseye ara veremezsiniz.. Ev
velâ Dinçer'in önergesi oylansın, ondan sonra 
birleşimi saat 21 e bırakınız» diyor. Başkanın 

steno ile tutulmuş olan zapta goreki sureti ben
de olduğu gibi, oturumun başından beri Sa
yın Başkanın da elindedir - aynen şu: Sayın 
Arar diyorlar ki; «Bağcıoğlu arkadaşımızın 
bahsettiği konuda - yani, Dinçer'in önergesi 
bahsedilen konu aynı şekilde başka verilmiş 
önergeler vardır. Bunların da müzakeresine ge
çeceğiz, (dikkat buyurun, müzakeresine geçe
ceğiz) bu hususların müzakeresi olmadan, zan
nediyor musunuz ki, Sayın Hasan Dinçer'in 
takririnin hemen oylamasına geçebileceğiz? Yi
ne aynı şekilde takrirler vardır, bu takrirler 
de oylanacağı için bu itibarla saat 21 e kadar 
ara veriyorum.» steno ile tutulan zabıt bu. Ban
da alman metin aynı şeyi teyidediyor. «Sayın 
Kemal Bağcıoğlu; aynı konuda başka takrir
ler de vardır, onların da müzakeresine devam 
edersek hiç tatile giremeyiz. Yani şimdi siz 
zannediyorsanız ki, hemen Sayın Hasan Din
çer'in önergesi oylanacak, öyle değildir o, aynı 
konu ile ilgili başka önergeler de vardır.» 

Arkadaşlar; bu beyanları burada bulunan 
herkes duydu, zabıtlar yazdı, bandlar kay
detti. Dahası var, radyo söyledi, Sayın Alican'-
m da ifade ettikleri gibi ve dahası var, bu söz
leri söylemiş olan Sayın Başkanvekili bu kür
süye geldiler ve bu kürsüde «evet, hemen Hasan 
Dinçer'in önergesinin oylanması bahis konu
su değildir, Sayın Dinçer'in önergesinin su
nuşların sonunda oylanması gerekeceğine, mü
zakeresinin ve oylanmasının gerekeceğine dair 
verilmiş önerge de vardı, bir başka önerge de 
vardı. Aynı konu ile ilgili olduğu için bu husus
lar müzakere edilmeden ve bunların bir önceli
ği olduğu için bu nokta halledilmeden, hemen 
Hasan Dinçer'in önergesinin oylanmasına geçe-
miyecek idik» buyurdular. Arkadaşlarım, bu 
sarahat karşısında oturum açılır açılmaz Saym 
Başkanvekilimiz «devam etsin», diyorlar. Devam
lılık arz eder celseler... Bize cevap verirken «de
vamlılık arz eder efendim, devam edeceğiz çare
siz», diyorlar. Devamlılık arz ederse, bir defa 
bu devamlılık araya bir oturum girmiş, akşam 
arasından evvelki noktadan devam etmez saat 
dokuzdan sonra başlıyan oturumda Saym Ah
met Bilgin demişlerdir ki, «gensoruların ve ge
nel görüşmeler önergelerinin konuşulması lâ
zım. Bunlar bir birleşim sonra görüşülür. Ve
rilişinden bir birleşim spnra görüşülür» diyor 
«Anayasa böyle söylüyor, ben Başkan olarak 

«-226 — 



M. Meclisi B : 65 15 . 3 . 1966 O : 2 

Anayasayı rafa kaldıramam - aynen ifade etti
ler. Bunların verilişinden bu yana bir birleşim 
değil, iki, üç, dört, beş birleşim geçmiş olanla
rı vardır. Birçok birleşimlerin gündeminde yer 
almıştır, resmî belgelerle bunların dört beş bir
leşim önce verilmiş olduğu gündem denilen ve
sikalarla sabittir. Ben bunları görüştürmeden 
Anayasayı rafa kaldırarak bu konunun müza
keresine geçemem, 13 neü maddenin müzakere
sine geçiyorum» diyor. Bandda var zabıtlarda 
var. Sayın Ahmet Bilgin, bu Meclisin Başkanı 
olarak «gündemdeki 13 ncü maddenin müzake
resine geçiyorum» dedikten sonra, çıkan gü
rültüler ve kürsüye gelip usul hakkında ko
nuşmalar, nihayet ara verme için önerge ve ara 
verme.. Devamlılık olacaksa, 13 ncü maddenin 
müzakeresine geçiyorum, dediğine göre, bugün 
yapılacak iş 13 ncü maddenin müzakeresine baş
lamak idi. Oradan devam ederdi. Farzedelim ki, 
gece celsesini, hiç hukuka sığmıyan bir anlayış
la, yok farzecliyor da, ara vermeden evvelki nok
tadan devam edecek. Ara vermeden evvelki nok
tadan devam edecekse, o toplantıya Başkanlık 
etmiş olan Sayın Arar'm kapatırken beyanı 
var: «Hemen Sayın Dinçer'in önergesini oylaya
cağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz, bundan 
evvel yapılacak işlerimiz var» diyor. Açık, bant
ta, zabıtlarda radyolarda. Buna rağmen açılır 
açılmaz «önergeyi oylıyacağım, burada kalmış
tı» buyuruyorlar. Yazı ile söz talebimiz var bu 
noktada. Sayın Erim sükûnetle yerinden kal
kıyor «Sayın Başkan, bunun oylanmasına im
kân yoktur, 89 ncu maddeye göre söz istiyo
rum» diyor. Başkan «söz vermiyorum» diyor. 
Söz vermiyorum, deyince ister istemez, sükû
netle istenen sözü vermiyen Başkana, ister is
temez Sayın Başkan, zabıtlar vardır, bugün 
olduğu gibi yarınlar vardır, bu yaptığınız iş
lemin zapta geçici vardır, bu şekilde çıkacak bir 
kanunun mânevi ve hukukî değerinin müna
kaşası vardır, bunları hatırlatmak mecburiye
tinde kalıyoruz, ve Anayasa nizamına bağlılı
ğı ile,^ yürekten iliklerine kadar bağlılığı ile 
tanınmış bir arkadaşımız bu kürsüye gelip şu
nu demek ihtiyacını duyuyor. Anayasa Mahke
mesine gitmez zannedersiniz bunlar. Anayasa 
Mahkemesine bu gibi idari işlemler gitmez, 
kanun ve İçtüzük olmadığı için gibi görünür. 
Ama bunlar Anayasa Mahkemesine yine de gi-

debilir, diye hatırlatmak mecburiyetini hissedi
yor. ' i 

Sayın arkadaşlarım, bu vesikalar, bu belge
ler karşısında istirham ediyorum, bu sarajhat 
karşısında nereden devamlılık arz ediyormuş? 
Şeridi 21,00 den itibaren olan kısmını keserek 
devam ettiremezsiniz. 21 den evvelini alırsanız 
Sayın Arar'm celseyi kapatırken Başkanlık 
kararı olarak tefhim ettiği noktayı keserek!on
dan evvelki bir noktadan alamazsınız. Yani 
Sayın Bağcıoğlu'nun «Efendim, Hasan din
çer'in önergesi oylanmalıdır diyen, cümlejsin-
den sonrasına bir makas atamazsınız. S^ym 
Başkan devamlılık yapıyor fakat bu devamlılı
ğı Sayın Dinçer'in önergesi oylanmalıdır, i di
yen Bağcıoğlu'nun beyanından itibaren yapı
yor. Olmaz ki, bu toplantıyı kapatırken Balka
nın yaptığı resmî bir beyan vardır ve devajnlı-
lık oradan itibaren olur. i 

i 
Sayın arkadaşlarım, durum açıktır, çıpjlak-

tır. Hukukî bakımdan bellidir, Eğer bu nokta
da bu vesikaları dile getirerek «şu mesele ;hal-
lolsun, yarım saat ara verilsin de önerge ! bu
lunsun, ya da daha doğrusu, konuşalım niçin 
Sayın Hasan Dinçer'in önergesi sunuşlarııj bu 
kısmında oylananıaz bunu usule uygun olarak 
anlatalım» diye söz istediğim zaman bu i söz 
verilmeseydi şahidolduğumuz sahnelere ihtjiyaç 
kalmıyacaktı ki, hemen oturum açılır açılma^ söz 
istendiği zaman söz verilseydi hem Meclisiıj iti
barı bakımından, hem Başkanlık ile üyelerin 
münasebetleri bakımından bu noktaları, şimdi 
ancak söylemeye muvaffak olabildiğimiz bu [nok
taları başlangıçta söylemek için ruhsat istedi
ğimiz zaman, bu ruhsat bahsedilseydi dah^ iyi 
olmıyacak mıydı arkadaşlar? Nedir bu tutumj, ne
dir bu gidiş? Nereye götürmek istiyorsunuz ar
kadaşlar? 

(A. P. sıralarından gülüşmeler) Nereye? 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, muhalefet) sı
ralarından alkışlar) | 

Bir tarihte bir kanun "çıkıyordu; Tahkikat 
Encümenine yetki veren Kanun. Orupıimun 
sözcüsü olarak millet kürsüsünde sözlerimi 
şöyle bitirmiştim: | 

«Bu kanunu çıkarabilirsiniz, sayınız y4ter.» 
Meclisin, 1920 den beri gelen şanlı tarihinijı bir 
'bilançosunu yaptıktan sonra, hukuk tahliliyle 
bir bir <ortaya koyduktan »onra, «Çıkar ibtı ka-
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nun, ama bu kanunun kurduğu rejim çok kısa 
ömürlü olur. Bu kanuna verilen reyler ise, bu 
reyler yaşar, sizin ve 'çocuklarınızın hayatın
da yaşar. Kimin bu kanuna ne rey verdiğini 
teslbit için açık oy önergemi takdim ederek kür
süden iniyorum.» demiştim, yine kahkahalar 
kopmuştu sayın arkadaşlarım ve sonra o açık 
oy önergesi kaybolmuştu. (Soldan gülüşmeler; 
C. H. P. sıralarından ve sağdan «'bravo» sesle-. 
ri, alkışlar.) O, açık oya konmamıştı ve o açık 
oy önergesinin zabıtlarda bulunduğu tescil 
edildiği halde 'açık ıoy önergesinin bulunma
dığı iddia edilmişti. İstirham ediyorum, rica 
ediyorum, hukukun, ıbantların sesini, herkesin 
duyduğu radyonun sesini, stenoların tuttuğu 
resmî evrakı kahkahalarla örtmek mümkün ol
saydı kolaydı. Ama gerçekleri kahkahalarla 
örtmek mümkün değildir. İstediğiniz kadar bu
gün sayımız yeter deyiniz. Usulünde götüre
lim, memleketi huzursuzluğa sevk edecek ve 
huzursuzluğa sevk edeceği aşikâr olan bu ka
nun üzerinde değil, milletin sabırsızlıkla bek
lediği yüzlerce kanun var; hayat pahalılığı 
önergesidir, konuşulmasını istediğimiz önerge. 
Sayın Ahmet Bilgin'in, 13 ncü maddeye geçi
yorum, derken geçmek istediği konu hayat pa
halılığı konusu idi. Türk vatandaşı Meclis ha
yat pahalılığı konusunu konuşsun diye bekli
yor. Biz yurdu huzursuzluğa götürmek istiyen 
'gayretlerin karşısında direniyoruz. Memleket 
hayrına kanun getirin, gecekondu için kanun 
'getirin, köylü için, işçi için biz dört ayda 95 
kanun teklifi verdik, ıbu kanun tekliflerini ge
tirin, gece gündüz Meclisi çalıştıralım, Hükü
metin yurt yararına gayretlerinde destek ola
lım. Ama huzursuzluk yaratmaktan başka ne
tice doğuraııyacak iolan gayretlerde, memleke
tin ve milletin zararına olan ve yalnız 'bir avuç 
A. P. ileri .geleninin 'bizim işimize yarıyaeaktır 
zannettiği bir kanun üzerinde millî menfaatleri 
terk edip, yüzüstü 'bırakıp, yalnız bu kanun 
üzerinde direnmek istiyen zihniyetin karşısın
da biz de direnme hakkını kendimizde görüyo
ruz. Bu direnmeyi böyle kıymetlendirin. Yur
dun yararına olan ve yurt huzuruna hizmet 
•edecek olan her konuda muhalefeti yanınızda 
'destek olarak, yardımcı olarak görürsünüz. 
Demokratik rejimin huzurlu, verimli işleyişin
de memleketi daha rahat ufuklara, daha rahat 
'bir geçime, refaha götürecek, köylünün, kent

linin yüzünü güldürecek, ona daha ucuz zirai 
aletler verdirecek, işçiyi tasarruf bonosundan 
kurtaracak olan kanunları getirin, onlar üze
rinde çalışalım. Müddeti geçtiği halde salâhi-
yetsiz bir komisyon 'başkanı bunu geri atmak 
için önerge getirdi, söz istedik, konuşturmadı-
nız. Bunların 45 günlük müddetleri geçtiği hal
de komisyonların reyi olmadan, komisyon baş
kanları yurttaşın beklediği 38 kanunu geri it
mek suretiyle 'Seçim kanununu öne 'getiren bir 
tezkereyi okutmaya çalıştılar. Direnmemiz böy
le başladı. Sayın arkadaşlarım, yurt yararına 
kanunlarda Millet Meclisinin çalışmasında her
kesten fazla gayretli ve yardımcı olacağımız
dan emin olabilirsiniz. Geliniz, zabıtların, bant
ların ortaya koyduğu şu gerçekler üzerinde bir 
nebze beraberce düşününüz. Yapılan işlem, bu 
noktadan itibaren sanki hiçbir şey yokmuş, bu 
vesikalar, bu bantlar mevcut değilmiş gibi yü
rütülecek olursa yanlış olacaktır, haksız ola
caktır. Bu haksızlık 'çıkan kanuna bir kuvvet 
kazandırmıyacaktır. Sayın arkadaşım bunun 
yaratacağı zarfları ortaya koymuştur. Bu iti
barla tekrar Yüce Meclisin bütün kanatlarıyla 
Anayasanın 89 ncu maddesinin hükmüne saygı 
fikri etrafında birleşmesini istirham ediyorum. 
Anayasa etrafında toplanmak suretiyle, ara
mızdaki görüş ayrılıkları ne olursa olsun, bu 
Anayasa zemini üzerinde halledemiyeceğimiz 
mevzu yoktur. Ama Anayasa zemininden çıkar
sak halledilmesi mümkün hiçbir mevzu kalmaz 
arkadaşlarım. Anayasanın zeminine herkesi da
vet ederek sözlerimi bitiriyorum. Saygılar su
narım. (Ortadan ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurun 
efendim, önergenin lehinde. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri kardeş
lerim, evvelâ işin tekniği hakkındaki mütalâa
mı söyliyeceğim. Sonra işin hayatiyeti, canlı 
tarafı hakkındaki temennilerimi arz edeceğim. 

Artık bu önerge Riyaset tarafından bulun
masa dahi, teknik olarak tekrar verildiği an
dan itibaren Meclisin bu önerge hakkında bir 
karar vermesi her şeyden evvel lâzımgelen bir 
meseledir. Çünkü, orta yerde bir Anayasa 
hükmü vardır. İhya müessesesi deyiniz, ben 
her türlü prensiplerine, şekline de riayetkarını, 
fakat işin hayatiyeti bu noktaya gelmiştir. De-
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mck ki, bizim halledeceğimiz mesele; Sayın 
Adalet Bakanının önergesi hakkındaki oylama
nın yapılmamış bir muamele telâkki edilerek, 
hürmetle, telâkki ederim. Ancak ondan evvel 
Meclisin halletmesi lâzımgelen bir mesele var 
Bunun hukuki tarafı üzerinde durmayacağım. 
Fakat arkadaşlar, demin Emin Paksüt arkada 
şım çok dürüst konuştu: «Bütün parti hayatı
mızda Başkanlık Divanı problemiı meselesi ve 
Başkanlık Divanının davranışları ıstıraplı sah
neler meydana getirmiştir», dediler.. Ben tesa
düfen 1046 Meclisinde de bulunan bir arkada
şınızım, o devirde de Riyaset Divanının partizan 
tutumlarından veya bir partizan maksada yö-
nelmese dahi, ekseriyetin her hangi almak 
istediği bir kararın alınması gibi iyi niyete isti-
nadetse dahi, davranışlarından bu memleket 
zarar görmüştür. Bunun en canlı misâli; hâdi
seleri söylemiyeceğim, sırasına göre genel gö
rüşme takrirlerimiz sunuşlara, sunuşlar hakkın
daki takrirlerimiz falan yere konmak suretiyle 
bu Mecliste Riyaset Divanı çerçevesinde birta
kım haksızlıklar veya iyi niyetli hatalar yapıl
mıştır. Şimdi görüyoruz ki, Riyaset Divanımız 
bir aydınlık noktaya gelmiştir. Evvelâ halledil
mesi lâzımgelen mesele, bir gensoru veya genel 
görüşme önergesi varken, her hangi bir kanu
nun öne alınıp görüşülmesi mümkün müdür, de 
ğil midir meselesini bu Pailâmento halletmeye 
mecburdur. Birinci mesele kendini göstermiş 
tir. 

Arkadaşlar, içinizde en nikbin en. ümitli in
san benim ; sebebi şudur: Türkiye'de demokra
si yaşıyacaktır, çünkü Türk Milleti böyle iste
mektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bizim anlayamadığımız şey şu: Partiler Ana
yasamızın bir maddesini; hürmetle anarak söy-
1 iyeyim, fakat o bir maddesini yanlış anlamış 
1 ardır. Partiler, demokratik hayatın vazgeçil
mez müesseseleridir diye, parti şahsiyeti mâne-
viyesini korumak istiyen bir Anayasa hükmü 
4 yıldır bu memlekette milletvekilliği şahsiye
tini öldürmüştür. Bunun üzerinde dikkatinizi 
çekerim. Her zaman burada seçimlerde, grup
lar bir araya gelip bir karar verirler, reyimiz 
evvelden verilmiş diye. Gruplar böyle karar 
vermiştir. E\velâ bu Parlâmentonun Anayasa 
mevzuubahsolduğu zaman, memleket meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman «Ben milletvekiliyim» 
diye grupıına, partisine; karşı gelecek millet 

vekiline ihtiyacı vardır. Bunu açıkça bilme
miz lâzımdır. (Ortadan ve soldan, alkışlar)! 

Sayın arkadaşlar, bakınız şimdi Hükümete 
hitabediyorum, Sayın Hasan Dinçer'e hitabetti-
yorum : 20 yıllık siyasi hayatımız, son birkaç 
aya kadar beraber geçti, Sayın Hasan Dinçpr, 
zatıâli'niz Adliye Vekilisiniz, ben bakiye siste
mine taraftar olmıyan bir milletvekiliyim, zatı
âli'niz bakiye sistemine taraftar olan bir millet
vekili idiniz. Ben fikirlerimden vazgeçmedim, 
işte grupum burada, Grup Sözcülüğünü kabul 
etmedim. Çünkü ben bakiye sistemine taraftar 
değilim. Fakat Saym Hasan Dinçer, ortalıkta 
Türkiye'nin problemleri bitti de Senatonun üçte 
biri değişecekken, bir seçim kanunu meselesini 
acele halletmeye mi sıra geldi? Zatıâliniz Türki
ye siyasi hayatında Hasan Dinçer'siniz. Türkjiyc 
siyasi hayatında Hasan Dinçer'in şu anda yapa
cağı bir muamele vardır. Şu Hükümetin bir me
selesi vardır. 

BAŞKAN — Saym Tahtakılıç... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Çı

kınız buraya, bu önergeyi geri alınız, Türk Par
lâmentosunu bir açmazdan kurtarınız. 

BAŞKAN — Saym Tahtakılıç rica ederim, 
bu önergenin dışına çıkmayınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade edin Beyefendi... 

BAŞKAN — Beyefendi, reaksiyona lüzium 
yok. Burada Başkanlık sadece usul meselelerini 
takibeder, bunun dışında başka bir şey takibet-
mez. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sa
tirlinizin genç şahsiyetine hürmetim vardır, i 

BAŞKAN — Saym Tahtakılıç, Saym Coş
kun Kırca tarafından verilmiş bulunan öneirge 
vardır o önerge üzerinde konuşunuz lütfen. I 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Sa
vın Başkan, genç şahsiyetinize hürmetim var. 
Her türlü şeye rağmen hürmetim vardır. Fakat 
Riyaset Divanının burada karşılaştığı meseleleri; 
vapanlar bakımından da takbih ediyorum, zjatı-
âlinizin sebebiyet vermiş olması bakımından! si
zin hakkınızdaki kanaatim de menfidir. BJmu 
açıkça görüşelim. 

BAŞKAN — Saym Tahtakılıç, bu sözünüz 
başka bir mesele. Yalnız mevcut önergenin le
hinde görüşmeniz gerekmektedir. Çok rica ede
rim sadet dışına çıkmayınız. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
Onun için arkadaşlar, Türkiye Millet Meclisi, 
Türkiye milletvekilleri Adalet Bakanının öner
gesi hakkındaki muameleden evvel mahkeme 
dahi olsa hatalı kararını geri alabilir, evvelâ 
halledeceği bir mesele karşısmdadır. O da; bir 
genel görüşme önergesi varken bir gensoru öner
gesi varken acaba bunlar geçilip de, bunların 
üzerinde bir kanunun müzakeresi yürütülebilir 
mi meselesini Meclis halletmelidir. Bü meseleyi 
hallederken de arkadaşlar, kanaatim şudur ki, 
gerek gensoru, gerek genel görüşme icabında Hü
kümetin düşmesini icabettiren müzakerelere ka
dar gidebilir. Binaenaleyh, Hükümetin getirdiği 
bir kanundan evvel görüşülmesi zaruridir, Ana
yasa müessesesidir. Onun için, bu Anayasaya 
yetişi'nceye kadar bu memleket çok ıstırap çekti. 
Bu ıstırapların hepsini, ıstırapları hiçbir zaman 
tekrar deşmek suretiyle değil, - geçmişi hatırlat
maya dahi lüzum yoktur - o ıstıraplar üzerine 
kurulan bu Anayasaya hepimiz saygı gösterelim. 
Bizim hepimizin şahsiyeti, Adalet Partisi cephe
sindeki arkadaşlarımın da vatanperverliğinden 
hiçbir kimsenin şüphesi olmaz, muhalefet cephe
sindeki arkadaşlarımın da vatanperverliğinden. 
Artık bize rağmen Türk Milleti bu, bu demokra
siyi yaşatacağına göre, geliniz biz o demokrasiyi 
yaşatmak noktasında örnekler verelim, gelecek 
nesillere hiç olmazsa hata etmemiş milletvekil
leri olarak ettiği yemine uygun olarak vazifesini 
görmüş milletvekilleri olarak geçelim. 

Hepinizi ayrı ayrı hürmetle selâmlarım. (Or
ta ve sağ sıralardan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen, önergenin aley
hinde buyurunuz. 

NtZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bir önerge dolayısiy-
le, önergenin lehinde söz alan arkadaşlarımızın 
meseleyi Seçim Kanununa, memlekette hu
zursuzluğun doğduğuna ve bu kanun üzerinde 
görüşlerini şu kısa devre içinde ifadeye yönelt
tiklerine şahidolduk. Biz sadece bu önerge
nin aleyhinde bulunuşumuzun sebebini ifade 
edeceğiz. Yalnız bu arada söylenmiş olan söz
lere de kısaca cevap vermek mecburiyetinde
yiz. 

Şimdi mesele şudur : 
Dün bir oturum yapılmıştır. Bu oturum

dan sonra Sayın İsmail Arar arkadaşımız vak

tin gecikmiş olduğunu, daha iki önerge bulun
ması dolayısiyle Sayın Adalet Bakanının öner
gesini oylıyamıyacağmı ifade ettiler. Bu öner
gesinde neler olduğunu biraz önce burada ken
disi ifade ettiler ve biz de oradan öğrenmiş 
'bulunduk. (C. H. P. sıralarından «Hayır, öyle 
değil»' sesleri) Müsaade buyurun, önergelerde 
neler olduğu hususu zabıtlarda yoktur. Şimdi 
bu önergeler, sayın arkadaşımızın ifadesine 
göre Sayın Coşkun Kırca'nm el yazısı ile ya
zılmış ve sunuşlar kısmında yer alan maddeler 
bitirildikten sonra bu önergenin oya konması, 
ikincisi de, Sayın Feyzioğlu ve Sayın Erim'in; 
Sayın Hasan Dinç er'in önergesinin okunması
nın gensorular ve genel görüşmelerden sonra 
yapılmasına mütedair önergesidir. Burada Sa
yın Başkan, mevcudolmadığma göre öne sür
düğü bu önergeler için müzakere açmamıştır 
ve fakat arkadaşlarımız bu önergelerin mev-
cudolduğunu ifade etmişlerdir. Şimdi ben 
bu arkadaşlarıma şunu soruyorum : Acaba 
dün gece saat 21,00 de başlıyan müzakereler 
sırasında re'sen pahalılık mevzuuna dair genel 
görüşme önergesinin gündeme alınıp üzerin
de görüşme yapılmasını teklif eden Ahmet 
Bilgin arkadaşımız, bu davranış içine girdiği 
zaman bu arkadaşlarımız; Sayın Coşkun Kır
ca, Sayın Turhan Feyzioğlu, niçin aynı hassa
siyeti göstermemişlerdir? Eğer bu önergeler 
var idiyse, o takdirde bugünkü davranışlarını 
dün akşam da göstermiş olmaları lâzımgelirdi. 

Hepiniz çok iyi bilmektesiniz ki, önergeler 
reisler tarafından muhafaza edilmez muhte
rem arkadaşlarım. Halbuki burada yaptığı
nız davranışlar, yerinizden yaptığınız- müda
haleler ve sarf ettiğimiz sözler, şu anda Riya
seti işgal eden arkadaşımızın şahsına karşı ol
muştur ve onu itham edici istikamettedir. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşun, 
lütfen. Sayın Erkmen. 

NtZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 
Biz bu davranışları sureti katiyede tasvibetmi-
yoruz. Riyasete saygılı olmak lüzumuna işa
ret ediyoruz. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaş
lar. Siz de önergenin aleyhinde konuşun. 

NtZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir de belgelerden 
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bahsedildi. Sayın Feyzioğlu, burada zaptı ve 
bantla tesbit edilen hususu öne sürerek bunun 
bir belge olduğunu ifade etti. Ama bu belge
lerde her iki önergenin de mahiyeti belirtil
meksizin bu konu ile ilgili iki önerge mevcut
tur, tarzında zapta geçtiği anlaşılmış oldu. 
O halde... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun arkadaşlar, bunu ifade eden 
Sayın İsmail Arar'dır, Meclis bu önergelerin 
mahiyetine burada Sayın İsmail Arar'ın ifade
sinden sonra muttali olmuştur. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Kafi de
ğildir bu. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, bu önergeler bulunmamış. 
bulanamamıştır. Eğer böyle önergelerin bu
lunmamış olmasından sorumlular varsa, o tak
dirde elbetteki, Riyaset Divanı, Meclis Başka
nı, ica'bmı yapacak ve gereğini düşünerek, ka
nuni takibat gerekiyorsa bunu yerine getire
cektir. Bunun için Meclisin şimdi bu önergeler 
bulunun cıya kadar, yarma kadar bir ara ver
mesine, müzakereleri tatil etmesine mahal ol
maması gayet tabiîdir. Çünkü bununla vazi
feli olan Riyaset Divanı, hassasiyetle mev
zuun üzerinde durmuş ve durmakta devam 
edeceği de tabiîdir. 

Muhterem arakadaşlarım, burada şöyle bir 
mesele öne atıldı, dendi ki : «Bu hassasiyet 
nedir, niçin bu kanunu çıkarmak üzere bu ka
dar gayret sarf ediyorsunuz?» Aziz arkadaş
larım, kanunun müzakeresi dolayısiyle elbette 
bizim de söyliyeceklerimiz olacaktır. Biz Mil
lî Bakiye Kanununun nasıl çıkarıldığını çok 
iyi bilmekteyiz. Kaldı ki, bu kanunun müzake
resinin, 89 ncu madde muvacehesinde, genel 
görüşme ve gensoruların konuşulmasiyle de il
gisi yoktur. Çünkü, genel görüşmelerin ve gen
soruların müzakeresi hususunda tesbit edilen 
prosedür Anayasa hükmüdür. Buna karşı kim
senin itirazı olamaz ve olmıyacaktır. O halde 
bunu mesele ittihaz ederek bu kanunu çıkar
mamak için yaptığımız obstrüksiyonları sizin 
zaviyenizden haklı görmek elbette mümkün
dür. Geçen sene bunun bir hak olmadığını id
dia etmenize rağmen, «Bu bir haktır» tarzın
daki ifademizi biz bugün aynen benimsiyoruz 
ama, sizler benimsemiyorsunuz. Buna rağmen 
sizi obstrüksiyonlarda haklı görüyoruz. Ancak 

müsaade ediniz Meclis normal düzeni içiftıde 
çalışsın, çalışmalarını bitirsin. Meclisin sizin, 
terkinize rağmen bu kanunu çıkarması için ka
rarı olacaktır ve bunu çıkarmak azminde|dir. 
(C. H. P. sıralarından «Meclisin değil, sifcin» 
sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, elbette Meclisin diye
ceğim. Çünkü sizler bu Meclis'e gelmeseniz 
dahi, Meclisin normal müzakere nisabı içinde 
verdiği kanunlar muteberdir, karanlar 
muteberdir ve onlar Meclisten çıkan | ka
rar ve kanunlardır (C. H. P. sıralarından j gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 

NİZAMETTİN ERKMEN — (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, «Tahkikat Encüme
ni dolayısiyle, sayınız yeter, belki çıkarabilir
siniz dedik, akıbet ne oldu, belli oldu» d|iyor 
arkadaşım. Biz bunları Millî Bakiye Sistemi 
dolayısiyle de söyledik, ifade ettik, âkıbjetin 
ne olduğu yine belli oldu. Millet bütüri di
renmenize rağmen, bütün yolları tıkamajnıza 
rağmen kendi iradesini tesbit etmiş oldu. (A. 
P. sıralarından «Bravo»5 sesleri, alkışlar) 

Bir de deniyor ki, bu kanun memlekette) hu
zursuzluk çıkaracaktır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kardeşini
zin akıbetiyle bizimki bir değil. 

BAŞKAN — Lütfen münhasıran önerge
nin aleyhinde görüşünüz. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, tahrikleriniz, bizi! da
ha önce aldığımız karardan ve azmimizden as
la geri döndürmiyecektir. (A. P. sıralarımdan 
«bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarımdan 
anlaşılmıyan müdahaleler.) Arkadaşımız de}* ki, 
bu kanun huzursuzluk yaratmaktadır, j&vet 
muhterem arkadaşlarım, buna biz de inanıyo
ruz. Bu kanun, Seçim kanunu huzursuzluk ya
ratmaktadır. Ama millette değil, sizlerde! hu
zursuzluk yaratmaktadır. (A. P. sıralarından 
alkışlar ve «bravo» sesleri.) \ 

BAŞKAN — Bir açık oylama önergesi i gel
di. Yalnız neyin açık oylamaya sunulması ol
duğu beyan edilmemiştir. Bu önerge eksik. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu konunun 
efendim. 
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BAŞKAN — Bu görüştüğümüz konunun 
mu? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu takri
rin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca tarafından veril
miş önergeyi okutuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, mümkün 
değil biliyorsunuz, önerge verilir, iki lehte, iki 
aleyhte söz verilir. Rica ederim Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Önerge sa
hibi «olarak .söz istiyorum, önergemi izah için 
söz istiyorum. Her zaman hakkımızdır. 

BAŞKAN — Okuyun efendim. 
(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergenin açık oya sunul
masına mütedair bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin «beş dakikaya indirilmesi hak

kındaki önergenin isim okunmak suretiyle açık 
oylama ile yapılmasını talehederiz. 

İzmir Konya 
Lelbit Yurdoğlu Vefa Tanır 

İzmir İstanbul 
Mustafa Uyar Orhan Birgit 

Mardin Kütahya 
"Fuat Uluç Himmet Erdoğmuş 

Ankara İçel 
Ahmet Üstün Sadık Kutlay 

İstanbul Tekirdağ 
Reşit Ülker Kemal Nebioğlu 

TraJbzon Samsun 
Ahmet Cebi Bahattin Uzunoğlu 

Kırşehir Sinop 
Memduh Erdemir Hilmi İşgüzar 

Niğde 
Oğuz Demirtüzün 

BAŞKAN — önerge onbeş imzayı muhte
vidir, ıbu bakımdan bu önergeyi açık oya su
nacağım. Kupayı getiriniz. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Efendim 
sözle yapılsın, ayağa kalkmak suretiyle yapıl
sın. 

ORHAN BİROİT (İstanbul) — Efendim 
isim okuyarak yapılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle ya
pılması hususunda bir teklif var, bu teklifin 
kaJbulü Yüce Meclisin karariyle mümkün ola
caktır. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif reddedilmiştir. 

Kupayı koyunuz. 
Hangi ilden başlanılacağına 'dair kur'a çe

keceğiz. 
Urfa'dan itibaren oylamaya başlanacaktır. 

(«Zarfla atılsın» sesleri.) 
Kutuya atılacağına göre zarfların sığması 

mümkün değildir. Bunu 'daha evvelce işaret et-
seydiniz. Yani her şeyi Başkanlıktan bekliyor
sunuz. Halbuki bu, şu kupa konmadan söyle-
nehilirdi. Sepetleri getiriniz. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Sayın Baş
kan, lütfediniz. Evvelâ isim okunmak suretiy
le yapılsın dedik, kabul edilmedi. Bu kabul 
edilseydi, zarfa konarak oylar atılsın demezdik. 

BAŞKAN — Zarf veriyoruz efendim, zarf 
verilecektir. Zarfları dağıtınız. 

Okuyunuz. 
(Urfa milletvekillerinden başlanılarak oy

lama yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oylama talebinde bulunan 

arkadaşlarımızın oylarını kullanmaları gerek
mektedir. Kullanmadıkları takdirde çoğunluğa 
dâhil edileceklerdir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 
isimler sepette teshit edilsin, kullanmamışlarsa 
çoğunluğa dâhil edilirler. 

BAŞKAN — Tabiatiyle teshit edeceğiz efen
dim. Muameleyi o şekilde yapacağız gayet ta
biî. Açık oylamada başka oyunu kullanmamış 
arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. Oy verme 
muamelesi «bitmiştir. Sepetler kaldırılsın. 

Muhterem arkadaşlarım; yapılan açık oyla
maya 236 arkadaşımız katılmıştır. 210 ret, 1 
çekinser, 1 kabul, 17 hoş oy çıkmıştır. Bu şek
liyle önerge reddedilmiştir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — «Sayın Baş
kanım, fiilî iştirak mi, yoksa teklifte bulunan 
arkadaşların da ilâvesiyle midir ? 

BAŞKAN — Beraber. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Teshit edildi 

mi? 
BAŞKAN — Hepsi edildi efendim, teker te

ker edildi. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yoklamanın ' 

usulü hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usulsüz ol

muştur efendim. Sayın Başkan, usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, ver
miyorum söz. Rica ederim oturunuz yerinize. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; verilmiş bu
lunan diğer önergeleri okutmuş, bulunmakta
yım. Bu arada C. H. P. Millet Meelisi Grup 
başkan/vekillerinin imzasını taşıyan ayrı bir 
önerge gelmiştir. Bu önergeyi de okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önerge ve
renleri sayamazsınız, usulsüzdür. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
4 Mıart 1966 tarihli ve 12/62 sayılı yazımız 

ile 5 Mart 1966 tarihli ve 12/64 sayılı yazımı
za ektir: 

Anayasanın 89 ncu maddesi, gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp alınmaması konusun
daki görüşmelerin, önergelerin verilişinden 
sonraki ilk birleşimde yapılmasını, hiçbir yoru
ma mahal bırakmıyacak bir açıklıkla emret
mektedir. 

Buna rağmen bu önergelerin önce Millet 
Meclisi Genel Kurulunda okunması ve söz ko
nusu görüşmenin okunmadan sonraki birleşim
de yapılması yolunda bâzı »başkan ve başkan-
vekllleri tarafından yapılmış tatbikat vardır. 

Anayasada yer alan sarih yazılı kaidelere 
aykırı olarak, emsal yoluyla teamülî hukuk te
essüs edeceğini ileri sürmek de, aynı ölçüde, 
en basit hukuk anlayışına ve Anayasaya aykı
rı »bir iddiadır. 

Bu önergelerin Genel Kurulda okutulacağı 
yolunda yapılmış vaitlere rağmen, bunların 
hâlâ okunmamış olması, Anayasa ihlâline ay
kırı bir vahamet kazandırmaktadır. 

Bu durumda, günlerce evvel verilmiş gen
soru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması
na dair müzakerelerin bugün beihemahal baş
laması gerekmektedir. Aksine yapılacak tatbi
kat, hiçbir bahaneyle izahı mümkün olmıya-
cak ölçüde Anayasanın ihlâli durumunu ihdas 
etmektedir. 

Meclis Genel Kurulunun, İçtüzüğün boşlu
ğu muvacehesinde, gayet yerinde olarak almış 
olduğu bir karara istinaden, genel görüşme 
önergeleri için de Anayasanın 89 ncu maddesi 
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hükmü kıyasen tatbik 'edilmektedir. Bu tatbi
katın da, aynen gensoru önergeleri için Ana
yasanın emrettiği tarzda yürütülmesi, Meclisin 
bu genel nitelikteki kararının kabıdır. Bu jge-
nel nitelikteki kararın münferit önergelerle! ih
lâl edilmesi de, Anayasanın 85 nci maddesine 
aykırı bir davranış olacaktır. 

Bu itibarla, genel görüşme ve gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp alınmaması konuslun-
daki müzakerelere bugün derhal başlanması 
yolunda tevali eden yazılı ve şifahi ikaz ve mü
racaatlarımızın bugün artık is'af edilmesini, 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına, Anayasa
ya dayanarak saygılarımızla talebediyoruz» 

C. H. P.,Millet Meclisi Grup Başkanvekillçri 
Kayseri Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu Prof. Dr. N. Erim 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Daha ev

vel verilmiş bir önergem var efendim; kaybo
lan önergemin (ihyası ve ona binaen gereken 
işlemlerin yapılması hakkında. Önergemin oku
tulmasını ve bundan evvel bana söz verilmesi
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi ihya önergesi diye İç
tüzüğümüzde düzenlenmiş, nizamlanmış |bir 
önerge yok. Bu bakımdan önergenizi okutaca
ğım, muameleye koymanı mümkün değildir. 

Yüksek Başkanlığa 
1. İhya edilmek suretiyle üzerinde işlem 

yapılması gereken önergemi tekrar sunuyoıfum 
ve ihyasına karar verilmesini arz ediyorum. 

2. Bu durumda, Adalet Bakanının söz jko-
nusu önergesi üzerindeki oylamanın iptaline 
karar verilmesini arz ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca ; 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanının söz konusu önergesi üze

rinde bir işlem yapılacaksa, bu önergenin Baş
kanlık sunuşlarının sonunda sırası gelince işle
me tabi tutulmasını arz ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca | 

BAŞKAN — Muamele yapıyorum efenqüm. 
bu hususta, söz vermiyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Rica ediyo
rum, hukukun umumi prensiblerindendir, İhya 
müessesesi. Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Rica ederim, mümkün değil 
Sayın Nihat Erim, önergenizin lehinde buyurun, 
buyurun efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hukukun 
umumi prensiplerine göre İçtüzük kaideleri tat
bik edilir. Bunları bilmeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — İki lehte iki aleyhte 15 dakika 
ile mukayyet olmak üzere bu önerge üzerinde 
söz vereceğim. Daha önceki Meclis tatbikatında 
genel görüşmeler gensoru müessesesine kıyasen, 
4 senelik tatbikatta bu şekilde tatbik edilmiştir. 
Evvelemirde gündeme alınmıştır, daha sonra
ki, birleşimde görüşülmüştür tabiatiyle başkanı
nız münhasıran bunun Anayasa'ya aykırı olup ol
madığını tetkik ettik ve tahkik etme imkânın
dan mahrum bulunduğu için, Yüce Heyetiniz so
nunda bir kararla bu yolda lâzımgelen hususu 
düzenliyecektir. Yüce Meclis bu hususu kara
laştıracaktır. 

Buyurun Sayın E erim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Millet

vekilleri, hakikaten bir kaç haftadır Millet Mec
lisinde hepimizi üzen bir şekilde çekişmeli birle
şimler içinde bulunuyoruz. Eğer Parlâmento 
çalışmalarında uygulanan kaidelere hepimiz say
gı göstermiş olsa idik, bu üzücü sahneler olmıya-
caktı. Biz bütün müracaatlarımızı, isteklerimi
zi Anayasa, İçtüzük ve Meclis gelenekleri çerçe
vesi içinde yapmaya çalışıyoruz. Anayasamız 
Meclis içinde uygulanması yollarını gösterirken 
Anayasanın açık hükümlerine, Başkanlık Diva
nınca veya Meclis çoğunluğunca saygı gösteril
mediğinde ne yapılacağını tasrih etmemiştir. Bi
raz önce Sayın Paksüt arkadaşımızın söylediği 
gibi, nihayet bu alanda Anayasaya aykırılıklar 
bir suç olarak Anayasa Mahkemesinin önüne, 
Yüce Divan hüviyeti içerisinde gidebilecektir. 
Takdir buyurursunuz ki; bunlar asla temenni 
edilecek neticeler değildir ve Anayasamızın ilk 
uygulama yıllarında çünkü nihayet Anayasa
mızın uygulanmasının, Parlâmento olarak 
uygulanmasının beşinci yılı içerisindeyiz. Ana
yasanın maddelerini, hükümlerini hepimiz yal
nız Anayasayı düşünerek anlamaya çalışırsak bu 
türlü neticeler elbette önlenmiş olur. 

Şimdi, Anayasamızın 89 ncu maddesi bu 
kürsüden son günlerde çok okundu. Ama bir ke
re daha okunmasında zarar yok, fayda vardır: 

«Madde 89 Gensoru: gensoru yetkisi yalnız 
Millet Meclisinindir. Milletvekillerince veya 
bir siyasi parti grupunca verilen gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmıyacağı verilişin
den sonraki ilk birleşimde görüşülür. Bu görüş
mede ancak önerge sahibi veya önerge sahiple
rinden biri, siyasi parti grupları adına birer Mil
letvekili, Bakanlar Kurulu Adına Başbakan 
veya bir Bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararı ile birlikte gensoru
nun görüşülme günü de belli edilir. 

Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma ka
rarı tarihinden başlıyarak iki gün geçmedikçe 
yapılamaz ve 7 günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin ve
recekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tanı 
gün geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın dü
şürülebilmesi, üye tam sayısının salt çoğunlu
ğuyla olur.» 

Anayasanın 89 ncu maddesi metin olarak, 
ifade olarak, Türkçe olarak, hiçbir tereddüde 
feırakmıyacak kadar açıktır. Bir gensoru öner
gesinin verilişinden sonraki ilk birleşimde görüşül
mesini emretmektedir. Gündemin 13 ncü maddesin
den itibaren yer almış olan gensoru ve genel görüş
me önergeleri verilişlerinden sonra ilk birleşim
de görüşülmemiştir. İkinci birleşimde, üçüncü 
birleşimde, dördüncü birleşimde, beşinci birle
şimde görülmemiştir, halâ bugün de biz muha
lefet partileri olarak, iktidar partisine, ekseri
yet partisine Anayasanın bu maddesinin emrini 
kabul ettirmek için dil dökmekle vakit geçiri
yoruz. Bu maddenin anlaşımmı Başkanlık Di
vanına, kendi görüşümüze göre, intikâl ettir
mek için yaptığımız teşelbbüs ise, ayrıca çok es
kidir. Ne yazık ki, Başkanlık Divanı da bu mü
racaatlara rağmen Anayasanın 89 ncu maddesi
ni maddenin kendi sarahati içinde anlıyarak 
tatıbik etmemiştir. Anayasanın hükümleri yal
nız Milletvekilleri için, Meclis Genel Kurulu 
için emir değildir. Anayasanın hükümleri, onu 
uygulamak vazifesiyle mükellef oldukları yer
de Başkanlık için, Başkanlık Divanı için de 
emirdir. Şimdiye kadar 89 ncu maddenin; «ve
rilişinden sonraki ilk birleşimde görüşülür.» em
rine karşı savunma olarak şu çıkarıldı: Geçen 
dönemde 1 - 2 genel görüşme veya gensoru ve-



M. Meclisi B : 65 

rilişinden sonra gelen ilk birleşimde okutulmuş, 
ondan sonraki birleşimde görüştürülmüş. Ar
kadaşlar, burada bir hukuk meselesiyle karşı 
karşıyayız. Buna emsal diyorlar. Emsal olabi
lir. ancak emsal, gelenek, bir kanunun, bir Ana
yasanın bir yazılı hukukun, o yazılı hukuk bir 
mukavele de olabilir, yazılı metnine açıkça ay
kırı ise, bu emsalin hukuk kıymeti yoktur. Bu 
bir. 

İkincisi, bu arz edeceğim nokta, 

BAŞKAN — Bu birleşimde zatıâliniz yokla 
saygıyı öğreteceğiz sana. 

İkincisi, bu arz edeceğim nokta, beni mazur 
görünüz, burada tekrarı bile lüzumsuz olmak 
lâzımdır, çünkü hukuk fakültelerinin birinci 
sınıfında hukuk başlangıcı dersi okutulurken. 
«Hukukun kaynakları» denilen bahiste bir Dev
letin içinde hukukun bir numaralı kaynağının 
Anayasanın kendisi olduğu söylenir. Ondan 
sonra kanunlar gelir, ondan sonra tüzükler, ge
lir, ondan sonra talimatnameler gelir, ondan 
sonra kararnameler gelir; ilâh... Böyle bir silsile 
takibeder, gider. Gelenekler, emsaller bu metin
ler de vuzuh, sarahat olmadığında; tıpkı kanun
ların yapılmasındaki müzakere tutanaklarının 
oynadığı rol gibi yardımcı rol oynarlar. Şu hal 
de Anayasanın 89 ncu maddesinin bu sarahatine 
karşı geçen dönemlere bir, iki veya üç genso
ruya, genel görüşmeye başka bir muamelenin 
tatbik edilmiş olması, Anayasanın, «gensoru 
önergesi verilişinden sonraki ilk birleşimde gö
rüşülür», ifadesine bugün aykırı muamele yap

mayı haklı kılamaz. 

Üçüncü bir nokta, maalesef Başkanlık Di
vanı iki haftadır o tarzda hareket etmiştir ki, 
bu önergeler, gensoru ve genel görüşme önerge 
leri verilişlerinden sonraki ilk birleşimde de 
okunmamıştır. Başkanların vazifesi gensoruyu 
o birleşimde her şeye takdimdir. Çünkü Ana
yasanın emridir, sarihtir, Anayasanın bizim 
15 gündür, müzakere etmekte olduğumuz konu
ların hiçbirisinde böyle bir sarahati yoktur 
burada bu sarahat vardır. Bu sarahata rağmen 
geçen devrenin emsal diye ileri sürülen usulüne 
de riayet etmemiştir. Başkanlık Divanı. Yani, 
bu gensoru ve genel görüşme önergelerinin ve
rilişini takibeden ilk birleşimde okutmamıştır 
Başkanlık bu genel görüşme önergelerini. Şu 
veya bu bahane \\e, şu veya bu sebeple okut 
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mamıştır. Şu halde, şu anda hem geçen dönerli
de emsal diye gösterilen tatbikata aykırı bjir 
tutum içindedir Başkanlık Divanı, hem de Ana
yasanın sarih emrine aykırı bir tutum içinde
dir. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, Devlet ida 
resinde öyle kademeler vardır ki, Anayasalar 
ne kadar teferruatlı olursa olsun, ne kadar her 
kapıyı kapatmak istemiş olursa olsun bu kade
melerde hukuk ve adaletin kontrolü yalnız; o 
kademeleri teşkil eden insanların kendileridir 
İşte bizim Anayasamız da arkada kalmış acı 
tecrübelerden faydalanarak bâzı kapıları kapat
mak istemiştir ve başka Parlâmentoların içtü
züklerinde bulunan, bizde de 1961 Anayasasına 
gelinceye kadar İçtüzükte yer almış olan genso
runun tanzimi işi Kurucu Meclisçe Anayasaya 
alınmıştır. Tek, muhalefetin, Meclisin, Hükümeti 
denetleme yetkisi ekseriyet tarafından bir sü
ratle engellenmesin diye. Ama görüyoruz ki, 
Anayasa yapıcılarının Kurucu Meclisin iyi niyet
leri, gayretleri, dikkatleri ne kadar ileri olursa 
olsun, iyi niyetle hareket etmiyen bir ekseriyet. 
bu Örgülerin içinden sıyrılma imkânlarını araya 
biliyor ve buna Başkanlık Divanı da iştirak et
tiği zaman, zahiren, işte ekseriyet değil miyiz; 

her şeye karar veririz, zihniyeti de hâkim kılın
dığı zaman, sıyrılmak mümkün oluyor. Ama ar
kadaşlar, bu sıyrılış size ne kazandırır? Bir gün 
kazandırır, iki gün kazandırır, çok üstüne düş
tüğünüz Seçim Kanununu bir hafta sonra değil 
de, belki bugün çıkarmaya muvaffak olursu
nuz. 

Ne kazanırsınız? Bu başarı, bu zevk emin olu
nuz ki geçici olacaktır, arada bir müessese tah
rif edilecektir. Anayasaya saygı zihniyeti tah-
ribedilecektir. Değmez bunu tahribetmeye, değ
mez! Ve bu rejimi, bu müesseseyi yaşatmak isti
yorsak, devamını ^ istiyorsak, asgari bâzı rejim 
esasları, hukuk esasları üzerinde birleşelim. Ana
yasanın metninin üzerinde bir hukuk kaidesi 
vardır, diyecek bir insan daha bu kürsüye çık
madı. Anayasanın şu metninin, 89 ncu maddesi
nin şu ifadesinin; «verilişinden sonraki ilk bir
leşimde görüşülür» ifadesinin Türkçede, verili
şinden hemen sonra gelen ilk birleşimde görü
şülmesinden başka bir mânaya geleceğini de kim
se burada ifade edemez... 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakikanız var, 
lütfediniz. 
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NÎHAT ERİM (Devamla) — İşte sayın ar
kadaşlarım, Sayın Başkanın şu ihtarr da göste
riyor ki, ben burada sırf hukuk ve Anayasa fik
ri üzerinde konuşurken böyle mühim bir mesele, 
rejimin esasına taallûk eden bir mesele konuşu
lurken, bir dakika, sonra - o da vazifesini yapı
yor, ekseriyetin almış olduğu bir karardır - be
nim sözümü Sayın Başkan kesmek mecburiye
tinde bulunacaktır.. (Soldan, «içtüzük kaidesi» 
sesleri) Evet, evet ama sizler parmaklarınızı 
kaldırdığınız için bu 15 dakikaya indirildi. Şu 
benim söylediklerimde... 

BAŞKAN — Sayın Erim. içtüzük kaidesi, 
89 ncu madde. 

COŞKUN KİRCA (istanbul) — 89 ncu mad
deyi tatbik edemezsiniz. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Ne 89 u efen
dim! Bir müzakere açıldı, konuşuyoruz. Ne 89 ıı? 
içtüzük konuşmuyoruz, Anayasa konuşuyoruz. 
Anayasanın 89 ncu maddesini 'konuşuyoruz. 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 89 ncu madde
si bu gibi usul meselelerini derpiş etmektedir. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler), («89 ncu 
maddeyi tatbik, edemezsin» sesleri) Rica ederim 
beyefendiler, geçmiş yıllarda bunun tatbikatı 
olmuş. Riyaset kendi basma bir meseleyi hal yo
lunda bir kanaat izhar etmiyor. Geçen devrede 
bu tatbikat yapılmış, o tatbikatın ışığı altında 
bunları inceliyoruz. Rica ederim... Ni'çin her 
şeyde Riyaseti töhmet altında bırakıyorsunuz? 
(Gürültüler, «Anayasa» sesleri) Bunu ayrıca 
görüşürüz efendim. Yanlış veya doğru olduğu 
ayrıca müzakere edilir ilerde. 

Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Devamla) — Sayın arkadaş

larım, vahîm bir kararın arifesindeyiz. Ekseri
yet grupundaki arkadaşlara kemali hürmetle hi'-
tabediyorum, bugün alacağınız karar eğer 89 ncu 
maddenin «verilişinden sonraki ilk birleşimde 
görüşülür» ifadesinin zıddına bir karar olursa, 
rejimin gelişmesinde, bir dönüm noktasında ta
rihimizin karşısında, parlâmento hayatımız kar
şısında ve bu Anayasa karşısında çok ağır bir 
bir mesuliyeti hafif kalplilikle yüklenmiş ola
caksınız. Hürmetlerimle. (C. H. P. milletvekil
leri sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, önergenin 
lehinde, buyurunuz efendim. 

I SAMI BlNlClOÖLU (Manisa) — Usul hak-
I kında söz istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Mümkün değil efendim. İçtü-
I zük kaidelerine göre mümkün değil, söz verebil-
! memi rica ediyorum. 
I Buyurun Saym Kırca. 

SAMI BlNlClOÖLU (Manisa) — Efendim, 
I bu önerge hakkında iki lehte, iki aleyhte söz vc-
I rişiniz usule aykırıdır. Bunu izah edeceğim, söz 
I istiyorum. 

BAŞKAN — Başka bir usul maddesi yoktur 
I içtüzükte. Buyurunuz Sayın Kırca. 

SAMI BlNlClOÖLU (Manisa) — Var efen-
I dim, bütün grupların konuşması lâzım. 

I BAŞKAN — Lütfediniz efendim. Hatibe söz 
I verdim, rica ederim. 
I Buyurun Sayın Kırca. 
| COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
| arkadaşlarım, ben de aslında Saym Binicioğlu'-
I nıın kanaatindeyim. Bu hususta zaten bu müza-
I kerenin normal hâle ifrağına dair bir de öner-
I ge vermiş bulunmaktayım. Saym Başkanımızın 
I biraz evvel hıırada vadettikleri >gi'bi, 'bu müza-
I kerede açılacak ve bu husuista da fikirlerimizi 
I 'söyliyeceğiz. 
I BAŞKAN — Ben öyle vaitte bulunmadım, 

Saym Kırca ileride bu meseleler görüşülür de-
I dim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Biraz evvel 
I zalbıtlara geçtiğini sanıyorum efendim. Eğer 
I şimdi görüşülmiyece'kse... 

BAŞKAN — Beyefendi, münhasıran verîl-
I miş bulunan takrirler üzerinde görüşülmekte-
I dir; okutmuş bulunduğum takrirler üzerinde 
I görüşülmektedir, buyurun. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
I arkadaşlarım, Anayasanın 89 ncu maddesi sa-
I rihtir, milletvekillerince veya bir siyasi parti 
I grııpunca verilen gensoru önergesinin gündeme 
I alınıp, almmıyacağı, verilişinden sonraki ilk bir-
I leşimde görüşülür. Ne diyor Anayasa? «Verili-
I sinden sonraki ilk birleşimde görüşülür.» diyor. 
I Şu halde okunmasından sonraki ilk 'birleşimde 
I görüşülür yolunda yapılmış olan tatbikatın 
I yanlış olduğu aşikârdır. Saym Başkanın kanaa

ti, öyle zannediyorum ki, bu konuda (bir teamül 
I kaidesi teessüs etmiştir, 'bu teamül kaidesine is-
I tinaden hiz 'muamele yaptık, ıbu teamül kaide-
I sini Meclis tesis etmiş olduğuna göre, bu tea-
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mül kaidesini yine Meclisin bir karariyle teyit 
veya ref etmek için bu önergeyi oyunuza suna
cağım, demektedir. Bu görüş de yanlıştır, arka
daşlar. Çünkü, hukukla uğraşan herkes bilir ki, 
yazılı hukuk sistemlerinde, teamülî hukuk kai
deleri yazılı hukukun rağmına teessüs edemez. 
Eğer yazılı hukukta açıkça anlaşılan, hiç bir 
surette ve hiç bir yoruma lüzum göstermeksi-

" zin açıkça anlaşılan hüküm mevcutsa, bu hük
mün aksine teamül hukukunun, şu veya bu su
retle teessüs iddiası bâtıl bir iddiadır. Yazılı hu
kuku, yazılı hukuk sistemlerinde teamülî hukuk 
yoliyle tadil etmeye imkân ve ihtimâl yoktur. 
Üstelik tadil edilmesi istenen metin Anayasa
nın metnidir. Anayasanın nasıl tadil edileceği 
ayrıca Anayasada yazılmıştır. Anayasanın 89 
ncu maddesinde «gensoru önergelerinin verili
şinden sonraki ilk birleşimde gündeme alınıp 
alınmaması görüşülür,» 'hükmünü tadil etmek 
istiyen arkadaşlarımız varsa, bu hususta usulü
ne göre, üye tam sayınızın en az üçte birine eşit 
imza toplarlar, verirler, bu hususta ayrıca görü
şülür. Fakat bu hüküm teamülî kararlarla, kai
delerle hiçbir suretle tadil edilemez. Anayasa
nın nasıl tadil edileceği açıkça bellidir. 

Yanlış bir tatbikat yapılmış ise, bu yanlış 
tatbikattan dönülmesi zarureti, hele bu konuda 
tevali eden ikazlar mevcut ise açık bir zaru
rettir. Hiç kimse açıklığın getirdiği emirden 
kaçmamaz. Hiç bir teamülî, hukuk kaidesinin, 
velev Meclis karariyle teessüs etsin, arkasına sı
ğınmaya cüret edemez. Bunu ne bu Meclisin 
heyeti umumiyesi yapabilir, ne de bu Meclisin 
Başkanlık Divanları yapabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun müracaatı, sa
dece şimdi okunmuş ve saat bir otuzda Başkan
lığa verilmiş olan 1?akrirden ibaret değildir. Bu 
konuda yapılmış başka müracaatlarımız da var
dır. Her nedense Başkanlık bunları zamanında 
burada okutmaya lüzum dahi görmemiştir. Ya
zılı müracaatlarımızın- birincisi şudur: 

Şifahi ikazlarımız bu kürsüde ve Sayın Baş
kanın Riyasetinde yapılan gruplar arası toplan
tılarda müteaddit defalar grupumuz adına be
yan edilmiştir. Yazılı ilk müracaatımızı okuyo
rum: 

«4 Mart 1966 tarihli (bugün 15 Marttayız 
arkadaşlarım) 12/62 sayılı: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına; 
3 Mart 1966 günü Başkanlığınıza tevdi edil

miş olan Balıkesir Milletvekili Enver Güreli jile 
Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ın fiyat jar-
tışları ve hayat pahalılığı hakkındaki genel gö
rüşme önergesinin bugünkü Genel Kurul günde
minde yer almadığı müşahade edilmiştir. Bu 
konuda Anayasanın 89 ncu maddesine kıyasla 
uygulanan teamülî usulün Anayasaya uygun 
olmadığı hususundaki görüşümüz saklı kalnjıak 
kaydiyle bu önergenin bugün Başkanlık Sunuş
ları arasında Genel Kurulun bilgisine sunul'fna-
sımn mevcut tatbikat bakımından zaruri oldu
ğu hususuna yüksek dikkatinizi çeker, saygıla
rımı arz ederim. 

Millet Meclisi C H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Ayın 4 ünden beri 11 gün geçtiği halde, bıra
kınız bu genel görüşmenin gündeme alınıp alın
mamasının görüşülmesine cevaz verilmiş olsun 
Bu, hattâ yanlış bir tatbikata istinaden Meclisin 
okunarak ıttılaına dahi sunulmam ıştır. Arka
sında, ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Riyasete bugüne kadar hâlâ okun
mamış şu yazı gönderilmiştir : 

«Anayasanın 89 ncu maddesi gensoru öner 
gesinin gündeme alınıp alınmaması hususunun 
görüşülmesinin, önergenin verilişinden sontaki 
ilk birleşimde yapılmasını kesin olarak emret 
inektedir. Anayasanın 89 ncu maddesinin hük
mü bu kadar açık bir emri ihtiva ederken, Ana
yasanın bu maddesiyle yürürlükten kalkmış ge 
cici İçtüzük maddelerine veya Anayasaya: ay
kırılığı meydanda olan tatbikata dayanarak 
gensoru önergesinin gündeme alınıp almmainası 
hususunun görüşülmesinin önergenin Genel ̂ Ku
rulda okunmasından sonraki birleşimde yapıl
ması asla mümkün olamaz. Teamülî hukuk an
cak yazılı kurallara aykırı olmadığı zaman uy
gulanabilir. Bu tatbikatın derhal son bulması 
ye gensoru Önergeleri hakkındaki Anayasanın 
hükümlerinin olduğu gibi uygulanması gerek
mektedir. Anayasanın 89 ncu maddesindeki 
prosedürün genel görüşme önergeleri hakkında 
da tatbik edilmesi yolunda mevcut teamül ge
reğince yukarda mâruz mütalâalarımız genel 
görüşme önergeleri için de aynen varittir. Bu 
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esaslar muvacehesinde milletvekillerinin genso
ru ve genel görüşme önergelerinden haberdar 
olmaları, bu önergelerin verilir verilmez derhal 
bastırılıp clağıtılmasiyle sağlanabilir. Kaldı ki, 
Anayasanın sarih hükümleri karşısında bu öner
gelerin bastırılıp dağıtılmamaları dahi bunların 
gündeme alınıp alınmamaları hususunun veril 
dikleri tarihi takibeden ilk birleşimde görüşül 
meşini asla engelliyemez. Aynı mülâhazalar 
muvacehesinde, verildikleri tarihin üzerinden 
birkaç birleşim geçmiş olmasına rağmen hâlâ şu 
veya bu sebeple Genel Kurulda okutul amamı? 
gensoru ve genel görüşme önergelerinin gün
deme alınıp alınmamalarının görüşülmesi ise 
hiçbir suretle geciktirilemez, bunlar hakkmdak' 
söz konusu görüşmelerin 6 Mart 1966 günü der
hal yapılması gereklidir. (Üstünden 9 gün geç
miştir.) Bunların yerine Anayasa ve usul ku
rallarına aykırı olarak başka işlerin görüşül 
mosi halinde bu başka işler dahi Anayasa v 
usul kurallarına aykırı olarak işlem görmüş ola
cağından, Anayasanın 85 nci maddesi muvace
hesinde bu işlemler de hukukan muallel olur 
Gensoru ve genel görüşme konularında Anayasr 
hükümlerinin ve usul kurallarının gerektiği gib' 

uvrnlanmasmm en kısa zamanda sağlanmasnu 
saygılarımızla rica ederiz. 

C. H. P. Grupu adına 
Turhan Feyzioğlu Nihat Erim 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, br 
önergelerin ıttılaınıza sunulması hususundp 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığa yol da gös 
t^rmiştir. Bastırınız ve dağıtınız denmiştir 
Buna verilen cevap; matbaanın çok dolu oldu 
ğudur. Matbaa bir sayfa, âzami üç sayfa tutar 
gensoru ve genel görüşme önergelerinin bas
tırılıp zamanında milletvekillerine dağıtılmasın-
önliyecok karlar dolu olamaz. Bu iddia doğru 
bir iddia değildir, suiniyete makrun bir iddiadır 
(Sr)ldan «cart» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, böyle cart diyenleri 
çok gördük, onlara sonra millet cart, dedi. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar) Eğer siz hâlâ millî ira
deyi sandıktan çıkmaktan başka şekilde anlamı
yorsanız o zaman size nasıl cart denildiğini gü
nün birinde görürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, burada bizzat ben 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ara ver
me kararının verildiği 6 Mart 1960 günü Baş

kanlığa bir önerge gönderdim ve bu gensoru, 
genel görüşme önergelerinin verilişinden sonra 
ilk birleşimde gündeme alınıp alınmamasının 
görüşülmesi hususundaki görüşümüz mahfuz 
kalmak kaydiyle, her hal ve kârda hiçbir itira
za mahal vermemek üzere, ara verme kararının 
tatbikatiyle birleşimin bir hafta sonraya talikin
den önce bu önergelerin Yüksek Huzurunuzda 
okutulmasını talebettim. Çok hürmet ettiğim Sa
yın Ferruh Bozbeyli, tamamiyle hüsnüniyete da
yandığına inandığım muhtelif teşebbüslerde bu-
^ınarak bu önergemi geri almamı benden iste
di. Bu hususta bana yazdığı yazılı tezkere de 
elimdedir. Kendisinin bu teşebbüslerinin tama
miyle hüsnüniyete dayandığını yakından bilmek 
movkiindeyim. Asla kendisinin bu teşebbüslerini 
kınamak durumunda değilim. Yalnız, burada 
n.vağa kalktım ve yine C. H. P. Grupu adına 
hA'm. ki, «önergemi, bu husufta Anayasanın 
89 ncu maddesinin lâfzı ile ve bütün sarahati 
ile tatbiki kaydı ile geri alıyorum» dedim. Bi 
naenaleyh, en basit hüsnüniyet ifadeli dahi, bu
gün burada bunların görüşülmesine başlanma
lını gerektirir, önergelerin bir kı^nvnm vcril-
'nesinden bu yana 20 gün geçmiştir. 20 günden 
'ıeri Yüce Meclisin ıttılaına sunul.amadiği iddia 
sdilen bu önergelerden haberdar oîmıyan sadece 
kargalar kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlr, bunlardan herkes ha
berdardır. Hiç kimse bu önergelerin muhteviva-
•undan haberdar olmadığını hüsnüniyetle iddia 
edecek durumda değildir. Binaenaleyh bu öner
geleri bugün burada görüşmek, Anayasan1 n sa
rih emri icabıdır. Eğer bu emri yerine getirmez
deniz; bunu gülerek de yapabilirsiniz, kendi ken-
linizi alkışlıyarak da yapabilirsiniz, ama tarih 
\uzurunda Anayasayı kendi çıkarlarınız için 
"iğnemek ithamından bugün de, yarın da asla 
kurtulamazsınız. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu ithamdan, bu hu-
Tu^t0, sizin ne yönde tecelli edeceği belli olan 
oylarınıza başvurarak işlem yapma yoluna gitti
ği takdirde Başkanlık da kurtulamıvacaktır. 
Başkanlığı icabında biz biliriz, içtüzüğe göre, 
Anayasaya göre yapılacak şeyi biliriz, söz ver
in oye dahi lüzum yoktur, diyen Başkanlığı Ana
yasanın sarih emrine uyarak te.°müli hukukun 
vazıh hukuku tadil cdemiyeceğini bilerek oyla-
mamasını ve burada Anayasayı rafa kaldıramı-
yacağını beyan eden bir faziletli Başkanvekili-
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nin, Ahmet Bilgin'in yaptığı gibi, derhal genel 
görüşmelerin gündeme alınıp alınmamasının mü
zakeresine geçilmesini arz ve talebediyorum efen
dim. (C, H. P. sıralarından ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abbas Çetin. Buyurunuz, 
lehinde. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, maalesef 
mümkün değil. Daha evvel yazıldı. 

SAMI BİNlCİOĞLU (Manisa) — Bir İh
san Ataöv çıkar her birleşimde usul hakkında 10 
dof?\ söz alır. Biz daha ilk defa söz istedik. Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — R'ca ederim beyefendi, istirham 
'ederim, her itiraz bu şekilde değerlendirilirse ne
tice alamayız,, çok rica ederim, oturunuz. Lütfen. 

Buvurunuz Savın Çetin. 
SAMİ BÎNİCİOĞLU (Manisa) — Şimdiye 

kadar usul hakkında hiç söz almış değilim. Bula
da bir İhsan Ataöv çıkar usul hakkında 10 kere 
konudur. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu lütfediniz, otu
runuz, rica ederim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Tarafsız 
hareket etmiyorsunuz. Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ederim. 
Iş'nizc gelen noktada bravo, işinize gelmiyen nok
tada tarafsız değilim. Buyurun Sayın Çetin. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Aziz arkadaşı
nın, bana göre mesele büyütüldüğü, şişirildiği 
ölçüde geniş değildir. Hâdise basittir. Anayasa
nın (Muhalefet sıralarından «senin kafana göre 
basit» sesleri.)... Evet benim kafama göre. Ana
yasanın 89 ncu maddesi diyor ki: «Gensoru ve ge
nel görüşme önergeleri, verildiğini takibeden cel
sede gündeme alınıp alınmaması hususu görüşü
lür.» Bu, Türkçe bilen herkesin okuduğu zaman 
anlıyacağı bir metindir. Fakat bu metne muka
bil, bu metnin mevcudiyetine mukabil, 5 seneden 
beri teessüs etmiş bir teamül vardır. Bu teamül 
de; önergeler verildikten sonra burada okunur, 
Meclisin ıttılaına sunulur, onu takibeden celsede 
görüşülür. Şu halde, Anayasanın 89 ncu madde
sindeki bu ibarenin mevcudiyetine rağmen, niçin 
bu teamül tesis edilmiştir? Buna da kafalarımızı 
götürmek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar, 89 ncu madde niçin 
tedvin edilmiştir? Hükümeti murakabe vasıtas* 
olan gensoru ve genel görüşme yolu savsaklanma!» 
sın, Meclis Başkanlığı bu nevi önergeleri uzun zaf 
man uyutmasın, görüşmeye imkân versin diye ve
rilmiştir. Fakat bu imkânı sağlıyan vâzıı kanuni, 
bu imkânı derpiş eden Anayasa hiçbir zaman 
Yüksek Meclisi bir emrivaki, bir meçhul karşısın
da bırakmayı da istememiştir. Hukukçu arkai-
daşlarımız bilirler, kanunlar yalnız lâfzı ile meri 
olmaz, ruh ve maksadı ile de meri olur. Maksat 
meydandadır. Bu önergeler geciktirilsin ama, 
Meclis de bir meçhul karşısında bırakılmasın. Gün
lerden beri konudan arkadaşlarım diyorlar ki, 
mutlaka verildiğini takibeden celsede gündeme 
alınıp alınmaması konuşulmalıdır. Aziz arkadaş
larım, bugünün saat 4 ünde, 4,5 unda, 5 e beş ka
la bir önerge verildiğini farz buyurun. Bu öner
ge sureti idd;aya göre, yarınki birleşimde görüşü
lecektir. Gündeme alınıp alınmaması görüşüle
cektir. Bu, şimdi Meclisi bir emrivaki ilje 
bir meçhulle karşılaştırmak değildir de nedhf? 
Bunun böyle olduğunu... 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Anayasa
ya göre öyle olması lâzımdır. 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Lütfen dinle
yiniz arkadaşlar, geleceğim oraya da. 

Bunun böyle olduğunu bu meselede en heye
canlı konuşmayı yapan Sayın Coşkun Kırca c(a 
löylüvor. Bunun bir ıttılaa sunulmasını, ıttılaa 
va^'edilmes'nin zaruret;ni o da kendi vicdanında 
duyuyor. Burada defaatle ifade edildi ki, efen
dim, neşredils'n, tabedilsin, dağıtılsın. Şu halde 
o da Meclisin bir emrivaki ve bir meçhulle karjşı 
karşıya bırakılmaması lüzumunu vicdanında du
yuyor, burada ifade ettiler. Bugün burada kp-
nuşan Sayın Emin Paksüt, «Bu mesele muc'pi 
münakaşadır, münakaşa edebiliriz.» dedi. Bu ıjıe 
demektir? Onların da vicdanlarında bir boşluk 
vardır, evet bir taraftan murakabe vasıtası işlje-
s'n, bu güzel; ama öbür taraftan rey kullanacak 
olan binnetice Hükümetin ıskatına kadar münte
hi olacak olan bir meselede rey kullanacak olan 
milletvekilleri bir meçhulle de karşı karşıya kal
masın. İşte bunu nasıl halletmişler? Demişlerdir 
ki, doğru bu, verildiğini takibeden celsede okun
sun, ondan sonraki celsede de gündeme alınıp alın
maması hususu görüşülsün. 

Sonra arkadaşlar, yine mücerret Anayasanın 
lâfzına, şekline sarılarak gerçekleri, realiteleri l^ir 
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tarafa itmek hiçbir zaman vicdanları tatmin eden 
bir yol takibetmek demek değildir. Olursa ne 
olur? Yani bu celsede okunup da bundan sonraki 
celsede müzakere edilirse ne olur? İki gün geci
kir, yer yerinden oynamaz. Hükümetin ıskatına 
müntehi olacak derecede mühim bir meselenin iki 
gün gecikmesi mi, yoksa rey kullanmak mevkiin
de olan milletvekillerini emrivaki ve meçhulle 
karşı karşıya bulundurmak mı? Bunların vic
danlarınızda hangisini tercih edersiniz, o, bizim 
için de muta olabilir ve bunu Türk Milleti efkârı 
umumiye ve kafası işliyen, hukuktan anlıyan her 
kese hitabediyorum; iki gün gecikir. Öbür ta
raftan bir Meclis meçhulle karşı karşıya, Hükü
metin ıskatına müntehi olacak bir mevzuda meç
hulle karşı karşıya, emrivakilerle rey kullanmak 
mevkiinde olur. İşte onu... (Muhalefet sıralarm-
«Anayasa öyle emrediyor» sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. Hatipleri bazan sükûnetle dinliyorsu
nuz, bazen müdahale ediyorsunuz. Tefrik etme
yin. 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — İşte aziz arka
daşlarım, meselenin maskadmı, ruhunu derpiş 
etmiş olan bizden evvelki Meclis, bu boşluğu bir 
teamülle doldurmuştur, demiştir ki; bugün okun
sun bunu takibeden celsede de gündeme alınıp 
alınmaması konuşulsun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yirmi gün
dür neden okunmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Kırca; usulsüzlük yapma
yınız, İçtüzüğe uygun hareket ediniz, yerinizden 
müdahale etmeyiniz, söz kesmeyiniz. 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Bu madde ted
vin edilirken vâki konuşmaları tetkik ettim. Bu
rada konuşan arkadaşlarımın orada noktai nazar
ları vardır. İsterlerse teker teker okuyabilirim, 
burada duruyor, hepsini kırmızı ile çizdim. Ora
da katiyen burada konuştukları gibi konuşma mış: 

lardır. Hattâ şunlar konuşulmuştur: Bir vekil 
hakkında iki Meclisin her ikisinde de bu nevi öner
geler verilirse, bu vekil orada mı, - çünkü her iki
si de okunuşunu takibeden günde görüşülecek
tir - orada mı olsun, burada mı olsun? Nasıl par
çalansın? 

Sonra yine konuşulmuştur, evet, murakabe 
usulü, murakabe makanizması işlesin-. Ama hiçbir 
zaman bu makanizma bir opstrüksüyon vasıtası 
olmasın. Bu konuşulmuştur ve burada illâ veril

diğini takibeden celsede gündeme alınıp alınma
masını görüşelim, diyenler tarafından söylenmiş
tir bu. Bunlar burada yazılıdır, kendileri de bi
lirler. Şimdi bir arkadaşım oradan diyor ki, niye 
okumadınız? El'insaf, okumaya dahi imkân ver
diniz mi? Vicdanlarınızda bunu tartın okumaya 
dahi imkân vermiyorsunuz. Elbette okunacak
tır. (A. P. sıralarından alkışlar, bravo sesleri.) 
Bu maddede halli lâzımgelen mesele aşikâr. Ve
rildiğini takibeden celsede gündeme alınıp alın
maması görüşülsün mü, yoksa teessüs etmiş tea
mül gereğince okunsun, ıttılaa arz edilsin, ondan 
sonra mı görüşülsün? Bu ne kadar aşikârsa, si
zin davranışlarınızın da bu maddenin ruhuna ve 
maksadına uygun bir yolu seçmek değil, bunun 
şekline bürünerek Meclisi çalıştırmak istemediği
niz, af kanununun müzakeresine Meclisi götür
mek istemediğiniz böyle bir gayretin içinde oldu
ğunuz da o derece aşikâr ve bedihidir. (Muhale
fet sıralarından, gürültüler). Hükümetin mura
kabesi esastır bundan kaçan yok. Ama, Meclis 
Hükümetin üstündedir, Meclisi meçhul emriva
kiler karşısında bulundurmak, bilmediği mesele
de rey vermekle karşı karşıya bulundurmak da 
o derece tehlikeli yoldur ve Meclise bu malûma
tın verilmesi, vicdan huzuru ile reylerini kul
lanma imkânının tanınması da, murakabe yolun
dan çok daha muhterem bir yoldur. 

Sonra aziz arkadaşlar, nedir bu tevali eden 
opstrüksüyon? Sizin opstrüksüyon ne derece hak
kınız ise - «siz» den kastım muhalefet - iktidarın 
da kanun çıkarmak, iş yapmak o derece hakkı
dır. (Ortadan, hangi kanun? sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin 
arkadaşlar. 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Burada diyor
sunuz, gecekondu kanunu, yok bilmem şu kanun, 
bu kanun... O kanunlara gitmenin yolu bu kanu
nun çıkmasıdır. Eğer o kanunların biran evvel 
çıkması lazımsa, vicdanlarınızda böyle yüksek bir 
his husule gelmişse bu hissin tesiri ile bu kanu
nu o ölçüde sabote etmeyin. (Muhalefet sıraların
dan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, rica ederim. 
Bir dakikanız var Sayın Çetin, ona göre. 
ABBAS ÇETİN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, burada konuşulanların aksini, 
burada konuşulanların müdafaa etmiş oldukları 
şu kitapta mazbuttur. Vakit darlığı dolayısiyle 

— 240 — 



M. Meclisi B : 65 15 . 3 . 1966 O : 2 

onları okumanın imkânını bulamıyorum. Yalnız 
tekrar ediyorum, teessüs eden teamül doğrudur, 
kanunun ruh ve maksadına uygundur. Başka 
türlüsünün tatbikine imkân yoktur. Bugün saat 
beşte vereceğiniz bir önergenin ne tab ve tevziine 
imkân vardır, ne de herkesin ıttılaına sunulması
na imkân vardır. Sonra bir keyfiyet daha var
dır. Coşkun Kırca arkadaşımız diyor ki, «Her ke.s 
biliyor.» Yani ben bir hukukçu olarak bunu hay
retle karşıladım. Hukuk mahkemesinde yüzünü
ze karşı hükmü tefhim ederler ama şeklî bir hu
kuk vardır, tebliğ edilmedikçe muteber olmaz. 
Burada da herkesin bilmesi kâfi değil, şeklen ıt-
tılaa arz edilmesi, resmen ıttıla a arz edilmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde olmaz, doğru olmaz. (Or
tadan, müdahaleler.) (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bunu herkes 

bilir. (Muhalefet sıralarından, gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Kırca... Sayın Ozansü... 
ABBAS ÇETİN (Devamla) — Ben se

nin gibi çok hukukçuya tezkere verdim. (A. P. 
sıralarından, alkışlar, «bravo» sesleri.) (C. H. P. 
srıalarmdan, gülüşmeler...) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) Sevsinler 

seni. 
BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, bu önerge

lerin aleyhinde buyurunuz. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, sayın milletvekilleri arkadaşlarım, belki, bu 
önergenin aleyhinde söz almış olmam garibinize 
gidecek. Çünkü ben İşçi Partisine mensup bir ar
kadaşınızım ve önergenin lehinde konuşmak an
cak doğruyu ifade etmekle mümkün oluyor. 
Ben ise doğrudan ayrılamıyacağıma göre, sosya
list olduğumdan, nasıl olacak da aleyhinde ko
nuşacağım? (Gülüşmeler.) Aleyhinde konuşaca
ğım, çünkü bu kadar bedihi olan bir şeyin, bu ka
dar zaman Büyük Meclisinizin üyelerinin zamanı
nı almaması gerekir. Burada lâmbalar yanıyor 
mu diye müzakere açılamaz. Eğer bunun için mü
zakere açılması tartışılacaksa bizim burada har
cadığımız zamana ve milleti temsil etme sıfatı al
tında, tutup da bu kadar büyük bir gerçeği, ger
çek midir, değil midir diye tartışarak kaybetti
ğimiz vaiktlere tarih önünde de, halkın'önünde de, 
biribirimizin önünde de, hakikaten yazık olmuş 
olur. Şimdi arz etmek istiyorum; neden Sayın 

Halk Partisi Grupunun önergesini oylamaya dalji 
ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Şaym Altan, Sayın Altan ricja 
ederim. Şimdi oylamaya dahi lüzum yoktur ma
hiyetinde konuşmanız bu usule aykırıdır. j 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Aleyhinde ko
nuşacağım. O kadar lüzum yoktur ki... 

BAŞKAN — Menfi oy kullanmak, müspet oy 
kullanmak üzerinde fikir beyan ediniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Oya dahi kon
maması gerekir, çünkü, bu tartışmalar doğrudan 
doğruya bir gündem hatasından meydana geliyot*. 
Şu gündemin 12 nci maddesine bir bakalım. 

«Balıkesir Milletvekili Enver Güreli ve Ça
nakkale Milletvekili Şefik İnan'm, fiyat artışları 
ve hayat pahalılığının sebepleri ile bunların önle
mek için alınması gerekli tedbirler üzerinde b}r 
genel görüşme açılmasına dair önergesi.» 

Bu neden 12 nci madde? Bunun birinci mad
dede olması lâzımdır; Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince. 

18 nci madde: «Konya Milletvekili Yunus Ko
çak'in, Içilşeri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyitı, 
işe son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi.» f 

Bunun da gündemin ikinci maddesi olması 
gerekir. 89 ncu maddeyi burada hâlâ dalja 
aramızda tartışacak isek, ben to zaman çok sja-
ym A. P. M arkadaşlarımın, bilhassa 132 njci 
maddeye karşı 'gösterdikleri hassasiyetin değje-
rini anlıyamam. Burada tutuyor bir arkadaşı
mız, genel müdürlerin neden bu şekilde sıongjı-
suz sualsiz oradan oraya savrulduklarının hfe-
saıbını sormaya kalkıyor, büyük bir Anayafca 
titizliğiyle A. P. li arkadaşlarımız, «Bunu bjiz 
burada görüşemeyiz, çünkü 132 nci maddejre 
aykırıdır.» diyerekten bu genel görüşme açjl-
ması arzusunun ıgündeme alınıp alınmamasının 
dahi Anayasa Komisyonuna havale etmek ihti
yacını duyuyorlar da, bu kadar açık seçik, da-
rih bir 89 ncu maddenin doğru dürüst uygu
lanması gerektiği hususunda bir muhalefjet 
gruıpunu neden bu kadar telâşa düşürüyorlar? 
Bunlar artık muayyen bir seviyeye gelmiş 
Türk demokrasisi içinde bu' kadar karşılıklı çja-
tışmaya sebebolmıyacak kadar bedihî gerçekler
dir. Bunları elbette ki, Başjkanlık Divanı hiç
bir şekilde, Hükümetten gelmiş olsa dahi, <blr 
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kanunun öncelikle görüşülmesini yürürlüğe 
koymıyacaktır. Koysa dahi onu Anayasa Mah
kemesi daha evvel Anayasa maddesi çiğnenmiş 
olduğu için elbette ki, iptaline gidecektir ve 
öyle yapılmış. Senato seçimleri dahi iptal edi
lecektir. Bunu bilmiyeeek bir arkadaşımız de
ğildir, Riyaset makamındaki sayın arkadaşımız. 

Eğer bunun için bir de üstelik aradaki öner
geler kaybolmuşsa. Ben demincekten beri bu
rada bir Çarlok Holmes hikâyesi seyredermiş-
çesine bütün bu boşa giden günün hesabı için
deki vicdan azabını kendi kendime soruyorum, 
- ki, aynı azabı sizler de paylaşmaktasınız te
ker teker - Bir Meclis sakafı altında bir Nat -
Pinkerton hikâyesi takibeder gibi üç tane baş-
kanvekili arasında iki tane önergenin nereye 
gittiğinin dahi hesabı ortaya çıkmaz iken, bir 
de 89 ncu madde üzerine yeniden bir tartış
ma açılması ve 89 ncu madde gibi, gensorular
la, genel görüşmeleri her şeye önce kılar mı, 
kılmaz mı gibi gayet açık bir madde üzerinde 
saatlerce zaman kaybedilmesi, doğrusu bir man
tığın, bir izanın kabul edebileceği bir gerçek 
değildir. Çok rica ederim Başkanlık Divanın
dan, bu şekilde bu gündemi tanzim etmesinler. 
Ne zaman ki, 89 ncu maddeye ait bir önerge 
vardır, bunun gündeme alınıp alınmamasının 
tartışılması meselesi hepsine takaddüm eder ve 
1, 2, 3, 4 diye numaralanır. Burada 12 nci mad
de, 18 nci madde, 19 ncu madde, 20 nei mad
de, 21 nci madde var ve burada şöyle bir gö
rüş de ortaya atıldı, onu katiyen anlıyamadım 
ben. Seçim kanunu gibi bir kanun varken, na
sıl oluyor da bir obstrüksiyon mahiyetindeki 
gensorular ortaya sürülmek 'isteniyor, dendi. 
Obsıtrükriyonun niteliğini değerlendirmek el
bette ki gerçekçi bir ifadeyle yerindedir, bu 
kanuna karşı. Yalnız şunu da takdir etmeleri 
gerekir ki sayın arkadaşlarımın, bütün Türki
ye'nin önünde Balıkesir Milletvekili Enver Gü
reli, Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'ın fi
yat artışları ve hayat pahalılığının sebepleriy
le bunları önlemek için alınması gerekli ted
birler üzerinde bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Alfcan, önergenin 
aleyhinde beyanda bulunacaksınız, önerge mün
hasıran gensoruların ve genel görüşmelerin 
gündeme alınıp alınmamasının bu birleşimde 

I görüşülmesini istihdaf etmektedir. Bu önerge
nin aleyhinde bulunacaksınız. Siz nevama lehin
de bulunma mahiyetinde beyanda bulunuyorsu
nuz. Lütfen rica ederim ona göre 'beyanda bu
lununuz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Aleyhinde 
konuşuyorum efendim. Çok bedihî bir gerçe
ğin üzerinde konuşmanın ne kadar mantıksız 
olduğunu arz ederek; kaybolmuş olan zaman
ların hesabını ortaya koymak için konuşuyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi zatıâliniz bu gensorula
rın bu birleşimde görüşülmesinin doğru olup 
olmadığı hususunda lütfen fikrinizi izhar edi
niz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Saym Başka
nım, siz de elinizi vicdanınıza koyarak lütfen 
beni kabul buyurunuz ki, bu konuşmaların 
hepsi hakikaten mantığa aykırıdır. Anayasaya 
uygun mudur değil midir, diye burada... 

BAŞKAN — Onun takdiri Yüce Meclise 
aidolacaktır. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Saym Baş
kanım, Yüce Heyetin takdiri olacaktır ama, o 
takdir arasında; kaybolmuş olan önergeler de 
girdiği vakit takdir hakkını bizim kullanma
mız gerekecektir. 

BAŞKAN — Kaybolmuş olan önergelerin 
Başkanlıkla hiçbir alâkası yoktur. Başkanlığa 
bu derece çirkin bir şey izafe ettiremezsiniz. 
Yoktur böyle bir önerge, önerge bulunmamıştır. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bu önerge 
4 kaybolmasa mesele hallolmuş olacak, çoktan 

hallolmuş olacak. Ama düşününüz ki... 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Önerge 

vardır, önerge vardır, siz bulamıyorsunuz öner
geyi. Yoksa önerge vardır. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Bizim tarafımızdan bilinen bir 
I önerge yoktur. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sonunda hep birlikte bir töhmet altın-

I da kalıyoruz. 
Ben tutup da parlömanterleri, her vakit 

I muvafık ve muhalif diye ayırmıyorum. Türk 
Milletinin önünde Türk halkının temsilcileridir, 

I diye de mütalâa ettiğim zamanlar var. Eğer bu 
şekilde Anayasanın en sarih maddesinin üze-

I rinde dahi bu kadar uzun konuşmalar olacak-
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sa, bu, sonunda bir gizli niyeti gösterir. O giz
li niyet de şudur: Bir zaman geldiği vakit 
132 nci maddeye karşı Anayasaya müthiş bir 
şekilde dört elle bağlanma, bir yer geldiği va
kit 89 ncu madde gibi gayet açık bir maddeyi 
yazılı hukuk varken, teamül gibi hiç kimsenin 
kabul etmiyeceği bir gerekçeyle kenara koyup 
konuşmalara devam etmek... Eğer, bu şekilde
ki bir niyet Parlâmentoda böyle tezahür eder
se o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesinde de ko
nuşmaya kalkan bir parti genel başkanını so
kaktan getirilen insanlıır tartaklamaya kalkar. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, önergenin 
'aleyhinde konuşunuz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Dışarıya böy
le taşıyor. Ben onu önlemek istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, siz Riyasete 
gerekli saygıyı gösterirsiniz. Sayın Altan, bir 
dakika... Şimdi ben zatıâlinizi iki defa ikaz et
tim. Halk Partisi grup başkanvekilleri tara
fından verilmiş bulunan önergenin aleyhinde 
konuşacağınızı beyan ettiniz, çok rica ederim, 
sözlerinizi çok dikkatle izlemekteyim. Sadet 
dışına çıkmaymız ve aleyhte söz istemiş oldu
ğunuza göre aleyhte beyanda bulununuz. Çok 
istirham ederim, aksi takdirde sözünüzü kes
mek zorunda kalacağım, Heyeti Umumiyenin 
oyuna vaz'edeceğim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben de zatıâlinizden istirham ederim, o 
kadar klâsik konuşmalara alışmışsınız ki, kırk 
yılda bir orijinal bir görüş getiriyorum karşı
nıza. (Gülüşmeler.) Konuşulmaz diyorum bu. 

BAŞKAN — Orijinal görüşünüzü orijinal 
maddeler geldiği zaman arz edeesiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ben bu öner
ge konuşulmaz diyorum, bu aleyhte olmak de
mek değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, zatıâlinize 
son sadede davet ihtarını yapıyorum. Ona gö
re. Aksi takdirde sözünüzü keseceğim. Oriji
nal beyanlarınızı, orijinal maddede yaparsınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hayır, bura
da da yaparım. 

BAŞKAN — Hayır yapamazsınız. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Ben bir mil

letvekiliyim. Bir milletvekili olarak önergenin 
konuşulmasının, üzerinde müzakere edilmesinin 
dahi Anayasaya aykırı olduğunu ortaya koyup 
önergenin aleyhinde bulunuyorum. Ama siz 

«aleyhteki» kelimesini gayet küçük ve darj an
lamda kullanmak taraftarısınız. Aleyhte oldu
ğu zaman bir insan gerçeği ortaya koymakj için 
ale^ie olur, yoksa bir çoğunluk partisine daha 
fazla bir yakınlık göstermek için değil. j 

BAŞKAN — Onu gayet yakinen takibedi-
yorum. Muhterem arkadaşlarım, verilmiş ^ulu
nan önergeler hakkında aleyhte ve lehte| ol
mak üzere arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Şim
di önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunacağımı. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın ^Baş
kan, bu müzakerenin normal bir müzakere, ola
rak devamına dair önergem vardır, okutulma
sını rica ediyorum. 

(Şeref Bakşık, Reşit Ülker, Turgut 4ltm-
kaya, Nermin Neftçi, Turan Şahin ayağa i kal
karak yoklama isteğinde bulundular.) 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkarak (yok
lama isteğinde bulunulmuştur. Yoklama yapa
cağız. Yoklama talebinde bulunan arkadaşları
mız dışarıya çıkmıyacaklar. 

(Adlar okunarak yoklamaya başlandı.); 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mev

cuttur. Her üç önerge daha sonra okuttuğumuz 
önergeyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kjabul 
edenler... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Etmiyenier 
deyin... 

BAŞKAN — Kabul edenler dedim, dahş, et-
miyenler demedim. Evet. Kabul etmiyeriler... 
Önerge reddedilmiştir. Binaenaleyh, bunal gö
re gensoru önergeleri ve genel görüşme öner
geleri ayrı ayrı okunacak ve onu takiben Şaym 
Adalet Bakanı tarafından verilmiş bulanan 
önerge Yüce Meclisçe kabul edilmiş olduğuna 
göre Seçim kanununa geçilecektir. («Saat 
19,30 a geldi, araverilsin.^ sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, saat 19,30 a gelmiş
tir, Yüce Meclisiniz tarafından daha önce, ka
rarlaştırıldığı şekilde saat 19,30 da celseye sa
at 21,00 de toplanmak üzere araveriyordıık. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu koıuda 
bir takrir var, bu eski alınan kararın hükmü 
kalmadı. Oturumun normal olarak Çarşamba 
gününe bırakılması lâzımdır. («Meclisin Sara
rı değişmez» sesleri.) 

BAŞKAN — Birleşime saat 21,00 de topla
nılmak üzere araveriyorum. 

Kapanma saati: 19,35 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail. Arar 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reis Bey, 

sabahleyin bir önerge verdik Riyasete ve maale 
sef Meclisin ıttılaına arz edilmedi. Bunun okun
masını ve Riyasetçe gereğinin düşünülmesini 
rica ediyorum. > 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Baykam? 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — C. H. P 

Grupu adına bugün sabah oturumu ile ilgili ola
rak İçtüzük kaideleriyle ilgili bir takririmiz var. 
Lütfen Meclisin ıttılaına arz edilsin, efendim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan bizim de geçen celsede vermiş olduğumun 
bir takririmiz vardı, okunmasını arz etmiştim 

BAŞKAN — Ne hakkında, Sayın Arsan? 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Riya

seti işgal edenler hakkında. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Arsan, sizin tak 

ririniz, Sayın Başkanvekili arkadaşımız Nuret 
tin Ok Beyin şahsıyla alâkalı imiş, bir temenni 
izharında bulunmuşsunuz. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Arz ediyorum efendim müsaade 
buyurunuz. Takriri Nurettin Ok kendileri al
mışlar, yanlarına muhafaza etmişler. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Nu
rettin Ok'uıı şahsiyle alâkalı değildir, Reisvekil-
liği ile alâkalıdır. Okunmasını birkaç defa rica 
ettim. 

BAŞKAN — Evet, fiilî durumu arz ediyo
rum. Takrir, bana şu anda verilen malûmata 
nazaran, Sayın Nurettin Ok Beyin nezdinde 
imiş. Burada bulunmadığına göre okutamıya-
cağım efendim, bilmiyorum. 

Sayın Baykam, sizin C. H. P. Grupu adına 
verdiğiniz önerge Meclisin çalışma gün ve saat
lerinin düzenlenmesiyle alâkalıdır. Bu hususta 
tekarrür etmiş kararlara göre, bu kabil öner 

geler önce Başkanlık Divanında tezekkür edile
cektir. Bu önergenizi Başkanlık Divanına inti
kal ettireceğim. 

3. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri •ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/5) 

BAŞKAN — Gündemin Başkanlık Divanı 
sunuşları kısmında 12 numara altında yer alan 
genel görüşme açılması ile ilgili önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Son aylarda ciddî bir hal almaya başlamış 

bulunan fiyat artışları ve hayat pahalılığının se
bepleri ve fiyat artışlarını ve hayat pahalılığını 
önlemek için alınması gerekli tedbirler üzerinde 
Millet Meclisi Genel Kurulunda bir genel gö-
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Çanakkale 

Enver Güreli Şefik İnan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündemin 18 numaralı maddesinde yer alan: 
4. — Konya Milletvekili ' Yunus Koçak'ın, 

İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, (tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin kurulmasından bu yana İçişleri 

Bakanlığı teşkilâtında, en yüksek kademelerden 
en küçük kademelere kadar nakil, tâyin, işe son 
verme, merkeze alma gibi her biri ciddî sebep-
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Iere dayanması gereken tasarruflar sürüp git
mektedir. Bu tassarruflar, bütün memur küt
lesini tedirgin etmiş ve partizan bir idarenin 
bütün ağırlığı ile memurlar ve memurlar aracı
lığı ile bütün vatandaş kütlesi üzerine yayılmak 
istenilmektedir. 

Bu tutum ve davranışları hukuk Devleti il 
keleri içinde anlamaya imkân yoktur. 

Bu sebeple Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince Hükümet hakkında gensoru açılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat âlet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve 
89 ncu maddeleri gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/6) 

BAŞKAN — Önergeyi okuntuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat alet ve makinaları ve araçları ile zirai 

gübre ve zirai ilâçların Türk köylüsüne daha 
ucuza satılabilmesi ve bu alanda haksız kazanç
ların önlenmesi amaciyle alınması gerekli ted 
birler üzerinde Anayasanın 88 ve 89 nucu mad
deleri gereğince bir genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygıyle. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

6". — C. H. P. Millet Bleclisi Prup Baskan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
27 Mayıs 1960 devrimine kar§ı yapılan (tecavüz
ler karşısında elinde mevcut bulunan kanuni 
yetkileri kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

BAŞKAN — Önergeyi okuntuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın başlangıç kısmının 2 nci fık

rası, Türk Milletinin, 27 Mayıs 1960 devrimini, 

«Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranıştı-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktadara karjşı 
direnme hakkını kullanarak», yaptığını belirt
mek suretiyle, 27 Mayıs 1960 Devrimini yürür
lükteki Anayasa düzenimizin meşruluk temdi 
olarak tescil etmiştir. | 

Anayasamızın 156 ncı maddesinin ilk fıkrja 
sı da, açıkça «Bu Anayasanın dayanlığı temjel 
görüş ve ilkeleri belirten başlangıç, kısmı, Ania-
yasa metnine dâhildir» demektedir. 

Ayrıca, Anayasamızın 2 nci maddesi de, Tür
kiye Cumhuriyetinin bu başlangıç kısmında be
lirtilen temel ilkelere dayandığını açıklamak 
suretiyle, 27 Mayıs 1960 Devriminin meşrııju 
ğunun inkâr edilmesi halinde, Türkiye Cumhu
riyetinin özünden ve temelinden zedelenmiş ola
cağını belirtmiştir. 

Geçen dönemde Millet Meclisinde temsil edi
len bütün siyasi partilerin genel başkanlarının 
imzalariyle teklif edilip çıkarılan ve 7 Mart 1962 
günü yürülüğe girmiş olan Anayasa nizamım, 
Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak 
kındaki 5 Mart 1962 tarihli ve 38 sayılı Kaıju 
ıran 1 nci maddesi de, Anayasa ve hukuk düde
nimizin meşruluk temeli olan 27 Mayıs 19)60 
Devrimini korumak amacını gütmektedir. 

Bundan başka, Siyasi Partiler Kanununun 
su. anda yürürlükte bulunan hükümleri de. 
27 Mayıs 1960 Devriminin meşruluğunu inkâr 
eden partiler ve partililer hakkında hukukî ted
birleri ve bu arada kapatma müeyyidesini ön
görmüştür. 

Anayasamızda ve kanunlarımızda yer a]an 
bu hükümlere rağmen Demirel Hükümetinin İk
tidara gelişinden bu yana, bizzat İktidar Partisi 
mensupladmın ve gazetelerinin 27 Mayıs 1$60 
Devriminin meşruluğunu inkâra yeltenen fiilleri 
devam edegelmektedir. \ 

Hükümet, 27 Mayıs 1960 Devrimine bajğlı 
olduğunu programında ve bâzı resmî demekle 
rinde söylemiş olmasına rağmen, 27 Mayıs lj)00 
Devrimine karşı yapılan tecavüzler karşısmjda, 
elinde mevcut bulunan ve Anayasamızın 6 jncı 
maddesi gereğince işletmekle görevli bulunduğu 
kanuni yetkileri kullandığı görülmemektedir. 

Anayasa düzenimizin meşruluk temelinin git 
gide şiddet kazanan ihlâllerinin, Hükümetin)bu 
tutumundan cesaret bulduğu şüphesizdir. 

Bu sebeplerle, yukarda sözü edilen konukla, 
Bakanlar Kurulu aleyhine, Anaysamızm 89 ncu 
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maddesi uyarınca, bir gensoru açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Grup 
Başkanvekillcri 

Kayseri Kocaeli 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Prof. Dr. Nihat Erim 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Manka Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun. 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi-
asiyle Ticaret Bakam hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ticaret Bakanı Saym Macit Zeren'in yanlış 

tutumu ve takibettiği ticari politika yüzünden 
35 000 ton fmdığm çürümeye terk edildiği ve 
bu sebeple Scym Bakanın 250 milyon lira za
rara sebebolduğu iddia olunmaktadır. 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Saym 
Ticaret Bakanı Macit Zeren hakkında gensoru 
açılmasına karar verilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Manisa 
Sami Binicioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ 
ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması poli
tikasını tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Demokratik düzen içinde, sosyal adalet amaç

larına uygun, hızla kalkınma milletçe hedefimiz 
olmuştur. 

Kalkınmada geri kalmış yurt yörelerine ön 
edik verilmesi sosyal adalet ve millî birlik, yurt 
ve millet bütünlüğü ülküsünün temelini teşkil 
etmektedir. 

Geri kalmış, mahrumiyet, yoksulluk, yokluk 
bölgesi haline gelen Doğu - Anadolumuzun kal
kınması meselesinin ele alınması gerekirken me
seleye ciddî bir alâka gösterilmediği belirmek 
tedir. 

Doğu bölge kalkınması politikasının tesbit, 
bu konuda Hükümet icraatını kontrol için bir 
genel gorüşmt açılmasını saygılarımızla arz ve 
talebederiz. 

Ağrı Afyon Karahisar 
Abdülbâri Akdoğan Muzaffer Özdağ 

Mardin Mardin 
Fuad Ulııç Rifat Baykal 

Muş 
Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ 
ve 3 arkadapnın, Rejim aleyhtarı, yıkıcı faali
yetler karşısında Hükümetin durum ve tutuma 
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Rejim aleyhtarı, yıkıcı faaliyetler karşısında 

Hükümetin durum ve tutumu hakkında bir 
genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ve 
talebederiz. 

Ağrı Afyon Karahisar 
Abdülbâri Akdoğan Muzaffer Özdağ 

Mardin Muş 
Rifat Baykal Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — 6831 sayılı Orman Kanununa 633 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı maddenin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/292) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çatalzeytin Sulh Mahkemesinde 6831 sayılı 

Orman Kanununa 663 sayılı Kanunla eklenen 
geçici 6 ncı maddenin Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahisle iptali hakkmda itiraz yoluyla 
yapılan başvurma üzerine konu incelenmiş, iti
raz konusu geçici 6 ncı maddenin Anayasaya 
aykırı olduğundan iptaline 10 . 3 . 1966 gününde 
1965-44 esas ve 1966-16 karar sayısiyle karar ve
rilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Lütfi Akatlı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1.1. — Başkanvekili İsmail Arar ve Ahmet 
Bilgin'in; Anayasa karşısında gensoru ve genel 
görüşme, açılmasına dair önergelerin gündeme 
alınıp alınmıyacakları hususunun verildikleri 
birleşimi izliyen birleşimde ele alınacağına dair 
olan kanaatlerini muhtevi Millet Meclisi Başka
nı'Ferruh Bozbeyli'ye yazdıkları yazı ile Başkan 
Ferruh Bozbeyli'nin cevabı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Anayasa anlayışımız ve taşımakta olduğumuz so
rumluluk duygusu ile ilgili çok önemli bir hu
susu Yüksek Heyetinize arz etmek mevki ve mec
buriyetindeyim. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
biraz önce kabul edilen bir önerge gereğince, 
Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları bö
lümünde yer alacak olan, yalnız bilgi vermeye 
matuf sunuşları ile, genel görüşme ve gensoru
ların ıttılaına arzı; ancak bu genel görüşme ve 
gensoruların bir birleşim sonraya talik edilerek, 
aynı önerge gereğince Seçim Kanununun öne 
alınma-n Yüce Kurulunuzca kabul edilmiştir. Şu 
anda Başkanlık,mevkiini işgal eden arkadaşınız 
ve diğer Başkanvekili Ahmet Bilgin arkadaşı
mız Anayasanın 89 ncu maddesinin uygulanma
sını geçen dönemde uygulanan şekilde anlama
maktadırlar. Ve bu anlayışımızı, bizim anlayışı
mız ve kanaatimiz dışındaki tutum devam ettiği 
müddetçe de bundan doğan sorumluluğa iştirak 
cdemiyeceğimizi bugün müşterek imzalı bir yazı
mızla Meclis Başkanımız Sayın Bozbeyli'ye bil
dirmiş bulunuyoruz. (Muhalefet sıralarından al
kışlar, bravo sesleri). Müsaade buyurulursa bu 
yazımızı ıttılaınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çok aceledir. 

Millet Meclisi Başkanlığına verilen çeşitli 
gensoru ve genel görüşme önergelerinin 5 Mart 
1963 Cumartesi gününden beri gündemde bulun
dukları halde ve Anayasanın 89 ncu maddesinin 
çok sarih hükmüne rağmen bugüne kadar görü-
şülemodikleri ve hattâ geçen dönemde yapılan 
kanaatimizce yanlış uygulamaya uyularak Mec
lis Genel Kurulunun bilgisine dahi sunulamadı-
ğı bir vakıadır. Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Anayasanın 89 ncu maddesi gensoru önerge
lerinin verilişlerinden sonraki ilk birleşimde 

gündeme alınıp almmıyaeaklarımn görüşülme
sini âmirdir. Maddenin şu sarih hükmüne naza
ran evvelâ Meclisin ıttılaına arz, mütaakıp! cel
sede görüşme diye bir şey mevzuubahsolajnıaz. 
Tcamülî hukuk kaidelerinin yazılı hukuk kaide
lerine aykırı olamıyacağı, da hukuk ilminih ve 
prensiplerinin en basit bir icabıdır. Genel görüş
melere gelince; bunların müzakere usulünüfı de 
Anayasanın 89 ncu maddesinde yer alan genso
rular için mevzu usule göre yapılması geçen -dö
nemde Millet Meclisinin kararma iktiran etmiş 
hususlardandır. En az 5 Mart tarihinden j beri 
Meclis gündeminde yer almış bulunan genel gö
rüşme ve gensoru önergelerinin bugünkü birle
şimde behemahal görüşmelerinin teminini, aksi 
takdirde Anayasanın 89 ncu maddesiyle Millet 
Meclisinin geçen dönemde ittihaz ettiği karara 
açıkça aykırı bulunan bu durumdan doğacak 
sorumluluğa iştirak edemiyeceğimizi ve Başkan
lık Divanmdaki görevimizin devamını da ayrıca 
teemmül edeceğimizi bilgilerinize sunarız^ En 
derin saygılarımızla. 

Millet Meclisi Başkan vekilleri 
ismail Arar Ahmet Bilgin 

. (Ortadan ve sağdan : Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclisiniz 
elbette ki birçok salâhiyetlere sahiptir. Ancak bu 
salâhiyetlerin hududu Anayasa ile sınırlanmış
tır. Anayasanın 8 nci maddesi aynen; «Kânun
lar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hüküm
leri, yasama, yürütme ve yargı organlarının, 
idare makamlarını ve kişilerini bağlıyan temel 
hukuk kurallarıdır.» hükmünü ihtiva etmekte-
tedir. Gerek bu hüküm muvacehesinde, gerekse 
89 ncu maddenin hiçbir tefsir ve tevile imkân 
bırakmıyan sarahati karşısında genel görüşme 
ve gensoru önergelerinin verilmelerini takibeden 
birleşimle görüşülmeleri lâzımgeldiği inancın
dayız. (Ortadan «bravo» sesleri) Binaenaleyh, 
dün akşam Sayın Başkanvekili Ahmet Bilgin'in 
esasen müzakeresine geçmiş bulunduğu ve bu-
gankü gündemin 12 nci maddesinde yer alıp, ay
rıca şimdi ıttılaınıza arz edilen, «Balıkesir Mil
letvekili Enver Güreli ve Çanakkale Milletvekili 
Şefik înan'm fiyat artışları ve hayat pahalılığı
nın sebepleriyle, bunları önlemek için alıtıması 
gerekli tedbirler üzerinde bir genel götüşme 
açılmasına dair» önergesinin şimdi görüşülmesi 
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iktiza etmektedir. (Muhalefet sıralarından alkış
lar), (Adalet Partisi sıralarından, Başkanın ce
vabını da oku, sesleri), (Meclis Başkanının ce
vabı var mı sesleri) Var efendim başüstüne oku
yalım. 

Sayın Başkanımızın cevabı aynen şudur : 
Sayın İsmail Arar' ile Sayın Ahmet Bilgin 

imzası ile Heyeti Umumiye hizmetlisi vasıta-
siyle gönderdiğiniz yazınızı 15 . 3 . 1966 günü 
saat 16.00 da Heyeti Umumiyede birleşim de
vam ederken aldım. Yazınız : 

1. 5 Mart 1966 gününden beri gündemde 
bulunan gensoru ve genel görüşme önergelerinin 
Anayasanın 89 ncu maddesine rağmen görüşüle-
mediği, 

2. Adı geçen önergenin sunuşlar kısmında 
Genel Kurula duyumlusunu takibeden birle
şimde konuşulması yolunda Millet Meclisinin 
1 nci Döneminde uygulanan bir hususa kanaat 
olarak katılmadığınız, hattâ sunuşlar kısmında 
dahi Genel Kurulun bilgisine arz edilmediği, 

3. Bu önergelerin bugünkü birleşimde gö
rüşülmesinin temini, aksi halde Anayasaya ay
kırı bulduğunuz bu durumdan doğacak mesuli
yete katılmıyacağınız belirtilmektedir. Sizlerce 
de bilindiğine kaani bulunduğum hususlar şun
lardır : 

1. 5 Mart 1966 günkü birleşimde Sayın İs
mail Arar Başkanlık etmiştir. 

2. 6 Marttan 14 Marta kadar Meclisimiz ça
lışmalarına ara vermiştir. 

3. 14 Mart 1966 günü akdedilen Birleşimin 
1 nci Celsesine Sayın İsmail Arar, İkinci Celse
sine Sayın Ahmet Bilgin Riyaset etmiştir. 

4. Meclis Başkan vekilleri Birleşime Riyaset 
ettikleri esnada Birleşimin idaresiyle ilgili bü
tün hususlarda Meclis Başkanına vekâleten Baş
kanın bütün hakkını kullanma yetkilerine sa
hiptirler ve bu yetkilerini kendi anlayışlarına 
uygun olarak yürütürler. 

İfade edilen bu esaslar dâhilinde Başkan ve 
Başkan vekilleri Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
muvacehesinde yetki ve sorumluluk taşırlar. 

Yukardaki hususlar yazınıza cevaben bilgini
ze sunulur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

(Sağdan, soldan alkışlar) 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Grup 

adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Bu gö

rüşülmekte olan mevzu üzerinde. 
BAŞKAN — Müzakere açmadık, genel görüş

meye devam edeceğiz, efendim. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Usul me

selesi efendim. 

BAŞKAN — Anlıyamadım efendim, usul 
meselesinin mahiyetini izah edin lütfen. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Efen
dim, öğleden sonraki oturumda Meclis bir karar 
ittihaz etmişti. Zatıâliniz bu karar hilâfına ha
reket etmek istemektesiniz. Bu mevzuda... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Muhiddin 
Güven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; günlerdir bâzı meselelerin halli işinde bâzı 
mücadelelerin içine girmiş bulunuyoruz. «Mü
cadele» kelimesini kullandım. Elbetteki bunun 
fikrî mânada bir seviyesi olması lâzımgelirdi. Fa
kat büyük bir üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, 
iktidarda iken Anayasayı kendilerine göre anla
maya çalışan, muhalefete geçtikleri zaman bunu 
acı bir başka türlü tefsire çalışan bir gayretin 
i'çinde Büyük Millet Meclisinin çalışmaları çığı
rından çıkarılmaktadır. (A. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar) Anayasa bir devrin içinde 
öyle bir senenin bir ayı içinde böyle, muhalefete 
geçtiğiniz zaman öyle telâkki edilirse, Anayasa
ya karşı saygınız nerededir, diye sormak hakkı
mızdır. Ve gayet tabiîdir ki, Anayasaya hürmet 
duygusu ile dolu bulunması icabeden bütün: par
tilere mensup milletvekilleri arkadaşlarımızın 
kendi çıkarlarına uygun gördükleri anda bunu 
ters yüz etmeye hakları yoktur. Buna ait hakkın 
kullanılması da elbette ki, Meclisin kararına 
aidolarak Riyasete düşen en mukaddes vazife
dir. Fakat esefle müşahede ediyoruz ki; bugün 
öğleden sonra Meeli'ste devam eden müzakereler 
neticesi reye konan ve bir karara bağlanan bir 
vol ve bir metot - ki geçen devrede aynı yol ter-
eih ve tescil edilmiştir -akşam 21 den sonra Ri
yaseti işgal eden Başkan tarafından ihlâl edil
mektedir. (Sağdan : Gürültüler) Kanaatimiz 
odur ki.... 
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BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz, istirham 
ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(Devamla) — Müdahaleler bana tesir etmez 
Sayın Başkanım. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Tabiî siz kanım 
tanımıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, istirham 
ediyorum, müdahale etmeyin efendim. 

A. P. MİLLET MECLİSİ GRUPU ADINA 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Sayın Baş 
kan, bu durumda bizzat Meclisin verdiği ka
rara itibar etmiyerek Anayasayı ihlâl etmek
tedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bi
zim yaptığımız bir şey yok. Yüksek Meclisin 
huzurunda şu hususu bilhassa tebarüz ettir
mek isterim ki, bir Seçim Kanununun çıkarıl
maması gayreti içine giren muhalefet Anaya
sayı kötü bir vasıta olarak kullanmak istiyen 
'muhalefet usulleri çiğnemek yolunda, kendi 
çıkarlarına hizmet etmek için çalışmaktadır. 
Bunu tescil ve tesbit etmek isterim. Bu mâna
da Riyaseti işgal eden Başkanın tutumunu bü
tün Meclis huzurunda ve efkârı umumiye hu
zurunda protesto ederiz. (A. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) Kendilerinin Riya
sete yazdıkları yazıya aldıkları cevapta, kendi 
anlayışları çerçevesinde Riyasetin kendilerine 
verdiği vekâleti ifa etmeleri teöbit edilmiş, bu 
doğru; ama, bu bir Meclis kararma bağlanmış 
olursa, bu kürsüyü işgal eden, Riyaseti işgnl 
eden bütün başkanların buna riayeti mecburi
yeti aşikârdır; bunun hilâfına hareket değil. 
Bu yanlış anlayışı da ayrıca tesbit eder, Baş
kanlığın davranışını büyük efkârı umumiye 
huzurunda ve sizin huzurunuzda tekrar protes
to ederek hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «Brova» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, siz ne için söz 
istediniz 1 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Aynı mevzuda Grup adına, 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 

Sayın Başkan; ben daha evvel söz istemiştim 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan; istirham edi
yorum, kâtip arkadaş daha evvel başka bir ar
kadaşı teslbit etmiş. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Daha evvel rica ettim, size söylemedi. 

BAŞKAN — Bir dakika Grup adına mı 
istiyorsunuz ? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet efendim. ! 

BAŞKAN — Buyurun Grup adına iste
mişler. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlarım. 

Konuşmalarıma başlamadan evvel Yüksek 
huzurunuzda bir hususun tesbitini 'bilhassa is
tirham etmekteyim. Grup adına söz istedim. 
kâtip gördü, fakat Başkan'a bildirmedi... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan o mesele hal
ledildi. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) 
— Bu husus tes'bit edilsin, zabta geçsin. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Par
tisi Grupu adına konuşan arkadaşımızın bura
da vâki beyanlarına kendilerinin tertibettiği 
sıraya göre, Grupumuz adına arzı cevabetmek 
için söz almış bulunmaktaylm. Arkadaşımız 
mücadele tâbirinin yer almaması gerektiğini be
yanla, elbette burada bir mücadele içindeyiz, 
buyurdular. Biz Millet Partisi olarak Anayasa, 
kanunlarımızın gösterdiği yollardan değiştiril
mediği müddetçe hiçbir suretle mücadele ko
nusu olamıyacağma kaani bulunmaktayız. Ana
yasanın bir emrinin şu veya bu şekilde tatbiki 
için mücadeleye girişmiş olmaları dahi, Ana
yasaya karşı saygılarının noksanlığını ifade 
etmektedir. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkdaşlar sayın sözcü partilerin 
iktidarda iken, bir Anayasa veya bir kanun 
hükmünü başka anladıklarını, muhalefete geç
tikten sonra, başka anladıklarını söylediler. 
Sayın sözcüye hatırlatmak isteriz, söyledikle
ri mevzuda Millet Partisi Grupu adına ya
pılan konuşmalarda Anayasa'nm yanlış tat
bik edildiğini, verilen önergelerin derhal ko
nuşulması lâzımgeldiğini burada müdafaa et
miş ve Anayasa'ya harfiyen riayet edilmesini 
istemiştik. O zaman Adalet Partisi Grupu 
bizimle beraber olmamıştı. Biz ister iktidarda, 
ister muhalefette'kanunların metnine ve ruhu
na aynen iştirak ve sadakat edilmesini talebe
den bir Parti olarak şunu söylemek isteriz ki; 
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hiçbir suretle geçmiş zamanlardaki teamüller. 
partileri ve Meclis üyelerini bağlamaz. Sayın 
üyeler Anayasanın ve İçtüzük hükümlerine uy
makla mükelleftirler. Saym Adalet Partisi 
sözcüsü Meclis kararma iktiran etmiş bir hu
sus hakkında Riyasetin buna uyması gerek
tiğini ileri sürmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi ik
tidarı da, diğer partiler de şunu katiyetle bil
melidir ki, Meclis kararı Anayasayı değiştire
mez Meclis kararı ittifakla verilse, 450 tane 
milletvekili aynı mevzuda ittifakla rey kullan
sa dahi. Anayasanın bir hükmünü değiştire
mez, ona aykırı hareket edemez. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Meclis kara
rma uymıyan Saym Bakanın Anayasayı ihlâl 
ettiğini belirtmiştir. Anayasayı ihlâl, Anayasa 
hükümlerine aykırı hareket ve davranışlarla 
olur. Meclisin kararma aykırı hareketler sade
ce Meclis kararma aykırı hareket demektir. Ana
yasa muayyen usullerle kabul edilen v e bilhas
sa Adalet Partisinin aylardan beri ağızlarında 
sakız yaptığı millî irade, millî irade, dedikleri 
Türk Milletinin reyiyle kabul edilen bir kanun
dur. Türk Milletinin reyi ile kabul edilen Ana
yasanın şu veya bu hükmü değiştikçe gerek 
Adalet Partisi, gerek bütün gruplar bu karara 
uymak mecburiyetindedirler. Hiçbir Meclis ka
rarı bunu değiştiremez. 

Saym Adalet Partisinin sözcüsü, bâzı grup
ların Anayasanın hükümlerini kendi çıkarları
na vasıta ettiklerini belirttiler. (A. P. sırala
rından «yalan mı?» sesleri) Bir arkadaşımız da 
yerinden bağırıyor; yalan mı, diye. Arkadaş 
lar, ben o arkadaşa cevap vermiyeceğim. Belki 
kendisi bu mevzulara alışık değildir, etüt yapma
mıştır. Onun için bunu bir tarafa bırakıyorum. 
Yalnız şunu söylüyclim ki; Anayasanın bir hük
mü ister iyi niyetle, ister kötü niyetle kullanı
lırsa kullanılsın buna, hiç kimsenin itiraz etme
ye veya bunu vasıta ediyor, diye ileri sürmeye 
hakkı yoktur. Adalet Partisi sözcüsü muayyen 
ekseriyete dayanarak, Anayasaya aykırı alman 
bir kararın buradan müdafaasını yaptığına gö
re, Anayasanın bir hükmünün müdafaası, elbet
te bütün Meclise ve bu arada Adalet Partisine 
düşmektedir. Millet Partisi Grapu olarak ne ka
nunların, ne İçtüzüğün, ne de Anayasanın hiç
bir hükmünü kendi çıkarımıza istismar etmek 

niyetinde değiliz. Tek arzumuz ve niyetimiz, 
memleketimizde barış havasının, huzurun, em
niyetin, adaletin, dolayısiyle Anayasanın tam 
ve kâmil şekilde hâkim olmasından ibarettir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Millî Bakiyenin kalkmaması için uğra
şıyorsunuz. 

t. HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bir arkadaşımız yerinden ses 
veriyor «Millî Bakiye kalkması onun için uğra
şıyorsunuz» diyor, kendisine cevap verelim: 

Millet Partisi olarak Millî Bakiye sisteminin 
kalmasından hiçbir suretle endişeli değiliz. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri gülüşmeler) ama, 
Millî Bakiye sistemini Adalet Partisinin bu gi
dişi karşısında rejimin bir teminatı saymak
tayız. (A. P. sıralarından gülüşmeler, Millet 
Partisi sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Meclis Reisi 
Bozbeyli bir yazı ile görüşlerini. arz etmişler. 
Saym Adalet Partisi sözcüsü bu görüşleri red
detmek, bu görüşlerin aleyhinde konuşmak 
imkânını bulamadıkları için, Meclis Reisi Saym 
Bozbeyli'nin «her çıkan rcisvekili kendi görüşü
ne göre hareket eder» cümlesine sığınmışlardır. 
Dolayısiyle, konuşmalarının başında partiler Ana
yasanın muayyen maddelerinin gölgesine sığı
nır diyorlar, tabirini Adalet Partisi Grupu söz
cülerinin ağzı ile sadece ve sadece kendilerine 
mensup Meclis Reisinin yazdığı yazıdaki bir cüm
lenin gölgesine sığınmış bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi söz
cüsünün konuşmalarına madde madde bu şekil
de değindikten sonra görüş ve kanaatlerimizi 
çok kısa olarak arz etmek isteriz. Arkadaşları
mızın da söylediği gibi, Anayasanın 89 ncu mad
desi; «gensoru, yetkisi yalnız Millet Meclisi
nindir. Millotvckillerinco veya bir siyasi parti 
grupunca verilen gensoru önergesinin günde
me alınıp almmıyacağı, verilişinden sonraki 
ilk birleşimde görüşülür», hükmünü taşımakta
dır. Geçen yıl yanlış bir tatbikat yapılmış ol
ması, bu hükmü hiçbir zaman değiştiremez. Bu 
balamdan Millet Partisi Meclis Grupu olarak ge
rek gensoruların, gerekse gensorular gibi mu
amele yapılmasına karar verilen genel görüş
melerin her şeye takdimen görüşülmesi lâzım-
"îeldlği kanaatindeyiz. Buna aykırı davranış
lar, tutumlar ve kararlar Anayasanın ruhuna. 
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ve metnine mutlak aykırı olacaktır. Hürmetle
rimizle. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım 
şahsınız adına mı? 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) 
— Grup adına. 

BAŞKAN — Grupunuz adına Sayın Mu-
hiddin Güven görüştüler, sizde mi grup adına?.. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) 
— Grup adına efendim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Çetin Altan siz de grup adına mı efen

dim?. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Grup adına 

efendim. 
BAŞKAN — Evet. -Buyurun Sayın Yıldı

rım. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İS

MAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Birkaç günden beri bu Mecliste bir bakıma 
memnuniyet verici, bir bakıma üzücü, fakat 
mutlaka çok enteresan bir Anayasa şarizması 
karşısındayız. (M-llet Partisi sıralarından, o .ne
ce sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; istirham ediyorum, 
hatibe müdahele etmeyin. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İS
MAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — Ne
ce olduğunu izah edeceğim. 

Herkes Anayasaya saygı gösterilmesi husu
sunda ittifak ediyor. Bu, bizi de memnun ediyor. 
Gerçekten Türkiye'de artık parlâmentoların, da 
yargı mercilerinin de, idari mekanizmanın da 
ittifak edeceği ve mutlaka saygı gösterilmesi 
hususunda birleştikleri bir metin bulunduğu ve 
herkesin bu mevzuda müttefik olduğunu mü]a-
hade etmek memnuniyet vericidir. Hukukja 
bağlı olmak, hukukla mukayycdolmak, her ha
reketimizi hukuka uygun şekilde yürütmek, ic
ra etmek hoş bir şeydir. Bu cümleden olarak 
Bakanlığın tüzük tatbikatı ve tutumu hakkında 
söz aldığım için konuyu bu noktaya getirmek 
istiyorum. 

Sayın Başkanlık Divanını işgal eden zat hak
lı olarak bir inancını, bir hukukî içtihadını 
Meclis Reisine, kendisine iltihak eden d'ğer bir 
arkadaşı ile birlikte, yazılı alarak sunmuşlardır. 
Bu, onların son derecede tabiî bir haklarıdır. 
Meclis Reisinin kendinlerine verdikleri cevabı 

telâkki tarzlarını ve bu cevabı enteresan buldu
ğumuzu ifade etmek isteriz. Sayın Meclis Reisi 
bu kürsüde Meclis ReisVekillerinin, Meclis Re-, 
isine vekâleten bulunduklarını ifade etmişlerdir. 
Binaenaleyh, bu kürsüde bulunuşları Vekil sı-ı 
fatiyledir. Meclis Reisi elbette ki, bir Meclis Re
isine yaraşır şekilde kendilerine vekâlet edecek 
ve bu Millet Meclisi tarafından seçilmiş olan muh
terem Reisvekillerine bir kanaat empoze etmek 
saygısızlığını göstermezlerdi, göstermemiş
lerdir. Ve elbette ki, «kendi içtihadınıza ve Ana
yasa anlayışınıza ve İçtüzük anlayışınıza göre 
hu Meclisi idare edin, demeleri lâzımgelirdi-, 
böyle demişlerdir. Ancak, bu sözlerin altında 
çok enteresan bir imâ da vardır. Şu tarihli 
celsede gündeme şu genel görüşme maddesi var 
idi, diyorlar, şu gensoru var idi, diyorlar. Siz 
de şu celselere riyaset ettiniz, o celselere riyaset 
edişiniz sırasındaki hukuki içtihadınız tatbika
tınızla müstabandır, diyorlar. (A. P sıraların
dan alkışlar.) Bu da bir Meclis Reisine yara
şır çok saygılı bir ikazdır. 

Şimdi burada bir de Sayın Meclis Reisvekil-
lerinin Meclis Reisine takdim ettikleri yazının 
bir noktasına temas etmek isterim. Şu anlayış,. 
şu uygulama muvacehesinde bu makamda kalıp 
kalmaması hususunu teemmül edeceğiz diyorlar. 
Teemmül etmekte haklıyız. Çünkü «Anayasa
yı ihlâl durumunda olmak, böyle bir fiilin şeri
ki bulunmak istemiyoruz» diyorlar. Bu da çok 
güzel. Hakikaten her iki Reisvekilimize de son 
derecede duyduğum saygıyı tarsin eder bir ifa
de farzdır. Gerçekten burada Meclis Reisinin, 
bir az evvel işaret ettiğim, ikazı muvacehesinde, 
vekil oldukları hususunu da nazarı itibara ala
rak Sayın Reisvekillerimizln eğer buyurduk-! 
lan hususu, teemmül imkân ve fırsatı henüz mev
cut değilse, biraz daha düşünüp taşınacaklar ise, 
hiç olmazsa bu celsede Riyaset vazifesini kabul 
buyurmamaları. 

MİLLET PARTİLİ BİR MİLLET VEKİ
Lİ — Size bıraksın değil mi? Nurettin Ok gel
sin değil mi? 

İ. H. YILDIRIM (Devamla) — Eğer Sayın 
Reis'in ikazları üzerine durumları hakkında bir 
karar vermek mevkiinde olduklarını takdir edi
yor idiyseler, bu takdirde buyurdukları hususu 
lütfen yapsalardı, kanaatimce hem kendi ya* 
zılarının müfadına uygun hareket etmiş olur
lardı, hem de şu Yüce Meclisin bütün grupları* 
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nı tatmin edecek bir tasarrufta bulunmuş ol
manın huzuru içinde olurlardı. Şimdi bu Mec
lisin bir grupu Sayın Reisvekili, -ben şahsan 
aynı kanaatteyim veya değilim bunu açıkla
maya lüzum görmüyorum - ama bu Mecliste 
ıbüyük bir grup Sayın Meclis Reisimiz şimdi 
riyaset eden sayın zat, mütereddidolarak, Ana
yasaya mutabakat endişesiyle mi, yoksa grup
larının ıbir süreden beri tatbik etmekte olduk
ları oıbstrüksiyona iştirak... (Sağdan gürültü
ler.) Sadedinde mi böyle hareket etmişlerdir, 
hakikaten ben bunu, sureti katiyede hiç/bir kim
seyi itham etmeyi düşünmiyerek söylüyorum. 
Sayın Reise şu anda saygım katiyen nıoksanlaş-
mış değildir. Obstrüksiyon yapan gruplara da 
kanuni haklarını kullanan insanlara duyulması 
lâzımıgelen saygıyı duy maktayım. Kanaatim 
ıbudur. Buna rağmen, Sayın Riyaset mevkiini 
işgal eden zatın ıböyle bir o'bstrüksiyona, Reis
lik salâhiyetini istimal sırasında iştirak ettiği 
endişesi veya şüphesi var olduğuna göre ve bu 
makamı işgal eden zata, muhalif muvafık, bü
tün grupların ve milletvekillerinin tarafsız in
san nazariyle bakması lüzumu aşikâr olduğu
na göre konuşuyorum ve bu lüzum muvacehe
sinde Sayın Reisimizin herhalde kendi mektup
larında ifade buyurdukları hususu tercih et
melerinin daha uygun olacağı lâzımıgeldiğini 
ifade etmek istiyorum. (M. P. sıralarından, 
«Nurettin Ok ile beraber» sesleri; A. P. sıra
larından alkışlar.) Anayasanın 89 ncu mad
desi hakkındaki kanaatimi, içtihadına saygı 
duyduğum Sayın Emin Paksüt'ün sabahki işa
ret ettikleri, fakat şöyle yanından geçtikleri 
bir anlayış, içerisinde anladığını ve bu anlayı
şın içerisinde ifade etmek istediğini belirtmek 
isterim. Anayasanın 89 ncu maddesi, gensoru 
önergelerinin verilişini 'mıütaakıp birleşimde 
görüşüleceği sarih hükmünü vaz'etmiştir. Bu 
noktada muhalefet grupunun sö:zcüleriyle mu
tabık oluyorum. Sayın Paksüt buyurdular ki, 
veriliş sırası; ne zaman verilmiştir? Bunun tak
diri bir hukukî anlayış içinde olur. Sayın Pak
süt'ün ıbu kanaatine de katılıyorum. Hususi hu
kukta buyurdular, ıttıla ile hüküm tevlidede
cek irade beyanları, yahut vusul ile hüküm 
»tevlidedecek irade beyanları ve saire gibi bir 
müessese vardır ve bu her hukuk nizamı için
de ve o hukuk nizamının uygulandığı memle

ketin gerçekleri içinde takdir edilir, buyurdu
lar. Ben bu anlayışa da katılıyorum. 

Şimdi takdir ıbuyurunuz ki, bu hüküm katı
dır, serttir. Bugün verilmiş ise yarın görüşül
mesi lâzımdır... Kabul ediyorum. Bugün Meclis 
Başkanlığına tevdi edilen bu önenge, yarın 
Yüce Meclisinizin başarılı bâzı ofostrüksiyonlar 
neticesinde görüşülmiyöbilir. İki gün, üç gün, 
beş gün, on gün, bir ay veya daha uygun bir süre 
Mecliste görüşülmiyebilir. Bu tekdirde Anayasayı 
ihlâl şaibesinden Yüce Meclisinizin bütün mil
letvekillerini tebriye etmek zaruretiyle Parlâ
mentoda bir teamül tesis edilmiştir. Verildiği 
günü bu Mecliste Başkan tarafından Meclisin 
ıttılaına sunulduğu gün olarak kalbul edilmiştir. 
Bunda bir hukukî gayritairiîlik yoktur. Anla
yış budur. Yani hususi hukuktaki muktazi 
olan vusul ise veya ıttıla ise o isal veya o ıttı
la bu şekilde telâkki edilmiştir ve dört yıllık 
uygulama bu anlayışın içerisinde olmuştur. 
Anayasanın bu ibaresini, Anayasayı ihlâl iddia 

, - ve töhmetiyle Yüce Meclisinizi itham etmeme
leri için isa'betlî olarak geçmiş devirlerde bu şe
kilde bir tefsire tabi tutulmuştur, böyle bir 
teamül tesis edilmiştir ve bu teamül gereğince 
amel olunmaktadır. Riyaseti işıgal eden sayın 
zatın hukukî anlayışlarını şimdiye kadar ren
cide etmiyen, şimdiye kadar zatıâlilerini Ana
yasayı ihlâl endişesine sevk etmiyen böyle bir 
uygulamanın, bir ofoştraksiyon sırasında ve 
hasren bu münasebetle endişeye sevk etmele
ri Sayın Riyaset Makamını işgal eden zatın ta
rafsız hareket etmediği yolunda bir endişeye 
bizim Sayın A. P. Grupunu sevk etmiş bulun
maktadır. (Soldan alkışlar.) Tarafsızlık der
ken arzım şudur, kimseyi itham etmiyorum, 
belki de samimîdirler, samimiyetlerini de ka
bul , edebilirim, fakat kabul etmiyenler var. Şu 
halde yapılacak iş ; -ıbir hususu daha ifade et
tikten sonra söyliyeyim - arkadaşlar, Anayasa
ya uygunluk kaJbul ama, Sayın Emin Paksüt 
başka türlü anlar, saygı duyarım, üstadım Sa
yın Turhan Feyzioğlu başka türlü anlar, bi
zim Sayın Ali Fuat Başgil başka türlü anlar, 
bendeniz başka türlü anlıyorum, Kübalı başka 
türlü anlıyor, bilhassa Arsel başka türlü an
lıyor. Anayasaya uygunluk endişesi herkesin 
kendi anlayışına terk edilirse yine biz bir Ana
yasa çıkmazına girmiş oluruz. Bir Başkanlık Di
vanı vardır. Sayın Başkanvekilinin endişesi var 
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idiyse, bu hususu Başkanlık Divanına getirme
si lâzımgelirdi. Başkanlık Divanında bu husus 
tezekkür edilebilirdi. Fakat Yüce Meclisin Ana
yasaya mutabakat hususunu tetkik edecek bir 
de komisyonu vardır, Anayasa Komisyonudur 
adı. Eğer bir salim neticeye varamıyor idiyse
ler >bu hususu Anayasa Komisyonuna da inti
kal ettirebilirlerdi. Ondan sonra Anayasa Ko
misyonundan gelip Yüce Meclisin de tasvibi
ne iktiran eden anlayışı kendi içtihatları mu
vacehesinde kabul edememek mevkiinde iseler, 
yazılarında buyurdukları hususu tercih, etmek
te serlbest olurlardı. Her kalkan, her şu kür
süye oturan kişi, benim Anayasa anlayışım şu
dur, benim keyfim Anayasayı şu şekilde anla
mak istiyor diyerek bir Anayasa anlayışı or
taya koyarsa bunun adına Anayasa anlayışı mı, 
Anayasa uygulaması mı denir; bunu çok muh
terem sayın muhalefet partisinin hukukçuları
nın anlayışına, idrakine havale ediyorum. 

BAŞKAN — S ay m Yıldırım, onlbeş dakika
nızın dolmasına bir dakikanız var. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Bir dakikaya kalmaz biter. Sayın Başkanım, 
teşekkür' ederim ikazınıza. 

Ben münhasıran, hasren hukuka bağlı ol
mak, hukuk anlayışına bağlı olmak endişesiyle 
söz aldım. Tatbikatımızı Anayasa ve hukuka 
uygun görmüyorum. Sayın Riyaset Divanını 
işgal eden zatın Yüksek Meclisin vermiş bu
lunduğu sarih kararı tatbik etmek mevkiinde 
dcğils'eler, dilekçelerinde buyurdukları bu ma
kamı işgal edip etmeme hususunda bir tercihte 
bulunmak üzere bu makamı terk etmeleri lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. (Soldan «ibravo» ses
leri, alkışlar.) Kendi anlayışlarını, kendi tak
dirlerini, kendi keyiflerini bir Büyük Meclise, 
Sayın Millet Meclisine empoze ve kaibul ettir
mek mevkiinde olmadıklarını takdir etmeleri 
lâzımıgeldiği kanaatindeyim. Bu Yüce Meclisin 
Anayasa anlayışı, Sayın Başkanvekilinin anla
yışıyla mutlaka tev'em değilse, Yüce Meclisin 
yanıldığı ve kendilerinin 'behemehal isabetli 
düşündükleri hususundaki son derece hodbin 
anlayışlardan vazgeçmeleri lâzımıgeldiği kanaa
tindeyim. Bu kanaatle tercih yapmalarını tav
siye ederek ve beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altaıı buyurun. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Bal

kanım, sayın milletvekilleri, buraya demincejk-
ki aradan önce gelip de Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu önergesinin aleyhinde konuştu
ğum vakit işte bu sonucu istiyorduk. Yani 
gensoru önergeleri öne alırısın diye önerge ol
maz. Anayasa maddesi sarihtir. Başkanlık 
bir Anayasa sanıklığı içine girmiştir. Bir Ana
yasa sanıklığı içine girmişti, kendisini tashih 
etmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımızın ve dili
min döndüğü kadar bendenizin uyarmaları de
mokratik ortamda Meclis Divanına gereken 
etkiyi yapmıştır ve bir saptırmadan Başkanlık 
Divanı, Anayasa sanığı olma ihtimalini kenara 
iterek şimdi raya girmiştir. Ne idi mesele1? 
Burada sayın arkadaşlarımız siyasi düşüncele
rinin ağırlıkları içinde bazan bir devam olan 
gündem maddelerini rahatlıkla, belki de taiki-
:bedemiyorlar ve devam edilmesi gereken mad
de yerine karşılarına bir başka madde de geti
rildiği vakit, kolayca parmak kaldırabiliyor-
lar. Başkanlık Divanının, arkadaşlarımızın 
siyasi mesuliyetleri içerisinde fazla yorgun 
hafızalarını da hesaiba katarak gündemi sap
tırmaması gerekirdi. Yani, dün akşamki otu
rumda görüşülmesine başlanmış olan günde
min 12 nci maddesindeki gensoru konusunun 
konuşulmasına bugün de devam edilmesi ge
rekirdi. Birden bire yarıda bırakılmıştır gün
dem. Nereye geçilmiştir? Türkiye'de kanun
ların yürütülmesinin en Önemli merciini işgal 
eden Sayın Adalet Bakanının Anayasa dışı 
verdiği bir önergeyle ve 89 ncu maddeyi de 
çiğneyerek Meclisin Tüzüğünü de çiğneyerek; 
Başkanlık Divanının belki de o sırada bir Ada
let Partili arkadaş tarafından işgal edildiğinin 
hesabı içinde doğrudan doğruya Seçim 
Kanununun öne alınması... Buna karşı önerge 
verilmesinin cihetteki aleyhindeydim. • Çünkü 
'bu, önerge ile dahi düzeltilmesini gerektirecek 
kadar Anayasa dışı bir tutumdu. 

Çeşitli sanıklar vardır. Buradaki demin-
cecikki oturum içindeki konuşmalar sanıklık
ların en korkuncu olan Anayasa sanıklığından 
hem Sayın Adalet Bakanını hem de Meclisin 
Yüksek Divanını kurtarmış bulunuyor. Hiç'bir 
şekilde kalkıp da iktidardaki, bir arkadaşı
mız, Meclis Başkanlığının işgalini bu otu-
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rumda kendi üstünde bulunduran Sayın İsmail 
Arar'a öbstrüksiyona mı katılıyorsunuz, diye
mez. Aynı mantığı tersine çevirmek gerekir 
o zaman. Sayın Nurettin Ok geldiği zaman 
da, «Acaba siz de Seçim Kanununun biran ev
vel çıkmasına mı katılıyorsunuz?» tartışması 
ortaya konur ve bunun objektif iki mantığın 
da üstünde sağlam neticesi Anayasa maddesi
nin içindedir. Eğer Anayasaya gerçekten bir 
sakadat tutkusunda isek, o başkan bu eğilim
dedir, bu başkan da bu eğilimdedir, demeyiz, 
Anayasa hangi eğilimdedir, deriz. O Anayasa 
ki, ben onu böyle anlarım, zatıâliniz şöyle an
larsınız, öteki de bu biçimde anlar, tartışma
sı aslında maalesef henüz pek de alışamadığı
mız bir demokraside Anayasaları kendi kişisel 
veya grup çıkarlarımıza alet etmemiz neticesi
dir. Bir Anayasanın <bu kadar açık Türkçesi 
ters anlaşılıyorsa, ya insan bildiği Türkçeden 
şüpihe eder, yahutta her hangi bir hukuk man
tığından değil, yaşamanın icabı olan, kapının 
tokmağının nerede olduğunu bulmak için gere
ken mantıktan tecerrüt etmesi gerektir. Gayet 
açıktır, bir kere daha ben okuyayım : 

«. . . Milletvekillerince veya siyasi parti 
grupunca verilen gensoru önergesinin günde
me alınıp almamıyacağ], verilişinden sonraki 
ilk birleşimde görüşülür...» 

Ne şekilde yorumlanabilir bu başka türlü 
eğer bir Türkçe za'fiyetine insan uğramamışsn 
veya mantığın kendisinden grup çıkarma fedn 
edecek kadar fazla koyu bir partizan değilse^ 
Bu maddenin başka türlü yorumlanmasına im
kân yoktur. Bu madde başka türlü yorumla
namaz. Ve asla da denemez ki, Anayasa sanı
ğı olmak istemiyen bir Sayın Başkan'a; hayır. 
'biz suç işlemekteyiz, mutlaka sen de gel bu 
suça katıl... Yarm, Sayın Paksüt'ün ima ettiği 
gibi, Yüce Divan kurulduğu takdirde, Anaya
sayı tamamen Anayasanın ruhu içinde anlamış 
olan bir Sayın Meclis Başkanvekilini de 
mutlaka bir baskı ile, yan yana o makama. 
yani Yüce Divana sürüklemek hakkını hangi 
vicdan, hangi demokrasi düşüncesi vermiştir 
bizlere? Hattâ bunu Sayın Bozbeyli de, gayet 
sarih şekilde verdiği ceva'bî mektubunda orta
ya koymaktadır. Ne demektedir? «O oturum
da hangi başkanvekili makamı işgal ediyorsa 
'kendi anlayışı içinde o oturumu yürütür»1 Baş-

'ka türlü olmaz. Anayasayı bu şekilde, Ana
yasanın tam ruhuna göre anlamak varken, bir 
akşam önce başlamış olan müzakereleri yarıda 
kesip, Anayasa dışı, üstelik de hakikaten... Ya
ni bugün bu Meclis'in içinde geçen hâdiseler 
bazan insanın, çok üzülerek söylüyorum, en 
hayali fantazisini dahi aşıyor. İki tane öner
genin kaybolduğu ortaya çıkıyor. Arkasın
dan Adalet Bakanı, yani hukukun icra maka
mından en sağlam temsilcisi Anayasa dışı öner
ge veriyor. Sonra da Sayın Başbakan burada 
çeşitli ifadelerinde buyuruyorlar ki, Anayasa 
çiğnenmez.. Yani güneş sönmez, olmaz, böyle 
şey, muhaldir. Efendim Anayasa bir kedi de
ğildir ki, çiğnendiği vakit cıyak diye bağırsın 
(Gülüşmeler) Anayasa buradaki kürsülere ge
len incinmiş insanların ağzından bağırır. Ana
yasa çiğnendiği için burada bendeniz nefes 
tüketmeye uğraşıyorum. Buna bir Adalet Ba
kanının sebebolması da ayrıca çeşitli endişeler 
geçiriyor içimden. Çünkü, Sayın Adalet Ba
kanının her gün gazetelerde Anayasa koru
yucusu gibi görünen demeçlerini görüyorum 
bendeniz. Çeşitli alanlarda Sayın Adalet 
Bakanı burada hepimizin gözü önünde ve çok 
Sayın Adalet Partili arkadaşlarımızın evde 
yalnız kaldıkları zamanki vicdanlarında gayet 
sabit şekilde Anayasanın çiğnenmesine sebe-
bolan bir önerge veriyor, arkasından gazete 
sütunlarında Anayasa koruyucusu bir melek 
°fibi her gün, «Efendim, bu memlekette hukuk 
düzeni yürüyecektir»... Hukuk düzeninin yü
rümesi için ilk önce Anayasanın yürümesi lâ
zımdır. Anayasa'nm yürümesi ile, yürütülmesi 
arasında bir fark vardır. Biz Anayasanın yü
rümesini istiyoruz, yürütülmesini değil. (Mu
halefet sıralarından alkışlar) 

Çok istirham ederim sayın arkadaşlarım, 
bu kadar açık deyimler, bu kadar başka türlü 
ifade edilmesine imkânı olmıyan kesinlikteki 
deyimler önümüzdeyken, sırf politika yapaca-
ğız,sırf Seçim Kanununu bir an evvel geçire
ceğiz ve Senato seçimlerine yetiştireceğiz, ar
zusu ile şu kadar maceranın neticesinde bir 
hak edilmiş demokrasi armağanı olarak önü
müze gelmiş olan bu Anayasa'yi çiğner isek ve 
bu yüzden çeşitli komplikasyonlara doğru 
Türk Parlâmento Hukuku gitmeye başlarsa; 
- Çünkü bu gensorular konuşulmadan çıkarıla
cak bir Seçim Kanunu Anayasaya aykırı oldu-
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ğu için, elbetteki, muhalefet partileri tarafın
dan Anayasa Mahkemesine sevk edilecektir ve 
elbetteki o kanuna göre yapılmış seçimler de 
Anayasa muvacehesinde fazla bir mâna ifade 
etmiyecektir - bu kadar büyük riskleri göze 
almak niyedir? Hukukun da, Anayasanın da, 
Anayasa Mahkemesinin de üstünde benim, ka
nısında bir çoğunluk bakımından - Çünkü ba
kıyoruz ki keyfiyet bakımından pek de ağır 
basamıyor yani iktidar kanadı, alt tarafı bu 
çoğunluk, bir minübüs yolcusu kadardır, 15 
kişi - bir 15 kişi ile bu kadar büyük iddialara 
girişmek düpedüz Devlet idaresinden fazla da 
halberdar olmamak demektir. Devlet idaresin
den ha/berdar olmak, sadece umum müdürlük 
yapmakla mümkün değildir. Biraz da gazete 
okuyacak kadar yazıya, çiziye eğilimli olması 
gerekir insanın (Gülüşmeler) Yoksa böyle bir
den bire önüne Anayasalar, hukuk teorileri, 
doktrinler, iktisat meseleleri, çıkarsa, ondan 
sonra ne olur? Maltus nazariyesi ile John Peyn 
arasında iki kelimeyi burada söyliyerek ken
disinin bilim adamlığını isbat etmeye kalkar. 
(Soldan gürültüler) Onlardan evvel burada 
Anayasa maddesi gayet açık. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, is
tirham ederim. Sayın Çetin Altan, vaktinizin 
dolmasına bir dakikanız kalmıştır. Lütfen bağ
layın efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Birtakım küçük hasis hesaplara Anayasa
yı alet etmiyelim. Kolumuzun kuvvetine, ço
ğunluğumuzun ağırlığına, insanlık ışığını ve 
gerçekleri feda etmiyelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sakin olun. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) En açık ifade
leri anlamazlıktan gelerek kendimizi başkala
rından değişik hissetmiyelim. 

Benim sözlerim bundan ibarettir, istiyen 
Anayasa sanıklığını kabul eder ama, hiç bir za
man bir milletvekilini peşinden sürüklemeye 
hakkınız yoktur. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz say
gılarımı ve teşekkürlerimi takdim ederim aziz 
arkadaşlarım. (Muhalefet sıralarından. Alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dört ar
kadaşımız görüşmüştür. (Söz istiyoruz» sesledi) 
Efendim müsaade buyurunuz. \ 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bunuıjla 
ilgili bir takrir vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, tü

züğün 89 ncu maddesini müzakere mevzuu yap
tığınızdan dolayı söz istiyorum. Başkanlığın tu
tumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, böyle tertipli ve muh
telif ihtimaller üzerine kurulmuş söz isteme 
olur mu? Buyurun Sayın Bilgin ne istiyorsu
nuz, söyleyiniz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim 
gerek Sayın Başkanın ve ondan evvelki başkan
ların grup sözcülerinin farklı görüşü olduğu
na göre bir takrir hazırladık. 

BAŞKAN — Ver efendim, şimdi arz edece
ğim hiç telâş etmeyin. Sizin arkadaşlarınız ver
di, okutacağım. Şimdi arz edeceğim. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı Hasan Djin-
çer. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇpR 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çe
tin Altan burada şahsımdan bahsetmemiş olsa
lardı bu mevzuda söz alıp konuşmak ihtiyacını 
hissetmiyecektim. Sayın Çetin Altan, ya bilini-
yerek yahut bilerek biraz hadiseleri tahrif 
ederek konuştular ve dediler ki, «Adalet Par
tili bir Başkanvekilinin Başkanlık etmesinden 
bilistifade Adalet Bakanı takrir verdi vejbu 
suretle de bir- emrivaki hazırladı». Benim tjak-
ririm, tarihî tetkik edilecek olursa bir hafta jev-
vel verilmiş bir takrirdir arkadaşlar. Beiim 
takririm verildikten sonra çeşitli başkanlar, 
muhtelif partilere mensup başkanlar başkan
lık etmişlerdir ve o celselerde takrir Başkjan-
lık Divanının elinde muamele beklemiştir. ÎBi-
naenaleyh, bir tertibi burada ifade etmek, bir 
tertibi burada dile getirmek tamamen yeıjsiz-
dir, haksızdır. Takririmin Anayasaya aykırılı
ğını iddia ettiler ve bir Adalet Bakanınım, 
böyle bir mevkii işgal eden insanın da Anaya
saya aykırı bir takrir vermesini yadırgadılar. 
Takririmin Anayasaya aykırı olup olmadığı 
mevzuu uzun tartışma konusu olmuştur. ;Be-
nim takririm, bundan evvel gensorularda ve: ge
nel görüşmelerde takibedilmekte olan ve ]\j[ec-
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lisin 5 seneden beri teamül haline gelmiş olan 
bir tatbikatını mesnet yapmak suretiyle veril
miştir. Eğer 5 senelik tatbikat Anayasaya aykı
rı ise, bu 5 sene içinde tatbikatı yapan Bakan
lar, Başkanlık divanları ve bu tatbikata göz 
yummuş olan milletvekilleri olarak hepimiz 
Anayasayı ihlâl etmiş vaziyete düşeriz. (A. P. 
den «bravo» sesleri, alkışlar) Bir şeyin Anaya-
yasaya aykırılığını söylemek çok kolay şey 
ama, geçmiş tatbikatı bir hamlede unutur gö
rünerek sadece Anayasaya aykırılığı, bugün 
yapılıyormuş gibi tasvir etmek de zannediyorum 
ki, insafla kabili telif bir cihet olmasa gerek
tir. Takririmde kanaatim odur ki, Anayasaya ay
kırı bir cihet yoktur. Ve şimdiye kadar olan 
meclislerin teamülüne, tatbikatına da uygun
dur ve mesnedi budur. Yüksek Meclis bunu 
kabul eder, etmez, başka türlü karar ittihaz eder 
bunlar ayrı şeylerdir. Fakat bir takrir dola-
yısiyle burada Anayasaya aykırı bir hareketi 
iddia etmek yine ayrı şeylerdir. Arkadaşları
mın bu mevzularda konuşurlarken daha insaf
lı olmalarını istemek de zannediyorum ki, bi
zim hakkımızdır. Hürmetlerimle. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel Adalet Partisi Grupu adına görüşen, şah
sına ve fikirlerine her zaman hürmet ettiğim 
Sayın Mühiddin Güven Başkanlığın tutumunu 
yererek bizi Meclisin kararlarını dinlememek
le efkârı umumiye önünde protesto ettiler. Bu 
husustaki cevabımız şudur: Biz önce Meclisini
ze. ondan sonra da Yüce Milleti niize karşı ta
rihî bir vazife yapmanın inancı ve vicdan ra
hatlığı içindeyiz. (C. II. P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi bir arkadaşımız, Sayın İhsan Ataöv 
«eski Meclis Başkanı Sayın Fuat Sirıncn'in bu 
mevzudaki geçen dört yıllık tatbikatı hususun
da Yüce Meclise bilgi vermesinin teminini say
gı ile arz ve teklif ederim», diyor. Sayın İhsan 
Ataöv, tecrübeli bir milletvekili arkadaşımızdır. 
Bir milletvekilinin bir başka milletvekilini öner
ge ile söz istemeye devam etmesinin mümkün 
olmıyacağını her halde bilirler. (Alkışlar) ıttı
laınıza arz ediyorum, muameleye koymuyorum. 
Sayın Sirmen buradadır, isterse söz istiyebilir. 

Efendim, Sayın Reşat Özarda ve Sayın Meli-^ 
met Ali Arsan «geçen celsede Başkanlığa ver

miş olduğumuz, Anayasanın 84 neü maddesi ge
reğince polemik ve münakaşalara yol açabile
cek tutum içine girmiş bulunan Başkanlık Di
vanının 3 IioİBvekili ile alâkalı bir önergemizin 
şahsım adına bir temennidir, diye alan Sayın 
Reisvekili Nurettin Ok'un bu önergemizi Baş
kanlık Divanına tevdi etmesini ve önergemi-
zinde zabıtlara geçirilmesi için okutulmasını 
rica ederiz» diyorlar. 

Önerge okunmuştur, Ittılfıa arz edilmiştir. 
Herhalde Sayın Nurettin Ok, kendi şahsı ile il
gili değilse cihetteki, tevdi edecektir. 

Eskişehir Milletvekili Sayın İsmet Angı, 
vermiş olduğu bir önerge ile «meselenin Baş
kanlık Divanına götürülmesini ve müşterek bir 
karara varılmasını arz ve teklif ederim» diyor. 

Sayın Başkanlığa 
Konu bir Anayasa münakaşası haline inti

kal etmiştir. 
Meclise başkanlık eden reiavekillcri ayrı 

ayrı anlayış içindedirler. 
Meclis kararına rağmen ayrı bir kanaatle 

önergenin görüşülme hususunu ortaya koymuş
tur. 

Meselenin Anayasa Komisyonuna götürül
mesi, müşterek bir karara varılmasını arz ve ta-
lebederim,. 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

BAŞKAN — Efendim, zannedersem Sayın 
Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın verdiği dilekçe 
de aynı mahiyette, okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Yüce Meclisin aldığı karar gereğince, gün

demin öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan iş
ler bölümünün 

1. Numarasında bulunan (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygula
nacak hükümler hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu) mm müzakeresine baş
lanacağı bir sırada bâzı indî ve şahsi mütalâa
larla, bugünkü birleşimde (biraz önce) okunan 
ve gündeme alınıp alınmıyaeağı hakkındaki 
müzakerelerin, Meclisimizin teamüllerine göre 
yarınki birleşimde yapılması gereken, günde
min sunuşlar kısmının 12 nei numarasındaki 
«bir genel görüşme açılması» hakkındaki öner
genin müzakeresine başlanamaz. Aksi halde Yü-
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ce Meclisin kararma rağmen; ona başkanlık 
eden zatın, Meclisin arzusu hilâfına Meclise 
Başkanlık etmesi mümkün değildir. 

Bu sebeple müzakerelerin derhal kesilerek 
durumun Başkanlık Divanında tezekkür olun
masını ve alınacak kararın Yüce Meclise arzına 
karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Ankara 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Sayın ismet Angı? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Efendim tak
ririmi, müşterek Divana götürülmesi teklifini 
Anayasa Komisyonuna havalesi şeklinde de
ğiştiriyorum. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna tevdi 
ediyorsunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, görüşmele
rin başında görüşümüzü arz ettim. Riyaset Di
vanının vazifeleri İçtüzüğün 198 nci ve müta-
akıp maddelerinde yer almıştır. O maddeler me-
yanında bu gibi mevzuların Başkanlık Diva
nında görüşülüp karara bağlanması yoktur. 
Kaldı ki, ben burada açıkça ifade ettim. Yüce 
Meclisin dahi kararı Anayasaya aykırı ise, ben 
bunun uygulanmasında sorumluluk alamam de
dim. (Adalet Partisi sıralarından protesto ses
leri C. H. P. sıralarından alkışlar) Müsaade bu
yurun efendim, ne alkışla, ne protestoya ihtiya
cımız var. (A. P. den gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim. Binaenaleyh, 
durum, Anayasa muvacehesinde gayet sarihtir, 
ve Sayın Zeki Efeoğln, Sayın İhsan Ataöv ve 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu arkadaşlarımız da, gen
soru ve genel görüşmelerin görüşme müddet
leri ile ilgili önergeler vermişlerdir, Evvelâ bu 
önergeleri okutup, oyunuza sunacağım. Ondan 
sonra genel görüşmelere ve gensorulara devam 
edeceğiz. (A. P. den gürültüler, olmaz böyle 
şey sesleri) 

Efendim, verilmiş olan önergeleri sırası ile 
okutuyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aleyhin
de. 

Meclis Başkanlığına 
Gensoru ve genel görüşmenin çokluğu karşı

sında gündeme alınmalarının müzakeresinde beş 

dakikanın kâfi olduğunu Heyeti Umumiyeye ar
zını saygiyle teklif ederim. 

(Gürültüler) 
İzmir j 

Zeki Efeoğlü 

BAŞKAN — İstirham ederim, rica ediyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksele Başkanlığına 
4 aylık bir Hükümet hakkında, muhalefet 

partileri tarafından pek fazla gensoru ve genel 
görüşme önergesi verilmesi, Anayasanın 89 ncu 
maddesinin tanıdığı hakkı kötüye kullanma, şek
linde tecelli ettiğinden ve bu durumu Yüksek 
Meclisin esas görevi olan kanun j^apma görevini 
açık bir şekilde engellediğinden; verilen genso
ru ve genel görüşme önergelerinin gündeme alı
nıp alınmaması hakkındaki görüşmelerin 5 er 
dakika ile sınırlanmasının oylanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşmeler üzerindeki konuşmaların 

on dakika ile tahdidini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Antalya 
İhsan Atşıöv 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde pek çok ar
kadaş söz istedi. Sıra ile tesbit ettiklerim Sa
yın Kırca, Sayın Akdoğan, Sayın Paksüt. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sıramı Sa
yın Paksüt'e veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt buyurun efen
dim. Efendim, herkes aleyhte söz istiyor: tesbit 
edebildiklerimi yazıyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın- Baş
kan, ben önergemi geri alıyorum lehte şöz isti
yorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsu
nuz, diğer Önergeler lehinde söz istiyorsunuz. 
Başüstüne. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli arka
daşlarım, hepiniz bilirsiniz, hukuk, inşan top
luluğunun ihtiyacı için vardır. Hukuk kaidele
ri tatbiki değer taşıdıkları nisbette mjâna ifa
de ederler. Şimdi öğündüğümüz birr parlö-
martter sistemimiz var. Bu parlömantejr siste
min değeri.. 
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ABDURAHMAN GÜLER (Çorum) — 30 ta-
te gensoru verdikten sonra b öyle olur. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Beni dinle
dikten sonra fikrinizi dinlemek fırsatını bu
lurum. 

Bu parlömanter sisteminin değeri; Türk top
lumunu mutlu şekilde yönetici sistem oluşun-
dadır. İnancımız bu. Bu sistemin belli - başlı 
vazgeçilmez kaideleri var. Birisi; halk iradesi
ne inanmak, halk iradesinin pürüzsüz şekilde, 
dürüst şekilde tecelli etmesine imkân vermek, 
yani milletin Meclisinin milletin temsil ettiği 
gerçeğini yürekten kabul etmek. Böyle bir sis
temin içinde halk iradesini temsil eden Mec
lisin güvenine lâik, güvenine mazhar olmuş 
hükümetler tarafından devlet işlerinin görül
mesini sağlamak, Bu Meclisin halk tarafından 
süresi bitince veya süresinden evvel karara bağ
lanınca yeniden halk oyuna başvurulması 
gerçeğini kabul etmek. Halk iradesinin, iş başı
na getirdiği Hükümetin millet adına muraka
besini temin etmek, tş başına gelmiş olan ikti
darın murakabesi bir Meclisin en kutsal hak
kıdır ve Meclisin kutsal hakkından feragati 
bahis mevzuu değildir. Çünkü millete aidolan 
egemenliği kullanacak olan organ aslında bu 
haklardan kendisi de vazgeçemez. 

Şimdi arkadaşlarımın insafına arz edeceğim 
bir konu var : Genel görüşme önergelerinin te-
addüdü iktidar grupundaki arkadaşlarımızı 
ulaşmak istedikleri maksadı kapayan yollar ola
rak sinirlendirebilir, üzebilir. Fakat dikkatinize 
arz etmek istediğim konu şudur, arkadaşlarım : 
Dikkat buyurun, üzerinde çok konuştuğumuz şu 
89 ucu maddenin yazılış tarzına bir bakın. Bu 
89 ncu madde, aslında Parlâmentonun gündeme 
alma meselesini esasen sınırlı bir müzakereye 
tabi tutmuştur. Yâni bir gensoru önergesini im
za eden 15 kişi olsa, 20 kişi olsa, bir grupun bü
tün mevcudu olsa, o önergeyi izah etmek fırsatı, 
Anayasa bakımından yalnız önerge sahiplerin
den birisine verilmiştir. Her grup içinde güzi
de sözcüler vardır. Biraz evvel Başkana karşı 
dahi iki değerli arkadaşımız birbirini takiben 
Adalet Partisini temsilen konuştular. Demek ki, 
bir grup çok basit bir konuda dahi iki sözcü, ba-
zan beş sözcü çıkarabiliyor. Bir grup bazan bir 
mesele hakkında fikrini iki defa, üç defa söz ala
rak ifade eedbiliyor. Ama bu komada, yani gün<-

deme alma konusunda bu imkân tanınmamıştır. 
Denilmiştir ki, konu ne derece ehemmiyetli olur
sa olsun, gündeme alınma meselesinde gruplar 
adına yalnız bir kişi konuşur. Şimdi demek ki, 
gensoru gibi, parlömanter sistemde millet mura
kabesinde en kutsal bir müessesesi, Anayasada 
İçtüzüğe bırakılmıyan, tanzim edilmiş müesse
sesi. Aslında, neslinde Anayasa düzeni olarak, 
prosedür olarak zaten sınırlıdır. Neyi takyidet-
mek istersiniz? önerge size göre mânâsız olur. 
Adalet Partisi Grupu olarak, «Grup adına söz 
söylemeye niyetimiz yoktur, önergeye katılmıyo
ruz» dersiniz, inersiniz. Bir dakikada biter fik
riniz. Ama, hayat pahalılığı konusunda gensoru 
açılsın, diyen bir grupa veya bir milletvekiline 
bütün milletin dikkat nazarı önünde, bu öner
geyi niçin verdiğini, niçin bu konuda bir genel 
görüşme açılması istendiğini izah fırsatını ver
mezsiniz parlâmento müessesesi, açık söylüyo
rum, kendi kendisini inkâr eder. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

Şimdi bakın arkadaşlar, açık söylüyorum. 
Genel müzakere yapılırken, hep bilirsiniz, bir
çok hatipler söz almak itserler, ama nihayet bir 
an gelir ki, Meclis yapılan konuşmaları kâfi gö
rür, yeterlik önergesi verilir, yeterlik kabul edi
lir. Birinci konuşma yapılmadan yeterlik öner
gesi verilir mi? Verilmez. Acaba bu, durup du
rurken icadedilmiş bir İçtüzük kaidesi midir, yok
sa bir konunun bir parlâmentoda en az altı kişi 
tarafından konuşulması lüzumu bir ihtiyacın mı 
mahsulüdür? Yine bilirsiniz, bir İçtüzük kuralı; 
Hükümet tercihan söz alır, gruplar tercihan söz 
alır. Ama, bir müzakerede, yine bilirsiniz, son 
söz milletvekilinin olur. 

Şimdi değerli arkadaşlar, verilmiş olan öner
gelerin size göre adedinin çok olduğu veya mev
zularının size göre değersiz olduğu konusunda 
düşünmekte serbestsiniz. Ancak, önerge sahiple
rine, önergelerini objektif ölçülere göre izah fır
satı vermiyoruz dediğiniz andan itibaren bu 
Anayasa düzeninin en temelli bir müessesesini 
tahribetmiş olursunuz, vatandaş önüne çıka
mazsınız. Hayat pahalılığı meselesi geldi, onlar 
vardır dediler, konuşulsun, dediler, biz şu se
beplerden yoktur, dedik, diyebilirsiniz. Ama Hü
kümetin mesuliyetini istiyen önerge sahibine 
bunun gerekçesini izah fırsatı, bunun nedenle
rini anlatmak fırsatı vermiyen bir ölçünün içine 
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girersiniz bu takdirde her türlü ölçü kaçmış olur. 
(A. P. sıralarından «malûm» sesleri.) 

Onun için değerli arkadaşlarım, bâzı arka
daşlarım, «malûm» diyorlar, ben size şunu sami
miyetle söyliyeyim ki; belki bu önergelerin içe
risinde, benim ölçülerime göre de verilmemesi 
icabeden önergeler bulunabilir. Bırakın Seçim 
Kanununun müzakeresini, bunların ne lüzu-
var diyebileceğim önergeler olabilir ama ben 
şahsan kanunların hakimiyeti bahis mevzuu 
olan bir toplulukta, bilfarz Yargıtay kararlarının 
yahut bilmem Danıştay kararlarının tatbiki ko
nusunda bir önergeyi bu Parlâmentonun her 
zaman vermesini isterim. Hayat pahalılığı gibi 
bütün milleti ilgilendiren bir konuda Seçim Ka
nunu olsun, olmasın behemahal böyle bir öner
genin verilmesini isterim. İster A. P. tarafın
dan verilsin, ister mu'halefet tarafından verilsin. 

Şimdi önerge sahibi huzurunuza gelecek; ha
yat pahalılığı hakkında önerge verdim, bunun 
hakkında şu sebeplerle bir genel müzakere açıl
masını istiyorum, diyecek. Bu önerge sahibine, 
bu önergenin nedenlerini anlatma fırsatını ver-
miyeceksiniz. Milletvekilleri değil, herbirisi bi
rer grup; açık söyliyeyim, yüzde 53 millet oyu 
bakımından iktidar, yüzde 47 muhalefet; Parlâ
mentonun değeri... Bu değerde olan grupteşkil 
etmiş olan partilerin grup sözcülerine fırsat ver-
miyeceksiniz ve sonra da diyeceksiniz ki, Türki
ye'de Parlâmento sistemi vardır ve milletin iş
lerini yürüten sistem budur. 

Arkadaşlar, açık söylüyorum, belki yeri geld; 
belki gelmedi; eğer milletin işlerini yürütecek 
sistem olduğuna inanmasam ben milletten aldı
ğım kutsal emaneti lâf olsun diye söylemiyo
rum huzurunuzda terkederim. Ya bu sistemin 
millet hayrına sistem olduğunu ispat edeceğiz 
veya bu sistemin iflâsı bizim ellerimizde olacak. 
(C. H. P sıralarından «bravo» sesleri) Herkes 
aklını başına toplasın, lüzumsuz takyidlerle bu 
Parlâmentoyu değersiz hale getirmiyelim. (Mu
halefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv takririn 
lehinde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ele aldığımız ko
nu bir genel görüşme konusudur, şu anda. Ge
nel görüşme konuları; Anayasanın 88 nci mad
desine göre müzakere edilmesini geçen dönem 

bir teamül haline getirdiğimiz bir konudur. 
88 nci maddeye göre müzakere edilen bir geftel 
görüşmede 89 ncu maddenin hükümleri cari de
ğildir. Geçen yıl TRT hakkında benim yapmış 
olduğum genel görüşme teklifine, o zaman 
C. H. P. Grupu adına Coşkun Kırca çıkmıştır. 
Reşat özarda arkadaşımızın bir takriri ile genel 
görüşmeleri öğleden evvel yapalım, öğleden son
ra kanunları görüşelim demiştir. Bu teamül ku
rulmuş ve öğleden evvele genel görüşmeler acın
mak sureti ile genel görüşme görüşülemez hale 
sokulmuş ve Meclis tatile girmiştir. 

Sayın Başkan teamüllere riayet etmediğine 
göre bir konuda teamüle uymak, diğer konuda 
teamüle uymamak gibi bir durumun içerisinde
dir. 

Şimdi Sayın Emin Paksüt'ün günlerden beri 
burada yapılan İçtüzük ve Anayasa münakaşa
larında söz almayıp, son zamanlarda buraya jge-
lip fikirlerini beyan etmesine ben bir taraftan 
sevindim. Çünkü C. H. P. si Grupu içerisinde 
umumiyetle daha çok aklı selime yakın bir djav-
ranışı vardır. (C. H. P. sıralarından «sen bil 
mezsin» sesleri) Ama arkadaşımız dediler:ki, 
bu şekilde vakti tahdidedersek ölçüyü kaçırırız. 
Zaten genel görüşme ve gensoru vermek konu
sunda muhalefet ölçüyü dünden kaçırdı. 

Aziz arkadaşlarım, 4 aylık Hükümet bütçjeyi 
yapmak ve bu Meclisten güven oyu almak i su
retiyle bütçenin içerisinde; iç politika, dış !po-
litika, memur tâyini, Danıştay kararlarını mü
nakaşa ve müzakere etmek suretiyle Büyük Mec
listen güven oyu almış bir Hükümettir. Güjven 
oyunu dün alan bir Hükümetin karşısına sağa 
baktın genel görüşme, sola baktın gensoru <Uye 

çıkıp bir gensoru enflâsyonu yapmak, samimiyet 
değil bu doğrudan doğruya Meclisi sabote etrjıek 
^çin icadedilmiş bir sistemdir. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri) İşte iktidar da sizin icadetti 
Siniz gayrimeşru sistemleri bertaraf etmek için 
böyle usuller bulacaktır ve siz buna tahammül 
edip katlanacaksınız, mecbursunuz. (M. P, sı
ralarından «Anayasaya uygun olmalıdır» jses-
Teri) Anayasaya bakın nasıl uygundur, beş]da
kika. Ne dediniz? Anayasaya göre genel jgö-
Hişme ve gensorular verildiği gün görüşülme
lidir, dediniz. İşte sizi, sizin görüşünüze $öre 
Anayasayı çiğnemekten kurtarmak için bu tak 
riri verdik. Zira biz eğer bunu beş dakika ile tali-
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dit etmezsek, bu kadar genel görüşme ve gensoru
yu ilk birleşimde neticeyi alamıyacağımız "cin, 
ikinci birleşime kalarak Anayasa çiğnenmiş ola 
çaktı. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) 

C. II. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE-
KİLİ — Bak sözlerine senin Başbakanın da gü 
lüyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, be
nim Başbakanım, sizinki gibi somurtmaz, daima 
güler. (A. P. sıralarından alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hadi, sus ter-
biyesiz, serseri... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar 
kadaşlarmı... (Muhalefet sıralarından «Bakan
lığı hak ettin» sesleri) (anlaşılmıyan müdaha-
leler) Bakanlığı değil, siz o Başbakanın yanında 
Başbakan Yardımcılığına da çok razı oklunu.-, 
ama, millet vermedi size. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmiye-
lim lütfen. Hatibe lâf atmıyalım. Rica ediyo
rum. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Millet ver
di diye bu kürsüye gelip nutuk mu çekmelidir? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Millet verme
di. Bu kürsüye gelip vatan, millet nutku çek 
mek değil, buraya gelip, bu memleketi1 

beklediği kanunların önüne baraj kurmak de 
ğil. Daha seçimden dün çıkıp, güven oyu almış 
olan bir Hükümeti sabote etmek değil, ona ça
lışma imkânı verirsiniz, altı ay denersiniz; eğe:-
muvaffak olamazsak, elbirliği ile onu al aşağı 
ederiz. (Gürültüler ve M. P. sıralarından ma
hiyeti anlaşılmıyan bağrışmalar.) Biz sizin gibi 
bir tane Başbakana veya bir Hükümete tabi 
olan insanlar değiliz. Biz bu millete hizmet ede 
cek insanların arkasındayız. Biraz kendinize 
geliniz. (Muhalefet partisi sıralarından gürül 
tüler ve mahiyeti anlaşılmıyan müdahaleler.) 

Siz, Binicioğlu; siz susunuz bir defa. Siz 
susun... (Gürültüler.) «Koalisyon yaparız, Ada 
let Partisiyle, bu memleketi kurtaracağız», diye 
Eğe boylarında nutuk çektiğiniz günleri unut
mayın. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen önerge ik
il gili beyanda bulununuz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Çıktık: 
doğru, bunun mânasını ileride anlıyacaksınız. 
(Gürül tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu. Müdahale et
meyiniz. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEM/İR (Kırşehir) — Petrol 
şirketlerinin yardımiyle buraya geldiniz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, sakin olun lüt
fen. Oturun yerinize Sayın Erdemir. Müdahale 
etmeyin (Gürültüler) 

Sayın Bahattin Uzunoğlu siz de oturun efen
dim, müdahale etmeyin hatibe. (Gürültüler) 

Sayın Erdemir... 
Sayın Uzunoğlu, size bir ihtar veriyorum, 

oturun rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, şu kürsüde günlerden beri yapıları 
bütün hücumlara, bütün haksız taarruzlara kar 
sı sükûnetle yerimizde otunrarak mukabele edi> 
yoruz. İki kelime söyledim, birisi ordaıı bakan 
lık hak ettin dedi, birisi de Başbakanın kendin.; 
has olan o güleç yüzünü kınadı. Ben kendi 
başkanını söylediğim zaman da terbiyeciyle 
mütenasip lâflar etti. Bunda benim günahım. 
nedir? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin 
rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, eğer bu genel görüşme ve genso
rular hakikaten Hükümeti murakabe etmek he
defini gütseydi o zaman ciddî olarak bir iki 
konu alınır ve Emin Paksüt'üıı de zımnen isa. 
ret ettiği gibi, Seçim Kanununu geri alında ge 
nel görüşme ve gensoruların bir kısmından vaz 
geçelim diye bir pazarlık konusu yapılmazdı 
Biz A. P. olarak pazarlıkla memleket idare ede 
cek insanlar değiliz, arkadaşlar. Biz pazarlıkla 
iktidar etmek» pazarlıkla memleket idare et
mek devrine son vermek için, hakiki murakabeyi 
samimiyetle yapmak istiyenlere de hudutsuz. 
dakika ile tahdidetmeden görüşme imkânını 
vermek sureti ile de Meclis zabıtlarına tescil 
etmiş bir iktidarız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ba
hattin Uzunoğlu. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir ihtar al-
I diniz, bir ihtar daha alırsanız sicilinize geçer. 
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SELÂIIATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Son kendi siciline bak. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zaten sicili • 
nizin ne olduğu da belli ya. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim. 
SELÂHİTTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Ya maarifteki siciller? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar-

kadaşlarım; maarifteki sicilimle her zaman if
tihar ederim, her zaman... Onu, benim sicilim 
hakkında bir söz söyliyecek olan babayiğidi, iş
te Millî Eğitim Bakanı, Millî. Eğitim Bakanlığına 
bağlı olduğum günlerle ilgili bir sözlü soru ve 
rirsiniz, getirirsiniz, görüşürüz. Sicilimde bir 
leke bulanın alnını karışlarım. (Gürültüler) 
Ama sicilinizin simsiyah olduğunu ispat etmek 
durumundayım. Hele sizin, hele sizin. Seni suç-

- lu seni. Okurum sicilini burda. Şecereni oku
rum . 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lütfen önerge i b 
ilgili... 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOGLU (Nev
şehir) — Oku, oku bildiğini söyle. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, rica ederim 
Lâf tamaym hatibe. Müdahale etmeyin hatibe.. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Bildiğini söyle, bir şey biliyorsan söy
le. 

BAŞKAN — Size de bir ihtar veriyorum Sa
yın Esatoğlu, hatibe mütemadiyen lâf atmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Genel görüş
me ve gensorular samimî olarak verilmemiştir. 
Seçim kanununu çıkartmamak ve A. P. iktida
rının millete hizmet vadeden kanunlarını gecik
tirmek, Senato seçimlerinden evvel, bu iktidar 
hiçbir şey yapmadı diye vatan sathına iftira 
tezgâhlarım kurmak için kurulmuş tertipler
dir. İşte biz, Türk Milletine 'hizmet etmek isti
yen iktidarları böyle yapmacık yollardan, düz-
mecik yollardan önlemek suretiyle millete hiz
met etmıiye mâni olmak için ve Anayasanın, si
zin anlayışınıza göre, ilk verildiği anda genso
ruların görüşülmesini temin etmek için, bu ko
nuşmaların beşer dakika üzerinden yapılma
sında fayda mülâhaza ediyoruz. Eğer genel gö-
rüşm-e ve gensoru açılmasına karar verilirse, o 
zamanki görüşmeleri tahdidetmiyeceğiz. O za
man. enine boyuna konuşacağız ve iktidarların 
hangi yolda olduğunu, kime hizmet etmekte 

bulunduğunu, bir şey söyliyetfniyerek iftirala
rınızın da nereye varacağını, fter gün bu Mec
lisi takibeden âmme efkârı bir defa daıha göre
cektir. işte siz şu anda ne yajDacağını şaşirmış 
insanlar olarak... («Siz şaşırm aşçımız» sesleri.) 
Hangi konuya tutunacağını çfaşiirmış insanlar 
olarak, bu memlekete hizmet eden iktidajrlara 
kendi tarihinizde tescil edilmiş ta rz ve hareket
lerinizi bir kere, daba tatbik e .Öterek, onları sa
bote etmenin yolundasınız. Size.- bu sabotaj ha
reketini yaptırmamak için ıgö memelerin beşer 
dakika ile tahdidedilmesinde ^ e Türk Milleti
nin sizin iftiralarınızı beş dakiıkn daıha az din
lemesini temin 'bakımından jiayda mülâhaza 
ediyorum. Hepinizi hürmetle S'öli imliyorum. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri,, alkışlar.)1 

BAŞKAN — Sayın İsmail B'akkı Akdoğan, 
buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI AKDO&&N." (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 88 nci 
maddesiyle 89 ncu maddesi b i r başlık taşımak
tadır. 88 nci maddesinin başl ıs ında, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Denet im Yolları» ol
duğu sarahaten yazılı 'bulun: maktadır. O halde 
gerek 88 nci madde gereğineve, -gerekse 89 ncu 
madde gereğince verilmiş öne wg»eler Yüce Mec
lisin denetim hakkını kullan marsıdır. Bu veri
len önergeler hakkında iddia sahipleri iddiala
rını raJhatça Yüksek Meclise aı*z etmek mevkiin-
dedirler. Hükümet ise bu idd ia l a r karşısında
ki durumunu Yüce Meclise taJ Bsilâtiyle, lüzu
munda delilleriyle, vakıalarla- anlatmak mec
buriyetindedir. Bu bakımdan Millet Meclisi 
Gruıpu olarak, Sayın Hükümetken adına bir söz
cünün, belki de bizden sonra şftl kürsüye çıka
rak, bizi denetlemek istiyen T ffuclis üyelerinin 
denetim yollarına mâni olunr «lumasını, i konuş
maların rahatlıkla istenildiği ka dar yapılması
nı, Hükümetin de bunlara ce r a p vermeye ha
zır olduğunu beyan edeceğini taJımin etmekte
yiz. 

'Sayın Hükümet üyelerinin kç •ndilerine karşı 
tevcih edilmiş olan bu önjerf;e'lt n* karşısında, 
kendi ekseriyetlerine dayana frak. milletvekille
rinin ve grupların konuşma] aı i m kısıtlamak ve 
hakikatlerin efkârı umumiyej 'e anlatılmasına 
mâni olmak yolunu tutacakla, "m a kaani deği
lim. 
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Muhterem arkadaşlarım, gerek A. P. li mil
letvekillerinden, gerekse diğer partilere men
sup milletvekillerinden birçokları, zaman za
man söz alarak, Mecliste müzakere edilen ko
nular hakkında grupların konuşmalarından 
sonra •milletvekillerine söz verilmediğinden 
uzun uzun şikâyet etmişlerdir. O zamanlar grup 
sözcüleri istedikleri kadar konuşmuşlar, fakat 
milletvekillerine ^görüşlerini arz etmek için im
kân sağlanmamıştır. A. P. li milletvekilleri de 
ibundan şikâyetçi olmuşlardır. Grupları adına 
geniş izahat verildiği halde, şahısları adına ko
nuşmak imkânlarından mahrum edildikleri için 
şikâyette bulunan A. P. li milletvekillerinin 
elbette bugün gruplar adına yapılacak konuş
maları kısıtlamak yoluna gideceklerini tahmin 
etmek mümkün değildir. 

Bir arkadaşımız buradaki konuşmalarında 
dört aylık Hükümet hakkında verilmiş bulu
nan gensoru önergelerini yadırgadığını bildir
diler. Bizim kanaatimiz odur ki, dört ayda de
ğil, bir günde, bir saatte, belki de bir saniye
de millet menfaatine aykırı hareketler yapıla
bilir, Anayasa ihlâl edilebilir, bakanlar suiisti
mal yapabilirler. Bunun zamanla mukayyedol-
duğunu tahmin etmiyoruz. Bu bakımdan Hükü
metin kurulmasının şu veya bu müddet olma
sının hiçbir kıymeti yoktur. Hükümetin şu ve
ya bu suçu irtikâıbetmesi, şu veya bu şekilde 
Devletin zararını mucibolması mevzuulbahistir. 

Yine bir arkadaşımız, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince verilmiş olan gensoru öner
gelerini burada yererken, gayrimeşru yollara 
'başvurulduğunu iddia ettiler. Gayrimeşru yol
lara başvurmak demek kanunlara ve Anaya
saya aykırı yollardan yürümek demektir. M. P. 
Meclis Grupu olarak vermiş olduğumuz öner
gelerde, Yüce Meclise yaptığımız tekliflerde ve 
huzurunuzda yapmış olduğumuz konuşmalarda 
hiçbir zaman, Anayasaya değil, kanuna ve İç
tüzüğe aykırı hareket etmiş değiliz. Bu bakım
dan hareketimiz de gayrimeşru olamaz. Hare
ketlerini kanuna, Anayasaya ve İçtüzüğe uy
durmayan, onları rafa kaldıran kimseler kendi 
hareketlerinde gayrimeşru hareketlere raslar-
lar. 

Verilen takrirle konunun Başkanlık Diva
nına götürülmesi ve orada karara bağlanması 
istenmektedir. Yalnız ne takrirde, ne de takrir 
lehinde komuşan arkadaşların beyanlarında şu 

noktaya raslamak mümkün olmadı. Bu verilen 
takrirler Başkanlık Divanına gidip bir karara 
bağlandıktan sonra acaba Sayın A. P. nin üye
leri Başkanlık Divanının vermiş olduğu bu ka
rarlara uygun mu hareket edecekler? Asla. İs
patını huzurunuzda yapmak isterim. Başkanlık 
Divanı bundan çok kısa bir müddet evvel top
landı, Yüce Mecliste görüşülecek mevzuları gö
rüştü. Bu arada mevzuların sıraya konması 
mevzuuibahisti. Evvelâ Anayasanın emrettiği 
hususların Yüce Mecliste görüşülmesi lâzırmgel-
diğini, bundan sonra Seçim kanununa geçilme
den evvel M. P. Meclis Grupu tarafından ve
rilmiş bulunan mevcut Seçim Kanunu ile seçim
lerin yenilenmesi yolundaki takririnin Seçim 
kanunundan evvel görüşülmesini ittifakla ka
bul etti. Sayın Meclis Reisi Ferruh Bozbeyli 
Başkanlığında, A. P. nin Sayın Grup Başkan-
vekili ve diğer parti gruplarının reisvekilleri 
Seçim Kanunu görüşülmeden evvel, M.. P. Mec
lis Grupunun vermiş olduğu, seçimlerin mev
cut Seçim Kanunu ile yenilenmesini talebeden 
takririnin görüşülmesi lâzımıgeldiğinde ittifak 
ettiler. Ama Sayın Adalet Bakanı Setçim kanu
nunun görüşülmesini istediği halde, ondan daha 
evvel görüşülmesinin Meclis Başkanının riya
setinde grup başkanlarının toplantısında yapı
lan anlaşmaya uyarak onun daha evvel görü
şülmesi hakkında bir takrir vermediler. O hal
de demek oluyor ki, A. P. li arkadaşlarımızın 
vermiş oldukları bu takrir Meclis Başkanlık 
Divanında, ne şekilde karara bağlanırsa bağ
lansın, ona uymak niyetiyle verilmemiştir. Sırf 
bugün gensorulara başlanılmamasını temin et
mek niyetinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, takririn lehinde ko
nuşan arkadaşımız, Anayasamızın 88 nci mad
desiyle 89 ncu maddesinin aynı olmadığını, 
genel görüşmelerin de 89 ncu maddede mevzuu-
')ahsedilen gensorularla aynı şekilde müzaekre 
edilmesinin uygun olmadığını ileri sürdüler. Biz 
Millet Partisi Meclis Grupu olarak bu görüşe ilk 
nazarda, «hayır» demek imkânını bulamıyoruz. 
Arkadaşımız haklıdırlar, Anayasamızda 88 nci 
maddede bunun nasıl müzakere edileceği gösteril
miş değildir. O halde Yüce Meclisin vereceği ka-
rarla yerine getirilecektir. Bundan evvel Mec* 
lislerde genel görüşmelerin de gensorular gibi 
müzakere edilmesi kabul edilmiştir. Ama bu 
bir Anayasa hükmü değildir, Yüce Meclisin koy-
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muş olduğu bir usuldür. Eğer arkadaşımız bir 
takrir verir de gensoruların ayrı ,genel görüşme
lerin ayrı statükoya tabi olması gerektiğini ileri 
sürer ve Yüce Mecliste bu konuda bir müzakere 
cereyan ederse, elbette Millet Partisi Meclis Gru-
pu da grupunda bu hususu tezekkür edecek ve 
görüşünü Yüksek Meclis huzuruna getirecektir. 
O halde sayın arkadaşımız, genel görüşmelerle, 
gensoruların aynı statükoya tabi olmadığını ileri 
sürerken, burada Yüksek Meclise genel görüş
meler bu madde gereğince verildiğini takibeden 
celsede görüşülemez, ama, gensoruların mutla
ka görüşülmesi lâzımdır... Adalet Partisinin tutu
mu doğru değildir, Hükümetin verdiği takririn 
Anayasa muvacehesinde oylanması mümkün de
ğildir, görüşünü de birlikte ileri sürmesi lâzımge-
lirdi. 

BAŞKAN — Saym Akdoğan, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, vakit dolmuş. Bir hususu 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşımız pazarlık mevzuu yapılama
yacağını ileri sürdüler. Kendilerine sadece, çok 
kısa olarak cevap vermek isterim. Seçim Kanunu 
mevzuunda yapmış oldukları pazarlık toplantısı
na Millet Partisi katılmamıştır. 

BAŞKAN — Saym Akdoğan, vaktiniz doldu 
efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bakiyesini başka bir za
man konuşmak üzere hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Fahri Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sıra

mı Nevzat Şener'e veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Meclis Başkanvekillerinin Ana
yasayı ayrı ayrı şekilde anlamaları yüzünden 
Mecliste yapılan müzakereler bambaşka istika
metlere sevk edilmiştir. Bilhassa genel görüşme ve 
gensoru dolayısiyle huzurunuza gelen gündem 
karmakarışık bir hal almıştır. Arkadaşlarımızın 
vermiş olduğu 5 dakika ile tahdit edici önergeler 
bu şartlar altında yerindedir. Zira, bizler artık 
bir Başkanın Riyasetinde önümüze gelen günde
mi bitirmek mecburiyetindeyiz. Bu gündemden 
bir mevzu arttığı takdirde, yarın gelecek bir Baş

kanın tatbikatı ile bambaşka bir istikamete, bam
başka bir şekle sapmış olacağız. Sadece bu mah
zuru önlemek için 5 dakikanın kabul edilmesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasaya haddin
den fazla sadık olduğunu ileri süren Sayın Baş
kan bugün yanlış bir tatbikat içine sapmıştır. 
Kendisinin her şeyden evvel genel görüşme ve 
gensoru mevzularını ayırt etmesi lâzımdı. Anaya
saya sadık olan bir Başkana bu düşerdi. Anaya
samızın 88 nci maddesi genel görüşmeler için bir 
zaman koymamıştır, tahdidetm emiştir. Halbuki 
89 ncu maddede gensorunun görüşülmesi zaman
la tahdidedilmiştir. Gensoru önergesinin günde
me alınıp almmıyacağı verilişinden sonraki ilk 
birleşimde görüşülür denilmetkedir. Bugün şu 
anda yaptığımız tatbikatta gündemin 18 nci mad
desinde yer alan Konya Milletvekili Yunus Ko-
çak'm İçişleri Bakanlığı teşkilâtı da nakil, tâyin, 
işe son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair bir önergesi mevcuttur. 
Başkanımız bu gensoruya rağmen, 12 nci madde
de yer alan ve C. H. P. milletvekilleri Enver 
Güreli ve Şefik İnan'm, fiyat artışları ve hayat 
pahalılığı sebepleriyle bunları önlemek için alın
ması gerekli tedbirler üzerinde bir genel görüş
me açılmasına dair önergesini almış ve bunu gö
rüşmeye başlamıştır. Anayasaya riayeti kendine 
bir vazife bilen ve Anayasaya riayeti bir vazife 
bildiğini iddia ederek, Meclisin kararlarını dahi 
hiçe sayarak, bu hususta ısrar eden bir Başkanın 
evvelâ inandığı bir fikre, kendi fikrine hürmet 
etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin almış olduğu 
bir karar Anayasaya aykırı da olabilir. Anaya
saya aykırı bir kanun da çıkarılmış olabilir. Ku
rucu Meclis Anayasanın tedvininde bunu da dü
şünmüş ve Anayasa Mahkemesi kurulması husu
sunun angajmanı içine koymuştur ve netekim 
Birinci Dönemde Anayasa Mahkemesi kurularak 
vazifesine başlamıştır. 

Maalesef ben öyle müşahede ediyorum ki, bu
gün Riyaset makamında bulunan Meclis Reisi
miz kendisini bir Anayasa Mahkemesi edası için
de görmekle ve bu hususta, bu yönde kararlar 
almak yetkisini kendisinde bulmaktadır. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) Muhterem 
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Başkandan şunu bilhassa istirham ediyorum : 
Salâhiyetlerini tecavüz etmesin. Bu memlekette 

, her şeyin üstünde... 
BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener, yeterlik 

önergesi üzerinde görüşünüz. 
NEVZAT ŞENER (Devamla) — Sayın Baş

kanım, biraz evvel İsmail Hakkı Akdoğan arka
daşımız konuşurken kendi lehinizde konuştuğu 
için hiç dinlemediniz bile. Arkadaşlarım ikaz et
tiler, önerge üzerinde konuşsun, dediler, aldır
madınız. Ben biraz dışma çıktıysam hemen ikaz 
mı etmeniz lâzım? Bu da mevzu ile ilgili. Gele
ceğim müsaade edin. Muhterem Başkana, bu mü
esseselerin üstünde bulunan Anayasa Mahkeme
sinin hudutlarına tecavüz etmemesini, salâhiyet
lerini aşmamasını bilhassa tavsiye ediyorum. 

Gelelim tahdit önergesine; muhterem, arka
daşlarım, Parlâmentomuz bir iktidar partisi ve 
boş muhalefet partisinden müteşekkildir. Bu 
tahdit ile iktidar partisi de 5 dakika konuşacak, 
beş muhalefet partisi de ayrı ayrı beşer dakika 
konuşacaklardır. Şimdi Avrupa'da parlömanter 
rejimi tetkik eden arkadaşlarımız pekâlâ bilir
ler, bâzı parlâmentolarda muhalefete sandalye 
adedine göre bâzı nisbetler tanınmıştır. Meselâ 
Almanya'da, Mecliste temsil etmiş olduğu san
dalye kadar söz hakkı vardır. Halbuki bizim 
Anayasamız muhalefete geniş bir söz hakkı tanı
mıştır, iktidar kadar onun da konuşmasını te
min etmiştir. Bu bakımdan önerge yerindedir, 
önerge lehinde oy kullanmanızı istirham ederim. 
Hürmetlerimi sunarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmaların beş dakika ile 
kısıtlanmasını. istiyen önergeler üzerinde iki 
aleyhte, iki lehte arkadaşımız konuşmuştur. (Gü
rültüler) Ancak bu görüşmeler devam ederken 
aynı mahiyette başka önergeler de gelmiştir. Bu 
önergeleri bilginize sunacağım. Bunlar üzerinde 
ayrıca müzakere açmaya imkân yoktur. 

ORHAN BlRGlT (istanbul) — Nasıl yok, 
Sayın Başkan? Kendi önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Okuyunuz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru ve genel görüşmelerin 30 ar dakika 

ile tahdidini rica ederim. 
istanbul 

Orhan Birgit 
ÇETlN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, aleyhinde söz istiyorum. 

Şaym Başkanlığa 
Genel görüşmelerde parti gruplarının fikirle

rini belirtmek için dakika tahdidinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Oğuz Demirtüzün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümeti murakabe ile ilgili gensoru ve ge

nel görüşmeler hakkındaki konuşmaların tahdi
di, murakabelerin tahdidi mânasını tazammun 
ettiğinden Anayasaya aykırıdır. T ahdidedil me
mesini arz ve talebederim. 

M. P. Grup Başkan vekili 
Faruk önder 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru ve genel görüşme önergelerinin gün

deme alınıp alınmaması hususunda Anayasanın 
89 ncu maddesinde derpiş edilen öngörüşmenin 
zaten sınırlı bir müzakere olması muvacehesinde, 
bu öngörüşme sırasında görüşecek önerge sahibi, 
parti grupu sözcüleri ve Hükümet sözcüsünün 
konuşmalarını 5 dakikayla tahdidetmek Anaya
sanın söz konusu maddesinin ruhuna aykırıdır. 

Bu önergenin oylanmamasını arz ederim. 
istanbul 

Coşkun Kırca 

REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Bir tane de 
benim vardı Sayın Başkan, oya konmaması hak
kında.... 

BAŞKAN — Siz de oya konmamasını mı 
teklif ediyorsunuz? 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergenizi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre gensoru 

ve genel görüşmelerin içtüzükte usul hakkında 
konuşmalar için kabul edilen 15 dakikadan da 
daha az olan 5 dakika ile tahdidedilmesi, açıkça 
Anayasaya aykırıdır ve yakın tarihimizde bu 
türlü hareketler yüksek mahkemelerde mahkûm 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple Anayasaya aykırı önergenin oya 
konmamasını Başkanlıktan rica ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Kırca ve Reşit 
Ülker arkadaşlarımızın önergelerini oyunuza 
sunmıyacağım, muameleye koymıyaeağım. Dün
kü birleşimde aynı mahiyette verilen önergeler 
dolayısiyle de arz ettim; elbetteki Anayasada za
man tahdidi ile ilgili bir hüküm bulunmaz. Bu, 
İçtüzük ve Meclis kararları ile halledilen bir 
usuldür. (A. P. sıralarından, alkışlar), (Soldan, 
gürültüler) 

Müdahale etmeyiniz, efendim. Vazifemizi ifa 
ediyoruz. Şimdi önergeleri aykırılık dereceline 
göre oylarınıza sunacağım. 

Bu esnada Millet Partisi grupundan beş mil
letvekili ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını id
dia ettiler.) 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapılmasını 
istiycn beş arkadaşın isimlerini tesbit edelim. 

Memcluh Erdemir, Bahattin Uzunoğlu, Oğuz 
Demirtüzün, Hilmi İşgüzar ve Ahmet Cebi. 

Efendim, beş arkadaşımız yoklama yapılma
sını istemişlerdir. Yoklama yapacağız. (A P. sı
ralarından alkışlar) Yoklama işlemine başlıyo
ruz. Kâtip arkadaşımız isimleri okuyacaktır. 

(İsimler okunarak yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkanım, muhalefete mensup bâzı milletvekil
leri pencerenin altında duruyor. Siz de görüyor
sunuz. Bunlar yoklamaya dâhil mi? 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitti Sayın 
Bağcıoğlu. İfade ettim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Hepsi 
orada.. 

BAŞKAN — Ne yapayım, elimde getirmek 
kudreti var mı? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Reis 
olarak vazifenizi yapın. Bu Meclisin çatısı al
tında olan bir milletvekili nisaba dâhildir. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama işlemi bit
miştir, diye gayet sarih olarak ifade ettim. Bit
miştir yoklama işlemi, sayıyoruz.' 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Gelsin
ler. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, davet mi edelim ken
dilerini ayrıca? Giriyorlarsa girsinler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Daha fakir
liği görüşeceğiz, pahalılığı görüşeceğiz. Oralar
dan bakmayıp gelseler ya. 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDAN Bİft 
MİLLETVEKİLİ — Başkan zahmet etme biraz 
gayret et de saat 12 oluyor... 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Sayın 
Başkan anlaşılmadıysa yoklamayı yeniden yapa
lım. 

(Adalet Partisi sıralarından, Sayın Başkan 
daha sayılamadı mı, sesleri.) 

BAŞKAN — Sayamadık «fendini, kontrol 
ediyoruz, kâtip arkadaşlar farklı buldular. 

Efendim, çoğunluğumuz vardır. (A. P. sıra
larından, alkışlar.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Açık 
oy takriri veriyorum. 

(Soldan «Bulunmıyanlar takrir veremez.» 
Besleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, iki tane 
takrir verilmiş buraya. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Salonda bulun-
mıyan üyelerin takrirleri oya konamaz, İçtü
züğe aykırıdır. 

BAŞKAN — Biz de daha bir muamele yapma
dık ki, Sayın İsmet Sezgin. Müsaade buyurun. 
(A. P. sıralarından müdahaleler.) 

Beyefendi ,ben de sizin fikrinizdeyim. Ama 
bunu ifadeye müsaade buyurun hiç olmazsa. 
Daha sözümü bitirmedim. 

ü ç tane takrir verilmiş, biz yoklama yapar
ken. Açık oya sunulmasını istiyor. 15 veya da
ha ziyade imzalı. Ancak bu arkadaşlar takrirle
rini verdikleri zaman salonda yoklardı. Bunu 
müşaihade ettik. Bu itibarla bu takriri muame
leye koymayacağım, bitti. (Sağdan anlaşılmı-
yan itirazlar). 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan yenisini verdik. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun me
sele gayet basit. Salonda bulunmıyan arkadaş
lar takrir veriyorlar. Bunu yapamayız, tnfas 
edin, insaf edin efendim. (Sağdan müdahaleler.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Takrir 
yoklamadan sonra verildi efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi öyle dahi olsa o za
man .burada ancak 5 arkadaş oturuyordu. İnsaf 
'ediniz, (gürültüler.) Müsaade buyurun efendim. 

SUPHt BAYKAM (İstanbul) — Yenisini 
verdik efendim. 
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MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Siz ek
seriyet var dedikten sonra 15 imzalı takriri he
men getirip verdik... 

Aynı mealde başka bir takrir vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık oya arzını, arz ve teklif ederiz. 

istanbul Konya 
Reşit Ülker Fakilh özfakih 

Kocaeli istanbul 
Nihat Erim Coşkun Kırca 

istanbul Muğla 
Orhan Birgit Turan Şahin 

izmir Zonguldak 
Şeref Bakşık Kenan Esengin 

Konya Kütahya 
Nafiz Kurucu Himmet Erdoğmuş 

Malatya Gaziantep 
Mehmet Delikaya A. İhsan Göğüs 

Tralbzon Mardin 
A. Rıza Uzuner Nazmi Oğuz 

Van Urfa 
Salih Yıldız Mahmut Çetin 

Niğde istanbul 
Rulhi Soyer Suphi Baykam 

Bursa 
Sadrettin Ganga 

BAŞKAN — 15 imza burada efendim. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — İçtüzüğün 

89 ncu maddesine göre bu takriri açık oylama
ya koyamazsınız. 89 ncu madde hükmüne göre 
lehte ve aleht ikişıer kişiye söz verilmiştir. 

BAŞKAN — Mü'saade buyurun efendim. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Maddeye 

riayete mecbursunuz, açık oylamaya koyamaz
sınız.. 

BAŞKAN — Sayın Şener itirazında hak
lıdır. Tüzüğün 89 ncu maddesi gayet sarihtir. 
(Neticede reye müracaat lâzımıgelirse, mesele 
işari reyle haledilir.) diyor. Binaenaleyh bunu 
•açık oya koyamryacağım. 

Şimdi görüşmelerin beş dakika ile sınırlan
dırılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim, normal mesai saatimiz sona ermiş
tir. Bu itibarla... (Soldan gürültüler, «daha beş 
dakika var» sesleri.) 

Efendim beş dakikada bu işleri neticelendi-
remeyiz. (C. H. P. sıralarından «önergelerimiz 
var» sesleri.) 

Şimdi müsaade buyurunuz, önergeler vardır. 
ıSayın Orhan Birgit'in gensoru ve genel gö

rüşmelerin otuzar dakika ile tahdidini rica ede
rim, diye biraz evvel ıttılalarınıza sunulmuş 
olan önergesini oyunuza sunuyorum. 

ORHAN BİRGİT (Istambul) — Önergemi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşmelerin bir müddetle 
tahdidi mevzuu görüşülmüştür. Lehte ve aleyh
te mütalâalar alınmış, oylamaya sıra gelmiştir. 
Bu takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ORHAN BtRGtT (istanbul) — Sayın Baş
kan, Cevat Önder bana, «otur ulan» diye hi
tabetti. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, ne var efendim? 
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ben Meclis 

üyeniz vazife görmek isterken Sayın Cevat Ön
der «otur ulan» diye hitabetti. 

BAŞKAN — Efendim bu tarzda konuşan 
arkadaşları lisan nezahetine davet ediyorum. 
İstirham ediyorum, yakışmıyor bu tarz hitaplar. 
Efendim önergeleri oyluyorum. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Sayın Başkan sizin başınıza vurdu galiba. Beş 
dakikalık önerge için şimdi karar alındı, ar
kasından on dakikalık önergeyi oya sunuyor
sunuz. 

BAŞKAN — Efendim mecburum oylamaya, 
oylarınızla reddedersiniz, bunun usulü budur. 
Görüşme açmıyorum. Verilmiş olan önergeleri 
elbette oylıyacağım. Oylarınızla reddedeceksi
niz. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Reise böy
le hitaibedi'lir mi? 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeler ıttılaı
nıza arz edilmiştir, okunmuştur. Fakat üzerin
de görüşme açılmamıştır. Reylerinizle bir ka
rara bağlamak lâzımdır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Görüşmelerin 
beş dakika ile tahdidi kabul edilmiştir. Ddğer 
önergelerin oylanması tüzüğe aykırıdır. 

BAŞKAN — içtüzüğe aykırı değildir, ya
pılan tatbikat böyledir. Görüşme yapılır, en ay
kırısından başlanarak oylanır, iki dakikanızı 
istirham ediyorum. 
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Şimdi Sayın Oğuz Demirtüzün ile, Sayın 
Faruk önder arkadaşlanmuz bu zaman tahdidi
nin büsbütün kaldırılmasını istiyorlar. Bu iki 
takriri oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... 
KaJbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saati 24,00 e 
•getirmek için Reis bunları icadetti. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümeti murakabe gibi bir maksatla veri

len gensoru ve genel görüşme önergelerinin 
önemi derkârdır. Bu husus Anayasamızın 89 ncu 
maddesinde hükmünü bulmuştur. Böyle bir 
'ehemmiyetli müzakerenin sürekli olarak cere
yanını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Naıhit Menteşe 

BAŞKAN — Diğer bir önerge müsaadenizle 
münderecatına ıttıla kesbedelim. 

ıSayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 88 nci maddesi sarihtir. 89 ncu 
maddenin usulü ile bir münasebeti yoktur. 

Gensoru ile genci görüşme mahiyet, nevi ve 
neticesi bakımından ayrı bir muameledir. 

Bu itibarla gensorularla birlikte görüşülme
si mümkün olmadığından görüşmenin gensoru
lara hasrını ve genel görüşmıelerin tefrikini arz 
ve teklif ederim. 

Kars Samsun 
Celâl Nuri Koç Şevki Yücel 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Oyla-
namaz, aksine karar verildi. 

BAŞKAN — Efendim, aksine Meclisin ka-
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rarı vardır. Tatbikat da bu merkezdedir. Şu 
önergeyi oylatmıyorum. 

Sayın Na'hit Menteşe'nin teklifi ise Mali
sin çalışma süresiyle ilgilidir. Biraz evvel Sa
yın Baykam da böyle bir takrir vermişti. Bu
nun evvelâ Başkanlık Divanına havalesinin ge
rektiğini arz ettim. Esasen yarın Başkanlık |)i-
vanı toplanacaktır. Bu takririnizi oraya havale 
edeceğim. (C. H. P. sıralarından «saat 24,00» 
sesleri.) 

Efendim bir takrir daha vardır. Okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 
Geçen dönemde Meclis çalışmalarının dü

zenlenmesine ait takrirlerin oylanmadan evvel 
Meclis Divanının görüşünün tesbiti hususumda 
alınmış bulunan karar Meclis çalışmalarını (ak
satmaktadır. 

Bundan böyle Meclis çalışmalarının düzen
lenmesi hususundaki önergelerin Başkanlık Di
vanı görüşmesine lüzum kalmadan düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe: 

BAŞKAN — Efendim bunun hilâfına kairar 
vardır. Esasen insanların çalışmasının da j bir 
haddi vardır. Saat 24,00 e gelmiştir. (A. P.l sı
ralarından gürültüler.) 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Anayasayı 
ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Anayasayı ih
lâl etmem. Saat 24,00 e gelmiştir. Yarın saat 
14,30 da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 24,00 

m »m i 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Adalet Bakanının seçimlerle ilgili önergesinin 66 ncı 
Birleşimde Ba^ka-ulık Divanınca incelenmesinden sonra Genel Kurulun kararına sunulmasına dair 

önergesine verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bura' 
AH Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 212 

Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 210 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 237 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul eden\ 

URFA 
Halil Balkıs 

[Reddedenler] 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihad Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

Bari as Kunta y 
Kasım önadım 
O. Doğan Öztürkuıe.u 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
İLhmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İl hanı i Ertem 
Nazmı Özogul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçiek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kamil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettrn Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
AH ihsan Balım; 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
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İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Mühiddin Güven 
Orhon Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet AJi Aytaş 
Muzaffer Döşemeci • 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksol 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycj 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Âğa oğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağ1 ar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit YenişchTÜoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Maden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan | 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya j 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol ' 
Ilyas Demir 

TOKAT ! 
M. Şükrü Çavdaroiğlu 
Osman Hacıbaloğljı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN | 
Kiınyas Kartal ! 

ZONGULDAŞ 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetin er 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftiiorlu 
Kemal Doğan Sumjgun 

AFYON KARAHjSAB 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

IÇekinser] 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tün av 
Tahir Yücekök 

fOya katılmtyanlar] 
ADIYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
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AĞRI 
Abdülbâri Aydoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
ibrahim Sıtkı Hatipoğlı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Refet Eker 

ARTVÎNj 
Turgut] Altmkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğk 

BlNGöİ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLÎS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
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BURDUR 
Felthd Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. Ü.) 
ibrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Âtıl Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Met in Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nunöttin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca, 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu ' 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
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Hüseyin Yılmaz 
GİRESUN 

Kudr'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati' Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 

. (Başbakan) 
İÇEL 

Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadutı Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şevket Adalan 

Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selefe 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

ismail Hakkı Yılanlıoğln 
KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlıt 
İsmet inönü 
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MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin "Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensöy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Ceraıl Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gııyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
îrfaaı Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hasaa Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muhlis Görenîtaş (Î.'Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
65. BİRLEŞİM 

15 . 3 . 1966 Sah 
Saat : 14.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, 

Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) 

3. — İstanbul' Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 36 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) adı 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu geçici bir" komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şenerfin, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay işletmeleri kanunu tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas - Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu içişleri, Millî Eğitim ve Elan 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının. Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından sekile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 
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11. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-

li'nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167, 4/65). 

12. — Balıkesir Milletvekili Enver Güreli 
ve Çanakkale Milletvekili Şefik înan'm, fiyat 
artışları ve hayat pahalılığının sebepleri ile 
bunları önlemek için alınması gerekli tedbirler 
üzerindo bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/5) 

13. — Konya Milletvokili İhsan Kabada
yının, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/68) 

14. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

15. — tsmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

16. — Adan Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

17. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoğlu ve Hayri Başar'm, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

18. — Konya Milletvokili Yunus Koçak'm, 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtında nakil, tâyin, işe 
son verme ve merkeze alınma gibi bir sebebe 
dayanmıyan tasarruflar hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Hükümet hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/2) 

19. — Adana Milletvekili Kemal1 Sanibra-
himoğlu nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 88 ve 89 
ncu maddeleri gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/6) 

20. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

21. — Manisa Milletvekili Sami Blnicioğ-
lu'nun. 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

22. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71) 

23. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
karar alınması. 



24. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek tş kanunu tasarısının Tarım, Ulaştırma, 
Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülme
sine dair karar alınması. 

25. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (1/133, 4/71) 

26. — 6831 sayılı Orman Kanununa 633 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı maddenin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 3/292) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/72) 

28. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkınması poli
tikasını tesbit ve bu konuda Hükümet icraatını 
kontrol için bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/7) 

29. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ 
ve 3 arkadaşının, Rejim aleyhtan, yıkıcı faali
yetler karşısında Hükümetin durum ve tutumu 
hakkında bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/8) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
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arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarçamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver-i 
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

6. — Burdur Milletvekili Fethi ÇelikbaşV 
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure-f 
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
jiıksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu MilleveMli Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve| 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın-
dan sözlü sorusu. (6/90) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva* 
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
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hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

11. — Trabzon Millet vekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı EMnveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık | 

ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş-
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'in, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/120) 



30. — Sivas Milletvekili (Siyasettin Duman'-
ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman -
in, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak 
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair îmar ve 
tskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
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güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygul 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmedi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanım
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ecej-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakamndan sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılaîn 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoİ1-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, kü
rüm veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) | 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6 141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ı^, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi içim
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip verjl-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanlarım
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'um 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol-



madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi- kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı boralarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünselin, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

53. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

56. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San? 
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın-
dirlik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köy lirinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir Miletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediytiz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
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kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakamndan sözlü sorusu (6/163) 

A7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

72. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından ^öz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurutoı'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü j so
rusu (6/171) 

75. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan kü^ük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) j 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Astjuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü jbu-
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sö-zlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koçtun, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alim fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 



81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortalan Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 
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90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye

ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanmından söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaT-
sn, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 
maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 



Enerji ve Tabiî Kaynaklar, imar ve İskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
porusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 

9 — 
109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 

Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozanfın 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söşlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanlan için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, eski istanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dâir 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğju'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazüfeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Mjillî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 
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116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assambleai tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. _ Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

118. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu-
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

119. _ Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline istanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

122. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSl Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

129. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

130. — Van Milletvekili-Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

131. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

132. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
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edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

133. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

134. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

135. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

136. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair fcnar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

137. —- Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

139. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

140. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

141. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

142. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

143. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

144. __ Van Milletvekili M. Salih Yıdız'ın, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

145. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

146. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

147. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

148. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

149. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasmın programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

150. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

151. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü-
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şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

152. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

155. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

157. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

159. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy - Kırklareli, Pı-

narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve-Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

160. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

161. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

162. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

163. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

164. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

165. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

166. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T.O. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Qenel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

167. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

168. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
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ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

170. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasımn ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakamndan sözlü soruşa (6/269) 

173. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

174. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

175. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

176. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

177. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

178. — Çankırı Milletvekili Dursun Akğaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önjleyi-
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin almdıjğına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

179. _ Trabzon Milletvekili Ali Rıza jüzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İitan-
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun cjüşen 
usulden neden ayrılınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/277) 

181. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere ı dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

182. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitini Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

183. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'-
ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri ara
sında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına, ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü I soru
su (6/280) 

184. — Manisa Milletvekili Süleyman I Çağ-
lar'ın, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

185. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtjf Sa-
"îyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konajn ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/282) 

186. — Aydın Milletvekili Nahit Meiteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakamndan sözlü sorusu (6/283) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2.1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporlan. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 aylan hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27.1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplanm İnceleme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 
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X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 

yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 13. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14/2.1966] 

X 14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/141,1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Baskanbğı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonr 
raporu (3/159. 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 .1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünür 
1968 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıstav Baskanb-
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı VP 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) fS 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünür 
1962 bütçe yıh Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uysrun-
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Ba"-
kanbğı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yıh Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 

1/30) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi j : 
26 .2 .1966] j 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yıh Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yıh Kesinhesap kanunu tasan
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/30) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 , 2 . 196$] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sıj% 
n Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet AJi 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapıflan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Milî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 3 . 1966] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLEfc 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 14)3, 

3İlt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıplı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 ô o-
*umlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13. 
n.ilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 19&9 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın öliİm 
cezasına çarptır» ması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Peride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslanlın 
ölüm cezasına çarptırilması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
C3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 ıjıci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de-
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ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin Isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı AMfoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka

yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 .2 .1966] 

15. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter
kinine dair; Kastamonu Milletvekili t. Hakkı 
Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
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Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

18. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge

çici Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 19.,— Gecekondu kanun tasarısı ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının ; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 {ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu|İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 83) [Pa-
ğıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 




