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1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'-
in, Avrupa Konseyi Genel Kurul Toplantı
sından dönerken Yunanistan'da Yunan 
Başbakanı ile yaptığı şahsi görüşmeleri 
hakkında demeci 417:418 

2. — 15 Şubat 1968 Perşembe günü 
başlıyacak 1968 malî yılı bütçesi üzerinde 
yapılacak görüşmelerin programına ait 
Başkanın açıklaması 418:419 

3. — Parti grupları temsilcilerinin, 
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kanlığı tezkeresi (3/364) 419 
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5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, Patrikhane ve Ruhban Okulunun ka
patılması ve Patrik'in smır dışı edilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin gündeme 
alınmasına dair önergesi ve Dışişleri Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (2/322), 
(4/294) ^ 419:421 

6. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, 38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kındaki kanun teklifinin gündeme alınma
sına dair önergesi ve Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/51, 206, 247, 249, 
313,380,482) (4/297) 421:422 

7. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'-
in, Maliye Bakanlığı mensuplarına malî 
görey tazminatı verilmesi hakkındaki 
önergesi ve Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (2/395) (4/295) 423:424 

8. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Hazinece siyasi partilere 
yapılan para yardımının seçim yoluyla 
grup teşkil eden bütün partilere teşmiline 
dair kanun teklifinin gündeme alınması 
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Komisyona havalesine dair önergesi (1/100), 
(2/577), (4/293) " 426 

10. — Samsun Milletvekili Rahattın 
UİTinoğlu ve arkadaşlarının, daha evvel 
haklarında öncelik kararı alınım*? ve bu 

Savî» 
birleşimde alınacak kanun tasarı ve teklif -
İdinin görüşülmesine geçilmesi dair 
önergesi 420:431,431:432 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 432 

1. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak 
ve 29 arkadaşının, S;yasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından 5 er i-,ye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (2WYX\ 
(S. Sayısı: 620) * * 432:466,467:470 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

îçişbri Bakanı Faruk S ".ikan, önceki gün 
Osmaniye ilçesinde cereyan eden olaylar hak
kında anıklamalarda bulundu. 

İlgili Başbakanlık teskeresi okunarak, ölüm 
cezasına hükümlü er Mehmet İnanç hakkındaki 
dosyanın geriverildiği bildirildi. 

Adabt Komipyonu Başkanlığının, Erzurum 
Milletvekili İsmail Hakla Yıldırım ve ?o arka
daşının «Hukuk mezunu Yargı lay başkâtiple
rinin savcılık ve hâkimlik sınıfına almmalan 
hakkındaki İcanun teklifi» nin, Yargıtay kanu
nu teklifi ile Tereyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair 1211 sayılı Kanunun 2021 spyılı Kanunla 
değiştirilen 7 r.ci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifini görüşecek olan Geçici Ko
misyona havalesine, 

Köy îtleri Komisyonu Başkanlığının, «Tü
tün vo tütün tekeli kanunu tasarısı» r ı görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona Köy İş
leri Komisyonundan da üç üyenin katılmasına 
dair teskere1 eri ile, 

istanbul Milletvekili R'rit Ülker'in, !H?4 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin, T. O. Emekli San
dığı Kanununun bibi maddelerinin değiştiril
meli hakkındaki kanun teklifini incelemekle 
görevli Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
önergesi ve, 

Tanm Komisyonu Başkanlığının, Balıkesir 
Milletvekili M. Zeki Yücetürk ve 5 arkadaşı
nın, Tabiatı koruma sahaları kanun teklifinin 
Millî Parklar kanunu tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havalesine dair tes-
k3resi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, iki 
Parlâmento üyisinin casusluk yaptığı hakkın
daki barnda çıkan haberler üzerine bu konuda 
bir Meclis arattırması yapılmalına dair önerge
sinin, Anayasanın 83 nci maddesinin 1 rci fık
ram. hükmüne ıwgım olmadığı gerekçesiyle oku-
tulmıyarağı bildirildi. 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlarda-! 
nrıhtaç durumda olanlara vatani hikmet terti
binden aylık bağlanması haklanda kanun tasa
rısı ikinci defa açık oya sunularak oyların ayı
rımı sonunda kabul olunduğu bildirildi. 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler bölümünde ve 10 - 18 r.ci sıralarda 
bulunan islerle 1 nci sırada bulunan işin görü-
şülmebri, ilgili komiryonlar Genel Kurulda ha
sır bulunmadığından, gelecek birlerime bıra
kıldı. 

Gaziantep Milletvekili Ali Ifoan Göğüs vo 
12 arkadaşının, 5383 srylı Kanunun 31 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ka-
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nun teklifinin roddine dair olan Adalet Komis
yonu raporu üzorinde bir s'ire görüşüldü. 

Birleşimlerin ilk birinci saatinde görüşüle
cek işler için ayrılan zaman dolduğu için diğer 
işbra geçileceği bildirildi. 

Bitlis Milletvekili Zarife Ko^ak ve 29 arka
daşının, Siyahi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin tünü üzerinde bir sür3 görüşüldü. Görüş
melerin yeterliğine dair önergeler oylanacağı 
sırada 0. II. P. li be. milletvekilinin istemesi 

TASARI 
1. — 1700 sayılı DaMliye memurları Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tanrısı (1/476) (İçişleri ve i l i n komisyon
larına) 

TEKLİFLER 
2. — Burca Milletvekili Ömer Öztürkmen ile 

Maniıa Milletvekili önol Sakar'in, 38 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmalına dair kanun 
teklifi (2/637) (Anayasa ve Adalet komisyon
larına) 

3. — Sakarya Milletvekili Hyarcttin Uyal ve 
6 arkadarnın, 16 Temmuz 1963 gün ve 6:3 sayı
lı Kanunun değiştirilmesi hakkında kaktın tekli
fi. (2/638) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

TEZKERE 
4. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy'un 

yasa-na dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/263) (.Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

'iz3rine; yapılan yoklama sonucunda çoğunlu
ğun kalmadığı anlaşıldığından, 

14 . 2 . 1968 Çarşamba gönü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,41 de son 
verildi. 

Başkan * Kâtip 
Başkanvekili Ko~ya 

Atıf §ohoğlu İsmet Kapısız 
, Kâtip 

Tokat 
Fethi Alacalı 

RAPORLAR 
5. — 1968 bütçe kanun tasarısı ve Bütço 

Karma Komisyonu raporu ib 1963 yılı Bütço 
kanunu tasarısında yapılan değişikTğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vo 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet SDnatosu 1/874) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhu
riyet Ssnatosu S. Sayısı : 1045) 

6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet Senato
su 1/841) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 636; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu, (Millet Meclisi 

SORULAR 

Ya?üı scrular T 3. — Amasya Milletvekili Kasım, Ulusoy'un, 
1. — A^yon Karahisar M'lletvekili Murat Amasyr.'nın Boğazköy idinden geçen Tersakan 

önor'in, Dinar'ın Yoşilyurfc köyünden gsçen ka- Irmağına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
nala dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî ' Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/636) | (7/638) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
önor'in, Dinar ilçesinin Çicekteps köyü ib Dev- 4. — Çanları Milletvelrili Mehmet Ali Ar-
le4; yolu arasındaki Nköy yolunun yapımına dair sa~.'m, Dışişleri Bakanının yapmış olduğu son 
yapılı soru önergDsi, Köy İsleri Bakanlığına seyahate dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba-
gönderllmiştir. (7/637) | kanlığına gönderilmiştir. (7/669) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

415 — 
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1/441; Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 637; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1059) 

8. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 1/852) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 638; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1046) 

9. — Ege üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 639; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1052) 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları teskereleri. (Millet 
Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 1/846) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cum
huriyet Senatosu S, Sayısı : 1047) 

11. — istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair. Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 1/855) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayıcı : 641; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1054) 

12. <— İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1055) 

13. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Ss-
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431: Cumhu-
hiyet Senatosu 1/863) (Gündeme) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 643); Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı i 1050) 

14. —i Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato-' 
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 644; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1056) 

' 15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1053) 

16. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Büt
çe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
646), Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) 

17. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasansı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
^aşkanlıklan tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 

'Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 647; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1051) 

18. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Kanna Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu 1/858) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 648; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1057) 

19. — Devlet Hava Meydanlan işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasa
nsı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıktan tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) 
(Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 649; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1049) 

20. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporana dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere-
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leri (Millet Meclisi 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu : 864) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 650; 'Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1060) 

21. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/702, 1/223) (S. Sa
yısı : 681) 

22. — Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad

deler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) 

23. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabri Keskin ve 173 arka
daşının, Kastamonu iline bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın,* Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) 

* • • • • 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Değerli 
üyelerin beyaz düğmelere basmalarını istirham 
edeceğim. 

Yeni gelen değerli üyelerin beyaz düğme

lere basmalarını istirham edeceğim, yoklama iş
lemi devam etmektedir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, 
Avrupa Konseyi Genel Kurul toplantısından 
dönerken Yunanistan'da_ Yunan Başbakanı ile 
yaptığı §ahsi görüşmeleri hakkında demeci. 

( 
BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ka

sım Gülek, beş dakikayı geçmemek üzere gün
dem dışı söz veriyorum, buyurun. 

KASIM 'GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, Avrupa Konseyi Genel Kurul top

lantısından dönerken Yunanistan'da yaptı
ğım bâzı temaslar hakkında bilgi vermek için 
yüksek huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Yunanis
tan'a hâkim üçgeni teşkil eden Başbakan, Baş
bakan Yardımcısı ve Koordinasyon Bakanını 
gördüm. Üçü de Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki meselelerin halledilmesini arzu ettikleri, 
ni Türkiye ile işbirliği edilmesinde fayda gör-

4 1 7 ^ 
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düklerini İfade ettiler. Türkiye'ye dostluk, saygı 
if ado ettiler. 

Başbakan şu sözlü mesajı iletmemi rica et
ti, aynen şöyle dedi : «Türkiye ile Yunanistan 
arasında, Kıbrıs dâhil, bütün meseleleri çöz-
mok ve Türkiye ile Yunanistan arasında işbir
liği sağlama: gayemizdir. Türkiye'nn büyük 
insanı Atatürk'ün, Yunanistan'ın büyük adamı 
Venizolos'un kurdukları işbirliğini ihya etmek 
kararındayız.» 

Sayın arkadaşlarım, yaptığım temaslardan 
cündiğ.m intiba şudur ki; üçgen, Yunanistan'
da duruma hâkimdir. Türldyc'nin, Kiralın 
darbe teşebbüsünden sonra Yunanistan'ı ilk 
dofa tanınış olması gayet iyi tesir bıkak-
mıştır. Nitekim bizim arkamızdan diğer mem
leketler de tanımış, temaslara geçmelerdir. 

Yunanistan'a görevli olarak gitmedim, gl-
dşim şahsandır. M3mleketime bu temaslardan 
fayda sağlıyacağıma inanarak fittim. Oralan 
tanırım, insanları tanırım, imkânlarım vardı, 
bunun için g'ttim. İnanıyorum İd, jcopoliH: 
durum itibariyle Türkiye ile Yunanistan'ın 
adalarındaki meselelerini halledsr3k işbirliği 
yapmaları büyük toydadır. Gerçekten Türki
ye *h Yunamstcin aynı tehlikelerle karşı kar
şıya 1ırla?. Bilhassa Orta - Doğu'da Haziran 
harbinden sonra moydana gelen bunalım bu iş
birliğini bir kat daim zorlamadadır. Akdo-
nh'de ytni bir filonun mevcudatı, bu filo
nun b'lhassa Suriye ve Mısır'da üslnre sa¥-
bolması vo belki yalan zamanda Cemvir'de 
dT üslere sahibolacr-Ttf. b*.ı durum işbirliğine 
yari bir zaruret vçroektcdir. Ayrıca iktisadi ir-
birliğ'nde de büy'ik fayda vardır. Türkiye ile 
Yunanistan aynı ürünleri yetiştirirler. 

Turbm konusunda da işbirliği mümkünd'ir. 
Azfr arkadaşlarım; Yunanistan konusu Av-

rnm Konseyinde r1^ fle a^ndı. A^m™, Kn-n-
, eeyi bundan evvelki ^cnel kurul toplantısın

da Yunanis*ana' bir heyet gönderilmeye ka
rar vermişti. Bu heyet bir rapor hazırlamış
tı. Raporu hazırlıyanlardan biri bir Hollanda
lı milletvekili, diğeri İngiliz İşçi Partisinin Mec
lis Grup Başkanı idi. Rapor esaslı bir rapordu. 
Ancak teklif ettiği bizi kararlar önemli idi. 
Karar tekliflerinde Anayasayı incelemek, refe.-
randumu seçimi incelemek üzere müşahit gön
derilmesi teklif ediliyor ve eğer 1969 senesine 

kadar Yunanistan demokratik rejime dönmez
se Avrupa Konseyinden ihracını teklif ediyor
du. Bunlar ağır tekliflerdi. Müstakil bir dev
letin kabul edomiyeceği tekliflerdi. Bunları 
yumuşatmak, kabul edilebilir hale getirmek 
maksadiyle bir tadil teklifi sundum. Bâzıları
nın dediği gibi bankasının teklifine katılma
dım. Teklifim «Mücahit» ve «ihraç» kelimele
rinin kaldırılması idi. Burada tek başıma oy 
kullandım. Avrupa Konseyi kurallarına göre 
bu hakkım idi. Çünkü Avrupa Konseyi 18 
memleketten gelmiş üyelerin katıldığı bir nevi 
Avrupa Parlâmontosudur, burada üyeler bir 
nevi Avrupa milletvekilidirler ve tek başlarına 
oy kullanırlar. Şahsan oy kullanırken, hele ev
velden verilmiş karar yoksa, oy kullanmak ga
yet tabiîdir. Aynı memleketin Avrupa Konse
yi üyeleri çok defa4 ayrı şekilde oy kullanırlar. 

Bu, Yunanistan konusunda da, meselâ İn
giltere'nin, sosyalistlerin ayrı, muhafazakârla
rın ayrı rey kullanıcı da bunun bir delilidir. 
Esasen Avrupa Konseyinde parti grupları gi
bi gruplar vardır. Sosyalist grup, Hıristiyan 
damokrat grup, liberal grup, muhafazakâr 
grup ve bağımsızlar grupu gibi. 

BAŞKAN — Sayın Gülek, lütfen bağlayın. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, Yunanistan'ın insan haklarına 
dayanan bir demokratik rejime dl'nüşü hepimi
zin arzu ettiği bir istek olduğu Kn, buna doğ
ru giden yolun ihraç ile, tehdit, müşahit gön
derme ile millî haysiyetini rencide etmek değil, 
bilâkis tatlılıkla ve onu teşvikle elde etmenin 
doğru olduğuna inandığım için bu tadil teklifi
ni yaptım. 

Yunanistan konusunda Türkiye'nin sen al
dığı kiyasetti tedbir yerinde olmuştur. Türki
ye'nin ilk olarak Yunanistan'ı tanımış olması, 
gerek Yunanistan'da gerek Yunanistan dışında 
iyi tesir bırakmıştır. Benim maruzatım bunlar
dı:-, saygılar sunarım muhterem arkadaşlarım. 

$. —. 15 Şubat 1968 Perşembe günü başlıya-
cak 1968 malî yılı bütçesi üzerinde yapılacak gö
rüşmelerin programına ait Başkanın açıklaması. 

BAŞKAN -— Muhterem milletvekilleri; şim
di bütçenin sunuşunu yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 yılı bütçe gö
rüşmeleri için Başkanlıkça bir program hazır-
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lanmış olup, sayın üyelere dağıtılmıştır. Buna 
göre 15 Şubat 1963 Perşembe gününden itiba
ren her gün saat 10 dan 13 e ve 14,30 dan 
19,30 a kadar toplantılara devam olunacak ve 
günlük program saat 19,30 a kadar bitirileme
diği takdirde gece toplantısı yaparak o günkü 
program n3tic3İen'lirilcc3ktir. 

15 Şubat 1963 Perşembe gününden itibaren 
bütçe görüşmelerinin bitimine kadar bu şekil
de hareket edilmesi hususunu tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Parti grupları temsilcilerinin, bütçe 
görüşmeleri usulü ile ilgili önergesi. 

BAŞKAN — Parti gruplarının müştereken 
hazırlayıp verdikleri bir önerge vardır, şimdi 
onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 yılı bütçesinin gününde bitirilmesini 

sağlamak ve konuşacak sayın üyelere imkân 
vermek üzsre (Bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler ile bitimindeki gruplar sözcülerine veri
lecek son konuşmalar hariç) gruplar sözcübri-
nin yazılı vo sözlü konuşmalarının Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi dışında kalan bütçeler için 
29 dakika ve Millî Eğitim -Bakanlığı bütçesi 
konuşmalarının 30 dakika ile sınırlandırılması
nı ve gruplar adına ikinci defa yapılacak gö
rüşmelerle şahıslar adına yapılacak konuşma
ların da 10 ar dakika ile tahdidini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu Adına 
Artvin Elâzığ 

S. Osman Avcı Kemal Satır 
• 

G. P. Grupu Adına Y. T. P. Grupu Adına 
istanbul Erzurum 

Coşkun Kırca Nihat Diler 
T. t. P. Grupu Adına M. P. Grupu Adına 

Diyarbakır İçel 
T. Ziya Ekinci Kemal Ataman 
BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile Amerika'ya giden Adalet Ba
kanı Hasan Dinçcr'e Devlet Bakam Hüsamettin 
Atabeylinin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/864) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile Amerika'ya giden Adalet Baka

nı Hasan Dlnçor'in dönüşüne kadar, Adalet Ba
kanlığına Dovlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Patrikhane ve Ruhban Okulunun kapatılması 
ve Patrik'in sınır din edilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair önerge
si ve Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(2/322), (4/294) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1 . 6 . 1966 tarihinde \ ük.3ök j^a-»kanlığ-nısa 
vermiş olduğum «Patrikhane ile Ruhban Okulu 
nun kapatılması ve Patrikin sınır d r ı edilme 
si hakkındaki kanun» teklifim, havale edildi 

, ği Dışişleri Komisyonunda 1 yıl, 8 ay, 8 gün 
den beri beklediği halde henüz gündeme alın 
madığından içtüzüğün 33 ncı maddesi gereğin 
co Meclis gündemine alınmasını arz vo teklif 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 2/322 

dosya sayılı Patrikhane ile Ruhban Okulunun 
kapatılması ve Patrik'in sınır d r ı edilmesi hak
kındaki kanun teklifi, komisyonumuzun gün-̂  
deminde olup, işlerin çokluğu dolayısiyle he
nüz görüşülme imkânı bulunamadığından en kı
sa zamanda- komisyonumuzca sonuçlandırılaca
ğını ve keyfiyetin içtüzüğün 36 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrası uyarınca Genel Kurula sunul
masını, saygılarımla rica ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Çanakkale 

Muammer Baykam 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Reşat Özar-
da, söz mü istiyorsunuz efendim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) •— Takririmi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz. 
Buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bundan bir sene se
kiz buçuk ay evvel Millet Meclisi Riyasetine 
Patrikhane ile Ruhban Okulunun kapatılması 
ve Patrik'in sınır dışı edilmesi hakkında bir 
kanun teklifi verdim, tki seneye yakın bir sü
reden beri bu kanun teklifim Dışişleri Komis
yonunda ele alınmadı. Bu komisyonun zaman za
man, üç ay, beş ay, gündeminde başka tek bir 
iş olmadığı halde sırf bu kanun teklifini görüş
memek için bu teklif gündeme alınmamıştır. 
Sorduğum zaman, «Dışişleri Bakanımız komis
yona gelip izahat verecek, onun için bunu gün
deme alamadık» diye cevap veriyorlardı. Sa: 
ym Dışişleri Bakanımızın Avrupa'da çok meş
gul olduğu, vakit buldukça Türkiye'ye uğra
yıp birkaç gün içinde buradaki işleri tanzim et
tikten sonra tekrar Avrupa'ya döndüğü malû
munuz olduğuna göre, bu kanun teklifinin da
ha senelerce, burada görüşülmesinin mümkün 
olamıya.cağı kanaatine vardığımdan, Meclis 
gündemine alınması için bu takriri vermiş bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Patrikhanenin kapa
tılması ve Patrik'in sınır dışı edilmesi, Tür
kiye'nin millî menfaatleri bakımından bir zaru
rettir. Hiçbir zaman dünya devletleri Türkiye'
de din adamlarına, din müesseselerine karşı bir 
skilerj i var, bunlar hudut dışı ediliyor, diye bir 
tepki gösteremez. Çünkü Türkiye'de Türk Or
todoksları için bir Patrikhane ve bir patrik 
vardır. Binaenaleyh Türkiye'deki ekalliyetin 
dinî vecibelerini yerine getirdikleri bir Patrik
hane ve,bağlı bulundukları bir Türk Patrik! 
hanesi mevcudolduğuna göre, doğrudan doğru
ya bütün dünya Hıristiyanlarının ve Ortodoks-
larının din merkezi vazifesini gören bir Rum 
Patrikhanesine Türkiye'de ihtiyaç yoktur. 

Bugün Türkiye'de Yunanistan dostluğun
dan bahsederler ve Sayın Kasım Gülek arkada
şım sık sık burada bunlardan bahseder. Kusu
ra bakmasınlar; ben bir şeye inandım, Atalar 
sözüdür; «Domuzdan post, Yunandan dost ol

maz» derler, ben bu inançtayım. Yunanistan'la 
bir dostluk yapacaksak herşeyden evvel Yuna
nistan'ın istanbul'daki Megolo ideasının ta
hakkuk ettirilmesi için bulundurduğu bir fesat 
ocağı olan Patrikhaneyi Türkiye'den alması lâ
zımdır. Yunanistan bir taraftan Atina'yı resmî, 
siyasi başkent, İstanbul'u da dinî başkent ka
bul etmek suretiyle Türk toprakları üzerinde 
İstanbul'daki patrikhane dolayısiyle emeller, 
gayeler beslediği müddetçe Yunanistan'la bir 
dostluk anlaşması yapmamıza, kurmamıza im
kân ve ihtimal yoktur. 

Ruhban Okuluna gelince muhterem arka
daşlarım; Lozan Anlaşmasına göre her memle
kette ekalliyet okullarının bulunması lâzım
dır. Bizim Batı Trakya'da ekalliyet okulları
mız vardır. Yunanistan'ın da Türkiye'de Rum 
halkı için ekalliyet okulları vardır. Ancak 
Heybeli Ada'daki Ruhban Okulu bugün, İs
tanbul'daki Rum Hıristiyan azınlığına dinî eği
tim yapmak, din adamı yetiştirmek gayesinden 
uzaklaşmıştır. Bugün İstanbul'daki Ruhban 
Okulu Türkiye'deki değil, bütün dünya üzerin
deki Ortodoks kiliselerine papaz yetiştiren bir 
müessese haline gelmiştir. Bunu şöyle mütalâa 
edelim; bugün Türkiye'kendi hudutları içeri
sindeki Türkiye'deki bütün imam - hatip okul
larını kapatsa ve gidip Yunanistan'da Batı 
Trakya'da, meselâ Gümülcüne'de bir imam - ha
tip okulu açsa ve Türkiye'deki bütün camile
rin imam ve hatiplerini buradan göndereceği 
öğrencilerle, Yunanistan'da açacağı imam -
hatip okulundan yetiştirmek yoluna gitse bu 
hareketimizi Yunan Hükümeti nasıl karşılar, -
buna müsamaha eder mi ve bize karşı ne iddia
lar ileri sürmez?. Şimdi, bunun karşılığında is
tanbul'daki bu Ruhban Okulu Türkiye'deki 
Hıristiyanlar için değil, Yunanistan'dakiler 
için de değil, fakat bütün dünyadaki Orto
doks kiliselerine papaz yetiştiren bir müessese 
haline gelmiştir. Doğrudan doğruya Patrikha
nenin emrinde Türkiye'de.bir casus yuvası, bir 
fesat ocağı halinde vazife görmekte olan bu 
müesseselerin yurdumuzdan atılması zamanı 
gelmiş ve geçmiştir muhterem arkadaşlar. Kıb
rıs'ta dört seneden beri bir Papaz Makarios'un 
hakkından gelemedik. Her zaman koskoca mil
letin haysiyetiyle oynadı. Hiç olmazsa Türki
ye'de Türk vatandaşı olan bir papazın hakkın-

— 420 - ^ 



/ 

M. Meclisi E : 40 

dan gelelim; Bunu da yapamıyacak olduktan 
sonra, artık bu memlekette millî iradeden bah-
setmiyelim, muhterem arkadaşlar. 

Hepinizden rica ediyorum; teklifimi müs
pet karşılayınız, Meclis gündemine alınsın. Bu
rada müzakere edilir, Patrikhanenin kapatıl
masını, Patrik'in sınır dışı edilmesini, Yüce 
Milletin temsilcileri olarak tensibederseniz, oy
larınızla bu meseleyi halledersiniz. Yoksa, böy
le bir kanun teklifini seneler senesi komisyon
da uyutmakta memleketin en önemli bir der
dine deva bulamayız. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı, buyurunuz 
efendim. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI SET-
TAR İKSEL (İstanbul) — Muhterem milletve
killeri; Sayın özarda'nın, Patrikhanenin ve 
Ruhban okullarının Türkiye'den çıkarılması 
hakkındaki kanun teklifi, 1966 Haziranından 
beri Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş bu
lunmaktadır. Bu teklifler bugün komisyonun 
gündemindedir ve müzakere edilmek üzeredir, 
hattâ üzerinde görüşülmüştür. 

Sayın özarda meselenin esasına da biraz te
mas ettiler. Ben işin esasına girmiyeceğim. Fa
kat, mevzuun ehemmiyeti açıktır. Bu itibarla, 
komisyonumuzda, işin evvelâ başka komisyon
larda da görüşülüp görüşülmemesi müzakere 
edilmiştir ve meselenin esası da yakında komis
yonda intacedilecektir. işin ehemmiyeti de göz 
önünde tutularak, komisyona bir müddet da
ha - bu teklifin görüşülmesi için - vakit veril
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, öner
ge sahibi önergesini izah etti; komisyonda ge
cikmeden bahsetti. Komisyon Başkanı da, tek
liflerin sebebini ve işin ehemmiyetini belirtti
ler. önergeyi okuttum. Komisyon Başkanından 
gelen tezkereyi de okuttum, izahlarını da yap
tılar. 

Şimdi, Sayın Reşat özarda'nın önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum. 

önergenin gündeme alınmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Gürültüler, «Kabul edilmiştir Sayın Başkan, 
yeniden sayınız» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, efendim, o kadar bâ-
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riz görünüyor ki... (Gürültüler, «Oylamayı ye
niden yapınız» sesleri) 

Efendim, kararımı tefhim ettim, çok bariz 
olarak görünüyor. Onun için itirazlara lüzum 
yok, rica ediyorum. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
\3S sayını Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki kanun tek
lifinin gündeme alınmasına dair önergesi ve 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (2/51, 
206, 247,ı 249, 313, 380, 482), (4/297) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın öner
gesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 . 12 . 1966 tarihinde Yüksek Başkanlığı

nıza vermiş olduğum «38 sayılı Anayasa niza
mım, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiil
ler hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkındaki kanun» teklifim havale edil
diği Anayasa Komisyonunda, 14 aydan beri 
müzakere edilmediğinden, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Meclis gündemine alınma
sını arz ve teklif ederim. 

s Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Bu Önerge ile alâkalı komis
yonun da bir tezkeresi vardır, onu da okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzda bulunan 2/247 esas No. 

lu Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nın ve 2/380 esas No. lu Aydın Millet
vekili Reşat Özarda'nın 7 Mart 1962 tarih ve 
38 sayılı Tedbirler Kanununun yürürlükten 
kaldırılması hakkında* kanun teklifleri, 2/249 
esas No. lu Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, 624 sayılı Devlet Personel Sendikala
rı Kanununun 14 ncü maddesinin «i» fıkrası
nın yürrülükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifi, 2/313 esas No. lu izmir Milletvekili C. 
Hakkı Selek ve 4 arkadaşının, topraksız ve az 
topraklı köylü ailelerini topraklandırma kanu
nu teklifi, 2/482 esas No. lu Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'in Devlet Di
lindeki Birliğin Sağlanması hakkında Kanun 
teklifi, 2/51 esas No. lu Konya Milletvekili Fa-
kih özfakih ve 14 arkadaşının, Nafaka Ala-
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caklarmın yabancı memleketlerde tahsili ile il
gili sözleşmeye katılmamızın uygun bulundu
ğuna dair kanun teklifi vo 2/206 esas No. lu 
Huğla Milletvekili Turan, Şahin vo 16 arkada
şının, Toprak Reformu Kanunu teklifi komis
yonumuzun gündeminde olup, hicrin çokluğu 
ve Karma Komisyon olarak, süreli işlerden 139 
aded dosyanın görüşülüp karara bağlanması 
mecburiyeti gibi sebeplerle müzakerelerine im
kân bulunamadığı ve en kısa zamanda komis
yonumuzca intacolunacağınm içtüzüğün 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genci Ku
rula sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Anayasa Komisyonu Balkanı 
Erzurum 

İ. Hakkı Yıldırım 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda,. önerge 
sahibi olarak söz istiyorsunuz,, buyurunuz. 

Sayın özarda, istediğiniz söz, önergenizin 
izahı vo teklifinizin gündeme almmamasıvsebe
biyle gündeme alınması içindir. Verilen söz, 
teknik mevzulara münhasır olmak üzeredir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, srym milletvekilleri; kanun teklifi bir 
maddeden ibarettir. Yeni bir kanun yapılması 
değil, bir kanunun yürürlükten kaldırılması
dır. Tek maddede, «33 sayılı Anayasa nizamı
nı, millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiil
ler hakkındaki kanun yürürlükten kaldırılmış
tı?.» dan ibarettir. Binaenaleyh, bu kanunun 
yeniden tanzim edilmesi gibi, bir komisyondan 
geçmesini gerektiren teknik bir tarafı yoktur. 
Bir maddelik bir kanunla, bu kanun kabul edil
diği takdirde, 33 sayılı Kanun yürürlükten 
kalkar. Kabul edilmediği takdirde, yürürlükte 
kalır, devam eder. 

Muhterem arkadaşlar; bu?ün Millet Mecli
sine gelen dokunulmazlıkla ilgili dosyaların 
yarısından fazlası, 33-soyılı Kanunu ihlâl suçun
dan ileri gelmekledir. Bugün bu kanun, doğ
rudan doğruya söz ve yazı hürriyetini tahdidc-
den bir kanundur. Bu kanunun yürürlükte kal
ması her gün isnatları artırmaktadır. Esasen 
bu kanunun tatbikatı bize FU gerçeği göstermiş
tir ki, fikir ve söz hürriyetleri kanunlarla tah-
didedilemez. Ne kadar ağır cozalar konuba 
gerçekler söylenir ve böylelikle bu kanun ölü 
olarak doğmuştur, yaşamaktadır. Binaenaleyh, 
sizden istirhamım; gündeme alınız ve ilerdeki 

bir günde müzakeresini yaparız. Bir maddelik 
kanundur, ya kabul edersiniz, 33 sayılı Kanun 
yürürlükten kalkar, yahut reddedersiniz halen 
vatandasın devam cdegelen şikâyetleri de de
vam eder gider. Sorumluluk sise ait, ben göre
vimi yapıyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) -r- Muh
terem arkadaşlarım, 33 s?yılı Tedbirler Kanu
nu da bugünkü Anayasa Komisyonu toplantısı 
gündeminin birinci maddesini tenkil ediyor. 
Filhakika 1963 yılında verilmiş bulunan bu 
kanunun imzasına dair Reşat özarda'nm tekli
fi bugüne kadar komisyonumuzda görüşüleme
miştir. Görüşülemeyiş sebebi, Adalet Bakanlığı
nın görüşünü belirtmek için sürekli olarak me
hil istemesi hususudur. Bu^ün komisyonumuz 
bu konuyu görüşecektir. 

Kanunun bir maddeden ibaret oluşu komis
yonun fonksiyonunu ortadan kaldırmaz. Bir 
kanunu yaparken ne ölçüde ciddi düşünmek 
lâzımgelirse ilga ederken do aynı ciddiyeti, 
aynı ihtimamı, aynı dikkati göstermek zarure
ti aşikârdır. Bu bakımdan biz sadece 150 civa
rında bu sene dosyayı tetkik edip mazbatala
rını tanzim etmiş bulunduğumuzu, elimizde bu
lunan 5 - 6 dosyadan da birinin bu teklif ol
duğunu, bunun da bu hafta içerisinde hepsinin 
komisyonumuzdan çıkacağını zannediyorum. 

Bununla beraber takdir Yüce Kurulunu-
zundur. Derhal görüşülmesi münasip görülürse 
komisyon olarak biz buna da itiraz etmeyiz. 
Say3*ılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge 
sahibi izahat vo";di. Sayın Komisyon Başkanı 
da sebebini arıkladılar. 

Şimdi, kanun teklifinin gündeme alınması 
hakkındaki takriri oyunuza sunuyorum. Gün
deme alınmasını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmiyenler... 

Anlaşılmadı arkadaşlar, tekrar oylatacağım. 
(Gürültüler.) Ben buradan daha nazır görüyo
rum efendim. 

Kanun teklifinin gündeme alınmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Gündeme 
alınmasını kabul etmiyenler... Gündeme alınma
sı kabul edilmiştir. 
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7. — Samsun Milletvekili tlyas Kilıç'ın, Ma
liye Bakanlığı mensuplarına malı görev tazmi
natı verilmesi hakkındaki önergesi ve Plân Ko
misyonu Bakanlığı tezkeresi. (2/395), (4/295) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Maliyo Bakanlığı mensuplarına malî görev 
tazminatı verilmesi hakkında yapmış olduğum 
kanun teklifini Bütçe Plânlama Komisyonunca 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre 45 gün zar
fında bir karara bağlanması icabederken gere
ği yapılmamıştır. 

Teklifimin No. sı 2/395 tir. 
Mezkûr maddeye göre gündeme alınarak 

Yüce Meclisçe müzakere ve karara bağlanma
sına müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

BAŞKAN— Plân Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresi vardır, bunu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve 9 arka

daşının Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında 5 . 6 . 1963 tarihli ve 1996 sr;ulı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi takabbül edilmek ünerc komisyonumu
zun gündeminde bulunmaktadır. İdlerin çoklu
ğu dolayısiyle şimdiye kadar görüşülememiş 
olan bu kanun teklifinin en kısa zamanda ko
misyonumuzca neticeye bağlanacağını ve key
fiyetin içtüzüğün 33 ncı maddesinin 2 nci fık
rası uyarınca genel kurula sunulmasını saygı
larımla rica ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Yerine 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) —- Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; İçtüzüğün 36 ncı mad
desinin birinci fıkrası gereğince komisyonların, 
kendilerine muhavvel evrakı âzami 45 gün için
de bir karara bağlayıp icabeden yere gönder
mesi lâzımgelir. Yahut komisyon başkanı bu 
lâzimeyi yerine getirmediğini Yüce * Meclise 
ilân eder, aksi halde teklif sahibi, teklifinin 
Yüksek Meclise bu müddet içerisinde komis
yonca is'af edilmediğinden şevkini ve görüşül
mesini talebeder. İşte bu sebebe istinaden ben 

şimdi, Plân Komisyonunda Maliyo memurlarına 
mali görev tazminat kanun tasarımın 2.8.1967 
tarihinden i.ibaren komisyonda bulunduğun
dan dolayı zamanında bir karara bağlanmadı
ğı, gerekçesiyle Yüksek Meclise arz etmek isti
yorum. Sebep; muhterem arkadaşlar, bugün 
22 milyar liralık bütçemizin bu parasını vergi 
mükelleflerinden toplayıp bütçeye, Hazineye 
teslim edecek olan kişiler Maliye Vekâletinin 
bünyesinde olan kimilerdir. Binaenaleyh, para
nın toplanmasında vo bütün diğer âmme inleri
nin görülmesinde en büyük vazifeyi üzerine 
verdiğimiz kişilerin bu kanun teklifiyle ihti
yaçları ve bu hizmetlerinin karşılığı, kendileri
nin maddi yenden tatmin edildiği takdirde bu 
vazife ve bu kanun bu maliye memurlarına bir 
hizmet aşkı ve daha çalışma, fazla çalışma zev- . 
ki verecek.ir. 

Şimdi belki denecektir İri, aynı mahiyette 
komisyonda birçok kanun teklifleri vardır, doğ
rudur. Ama kabul etmek lâzımgelir ki, yıllar
dan beri biz bu komisyonlardan mütemadiyen 
birçok vekâletlerin memurlarına ru veya bu 
yoldan tazminat veya muhtelif usullerle kanun
lar çıkartıp tatmin ettiğimiz halde esas vazi-
veyi gören vo o kimilerin ve diğer bütün ba
kanlıkların hizmetlerinin yürütülmesi iç'n mem
leketin muh'elif köşelerinde binbir türlü mah
rumiyet içerisinde çalışan mal'ye memurlarına 
maalesef her hangi bir şey yapmamış durum
dayız. 

Sayın Maliye Bakanı bu kanun teklifi ko
misyonda görüşülürken lâzımgelen bütün mü-
zahareti göstermiş ve bu kanunun çıkarılması 
için kendisinin ve bakanlığının her türlü yar
dımda bulunabileceğini do, büyük bir samimi
yetle beyan etmişlerdi. Binaenaleyh, Bakanın 
aynı samimiyet ve aynı çaba içinde bulundu
ğunu bildiğime ve Yüksek Komisyon bu vazi
feyi yapmamış olduğuna göre, Yüksek Meclis
ten, bu teklifimin biran evvel Meclis Heyeti 
Umumiyesine alınabilmesi için takririmi kabul 
etmesini rica ediyorum. Maliye memurlarına 
gelecek bütçemizin ve gelecek yılların çalışma
sında büyük bir kamçı vazifesini görebilecek 
olan, hizmet aşkı vaıifesini aşılıyacak olan bu 
•asarının kabul edilmesinde büyük fpyda var
dır zannıyla bu teklifi yapmış bulunuyorum, 
takririmin lehinde oy kullanacağınızı tahmin 
ederek hepinizi saygı ile selâmlarım. 

_ 4 2 3 — 
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BAŞKAN — Sayın Nuri Bayar, Komisyon 
adına izahat vereceksiniz, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA
YAR (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bundan bir müddet evvel bir başka 
arkadaşımızın talebi üzerine Yüce Heyetinize 
maruzatta bulunmuş ve Bütçe Komisyonunun 
1968 bütçesini hazırlama, müzakere etme ve mec
lislere sevk etme göreviyle mütehalli bulunduğu 
cihetle diğer kanun teklif ve tasarılarına baka-
madığım ifade etmiştim. 

Şimdi ilyas Kılıç arkadaşımızın teklifi hak
kında da aynı maruzatımı tekrarlamak mecbu
riyetindeyim. Ancak şu kadarını ifade etmek is
terim ki, malî görev tazminatı hakkında Plân 
ve Bütçe Komisyonu bu görevliler için iyi niye
tini göstermiş ve geçen devre bu arkadaşlarımı
za muayyen bir tazminat verilmesini kabul et
mişti; fakat devre sona erdiği için görüşüleme
di şimdi Bütçe Komisyonuna tekabbül için gel
miştir. Ancak ifade ettiğim gibi, mahmul bir 
komisyon olması ve bütçeyi de zamanında mec
lislere yetiştirmekle görevli bulunması dolayı-
siyle teklif görüşülememiştir. Martın başından 
itibaren bu teklif ve tasarılar müzakere olun
maya başlanacak ve Yüce Heyetlere sevk edile
cektir. önergenin reddini arz ve talebederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge 
sahibinin ve Komisyon adına Sayın Nuri Bayar'-
ın izahatını dinlediniz. Şimdi bunu da oylarımız
la halledeceğiz. 

Saym ilyas Kılıç'm bu kanun teklifinin gün
deme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
olunmamıştır. 

8. —• Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Hazinece siyasi partilere yapılan para 
yardımının seçim yoliyle grup teşkil eden bütün 
partilere teşmiline dair kanun teklifinin günde
me alınması hakkındaki önergesi ve Adalet Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi (2/238, 4/293) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına \ 
Hazinece siyasi partilere yapılan para yar

dımının seçim yoliyle grup teşkil eden bütün 
partilere teşmili gayesiyle vermiş olduğumuz 
kanun teklifi 15 . 2 . 1966 tarihinden beri Ada
let Komisyonunda beklemektedir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesinde belirtilmiş olan 
1,5 aylık süre fazlasiyle geçmiş bulunduğundan, 
teklifimizin bu maddenin hükümleri gereğince 
Meclis gündemine alınması hususunun oya vaz'-
edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Saygılarımla. 
12 Şubat 1968 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Komisyonun bir yazısı vardır, 
onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzda bulunan 2/238 esas kayıt 

numaralı, Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve 12 arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 74 ncü maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
Komisyonumuzdaki tasarı ve tekliflerin çokluğu 
ve gerekse Karma Komisyon olarak içtüzüğe 
göre süreli işlerin öncelikle görüşülüp karara 
bağlanması mecburiyeti sebepleriyle müzakeresi
ne imkân bulunamadığı ve Komisyonumuzca kı
sa zamanda intacolunacağımn içtüzüğün 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genel Ku
rula sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

i. Hakkı Tekinel Y. Sözcü 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

BAŞKAN — Buyurunuz önerge sahibi Sayın 
Emre. Esasa girmeden, teknik meseleleri izah 
ediniz lütfen. 

SÜLEYMAN ÂRİP EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar; kanun karşısında eşit 
muamele istemek Jıer vatandaşın, her milletve
kilinin ve her siyasi teşekkülün hakkıdır. Öner
geme mevzu yaptığım kanun teklifimiz, Siyasi 
Partiler Kanununun partilere Hazine yardımı 
yapılmasını âmir olan 74 ncü maddesindeki ada
letsizliğin giderilmesi maksadiyle bundan tam 
iki sene evvel Meclise verilmiş, Adalet Komisyo-n 
nuna havale edilmiş ve bu komisyonda bekle
mektedir. 

Şimdi, bizim teklifimizden iki sene sonra ay
nı mahiyette aynı kanunun aynı maddesindeki 
adaletsizliği izale maksadiyle başka milletvekil
leri tarafından verilen ikinci bir kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikle müzakeresi içn önerge 
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verildi ve bu önerge kabul edilerek kanunun bir 
celse evvel tümü üzerindeki görüşmelerine baş
lanılmış oldu. Meclisimizde aynı maksatla veril-

/ miş önerge mevcuttur. Biri hakkında hususi bir 
usul takibedilmektedir, öncelikle, ivedilikle mü
zakeresine başlanılmış bulunulmaktadır. Diğeri 
için Adalet Komisyonu işlerinin çokluğu dolayı-
siyle, henüz müzakereye alınamadığını tezkere
sinde bildirmektedir. Bu, ne Anayasa esaslarına, 
ne Meclis ve komisyon çalışmalarındaki ciddi
yete ve ne de sair eşitliği düzenliyen kanunla
rımıza uygun olan bir haldir. Bu itibarla, ma
dem ki, Yüce Meclis bir 74 ncü maddedeki ada
letsizliği gidermek için bir prensip kararına var
mıştır, bu hususu müzakereye başlamıştır, o hal
de bu adaletsizliğin giderilmesini istihdaf eden 
aynı prensip meselesine taallûk eden bizim tekli
fimizin de gündeme alınması, hattâ birleştirile
rek müzakere edilmesi iktiza eder. Kaldı ki, 
hangi teklifin bu adaletsizliği daha fazla gide
rebileceğini Yüce Meclisimizin anlıyabilmesi 
için her iki kanun teklifinin de müzakere edil
mesi ve bizim teklifimizin de esbabı nracibesinin 
Heyetinize arz edilmesi gereklidir. Bu itibarla 
Meclisin mukayese yapma imkânı da bu önerge
mi kabul ettiğiniz takdirde açılmış olacaktır. 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi belki de bu kabil usul 
çatışmalarını ve aksaklıklarını gidermek için 
konulmuştur. Aksi halde bu imkân açılmamış 
olsa, idi, bilhassa muhalefet partilerinin ve mu
halefete mensup milletvekillerinin verdiği tek
liflere kanun kadük oluncaya kadar belki de 
müzakere imkânı açılmamış olurdu. 

Bu itibarla, tarihe tescil edilecek olan bir 
adaletsizliği, bir gayriâdil muameleyi önlemeni
zi istirham maksadiyle bu önergeyi vermiş bulu
nuyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu lehinde mi söz 
istediniz?... («Vazgeçti» sesleri) 

Sayın Kodamanoğlu aleyhinde söz istediniz. 
Buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 

arkadaşlarım, bugünkü gündemimize nazaran 
haftada bir kere ele alabildiğimiz ve Hükümet 
murakabesine esas olan sözlü sorular ve genel 
görüşmeler görüşülecektir. Yarından itibaren 
de bildiğiniz gibi bütçe çalışmaları baslıyacak-

* tır. Binaenaleyh, daha uzun müddet sözlü soru
lara ve genel görüşmelere sıra gelemiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu öner
genin aleyhinde, gündeme alınmaması hakkın
daki esbabı mucibenizi lütfen söyleyiniz. Mecli
sin^ çalışması ile alâkalı bir önerge değil bu... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şu 
hususun tavzihinde fayda var efendim, belki 
bendeniz yanlış anladım... 

BAŞKAN — Yanlış anladıysanız diğer ar
kadaşınız gibi vazgeçersiniz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — An
ladım efendim, tavazzuh etsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tavazzuh edecek bir şey yok 
efendim. Her şey açık. Bir arkadaş bir önerge 
vermiş, kanun teklifim komisyonda gecikti diye 
gündeme alınmasını istiyor. Geldi, izahat verdi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Me
sele bundan ibaret değil mi efendim? Vazgeç
tim. 

• BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Süleyman Arif Emre arka
daşımızın filhakika komisyonumuzda bahsettiği 
şekilde bir kanun teklifi vardır. Komisyonumuz 
size dağıtılan evraklardan da görüldüğü veçhile 
bu Meclisin en yüklü komisyonudur ve Meclise 
en fazla kanun teklif ve tasarısını sevk eden ve 
gündeme girmesini temin eden İkomisyon da 
Adalet Komisyonudur. Bu arada dikkat edersek 
dönem dönem Adliye Komisyonunun getirmiş 
olduğu tekliflerin aşağı - yukarı pek çok kısmı 
konuşulamamakta ve tekrar komisyonumuza 
iade edilmektedir. 

Şimdi, son zamanlarda Meclisimize başka 
bir hal arız olmuştur. O da geçici komisyon teş
kilidir. Bugüne kadar tesbit ettiğime göre 30 u 
mütecaviz geçici komisyon vardır ve bu geçici 
komisyonların tamamına da Adalet Komisyo
nundan üye seçilmektedir. 

Diğer taraftan gerekçe, olarak ileri sürmüş 
olduğumuz tezkeremizde de belirttiğimiz üzere, 
bu devrede müddetli bulunan teşriî masuniyet 
dosyalan da ele alınmıştır. Yukarda çalışacak
sınız, hazırlıvacaksmız, fakat bu Meclisin gün
demine girilip konuşulamamak gibi bir hava 
hâsıl olacak, bundan sonra tenkid edeceksiniz; 
böyle iş olmaz arkadaşlar. 

Burada arkadaşımızın teklifinin is'afi müm
kündür. Heyeti Umumiye bu işi bilir. Yalnız, o 
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teklifin buraya gelmesine lüzum yoktur. Sayın 
Süleyman Arif Emre arkadaşınr.sm teklifi, Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi il3 il
gilidir. İstedikleri hususlar burada görüşüimek-
to bulunan ve geçici komisyonun raporunda ya
zılı olan inlerle birleştirilebilir ve bir takrirle de 
temin edilebilir. O dosyanın buraya gelmesine 
lüzum hâsıl olmadan ayrı madde üzerinde He
yeti Aliyeniz tasarruf yapmak imkânına sahip
ti-'. Kaldı ki, geçici komisyon tenkilini kim iste
miştir? Böyle bir teklif mcvcudolduğu zaman 
\>:z umumiyetle, genci olarak şu muameleyi ya
pıyoruz, aynı konuya taallûk ediyorsa Hsyeti 
Umumiyeden bir karar daha istihsal edip geçici 
komisyona o dosyaları gönderiyoruz. Süratli 
bir kanun gelmiştir, konisvo:ıum:ız-.ııı bundan 
haberi olmamıştır ve bugünkü şartlar içerisinde 
de aynı kanun teklifi içerisinde Süleyman Arif 
Emre arkadaşımızın getirmiş olduğu teklif ka-
nunlasabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerekli 
izahat verilmiştir. 

Şimdi Sayın Süleyman Arif Emrc'nin, Mec
lisin gündemine acınmasını istediği kanun tek
lifi hakkındaki önergesini oylarınıza sunacağım. 
Bu önergenin, yani bu kanun teklifinin günde
me alınmasını 'kabul edenler lütfen ibaret buyur
sunlar... Kabul ctmiycrJor... Kabul edilmemiş
tir. 

9. — İstanbul Milletvekili TleMt Ülker'in, 
2 Haziran 1968 ele yapılarak seeivıdc yenilen 
seçmvı kütüğü yapılması hakkındaki kanun tekli
finin 1/100 sayılı kanım tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Kom'syona havalesine dair 
önergesi (1/100), (2/577), (4/296) 

BAŞKAÎT — Arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Mille i Meclisi Yaksek Başkanlığına 
«2 Haziran 1933 de yapılacak seçimde yeni

den seçmen kütüğü yapılması» haklımda kanım 
teklifimin, M'llet Meclisinin 5 . 2 . 1033 tarihli 
33 ncı Birleşiminde 1/103 sayılı tasan için kuru
lar». Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
R:§it Ülker 
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BAŞKAN — Mevcut bir geçici komisyona 
havalesini istiyor. Oylarınızda halledeceğim. 

Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

10. — Rammn Milletvekili Bahattin TJzunoğ-
lu ve arkadaşlarının, daha evvel haklarında ön
celik kararı alınmış ve bu birleşimde almaca1:, 
kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine ge
çilmişine dair önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Esasen bütçe müzakereleri vesilesiyle Hükü-
me'; icraatı en geniş şekilde denetleneceğinden 
vo bütçeyle ilgili kanun tasarı ve tekliflerinin 
bütçeden önce çıkarılmasını sağlamak amaciyle, 
ilk bir saatlik konulardan da önce, bugün, daha 
ovvel haklarında öncelik kararı alınmış kanun 
teklif ve tasarı!ariyle bu birleşimde önceliği ka
rarlaştırılacak kanun teklif* ve tasarılarının gö
rüşülmesini ve görüşmelerin bu tadarı ve teklif
lerin tamamlanmasına kadar devam etmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Samsun Rize 
Bahattin Uzunoğlu İsmail Sarıöz 

Rize 
Mazhar Basa 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, sizinki de grup 
adına mı? 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Evet, ilk defa ben istedim. 

BAŞKAN — İlk defa siz istemediniz, ilk de
fo f^rr-n TVıtaMl-c istfdilrr. 

Efendim, aleyhte söz istiyen arkadaşlarımız 
pek çok. Malûm, iki arkadaşımıza söz vereceğiz. 
Grup ad:na istiyen Sayın Esatoğlu, buyurun. 

C. II. P. GRUPU ADINA SALÂHATTÎIT 
HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Pek muh
terem arkadaşlarım; bugün Yüce Meclisimiz çok 
imin bir tesadüfle karşı karşıya bulunmakta
dır. Bir yandan bâzı arkadaşlarımız bir buçuk, 
hattâ iki sene önce yaptıkları kanun teklifleri
nin hrnüz komisyonlarda dahi tstkik edilmedi
ğini, komi s von1 ardan, bile geçmediğini bu sebep
le bu tekliflerinin Yüce Heyetinizde glindemo 
T/'ınmasm-'. dilerken, öte yandan ekspres hıziyb 
bütün İçtüzük vo Meclis teamüllerinin dışına 
çıkarak belli bir kanunu geçirmek amaciyle bu 
önerge yerilmiş bulunmaktadır. Gerçekten Msc* 
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lisin gündeminde vatandaşların, halkın hayati 
ihtiyarlarını giderecek çok ciddî kanun teklif ve 
tasarıları vardır. Anayasa Komisyonunda top
rak reformu kanun teklifimiz iki seneden beri 
beklemektedir. Tütünle ilgili, kooperatifçilikle 
ilgili, su ürünleriyle ilgili kanun teklifleri ko
misyonlardadır. Bunlar konuşulmadığı halece 
yalnız bir kanun teklifini alelacele geçirmek 
için bugün de Meclisin, Meclisteki partilerin 
yaptığı centilmen anlaşmalına mugayir olarak 
yeni bir yol açılmak ve Midisin çalışma gele
nekleri bozulmak istenmektedir. Biliyorsunuz ki 
bu Meclis Anayasa, İçtüzük, teamül ve anlatma
lara dayanarak çalıştığı takdirde partiler ara
cında huzur, sükûn vukubulmaktadır. 

Bugün, Meclisimizde Başkanlık , Divanında 
bütün partilerin temsilcileri huzurunda yamlan 
ve Midisin açıldığı 1 Kasımdan beri uygulanan 
tatbikat, Çarşamba günleri münhasıran Meclis 
arattırmaları, ve sözlü Foraların konuşulması-
d1?. Bugüne kadar bu gelenek bozulmamıştır 
ve aıla milletvekili arkadaşlarımız tarafından 
aksatılmadan bu program yürütülmüştür. Bu
gün sırf Siyasi Partiler Kanununun 74 rscü mad
desini değiştiren ve bir siyasi partiye haksız ye- / 
re, sebepsiz yere bütçeden besyüzbin lira veril
mesini amaç edinen bir teklifi Meclisten alelace
le geçirmek için Çarşamba günü Meclisin mûtat 
çalışma programı değiştirilmek istenmektedir. 
Biz her şevden önce partiler aracındaki vâlo an-
lp/'.mavp, dayanan bu çalışma düzeninin değişti
rilmesine razı olmadığımız için, bu teklifin kar
şısındayız. 

İkinci bir geleneğimiz daha var; Meclis ça
lışmalarının vo müzakerelerinin te?biM partiler 
aracındaki anlaşmalarla yapıldıktan başka bu 
gelenek, b"a çalama düzeni değiştirilmek isten
diği takdirde verilen önerge h-r şeyden önce 
Başkanlık Divanına havale edilmekte, Başkan
lık Divanı bu önerge üzerindeki mütalâasını 
tesbft ettikten sonra yüksek huznrvnuza gel 
inekte ve oylanmaktadır. Bu da Mecl'sin gele
nekleri arasına girmiştir. Çarşamba günü sözlü 
soruların ve Meclis araştırması önergelerinin 
konuşulması gelenek haline gelmiştir ve bir an
laşmaya dayanmaktadır. Eğer Meclis Başkanlığı 
parti temsilcilerinin huzurunda yapılan bu anr 
laşmaya riayet etmek mecburiyetinde ise, ki 
mecburiyetindedir, bu önergeyi oylıyamaz, Baş

kanlık Divanına sevk eder ve bir mütaakıp cel
seye getirir. Bu geleneğin bozulmasına taraftar 
değiliz. 

İkincisi; letüzük hükümlerine aykırı olarak 
komisyondan geçen ve yüksek huzurunuzda Ha
zineden beşyazbin lira sarf edileceği, verileceği 
halde beşer dakikalık konuşmayla beş kuruşun 
bile hesabını burada saatlerce yapmak ve tartış
mak zorundayız, 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, usul konuşmacı 
yapıyorsunuz. Esasa girmeyin lütfen. 

SELAHATTlN HAKKI ESATOĞLU (De-
- vamla) — Bu sebeple verilen önerge Çarşamba 

gündeminde konuşulması mûtatolan konuların 
dışındadır. Verilen önerge oylanmadan önce 
Başkanlık Divanına götürülmek zorundadır. Bx 
halamdan Meclisin geleneklerine, vâki anlaşma
lara vo mûtat çalışma programına tamamen ay-
Inrı olan ve bundan sonra yapılacak anlaşma
lara tarafların riayetini imkânsız hale getirecek 
olan önergenin dikkate alınmamasını, hattâ 
Başkanlık tarafından ova arz edilmemesini say-
p,ıl;v"t""'1a e •"T ederi m, 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, bu
yurunuz ctfendim. 

TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; partiler-
arası anlaşma sonucu ve Medis Başkanının da 
kabuliyle Yice Medisin karara bağladığı bir ça
lışma düzenini değiştirici bir önerge ile karşı 
karsıvayız. 

BAŞKAN — Sayın Ekinei. esasa girmeden, 
sadece usul yön'in'den söz ve-dim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Rivasetin tutumu üzerinde usul bakımından söz 
istiyorum. 

TARTK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bir 
önerire ile kar^ıkarşıya bulunuyorum. Bu önergo 
Mealisin denetlemeye ayırmış (Tân^u bir gündo 
kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesini ta-
lebetmektedir. 

Arkadaşlarım: Meclis Balkanının Riyasetin
de Medis Grup Baskr.nvekirerinin katlim^«iv''o 
yapılan toplantıda bir arkadaşımızın tekliiiylo 
alman karar şnd^r : «Bu varılan mutabakat dı
şında hareket adilmiyecektir." Meolisin çalışma 
r>?0T",ammı düzenleme yolunda her hrn«i bir 
teklif ge'diği takdirde bu teklif Meclis Baş
kanlığına intikal edecek, yeniden Meclis Başka-

— 427 — 
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nının Riyasetinde yapılacak toplantıda çalışma 
programı, çalışma gün ve saatleri tesbit edile
cektir» denmiştir. «Arkadaşımızın yapmış ol
duğu teklif üzerine bu karar bağlayıcı olacak 
mıdır, bütün gruplar buna ittiba edecek midir?» 
sualine Grup başkanvekilleri ve Güven Partisi 
Grup Başkanvekili Sayın Coşkun Kırca da aynı 
beyana katılmak suretiyle «Evet, grup başkan
vekilleri bütün güçlerini kullanarak alman bu 
kararın tatbik edilmesine gayret edeceklerdir» 
demişlerdir. Bu itibarla önerge sahibi arka
daşların mensubolduğu grup başkanvekillerine 
burada Meclis Başkanının Riyasetinde verdikle
ri sözü tutmak gibi bir görev düşmektedir. Ar
kadaşlarına bu va'itlerini hatırlatmak ve öner
gelerini geri aldırmak durumiyle karşıkarşıya-
dırlar. Bunu yapmadıkları takdirde gruplar-
arası iyi münasebetler, grupların Meclis Başka
nının Riyasetinde toplanarak Meclisin çalışma 
saatleri ve çalışma günlerinin tesbitine müta-
allik meselelerde artık itimat kalmıyacaktır. 
Böyle bir itimatsızlığın teessüs etmesi Meclis 
Başkanının Riyasetinde varılan kararların uy-
gulanamıyacağı endişesi gruplara hâkim olduğu 
zaman iyi bir çalışma sisteminin kurulması ve 
bir çalışma düzeninin yürütülmesi mümkün de
ğildir. 

Meclisin ilk acılısında yeniden Meclis Baş
kanlığına seçilen Meclis Başkanı Sayın Bozbey-
li'nin beyan ettiği gibi bu Meclisin ivi çalışma
sında grup baskanvekillerinin karşılıklı anlaş
malarının Meclis Başkanının Riyasetinde yap
tıkları toplantılarda aldıklara kararlara ittiba 
etmelerinin mühim rolü olduğunu belirtmişler
di. Bunu arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak is
tiyorum. Bu itibarla grup başkanvekili arka
daşlarımın kendi gruplarından bu önergeye im
za kovanlar varsa kendilerine bu. va'itlerini ha
tırlatmalarının lâzımgeldiğini tekraren belirti
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın milletvekfi 
arkadaşlarımız sık sık, Parlâmentoda kendileri
ne düşen denetleme görevini yapamadıklarından 
şikâyet etmektedirler. Bilhassa devamın sağla
namadığından şikâyet eden Meclis Başkanlık 
Divanı devamı sağlıyabilmenin en önemli şart
larından birinin gündemde yer alan sözlü soru
ların görüşülmesi meselesi olduğu üzerinde ısrar 
etmişti. Yüce Meclis de bu görüşü kabul etmiş, 

bunu karara bağlamıştı. Milletvekili arkadaş
larımızın iki sene evvel vermiş oldukları sözlü 
soruların hâlâ görüşülmesine sıra gelmemiştir. 
O halde sözlü soruların hiç olmazsa haftada bir 
gün iki saat süre ile görüşülmesine imkân ve
recek olan bu kararın ve bu çalışma sisteminin 
değiştirilmemesi iktiza eder. Buna karşı çıkıldı
ğı'takdirde Başkanlık Divanının her zaman şi
kâyet ettiği... 

CELÂL NURÎ KOÇ (Kars) — Hüsnüniyet 
sahibi değilsiniz. 

TARIK ZÎYA EKİNCİ (Devamla) — Bir 
şey mi buyurdunuz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Buyurunuz Sayın Ekinci. 
TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Devamla) — Otur

duğu yerden bana hitabediyor, bana bâzı şey
ler tevcih ediyor, bunu öğrenmeyi arzu ettim, 
nedir bu dedikleriniz? Söz alıp gelir burada ko
nuşursunuz. 

Sayın Koç, hüsnüniyet sahibi olmıyan sensin. 
"Riz sonuna kadar verdiğimiz sözü tutmuşuzdur. 
Sözüne ihanet eden sensin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşan hatibe mü
dahale etmeyin. Karşılıklı konuşma^ inin benden 
de söz almadan lütfen avağa kalkmayın. 

Siz de dinliven arkadaşlara sual sorarak ce
vap vermelerini karşılıklı konuşma haline lütfen 
sokmayın. 

Buyurunuz efendim v 

TARIK PltYA EKtNHÎ f Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Meclisin almış olduğu bu 
karar gerekince Çarşamba ffünlerinm denetle
meye ayrılması ve milletvekili arkadaşlarımızın 
verdikleri sözlü soruları takibetmelerine im
kân vermemiz ve bunu devam ettirmemiş, bu 
Meclisin çalışması ve devamın sağlanması bakı
mından, şarttır. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım, bu önerge 
neyi istihdaf edivor? Savın Güven Partisi ftru-
mına 500 bin lira Hazmeden para tahsis edilme
sini öngörüyor. Şimdi bunun süratle çıkmasının 
ne pibi bir anlamı var, bıınıt anlamıyorum. 
Arkadaşlarım beyan ederler, derler ki: bütçeye 
bağlı bir kanun teklifidir, bütçe çıkmadan ev
vel, biran evvel, kanunlaşması lâzımdır. Arka
daşlarım, böyle bir mecburiyet yok. Bütçe çık-
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tıktan sonra Martın ilk haftasında ve ikinci 
haftasında bu kanun teklifi görüşülebilir, ka
nunlaşır, kanunlaştıktan sonra bir aktarma 
teklifiyle kendilerine verilmesi öngörülen para 
pekâlâ verilebilir. Bu isticalin, süratle bunun 
geçirilmesini anlamak ve izah etmek, doğrusu 
son derece zor bir şey oluyor. Kaldı ki, bu
günkü gündemimizde son derece önemli hu
suslar var. Dün Sayın Sağlık Bakanının be
yanlarını radyodan takibedenler ve bugün ga
zetede okuyan arkadaşlar çevre sağlık meselesi
nin ne kadar önemli olduğunu ve gündemin 
ikinci maddesinde çevre sağlık meselesiyle ilgili 
bir Meclis araştırması önergesinin bulunduğunu 
göreceklerdir. Bugün Türkiye'de, Sayın Sağlık 
Bakanının ifadesine göre, bir yaşından 10 ya
şına kadar doğan her bin çocuktan 450 sinin 
dünyada rekor kıracak bir seviyede çocuk vefi
yatının mevcudolduğunu ve bunun de çevre 
sağlık şartlarının bozukluğundan ileri geldiğini 
söylemiştir, yurdun sağlık şartları ile ilgili... 

BAŞKAN — Efendim, sadede lütfen. 

TARIK ZÎYA EKlNOt (Devamla) — Gün
demin. ikinci maddesinde bir Meclis araştırması 
önereresi var. E£er bu Meclis araştırması öner
gesinin erövü«mlmesine imkân verirseniz - ki Mec
lisin denetleme görevlerinden bingidir - Sayın 
Sn^ık Bakanı bu konuda etraflı izahat verecek. 
belki Yüce Meclisiniz memleketin önemli mese
lelerinden birisivle ilgili Meclis araştırması ka
rarı vererek. Meclis araştırması için bir ko-
misvon teşkil edecektir. Bu itibarla, bu son 
derece önemli denetleme ile ilgili meseleler du
rurken hiç de müstacelivetle görüşülmesi gribi 
bir durum mevcudolmıvan bir kanunun görü
şülmesi için verilen bu önergenin oylanmaması 
iktiza eder. 

Meclise Riyaset eden Savın Baskanvekili de; 
Meclis Başkanının riyasetinde yamlan toplantı
dan haberdardırlar. O toplantıda bulunan Meclis 
Baskanvekili arkadaşlarımın da beyanı su ol
muştur ; bu kabil, çalışma programını değiştiri
ci önergelerin mehmaemken Başkanlık Diva
nına intikal yolunda gayret sarf edileceği bir 
nevi taahhüdedilmistir. O halde Sayın Başka
na düsen vazife: bu önergeyi Meclis Başkanlık 
Divanına intikal ettirmesi ve Meclis Başkanının 
Riyasetinde bir toplantı düzenlenerek, yeniden 
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çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda gün
deme alınması gerekir. Onun için önergenin red
dedilmesini talebediyorum. Bu yolda oy kullan
manızı istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, Grup adı
na istemişsiniz. Buyurun. 

KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul konuşuluyor efendim za
ten. 

G. P, GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ekinci biraz evvel burada Muhterem Başka
nımız Ferruh Bozbeyli'nin Riyasetinde yapılan 
bir toplantıda grup başkanvekillerinin birbirle
rine karşılıklı olarak izhar ettiği bâzı temenni
lerden ve. bu temennilere müteallik sözlerin tu
tulması gerektiğinden bahsettiler. Kendilerine 
prensip itibariyle hak vermemek mümkün değil
dir. Elbette ki, bu gibi sözlerin tutulması Mec
lis çalışmasının selâmeti bakımından zaruridir. 
Ancak söz tutulmasının karşılıklı bir mahiyeti 
olduğunu da Sayın Ekinci'ye hatırlatmak iste
rim. 

Yine burada Sayın Başkanvekillerinden Sa
yın Nurettin Ok'un huzurunda daha geçen
lerde yapılan bir toplantı sırasında muhterem 
Adalet Partisi Grup Baskanvekili Sabit Osman 
Avcı'nın İçtüzük tadil teklifi ile, Seçim kanunu 
tasarısının bütçeye kadar buraya gelmiyeceğini 
beyan etmesi üzerine obstrüksiyon, engelleme 
yapılmıyacağını taahhüdettiklerini, Sayın Ekin
ci ne çabuk unutmuşlardır? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) (C. H. P. sıralarından bâzı mü
dahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Binaena

leyh elbette ki, kendi verdikleri sözlerin sadece 
muteber olduğunu ve kendileri verdikleri 
sözleri tutmasalar bile, başkalarının söz 
tutmak mecburiyetini iddia etmek, olsa olsa 
bilimsel vasıflarının bir neticesi olmalıdır. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, yine eğer bir muhte
rem parti, bırakalım Grup Başkanvekilini, Grup 
Başkanı, grupunun huzurunda zannederim ki, 
grupunun verdiği söylevde basına intikal eder 
şekilde derse ki; evvelâ engelleme yapın dedim, 
sonra yapmayın, dedim, ben zaten bundan fazla 
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hoşlanmaz idim, neticede yapmamıya karar ver
dik, bu tereddütlerde bir hata varsa o benimdir 
ve engelleme yapmamaya karar verdik. Bun
ları bütün Türk efkârı umumiyesi okudu. On
dan sonra bir de baktık ki; Güven Partisi fev
kalâde cılız bir partidir, diyen o Genel Başka
nın partisine mensup zevat, Genel Başkanın 
efkârı umumiye önündeki bu sözlerini unutup 
burada beş kişi ayağa kalkmak suretiyle en
gelleme yapmayı tenezzül etti. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh Millet 
Meclisinin çalışmasını tanzim hususunda veri
len, birbirlerimize karşılıklı olarak verilen, 
efkârı umumiye huzurunda sözlerine inanılması 
gereken şahıslar tarafından verilen sözle
rin tutulması elbette ki, iktiza eder.. Eğer 
tutulmaz ise Yüce Meclis elbette ki, gündemi
ne hâkim olmak kaidesine istinaden kendi gün
demini tâyin ve tesbit etme yetkisini kullanır. 

Şimdi, Başkanlık Divanına gitti, burada 
Meclisin çalışma düzenini tesbit eden gruplar 
arası önerge oylandıktan sonra bizzat Başkan
lık tarafından yapılan ve zabıtlara sarahaten 
dercedilmiş bulunan, bir beyana göre, badema 
bu gibi önergeler milletvekilleri canibinden gel
dikten Başkanlık Divanına gitmesi ayrıca Mec
lisin bu konuda bir karan olmadıkça, ki, yok
tur, söz konusu değildir. Bu bizzat Başkanlık 
tarafından beyan edilmiş ve zabıtlara geçiril
miş bir husustur. Binaenaleyh bütçeye kadar 
engelleme yapacağız demeye ve herhalukârda 
engelleme yapmayı düşündük ama sonra vaz 
geçtik, yapmıyacağız, diyenlerin evvelâ verdik
ler bu sözleri Yüce Meclis karşısında tutmaları 
lâzımdır, ondan sonra Meclisten başkalarının 
verdikleri sözlere uygun olarak hareket etme
lerini tâlebetme hakkına sahibolabilirler. Aksi 
halde bu hakka sahibolmıyacaklardır ve elbette 
ki, Yüce Meclis gündemine hâkim olma yetki
sini burada kullanacaktır. 

Sayın Ekinci'nin bahsettikleri halk sağlığına 
mütaallik araştırma önergesi grupumuza ait 
bir araştırma önergesidir. Yalnız yine herkes 
bilir ki, Türkiye'de yine gelenekler bütçenin, 
her konuda Hükümetin en geniş şekilde denet
lenmesini sağlıyacak şekilde müzakeresi de bir 
âdettir. Binaenaleyh eğer siz haklı telâkki eder
seniz, biz haksız telâkki ederiz. Bütçeye inikası 
olacak kanunlar söz konusu ise - ki, bu önergede 

sadece muayyen bir kanundan değil, başka ka
nunlardan da bahsedilmektedir - elbette ki, bütçe
den önce bu gibi kanunların ele alınması fay
dalı bir yol olur. Bu denetlemeyi de ortadan 
kaldırmaz. Çünkü bu denstleme zaten Perşem
be günü bu ay sonuna kadar başlamak üzere 
hattâ manen, fiilen bir gensoru mahiyetinde 
olmak üzere Hükümet hakkında başlamış ola
caktır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, haksız-
mış, değilmiş, cılız partiye veriliyormuş, veril
miyormuş; bu telâş neye, bu korku neye? Ka
nun teklifi gündeme alınırsa o zaman söylersi
niz bunları, cevabını da alırsınız ve belki de 
deriz ki, eğer bir partiye 2 milyon lira para 
verilir ve eğer bu parti vatandaştan aidat top
lamakta, vatandaştan on para teberru almak
tan âciz olacak kadar halktan koptuğu için 
başkalarına ait birtakım fikirleri yaymak pa
hasına bu 2 milyonu kullanıyorsa ve eğer biz 
dersek ki, bunu kaldırın, o zaman bunun kal
dırılmasına yine sizin mi yoksa bizim mi oy ve-
receğimizide herkes görecektir. Hiç değilse bu
na fırsat verin. (A. P. ve O. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, lehte Sayın Nevzat 
Şener ve İhsan Ataöv söz istediler. 

Sayın Şener, şahsınız adına mı, grup adına 
mı? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, siz? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şahsım 

adına. 
BAŞKAN — O halde buyurun Sayın Nevzat 

Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muh
terem arkadaşlarım; grup adına söz alıp bu 
kürsüye çıkan insanların mesuliyetleri şahsı 
adına konuşanların üstündedir. Biraz evvel bu
rada konuşup da kendisine verilen cevapları 
dahi dinlenmeye gönlü rıza olmıyan Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu ile Tarık Ziya Ekinci Meclis 
teamülüne göre yapılacak değişikliklerin evvelâ 
Riyaset Divanında görüşülmesi, ondan sonra 
kabulü veya reddi hakkında karar verilmesi 
icabedeceğini ifade ettiler. Bu arkadaşlarımıza 
şunu hatırlatırım, Sayın ihsan Ataöv'ün, Sa^ 
ym İsmail Arar'm Başkanlığındaki bir celsede 
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bir tekliif olmuştu. Bu teklif ile bundan böyle 
Meclisin gündemine hâkim olacağı hususu ka
bul edilmiş ve bu kabulden sonra da bu yönde 
verilen önergeler daima burada müzakere edil
miş, kabul veya reddedilmiştir. Nitekim grup 
başkanvekilleri tarafından Meclis görüşmeleri
nin saat 14 ten 19 a kadar olması hususundaki 
teklifi yine arkadaşlarımızdan bir başkasının ver 
diği teklif ile kabul edilmiyerek saat 15,00 den 
20,00 ye kadar toplanılması hususu kabul edil
miştir. Bunlar niye Riyaset Divanına gitmemiş
tir? Bunlar hiçbir zaman hesaba katılmıyor. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Var 
efendim, dinlememişsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

Sayın Ekinci; siz müdahale istemiyordunuz, 
lütfen siz de müdahale etmeyiniz. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; centilmen anlaşmasından bahse
dilir. Meclisin normal bir mesai yapması, gün
demde sıra bekliyen işlerin biran evvel çıka- I 
rılması ileri sürülür. Bu müdür centilmen an- ı 
laşması? İki tane O. H. P. den, 4 tane T. i. P. 
den, yani şimdi 6 kişi ayağa kalkacaksınız, on
dan sonra bir koalisyon yaparak, O.H.P. - T.İ.P. 
koalisyonu, Meclisi çalıstırmıyacaksmız. Bu mu
dur centilmen anlaşması? ı 

ALİ KARCI (Adana) — Hangi önemli ka
nunları getirdiniz? 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Bu mudur 
centilmenlik, bu mudur memleketseverlik, bu 
mudur Meclis işlerinin biran evvel görüşülüp 
çıkması isteği? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen konuşma
lara müsaade edelim. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Biraz ev- I 
vel arz ettiğim gibi, Meclis gündemine hâkim j 

(T. i. P. sıralarından Şaban Erik, Tarık 
Ziya Ekinci, Adil Kurtel Ali Karcı ve Yusuf 
Ziya Bahadmlı ayağa kalkarak ekseriyet olma
dığını söyliyerek, yoklama yapılmasını iste-
tiler.) (A. P. sıralarından «çoğunluk var» ses
leri) 

I bir durumdadır, bu usul Mecliste yer bulmuş
tur, kabul edilmiştir, devam etmektedir. 

Şimdi önergenin neden kabul edilmesi lâ-
zımgeldiği hususundaki görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine evvelce kabul 
edilmiş olan bir karara göre sözlü soruların 
yalnız soru sahiplerini ilgilendireceği hususu 
nazarı itibara alınmış ve Mecliste - geçen dev
reden bahsediyorum, o zaman alınmıştı bu ka
rar - ekseriyet aranmaması hususu icabedeceği 
de yine Meclisin reyi ile karara bağlanmıştı. 

Yarın bütçe görüşmelerine başlıyoruz, ^Hü
kümeti denetleyeceksiniz, bütün meseleleri, bü
tün arzularınızı, bütün isteklerinizi en geniş 
mânada, en geniş imkânlara sahibolarak muha
lefet olarak, iktidar olarak ortaya dökeceğiz. 
Bunlar burada görüşülecek, gece gündüz çalı
şacağız. Bugün yapılacak iş nedir yani? Üç 

I beş arkadaşın sözlü sorusu, onun görüşülmesi. 
Bunu görüşmek için önümüzde geniş bir imkân 
var. Onun için sözlü soruların tehiri ile gündem
de bekliyen pekçok mühim kanun var; meselâ 
size bir iki misal vereyim; Kooperatifler Ka
nunu, Su Ürünleri Kanunu, Tütün Kooperatif
leri ve Birlikleri Kanunu, Avukatlık Kanunu, 
bunları biran evvel çıkaralım, neden bunları 
biran evvel çıkartmak için gayret sarf etmez
siniz de, çok çalışalım, hattâ bu mevzular üs
tünde uzun boylu konuşmıyalım, kısa kısa ko
nuşalım, fazla, kabul edilmiyek önergeler vere
rek Meclisi meşgul etmiyelim, demezsiniz de ge
lirsiniz, hayır efendim, ille sözlü sorular konu
şulsun, dersiniz. Bu, samimiyet değil. 

Verilen önerge yerindedir, kabulünü istir
ham ediyorum, hürmetlerimle. (A. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ve-
! rilmiş önerge üzerinde iki lehte, iki aleyhte ar-
| kadaş konuştu, usul müzakeresi yapıldı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar sözünü 
bitireyim lütfen (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; usul konuşmasını bi
tirdik, daha evvel aleyhte konuşan birkaç arka
daş bunun oylanamıyacağını ve bunun Riyaset 
Divanına gitmesi gerektiğini ileri sürdüler. Hal-

3. — YOKLAMA 
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buki son konuşan Sayın Nevzat Şener arkadaşı
mızın işaret ettikleri gibi, 15 . 12 . 1967 Cuma 
günkü 17 nci Birleşimde Sayın ihsan Ataöv'-
ün bir takriri ile bu mesele, Riyasette Sayın 
İsmail Arar'm bulunduğu bir celsede halledil
miş, geçen seneye aidolan bir karar gereğince, 
gayet açık ve o gün riyaseti işgal eden arka
daşın vazıh beyanları ile gündemini değiştirme 
kudertine Millet Meclisinin her zaman sahibola-
bildiği hususu zapta geçmiştir. Bu kanaatte ıs
rar eden arkadaşlarım bu zabıtları lütfen oku
sunlar «Bununla alâkalı müzakere açamazsın, 
oylatamazsın» diye Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
bir takriri vardır, yaptığımız zaten usul mü
zakeresidir, usul meselesi de daha evvel halle
dildiği için kendisine bu yönden söz vermiyo
rum. 

Şimdi oylamaya geçiyorum takriri oylıyaca-
ğım efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis; bana söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Oy-

lıyamazsmız, ekseriyet yoktur, yoklama istiyo
ruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Oylıyamazsınız, içtüzük ve Anayasa hükümle
rine aykırıdır, bunu ifade edeceğim, bunun için 
söz istiyorum. 

ALİ KARCI (Adana) — Yoklama yapmaz
sanız usule aykırı olur, zaten Anayasa Mah
kemesi de bunu bozar. 

1. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (â/633) '.(S. Sayısı : 620). 

BAŞKAN — Bu önerge gereğince işlem ya
pılacaktır, gündemimizi ona göre uygulıyaca-
ğız. 

VEFA TANIR (Konya) — Geçen gün ekse
riyet olmadığı için oylanamıyan önerge var. 

BAŞKAN *— Efendim, biliyorsunuz kifayet 
muamelesi tekemmül etmişti, 620 sayılı Kanun 
teklifinin müzakeresinde kalmıştık, kifayet 

BAŞKAN — Efendim, yoklama isteği oyla
manın şekli ile alâkalı değil, ekseriyet yok di
yorlar, bu yönden yoklama yapmaya mecbu
rum. 

Yalnız, yoklama istiyen arkadaşları zapta 
geçireceğim. 

Sayın Ali Karcı, Sayın Yusuf Ziya Baha-
dınlı, Sayın Âdil Kurtel, Sayın Tank Ziya 
Ekinci, Sayın Şaban Erik ayağa kalkarak yok
lama istemiştir, şimdi ad okumak suretiyle yok
lama yapacağım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis Meclisler meşru karar almak zorun
dadır, Riyaset olarak Meclislere Anayasa dışı 
karar aldırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, yoklamaya 
başlıyoruz, zabıtları okursunuz. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi yeni gelen 

arkadaşlarımızın tesbiti için demin bulunmıyan-
ların isimlerini tekrar okuyorum, burada olan
lar lütfen işaret etsinler. 

(Yoklama sırasında bulunmıyan üyeler isim
leri tekrar okunarak gelenler tesbit edildi). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 240 ki
şi Meclisimizde bulunmaktadır, çoğunluk var
dır. (Alkışlar) (G. P. sıralarından «Oya oya» 
sesleri) 

Efendim deminki okunan önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

önergesi verildi, kifayetin aleyhinde konuşma 
yapıldı, son milletvekiline de sıradan söz ver
miştik, o takriri okutmuştum. 

Şimdi, İM tane takrir vardı, okutmuştum. 
Bu, kanun teklifinin tümü üzerindeki müza
kerelerin kifayetine dair bir takrirdi. 

Tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın. 
Efendim, bu mevzu ile ilgili iki önerge var, 

okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

işbu kanun teklifinin, tarafımızdan 14.2.1966 
tarihinde Meclise verilmiş olup, halen Adalet 
Komisyonunda bekliyen ve Siyasi Partiler Kanu-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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nunun 74 neti maddesinin tadilini istihdaf eden 
kanun teklifimizle birlikte müzakeresini temin 
etmek maksadiyle, Adalet Komisyonuna hava
lesi hususunun oyavaz'ını arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Süleyman 
Arif Emre'nin takririni okuttum, müzakeresini 
yaptığımız kanun teklifinin Adalet Komisyonu
na iadesini istiyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanunu görüşülürken de 

arz ettiğim gibi «Vatandaşlar gelsinler Karın
ca kaderince... Partinin siyasi faaliyetlerine 
iştirak etsinler. Türkiye'de tufeyliliği yıkalım» 
görüşüyle Siyasi Partilere Devlet kesesinden 
para verilmesini yasak edecek şekilde, kanunun 
yeniden düzenlenmesi için tasarının Komisyona 
iade edilmesini teklif ve rica ederim. 

İstanbul 
Ahmet Tahtaküıç 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Efen
dim önergem hakkında söz istiyorum. (G. P. 
sıralarından «kifayet var» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, komisyona iadesi için 
bir talep vâki oldu, bu mesele reddedildi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sayın 
Başkan, benim önergem yeni bir tekliftir. Mü
saade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Nedir efendim, değişiklik ne
dir? 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Dinle
mediniz ki, efendim. Lütfen dinleyiniz. 

BAŞKAN — Dinledim efendim. Değişiklik 
nedir, onu lütfedin.. Kaani olursam söz verece
ğim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ben, 
siyasi partilere para verilmesinin, Türk siyasi 
hayatı için facia olduğu kanaatindeyim. Encü
mene iade edilmesi için müsaade ederseniz izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Maddelerle ilgili efendim. 
OOŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim 

komisyona iadesi reddedildi. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Tahtakılıç, onun için maddenin tayyı lâzım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ko
misyona gider, tayyedilir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tahtakılıç tümü 
ile... 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ben 
ayrı sebeple reddini, encümene gitmesini istiyo
rum. Müsaade ederseniz fikrimi izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağırmadan 
konuşalım. Karşılıklı anlaşmamak için sebep 
yoktur, soracağım suale lütfen cevap verirse
niz... 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Efen
dim, şuraya kadar beni getiren sebep; geçen 
gün söz istedim, görmediniz, duyuramadım size. 
Emrivakiler yapıyorsunuz, sonra milletvekille
rine ihtarda bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, bakın 
ben gayet sakinim. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç, verdiğiniz önerge
nin tümü ile alâkalı olduğu iddiasındasınız ve 
deminki iadesi istenen komisyon Adalet Komis
yonu idi, siz gelen Geçici Komisyona iadesini 
istiyorsunuz, tümü ile ilgili, onun için size söz 
veriyorum. 

Efendim neticeyi almadan iddia ediyorsu
nuz. Ben evvelâ soracağım, anlıyacağım, on
dan sonra gerekirse söz vereceğim. 

Buyurun efendim söz verdim size. Buyurun 
Ahmet Bey. Nedenlerini teknik yönden lütfen 
izah edin efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem milletvekilleri; 1965 yılında Siyasi Par
tiler Kanunu görüşülürken, siyasi partilere 
Devlet kesesinden para verilmesinin ne gibi sa
kıncalar meydana getireceğini izah etmiştim, za
bıtları huzurunuzda okumıyacağım, üzerinde 
durduğum noktaları size teker teker izah ede
ceğim. 

Türk halk idaresinin en büyük ıstırapların
dan bir tanesi merkez otoritesi idi. Tek parti 
idaresinde iken bu memlekette Hükümet kuv
vetine dayanan bir parti otoritesi memlekette 
halka geniş ölçüde bakmak imkânını liderlere 
vermiyordu. Siyasi partilere para verilmesi su
retiyle nazari olarak vaktiyle Bülent Ecevit'in 
söylediği gibi, güya partileri paralı adamların 
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nüfuzundan kurtarmak gibi bir perdenin altın
da tufeyliler meydana getirmek, yeniden bir 
merkez otoritesi meydana getirmek, liderlere 
halkı görmemek imkânı gibi bir realite meyda
na getirilmişti. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Ne alâkası var? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü

saade buyurun Beyefendi; alâkası, memleketi 
alâkadar eden bir kanun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bina

enaleyh; şimdi bir kanun daha geliyor. (A. P. 
sıralarından «muteber olmıyacağını biliyorsun 
değil mi» sesi) Evet, muteber olmadığını bili
yorum ama, fikrimi tekrar söylemeye mecbu
rum. 

Şimdi, yeni bir kanun geliyor. Bu kanun 
mevcut sistemi, seçime girmek sistemi yerine ye
niden özel bir sistem getiriyor, Meclis içerisin
de seçimden sonra partilerin dengesinde hâsıl 
olan vaziyete göre partilere yeniden para veril
mesi teklifi getiriliyor. 

Bir, bu teklif adalete uygun değil. Çünkü, 
Mecliste başka partiler de vardır; o partilere 
para verilmesi hakkında hiçbir kanunda madde 
yok. 

İki; teklifin esası sakat olduğu için arkadaş
lar... 

VEFA TANIR (Konya) — Başkanım, yeni
den tümü üzerinde konuşma oluyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin, taMbediyorum 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; bir memlekette dernekçilik, 
hele siyasi dernekçilik Devlet kesesinden yapıl
dığı müddetçe* bu memlekette fikir ve akidele
rin selâmeti de mümkün değildir; karakterinin 
teşekkülü de mümkün değildir. Bir memleket 
tasavvur ediniz ki, vatandaşın iddiası vardır: 
lider gruplarının iddiası vardır; iddialarına 
hiçbir şeylerini koymıyacaklar, Devletten ma
sum insanların kesesinden alınmış vergilerle si
yasi kanaat müdafaa edecekler ve Türkiye'de 
böylece bir siyasi ortam meydana gelecektir. 
Bu mümkün değildir arkadaşlar. Bugün Tür
kiye'de dernekçilik bedavacılık haline gelmiştir 
20 yıldır teşekkül eden partiler keselerinden 
para vermek suretiyle işçi, köylü vatandaşlar 

partilerine para vermeye hazırdır, hazlr olmı-
yanlar yalnız günlük menfaatini düşünen in
sanlardır, o halde kanunun aslı sakadolduğuna 
göre o kanunu yeniden teşmil eden bir kanun 
yapılmak doğru değildir. Onun için kanunun 
tümünün ilgası suretiyle bu meselenin halledil
mesi mümkündür. Teklifin encümene gitmesini 
rica ediyorum. Bu Geçici Encümende kanunun 
tümünün münakaşa edilmesini ondan sonra bir 
karara varılmasını teklif ederim. 

Türk siyasi hayatına bedavacılığı, tufeyliliği 
tevsi edici bir kanun getirmek memleketin hay
rına değildir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(C. H. P. ve T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar; Sayın 
Tahtakılıç'm önergesi okundu. Bu mevzuda iza
hat da verdiler. Şimdi bu önergeyi oylarınızla 
halledeceğim. 

Tahtakılııç önergesinde, kanun teklifinin Ge
çici Komisyona iadesini istiyorlar. Bu kanun 
teklifinin Geçici Komisyona iadesini kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, ko
misyon tamam değildir, kâtip ve sözcüsü yok
tur. Bu andan itibaren bütün müzakereler mu 
allel savılır. Zapta geçirmek için söylüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Buradayım, ge
liyorum. 

BAŞŞKAN — Şimdi arkadaşlar, maddelere 
geçilmesi hususunu oylıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 15 arkadasın imzası 
ile verilmiş bir aoık oylama talebi vardır. «Mad
delere geçilmesi husufunu açık oylama ile yapa
lım» diye talepte bulunuyorlar. Bu arkadaşla
rın burada olup olmadığı hususunu tesbit edece
ğim evvelâ. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Sayın 
Başkan, geçen sene tatbikatı olmuştur. Böyle 
••r.ık sık açık oylama istenmiştir. Yine bir Sayın 
Başkanvekili ve hattâ Meclis Başkanı uygula
ma konusunda «açık oylama isim okumak sure
tiyle yoklama yapılması değildir» demiş ve en 
sonunda tümü üzerindeki oylamada isim oku
mak suretiyle yoklama yapmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir yoklama de
ğildir. 15 kişi talebetti mi açık oylamayı yapa
cağız; burada oldukları takdirde. 

- 4 3 4 — 
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KEMAL BAĞCÎOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu uygulamanın usule uygun şekilde 
yapılması hususunu müsaade buyurun izah ede
yim. 

BAŞKAN — Nesini izah edeceksiniz efen
dim, bunun usulü gayet açık. Buyurun, yalnız 
size söz veriyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; vaktinizi fazla 
almıyacağım. Hafızalarını tazelemek için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu Mecliste yapılan birçok tatbikat gibi 
bir tatbikat daha var, yaptık daha evvelki bir-
leşimlerde. Uygulama Kanununun bu Meclis
te görüşülmesi sırasında verilmiş bulunan mü-
taaddit açık oylama takrirleri üzerine bu Mec
liste Meclisi yöneten bir Başkanvekili arkadaşı
mız bu durum muvacehesinde sık sık açık oyla
ma yaptırmanın içtüzük anlayışına aykırı oldu
ğunu, bu sebeple bütün bu açık oylama teklif
lerini işari oy ile halledeciğini, ancak sonunda 
kanunu acık oylamaya sunacağını beyan ederek 
bu işin süratlice Meclisten geçirmiştir. Meclisin 
zabıtlarında bu vardır. Meclisin kıymetli üye
leri buna muttalidir. Onun için Başkanlık Di
vanının dikkatini çekiyorum. Bu açık oylama 
takriri yalnızca bu madde için, maddelere geçil
mesi hususunda olmıyacak, bunu takibeden 
her oylamada verilecektir, öyle bir hava hepi
mize gelmiş bulunmaktadır. Biz burada bundan 
sonra başka kanun tekliflerini görüşeceğiz, baş
ka memleket işlerini görüşeceğiz. Lütfen Baş
kanlık Divanının dikkatini çekiyorum. Bunla
ra mahal vermemek, suiistimalleri önlemek için 
bu açık oylama tekliflerini tutmalı, iş'ari oy ile 
meseleyi halletmeli, ancak tüzüğün âmir hük
münü yerine getirmek için kanunun sonunda 
bir açıkoylama yapmalıdır. Hürmetlerimi arz 
ederim. 

YAŞAR AK AL (Somsun) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, ne hakkında?. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Müzakere 
açmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açmaya lü
zum yok... (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN B1RG1T (İstanbul) — Onu Coş
kun Bey söylüyor. 

BAŞKAN — Ben Cokun Beyi dinlemiyorum, 
Yaşar Bey ile konuşuyorum, Orhan Bey. Siz 
müdahale etmeyin lütfen... 

ORHAN B1RG1T (İstanbul) — İdarenizi 
o tarafa bağlarsanız ederim. 

BAŞKAN — Divanın bir görüşü vardır. 
(C. H. P. ve G. P. sıralarından karşılıklı ko
nuşmalar) 

TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) — Açık 
oylamaya koyacak... 

BAŞKAN — Siz kimden söz aldınız da ko
nuşuyorsunuz Orhan Bey? Rica ederim hissî ol
mak için sebep yok. 

ORHAN B1RG1T (İstanbul) — Sayın Baş-
kan, sizi tenzih etmek için söylüyorum; «Açık 
oya konulacak» diyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Niye telâşlanıyorsunuz efen
dim? Rica ederim arkadaşlar, müsaade edin 
efendim, niye telâşlanıyorsunuz? Yaşar Akal 
arkadaşımız bir söz istediler. Bu teklifin lehin
de konuşacaksınız. Lüzum yok, Riyaset açık oy
lamaya gidiyor diyorum, onun için lüzum yok 
diyorum. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bu 
telâş nedir, niye hissî oluyorsunuz? Çok rica 
ederim efendim. 

Şimdi/ bu teklifi yapan arkadaşların isimle
rini okuyorum, burada olan arkadaşlar lütfen 
işaret etsin. 

Muammer Erten?.. Yok. 
Nuri Kodamanoğlu?.. Burada. 
Seyfi Sadi Pencap?.. Yok. 
Hayrettin Uysal?.. Burada. 
Kâmil Kırıkoğlu?.. Yok. 
Mustafa Kemal Yılmaz?.. Burada. 
Kâmran Evliyaoğlu?.. Burada. 
Nazım Bayıllıoğlu?.. Yok.. 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu?.. Burada. 
Turgut Altunkaya?.. Yok. 
Sadrettin Çanga?.. Yok. 
Turgut Göle?.. Yok. 
Suphi Baykam?.. Yok. 
Hasan ünlü?.. Yok. 
Kemal Palaoğlu?.. Burada. 
Fethi Alacalı?.. Burada. 
Süleyman Onan?.. Burada. 
Ferda Güley?.. Yok. 
Ali İhsan Göğüs?.. Burada. 
Yaşar Akal?.. Burada. 

I Salâhattin Hakkı Esatoğlu?.. Burada. 
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Efendim, deminki önerge altında imzası bu
lunan arkadaşlardan 12 kişi bulunduğu için mu
ameleden kaldırıyorum. Şimdi yeni bir önerge 
geldi, aynı şekilde, bu isimleri tesbit edeceğim. 

Kemal Yılmaz?.. Burada. 
Ali İhsan Göğüs?.. Burada. 
Nuri Kodamanoğlu?.. Burada. 
Lûtfi Evliyaoğlu?.. Burada. 
Hüdai Oral?.. Burada. 
Nermin Neftçi?.. Burada. 
Kâzım Kangal?.. Burada. 
Esatoğlu?.. Burada. 
Mesut Ozansü?.. Burada. 
îlyas Kılıç?.. Burada. 
Kemal Palaoğlu?.. Burada. 
Nazif Arslan?.. Burada. 
Şamiloğlu?.. Burada. 
Orhan Birgit?.. Burada. 
Sarıibralhimoğlu?.. Burada. 
Mahmut Bozdoğan?.. Burada. 
Ahmet Şener?.. Burada. 
Efendim, 15 kişiyi geçti. Talep veçhile açık 

oylama yapılacaktır. 

Efendim, ismini okuduğum arkadaş ayağa 
kalkarak «kabul», «ret» veya «çekinser» diye
cek. Kabul edilecek husus, maddelere geçilme
si hakkındaki husustur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler kabul, reddedenler ret, çekinser 
olanlar çekinser diyeceklerdir. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oylar 
tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Efendim, yapılan açık oylama 
* sonunda maddelere geçilmesi hakkındaki oyla

ma neticelenmiştir. 218 kabul, 46 ret, 1 çekinser 
olmak üzere 265 oy toplanmıştır ve maddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. Efendim okut
madan daha evvel bir önergenin kabul edilme
siyle bir hususu hatırlatmak istiyorum. Mad
deler üzerindeki konuşmalar beşer dakikayla 
tahdidedilmişti. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devletçe yardım 

Madde 74. — A) Bir önceki milletvekili 
genel seçimlerinde muteber oyların Türkiye 
çapında : 

1. Yüzde beşinden yüzde onuna kadarını 
alan siyasi partilere her yıl beşyüzbin lira; 

2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kada
rını alan siyasi partilere her yıl bir milyon 
lira; 

3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna ka
darını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
lira; 

4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kada
rını alan siyasi partilere her yıl iki milyon 
beşyiiz bin lira; 

5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kada
rını alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 

6. Yüzde ellisinden fazlasını alan siyasi 
partilere her yıl üç milyon beşyüz bin lira; ve 

B) Milletvekili genel seçimlerine henüz 
girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az yüzde beşine 
sahibolup da, il merkezlerinin en az üçte birin
de ve (Merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin 
keza en az üçte birine işbu kanun ve parti tü
züğü hükümleri uyarınca partinin yönetim 
kurullannı kurmuş olan siyasi partilere de her 
yıl beşyüz bin lira, Hazinece ödenir. 

C) Bu ödeneklerin, malî yıl başlangıcını 
takibeden bir hafta içinde tamamlanması zorun
ludur. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında söz 
istiyen arkadaşlarımızdan bâzısı isimlerini grup 
adına, bâzıları da şahsı adına yazdırmıştır. Şim
di sırası ile kendilerine söz veriyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Okur musu
nuz? 

BAŞKAN — Okuyayım. Kudret Bosuter, 
şahsı adına söz istemiş; Ferda güley şahsı adına; 
Memduh Erdemir, şahsı adına; İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu, şahsı adına; Salâhattin Hakkı Esat
oğlu C. H. P. Grupu adına söz istemişlerdir. 
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Buyurunuz Sayın Esatoğlu. 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Grup adına 

söz istiyorum. 
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Şahsım 

adına söz istiyorum. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTÎN 

HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Pek muh
terem arkadaşlarım, senede 500 000 lira, dört 
senede Hazineden 2 000 000 lira sarfı gerekti
ren bir madde üzerinde yalnız beş dakika gibi 
çok kısa konuşmanın üzüntüsü içindeyim. Fa
kat derdimi bu kısa süre içinde anlatmaya çalı
şacağım. 

Aslında Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesi değiştirilmemekte, buna -bir fıkra ek
lenmektedir. Bu fıkra nazari anlamda Mecliste 
% 5-Parlömantere, teşkilâtta da 1/3 vilâyette 
ve 1/3 ilçelerde teşkilât kuran partilere Hazine
den yılda 500 000 lira para yardımı yapılması 
hedefini gütmektedir. Fakat gerçekte bu un
surları üzerinde toplıyan bir partiye, Güven 
Partisine para verilmek istenmektedir. Şimdi 
bu iki unsuru teker teker ele almak isterim. 

Seçimlerden sonra Parlâmentoda en az otuz 
iki parlömanter nasıl bir araya gelir? Bu bir 
partiden kopmak suretiyle teşekkül edebilir. 
Bir partiden kopmak gerçekten bazan isabetli 
bir davranış, bazan da bir ihanet olur. Genel ola
rak partiden kopanların adedi az ve o kopan
lar o partinin kurultayından kovulmuş, parti
nin ilkelerine ihanet etmiş iseler, bu kopma bir 
ihanettir. 

BAŞKAN — Efendim, sâdede gelelim. Lüt
fen kanun metni üzerinde konuşunuz. 

SELÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (De
vamla) — Bu kopma bir ihanettir. Sayın Baş
kan, seçimden sonra bir partiden nasıl kopma 
olacağını ve Mecliste 32 milletvekilinin, hele bi
zim seçim sistemimize göre nasıl bir araya gele
ceğini izah ediyorum. Bu suretle dünyanın hiç
bir yerinde yıllarca mensubu olduğu, savunduğu 
ilkelere ihanet etmiş insanların kopmasiyle mey
dana gelen fiilî kalabalıklara parti denmez ve 
ihanet hiçbir yerde para ile mükâfatlandırılmaz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İkinci unsura geliyorum : Türkiye'de ille
rin 1/3 ünde yani 23 ilde, ilçelerin 1/3 ünde ya
ni 213 ilçede teşkilât kurdunuz mu bu parayı 
alabiliyorsunuz. Bu şu demektir : Siyasi Par

tiler Kanununa göre illerde il idare kurulu 7 şer 
kişiden kuracaksınız, 23 ilde 7 kişi hesabiyle 
161 kişi bulacaksınız. İlçelerde, 213 ilçede be
şer kişi hesabiyle 1 065 kişi bulacaksınız. Böylece 
1 226 kişiyi Türkiye'de buldunuz mu ve bunun 
üzerine 32 de parlömanter eklediniz mi cem'an 
1 258 kişi bir araya gelince bu fakir milletten 
dört senede iki milyon lira almaktadır. Demek 
ki iki milyonu 1 258 kişiye taksim ederseniz, 
adam başına ne düşeceğini lütfen siz hesap edi
niz arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi parti demek, 
ciddî parti demek. Ciddî partinin halk içinde 
dayanağı ve tabanı olur. Bir fikri temsil eden 
partiyi onun üyeleri ve temsil ettiği fikre bağlı 
olanlar aidatlariyle, yardımlariyle beslerler, 
onu ayakta tutarlar. Bir parti ki, bir tabanı 
olmaz, yalnız kâğıt üzerinde 1 200 kişiyle ben 
varım der ve üyesinden, vatandaştan yardım 
görmez de, muhalefet partisi sıfatını taşıdığı 
halde, yalnız 500 000 lira yılda alabilmek için 
Mecliste muhalefet görevini ihmal eder iktidar 
partisinin uydusu haline gelirse, aslında o, mu
halefet görevini yapmıyor demektir. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Muhalefet görevini ya
pamayan, Mecliste vazifesini yapmıyan bir par
tiye de parti denemez, yardım yapılamaz. Bu 
itibarla bu madde tamamen Siyasi Partiler Ka
nununun 74 ncü maddesinin ruhuna aykırıdır, 
siyasi ahlâk kurallarına aykırıdır, fuzûli bir is
raftır. Fiilî kalabalıklara Hazineden para ver
mesine karşıyız, maddenin o bakımdan tümünün 
aleyhindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt, Grup adına. 

G. P. GRUPU ADINA EMİN PAKSÜT (An
kara) — Muhterem arkadaşlar, bir süreden beri 
Genel Başkanının «aşırı sol» diye adlandırdığı 
partiyle, açık ortaklık kurmuş olan bâzı kimse
ler bu kanun dolayısiyle, kapalı açık tecavüz
lerine devam ediyorlar. Halbuki kamu oyuna 
evvelâ şu kanunun niçin geldiğini söylememiz 
lâzım. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, hakettikleri öl
çüde millet önünde, Meclis kürsüsünde her ce
vabı alacaklardır. Türk vatandaşının rey hak
kına el sürecek kadar rejime ihanet içinde olan
lar, «köşe başında domates satan vatandaşın 
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fikri mi olur? Onun reyi mi olur? Sosyalist 
düzen kurulmalıdır?» diyenler... (A. P. sıra
larından alkışlar.)... Bu rejimi yıkacağız üslûbu 
ile vatandaş huzurunu tahribederler, şimdi bu
rada her türlü şeref ve haysiyet fikrmi yok farz 
ederek ölçüsüz beyanda bulunuyorlar. Şimdi 
bahis mevzuu olan kanun hakkında - evvelce 
de arz ettim - konuşamıyacak olan bir grup 
var, bu grup!.. Ağzını açamıyacak bir grup var, 
bu grup!.. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Heyy gidi 
günler hey. 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — «Hey gidi 
günler» in karşılığı olmak üzere... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cunta
cıların içinde siz de vardınız, sizin şefiniz do 
vardı. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyin. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bizimki, ez
bere değil, 13 Temmuz 1965 günü Türkiye Bü-
yi'fc Millet Meclisinde bası müzakereler cere
yan etti. 13 Temmuz birleşik toplantısında ce
reyan etmiş olan müzakere zabıtları, naçiz ar
kadaşınızın bu yardım dolayısiyle söylediği 
sözleri tescil otti. 16 Kasım 1964 günü bu Mec
liste bâzı müzakereler cereyan etti, naçiz ar
kadaşınız, geçen cemlse de arz ettiğ'm gibi, 
yarım saatten fazla maruzatta' bulundum. 
Açıkça söyledim, o saman henüz selimlere gir
memiş olan bir Millet Partisi vardı. Bildiğiniz 
gibi biz Bölükbaşı ve arkadaşlarını, bir par
tiden ayrılarak bir parti kurdukları için iha
net manzumesi olarak görmedik. Her halde 
bahsettikleri bu olmasa gerek. Bir siyasi par
tinin belli fikri vardır, belli inancı vardır, 
belli davranışı vardır. Daha geçen gün bir 
başka sözcüleri, gerçi ba-ka türlü şahsiyet 
yaptı, ama o «bir fikir ihtilâfından dolayı biz
den ayrılanlar» demeyi tercih etti, Sayın Fer
da Güley. Şimdi milletin önünde bu üslûp ile 
prim yapacaklarını, netice sasıyacaklarını sa
nanlar hangi derekeye düştükler*ni farketmi-
yorlar. Ama millet nereye geldiklerini göste
recek. (C. H. P. sıralarından «12 Hadran tecim
lerinde göreceğia» sesleri.) Göreceğiz, görece
ğiz. 

BAŞKAN — Müdahale etme3>in arkadaşlar. 
EMÎST PAKSÜT (Devamla) — Arkadaşla

rını, bahis mevzuu olan kanun için söylenen 
şey ne? 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Adana'da 
naııl karşıladılar sizi? 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — Efendim, 
beş dakikalık konuşmanın size cevap ver
mekle kaybedilecek tarafı yok. 

ORHAN BİRGÎT î(stanbul) — Avuç açma 
öyle ise. 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — Siz alaca
ğına cevapları alırsınız. Hiç telaşlanmayın. 
(O. II. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
rica ediyorum, biraz evvel konuşan hatibe kim
se müdahale etmedi. 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — Arkadaş
larım, bahis mevzuu olan bu madde dolayı
siyle ortaya sürülen şey şu : «Mevcut kanun var. 
Efendim bu, mevcut kanunun esprisine ay
kırı» diyorlar. Bir tadil teklifi mevcut kanu
nu beğenmiyen, eksik bulan arkadaşlar tara
fından getiril'r ve tadilin mânası budur. 74 ncü 
maddeye ayları. 74 ncü maddede ne demiş? Şu 
esasları koymuş. Şimdi ne deniyor : Bir Parlâ
mentoda yüzde 5 ten fazla üye bulunduran 
parti, yalnız üyelerin bir araya gelmesinden 
cfoğil, yüzde 5 ten fazla üyesi olan bir parti 
içimlere g'rmemtese, ama Türkiye ölçüsünde 
bir teşkilâta sahibolmuşsa, bu Hazine yar
dımının asgari haddinden faydalanır. Şimdi 
Parlâmentoyu düşününüz Yani millî iradeye 
saygı fikrine bakınız : En azından 32 tane par-
lömanter sergüzeştçi olacak, bu sergüzeştçiler 
beşyüz bin lirayı alacaklar. Ne yapacaklar? 
Satılık vatandaşlar bulacaklar 23 ilde, 213 il
çede. Gene o satılık vatandaşlar, satılık vatan
daşlar bulacaklar gene bu para ile ve bütün 
bunlarla arkadaşlar parlömanter nizama saygı 
fikrini muhafaza edecekler. Türkiye'de böylesi
ne bir parlâmento çoğunluğu olmaz ve millet 
b öylesine insanların arkasından gitmez. Şimdi 
telâş meydanda, haksızlık meydanda. Biz Gü
ven Partisi olarak tekrar ettik : maksudolan 
bal tarzının bu olduğuna da kaani değiliz. Şu 
iki milyonun heder edildiğine kaaniiz. Bir 
Ulus gazetesi bununla besleniyor. O Ulus gaze-
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tesi ki, geçen bir arkadaş burada pasajlar oku
du, oturduğum yerden «Emin Paksüt öyle ko
nuşmaz» dedim. 

SALÂHATTtN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Niçin tekzip etmedin o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Paksüt bir dakikanız 
var, lütfen toparlayın. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

«Emin Paksüt öyle konuşmaz» dedim. 10 
SMm seçimlerine beş gün kala bir tarih taşıyan 
gazetede bana atfen bir beyan veriliyor. Bir 
gayretli yazar faydalı saydığı bir üslûp içinde 
Kmin Paksüt'ü tanıyanların hepsinin bileceği 
tarzda kalkıp birtakım sözler söylemiş oluyor. 
Bu şahsiyeti buraya getirmekte de bir değerli 
grup sözcüsü menfaat umuyor. Arkadaşlar... 

SALÂHATTtN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) —• Tekzip etmedin ama. 

EMÎN PAKSÜT (Devamla) — Ben mükez-
zip olan halinizi gördüm, Ulusu gördüm, tutu
munuzu gördüm de topunuzun karşısına onun 
için çıktım, mücadeleyi onun için yaptım. Ne 
zannediyorsunuz? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, G. P. sıralarından alkışlar) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Anayasayı 
yazan ellerinle çıktın değil mi? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Ne zannedi
yorsunuz?.. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) Ne zannediyorsunuz? Var mı içinizde 
cesaretlisi; C. H. P. Grupunda teype alınmış 
konuşmalarımı millet önünde tekrar etmek ce
sareti var mı? (0. H. P. sıralarından gürültü
ler, G. P. sıralarından alkışlar) Bahis mevzu 
olan kanun maddesi bir adaletsizlik durumunu 
bir ölçüde giderici bir formül getirmektedir. 
Bu itibarla taraftarız. Fakat maksudolan hal 
tarzı, sol propagandası için kullanılan Hazine 
paralarının, şu iki milyonun C. H. P. den alın
malıdır. (0. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler, G. P. sıralarından alkışlar) 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — A c ı l ı k 
adam. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Terbiyesizlik 
etmev 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — 1 Ha
ziranda sandıktan ne çıkıyor görürüz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Âdil Kur tel, buyurun. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Grupa sataşma 
var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmaları sonra halledelim. 
TURHAN FEYZlGĞLU (Kayseri) — Grup 

adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Kim istiyor efendim? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Coş
kun Kırca ve ben. 

T. 1. P. GRUPU ADDTA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, görüşmekte 
olduğumuz kanun teklifinin tümü üzerindeki 
görüşlerimizi ifade ederken, bu teklif hakkın
daki görüşlerimizi kısaca açıklamaya çalışmış
tık. Muhterem arkadaşlar, getirilen bu teklifle 
güdülen amaç ve maksat henüz halkın karşısına 

j çıkmamış, henüz halktan tek bir oy dahi alma
mış olan Güven Partisine her yıl Hazineden beş-

j yüz bin lira vermeyi amaç edinmiş bulımmakta-
I dır. 
j Muhterem arkadaşlar, tümü üzerinde gorü-
j sûrken de arz etmiş olduğum gibi, bu teklif her 
j şeyden önco Anayasanın 12 nci maddesine ay-
i kırıdır. Anayasanın 12 nci maddesi aynen şöyle 

muhterem arkadaşlarım : 

«Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din ve mezhep P yırımı gözetilmek
sizin, kanun önünde elittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tamramaz.» 

Muhterem arkadaşlar, getirilen bu teklifle 
.siyasi partiler arasında, Mecliste grupları mev-
cudolan s'yasi partiler ara?mda Anayasanın 
53 nci maddesine rağmen bir farklılık gözetil
miş ve bir partiye imtiyaz tanınmıştır. Bu tek
lif, arz ettiğim gibi, her şeyden önce Anayasa
nın 12 nci maddesine p.ykındır. O'mkü bir par
tiye, Anayasanın 50 nci maddesine rağmen, imti
yaz tanımaktadır. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, bu tek
lif Anayasanın 53 nci maddesine de aykırıdır. 
Anayasanın 55 nci maddesi; «... Siyasi partiler, 
ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, de
mokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır.» der. 
Yalnız 55 nci maddeden söz ederken bir noktaya 
İnşaca temas etmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, her yıl Hazineden 500 
bin lira verilmesi için kanun teklifi getirilen 
Güven Partisinin Anayasanın 56 ncı maddesin
de sözü edilen bir muhalefet partisi sayılıp sa-
yılamıyacağmı kısaca açıklamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, teklif bası Adalet 
Partili ve bâzı Güven Partili milletvekillerinin 
imzalariyle huzurlarınıza getirilmiş bulunuyor. 
(G. P. sıralarından «bağımsızlar da var» ses
leri) Yani, Dünya Parlâmento tarihinde ilk de
fa olarak iktidar partisi ile muhalefet partisi 
elele veriyor ve getirilen teklifle muhalefet par
tisine her yıl 500 bin lira verilmesi için teklif 
hazırlanıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi gerçek
ten Anayasanın 56 ncı maddesinde sözü edilen 
ciddi bir muhalefet partisi olsa idi, iktidar par
tisinin bu kanun teklifine imza koymaması la
zımdı. Bu teklifin iktidar partisi grupu ile Gü
ven Partisi Grupu tarafından müştereken hazır
lanmış olması dahi Güven Partisinin Anayasa
nın 56 ncı maddesinde sözü edilen ciddî bir mu
halefet partisi olmadığını açık seçik ortaya koy
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel bir dakikanız var. 
Lütfen toparlayınız. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Ciğer taraf
tan muhterem arkadaşlar, siyasi partilere Hazi
neden yardım yapılmasının amacı şu : Seçim 
kampanyası sırasında partileri zengin baskı 
gruplarından kurtarmak. Amaç bu... 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisinin 
hangi amaçla kurulduğu ve hangi çevrelerin 
sözünü yapmak amacı ile kurulduğu hepinizin 
malûmudur ve bunu Yüce Meclisin değerli üye
leri bilmektedir. Bu itibarla, Güven Partisine 
muhterem arkadaşlar, Devlet Hazinesinden 
500 bin lira değil, 500 milyon lira dahi verse
niz Güven Partisini göbeği ile bağlı olduğu bu 
sermaye çevrelerinin hizmetinden ve baskısın
dan kurtaramıyacaksmız. Çünkü bu partinin 
kuruluş amacı... (G. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) - Mos
kova'nın hizmetindesin! (G. P. sıralarından şid
detli gürültüler) Sözünü geri alsın Sayın Baş
kan. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
kanun maddesi üzerinde konuşsun. Nasıl söy
ler bunları? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Bu, sermaye 
çevrelerine, toprak ağalarına, banka ağaları
na, fabrika ağalarına hizmet etmektir. (G. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler) Onun için her 
yıl 500 bin lira değil, 500 milyon lira dahi ver
seniz... (Şiddetli gürültüler) Bu partiyi arz et
tiğim bu... 

(Niğde Milletvekili Ruhi Soyer kürsüye 
doğru yürüdü ve sıralar arasında karşılıklı sa
taşmalar başladı.) (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer!.. Sayın So
yer!.. Sayın Soyer!.. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sermaye çev
relerini, bu toprak ağalarının baskısından kur
taramıyacaksmız, muhterem arkadaşlar. Onun 
için bu teklif kanunlaşsa dahi... (Sıralar ara
sında karşılıklı sataşmalar, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip!.. (Gü
rültüler) 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Güven Par
tisi bu sermaye gruplarının baskısından kurtu-
lamıyacaktır, biz bunun aleyhinde bulunaca
ğız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Ne dakika dinliyorsunuz, ne 
ikaz dinliyorsunuz. Meclisi karıştırmak için 
tahrikten geri kalmıyorsunuz, rica ederim efen
dim. Ne diye geldi önerge? Kanunu çıkaralım 
diye geldi. Meclisi çalıştırmıya biz... 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, hassasiyetinizi anlıyorum, benim burada
ki sözlerim... 

BAŞKAN (Hatibin mikrofonunu kesti) — 
in aşağıya!.. (Şiddetli gürültüler) in aşağı
ya... in aşağıya... Kestim sözünü, in aşağıya!. 
(Şiddetli gürültüler) 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — (Mikrofon
suz olarak) Ben milletin kürsüsünden konuşu
yorum, bana in aşağıya diyemezsiniz, burası ba
banın kürsüsü değil. (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem idare Âmirleri... 
(Şiddetli gürültüler ve sıralar arasında yer yer 
ayağa kalkmalar) 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Coşkun Kır
ca'nın gözüne bakacağına içtüzüğe bak.. (Gürül
tüler) 



M. Meclisi B : 40 14 . 2 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Burada İçtüzük var, İçtüzük 
burada... 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Coşkun Kır-
ca'nın gözüne bakıyorsun. (Şiddetli gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok rica ederim... 
(Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu ile 
A. P. li bir milletvekili birbirlerinin üzerine 
yürüdüler.) 

Sayın Evliyaoğlu rica edeceğim.. (Gürültü
ler) Lütfen oturun arkadaşlar, oturun efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ero-
zanlar da böyle yapıyordu. (Şiddetli gürültü
ler) 

ORHAN B1RG1T (istanbul) — Her ay iM-
bin lirayı böyle mi alıyordun?.. (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, rica 
ederim, durun bir kere.. (Şiddetli gürültüler) 
Ayıp Orhan Birgit, yakışmıyor sana.. Parlö-
mantersin... (Gürültüler) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Reis Bey, 
grup adına söz istiyorum, oturum devam edi
yor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim.. Muhterem arkadaşlar, değerli milletve
killeri... (Şiddetli gürültüler) Sayın Kırca söz 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, lüzumsuz hissiyatla 
Mecliste karışıklık çıkarmak fayda vermez. 
Bu Meclisi hepimiz çalıştırmaya mecburuz. 
Kendi reylerinizle seçip gönderdiğiniz Riyaset 
Divanmdaki arkadaşlarınızı, ikaza rağmen söz 
hakkı biten bir arkadaşımın dönüp de «babanın 
malı» gibi bu Meclisin nezahetine yakışmıyan 
bir elfazla bir hitapta bulunmasını ayıpladım 
ve kınadım. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Sen de in aşağı 
diyemezsin bir milletvekiline, milletin kürsü
sünde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, söz is
temeden nasıl konuşuyorsun? (Gürültüler) 
İçtüzük var burada. Bunun için bu kınamayı 
arz etmeyi bir vazife bildim. 

Söz, Güven Partisi adına Sayın Coşkun Kır-
ca'nm, buyurun. (Şiddetli gürültüler) 

Efendim, lütfen sesi keselim. 

I GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel burada konuşan bir parti gru-
punun sözcüsü bu kanunun belli bir partiye im
tiyaz verdiğini söyledi. Kanun maddesini oku
mamışlar, bu kanun maddesinde yazılı şartlara 
uygun olan bütün partiler gene o kanun madde
sinde yazılı olan Hazine yardımına hak kazana
caklar. Binaenaleyh bir statü kurulmaktadır. 
Bu statü içerisine girebilecek olan herkes eşit
tir. Bu itibarla bu sözün, kendilerinin zannet
tikleri gibi Anayasa hukuku bakımından en 
ufak bir değeri yoktur. 

Burada konuşan kişi daha evvel Anayasanın 
56 ncı maddesine dayanarak bu kanun teklifinin 
Güven Partili, Adalet Partili bâzı arkadaşlar 
tarafından verildiğini söyledi. Bağımsızlar da 
var, unutmuş. Yalnız kendilerine, o zaman Mec
liste değillerdi, şu kadarını hatırlatırım ki, ha
len partilerin Hazine yardımı alanlarına bu yar
dımı sağlıyan takrir 12 Temmuz 1965 Cuma gü
nü de o zamanın iktidarının ve muhalefetinin 
partileri tarafından müşterek bir önerge ile ge
tirilip kabul edilmişti. Acaba o zaman iktidarda 
bulunmıyanlar iktidarda bulunanlardan iane mi 

l kabul etmiş oluyorlardı? 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, burada biraz 
evvel konuşan kişi bizim ciddî bir parti olmadı
ğımızı, Anayasanın 56 ncı maddesine istinadede-
rek ilân etti. Kendisinin sözlerine aslında diye
cek hiçbir şey yoktur. Bizim hakkımızda İşçi 
Partisi denilen aşırı sol partisinin, sizin Genel 
Başkanmınız kanaatince aşırı sol partisinin, bi
zim hakkımızda böyle söylemenizden tabiî hiç
bir şey olamaz. Bizim için bundan büyük şeref 
olamaz. (A. P. ve Güven Partisi sıralarından 
«bravo» sesleri) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bizim Genel 
Başkanımızın sizin hakkınızdaki kanaatlerine 
ne diyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ha, şimdi 
oraya geleceğim. Sizin Genel Başkanınız her 
halükârda sizi bağlar diye söyledim. Ama sizin 
partinizde beyefendi, sizleri Allah sözü gibi bağ
layan başkaları da vardır, meselâ muhterem Ge
nel Başkanınızın damadı. (C. H. P. sıralarından, 
gürültüler) Siz kimseye lâf söyliyecek insan de
ğilsiniz, parti değilsiniz. Siz evvelâ partinizin 

I içinde sözü kanun olan Paşanızın damadının 
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partinizin içinde ve yayın organında yuvalandı
ğını söylediği komünist insanlar ve Mao'cular 
kimlerdir, onları teşhir ediniz, onları çıkartınız 
ortaya, ondan sonra sizin millet hakkında söz 
söylemeye hakkınız olur. (A. P. ve Güven Par
tisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) (C. 
H. P. sıralarından «yuh» sesleri, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki, bağıra
caksınız, çok bağıracaksınız, daha çok bağıra
caksınız. Bir İçtüzük tadil teklifi geldi diye 
Cumhuriyetin, ordunun, adaletin temelleri orta
dan kalkıyor diye demagoji yapıp ihtilâl tahrik
çiliği yaptığınız gibi bağıracaksınız. işte biz ara
nızdan bunun için çıktık. Gene aranızdan... 
(Karşılıklı bağrışmalar, mahiyeti anlaşılmıyan 
sözler) 

BAŞKAN — Sayın Kırca... (Gürültüler, al
kışlar, bağırmalar) 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Biz sizin 
Atatürk'ün mirasını, Ata'nın fikirlerini laubali 
mütalâa etmenize mâni olmak için çıktık. (A. P. 
ve Güven Partisi sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar. C. H. P. sıralarından gürültüler, mahi
yeti anlaşılmıyan sesleri...) 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Ahlâksız 
herif, satılmış köpek, mahcur. 

BAŞKAN — Sayın Ozansü, çok rica ederim. 
söylediğiniz elfaz Meclisin nezahetine uyma 
maktadır. Size bir ihtar veriyorum, efendim. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — îhtarı, ona, 
mahcura ver. 

BAŞKAN — Ben kime vereceğimi bilirim. 
Lütfen otur yerine. Başka türlü yürütemeyip 
bu işi. Sayın Süleyman Arif Emre, Y. T. P. Gru-
pu adına, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARÎF 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem arkadaşlar, 
müzakere edilmekte olan kanun teklifinin bas 
parti sözcüleri tarafmdan "daha ziyade Meclisin 
bugünkü yapısı nazan itibara alınarak tenkide 
hedef olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu ka 
nun teklifinin biraz da uzun vadeli demokra
tik rejimimizin gelişmesi noktasından beş daki
kalık bir tahlile tabi tutulması gerekir ka
naatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik rejimin 
uzun -vadeli gelişmeye tabi olması bir temel şar
ta bağlıdır. Bu temel şart, siyasi mücadele eşit
liğinin ve siyasi mücadele hürriyetinin mevci!-
dolmasıdır, Siyasi partilere para yardımını 
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I tanzim eden kanun hükmü müzakere edilirken 
bu temel prensiplere riayet edilip edilmediği
nin anlaşılması lâzımdır. Yoksa salim bir 
neticeye varılamaz. Kanaatimize göre gerek Si
yasi partiler Kanunumuz ve gerekse seçim ka
nunlarımız siyasi partilerin bütün vatan sat
hında seçime girmesine mütaallik şartları sa
rahaten tanzim etmiştir. Seçim Kanunumuzda 

J bir siyasi partinin muayyen ilde teşkilâtını ta-
İ marnlamış olması veyahut grup te^l l etmiş 
t olması veyahut da il kongresini muayyen 
| müddetler ve şartlar içersinde yapmış olması 

g'.bi şartlar sıralanmıştır. Bu şartların bir si
yasi partide mevcudiyeti halinde o siyasi parti 

j iktidar partisi, anamuhalefet partisi ve diğer 
partilerle bütün vatan sathında b'r mücade
leye hak kaşanmış demektir. Şimdi bu hakkı 

t '.ktisabeden hsr hangi bir siyasi partinin va-
| *a«. fatlımda diğer büyük partiler kadar me

safe kat'etmesi ve o partiler kadar teşkilât 
t arması ve ke.aa o partiler kadar sarfiyat yap-
j ıası bir emri tabiîdir ve zaruri bir neticedir. 
| lıı itibarla seçim macadelesindeki siyasi mü-

mfolo eşitliğini... 
BAŞKAN — Ayaktaki arkadaşların otur

masını rica edeceğim. 
SÜLEYMAN" ÂRÎF EMRE (Devamla) — 

üyasi mücadele hürriyetini tem'n etmek için 
v3rügülmirte olan kanun maddesinin Secim 
Tanrmundaki kıstaslara ve partilerin Moclisto 
Tiıp kıırmasma mütedair kıstaslara intibak 
-'ttirlmesi hakkaniyetin ve adaletin icabıdır. 
1u gayeyi istihdaf eden bir de önerge vermiş 
bulunuyoruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN —- Sayın idare Âmirleri, ayaktaki 
rkadaıların oturmalarını lütfen temin edin. 

Sayın arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturan. 
Sayın Turhan Feyzioğlu Grup adına. «Biz

le söz istemiştik» sesi.) 
Sıranız var efendim. Sırasiyle söz veriyorum. 

limdi de Kemal Satır Bey söz istediler. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çok değerli 
arkadaşlarım, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesine konan ödenek Güven Par
tisinin kanaatince tamamiyle kalkabilir. Tama-
niyle kalkarsa kıyamet kopmaz. Yani Sayın 
Tahtakılıç'm buyurdukları gibi veya başka 

| arkadaşların bu kürsüden daha evveî ve lju-
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gün ifade ettikleri gibi, vesilelerle veya dışa-
rıda yazıldığı söylendiği gibi, bu para kal
karsa kıyamet kopmaz. Ancak aynı şartlar al
tında bir siyasi partiden ayrılmış ve % 5 ten 
fazla sandalyayı temsil etmiş olduğu için 
hakkaniyete ve adalete uygunluk olsun diye ve 
seçim yarışında mücerret yeni kurulduğu ve 
daha evvel seçime girmediği için mağdur edil
mesin diye, bir dönemde bir siyasi partiye 
asgari ölçü üzerinden bir para verilir. Bunu 
o günün iktidar grupu, o günün anamuhalefet 
grupu müştereken savunur kabul eder. Tıpa
tıp aynı şartlar içinde şu kadar sayıda parlö-
manterleri olan, bu şartlardan fazla olarak, 
şu kadar sayıda parlömanterden fazla 
olarak kanunun getirdiği teşkilât şartla
rım haiz olan bir siyasi partiye de veril-
mok suretiyle bu para siyasi eşitlik sağlansın 
ve benzer durumda olan başka partiler olursa 
onlar da alsın, objektif ve âdi bir statü ku
rulsun, mücerret bir seçime tesadüfen girme
miş olduğu için, bir parti yeni kurulmuş ol
duğu için bu parti namevcut farzedilmesin. 
Aksi takdirde bu bir inmobiliz, bir hareket
sizlik, siyasi hayatta seçimden önce kurulmuş
lara bir imtiyaz tanıyan bir durum yaratabilir 
mülâhazasiyle arkadaşlarımız bu teklifi vermiş
ler. 

Değerli arkadaşlarım, bu paranın bir siyasi 
partinin hayatında tek başına mühim bir şey 
olmadığı malûm. Ama açıkça bu kürsüde ifa
de edelim;; Anayasa Mahkemesi hesaplara hâ
kimdir, bütün siyasi partilerin kuruş kuruş 
muhasebesine bakabilecek durumdadır, aleni
dir. Güven Partisi yapılmış olan iftiraların 
zıddına mâna, maneviyat ve inanç olarak 
çok kuvvetli, fakat para olarak partilerin belki 
bugün en zayıfıdır. Çünkü kuvveti imanda
dır, inancındadır ve gayrimillî bir siyasi par
tinin söyled'ği gibi iş çevreleri iîe alâkalı 
yoktur. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar.) Dedi 
İd; Güven Partisi ciddî değildir T. î. P. (milî 
değildir? arkadaşlarım. (Soldan : Bravo ses
leri.) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Enaz sizin ka
dar imanlıyız ve m'lliyiz. 

TURHAN FEYZİO&LU (Devamla) — Ve 
millî olmıyan bir siyasi partinin bise yapacağı 

i tarizler, Güven Partisine ancak şeref verir. 
Millet bizi T. î. P. bize böyle saldırdığı için 
bağrına basacaktır. Millet bizi Türkiye îşçi Par
tisi ve onunla haşır neşir olan herkes bize karşı 

J çıktığı için bağrına basacaktır. 
] Arkadaşlar, C. H. P. sözcüsünün burada ik

tidar partisiyle münasebet bakımından söyle-
| diğine gelince; değerli arkadaşklarım biz bir ay 
j müddetle iktidarın dümen suyunda, ertesi ay 

da memlekette felâket varmış gibi konuşan 
bir s'yasi parti olmadık ve olmayız. (Soldan : 
alkışlar.) 

i Bir Pazar günü iktidarın dümen suyunda, 
i ertesi Pazar günü felifletler tasvir eden bir 

durumda olmadık ve olmayış. Biz her zaman 
iktidann beğendiğimiz icraatı varsa doğru de
dik, beğenmed ğimiz tarafı varsa hayır de-

I dik arkadaşlarım. Kıbrıs dâvasında biz biran 
ağzımızın yarısı ile, «bu bir felâketli durum
dur, çok fena olmuştur, netice perişandır», 
deyip, ağzımızın yarısı ile basan edebiyatı yap
madık. Ağzımızın tümü ile başarılı olan taraf
larım tesbit ettik, vardı, bu basandır dedik, 
eksik gördüğümüz noktalar vardı onu söyle
dik. Çünkü samimiyetin partisiyiz ve zafer 
küçük taktiklerin değil samimiyetin olacaktır, 
buna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Peyzioğlu bir dakikanız 
kaldı, lütfen bağlayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bağ-
I Jıyorum efendim, bağlıyorum. 
j Değerli arkadaşlanm, bu para bize veril-

mes, fakat O. H. P. iki milyon lirayı alır, 
yani burada 4 yıllık hesap yaptı sözcüsü, ken
di hesabiyle 8 milyon lira alır C. H. P. Güven 
Partisi h!ç almaz, bunun adına eşitlik denir. 
Bu eşitlik belki gaseteler'nde methettikleri 
komünist Almanya'da vardır, ama demokratik 
ülkede böyle eşitlik olmaz. Komünist Almanya 
meddahlığı yapan, utanç duvannı savunan 
kalemlere maa* vermek için 2 milyon lira 

j alacaksın, Atatürk ilkelerini savımmak için 
kurulmuş partiye para vermiyeceksin. Ana
yasaya aylan olan budur arkadaşlanm. Sav
cılar sunarım. (A, P. ve G. P. sıralarından al
kışlar, «Brayo» sesleri, alkışlar, 0. H. P. sırala-
nndan gürültüler.) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
I Usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — 

Söz sırasını tesbitiniz hakkında. 
BAŞKAN — Tesbit ettiğim söz sırası önüm

de efendim, okudum, şimdi de sıra T. t. P. 
Grupu adına Saym Yunus Koçak'mdır. 

TARIK ZtYA EKlNCÎ (Diyarbakır) — 
Söz sırasını tesbittekı tutumunuzun hatalı ol
duğunu belirtmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söyliyeceğiz şey 
kanun prosedüründe, bilhassa bütçede tatbik 
ed'len husustur, burada sıraya kim evvelâ ta-
•libolursa bunu tatbike mecburuz. 

TARIK ZIYA EKİNCÎ (Diyarbakır) — 
Bâtıl, makûsunaleyh olamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçak. (T. | . P. 
sıralanndan, «bir gruptan beş kişiye birden 
söz verilir mi?» sesleri.) 

Efendim, evvelki gün de C. H. P. nin sayın 
sözcüsü grup adına Ferda Güley, Emre'nin sı
rası olduğu halde- 2 nci veya 3 ncü defa kouştu, 
bir şey olmadı. Rica ederim efendim, buyuru
nuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 
Siyasi Partiler Kanununun siyasi partilere yıl
lık ödenek veren 74 ncü maddesinin bir Ölçü 
gösterilerek tadili için huzurunuza bir kanun 
getirilmiştir. Muhterem arkadaşlar; bizim se
çim sistemimiz, Anayasa sistemimiz ve demok
rasinin ilkeleri siyasi partilerin halka dayan
masını öngörür ve halk oylarına mazhar olduğu 
nisbette siyasi partilere yaşamak imkânını sos
yal şartlar verir veya vermez ve tatbikat da 
budur. Bir tek istisnası vardır, bir defa Millet 
Partisine bir ödenek verilmiştir. O da siyasi 
mantığa, Seçim Kanunu mantığına aykırı olarak 
verilmiştir. Ama arkadaşlar, eğer o zamanki 
şartlar bunu gerektiriyor ve verilmiş ise şimdi 
bir siyasi partinin kendi içinde bulunduğu par
tiyi parçalamaya çalışarak ve günden güne bu 
siyasi parti, Anayasanın siyasi partiler için yap
tığı tarifin dışına çıkarak... Çünkü Anayasa
mızın 56 ncı maddesi der ki: «Siyasi partiler 
önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faali
yet gösterir» der. Halbuki kurulmuş olduğunu 
gördüğünüz ve bu kanunla beslenme ödeneği 
vermeye çalıştığınız siyasi parti kuruluğu gün
den itibaren adım adım iktidara yaklaşmış ve 
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bugün babasının elinden tutan bir çocuk gibi 
iktidarın götürdüğü hedefe açıkça yönelmiştir. 
işte o siyasi parti mükâfatlandırılmak yolun
dadır. Çünkü her gün daha fazla iktidara ya
naşmış ve bugün iktidardan fazla iktidar taraf
tarı, kraldan fazla kral taraftarı olmaya çalış
mıştır ve iktidar partisi muhalefetin kendisine 
söylemeyi doğru bulmadığı sözleri bu parti ağzı 
ile muhalefete hücum borusu şeklinde yaptırmış
tır. Bu parti bugün iktidarın açıkça müdafili
ğini ve hattâ fedailiğini yapar durumdadır. Böy
le bir siyasi partinin korunması bizim kanımız
ca bu parlömenter sistemi, bu demokratik sis
temi toptan yıkmaya müteveccih bir yoldur. 
Arkadaşlar, yarın bir partiden de 30 İrişi ayrılır
ca, o zaman da ayrı bir kanun çıkarıp, ona da 
ödenek verecek misiniz?... (Gülüşmeler, gürültü
ler) Haa, eğer verecekseniz o zaman kabul edin. 
Eğer verilmiyecekse o zaman bu kanunun bir 
iane, bir yardım ve bir geçim zoru, açıkça bir 
sadaka, bir yardım parası olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz hiçbir siyasi partinin 
Hazineden para alarak yalamasını ve bu yoldan 
iktidara gelme yolunu tutmasını doğru bulma
maktayız. Arkadaşlar; eğer bu yoksul halka 
söylediğiniz sözler onu yalanlarsa, ayrıca r)ara-
va, adam tutmaya, adam kiralamaya elbette ih
tivanınız olmayacaktır. Neye bu parti daha dün 
^irdiffi halde halen bu kanunla bir imayeye maz
har olmak yolunu tuttu? 

BAŞKAN — Sayın Koçak; bir dakikanız 
var, cümlenizi toparlayın. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Biz arka
daşlar, her yönü ile siyasi partilere Hazineden 
para verilmesine karşıyız. Bu fakir milletin pa
rasının şuna buna, hele böyle iktidarın fedaili
ğini yapan, iktidarın açıkça peşinden giden ve 
zaman zaman iktidara yaranmak için muhalefet 
partilerine de çatarak, açıkça muhalefet partisi 
olmayıp maskeli bir parti olduğunu gösteren bir 
partiye bu kanunla para verilmesi her bakımdan 
tehlikelidir ve demokrasinin gelişmesini engel
leyici, önleyici bir çığır açmaktadır. Bu çığır 
hepiniz için tehlikeli olabilir. Hakikaten bu çı
ğır Türkiye'de ahlâkın... 

BAŞKAN — Sayın Koçak... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Açıkgözlü
ğün tahkim edildiğini gösteren bir kanundur. 
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Bu kanun arkadaşlar, hem Anayasaya aykırıdır, 
hem de ahlâka aykırıdır. G. P. liler çıkıp bu 
kanuna karşı olduklarını göstererek Türk Milleti 
karşısında bugün bir imtihan durumundadırlar, 
bu imtihanı açık alınla verecekler mi vermiye-
cekler mi göreceğiz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; grup
lar adına 7 arkadaşımız söz almış ve konuşmuş
tur. 

NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Kemal Bey 
grup adına söz istediler efendim. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, sıra kendi
lerinde. Ama ne yapayım ki beşten fazla kifa
yet geldi. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Aleyhinde efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Kifayet aley
hinde Kemal Satır. 

Kifayet önergelerini okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Madde üzerinde yeteri kadar konuşma yapıl
mıştır. Müzakerelerin kifayetini arz eylerim. 
Saygılarımla. 

Samsun 
Şevki Yücel 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini. arz ve teklif ederim. 
Adana 

Bekir Tünay 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlandı. Müzakerenin kifayeti

nin oya arzım teklif ve rica ederim. 
Niğde 

Ruhi Soyer 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesin

de gerekli görülen değişiklik üzerindeki görüş
melerde tenevvür ettik. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim. 

Adana 
Turhan Dilligil 

Sayın Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin ki

fayetine karar verilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşulmuştur. 

Müzakerenin kifayetini arz ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 
BAŞKAN — Sayın Kemal Satır, kifayetin 

aleyhinde buyurun. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bugün konuşmakta oldu
ğumuz Siyasi Partiler Kanununun tadil teklifi 
genç demokrasimizde yeni bir çığır açacak ma
hiyettedir. Bu bakımdan bu kanun üzerinde 
enine boyuna konuşmak zarureti içindeyiz. Bu 
kanunun demokrasimize getirdiği unsurları, ge
lecek günlere ait zararlı ve faydalı taraflarını 
mutlaka incelemek zorundayız. Kanun münase
betiyle şu dakikaya kadar geçen müzakereler ve 
bu müzakerelerin hazin tablosu hepimizin gözü 
önünde cereyan etmiştir. Değerli A. P. liler, 
eski O. H. P. nin bünyesinden ayrılan diğer bir 
teşekkülle olan bu münasebetle çekişmeyi yerle
rinden zevkle seyreder görünmektedirler. (A. P. 
den, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, rica 
ederim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Hükümet 
başta olmak üzere bütün arkadaşlar bizi birbiri
mize düşmüş görerek keyifleniyorlar (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Sayın Satır, kifayet aleyhinde 
konuşuyorsunuz efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Müsaade bu
yurun, kifayet aleyhine konuşuyorum. Arlında 
bugün yeni bir devir başladı diyorum. Bu, si
yasi ahlâkın her hangi bir şekilde nasıl zedelen
diğini gösteren yeni bir devir. (O. H. ?. den. 
«Bravo» sesleri) Bu devrin inkişafı hiç şüpho 
etmeyiniz ki demokratik hayatımıza zarar geti
recektir. Bu zararı hep beraber çekeceğiz. Bu 
çatının altında bulunan bütün siyasi teşekkül
lerin bir tek hedefleri var; genç demokrasimizi 
yerleştirmek, kökleştirmek ve bunu her gün bi
raz daha inkişaf ettirmek hedefine hep beraber 
sahibiz. Bu sahibolduğumuz hedefi tavsin et
mek, kuvvetlendirmek, bunu her hangi bir yan 
tesirden korumak hepimizin vazifesi olmak ik
tiza eder. Bir partiye tesadüfen Mecliste Î:U 
rakamları ihtiva etti diyerekten bütçeden para 

— 445 — 
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tahsisinin getirdiği vak'alar gözünüzün önünde. 
Dün aynı partinin çatısı altında bulunup da bu 
partinin çatısı altında iken yaptıkları konuşma
ları siz hepiniz burada duyan insanlarsınız. 
(A. P. ve G. P. sıralarından, «kifayet aleyhinde» 
sesleri) Kifayet aleyhinde tabiî konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin de bitirsin 
artık efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Dün siyasi 
ahlâkımıza bu maddenin getirdiği zararları ifa
de etmek bakımından söylüyorum ve bunun 
için konuşmanın zaruretini iddia ediyorum. Dün 
aynı partinin sözcüleri olarak eski liderlerinin 
hakkında söyledikleri sözleri bir kısmınız, he
men hemen hiçbiriniz bilmezsiniz.! 

BAŞKAN — Sayın Satır, ne alâkası var bun
ların kifayetle efendim, anlayalım evvelâ. Dur
madan esas hakkında konuşma yapıyorsunuz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Söyliyeceğim 
efendim alâkalını, bağlıyacağım alâkasını şimdi. 
Bu maddenin siyasi hayatımıza getirdiği zarar
ları ifade bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Bu esasla alâkalıdır. Niçin ki
fayet lüzumsuzdur, onu izah edin. 

KEMAL SATIR (Devamla) — İşte bundan 
dolayı lüzumsuzdur kifayet. 

BAŞKAN — Hangisinden dolayı lüzumsuz
dur efendim, onu anlıyalım. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Dün C. H. P. 

safında bulunan bu arkadaşlarımız, «partimiz 
içinde ismet Pahadan sonra ikinci adam yok, 
onuncudan sonra sıra gelir hepimize» derlerdi. 
Şimdi bu kanun münasebetiyle söyledikleri söz
leri duyunca kulaklarıma inanamaz hale geli
yorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Eskiden çok 
lâf söylenmiştir. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şimdi, vak
tiyle bu Partiler Kanunu ve partilere yardım ka
nunu geldiği zaman hepimiz seçim yolu ile gel-
miyen siyasi teşekküllere de şu rakamları ihtiva 
eden bir topluluk haline geldikleri zaman para 
verilmesi lâzımgeleceğini düşünmekten uzak in
sanlar değil idik. Hepimiz o zaman bu Partiler 
Kanununda siyasi partileri birtakım zengin in

sanların sultasından kurtarmak için yardım 
yapılması zaruretini düşündüğümüz zaman bu
nun temelinin seçmenden alman cya dayanması 
zaruretini düşünmüştük ve Büyük Mecli3 bu 
istikamette karar vermişti. 

Şimdi arkadaşlarımız bu kürsüden konuşur
ken, dünkü düşüncelerinden tamamen uzak.... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Esas hakkın-
da konuuşyorlar Sayın Başkan, lütfen yeterlik 
aleyhinde konuşsunlar. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — On dakika ol
du. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Dünden beri, 
evvelsi günden teri oturduğu yerden arkadaş
larımız, vakit geçti, bilmem neye dayanan ko
nuşma yapıyor, diyorlar. Acele etmeyiniz, na
sıl oba çıkacak, üç dakika evvel, beş dakika son
ra. Bu sizi niçin rencide ediyor, değerli arka
daşlarım? (C. H. P. sıralarından alkışlar) Üzül
meyin... 

BAŞKAN — Sayın hatip, efendim bir daki
kanızı alabilir miyim? 

NASUH NAZİF ASLAN (Sivas) — Hatip 
konuşurken neden müdahale ederek mütemadi
yen sözünü kesiyorsunuz? Usulü dairesinde ko
nuşuyorlar. 

BAŞKAN — Biz usulsüz konuştuğunu söyle
medik, efendim. Si-1?! niye müdahale ediyorsu
nuz Başkana? Ne söyliyeceğimi biliyor musu
nuz? 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Vazi
fenizi usulüne uygun yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturun 
yerinize. 

Sayın Satır, efendim bu madde üzerindeki 
müzakerelerin beşer dakika ile kısıtlandığını bi
liyorsunuz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Biliyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Küsüye çıkalı da 10 dakika ol
du. Size kifayet aleyhinde söz verdim. Bu kısıt
lama tahdidi buna da şâmildir. İçtüzük sarih
tir, efendim. Buyurun efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, maddeler üzerindeki konuşmaların beş 
dakika ile tahdidini evet Büyük Meclis kabul 
etmiştir. Ben bunu biliyorum. Ama kifayet 
aleyhindeki konuşmalar için Yüce Meclisin böy
le bir karar aldığını hatırlamıyorum. 
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BAŞKAN — Bunun şümulü içine girip girme
diğinden bahsediyorum. Meclisin karar aldığı 
hususunda bir şey söylemedim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bunun o şü
mul içerisine girmiyeoeğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Biz Riyaset olarak o kanaatte
yiz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Lütfen oy-
layınız. 

BAŞKAN — Neyi oylıyacağız efendim? 
KEMAL SATIR (Devamla) — Bu kanaatte 

olmadığınızı.... 
BAŞKAN — Ne alâkası var efendim, oyla. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Ben o kana

atte olursam.. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşuyor
sunuz, 10 dakikayı geçti, bunun sının içine gi
rer, diyorum. Lütfen bağlayın, bitti. Müsama
hayı göstermişiz, daha ne yapalım? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, şunun için bu kifayetin aley-
hindeyim. 

BAŞKAN — Hah bunları söyleyin. (Gülüş
meler) 

KEMAL SATIR (Devamla) — Kürsüye ge
len ve bugün 500 000 lira almak isticaliyb, he-
yecaniyle içleri kavrulan arkadaşlarımız C. H. P. 
aşırı solu himaye ile itham etmiş durumdadırlar. 
Bunlara cevap vermek durumundayız. Dün bu 
a rka l ı l a r idimizde iken, bu değerli a r k a ç l a r 
proleter edebiyatının şaheser numunelerini ve
rirlerken... (O. H. P. sıralarından «brova» ses
leri, alkışlar) bir suç işlemiyorlardı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yalan. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Peyzioğlu 

ben yalan söylemem. 
TURHAN FELZİOĞLU (Kayseri) — Hiçbir 

zaman «Proleter» kelimesi ağzımdan çıkmamış
tır benim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Ben «prole
ter edebiyatın şahaser numunelerini» dedim. 

TURHAN FEYZiOâLU (Kayseri) — Benim 
proleter lâfını söylediğimi iddi eden varsa ispat 
etsin. Ama ben proleter kelimesini kullanan 
kimse ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Peyzioğlu, müdahale et-
meyinizf rica ederim. Sayın Satır... 

KEMAL SATIR (Devamla) — Görüyorsu
nuz ki, Sayın Peyzioğlu... 

BAŞKAN — Sayın Satır, isim söylemek su
retiyle tahrik edeci karşılıklı konuşma fırsatını 
vermeyiniz. Rica ediyorum. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Peki efen
dim. 

Sayın Güven Partisinden müdahale eden ar
kadaşımız Türkçeyi çok iyi bilen bir insandır. 
Benim buradan söylediğim sözler; dün içimizde 
iken proleter edebiyatının şaha3er numunelerini 
verenlerin bugün bize bu ithamı yapmalarına in
sanın gülmemesi lâzımdır. Ben kendisine «Sen 
proleter kelimesini kullandın» demedim ki, otur
duğu yerden müdahale ediyor. Bu kadar.... 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Tashih etmiş 
oldunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Tashih etme

dim, huyum da değildir. Söylediğim lâfı geri 
almam, bunu bilmelisiniz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Satır, karşılıklı konuşmı-
yalım. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Neler söyle
diğinizi biliriz, Sayın Satır. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Benim me
suliyet taşımış insan olarak her sözüm kaydedil
miştir. Her sözümün altına şu dakikada imza
sını atmaktan çekinmiyen bir arkadaşınızım. 

Bu kanunun siyasi hayatımıza, siyasi ahlâ
kımıza tesirlerinin ifadesi olarak kürsüde konu
şan bir arkadaşa G. P. den bir arkadaşın ta bu
raya kadar gelip hücum etmesinin hazin manza
rasını hep birlikte gördük. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Biz de neler gör-
dük.. 

CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Türkiye İşçi 
Partili arkadaşı mı müdafaa ediyorsunuz? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Mesele o de
ğil, hangi partiden olursa olsun arkadaşlarım, 
mesele orada değil ve şuna şahidolduk ki, bu
gün.. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Karabetiniz 
mi var? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Her halde 
bu sıralarda oturan arkadalşarımın bana «Kara
betiniz mi var?» demek cesaretini göstermele
rine teessüflerimi ifade ederim, 
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CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — O sözü ben 
söyledim. Ben teessürlerimi iade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koç oturun, rica edece
ğim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Hakiketin 
teessüf ederim size. 

BAŞKAN — Sayın Satır, lütfen kifayet hak
kındaki konuşmanızı bağlayın. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bu kanunun, 
bu maddenin siyasi hayatımıza getirdiği siyasî 
ahlâk telâkkisinin bir hazin ölçüsünü, Güven 
Partisinin Sayın Başkanı; bu kürsüde, Meclisi
mize Riyaset eden Güven Partili bir milletveki
linin kürsüde konuşan arkadaşa kürsünün mer
divenlerine kadar tecavüz edildiği halde ses çı
karmamasını bir hüküm olarak getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Satır, idare Âmirlerini 
vazifeye davet ettiğimi duymamış olacaksınız 
galiba. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bu bakım
dan da Sayın Başkan, bu kanunun şimdiki gön
derilen kifayet önergelerinin şümulü dışında 
tutulması, kifayet önergelerinin kabul edilmiye-
yerek, siyasi hayatımızın dönüm noktasında bu 
meselenin vuzuha kavuşmasının zaruretine ina
nıyorum. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, kifa
yet önergeleri okunmuş, aleyhinde de bir arka
daş söz almış ve konuşmuştur. Kifayeti oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul olunmuştur. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
( î nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgili 
değiştirge önergeleri vardır, aykırılık derecele
rine göre birer birer okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Gerekçesini şifahen arz 
edeceğim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Madde 1. — 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 
»ayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 74. — 1 . 3 . 1968 tarihinden itiba

ren hiçbir siyasi partiye Maliye Hazinesinden 
para ödenmez. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sayılı Kanunun 74 ncü maddesinin tadi

line dair kanun teklifinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

Md. 74 : 
Her malî yıl başındaki Millet Meclisindeki 

milletvekili tüm sayısı nazara alınarak, parti 
grupu olan partiler sahiboldukları milletvekili 
adedi tüm sayıya oranla, Hazineden 6 milyon li
ra oranla ödenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
1 nci maddesindeki (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi) ibarelerinin çıkarılarak yerine (Millet 
Meclisinde) kelimelerinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin «b» ben

dinin tasarıdan çıkarılmasına öneririm. 
Konya 

Yunus Koçak 
YUNUS KOÇAK (Konya) — önergemi geri 

alıyorum. Yeni bir önerge takdim ediyorum, 
onun okunmasını talebediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin (B) 
bendinde «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az yüzde beşine sahibolup da» 
ibaresinin «en az yüzde onuna sahibolupta» diye 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Nazif Kurucu 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde

sinin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin 
1 nci maddesinin B bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep istanbul 
Ali İhsan Göğüs Orhan Birgit 

Muş Ordu 
Nermin Neftçi Ferda Güley 

- 448 — 



M. Meclisi B : 40 14 . 2 . 1968 O : 1 

Madde 1. — B bendi : 

Milletvekilleri genel seçimlerine henüz gir
memiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üye tamsayısının en az % 5 ine sahibo-
lupta il merkezlerinin enaz üçte biri ve (merkez 
ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza üçte bi
rinde işbu kanun ve parti tüzükleri uyannca 
parti yönetim kurullarını kurmuş olan partile
re de her yıl 500 000 lira avans olarak yardım 
yapılır. 

Avans, partinin senatör ve milletvekillerinin 
tamamının müteselsil kefaletleri alınarak tedi
ye edilir. 

İlk genel seçimde Türkiye çapında geçerli 
oyların yüzde 5 ini alamıyan partilerden, bu 
seçime kadar yapılan yardımlar geri alınır. 
Avans alan parti, her hangi bir sebeple ödeme
de acze düşer veya ödemezse bu avans, 1 nci 
maddenin B. bendinde sözü edilen müteselsil 
kefillerden tahsil edilir. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Güven Partisine verilecek «500» bin- liranın 

Halk Partisinden alınması gerekir. Çünkü bu 
parti, Halk Partisinden ayrılmıştır. Bugünün 
Güven'lileri dünün Halkçılarıydı. Seçimlerde 
Halk Partisinin aldığı % 28 nisbetindeki oyu, 
birlikte çalışarak almışlardır. Binaenaleyh, bu 
oyları karşılığında, Halk Partisine verilen iki 
milyon lira da Güvencilerinde hakkı, payı var
dır. Bu para Hazineden verilecek olursa, Halk 
Partisi iki buçuk milyon lira almış olacaktır 
ki, bu kanunada, adalet kaidelerine de mugay-
yirdir. Zira bugün C. H. P. nin mebus adedi iki 
milyon lirayı karşılamaz. Bu esbabı mucibeye 
göre, değiştirilmesi istenen «74.» maddeye aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini teklif ediyorum : 

«İşbu maddenin (B) bendinden istifade ede
cek olan parti, Mecliste para alacak kadar üye
si olan başka bir partinin bölünmesinden mey
dana gelmişse, yeni partiye yapılacak yardım, 
ayrıldığı partinin istihkakından kesilir.» 

Antalya Milletvekili 
Osman Yüksel 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 1 nci 

maddecinin (B) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

B Fıkrası : 
Milletvekili genel seçimlerine henüz girme

miş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az % 5 ine sahibolup da, 
il merkezlerinin en az üçte birinde ve (merkez 
ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza en az üç
te birinde, işbu kanun ve parti tüzüğü hüküm
leri uyarınca partinin yönetim kurullarını 
kurmuş olan veya Milletvekili genel seçimleri
ne girmiş olup da Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde seçim sonucu teşekkül etmiş grupu bu
lunan siyasi partilere de her yıl beşyüz bin li
ra, Hazinece ödenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin (B) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ile takririmi izah sadedinde 5 daki
kalık söz verilmesini rica ederim. 

Antalya Milletvekili 
Ahmet Torgay 

B - Milletvekili genel seçimlerine henüa 
girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının en az % 5 ine sahibo
lup da, il merkezlerinin en az üçte birinde ve 

(merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezlerin keza en 
az üçte birinde işbu kanun ve parti tüzüğü hü
kümleri uyarınca partinin yönetim kurullarını 
kurmuş olan Güven Partisine, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Siyasi Partiler Kanunu gereğince al
dığı yıllık tahsisattan «500 000» lira kesilerek 
verilir. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanunun 74 ncü maddesi

ne eklenmesi teklif edilen kanun teklifinin «B» 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu 

Milletvekili genel seçimlerine henüz girme
miş olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az yüzde beşine sahibolup da, 
il merkezlerinin en az üçte birinde ve (merkez 
ilçeler dâhil) ilçe merkezlerinin keza üçte bi-
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* rinde işbu kanun ve parti tüzüğü hükümleri 
uyarınca partinin yönetim kurullarını kurmuş 
siyasi partilere, ayrıldıkları partiye evvelce ve
rilmekte olan tahsisattan kesilmek suretiyle, 
milletvekili genel seçimlerine kadar her yıl 
beşyüz bin lira Hazineden ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Müzakeresi yapılan kanunun 74 ncü 

maddesinin (A) fıkrasının sonuna (Hazinece 
ödenir.) cümlesinin eklenmesini. 

2. Bu fıkranın 8 nci satırının (partiler de) 
kelimelerinden sonrasının silinerek yerine : 

«Ayrıldıkları partilerin Hazineden aldıkları 
paralardan, ayrılan üye sayılarının, ayrıldıkları 
partiler parlâmento üye sayısına oranı nisbetin-
de kesilerek yeni kurulan partiye verilir. Bu hal 
yeni seçimlere kadar devam eder.» 

İbarelerinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Burdur 
İsmail Boyacıoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin (B) fıkrasının başına aşağıdaki 
cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

«Milletvekili genel seçimlerine girmiş olup 
da % 5 nisbetinde oy alamamış siyasi partilerle» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
74 ncü maddenin 6 nci maddesinin (B) fık

rasının başındaki (milletvekili genel seçimlerine 
henüz girmemiş bulunan) ibaresinin kaldırıl
ması hususunu arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Bifat Baykal 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinde zikri geçen 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 74 ncü maddesinin (B) bendi 
sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Kemal Bağcıoğlu 

«Milletvekili genel seçimlerinden sonra, bir 
partinin Parlâmentodaki üye adedinde azalma 
vâki olursa, o partiye parlâmentodaki üyesinin 
seçimde aldığı rey oranı kadar para ödenir.» 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin (B) bendinin 6 nci satırın

daki «birine» kelimesi, «birinde» olarak düzel
tilerek okunması suretiyle baslkı hatası tashihini 
arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesinin metinden çıkarılmasını dilerim. 
Konya 

Yunus Koçak 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan 74 ncü maddedeki % 5 oranının 

% 2 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN — Sayın Karahan; önergenizde 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesini mi 
kaldırmak istiyorsunuz, yoksa bahis mevzuu 
olan 1 nci maddeyi mi? 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — 74 ncü mad
denin yardımla ilgili olan kısmının Çaldırılma
sını istiyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, 74 ncü maddeyi ko
runmadığımıza göre bu önergeyi muameleye 
koymak mümkün olmıyacaktir, efendim. Ayrı 
bir kanun teklifi olabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABBAS 
ALİ ÇETİN (Kars) — Sayın Başkan komisyo
nun bir teklifi vardı; bir tashih teklifi, 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, Sayın Turhan 
Dilligil, benim teklifim okunmadı diyor. Savın 
Dilligil, sizin teklifiniz bu madde ile ilgili değil
miş. İkinci madde ile ilgili teklifiniz var, sırası 
gelince arz edeceğiz. Şimdi efendim, aykırılık 
derecesine göre önergeleri tekrar okutup birer 
birer muameleye tâbi tutacağız. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Yunus Koçak'-
ın önerisine ka+ıHvor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABBAS 
ALİ ÇETİN (Kars) — Katılmıyoruz efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — önergemi izah 
için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Koçak kısaca izah için 
söz istiyorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler, 
«Bu kanun nasıl çıkacak?» sorusu) Efendim, 
ben İçtüzüğü aynen tatbik etmeye mecburum. 
Yalnız arkadaşıma da ve bundan sonra söz isti-
yecek olan arkadaşlarıma da şunu hatırlatmak 
isterim. İçtüzüğün 119 ncu maddesinde «çok kı
sa» diye kayıt koymuştur, sayın arkadaşlarımın 
bunu nazara almalarını rica edeceğim. Teknik 
mevzuu sadece. Buyurun, Sayın Yunus Koçak. 

YUNUS KCÇAK (Konya) — Sayın Balkan, 
konuşmaya banlamadan tehdide başladınız. 

BAŞKAN — Hayır efendim, vâki itirazlara 
cevap veriyorum sayın hatip, sizinle ilgisi yok, 
fakat bunun şümulü içindesiniz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
teklifi hakkındaki fikirlerimizi daha önce arz 
etmiştik. Bu kanunun, iktidar tarafından koru
nan bir siyasi partiye iane ve iaşe ödeneği ve
rilmek için getirilmiş bir kanun teklifi olduğu 
kanısındayım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kesmeyin arkadaşlar; hem kısa 
olsun istiyorsunuz... 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, birisi; ben kendisine «eşekoğlu eşek» demi
yorum, bana «eşekoğlu eşek» diye hitabetti. 
Kim ise o adam, o eşekoğlu eşek kim ise lütfen 
sözünü geri alsın... (A. P. sıralarından gürültü-
ler, «yok öyle bir şey» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sayın 
hatip; bu kürsüye ve bu Meclise yakışmıyan el-
fazı lütfen kullanmıyalım. Böyle bir şey söyli-
yen arkada-} varsa lütfen o da galsin sözünü geri 
alsın. (A. P. sıralarından «yok öyle bir söz söy-
liyen» sesleri, gürültüler) 

Yok dediklerine göre, buyurun sayın hatip. 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, rica ederim müdahale etmeyin, 
hsm kanunu çıkaralım diye acele ediyorsunuz, 
hom de fırsat vermiyor, konuşturmuyorsunuz. 
Yapmayın rica edsrim. (0. H. P. sıralarından 
bir ses «Bunlar zapta geçti») 

Buyurunuz, sayın hatip. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; biz siyasi partilerin 
cerbestço faaliyette bulunabilmeleri için Hazine
den onlara verilen paranın karşısındayız. Görü
yoruz "ki, bu para verme yolu ile siyasi partiler 
avlanmak isteniyor ve paraya ihtiyacı olan veya 

para almak için kurulmuş olan bir parti o para
yı almak için her gün biraz daha fazla iktidann 
yörüngesine girmek durumunda, mecburiyetin
de kalıyor. Bu bakımdan, metnin maddeden 
çıkarılması gerekir. Zira bu metinle siyasi ha
yatımıza gayriahlâki bir çığır açmak duru
mundayız. Eğer bu metin, bu birinci madde ka
bul edilirse, Siyasi Partiler Kanununun getir
diği düzeni bozara bir siyasi partiye, kayırı-
lan bir siyasi partiye iane vermek, sadaka ver
mek için bir yol açılmış olacak ve bundan son
ra siyasi partilerden seçilenler böyle para almak 
için îkumpaslar kurarak teşkilât kuracaklar ve 
Hazineden para almak yoluna gideceklerdir. 

Arkadaşlar, Türk halkının bütçesinin, yok
sul Türk halkının, böyle sadakalara, böyle ka
yırmalara tahammülü yoktur. 

Köylüye gelince; yolunu yapamıyoruz, çün
kü ödenek yok, deriz. Okul gelince, hastane ge
lince para yoktur, deriz, ama iktidarın korudu
ğu bir siyasi partiye para verilmesi bahis konu
su olunca, iktidar mensupları o siyasi partinin 
mensupları kadar gayret gösterirler. Şu durum 
dahi göstermektedir ki, bu parti bir muhalif 
parti olmaktan ziyade, iktidarın destekçiliğini 
yapmak üzere kurulmuş bir siyasi partidir ve 
bu para onun için verilmektedir. Onun için biz 
maddenin siyasi hayatımızda açacağı gayriahlâ
ki çığıra bir set çekmek için maddenin metin
den çıkarılması teklifinde bulunduk. Hepinizi 
saygı ile selâmlar, teklife iltifat buyurmanızı ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge 
sahibi izahatta bulundu. Komisyon katılmıyor, 
bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeye geçiyoruz. 

(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın öner
gesi tdkrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABBAS 

ALİ ÇETİN (Kars) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın özarda izahınız kısa ve teknik mev

zua, verdiğiniz önergeye taallûk etsin efendim. 
Çünkü İçtüzük «mücmelen» tâbirini bilhassa 
koymuş. 

— 451 — 
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REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, I 
sayın milletvekilleri, bu kanunun müzakeresi 
dolayısiyle bu Meclis kürsüsünde söylenmiş olan 
sözlerden, bu mukaddes çatı altında cereyan et
miş olan olaylardan cidden büyük üzüntü ve ıs
tırap duydum. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, ortaya bir 
para atıldığı zaman her şey unutuluyor ve böy
lece bütün terbiye, edep dışı çıkılarak birçok 
ağır ve bu Meclisin çatısı altına asla yakışmıyan 
sözler söylenebiliyor. Demek ki, para ve men
faat en mukaddes müesseselerden en mukaddes 
mefhumları yıkacak kadar kötü tahribat yapı
yor. Bundan duyduğum elem, ıstırap ve üzüntü 
neticesi bu teklifi getirmiş bulunuyorum. 

Siyasi partiler memlekete hizmet etmek mak-
sadiyle kurulur ve ancak milletin güvenine, sev
gisine, itimadına dayanarak vazife görür, çalı
şır. Bu güven, bu itimat içinde olan siyasi parti
lerin ayrıca millet kesesinden tahsisat almaya, 
yardım almaya lüzum ve ihtiyaçları olmamak 
gerekir. Siyasi partilerde görev alan fedakâr ar
kadaşlarımız elbette kendilerine güvenen kim
selerdir. Kendilerinde bu vatana, bu memlekete, 
bu millete hizmet etmek aşkı ve imanı olan in- I 
sanların ayrıca millet kesesinden yardım almak 
suretiyle bu görevi yerine getirmelerine lüzum 
ve ihtiyaç yoktur. 

Bu hâdiselerin burada cereyan etmesinin se
bebi, milletin fakir olduğunun bir gerekçesidir 
muhterem arkadaşlar. Daha dün sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanımızın yaptığı bir konuşma
da, «Türkiye'de doğumdan on yaşma kadar olan 
çocuklarımızın yüzde 45 nisbetinde gıdasızlıktan 
öldüğü» ifade edilmiştir. Bu, memleketimiz için, 
hepimiz için acı ve elem duyacağımız bir olay
dır. Memleket bu derece elîm, bu derece yokluk 
ve sefalet içerisinde bulunduğu bir sırada siya
si partilere senede 6 milyon lira para vereceği
mize, memleketin diğer sosyal alanlarında yok
sul vatandaşlara hizmet edecek, yardım edecek 
alanlarda kullanmamızda büyük fayda ve zaru
ret vardır. Bunu, samimî inancım ve kanaatim 
olarak ifade ettim. Bunu kabul ederseniz çok 
memnun olacağım. Memlekete iyi bir yolda hiz
met etmiş olacaksınız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'nın öner

gesi okundu. | 
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I SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Önerge 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 119 ncu madde im
kân vermiyor. 

Şimdi önergeyi oyunuza sunacağım. Sayın 
Reşat özarda'nın önergesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeye geçiyoruz. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Ak

alın'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu efen

dim?.. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

.Sayın Başkan, izahat vereyim ondan sonra Ko
misyona sorunuz, belki kendilerini ikna ederim 
de önergeye katılırlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ABBAS 
ALİ ÇETİN (Kars) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Usul yerindedir. «İzahattan 
conra Komisyona sorulur.» diye bir şey yok İç
tüzükte. 

Komisyon katılmıyor. Buyurunuz, yalnız 
raücmelen olsun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem milletvekilleri; Siyasi Partiler Kanu
nunun 74 ncü maddesinin, verdiğim önerge şek
linde düzeltilmesi için teklif imdeki esbabı mu
cibe sanırım ki, hepinizce mâkul karşılanacak
tır. 74 ncü maddede siyasi partilere 6 milyon 
liralık bir yardım fonu ayrılmış ve maddede ya
zıldığı üzere, «Yüzde beşinden yüzde onuna, 
yüzde onbirinden yüzde otuzuna, yüzde otuzbi-
rinden yüzde kırkma, yüzde kırkbirinden yüz
de ellisine kadar.» diye maddeyi eski hali ile 
saymış. Şimdi, 500 000 liralık bir yardımı yeni
den Hazineye ve Maliyeye külfet olarak yükle-
mektense, Osman Yüksel ve ismail Boyacıoğlu 
arkadaşlarımızın teklifleri paralelinde bu altı 
milyon lirayı Meclisteki mevcut milletvekilleri 
adedine oranla bölüşülmesinde adalet olacağı 
kanısındayım. Bu itibarla maddenin bu şekilde 
tâdilini teklif ettim. (A. P. sıralarından müda
haleler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; müda
hale etmeyin, sözünü bitirmek üzere iken kesi
yorsunuz. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Benim 
kanaatim bu. Bu şekilde verilmesi yerinde ve 

I adalete uygun olur. Saygılarımla. 



M. Meclisi B : 40 14 . 2 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
Akalın önergesini izah etti. Şimdi onu da oyu
nuza arz edeceğim. Bu önergeyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başka bir önergeye geçiyoruz.. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-

re'nin birinci maddeye (Millet Meclisinde) keli
melerinin ilâvesi hakkındaki önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emre. Çok kı
sa olsun efendim, mücmelen kaydını bilhassa ha
tırlatmak isterim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlar; değiştirilmesi istenen 
74 ncü maddede bir ölçü kabul edilmiştir. Bu 
ölçü (A) fıkrasında şu şekilde ifade olunmakta
dır. «Bir önceki milletvekili genel seçimlerinde 
muteber oyların % 5 ini alan, % 10 unu alan» 
diye sayılmıştır. Yani, bir evvelki sadece millet
vekilliği seçimi esas alınarak nisbet buna göre 
hesaplanmıştır. Halbuki, şimdi getirilen (B) ben
dinde, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam 
sayısının % 5 i» esas alınmaktaır. Eğer bu mad
denin sistematiğine riayet edilmesi gerekiyorsa 
yukardaki ifadeye muvazi olarak buradaki ifa
denin de, «Millet Meclisi üye tam sayısının % 5 i» 
şeklinde kabul edilmesi gerekir. Bu hususu öner
ge ile de arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bunu da oylarınızla halledece
ğiz. Sayın Emrenin önergesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 
Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Bu 
önergeyi de oyunuza koyuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyurun, 
Sayın Nazif Kurucu. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın millet
vekilleri; getirilen kanun teklifi belirli olarak 
bir grupu hedef almakta, o grupu istihdaf ede
rek bir gayeye teveccüh etmiş bulunmaktadır. 
Her ne kadar tarif şeklinde belli bir partiye yar
dım yapılması, muavenet edilmesi açık açık ya
zılmamışsa da; konulan oran ve rakam sadece 
Meclis içerisindeki bir partiyi tarif etmektedir. 
Bu, kanunların içinde bulunması lâzımgelen sey
yanen tatbik hususuna, adalet mefhumuna tama
men aykırıdır. Niçin % 5 de, % 10 veya % 15 
veya % 3 veya başka bir oran değil. Çünkü, bu 
oran sadece Güven Partisini tarif etmekte, o par
tiyi içine almakta ve onun dışında hiçbir parti
ye imkân vermemek gayesini gütmektedir. Tek
lifi yapanların da aynı gayeye yöneldikleri ya
pılan konuşmalardan, kanunu tutan ve karşı çı
kanların beyanlarından anlaşılmaktadır. Bunun
la gidilmek istenen yol hakikaten yanlış bir yol
dur. Sayın iktidarın Devlet bütçesinden para 
tahsis ederek kendisine daha yumuşak ve tavizli 
bir muhalefet temin etmeye kalkışmaması gere
kir. Buna hiçbir zaman ihtiyaç yoktur ve hiçbir 
siyasi partinin de böyle bir yola girmemesi lâ
zımdır. Siyasi Partiler Kanununda siyasi parti
lerin muayyen grupların etkisinden kurtulması 
için Devlet bütçesinden yardım almalarının ga
yesi burada tamamen kaybolmaktadır. Bu gaye 
vatandaş tarafından açık, açık oylarla belirli şe
kilde desteklenen oyları almış partilere para 
verilmesini gaye aldığı halde burada, çok kul
landığınız bir tâbirle seçime girmiyen oya da-
yanmıyan, sandıktan çıkmıyan bir partiye suni 
bir destek sağlamak istiyorsunuz. Bu bakımdan 
Adalet mefhumunun yerinde kalması için tekli
fimin kabul edilmesini arz ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Sayın Ku
rucu'nun önergesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 
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DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski
şehir) — iki satır maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski

şehir) — önergeler üzerinde konudan hatiplerin 
beyanları tomamiyle Hükümete müteveccih bu
lunmaktadır. Onları tavzih sadedinde söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ş'mdi şu önergeleri 
bitirelim, ondan sonra düşünürüm. 

Efendim, Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğan arkadaşımızın bir teklifi var. «Değişiklik 
önergelerinde gerekçeli olarak hah edilen öner
gelerin gerekçelerinin okunmadan, yalnız deği
şiklik istenen hususun okunmasını arz ederim» 
diyor, daha evvel okundu diye. 

Bu hususu tasvibinize sunuyorum arkadaş
lar. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, önergelerdeki gerekçe sadece metin 
okunacaktır. 

(Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin üzun'-
un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeyi de tasvibinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Orhon Birgit ve iki ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge 
sahibi, buyurun. 

Sayın Orhan Birgit, diğer arkadaşlara yap
tığım ikazı lüzumsuz addediyorum. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; önergem belirli hususları ihtiva edi
yor. Kısaca izaha çalışacağım. 

Birincisi; «Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üye tamsayısının en az % 5 ine sahibolacak» 
kanunda da bu var. «il merkezlerinin en az üç
te biri ve (merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezleri
nin keza üçte birinde parti yönetim kurullarını 
kurmuş olacak. Yalnız, para, Hazine yardımı 
olarak değil, avans olarak verilecek. Avans, par-
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tinin senatör ve milletvekillerinin tamamının mü
teselsil kefaletleri alınarak tediye edilecek ve 
ilk genel seçimde Türkiye çapında geçerli oyla
rın % 5 ini alamıyan partilerden bu avans geri 
alınacak. O parti ödemede acze düşer, ya da 
avansı ödemezse bu avans müteselsil kefillerden 
tahsil edilecek. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Burası şirket mi? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir değerli 
arkadaşım burasının bir şirket olup olmadığını 
soruyor. Kendisi ile aynı fikirde olduğum için, 
tamamen buranın bir şirket olmadığını ispat için 
bu değiştirme teklifini getirmiş bulunuyorum. 
Bununla, hem değerli iktidar partisini, hem de 
özel kanunla hedef tutulduğu söylenen Güven 
Partisindeki arkadaşları vikaye amacını güdü
yorum. Amacımız, millî irade turnikesinden her 
siyasi partinin geçerek buraya geldikten sonra 
şekil almasıdır, değerli arkadaşlarım. Milletin 
tabanında o siyasi parti ne derece yerleşmiştir, 
bunu tesbit edelim. Millî iradeye iman eden her 
grupun önergemize iltifat edeceği kanısındayız. 

Biz bu önerge ile, demin arz ettiğim gibi, 
Güven Partisindeki arkadaşlarmr.zı da aslmda 
vikaye ediyoruz. Denmesin ki bundan sonra, 30 
kişi bir araya gelecek ve Devlet kasasından, 
saçı bitmemiş yetimlerin alamadığı bir ödeneği 
almak için parti kuracak. Bunu söyletmiyelim. 
Bir başka şey daha söyletmiyelim; Anayasamı
zın, demokratik siyasi hayatıınr-Ztm vazgeçilmez 
unsuru olarak gördüğü siyasi partilerin kutsal
lığına da dil uzattırmayalım. 

Burada lehte, aleyhte konuşan arkadaşla
rım özel bir kanun çıktığı kanaatiyle çok sev
ici* söylediler. O dereceye kadar gitti M, Sayın 
Hükümet temsilcisi konuşup kamu oyunu ay
dınlatmak lüzumunu duydu. Kamu oyunda siya
si partilerin görüntüsü üzerinde çeşitli tered
dütler olabilir. Anayasa ne kadar kutsal ta
rarsa, tanısm kamu oyuna çeşitli kötü kanaat
ler yerleşebilir, bir yağmahk meselesi mi var, 
şu mu var, bu mu var diye. Önergemize ilti-
fa* ederseniz, kanunun bir özel kanun olmak 
amaoiyle getirildiği şüphelerini ortadan elbir
liği ile sileceksiniz. Dolayısiyle bizzat kanu
nun muhatapları da geniş ve rahat bir nefes ala
caklardır. 
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Ben inanıyorum M, değerli arkadaşlarım 
önergmi daha evvel bilselerdi Güven Partisin
deki arkadaşlarım imzalamakta yarışırlardı. 
Zira partilerinin birinci yıknı dordurmadan 
bütün yurtta kökleştiğini her fırsatta söyle
mektedirler. Bu ya bir propaganda amaccna 
dayanır veyahut gerçekten bir güvene daya
nır. Böyle bir güvenleri varsa önümüzdeki se
çimlerde, demin burada Genel Başkanlarının 
da yüksekten söylediği şekilde önümüzdeki 
seçimlerde hakikaten millî iradeye mazhar ola
caklarına inanıyorlarsa, öyle yüzde 10, yüzde 
12, yüzde 15 değil, arkalarında eğer inandırı
cı yüzde 5 geçer oy bulacaklarına inanıyorlar
sa bunda her hangi bir sakınca yok, gelirler 
avans olarak kabul ederler bu parayı ve mü
teselsil kefil olurlar. Seçimde kaybetmedikleri 
takdirde attıkları imzanın hiçbir mükellefiye
ti olmaz. Seçimde kaybederlerse o zaman mil
leti, Yüce Meclisi, dolayısiyle sizi, iktidar gru-
punu da kandırmamış olurlar. Onlar iddia edi
yorlar ki millet arkalanndadır ve millet kendi
lerine iltifat edecektir. Fazla bir şey istemi
yoruz değerli arkadaşlarım, iktidar partisinin 
muhalefete, muhalefet için bir kanun çakarda-
ğj. iddiasını ortaya atan arkadaşlarınız oldu. 
İktidar partisini ve hele bizim muanzlarama-
zı vikaye etmek istiyoruz. Güveniyorlarsa mil
lete, güveniyorlarsa millî iradeden en az yüzde 
5 oy alacaklarına (A. P. sıralarından «Hodri 
meydan» sc3İeri) A. P. sıralarından geldiği gi
bi evet, hodri meydan. Saygılarımla arkadaş
larım. Cevabı kendilerinden bekliyorum. (0. 
H. P..sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayan milletvekilleri; Sayın 
Orhan Birgit'in.. 

(Konya Milletvekili Nazif Kurucu ve dört 
arkadaşı ayağa kaltı) 

NAZİF KURUCU (Konya) — Ekseriyet yok, 
yoklama yapılmasına talebediyoruz. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edeniz. 5 ar
kadaşımız ayağa kalkarak çoğunluğun bulun
madığı iddiası ile yoklama yapılmasını istedi
ler. Bu 5 arkadaşamızın isimlerini te3bit ediyo
ruz: Sayın Nazif Kurucu, Sayın Turgut Altun-
kaya, Sayın Murat öner, Sayın Hakkı Esatoğ-
lu, Sayın Muzaffer Karan. (Gürültüler) 

Efendim, müsaade ediniz lütfen. Arkadaş
larımız dikkatle dinlerlerse sürate yardım eder
ler. Yoklama yapacağız. 

(Adana seçim çevresinden başlayarak yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, yoklama 
neticesi 240 milletvekilinin salonda bulundu
ğu tesbit edilmiştir, ekseriyet vardır. (A. P. ve 
G. P. saralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ali İhsan Gö
ğüs ve arkadaşlarının önergesini tam oylıya-
cağımız sırada «Ekseriyet yok» talebi vâki ol
du, şimdi onu oylarınıza arz ediyorum. Sayın 
AH ihsan Göğiiş ve arkadaşlarının önergesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir., 

Diğer bir önergeye geçiyoruz. 
(Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katalmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon., iştirak etmiyor. 

Bunu da oylarınıza arz edeceğim. Sayın Os
man Yükselin önergesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir baıka önergeye geçiyorum. 
(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

re'nin (B) fıkrasının tadili hakkındaki önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN —; Komisyon katılmıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 

Oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başka bir önerge okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'ın 

önergesi tekrar okundu) 
AHMET TORGAY (Antalya) — Geri aldım 

efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Hasan Akçalı-

oğlu, ismail Boyacıoğlu, önergelerini geri al
mışlardır efendim. 

(Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin (B) fıkrasına bir cümlenin ilâvesi hak
kındaki önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

— 4 5 5 -
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-
RAHMAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu eki kabul etmi
yor. Oylarınızla halledeceğiz.. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Yazılı talebim vardı, zabta geçti efendim. Da
ha evvel zapta geçti. Birinci önergemde bu var
dı. 

BAŞKAN — Ne zapta geçti efendim? 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
(Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlar, Büyük Meclis, memleketin daha 
iyi yönetilmesi için yeni kanunlar çıkarır, eski 
kanunları değiştirir, hükümetlere yetki verir ve
ya düşürür. Fakat bu Meclis, mevcut bir hük
mü yeniden tarif ederek ona özel bağışlarda bu
lunamaz. Buna şekil bakımından haklı olsa bi
le, hukukun temel kaidelerine aykırılığı inkâr 
edilemez. Elimizdeki tasarının (B) fıkrasını ay
nen okuyorum: «Milletvekili Genel Seçimleri
ne henüz girmemiş bulunan...» arkadaşlar, se
çimlere girmemiş iki parti vardır, birisi Güven, 
birisi ve Birlik Partisidir. Şu halde A - kısmı 
bunu ifade ediyor. 

ikincisi: «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tamsayısının en az % 5 ine sahibolan» yani ar
kadaşlar görülüyor ki, bu durumda, seçimlere 
girmiş olan bir parti ilerde % 5 i temin etse bile 
bu kanunun hükmünden istifade edemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir partinin Ha
zineden para akp almamasından öteye bir endişe 
taşıyoruz, iktidarların karşı partilere pey sür
me, bağışta bulunma yolunun açıldığını görü
yoruz. Tek süjeli bir kanun yapmanın, ekse
riyet imkânını suiistimal etmek olduğunu mü
şahede etmekteyiz. (A. P. sıralarından «İhtilâl
ci, git sen ihtilâl yap» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen arka
daşlar. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Öyle mi? 
Ve nihayet maddi zorluklarını hafifletmek su
retiyle istisnai bir muameleye tabi tutulan par
lâmento üyelerini minnettar bırakmak gibi 
bir art fikrin varlığını hissetmekteyiz. Bütün 
bu tutumların, iktidar sahiplerinin sık sık hü

cum ettikleri tabiî senatörlük istisnasına bir 
nazire yapmak olduğunu görmekle de hayret 
etmekteyiz. Bu fıkranın kabulü, iktidarın tutu
mundaki sakıncalardan başka, Güven Partisi 
için de bâza şüpheler doğuracaktır. 

1. iktidarın desteği ile yürümüş olacak. 
2. Muvazaa ithamlarına bir delil teşkil ede

cektir. 
BAŞKAN — Sayın Baykal, önergenizi izah 

için mücmelen konuşmak için çıktınız. Bu
nun dışına çıkmayın. Bunlar, esas hakkında, 
maddeler hakkında konuşulurken uzun uzun ko
nuşuldu. Rica ediyorum, içtüzüğün 119 ncu 
maddesindeki mücmelen tâbirini aşmaya hak
kınız yoktur, ikaz ediyorum sizi, lütfen onun 
hudutları içinde konuşunuz. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, ben sadet içindeyim. Çün
kü, burada yalnız Güven Partisi için özel bir 
kanun çıkarılmaktadır. Ben bu başlığın kaldı
rılmasını teklif ediyorum. Onu izah etmek mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Ama, esasa giriyorsunuz, esas
la ilgisi olmıyan şeyler. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Halk ara
sında daha başka akla gelmez dedikodulara da 
sebebiyet verecektir. Biz, Sayın Güven Partili
leri bu haysiyet kırıcı hallerden tenzih ede
riz. Böyle bir bağış ve ianeyi reddedeceklerine 
de eminiz. Ciddî siyaset adamları olarak hür
mete şayan bu zevatın iktidarın uzattığı bu lok
maya istiğna göstereceklerine de inanıyoruz. 
Bu kanun çıkmamalıdır, çıksa da Güven Parti
si bu liûtfu reddetmelidir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Size verelim is
terseniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
rica ediyorum. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Sayın Baş
kan (eliyle A. P. sıralarını göstererek) ne ol
duğunu anlıyamadığım bâzı sesler işitiyorum 
oradan. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen karşılık
lı konuşmayın. Müdahale etmeyin arkadaşlar 
rica ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — (Eliyle A. 
P. sıralarını göstererek) oradan anormal bir 
ses geliyor... Terbiyesizlik etme Hamido'musun 
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nesin? Seni kendine getiririm sonra. Hele bir 
gel buraya göstereyim sana. 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, oturun yeri
nize. Sayın Baykal.. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Eşkıya bo
zuntusu seni. (Hamit Fendoğlu'nun anlaşılmı-
yan sözleri) Haydi bir davran bakayım, o ta
bancan mıdır, nedir göreyim seni. (A. P. sıra
larından gürültüler..) 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sayın Baykal... 
Efendim, devam edin lütfen ve kısa kesin, tah
rik edecek şeyleri de konuşmıyalım. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Ne yapıyor 
bu? Dün de aynı şekilde yaptı. Bugün de aynı 
şekilde yapıyor. İzlin vermeyin. 

BAŞKAN — Sayan Ataöv lütfen oturunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir Parlâmen

toda bir üyeye kimse eşkıya . bozuntusu diye-
mes. Kendisi eşkıyadır. 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Kes sesini .şu
nun Başkan, indir aşağıya. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Meclis için
de tabanca patlatan adama ben bunu haydi hay
di söylerim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Eşkiyanın ba
şı sizsiniz. Gerçek eşMya sensin. Eşkiyanın bü
yüğü başınız. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, ben nazik bir insanım.. (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sakin olun lütfen, 
Sayın Baykal lütfen beni dinleyin. Şu saatte 
Meclisin bu hale gelmesine sebebiyet verecek 
tahrikkâr konuşma yapmayın. Yoksa sözünüzü 
kesiyorum. Ben size kısaca verdiğiniz önerge
yi izah babında söz verdim. Bunun dışına taş
maya hakkınız yok. Buyurun sözünüzü bitirin. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim konuşmam sadet içerisindedir. Ben 
diyorum ki, bir kanun çıkarılırken, bu kanun 
Meclisin ekseriyeti tarafından bir partinin le
hine çıkarılamaz, işte (B) fıkrası, sayın komis
yonla da görüşmüştüm, komisyon değiştirme 
teklifimi verdiğim zaman katılacaklarını ifade 
etmişlerdi. 

BAŞKAN — Bütün Meclisin huzurunda ko
misyona sorduk, katılıp katılmadıklarını. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Zannederim 
daha sormadınız, öyle zannediyorum. 

BAŞKAN — Sordum, sordum efendim. Usul 
de böyledir. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — «Milletve
kili Genel Seçimlerine henüz girmemiş bulu
nan» ibaresinin kalkmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Oylıyacağız efendim. 

RİFAT BAYKAL (Devamla) — Bu hususta 
da sayın komisyona önergeyi vermeden evvel 
sormuştum, kendileri de kabul etmişlerdi. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun bu hu
susta kanaatini aldık, katılmadıklarını beyan 
ettiler. Sayın önerge sahibi de izahatta bulun
dular. Bu önergeyi oylarınızla halledeceğim. 
Bu şekilde değişikliği kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Başka bir önergeye geçiyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Müslihittin 

Gürer, Sayın Ömer Usta ve Sayın Esat Kemal 
Aybar tarafandan, bu kanunun neticesine kadar 
müzakerenin devamını istiyen önergeler veril
miştir. ilk önerge bunu kapsamaktadır, bu ka
nunun sonuna kadar müzakereye devam edil
mesi karargirdir.. Onun için bunları muame
leye koymak lüzumunu hissetmiyorum, ilk ka
rarınız böyledir. 

Kemal Bağcıoğlu'nun önergesini okutuyo
rum. (Geri aldı sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu önergeleri
ni geri almışlardır. 

Komisyonun bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
(B) bendinin 6 ncı satırındaki «birine» ke

limesi «birinde» olarak düzeltilerek okutulma
sı suretiyle baskı hatasının tashihini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun önerge
sidir şimdi okunan önerge. Baskıda bir harf 
hatası olmuş, bunu tashis ediyorlar. Oylarınız
la bu işi halledeceğim. Bu önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Efendim, şimdi 1 nci madde hakkındaki 
önergeler bitmiştir. 1 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es-
kişehir) — Hükümet bir suizan karşısında kal
mıştır, bu sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet suizan altında kaldı
ğından, cevap vereceksiniz, buyurun Sayın Ba
kan. 

DEVLET BAKANI SEYPÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, teklif hakkında konuşan bâzı hatip ar
kadaşlarımız iktidarın ve Hükümetin bir siyasi 
partiyi vikaye ve siyanet ettiğinden, iane ver
diğinden, pey sürdüğünden bahsettiler. Bu 
iddiayı, bu mesnetsiz olan bühtanı reddede
rek sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tasansı 
müzakere edilmiyor, Yüce Mecliste bulunan 
sayın Milletvekili arkadaşlarımızın bir teklifi 
üzerinde müzakere cereyan etmektedir; Tek
lifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisine 
verilir ve Meclislerin malı olur. Demek ki, 
müzakere ettiğimiz husus Hükümetin tasansı 
değil, bu Meclise dâhil Milletvekili arkadaş
larımızın teklifidir. Hükümetle bir ilgisi, bir 
iştiraki yoktur. 

Meselenin esasına gelelim arkadaşlanm, 
Cumhuriyet Haik Partisi adına konuşan sayın 
hatipler bir siyasi rekabet hissi içerisinde, 
bundan üç sene evvel, kanunun tedvini sıra
sında beyan etmedikleri hususlan bu kere ileri 
sürerek, hattâ her yıl kendileri 2 milyon li
rayı Haz'neden alırken, makbul ve meşru te
lâkki ettikleri bu haktan bir diğer siyasi par
tinin istifade etmesine karşı beyanda buluna
rak bir çelişmenin içine girmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclislerin ifadesi 
yazılı hale galirse, kanun haline gelirse, Hü
kümetin vazifesi o kanunu tatbik etmektir. 
Parayı Hükümet vermiyor, Yüce Meclislerin 
emri ile veriliyor. Bir sayın arkadaşımız, 0. K. 
M. P. ne mensup arkadaşımız, yine aynı ka
nundan bilistifade Hazineden bir milyon lira 
almışlardır, anca bugün aynı parayı almaya 
Büyük Milletimiz lâyık görmediği için zanne
diyorum, kanunun karşısında başka espri ile 

konuştular. Mesele bu ölçü içerisinde değer
lendirilmelidir. 

Aziz arkadaşlanm, her vesile ile Hükümeti 
itham etmek, birtakım vahi ve mücerret isnat
larla iktidar ve Hükümeti yıpratma politika
sından vazgeçmek lâzımdır. Büyük Milletimiz 
cereyan eden hâdiseleri yakından bilmektedir, 
Küçük hesaplar uğruna ulvî dâvamızı feda \ 
etmiyelim. Demokrasi mânasiyle, şümuliyle, 
ruhiyle ve muhtevasiyle yaşıyacaktır, yaşama
sı için de bütün vasat mevcuttur, güçler ayak
tadır. Siyasi partiler demokratik hayatımızın 
vazgeçilmez unsurudur. Bu, Anayasa emridir. 
Siyasi partileri şu veya bu yaşatmaz, siyasi 
partiler, gücünü halktan alarak yaşarlar. An
cak o kanunun çıkması sırasında, yine Yüce 
Meclislerin kabul ettiği gibi, partileri ayak
ta tutabilmek için Büyük Milletimizin irade
sinin temsilcisi olan Meclisin karan ile bu yar
dım yapılmaktadır. Bu kanun çok evvel çık
mıştır ye tatbik edilmektedir. Şimdi bir mua
delet temin edilmek isteniyor, bir eşitlik sağ
lanmak isteniyor, bir fırsat eşitsizliğine son 
verilmek isteniyor. Bunun karşısına çıkan ar
kadaşlarımızın kendi şahsi ihtiras ve hesapla
rının dışında Meclisin mutemel olan zihniyet 
ve ölçüsüne, objektif inanışlanna uygun bir 
davranışta bulunmalarını arzu ederiz. 

Saygılanmı sunarım. (A. P. sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci maddeyi tama
men değiştirme talebi ile bir önerge verilmiş
tir. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununun ftl ncü maddesine 

dair kanun teklifine aşağıdaki 2 nci maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Madde : 2. — Milletvekili Genel Seçimleri
ne henüz girmemiş bulunan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının en az yüzde be
şine sahip olup da, il merkezlerinin en as üçte 
birinde ve (Merkez ilçeler dâhil) ilçe merkezle
rinin keza en az üçte birine işbu kanun ve par
ti tüzüğü hükümleri uyannea partinin yönetim 
kurullannı kurmuş olan siyasi partilere her yıl 
hazinece ödenen beşyüz bin lira, eğer bu parti
ler ilk genel seçimlerde milletten aldıkları oy-
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larla T. B. M. M. Üye tam sayısının yüzde beşi
ne sahibolamadarsa hazinece geri alınır. 

Bu hususta Âmme alacaklarının tahsili hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun fikri nedir efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDURAH-
MAN GÜLER (Çorum) — İştirak etmiyoruz 
ef erdim. 

BAŞKAN — Komisyon böyle bir değiştirme
yi kabul etmiyor, iştirak etmiyor. Oylarınıza 
arzodeceğim. Bu önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir geçici madde teklifi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesini 

değiştiren teklife aşağıdaki (ekle) geçici mad
denin' eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla 
Turhan Dilligil 

(Adana Milletvekili) 

Geçici Madde : 
Bu kanun teklifinin B. fıkrası gereğince 

Güven Partisine Hazinece ödenecek olan 500 000 
Tl, 618 sayılı kanun gereğince Cumhuriyet Halk 
Partisine ödencek olan meblâğdan kesilerek ve
rilir. 

Bu ödeme, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibarsn müteakip çrenel seçimlere ka
dar her yıl aynı esas dâhilinde yapılır. 

BAŞKAN — Komisvon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDURAH-

MAN GÜLER (Çorum) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon böyle bir talebe iş
tirak etmiyor, bunu oylarınızla halledeceğim. 

TURHAN DİLLİGİL (Adana) — Önergemi 
izah edeceğim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerere sahibi olarak buyurun. 
TURHAN DİLLtGİL (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, önergemi te-
yideden bir konuşma oldu. Bu itibarla, müsaa
de ederseniz o konuşmadan iki fıkra, daha doğ
rusu, iki küçük cümle nakledeceğim ve sonunda 
o konuşmayı yapan grup sözcüsünün grupu ile 
birlikte önergeme oy verip vermiyeceğini kont
rol edeceğim. Binnetice samimiyet derecesi bir 
defa daha anlaşılmış olacaktır. 

CHP sözcüsü sayın Kemal Satır bey, «De
mokrasimiz zedelenecek, s?'ya3i ahlâk bozulacak» 
buyurdular. Yani başka bir partiye hazineden ay
rıca hattâ hakkı olan para tahsis edilirse, bu
güne kadar gelen düzen bozulacakmış ve bu 
bir siyasi ahlâksızlık mesabesinde olacakmış. 
Bu itibarla istirham ediyorum, Kemal Satır 
beyefendiden ve msnsubolduğu gruptan, eğer 
kendileri bu tahsisi ahlâksızlık ve demokrasiyi 
zedeleyici mânada alıyorlarsa, benim takririme 
iltifat buyursunlar. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sayın 

Dilligil izahatta bulundular, önergeyi oyluyo
rum. Bu takriri kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir geçici madde teklifi daha var, onu da 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanuna aşağıdaki ek ma

denin ilâvesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
İhsan Ataöv 

Geçici madde : 1 
Siyasi Partiler aldıkları oya göre Mecliste 

temsil edildiklerine göre Hazinece ödenen pa
ra meclislerdeki oranlarına göre her sene bütçe
sinde tssbit edilir. 

BAŞKAN — Komipyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ABDUR-

RAHMAN GÜLER (Çorum) — İştirak etmiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söi istiyo

rum. («Vazgeçti» sesleri) Vazgeçmiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, kısaca izah etmek 
üzere. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; önergemi arkadaşla
rım geri almamı ifade ettiler. Niçin geri alma
dığımı söyliyeceğim. 

Günün erken saatlerinden beri burada çe
şitli önergeler üzerinde konuşuyoruz. Bâzı par
tiler kendi yapılarına göre, enlik kabul ettik
leri partilerle teşriki mesai ederek bu kanunun 
çıkmasını istemiyorlar. Bu kanun siyasi ahlâkı 
dejenere eder diyorlar. Ben de diyorum M, par
tiler nasıl komisyonlarda oranlarına göre tem
sil edilirlerse, milletten alnuş oldukları oya 

— 469 — 
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göre bu Meclislerde yer alıyorlarsa Hazinece 
ödenen para da Meclisteki orana göre verilsin 
partilerin içerisindeki diktatörlük idareleri, par
tilerin içerisindeki sağa sola kaymalar, göbskci-
ler, solcular deyimleriyle partileri bölenler, as
lında demokrasiyi dejenere edenlerdir. Demok
rasiyi, Türk Milletinin fakir halkımdan vergi 
olarak alınan paralarla dejenere ettirmemek 
için, demokrasiyi ve Türk halkının beklediği 
rejimi, ideolojiyi savunan partilere yapılan yar
dımı çok gören diğer partilere milletten aldık
ları oy miktarının azalmış olması nisbetinde 
Millet Hazinesinden para verilmesinin tarafta
rıyım. Almış olduklan parayı millete lâyık 
olduklan müddetçe almaya hak sahibi olanlar 
kendi iç bünyelerinden memleketi sabote eder
ler. O yetmiyormuş gibi, bir de bu kürsüye 
çıkıp demokrasi tehlikeye girer, genç demokrasi
miz şu olur seklinde burada tehdit savuranlara 
hele hele bu vesile ile Parlâmento üyelerine bu 
kürsüden yakışık almıyan edep dışı sözler savu
ranlara lâyık olduğu dersi vermek lâzımdır. 

Bendeniz oturduğum yerden hitabettim. Ni
çin? Türk Milletinin iltifat ettiği, itibar ettiği 
partilere o nisbette Hazineden yardım edilsin 
için. Yoksa Türk Milletinden alacağı dersi al
mış ve sıfır mertebesine ermiş olanlar bu kür
süye çıkıp ta (hem milletten para alacaklar, 
hem elleri cebinde bâzılarını eşkiya, bâzılarını 
bilmem ne diye gösterecekler, Milleti bıınunla 
tehdidedecekler. Buna müsaade etmiyelim diye 
söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sadede gelelim 
lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben bu tak 
riri verirken bu Meclise (hizmet eden, bu Meclise 
hizmet etmek suretiyle demokrasiye hizmet 
eden partilere yardım edilmesini sağlamak ve 
demokrasiye hizmeti mütemadiyen geriye götü
ren ve baktığımız zaman yerleri bomboş durup 
da arada sırada varlıklarını gösteren, Türk hal
kı önünde gerçek ciddiyetiyle, gerçek mevcu
diyetiyle hakikaten Millet hizmetinde olan par
tilerin Millet bütçesinden para almalarına lâyık 
olduğunu tesbit için verdim. Bu bakımdan 
önergeme iltifat ediniz Cumhuriyet Halk Parti
sinin yakında, dün Ferda Güley Beyin «bu yol 
bizim tarladan geçiyor, yarın sizin tarladan ge-
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çecek» diye beklediği uzaktaki ümitlerinin ger-
çekleşmiyeceğini anlatmak ve bu yolun o tar
layı tarla olmakta çıkaracağını, yarın aşırı solla 
göbekçilerin birbirine girerek, bu paraya da 
lâyık olmıyacaklarmı anlatmak için bu takriri 
verdim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından: 
«Haydi canım sen de» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ataöv'ün önergesini okuttum, izah ettiler. Şim
di oylarınıza arz edeceğim. Bu önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Kanun teklifinin ikinci maddesini okutuyo
rum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir tadil 
önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkan 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi 
ni teklif ederim. 

Konya 
Yunus Koçak 

Madde 2. — Bu kanun 1969 milletvekili se
çimlerinden sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA ABDURRAHMAN GÜ

LER (Çorum) — Katılmıyoruz, efendim. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Takririmi 

izah edeyim. 
BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere bu

yurunuz efendim. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bu kanunun istihdaf 
ettiği ve bu kanunla para alması istenilen siyasi 
partinin genel başkanı buraya çıkıp dedi ki, 
«Biz bu milletin güvenine lâyık olmuş bir par
tiyiz, bu millet bizi bağrına basmıştır» ve par
timizi Ihedef alarak «bu gayrimillî partiye, çat
tığımız için bu millet bizi bağrına basmıştır» 
dedi. Arkadaşlar, bizim partimiz en az ken
dileri kadar millîdir. (A. P. ve G. P. sıraların
dan gürültüler, protesto sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Siz kendinize bir sataşma vâki 
oldu, cevaplandırmak için mi çıktınız, yoksa 
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verdiğiniz önergeyi izah için mi çıktınız? Bir 
sataşmanın cevabı şeklinde konuşmaya hakkı
nız yoktur. Bir hakkın suiistimaline müsaade 
etmem. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Hayır, ben 
bir hakkı suiistimal etmiyorum. Bundan önce 
yapılan bütün konuşmalar, eğere bu ölçü cari 
ise, baştan aşağı hakkın suiistimalidir. Biraz 
evvel bizim partiye sataşanların sözünü kesme
diniz. Binaenaleyh bu gayrimillî ve satılmış 
partiye elbette ben de cevap vereceğim. (G. P. 
sıralarından protesto sesleri, mahiyeti anlaşıl-
mıyan bağırmalar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pis komü
nist, in aşağı, muzır herif. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sözü
nü geri alsın. 

İHSAN KABADAYI (Konya) (Kürsüye 
yürüyerek) — Konya'da konuşacağız seninle, 
tiridini çıkaracağım senin. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Her zaman 
konuşurum seninle. (A. P. ve G. P. sıralarından 
devamlı protesto sesleri, «sözünü geri alsın» 
sesleri ayao'a kalkıp bağırmalar..) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, lüt
fen yerlerinize oturun. 

Sayın Koçak, ben size bir sataşmanın kar-
şığılı olarak söz vermediğimi beyan ettim, ikaz 
etmeme rağmen devam ediyorsunuz sözünüze. 
maalesef sözünüzü kestim, oturunuz yerinize 
(G. P. sıralarından, «sözünü geri alsın» sesleri) 
«Âdi komünist, Rus uşağı» sesleri) (T. i. P. sıra
larından : «Asıl uşak sizsiniz, satılmışlar» sesleri, 
Güven Partisi ve Türkiye isçi Partisi milletve
killerinin ayağa kalkarak birbirlerinin üzerleri
ne yürümeleri, karşılıklı bağrışmalar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen yerle
rinize oturunuz, idare Âmirleri lütfen görevi
nizi yapınız. (Gürültüler, karşılıklı devamlı 
bağrışmalar) 

Efendim, Sayın Yunus Koçak'ın önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Biraz evvel 
okuttuğum ikinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
İkinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Oyluyorum efendim. 
3 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Şimdi tümü üzerinde son söz olarak Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Coşkun Kırca 
söz istemiştir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Feyzioğlu 
konuşacak. 

BAŞKAN — Feyzioğlu buyurun. 
Efendim, lehte aleyhte birer kişi konuşduk-

tan sonra bu kanunu açık oylarınıza sunacağım. 
Sayın Yaşar Akal söz istemişler, alındı efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çok değerli 
arkadaşlarım, cereyan eden münakaşa çok öğ
retici, son derece öğretici. Bu kanun vesilesiy
le çok şayanı şükrandır ki, Türkiye işçi Par
tisi ile Parlâmentonun çoğunluğu karsı karşıya 
gelmiştir. Türkiye İşçi Partisi ile işbirliği ya
pan belli bir kanadı, kanadı diyorum bilerek 
söylüyorum, bahis konusu etmiyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, deminki komrrmm-
da, çünkü biliyorum ki, onun da temeli millHir 
C. H. P. sine rey veren kü+lenin temelde olan 
muhterem vatandaş kütlesinin ona milliyetçi 
bir parti, ona T. i. P. ile işbirliği yapmaz, gay
rimillî bir parti ile işbirliği yapmaz diye rey 
vermiş olan kütleler... (T. i. P. sıralarından: 
«Gayrimillî sizin partidir» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin.. (Gürültü
ler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ona 
saygım çoktur, müsaade buyurun ispat edece
ğim. (Gürültüler) deminden beri «satılmış» de
diniz hepsini söylediniz, ispat ispat... (Gürül
tüler). 

Değerli arkadaşlarım, Fransa'da komünist 
partilerden bahsederken, Fransız litaratürüne 
girmiştir, millî olmıyan partiler «Le Parti non 
nacional» derler. Millî Partiler, «Partie naci-
onal» komünist partiler millî olmıyandır. T.İ.P. 
bizzat İsmet Paşa da söyledi, aşırı sol partisi
dir, komünist partisidir, tarafsız siyasi edebi
yatına giren tabirle, gayri millî partidir. (Sol
dan: Bravo sesleri). Bu kanunun karşısina 
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T. i. P. in ve onunla işbirliği yapanların dikil
mesi, bu kanunun Türk Milleti için hayırlı, 
Türk Milliyetçiliği için hayırlı, Türk Demokra
sisi için hayırlı olduğunu ispat eden en büyük 
delildir, karşısına çıkmaları kâfidir. (Soldan: 
bravo sesleri) (T. i. P. sırlarından bağrışmalar, 
ayağa kalkıp protesto etmeler). T. i. P. ve onun 
dümen suyunda olanlar, T. 1. P. ile işbirlikçileri 
bu kanunun karşısına dikildiklerine göre bu 
Türk Milleti için faydalıdır, demokrasimiz için 
faydalıdır, vatandaş hürriyetleri için faydalı
dır. Vatandaşları Allahsız, mülkiyetsiz, ailesiz, 
şerefsiz, haysiyetsiz yapmak istiyen insanlara 
karşı mücadele ettiğimiz için bu kanun haklı
dır. (Soldan: Devamlı ve sürekli bravo sesleri). 
(T. t. P. sıralarından şiddetli gürültüler, ayakta 
protestolar) (Güven Partisi ile Türkiye İşçi 
Partisi Milletvekillerinin birbirleri üzerine yü
rümeleri) . 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim. İdare 
Âmirleri lütfen oturtun yerlerine. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, 
sözünü kessene. 

BAŞKAN — Herkes yerine otursun arka
daşlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tür
kiye işçi Partililer ve işbirlikçileri, zannediyor
larsa ki, bu kürsüden küfredebilecekler ve ce
vapsız kalacak, bu bir hayaldir. Bu kürsüden 
küfrederseniz, cevabını alırsınız. (Soldan «bra
vo» sesleri). 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Satılmış adam. (Gürültüler). 

BAŞKAN — İdare Âmirleri lütfen vazifeye. 
(Gürültüler) herkes yerine otursun arkadaşlar. 
Sayın Ruhi Soyer, lütfen yerinize, herkes yeri
ne. Oturun yerinize, ayakta kimse kalmasın, 
rica ediyorum. 

İdare âmirleri yok mu, nerede idare âmir
leri? 

Buyurun efendim, buyurun Sayın Feyzioğ-
lu lütfen bitirin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, karşımda Türkiye İşçi Par
tililerin korosuna katılan, Türkiye'deki demok-
ratik rejimi, demokrasi oyunu diye anlatan ve 
şu karpuzun içi konuşuyor.. (Gürültüler). Kar
puzun içi... (Gürültüler). 

O adam ki, dün daima mülkiyetin kaldırıl-
masını savunmuş olan bir Fransız Komünisti
nin hürriyet tarifini vaktiyle mensubolduğu 
partinin gazetesinde yaymlıyarak yazdığı için 
karşısına dikilmişimdir. isyancı dediler. Sizin 
gibi komünistlerin hürriyet tariflerini benimsi-
yenlere karşı Ulus Gazetesinde, utanç duvarını 
savunanlara karşı ve Kızılordu işgalindeki Do
ğu Berlin'i överek Kızılordu bandosunun çal
dığı nağmelerle bu halkın nasıl mesut coşup 
oynadığını anlatan satırlara karşı isyan ettik. 
Bununla iftihar ediyoruz. (Soldan bravo ses
leri, ortadan gürültüler.) 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kurultay seni kovaladı, kovaladı.. 

ALİ KARCI (Adana) — Başkan, sözünü ne
den kesmiyorsun? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Ne biçim 
konuşma bu? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Şim
di.. (C. H. P. ve T. i. P. sıralarından gürültü
ler). Evet, evet vesika bunlar, vesika.. (0. H. P. 
ve T. i. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Vak

tiyle komünizme... (T. i. P. sıralarından gürül
tüler ayağa kalkmalar). 

BAŞKAN — Oturun yerinize, söz vermedim 
size. Oturun yerinize lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — O 
kurultaya sosyalist fikir kulüpleri mensuplarını 
dörderyüzer davetiyeyle çağırdınız, Partinizin 
grup başkanvekiline bir davetiyle, sosyalist 
gruplara 400 davetiye verdiniz. O yuhalar mil
liyetçiler için iftihar vesilesiydi. (G. P. ve A. P. 
sıralarından bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bir siyasi 
parti ne zaman millet fikrine dayanır, ne za
man sınıfçıdır? Değerli arkadaşlarım; bir si
yasi parti millet birliği..4 (C. H. P. sıraların
dan bununla kanunun ne alâkası var sesleri). 
Evet ilgili. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
müdahale etmeyin rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
T. İ. P. le beraber tebrik ederim. Sizinle bu üç 
kanadın ağız birliği ibret vericidir. (Gürültü
ler.) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu 

kanun hiçbir fayda sağlamasa bile «aşırı sol», 
yani «komünist partisi» diye liderlerinin itham 
ettiği parti ile bu partinin bir kanadının na
sıl iç içe, sımsıkı işbirliği yaptığını göster
diği için faydalı olmuştur. (A. P. ve G. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

ismet Paşa söyleyince, canım -bu hafta böyle 
söyledi, bakalım ne olur, diye itiraz etmiyorsu
nuz, ben aşın sol part'sidir, deyince neye ba
ğırıyorsunuz? Aşın sol komünist demektir, ko
münist partisidir dedi, onu söyledi ve doğ
rudur. Ne işiniz var Roma'daki hürriyet düş
manı tek parti .diktası kurmuş partilern 
toplantısında, ne işiniz var bin türlü komünist 
tertibi içinde? Türkiye'de buflfün komünistler 
arasında kav^a var, ama kimi Z~h' Bastımaroı 
kimi Mi.hri Bellici. kimi Stalinci, kimi Km-
şefei oldııoıı ic'n var. («MaoVıılar da var* 
sesleri.) Mao'cular Stalincidir. Stalinci dedik
leri Mao'culardır. 

Değerli arkadaşlarım; Kastrocusu var, Mao 
cusu var. Bu mücadeleyi yıllarca parti içinde 
yaptık. (C. H. P. sıralarından «ne alâkası var»> 
sesleri.) Bu kürsüde yazı okuyor, alâkası var 
mıydı kanunla. Alın cevabını. Söyleniyor, de
niyor, vaktiyle bu kürsüden komünizme, fa
şizme çatmışım. Evet doğru. Yarın bütçe ko
nuşmamda bundan iki sene evvel söylediğini 
o cümleleri aynen tekrar edeceğim. Çünkü ko
münizme, faşizme her zaman, her (konuşmam
da, kendimi bildim b'leli her konuşmamda 
hücum ettim. Ama, ben bu memlekette bir asın 
uç, bir aşın sol partisi vardır diye hücum 
ettiğim zaman, kimlerin beni, «canım muhale
fet partis'ne çatar mı, anamuhalafet partisinin 
sözcüsü» diye muaheze ettiklerini de cok iyi ha
tırlıyorum. Gerekirse onlan da koyanz ortaya, 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, millî ve gayrimillî partiyi bunun için 
söyledim. 

Arkadaşlar, dünyanın her yerinde millî par
tiler, millî kaynaklara dayanırlar. Her zaman 
şöyled'k, bizim temelimizde - iç politika, dıs 
politika - her meseleye bakışımımda millet sev
gisi ve milliyetçilik vardır. Biz meselelere. 
Türk Milleti bakımından faydalı olan nedir, 
diye bakanz. Yanılabiliriz. Demokrasinin esası 

şahıslann ve siyasi partilerin hata edebile
ceği faraziyesine dayanır. Şahısları keramet 
sahibi saydığınız andan itibaren demokrasi 
inancına sahip değilsiniz demektir. (A. P. ve 
G. P. sıralanndan gülüşmeler, «Bravo» sesleri) 
Yanılabiliriz, ama görebildiğimiz kadar, aklımı
zın erdiği kadar her meselede Türk Milletinin 
menfaati nedir diye aranz. Kıstasımız budur. 
Palan sınıfın menfaati nedir diye aramayız. 
Bizim için dünyanın neresinde bir silâh patla
sa, milliyetçi parti olarak bakış açımız tekdir, 
acaba bunun sonunda Türk Milletinin lehine 
olan sonuç nedir? Sosyalist cephenin lehine 
olan, kızıllann lehine olan sonuç nedir diye 
bakmayız. (A. P. ve G. P. sıralanndan «Bra
vo» sesleri) Türkiye'nin lehine olan nedir di
ye bakanz. Türkiye'nin her meselesine, ne 
Washington'.un, ne Newyork'un, ne Moskova'
nın, ne Pekin'in, ne Şam'ın gözü. ile değil, An
kara'nın gözü. ile bakan siyasi partiyiz, diye ku
rulduğumuz günden beri ilân ediyoruz ve her 
meseleye bakış açımız budur. Çünkü, Ata-
türk'çü ve milliyetçi dış politika anlayışı bizim 
nazarımızda budur. Ama gayrimillî partiler 
bâzı iç politika taktiklerinde akidesine taptık-
lan, bağlandıkları dış partiden ayrılırlar. Ay
rılırlar, çünkü o mahallin şartlanna göre tak
tikler gütmek ve sırası geldikçe o taktikleri 
adım1 adım geliştirmek, bugün bir adım, yarın 
iki adım, öbür gün beş adım demek ve mesele 
lâyıkiyle ortaya çıktığı zaman sosyalizm lâfını 
hiç etmeyip, gide gide sosyalizm lâfı biraz da
ha koltuk altında himaye görünce «Orak - çe-
kiçli ihtilal» lâfını ve komünizm» lâfını eder 
hale gelmek, bu siyasi partilerde tabiî ahval
dendir. Bunlar iç meselelerde, sosyal, iktisa
di meselelerde durmadan taktik değiştirirler. 
Kıstas dış politikadır. Dış politikada bu gay
rimillî partiler daima sahibinin sesi olarak ko
nuşurlar. Türkiye'deki gayrimillî parti, Kıb
rıs dâvası dâhil, sahibinin sesi gibi konuşuyor. 
Bunu burada değil, dışarda da ifade ettim, ve
sikasını, metnini okudum arkadaşlanm, Bunu 
ispat etmeye muktediriz. Ama, millî parti, nere
den gelirse gelsin, emperyalizmin kızılma da 
karşı çıkar, bizim yaptığımız gibi, petrol ko
nusunda iktisadi bir emperyalizm bir başka 
yönden gelirse onun da karşısına azimle diki
lir, onun da karşısma çıkar. Emperyalizmin, 
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Türk Milletinin menfaatine aykırı olan her şek
linin karşısına çıkarız. Türkiye'yi hür devlet
ler bağından koparmak, Türkiye'yi tek ba
şına, silâhsız, tecridedilmiş bir hale sokmak 
ve içerde çıkaracakları fesatlığa götürmek iste
dikleri rejimin pençesine düşecek bir vaziyete 
getirmek için çevirmekte oldukları oyunları 
bilen Türk Milleti, bütünü ile bunların karşı-
sındadır, karşısında olacaktır. 

Türk Milletinin varlığı ile ilgili konularda 
T. i. P. nin Türk Milleti için öldürücü bir teh
like olduğunu îma eden bir siyasi partinin ge
nel başkanı burada olsaydı soracaktım, bu 
işbirliği neden? Türkiye için öldürücü ise bu 
parti, bir komünist partisi, bir aşırı sol partisi 
ise bir millî partiye, C. H. P. ye, komünist 
partisi ile bu kadar sıkı işbirliği yapmak ya
kışmaz. 

Bu kanun1 a iktidar iane vermiş, Adalet 
Partisi iktidarda ve C. H. P. si muhalefette iken, 
Halk Partili ve Adalet Partili imzalarla Ha
zineden o zaman anamuha^fet partisi olarak 
2 milyon lirayı alan C H. P. si Adalet Partisi
ne satılmış mı idi? Adalet Partisi iktidarda 
idi, muhalefet partisi olarak beraber imza atıp 
2 milyon lira aldınız. 

Değerli arkadaşlarım; bu kürsüde söylen
di, bu kanun bir fırsat eşitliği, imkân eşitliği 
getirmeye çalışıyor. Noksanı olabilir, kusuru 
olabilir, ama her halde şimdiki gibi kusurlu 
olamaz. Milletten kopmuş, temelsiz kalmış, 
vaktiyle aldığı bir miktar reye dayanarak şim
di 2 milyon lirayı, 4 senede 8 milyon lirayı 
C. H. P. si alacak, ondan sonra aşırı sol partisi 
ile elele, asgari ölçü içinden oy pusulası bastı-
rabilsin, diye yarım milyon liranın bir başka 
siyasi partiye verilmesini engellemeye çalışa
cak. Bırakınız, millî irade tecelli etsin, hal
kın sesi, hakkın sesidir, bize rey verirse de 
muhterem sayarız, rey vermezse de muhterem 
sayarız. Çünkü, bizim nazarımızda milletten 
büyük şahıs yoktur. Büyük olan Türk Milleti
dir, şahıslar büyük değil, millet büyüktür. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, Grup adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 

(Samsun) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
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görüyorum ki, bu kanun çıkacak ve 500 000 li
ra Güven Partisine verilecektir. 500 000 lira
nın Güven Partisine verilmesi veya verilmeme
si esas itibariyle bizi ilgilendirmez, Ancak, Se
çim Kanununun lâfzındaki ve ruhundaki espi-
riye aykırı hareket edilerek oy almamış bir 
partiye, milletten oy alamıyacak bir partiye bu 
para verilmektedir. (A. P. ve G. P. sıraların
dan gürültüler) 

Arkadaşlar; bir memlekette turşu kurar gi
bi parti kurulmaz. Az sosyalist ile faşist eği
limli bir araya gelerek bir parti kurarsa o par
ti yaşamaz arkadaşlarım. Buna emin olun. 

Sevgili arkadaşlarım; şurada bir ıstırabımı 
dile getirmekten kendimi alamıyacağım. Çok 
lefalar Adalet Partisi sözcüleri arkadaşlarımız 
bâzı kanunlar konuşulurken ortaya çıkarlar, 
üz bunu yapmadınız mı, derler. En az geçim 
indirimini erteliyen kanunun ertelenmesinde Sa
yın Feyzioğlu Başvekildi. (Gülüşmeler) Başve
kil yardımcısı idi. Arkadaşlarım, C. H. P. Gru-
puna Adalet Partisinden ne zaman, «sen bunu 
yapmadın mı» diye bir lâf geldiyse, hep söyle
diğinin tersini söyliyen Paksüt, Feyzioğlu ve 
Kırca ekibinin yüzünden gelmiştir. Bir misal 
söyliyeyim; Meclise yeni geldim arkadaşlarım, 
durumu öğrenmek istiyorum. Sayın Başkan bu
rada her halde inkâr etmezler. Beni kenara, ya
nma çekti Sayın Başkan Atıf Şohoğlu, «Yaşar, 
bu partinin bir kurtuluşu var, bu partiyi biz 
kurtaracağız» dedi. Nasıl kurtaracağız dedim. 
«Bu partiyi eline geçirmiş, idare eden ve bu 
partiyi her zaman muayyen yerlerde söylediği
nin tersi şekline getiren Feyzioğlu, Paksüt ve 
Kırca'dan kurtarmadıkça parti kurtulmaz» de
di. Yalansa söylesin... (Gürültüler) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; bana diyorlar ki, 
bu partinin yaşamıyacağını nereden biliyor
sun? işte o sözü söyliyenle bunlar yan yana. 
Bu parti yaşar mı? Hangi inanç peşinde, han
gi dâva peşinde, hangi kavga peşinde? Dün 
«Paşam» diye elini öptüğünü, dün «sen olmaz
san» bırak C. H. P. ni «memleket olmaz» diyen
ler, bugün ona çamur atmak için yarış halin
deler. Bu parti yaşar mı, bu partiye inanır mı 
millet? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
hatip sözünü bitirsin. 
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YAŞAR AKAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; 500 000 liranın verilmesine karşı olu
şumuzu Sayın Hükümet sözcüsü şu esasa bağ
ladı, siyasi rekabet hissi varmış da, biz Güven 
Partisi ile siyasi rekabete girmişiz de onun için 
onlara 500 000 lira verilmesin. Paşamın bir sö
zü vardır burada söyliyeyim, «hadi canım sen 
de» Güven Partisi ile biz rekabete mi gireriz.. 
Olmaz öyle şey. 0. H. P. si ile Güven Partisi 
rekabete girmez, girersek sizinle gireceğiz, ve 
1969 da Allanın inayeti ile sizi millet önünde 
oyla geçeceğiz. Buna emin olun. (A. P. sırala
rından gülüşmeler, O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar gürültüyü keserse
niz bu iş çabuk biter rica ederim, yapmayın. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; bugün gerçekten üzüntü duymakta
yım. Hakikaten bir zamanlar beraber oldukları
mızla bugün karşı duruma düşmüş vaziyetteyiz. 
Bizim ta başından beri siyasi hayatımızda bir 
prensibimiz vardır. «Kol kırılır yen içinde ka
lır» Kol kırıldı evet, ama tamir ettik, tamir edi
yoruz. Bunu en yakın seçimlerde, millet huzu
runda göreceksiniz, hep beraber göreceğiz ar
kadaşlar. 

Şunu katiyetle söyliyeyim; bu milletin bir 
hususiyeti vardır, içinden gelmiş bir insan ola
rak söylüyorum; ekmek yediği çanağa tüküreni 
bu millet tutmaz. Ekmek yediği çanağa tükü
renlerle biz siyasi sahada yarış etmiyeceğiz, ra
kip olmıyacağız sayın Hükümet sözcüsü arka
daşım. (A. P. sıralarından gürültüler) Şimdi 
bir hususu daha sözlerime ekliyerek bağlıyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Millet herkesi 
biliyor. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ataöv, sana 
cevap vermem, değmez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müsaa
de edin hatip konuşmasını bitirecek. Rica ede
ceğim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
her gidilen yerde, «Bu muhalefet yok mu, bu 
muhalefet bizi çalıştırmıyor, memleketin yara
rına kanunlar getireceğiz, ama bu muhalefet 
getirmiyor» diyorsunuz. Şimdi söylüyorum, en 
yüksek kademeden itibaren hepiniz buradası
nız, istediğiniz zaman usulsüz, kanunsuz, ada-

14 . 2 . 1968 O : 1 

letsiz, haksız bir kanunu bir günde nasıl geçire
biliyorsunuz? Bunu millet görecektir. Ama, üç 
senedir iktidardasınız, bu milletin yolu için, 
bu milletin; suyu için, bu milletin ışığı için, bu 
milletin geçimi için toprak reformu için hangi 
kanunu getirdiniz? (A. P. sıralarından gürül
tüler) Bakın istediğiniz kanun geçiyor. Bir gün
de, 500 000 lira verme kanununu, burada mıh
lanmış gibi, asker gibi nöbet tutarak, geçiri
yorsunuz. Memleketin yararına kanunlar ne
rede? 500 000 lirayı vereceksiniz, onun için bu
radasınız. Bunu millet anlamayacak mı? Bunu 
millete anlatmıyacak mıyız? Bunu millet bilmi-
yecek mi? (Gürültüler) 

Sevgili arkadaşlanm, (Gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica 

edeyim sükûneti ihlâl etmeyin, arkadaşımız ko
nuşmasını bitirecek. Bitirelim şu işi. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Anlaşılıyor ki, 
bu kanun, biz ne söylersek söyliyelim, çıkacak
tır. Yalnız, şundan emin olmanızı isterim ki, bir 
partinin yaşaması için 500 000 lira değil, 500 
milyon lira da verseniz, böyle turşu kurar gibi 
kurulmuşsa, o parti yaşamaz ve hayır etmez. 

Saygılarımı sunarım. (G. H. P. sıralarından 
alkışlar ve A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bahis mevzuu olan kanun tek
lifinin müzakeresi, lehte ve aleyhte olarak iki 
arkadaşımızın konuşmasiyle tamamlanmıştır. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Efendim, par
timize sataşma vardır. Bu sataşmaya cevap 
vermek için T. i. P. adına söz talebediyorum* 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, 
Şimdi kanunun tümünü açık oyunuza sunu

yorum. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak
tır. Yalnız muhterem arkadaşlarımdan istirham 
edeceğim, çok seri olarak yapılacak oylama tas
nifinin neticesinin arz edilmesine kadar salon
dan ayrılmasınlar. 

TARIK ZÎYA EKÎNOt (Diyarbakır) — 
Efendim, teamülde bu vardır; oylama sırasında 
gündemin bir başka maddesine geçildiği vâkı-
dır, tatbikatı da vardır. 

BAŞKAN — Efendim, oylamayı yaptırayım, 
neticesini alayım, ondan sonra sizm takririnizi 
muameleye koyacağım. 

TARIK ZİYA EKÎNCt (Diyarbakır) — 
Daha evvel de bu gibi tatbikat olmuştur. Oyla
ma yapılırken, Meclisin mutabakatını almak 
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suretiyle, başka işlere geçilmiştir. Şimdi de oy
lama neticesine kadar, yani beş dakika içinde 
bunu hallederiz. 

BAŞKAN — 5 dakika farkeder, efendim. 
Müsaade buyurun. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Hiç bir engel yoktur, bir taraftan da konuşma 
yapılır. 

BAŞKAN — Benim yönümden engel vardır 
efendim. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmıyan başka 

arkadaşımız var mı?.; Yok. Oy verme muamele
si bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 

Efendim, oylama neticesini biraz sonra arz 
edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, lütfen yerlerinize 
oturun. 

Sataşma idiasiyle iki söz istemi vardır. Sa
yın Cemal Hakkı Selek T. I. P. Grupu adına; 
«95 nci maddeye göre partimize Allahsız, şah
siyetsiz gibi tâbirler kullanılarak Sayın Feyzi-
oğhı tarafından sataşma yapılmıştır.» iddiasın
dadırlar. (A. P. sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun müzake
resine başlandığı günden beri, Feyzioğlu'nun 
kendilerine sataştığını söyliyen muhterem grup 
mensubu arkadaşlar, hepinizin huzurunda Gü
ven Partisi için çıkartılan bir kanun şeklinde 
değerlendirmek suretiyle onları ianeye, satıl-
mişlığa, iktidar partisinin kuyruğunda gitmeye 
dilenciliğe kadar çeşitli partilerin sözcüleri ta
rafından uzatılmış diller vardır. Bunun en ağırı 
T. î. P. Grupunun sözcüleri tarafından yapıl
mıştır. Binaenaleyh, kendilerine yapılan bir sa
taşmaya mukabil cevap vermeyi sataşma say
mıyorum. Arkadaşlarımız direniyorlarsa oyla
yacağım. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Direniyorum, 
yapılan ithamların cevaplanması gereklidir. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Sataşma olup 
olmadığını oylarınızla halledeceğiz. 

Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasında T. t. P. 
Grupuna sataşma olduğunu kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Bunlar zabta geçti Sayın Başkan, çok isabetli 

oldu, Yüce Meclis huzurunda bu beyanlar tari-
| he tescil edilmiştir. 
j BAŞKAN — C. H. P. den Sayın Ferda 

Güley, kendilerine sataşma olduğunu ve grup
ları adına söz istediklerini söylüyorlar. Kimin 
tarafından sataşma olduğunu belirtmemişler, 
onu şifahi olarak yerlerinden lûtfensinler. 

FERDA GÜLEY (Ordu)) — Sayın Başkan, 
Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Feyzioğlu, 
konuşmalarında C. H. P. nin bir sol kanadı ol
duğunu ve bu kanadın Allahsız, milliyetsiz, 
Maocu bir siyasi teşekkülle iştirak halinde ol
duğunu söyledi. Bu yönü ile C. H. P. nin Meclis 
grupuna sataşma vardır. Bunları cevaplamak 
üzere söz talebediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ferda Güley 
de, şimdi hepinizin huzurunda izah ettikleri 
veçhile sataşma olduğu iddiasındadır. Kendile
ri dün Meclis kürsüsünde, yine Güven Partisine 
ve sair partilere ve bu arada iktidar partisine 
de oldukça, bugün bahsettiklerinden çok daha 
ağır şekilde sataşma yapmıştır. Eğer bugünkü 
konuşmalar dünkü sataşmanın cevabı şeklinde 
yorumlanırsa, bugün bir sataşmanın bahis mev
zuu edilmemesi gerekir. Takdirimi, sataşma ol
madığı kanısında kullanıyorum. Direniyor mu
sunuz Sayın Ferda Güley? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorlar. Bunu da oyları
nızla halledeceğiz. Sataşma olduğunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Efendim, açık oylama sonucunu arz ediyo
rum. 

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arka
daşının, Siyasi Partiler Kanunun 74 noü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
oylamasına 243 arkadaşımız katılmıştır. 216 ka
bul, 16 ret, 11 çekinser oy çıkmıştır. Teklif 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

15 . 2 . 1968 Perşembe günü saat 10 da büt
çe müzakerelerine başlamak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 21,15 
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Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(S. Sayısı : 620) 
(Teklif kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
îbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atal/ay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubah^i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demir ay 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahm«t üçtün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 216 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 11 
Oya katılmıyanlar : 202 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul *d*nUr] 

ANTALYA 
İhsan Ataör 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BITLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaah 

Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
ti hami Ertem 
N"azmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Basar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu / 
Naçit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
S&bri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekinel 

— 467 — 



M. Meclisi B : 40 14 . 2 . 1968 O : 1 

Osman Nuri Uhısay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan 
Settar îksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sâbri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

ADANA 
Turhan Dilligil 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ADANA 

Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

Şevket Ustaoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
.Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
izzet Oktay 
Turan Şahin" 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdı Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 

Enver Güreli 

BURDUR 

I. Hakkı Boyacıoğlu Bahattin Uzunoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

SAMSUN 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

TEKlRDAÖ 
Halil Başol 
tlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

SİNOP 

Tlilmi İşgüzar 

URFA 

Halil Balkıs 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 
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KARS 
Adil Kurtel 

KAYSERt 
Fehmi Cumalıoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Giilek 
Kemal Sarıibrahinıoğlu 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
•Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
î. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçaiıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî İslionyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz (1.) 

BİLECİK 
ismail Selçuk Cakıroğln 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kcanal Demir 
Hasan özcau 

KONYA 

Yunus Koçak 
Seyit Faruy Önder 

[Oya kat 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çatığa 
ibrahim öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmcn 
Mustafa Tayyar (t.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şerik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdct Yüeer 

DENÎZLÎ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğhı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrelıi 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

MALATYA 

Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınll 

İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
LütPi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçcr (B.) 
Ilışan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakilı Öz fakili 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ntyanlarj 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrui Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Mazhar Arı kan (I.) 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
0. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam. 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhou 
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KÜTAHYA 
Kemal Kaçar (t.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
tsnıet înönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binieioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

[Açık w 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbck 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdı Orhon 

yelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

Ahmet Şener 
Osman Turan 
Alii Rıza Uzuneı* 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Göroritaş (t. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu. 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
40 NCI BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
«Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
İlleri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesibit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

2. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 

.amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

5. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
.zioğhı ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil

lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

6. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nıa, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarım tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşma 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ili 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

8. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye 'başkanları ile köy 
muhtar kırına yapılan tazyiklerini tesibit edilmesi 
için Anayasanın '88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin dconomik ıkalkıranıasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendinillmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
Pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının 'nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve 'bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için ıgere'ken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

(10/30) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî hir hüviyet ve eğitime kavuştu-



olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu? 
(6/430) 

rulmasmm, Türk gençliğine memldket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis 'araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
ltı'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
nın Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4 •— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nu-n, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazilf Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,. 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi foanlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair Maliye ve 
İmar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

15. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Anlkara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde,. 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,. 



kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
•orusu (6/489) 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
tosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

19. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

23. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

24. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 
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26. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

28. •— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nm, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

31. •— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

35. — Teldrdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

36. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı üçelerinde spor te-
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sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair imar ve iskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

38. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

39. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

40. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu--
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

41. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiycceği'ne da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma (bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

45. — Gaziantep Mületvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayına b'aşlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorur 
su. (6/576) 

46. — Erzurum Milletveküi Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

47. — istanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in* 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

48. — istanbul Milletvekilli Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Bağ/kanundan sözlü 
sorusu (6/580) 

49. — Muş Milletvekili Kamal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihimde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahıslarıaı 'evlerinim aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebin» 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

50. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için, 
yani bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

III 
ÖNC El JİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


