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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

En yaşlı üye Malatya Milletvekili ismet inö
nü tarafımdan Millet Meclisinin Üçüncü Dö
nemi kısa bir söylevle açıldı. 

Milletvekilleri, seçim çevresi ve soyadları al
fabetik sırasına gıöre birer birer kürsüye ge
lerek andiçmeye başladılar. 

Ankara Milletvekillerinin amdiçmelerimdeıı 
önce, bâzı sayın üyelerin verdikleri önergeler 
üzerime, Büyük Atatürk'ün ruhunu taziz içim 
üç dakika saygı duruşu yapıldı. 

Amdiçmıe törenine devam olunarak, Anka
ra Milletvekili Ferlhat Nuri Yıldırım, istanbul 
Milletvekili Rıza Kuas, Kayseri Milletvekili 
Enver Turgut, Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça ve Mustafa Ok, Rize Milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal, Sivas Milletvekili Tevfik Koral-
tan ve Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'dan 
başka bütün milletvekilleri andiçtiler. 

Millet Meclisimin, yemi çalışma döneminde 
başarılar diliyem Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu ve gerekli teşekkür cevabının bildiril
mesi hususu kabul olumdu. 

Bakanlar Kurulunun çekildiğine ve yemişi
nin kurulmasına kadar mevcut Bakanlar Ku
rulunum görevime devam edeceğime ve 

Yemi Bakamlar Kurulumu kurmak üzere 
Adalet Partisi Genel Başkamı ve İsparta Mil
letvekili Süleyman. Demürel'in Başbakan olarak 
atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli'nim 
Millet Meclisi Başkanlığıma aday gösterildiği
me dair Konya Milletvekili ibrahim Etemı Kılıç-
oğlu, Adama Milletvekili Kemal Satır ve Anka
ra Milletvekili Emin Paksüt'ün müşterek öner
gesi ile Yozgat Milletvekili Celâl Sumgur'un 
önergesi pkundu. 

Yapılan ilk seçim sonucumda istanbul Mil
letvekili Ferruh Bozbeyli'nin 340 oyla Millet 
Meclisi Başkanlığına seçildiği bildirildi. 

Başkam Ferruh Bozbeyli kürsüye gelerek 
kendisime gösterilen itimat ve teveccühe şük
ran ve saygılarını bildiren, bir söylev verdi. 

(Başkanlık Divanına gruplarca gösterilecek 
adaylarım tesbitine imkân vermek üzere bir
leşimin 1 Kasım 1969 Cumartesi günü saat 
14,00 e bırakılmasına dair parti grupları tem
silcilerimin ömergesimim kabulü üzerime, 

1 Kasım 1969 Cumartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,25 te som 
verildi. 

Geçici Başkam 
İsmet İnönü 
Geçici Kâtip 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Geçici Kâtip 
Denizli 

Hasan Korkmazcan 
Geçici Kâtip 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Geçici Kâtip 
Maraş 

Atillâ İmamoğlu 

»>-•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
GEÇİCİ KATİPLER : Ahmet Çiloğlu (Burdur), Beyti Arda (Kırklareli) 

BAŞKAN — Verimli, hayırlı ve (başarılı ol
ması dileğiyle, üçüncü dönem çalışmalarımızın 
ikinci birleşimini açıyorum. 

Bu dönem içinde, bütün milletvekili arka-
I 

daşlarımın çalışmalarımda kendilerine başarılar 
ve mutluluklar temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çoğumluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

— 10 
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2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Andiçmeler 

BAŞKAN — Gündemimizde Başkanlık Di
vanı seçimi vardır. Fakat, daha evvel, geçen 
birleşimde yemin etmemiş olan arkadaşlarımı 
sırasiyle kürsüye davet edeceğim. Yemin metni 
kürsüdedir. 

Ferhat Nuri Yıldırım... Sayın Yıldırım.. 
Yok. Rıza Kuas. Sayın Kuas.. Yok. Enver Tur
gut.. Sayın Turgut, buyurun efendim. 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut andiçti) 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — iSayın Ertuğrul Akça.. Sayın 
Akça yoklar. ,Sayın Mustafa Ok. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Hasta
nede efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ok, yok. Sayın Erol Yıl
maz Akçal. Sayın Akçal, 'buyurun. 

(Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal an
diçti) (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Komitan. Sa
yın Koraltan buyurun efendim. 

(Sivas Milletvekili 'Tevfik Koraltan andiçti.) 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İsmet Kapısız... Sayın 
Kapısız, yok. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 84 ncü maddesi uyarınca teşkil edilmesi 
lâzımgelen Başkanlık Divanının kuruluş şekli 
ve grupların bu kuruluşta alacakları görevlerin 
değerlendirilmesi konusunda sayın grup tem
silcileriyle yaptığımız temaslar, sarih bir muta
bakata müncer olamamıştır. Bu sebeple, konu
yu, Yüce Meclisinizin karariyle halledeceğiz. 

Bu konuda müzakere açıyorum, ©öz istiyen 
arkadaşlarım lütfen ifade buyursunlar. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 
Başjkarilığın görüşü daha evvel grup temsil

cileri arkadaşlarıma ifade edilmişti. Fakat sual 
üzerine, Heyeti Umumiyede de arz ediyorum; 
Başkanlık Divanında görev yerleri; Adalet Par
tisine 1 Başkan, 2 Başkanvekili, 1 idare Âmiri 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve 4 kâtip olarak; Cumhuriyet Halk Partisi 
grupuna 1 Başkanvekili, 1 idare Âmiri ve 2 
Kâtip olarak, »Güven Partisi grupuna da 1 idare 
Âmiri olarak düşünülmüştü. 

Buyurun Sayın Ekinci. 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Başkanlık Divanı teşkili, geçen dönemden 

bu yana, Yüce Meclisin ilk toplantılarını daima 
meşgul eden bir mesele olmuştur. Bugün de, 
bu mahiyetini muhafaza etmektedir. 

Bu defaki görüşmeler sırasında, bizim tesbit 
ettiğimiz kadarıiyle, gruplar arasında 13 raka
mında bir ihtilâf yoktur. Divanda 13 sandalye
nin bulunması mevzuunda Meclisin tarzı terek
kübü itibariyle de bir ihtilâf yoktur. 

Sayın Başkanlığın getirdiği, şimdi kendile
ri tarafından ifade buyurulan taksim şeklinde 
de rakam itibariyle bir ihtilâf yoktur. Adalet 
Partisi grupuna 8, C. H. P. grupuna 4 ve G. P. 
grupuna 1 sandalye verilmesi şeklinde tebellür 
eden taksim şekline de bir itiraz yoktur. 

Ancak, bu sandalyelerin kemiyet değil de 
keyfiyet ve sıfat itibariyle ne suretle taksim 
edileceği hususu ihtilaflıdır. 

Emsalli bir durum dolayısiyle T.İ.P. nin Ana
yasa Mahkemesine müracaatını müıtaaıkıp Yüksek 
Mahkemenin tebellür eden bir görüşü elimizdedir. 
Yüksek Mahkeme, bu kararında, Divanda çoğun
luktan ziyade tarafsızlığın hâkim olması prensi
binden hareket etmiş ve Mecliste grupu olan bü
tün partilerin Divanda temsili hususunu derpiş 
eden bir karar vazetmiştir. 

Şimdi, grupumuzda bize verilen izahattan öğ-
remdiSirmize göre, Sayın C.H.P. Grupu iki Başkan-
vekilliğinde ısra.r etmektedir. Biz, bunu vakıaya, 
hukuka aykırı görmekteyiz. A.P. nin hakkına da 
müteveccih bir vaziyet müşahede etmekteyiz bu 
talepte. 

Geçen dönemde, Meclis zabıtlarını tetkik et
tik, birtakım rakamlar tesbit ettik, bu ralkaın-
laırı şimdi huzurunuzda arza çalışacağım ve gö
rülecek ki bu rakamlar birtakım gerçekler ifa
de etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 1965 - 1969 dönemin
de 1 noi yılda Yüce Meclis 123 birleşim yap-
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mıştır. Bu 123 birleşimin 30 nu Sayın Başkan, 
28 ni Adalet Partisi Grupuna mensup Başkan-
vekili, 33 nü Cumhuriyet Halk Partisi1 Grupuna 
mensup Başkanvekili, 31 ni de Millet Partisi 
Grupuna mensup Başkanvekili yönetmişidir. 

Sayın Başkanın birinci yılda kürsüde görev 
yaıptığı 30 birleşimin 9 u boyunca, müzakerele
rin devamı sebebiyle ve bir anlaşmaya varılmam 
mış olması itibariyle Başkanlık Divanı teşek
kül edememiştir. 

Sayın Başkan için zaruri otom bu vazife dı
şımda - kpradi hürmete sayan takdirleriyle - ffö-
rev ifa, ettikleri biricim. birinci yılda 21 dır, 
ilkin"»* vflda 11. dı>. İkinci yılım. birfle*rîm sairim 
150 dir. ftnü^cn vılda, Savım. "R^kıam. 96 bnVie-
s'iımin 1.5 ndA «"örev almıştır. Dö^dü^ıcü vnMa 99 
bMftsimim 10 nda o-örev 'akmışlardır. "Rn p«ö̂ ev-
ler mahiyet itibariyle - gecen dönemde burada 
oton a^kaırt^tonrnın da h'aitıırOııvPı̂ pfkfl*»,rı pibi -
Yü^e M°cWis;in acılıs ve kapanış birleşimdendir. 
Bütçenin sımıns ve onay birftecinılerjdir. tıafcdir 
buvururtorsa, bâzı gensoru blir1«°imfl«riıdıy. Ya mü 
senede ortolıamm bir heraamto, Yüce Medete Sa
yın. Mecîfa Balkar"! 1 0 - 1 2 bHeı«imıde p'örftv ifa 
bnvurmakVıdır. tfad°imnn vamlıs lamtoınNırmasııu 
istemiyorum, birleşimde görev alıyorlar. 

Bnn":n ötesinde kaltom.. M0c]iMim vS-netıiimi-nıe 
taaPlmk °den safhada üo Savın Baıcka-nyelVıiıTi 
eşit, 'RPİtHılfl»» v a z i f e varemi«5^^1-1-. Sıavm. OIV. hfr-

rimcı vrMa 28 iıkîmci. viılda, 45. üçüncü vıMa 3ft 
dö^dim^ii. vılda, 30* Savım, Is-m ı̂îıi Arar bn nlcü-
Uerde v<» 'Savm A!hm<eıt "RiıVir. îMk iki vr.il. rrültaa,-
fern ^V Tn̂ da, Ŝ vım. Atıf PrVhofthı ıaynı ölçüler
de M^ise rivas^t etmişlerdir. 

Bu rakamlar bilze su m*>tiicpvi verjvor : Ge
cen 4 s^m^ik dö^em zarfımda, "VÜ^A MeoVısin cıa-
ll,ı«:matorını. iktidar kama.dı 201 bircim, muha, 
lefet Vıeırıoı̂ ı flftg bîrlpeıiım. vöıTî r*viii:«tir. Aradaki 
fark R5 birleşimidir. Yani bu 65 birleşim. Mec
lisli mubatofete mensur Savın Bacfcamvekiflleri-
nin. iktidardan daha çok yönettiği rakamı ifa
de edivor. 

Muhterem arkaıdaslıanm, Yüce Meclis sene
de - tası «attoltsak . 8 av ca(lı«ıvoır: 4 haftadam 
32 edivor. norma,! ölçüler içeririnde haftada 3 
Ifojr̂ acriıınırle-rç Mecflisim. 1 vıllık çalışmacı otnm'aftilk 
otovafc 96 birledim vaıyıvor. Simdi b1! 96 ihirle-
sim'im: ortalama, Wr hasartiifl, ve dört senelik tec
rübe ile, 10 unu Sayın Başkana ayırıyoruz, Sa-

! yın Başkanvekillerine 28 ilâ 29 arasında 1 yıl-
i da Meclisi yönetmek gibi bir iımkân isabet 

ediyor. Neticede 1 yıllık çalışma süresinin bi
lançosu, 58 birleşime riyaset ederek Riyaset 
Makamında muhalefeti, 29 birleşimde iktidarı 
görüyoruz. Bu olımaz. Savın Cumhuriyet Halk 
Partisi kanadı ne düşünürse düşünsün. Meclis 
cooTinluon Meclisin yönetiminde ooetınluk me-
salivi muhalefete bırakmıak mecburiyetinde de
lildir. şahsi kanaatimce ve rakamlar da bunu 
gösterivor. Gecen dönemde 65 yönAtrani Mecli
sim, a Kimlik kamildi. Yüce Maclisi 65 birleşimi, 
flnfrnıniVk kan^dmdan, farcto, idaıre etmiştir. Yani 
# Tarafsın (fiİAc?ıji|iftr», dive, hakkımıız oton. Ada
let, p^tfed (Vıımmmım. hakkı otom bir sevi kad-
dınrj. - W m şahsi karnabitim otomafc iarz edivo-
T*um ?ıat,fiTv saJhıSTm adına, miâni'îatta, b^l^tıııvo^ 
rum - bir başka grupa vermekte isabet görmü
yorum. 

'Simidi. Makisin yön°t.!i,m]in!de temel esr>ri «Ta
raf sT̂ ıkv-ı oMıtmınta, fröra fon hususta da bir - iki 
«çay (sövlpım^k mümıVindür : 

Ge°en dHn«mıde Rivayet Diva.nımn taraf^nz. 
lırriTiıa, VATIQ1|TVIi<? l>ir iddii^va sıalhido r̂oadık. önü-
•nıiiyrioıiri flKnomırtfi bnT7,Ie b'r endişenin, icpriısin-
A{> (fori-iî  Sa^n BOiTb^i mnttok bir tıa,rafsiz
lik •ıVoriiS'i.'ndftdir. T)en,itobi1ir ki. iktiıdarda,n cok 
m"!h'̂ ,l«f̂ tin taısyüb^e ma^ha.r olmuştur... Mec-
%, Rficiiımesine... CA.P. sıralarımdan gürültüler, 
CHP. sıralarmıdan alkıslıar.) 

î F T ^ M TTTT.Tnô LU (Konya) — Ne de
mek o vrfl? bövlft hir sev... 

CFNr'l?! F.̂ t>Tf}t VTVvaınıjla,) — MüisaiPide 
edar<?enî  HA demek oldnfnınnı arz edeyim. Bir 
vanRıs ifade i:çerisi'nde olabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, ben zatıâ^inize 
Başkanlık Divanının sureti teşkili ile İ M İ gö
rüşlerinizi açıklamak üzere söz verdim. Benim 
tutumumu ve geçen devredeki durumumu eleş
tirmek imkânına su aımda sabip değimisiniz, Ya
ni, bu sakilde bir konuşma saded dışı olur. Cok 
rina ederim, sadedin içinde olunuz. (A.P., 
C.H.P. ve G.P. sıralarından alkışlar.) 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, Başkanlık Divanının teşkilinde keyfiyetin 
mühim bir rolü vardır, kemiyetin yoktur. Baş
kanın tarafsızlığı asıldır. Bu tarafsızlıkta her-

! kes müttefik. Bu itibarla Meclisin yönetimi plâ-
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nmda Sayın Bozbeyli'yi Başkan olarak Adalet 
Partisi Grupundan mütalâa etmekte isabet yok
tur, demek istedim. Yanlış mı ifade ettim, acaba? 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Çok yan
lış. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — İstanbul 
Milletvekili Sayın Ferruh Bozbeyli'nin Adalet 
Partili olduğunda şüphe yoktur, kabili müna
kaşa değildir. Yüce Meclisin Reisi Sayın Boz
beyli'nin Adalet Partisi ile ne seçiminde, ne 
Meclisi yönetiminde bir rabıtası yoktur. Ben 
bunda bir taan içinde değilim, yanlış anlaşılıyor 
zannederim. Evvelâ, Sayın Başkanın seçiminde
ki hukukî mesnet itibariyle bir rabıta yoktur, 
Adalet Partisi Grupu kendisini aday olarak 
takdim etmemiştir. Kendisini aday olarak tak
dim eden arkadaşlarımız, Sayın Satır'dır... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, ikinci defa sizi 
sadede davet ediyorum. Çok rica ederim. Riya
set Divanının bu içtima yılında kuruluşuna iliş
kin mütalâalarınızı beyan ediniz. Benim tutu
mumla, seçimimle, geçmişteki hizmetimle ilgili 
mütalâalarınızı bir başka gün söylemek için fır
sat bulacaksınız. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, yani bu hususta bir noktai nazar arz etmek 
için, temin ederim ki, fırsat aramıyorum. 

Sayın Kılıçoğlu arkadaşım, zannederim, her 
halde bir ifade za'fmdan, benim ifade za'fımdan 
oldu, bir meseleyi yanlış anladı. Ben demek 
istiyorum ki, sayın muhalefet kanadının Mec
lis Başkanlığının tarafsızlığına müteveccih bir 
endişesi bahis mevzuu değildir. Daha Başkanlık 
seçimine bir hafta kala, gazetelerde Güven Par
tisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
«Kendisini - adaylığını koyduğu takdirde - des-
tekliyeceklerini» ifade etmekle bunu ispat et
mişlerdi. Yani, tarafsız bir Başkandır, belirtmek 
istediğim budur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Başkanvekifl-
leri için de durum aynıdır. 

CENGİZ EKİNCİ (Devamla) — Şimdi sıra 
Başkanvekillerine geliyor. Geçen dönemde Baş-
kanvekillerinin de bizi tedirgin eden her hangi 
bir tarafgir hareketlerine şahidolmadık. An
cak, matematik olarak, Sayın Başkan Meclisteki 
birleşimlere riyaset edebilmek imkânını az bul
dukları için, yahut öyle takdir ettikleri için, fiillî 
durumda Meclisin yönetimi çoğunluğun elinden 
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I alınmıştır, daha az bir sayıda olan muhalefetin 
eline daha çok verilmiştir. Benim dikkatimi tır
malayan tarafı budur, arz etmek istediğim hu
sus da bu. Yani her hangi bir arka plân ve arka 
hesapla görüşmüş değilim Sayın Kılıçoğlu. Ve 
Sayın Başkanın bilhassa böyle kabul buyurma
sını istirham ediyorum. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Grup adına 
mı konuşuyorsunuz? 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Şahsım adına 
arz ediyorum efendim, şahsım adına söz aldım, 
grup adına konuşmuyorum, muhterem Turgut. 

Bu görüşlerle ve geçen dört senedir gördü
ğümüz bu tatbikatla,.rakamların bize verdiği bu 
gerçeklerle iki başkanvekilliğini Sayın C. H. P. 
Grupuna verdiğimiz takdirde Meclisin yönetimi 
üçte iki bir çoğunlukla muhalefette olacaktır; 
birleşimlere, muhalefet riyaset edecektir. 258 
üyeye sahip bir grup olarak, iktidar grupu ola
rak - inşallah daha da artacaktır - bir grup ola
rak böyle bir teklifi kabul etmekte isabet yok
tur görüşündeyim. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bu konuda başka söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Kemal Sa
tır. 

KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yeni Meclisimiz milletimize uğurlu hizmetler 
yapacaktır ve böyle temenni ediyorum. 

Meclisimizin idaresi Riyaset Divanı tarafın
dan yapılacak ve Riyaset Divanının tarzı terek
kübü de Anayasanın emrettiği şekilde olacak 
tır. Evvelâ Anayasamız Riyaset Divanının na
ili teşekkül edeceğini düşünmektedir, Anayasa
mızın ilgili maddesini okumak suretiyle hepi
mizin bildiğimiz bir konuyu bir kere daha yük
sek ıttılaınıza arz etmek isterim. 

Anayasamızın 84 ncü maddesi : «Meclislerin 
Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katıl
malarını sağlıyacak şekilde kurulur.» demek
tedir. Bu cümle içerisinde iki âmir hüküm var
dır. 

ı Bu hükümlerden birisi, Riyaset Divanında 
temsil edileceklerin Yüksek Meclis içinde grup 
sahibi olmalarını emreder. Demek ki, Meclisi
miz içindeki gruplardan mürekkep, onların tem-
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silcileri tarafından kurulacak bir heyet Mecli
sin Riyaset Divanını teşkil edecektir. Bu Ana
yasamızın 1 nci âmir hükmüdür. 

İkinci âmir hükmü; o da, o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde temsil 
edilmelerini emretmektedir. Anayasanın 84 ncü 
maddesi bu iki kesin hükmü Millet Meclisinin 
sayın üyelerine vermiştir ve sayın üyeler bu iki 
hükmün dışında her hangi bir vazife, her hangi 
bir tutum ve davranışın içinde bulunamazlar. 

Meclisimiz 1961 Anayasasından bu yana de
vamlı olarak çalışmakta ve sayanı şükrandır ki, 
1961 den bu yana geçirdiğimiz devre içerisinde 
Büyük Mecliste zaman zaman şikâyetlerimiz ol
makla beraber bundan evvelki Meclisin Riyaıet 
Divanından yapılan şikâyetler, 1961 den bu ya
na, memnuniyetle ifade edeyim, tekra-lanma-
mıştır. Fakat yine de ara - sıra her bir parti za
man zaman bu şikâyetleri yapmıştır. Mekaniz
ma ta^iî bu şikâyetlere imkân vermez. Anaya
samız birtakım teminat müesseseleri kurmuştur. 
Bu teminat müesseseleri de parlörnanterlerin is
tedikleri. istikamette keyfî bir şekilde çalışma
larını, Riyaset Divanlarının arsu ettikleri gibi 
haksızlık yapmalarını da önlemektedir. Hem 
Yüce Meclisi teşkil eden sayın siyasi parti men
supları eskiye nazaran daha iyi anlayış göster
mişler, hem de esasen anlayış göstermeseler da
hi, birtakım müesseseler bu anlayışsızlığı berta
raf edecek yetkeye sahiptirler. 

Geçen devre içerisinde Büyük Meclisimiz 
Riyaset Divanı teşkilinde kendisine göre bir 
karar aldı. Bu karardan sonra ilgili bir siyasi 
teşekkül, Meclisin Riyaset Divanı için verdiği 
kararı üzerinde Anayasa Mahkemesi nezdinde 
dâva açmak suretiyle, hakkının ihlâl edildiğini 
iddia etti ve mahkemeye başvurdu. Anayasa 
Mahkemesi şikâyet sahibi teşekkülün şikâyetle
rini haklı bulduğu için Meclis Riyaset Divanı
nın 1965 ve 1969 devresi içerisindeki bir tutu
munu iptal kararı ile bertaraf etti. Şimdi yük
sek müsaadenizle Anayasa Mahkemesinin bu ko
nuya ait vermiş olduğu kararı huzurunuzda 
okuyacağım. Bu karar birçok hususlara temas 
etmektedir, fakat konumuzla ilgili olan kısmı
nı okuyorum; Resmî Gazetenin 13004 sayılı 
nüshası : 

«1961 yılından beri görülenler, yakın bir ge
lecekte siyasi parti grupları sayısının Başkan

lık Divanının fazla kalabalıklaşmasını gerekti-
recek şekilde artacağı tahminini haklı çıkara
cak nitelikte değildir. Esasen Başkanlık Divanı 
üyeliklerinin sadece sayı üzerinden değil, gö
revlerin önem ve etki derecelerine göre değer
lendirilecek siyasi partilerin güçleri ölçüsünde 
dağıtılması gerekli bulunduğundan, hangi du
rumda olursa olsun, Divanın aşırı şekilde kala-
balıklaşacağı düşünülemez. Öte yandan Başkan
lık Divanına bütün siyasi parti gruplarının ka
tılmasını sağlamak üzere yapılacak bir düzenle
menin Divandaki çoğunluğun iktidar partisi
nin elinden çıkmasına yol açabileceği ihtimali, 
üzerinde uzun uzadıya durulabilecek bir sorun 
değildir. Çünkü Başkanlık Divanında her han
gi partinin mutlak söz sahibi olması değil, Di
vanın tarafsızlık içinde çalışması ve tarafsızlı
ğını koruyabilecek bir bünyede olması kural
dır. 

Anayasa koyucu bu konuda ne düşündüğü
nü ve ne erek güttüğünü 84 ncü maddenin' 
2 nci ve 3 ncü fıkraları ile açığa vurmuştur. 
Başkanlık Divanında her hangi bir partinin ço
ğunluğu elinde tutmaması Anayasa koyucunun 
ereğine çok daha uygun düşecektir.» demekte
dir. 

Demek oluyor ki, Anayasamızın bu sarih 
hükmü karşısında geçen devre vermiş olduğu
muz bir karar üzerine ilgili parti tarafından 
Anayasa Mahkemesine müracaat edilerek ip
tal kararı taiebedilmiş ve Anayasa Mahkemesi 
şimdi okuduğum şekilde bu karan iptal etmiş
tir. Ne diyor Anayasa Mahkemesi? Bunu Ana
yasamız düzenlemiştir. 84 ncü maddesi açıkça 
ifade ediyor: «Asıl maksat, Riyaset divanları
nın tarafsız elmasıdır. Yoksa her hangi bir 
parti kendi sandalyesinin çokluğunu iddia ede
rek Riyaset Divanında da ben mutlaka ekseri
yeti almalıyım, ben mademki iktidardayım o 
halde Meclis yönetimi benim elimde olsun di
yemez» diyor. Açık, sarih. (A. P. sıralarından, 
«Kuvvetleri oranında» sesleri) Anlıyorum, arz 
edeceğim beyefendiler, istical buyurmayın. Ben 
muharebeye değil, bir konuyu müştereken hal
ledelim, esprisini muhafaza edelim diyorum. 
(0. H. P. sıralanndan alkışlar) Benim derdim 
bu. Bendeniz Anayasa Mahkemesinin kararım 
söylüyorum Size. Az evvel Anayasanın madde
sini de okudum ve Anayasa maddesinde iki 
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hükmün âmir hüküm olarak ifade edildiğini 
söyledim. 

Şimdi Riyaset Divanının teşkili için müsaa
de ederseniz, Sayın Başkanımızın daveti üzeri
ne Mecliste grupu bulunan 3 partiyi temsüen 
Meclis Başkanının davetine iştirak ettik, A. P. 
den, G. P. den ve bizim 0. H. P. den birer üye 
ile Meclis Reisimizin 'başkanlığında toplandık 
ve Riyaset Divanının nasıl teşekkül etmesi, 
oranların ne ölçüde nazarı dikkate alınması 
hususunu konuştuk. Bunu mümkün olduğu ka
dar kısaca, bu müzakerelerimizi Yüksek Heye
tinize arz etmek istiyorum. 

Peşinen ifade edeyim iki, C. H. P. Riyaset 
Divanı teşkilinde bir haksız talebin davacısı 
değildir. Hakkı ne ise onu istemektedir; hak
kından fazla verildiği takdirde talebetmez, 
hakkından az verildiğine de razı olmaz. Bizim 
görüşümüz budur. 

Muhterem Başkanımızın daveti üzerine git
tiğimizde Meclisimizin 1961 den bu yana oran
ları tesbit ediş şekline ben 0. H. P. ni tem-
silen itiraz ettim. Büyük Meclisin üye tam sa
yısı 450 dir. Büyük Mecliste Riyaset Divanını 
teşkil edecek rakama sahiJbolan da parti gru-
pu olan siyasi teşekküllerdir. O halde her şey
den evvel bu siyasi teşekküllerin oram Oe Ri
yaset Divanının teşekkül etmesi lâzımdır. Bu
gün 257 rakamı A. P. sandalyesidir, 144 raka
mı O. H. P. nin sandalyesidir, 14 rakamı da 
A. P. nin sandalyesidir. (A. P. sıralarından, 
«dG. P. nıin» sesleri) özür dilerim efendim, bir 
maksat değil, SÜTÇÜ lisandır, muhterem G. P. 
arkadaşlarımızın sandalyesidir. 

O halde Riyaset Divanında bu üç partinin 
rakamına göre oran yapmak lâzımdır. Fühal 
bugünkü kompozisyon da A. P., 0. H. P. ve 
G. P. nin teşkil ettiği rakamla oran yapılsa bi
le, partilere düşecek kontenjan değişmiyor. 
Ama temelinden mesele sakat, matematik ola
rak sakat. Yarın, öbürsü gün Millet Meclisinin 
kompozisyonunda iki parti grup kursa, parti
lerden birisinin 150 üyesi, diğerinin 100 üyesi 
bulunsa, 200 milletvekili de grup kuramıyan 
partiler ile müstakillerden teşekkül etse bu 
13 rakamını taksim etmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarımızdan evvelâ bir itiraz, sonra 
«doğrudur» denildi; fakat «Bu, madem ki bu
günkü orana tesir etmiyor. O halde bunu İçtü

zük meselesinde müzakere edelim, İçtüzükte 
bu ihtimalleri de dikkate alarak normal bir tü
zük yapalım ve gelecek günlerin meselesini hal
ledelim, bunu ikinci plâna bırakalım.» dediler. 
«Muvafıktır» dedik, değiştirmiyor denildi. 

İkinci mesele olarak Sayın Başkanımızın 
riyasetinde diğer bir prensip kararı verildi: Ri
yaset Divanı üyelerinin adedini arürmıyahm, 
13 olsun. Umumi efkâra izahı mümkün değil
dir, eskiden daha çok grup varken şimdi grup 
adedi azaldığı halde partileri tatmin etmek 
için bu üye adedini çoğaltmanın mânâsız oldu
ğuna yine ittifakla karar verildi. 

Bu iki meseleyi hallettikten sonra, Dünya 
kurulduğu günden beri daima münakaşa ko
nusu olan postların değerlendirilmesi ve taksi
mi meselesi geldi. Sayın Başkan bir teklif gel
di; «partilere bir kolaylık olsun, bununla mu
kayyet değilsiniz, ama ben şöyle düşündüm.» 
dedi: A. P. Başkan, 2 başkanvekili, bir idareci 
üye, 4 kâtip; 0. H. P. başkanvekili, bir idareci 
üye, 2 kâtip; G. P. bir idareci üye. Böylelikle 
13 rakamını tutalım ve bunun üzerinde çalışa
lım. 

Parti temsilcileri olarak muhtemeldir ki, 
değerli arkadaşlarımız da sonradan konuşacak
lardır. Ben bütün müzakereleri objektiflikten 
ayrılmadan arz ediyorum. Her parti bu taksi
me itiraz etti. Biz 2 başkanvekili istedik. A. P. 
Başkan, 2 başkanvekiline ilâveten 2 idareci üye 
ve sekize iblâğ edecek kâtip istedi. G. P., «Bu
nun bir tarafsız görüntüye sabibolması için 
3 grup var, 3 başkanvekili var, her birimize bi
rer tane verelim; Başkanvekili vermeyipte si
zin nisbetiniz azdır, diye bir kâtiplik verirseniz, 
onu da kabul etmeyiz.» dedi. Bizim toplantı
mız bu istikamette oldu ve bir anlaşmaya va
ramadık, ayrıldık. 

İkinci anlaşmadan evvel, Büyük Meclise 
bir pürüz ile gelmektense, meseleleri hallede
rek gelmenin daha Meclisin ilk çalışma gü
nünden itibaren partilerin birbirine düşmesini 
önleme amaciyle hem bizim taraftan, hem Ada
let Partisi tarafından bir konuşma ihtiyacı ha
sıl oldu, konuştuk. Biz, tezimizi savunuyorduk. 
Anayasa ne diyor?.. Anayasanın 84 ncü mad
desi «Partiler kuvvetleri oranlarında temsil 
edilirler» diyor. 13 post var, 13 makam var... 
(A. P. sıralarından müdahaleler) 
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CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
post ne demek? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şu eiizel top
lantımızı lütfen * asit meselelerle, t asit müdahale
lerle dejenere etmeye çalışmayınız, rica ediyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Post otu
racak yer demektir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Makam post 
demek değildir. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Ben Yüksek 
Meclise, oturduğu yerden müdahale eden insan
lardan yüz bin defa daha saygılı bir adamım. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Beni Yüksek Meclise saygısızlık ile itham 
etmek için her şeyden evvel müdahale edenle
rin kendisinin Meclise saygılı olması lâzımdır. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Deminki sür-
cü lisan olabilir, saygısızlık atfetmiyoruz. Post 
ne demek 

KEMAL SATIR (Devamla) — Sevgili Ada
let Partililer, kimseye takılmıyorum, kimseye 
tariz etmiyorum, bir meseleyi objektif olarak 
konuluyorum ve Meclisin ilk günüdür. Biz, bu 
Parlâmentonun üstünlüğünü, bu Parlâmento
nun yaşamasını sağlamak amacı ile burada bu
lunuyoruz. Hiçbir dâva yokken, oturduğu yer
den tahrik ederek, illâ kürsüdeki hatibi ya
nıltmak veya şiddetle mukabele etmesini sağ
layıcı müdahalelerle demokratik rejimin yaşa
yacağını düşünenler gaflet içindedirler, böyle 
olmaz bu dâva, (C. H. P. sıralarından şiddetli 
alkımlar, «Bravo» sesleri) Bir şey yapmıyorum, 
sataşmıyorum, kimseye çatmıyorum, ağır söz 
söylemiyorum, her hangi bir konuşmayı tah
rif etmiyorum; nedir müdahaleniz, bunu anla-
yayım, bakayım... istirham ediyorum, mesele
leri düzeni ile halledelim, iyi halledelim, bera
ber çalışacağız, bu milletin büyük dertleri var, 
bu büyük dertleri beraber halledeceğiz, hallet
memiz lâzım; bunu halletmek için uğraşıyorum. 

Anayasamız siyasi teşekküllerin, grupları 
olan partilerin Riyaset Divanında kuvvetleri 
ölçüsünde temsil edilmelerini âmindir. 13 san
dalye var, 13 makam var. Bu 13 makam çeşit
li yetkilerle mücehhez. Bunların başında Rei
simiz var. Reisimiz Büyük Meclisimizin tem
silcisi, içeride ve 'dışarıda o bizi temsil eder. Bü
yük Meclisin çalışmalarını o tanzim eder. iste
diği an, istediği zaman riyaset etmek hakkına 

I uahip; makamı muallâ... Böyle yüksek bir ma
kamda oturuyor ve hepimizin adına Yüce Mec
lisi temsil ediyor. Yani onun makamının, onun 
•emısil yetkisinin hududunu her hangi bir ra
kam ile ölçmek dahi mümkün değil. Tamamen 
Büyük Millet Meclisinin kendisi. Bulunmadı-

I ğı zaman yardımcıları var, üç tane Reisvekili. 
Onlar da ya Meclis Başkanı kendisine vazife 
verdiği zaman kürsüye çıkarlar, yahut arala
rımda vazife taksimi yaparlar, münavebe ile 
çıkarlar, fakat Başkan yine her zaman bu mü-
-TiOTebeyi bozar ve istediği zaman kendisi kür-
üiye çıkar. Yetkisi böyle. 

Başkanveikilleri var. İdareci üyelerimiz Mec
lisin iç ve dış emniyeti ile ilgilidirler. Kâtip 
^kadarlarımız Riyasetin yardımcısı olarak bu
radaki müzakerelerde Reise yardım ederler. 

Şimdi Sayın Başkanımızın Meclisin üye 
tamsayısına göre yaptığı nisbette partilere şu 
nisibötler düşmüştür, sandalye sayısı 13 oldu
ğuna göre. Adalet Partisi 257 üyesi var, 13 
sandalyeye oran yapıldığı zaman Adalet Parti
sine düşen sandalye sayısı 7,42 dir; 7,5 dan da
ha azdır. Cumjhuriyet Halk Partisinin 144 
üyesi vardır, 144 üyenin 13 e nisbeti 4,16 dır. 
Güven Partisinin 14 üyesi vardır. Bu 14 üye
ye düsen rakam 0,40 dır. Bu rakam 0,30 dahi 
olsa 0,50 de olsa, 0,80 de olsa, yani Anayasa
nın emri gereğince mutlaka temsil edilecektir. 

Grupu olmıyan partiler ve bağımsızların ra-
kamı 35 dir. Bunların da yüzde nisbeti % 1,01 
dir. 

Simli, bu bir ölçüde yapılan nisbettir. Di
ğer sandalyeye nazaran yapılan bir nisbette 
Adalet Partisine düşen rakam % 57,1; Cumhu
riyet Halk Partisine düşen % 32; Güven Par
tisine düşen % 3,1 dir. 

Her iki ölçüde de rakamlar budur. Bu bir 
mıaltematiktir; bu sistemden yürürseniz şu ne
ticeyi elde edersiniz,, öteki sistemden yürür
seniz bu neticeyi elde edersiniz. Bu değişmi-
yen, sabit bir rakamdır. O halde elimizde böy
le bir rakam bulunduğuna göre biz, bu sandal
yeleri nasıl taksim edeceğiz 13 sandalyeden 
diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisine 4 düştü, 
Güven Partisine mecburen 1 düştü, Adalet 
Partisinin 7,42 idi. İddialarına göre 0,42 yi 
yüksek rakam olarak 1 e iblâğ ettiler, 8 düştü. 
Ne olacak şimdi?.. 13 tane maıkam var. Reis 1, 

I Reisvekilleri 3, etti 4; 3 tane idareci üye etti 7; 
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altı da kâtip, 13. «Ey Halk Partisi, sizin dört 
sandalye hakkınız var. Binaenaleyh; buyurun 
size dört kâtipliği, oturun. Meclis Riyaset Di
vanının bir kâtipliğini de Güven Partisine veri
riz. Reis ve reisvekillerinin hepsini biz alırız 
ve mesele biter. Maksat bu değil midir?» de
nebilir. Böyle düşünülüyorsa, maksat bu de
ğildir. Her makamın kendisine göre bir ağırlı
ğı. vardır. Bu ağırlıkları ölçmek lâzımdır, mu
ayyen kıstaslara bağlamak lâzımdır. Maale
sef, Meclisimiz içtüzüğünü yapmadığı için iç
tüzüğümüzde bizi bağlayıcı bir hüküm yok, 
ama hamdolsun hepimizin aklı var, mantığı 
var, muayyen tartılara aklımız erer. 

Riyaseti yetkileriyle mütalâa etmek müm
kün. Riyaset Divanındaki arkadaşlarıma Mec
lis tarafından ödenek veriliyor. Bu ödeneklere 
göre nisibetini yapmak mümkün. Reis 1 500 li
ra alıyor, reisvekilleri 750 lira alıyor, idareci 
üyeler 500 lira alıyor, kâtipler 300 lira alıyor. 
Buna göre nisbet yapılabilir, buna göre hesap
lar yapılabilir. Yahut, komşu Meclisimiz muh
terem senatörlerin oybirliği ile çıkardığı bir 
metotla mesele düşünülebilir. Ne yapmışlar 
onlar? Riyaset Divanını 100 puvan üzerinden 
muayyen ölçülere koymuşlar. 100 üzerinden. 
Demişler ki, reis 19 puvan. Reisvekilleri 10 
puvan, idareci üyeler 7 puvandır, kâtipler 5 
puvandır. Bunları topladığınız zaman rakam 
100 oluyor. O hailde Meclisteki gruplar kendi 
oranları nisibetinde her hangi bir ölçüyü bulur
lar ve bu ölçülere göre de saihibolacakları san
dalyelerde anlaşırlar. Bunda anlaşmıyacak 
bir şey yok. Riyaset Divanında vazife almak 
büyük bir şeref, ama bu büyük şerefin yanında 
yorgunluk sorumluluk mesuliyet var. Yalnız 
şerefi var, yalnız menfaati var diye bir şey dü
şünülemez. Aynı zamanda mesuliyeti var. Bu 
kadar insanın sorumluluğunu taşıyor. Her gün 
herbirimizin hoşuna gitmiyen hareketler yaptı 
zannıyla onları mualheze ediyoruz. Oturduğu
muz yerden rencide ediyoruz. Onların sorum
lulukları var. Orası bir hizmet yeri, bir şeref 
yeridir. Buna. göre ölçmek lâzım. 

Şimdi, Adalet Partisi - bizim işittiğimiz doğ
ru ise - bugünkü grupunda Sayın Meclis Baş
kanımızın teklifi istikametinde bir karar al
mış. Yani, Başkan ve iki Başkanvekili Adalet 
Partisine... Bir idareci Üye ve miktarı kâfi Kâ

tip almış, sekize iblâğ etmek için. Onun ya
nında Cumhuriyet Halk Partisine bir Başkan
vekili, bir idareci Üye, iki Kâtip arkadaş ver
miş. Güven Partisine de bir idareci Üye ver
miş. Kendilerini bu istikamette bağlamışlar, 
işittiğimiz doğru ise. __ 

Bu yanlıştır arkadaşlarım. Haksız ve ada
letsizdir. Hangi yönüyle baksanız haksız ve 
adaletsiz. Senatoda tatbik edilen usule baka-
o?ık olursanız; Adalet Partisinin % 57 oranı 
var. Bugün talebettiği makamların Senato-
muzdaki değerlendirmesiyle % 06 yi alıyor. 13 
sandalyenin % 66 sini alıyor. 19 Reislik, 22 
Reisvekilliği, 7 idareci Üyelik, 4 Kâtiplik de 
beşerden 20 puvan, hepsinin toplamı 66 yi tu
tuyor. 

Buna mukabil, Halk Partisinin % 32 puva-
nı var. Muhterem Adalet Partisi Grupunun, 
Cumhuriyet Halk Partisine verdiği sandalyele
rin yine komşumuz Senato Grupundaki değer
lendirmelerine göre biz de bir değerlendirme 
yapacak olursak, bir Başkanvekili 10, bir İda
reci Üye 7, iki Kâtiplik 10, hepsi eder 27. Ya
ni, Halk Partisinin 32 hakkına mukabil 27 pu
vanlık bir makam veriliyor. Adalet Partisinin 
57 puvanlık hakkına mukabil 66 puvanlık yer 
veriliyor. Bu, Senatodaki ölçüye göre bariz 
olarak bir haksızlıktır. Bunun içindir ki ta-
Mı olarak şart olarak şunu ileri süreceğim; 
muhakemem şuna dayanmaktadır: Eğer Ada-
"•et Partisinin muhterem grupu bu şekilde bir 
taksim yapmış ise, bize söylenenler böyledir, 
bu çok bariz bir haksızlıktır. 

Biz ne istemiştik? Biz dedik ki, iki Başkan
vekili istiyoruz, 10 ardan 20 puvan. Bir ida
reci üye istiyoruz, 7 puvan. Bir de Kâtiplik 
istiyoruz 5 puvan; etti 32. Bizim istediğimiz 
bu. Hakkımızdan eksik, fazla değil. Bunu 
istiyoruz. 

Şimdi, biz bunu isterken tabiatiyle bir hak
sızlık içine girmedik, önümüzdeki günlerde 
ümidediyoruz ki, Meclisin İçtüzüğü yapıla
caktır. Bu içtüzük yapılırken de partilerara-
sı bir anlayışla bütün bu nisbetler, eğer o nis-
bet beğenilımiyorsa yeni bir usul bulunacak, 
adil bir taksim ve dağılım şekli tesbit edilecek
tir. Böylelikle artık her sene başında Sayın 
Başkan davette bulunarak «Gelin bakalım, Re
isvekilleri nasıl olacak, hangi partiye kaç tane 
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düşecek » demiyecek günlerce bunun müzake
resi sürmiyecek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ebediyen ya
şayacaktır. Demokratik rejim yaşayacak, in
kişaf edecektir. Her sene başında kısır çekiş-
melierle, «Siz şunu alıyorsunuz, biz bunu alıyo
ruz» diyerek münakaşa yapmaktansa ve bugün
kü talebimizi, yani bundan evvel Riyaset Baş
kanlığına olan talebimizi bir emsal olmamak 
kaydı şartiyle fedakârlık yaparak kabul ettik. 

Biz iki şeyi düşünüyoırduk: «Meclis çalış
maz, çalıştırılmaz denmesin. Meclis; Meclisi 
teşkil eden partiler ve üyeler Metlisin verimli 
olarak çalışmasına taraftardırlar ve bu anlayış 
içindedirler ve bu rakamlar emsal olmasın» de
dik. Emsal olmıyarak kabul ediyoruz bu ra
kamları. İlerde, içtüzük yapılırken inşallah 
hep beraber müşterek bir anlayışta oluruz. Ol
madığımız takdirde parti olarak tabiî hakkı
mızı Anayasa Malhkemesinde arayacağız ve 
oranın vereceği karara uyacağız. 

Biz istiyoruz ki sayın arkadaşlarım, bu Mec
liste bumdan evvelki Meclisteki gilbi Anayasaya 
karşı eğilimler olmasın. Buradan karar vere
ceğiz, Anayasa Mahkemesine gidilecek ve ip
tal edilecek... Böyle misaller olmasın istiyoruz, 
Binaenaleyh, eğer Adalet Partisi böyle bir bağ
layıcı hükümde değil ise lütfen anlayış göster
sin. Biz 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak ar
kadaşlarımızla yaptığımız müzakere sonunda 
iki Başkanvekilliğine, bir idareci Üyeliğe ve 
iki Kâtipliğe talibolduk, arkadaşlarımızın yap
tığı hesaplara göre bu miktara hakkımız oldu
ğu kanısına vardık ve bu istikamette de oyu
muzu kullanacağız, bu istikamette hakkımızı 
arayacağız. 

Çok ümidetmek isteriz ki, çoğunluk partisi 
Riyaset Divanında ekseriyette bulunma iddiasın
da bulunmasın. Riyaset Divanının elbirliği ile 
tarafsızlığını sağlıyacak partiler olarak yar
dımda bulunalım. Riyaset Divanının tarafsızlı
ğını ihlâl edecek teşebbüsler hangi partiden ge
lirse gelsin, o partinin mensupları Riyaset Di
vanının çalışmasını köstekliyecek, onun taraf
sızlığına halel getirecek teşebbüsleri bizzat 
kendi partilileri tarafından önlensin; bunu isti
yoruz. 

Arkadaşlarımız yanlış bir mütalâanın ve mu
hakemenin, mantığın tesiri altındadırlar. Deni

liyor ki, «Adalet Partisi iktidardadır.» inkâr 
eden yok.. inşallah iyi bir Hükümet kurar ve 
inşallah iyi hizmetler yapar. «O halde, Adalet 
Partisi iktidardadır da Meclis Riyasetindeki ik
tidar niçin sizde olsun?..» 

Meclis Riyasetinde bir iktidar bahis konusu 
değildir. Meclis Riyasetinde esas olan tarafsız
lıktır, böyle bir iktidar yok. Onların muha
kemesine göre, temas ettiğimiz Adalet Partili 
arkadaşların muhakemesine göre, vazifeli vazi-
fesiz, denilmektedir M: «Size iki reis vekilliği 
versek, evet ikisi de bizde; birisi Başkan, birisi 
Başkanvekili. Farz edelim ki başkan ve başkan-
vekili gibi muntazaman çıksın kürsüye. O za
man ne olacak? Yarısına siz çıkacaksınız, ya
rısına biz çıkacağız, Bizim rakamımız 257, si
nin rakamınız 144. O halde ne olsun? Bir baş
kan, iki başkanvekili bizde olsun, bir reisveMli 
sizde olsun.» 

Şimdi, kendilerinin muhakemeleriyle kendi
lerine cevap vermek isterim: 

Bir başkan, iki başkanvekili onlarda olsa, 
Muhterem Başkanımızı da üstün salâhiyetini 
saymadan normal başkan vekilleri gibi telâkki 
etsem, dörtte üçü onlarda oluyor, dörtte biri 
bizde oluyor. E, bu mudur rakamınız sizin? 
Bu da değil. Böyle bir rakam da Adalet Par
tisinin değil. 257 rakamı hiçbir zaman 144 ün 
üç misli değildir, iki misli de değildir. O halde 
arkadaşlar, Meclisimizin bu ilk celsesinde lütfe
diniz, anlayış gösteriniz, Büyük Meclisi kendi 
işlerini kendi görür halinden çıkararak başka 
yerlere müracaata zorlamayın. Âdil olalım, 
hakkımıza razı olalım, hakkımızdan fazlasını 
istemiyelim. Hakkımızdan fazlasına veya ek
siğine razı olmıyalım. 

Bu ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
görüşlerimizi arz ediyorum ve Yüce Meclisin 
anlayış göstereceği ümidiyle sizleri saygılarla 
selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H, P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Çok değerli 
arkadaşlarım, 

Yeni dönemde Meclisimizin ilk celsesinde bi
rinci vazifemiz olan Başkanlık Divanının teşkili 
için uğraşıyoruz. Bu konuda biraz evvel konu
şan Sayın Satır'ın anlattığı gibi Meclis Başkanı-
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mızın nezdinde anlaşma zihniyetiyle birkaç 
toplantı yapıldı. Bu toplantılarda, ileri sürülmüş 
olan görüşlere de değinerek asıl kabul edilmesi 
lâzımgelen hal tarzını bir kere Yüksek Heyeti
nize söyliyeceğim. Ondan sonra meselenin çö
zümü, demokrasinin geleniği icabı ve fiilî vazi
yet icabı çoğunluğun oyları ile halledilecek. Onu 
biliyorum, ama, olması lâzımgelen şey nedir? 
Haklı görüş, Cumhuriyet Halk Partisi sayın 
temsilcisinin söylediği gibi mi, Sayın Adalet 
Partisi temsilcilerinin söylediği gibi mi, yoksa 
Güven Partisi olarak ileri sürdüğümüz hal tar
zı mı daha uygun? Bunun, bütün arkadaşlarım, 
hiç değilse nefislerinde muhasebesini yapabile
cek haldedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasanın 84 ncü 
maddesi yeni, tarafsız hareket etmesi düşünü
len bir Başkanlık Divanı getirmiş. Anayasanın 
hazırlanışına aidolan zabıtları okumuşsunuzdur. 
Kurucu Mecliste başlangıçta 83 ncü madde ola
rak yazılmış olan bugünkü 84 ncü madde ve 
onun müzakereleri, Başkanlık Divanında baş
kanın, yardımcılarının başta olmak üzere, hattâ 
bütün mensuplarının bir partiye mensubiyetle 
ilgisiz vazife görmeleri gibi bir yüce amaç güt
müş. Tartışmalar sırasında Batı parlâmentola
rından örnekler getirilmiş, ingiltere'deki spi
kere benzer durum düşünülmüş. «Meclis Baş
kanı partisinden ilişiğini kessin» denilmiş. Son
ra, «Keserse onu da Cumhurbaşkanları gibi, 
bir müddet sonra senatör mü yapacağız, İngil
tere'de olduğu gibi karşısına rakip partiler aday 
göstermesin diye otomatik seçilmesini mi sağ
layacağız?» mülâhazaları olmuş. Neticede bir
takım ölçüler kabul edilmiş. 

Başkan, bütün parlâmento hayatında müza
kerelere katılmaz, oy kullanmaz. Kendi partisi
nin toplantılarına, grupunun toplantılarına ka
tılmaz. Başkanvekilleri, oy kullanır ama, görev
lerinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara 
katılmaz, mensuboldukları partilerin gruplarına 
katılmaz ve faaliyetlerine katılmaz, denilmiş. 
Bununla bir tarafsız başkanlık divanı kurulma 
isteği hükme bağlanmış. Nasıl olacak bu? Si
yasi parti grupları marifetiyle teşekkül edecek. 

Şunu da söyliyeyim arkadaşlar, bâzı yanlış
lıklar var. «Siyasi parti grupları mı, yoksa si
yasi gruplar mı?» meselesi çok tereddüt mevzuu 
olmuştur birçok çevrelerde. Hakikaten Anaya-

| sanın ilk hazırlanışında 83 ncü maddede kulla
nılan tâbir (siyasi parti grupu) tâbiri değildir, 
(Siyasi gruplar) tâbiri kullanılmıştır. Kurucu 
Mecliste bir soru üzerine açıklama yapılınca 
bunun alelade bir grup, bir grupman değil, bir 
siyasi parti grupu olması görüşü hâkim olmuş
tur. b5 nci maddenin müzakeresi sırasında veri
len bir önerge ile (siyasi parti grupu) tashihi 
yapılmıştır. 84 ncü madde de ona mütenazır 
bL* şekil almıştır. Öyle ise Başkanlık Divanına 
kim katılacak? Anayasamn yapılış tarzına göre 
bu kesin. Bir parlâmentoda siyasi parti grupu 
diye ne varsa o katılacak. E, kaç tane grup 
var? Kaç tane grup varsa o katılacak. Çok par
tili hayat kabul edilmiştir; bâzılarının arzu ve 
temayülüne uygun olarak iki partili hayat de
ğil, çok partili hayat kabul edilmiştir Türk Par
lâmentosunda. Binaenaleyh kaç tane grup var-
â seçim sisteminin geleneği olarak, işte o parti 

grupları Başkanlık Divanına katılacak. Bu ka
tılma nasıl olsun? «Kuvvetleri ölçüsünde» diye 
bir tâbir kullanılmış, ister istemez. Kuvvetleri 
ölçüsünde... Çünkü eşit şartlar altında katılacak, 
grupların ise kuvvetleri farklı. Grupların kuv
vetleri farklı olduğuna göre kuvvetleri ölçüsün
de katılsın. 

Şimdi burada yine Sayın Satır arkadaşımın 
biraz evvel mevzuubahsettiği Anayasa Mahke
mesi kararına atfmazar edelim. Ne yapılmıştı bi
zim Mecliste? Bir siyasi parti grupu Başkanlık 
Divanının dışında bırakılmıştı. Yani, «Konten
jan doldu, yer yok. Sen en küçük grupsun. Onun 
için işte Başkanlık Divanı böyle teşekkül etti» 
denilmiş idi. Anayasa Mahkemesi, 1967, esas 
İ983, karar numarası 6 ve 9 ve 18 Eylül 1968 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olan kara
rında «Hayır, siyasi parti gruplarının mutlaka 
Başkanlık Divan: nda temsili şarttır.» kaidesini 
koydu. 

O halde grup varsa, Başkanlık Divanına ka
tılacak. Bu, münakaşa edilecek bir keyfiyet de
ğil. E, kuvvetleri ölçüsünde katılsın. Kuvvetle
rinin ölçüsü, gruplar söz konusu olduğuna göre 
450 sabit rakamı olan Millet Meclisinde bir öl
çü düşünülebilir; yahut Millet Meclisinin bün
yesinde sadece gruplar dikkate alınarak bir öl
çü konulabilir. Her ikisi de Anayasaya aykırı
dır, denemez. Bu iki görüşün ikisi de olabilir. 

Şimdi Mecliste bugün 3 tane grup var: Ada-
I let Partisi Grupu, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
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pu, Güven Partisi Grupu. Bu 3 tane grupun da 
Başkanlık Divanına iştiraki lâzım ve zaruri, na
sıl? Kuvvetleri ölçüsünde. Kuvvetleri ölçüsü 
de ilk hamlede işte bu nisbetleri bulmaya yar
dım ediyor. Başkanlık Divanının bünyesine «Kaç 
kişiyle katılacaklar» meselesinin hallinde bir öl
çüde yardım ediyor bu. Bu nisbeti 450 ye göre 
alıma veya gruplar olarak alınız, işte 7 küsur 
rakamı, 4 rakamı ve küçük rakam ve yarımdan 
daha aşağı, yüzde yarımdan da aşağı bir başka 
rakam. Bunlar iştirak edecek. Başkanlık Diva
nının rakamı halen İçtüzüğe göre 13 kişi. Bir 
Başkan var, üç tane Başkanvekili var, üç tane 
İdare Âmiri var, altı da kâtip var, bu içtüzüğün 
bir kaidesi, içtüzük tadil prosedürüne göre 15 
olsa caiz, 14 olsa caiz, 18 olsa caiz, yani Başkan
lık Divanı ihtiyaca göre değişebilir. Türkiye'de 
bugün bunu değiştirmeye lüzum var mı? Grup
lar çoğalmamış, Meclisin fonksiyonunda bir art
ma söz konusu değil, bu 13 rakamını sabit tuta
lım noktasında Sayın Meclis Başkanı nezdinde 
yapılan toplantıda 3 grupun temsilcisi olarak 
görüş birliği içinde olduğumuzu tesbit ettik, Sa
yın Meclis Başkanı da dâhil. «Evet, artan bir 
grup yoktur, 13 rakamını aynen muhafaza ede
lim.» güzel. 

13 rakamını aynen muhafaza ettikten sonra, 
hedefimiz ne? Şimdi kuvvetleri ölçüsünde bura
ya iştiraki sağlandığında, matematik olarak bu 
ne olabilir? Kuvvetleri oranında iştirak?.. Gü
ven Partisinin münakaşa edilecek tarafı yok, bir 
sandalye ile iştirak edecek. Başka?. Halk Par
tisi 4, öteki 8 olabiliyor, böyle olabiliyor. E, bu 
iştirak eden birer kişi ne olsun, ne sıfat vere
lim, bunlara? Şimdi elimizde birtakım rakamlar 
var, ama unutmıyalım, hedef Güven Partisinin 
kuvvetlenmesi, Cumhuriyet Halk Partisinin kuv
vetlenmesi, Adalet Partisinin kuvvetlenmesi de
ğil, tarafsız Başkanlık Divanını teşkil etmek, 
tarafsız çalışacak bir Başkanlık Divanını teşkil 
etmek ve bu imajı vermek. Şüphesiz bu, insan
ların hukuk yapısı meselesidir. Yani bir insan 
mensubolduğu partiye rağmen, kürsüde Mecli
sin mehabetine uygun tarafsız kalabiliyorsa, bu 
kendisi için büyük bir nottur, kolay değildir be
şerî zaaftan sıyrılmak, ama hedef budur. 

Binaenaleyh, «ikisi bizden olsun, ikisi onlar
dan olsun, olursa felâket olur, iktidarda olur, 
muhalefette olur» demeden önce., bu nasıl olursa 
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daha çok tarafsızlığa yaklaşır, bunu bir düşüne
lim. Düşünelim, beğenmezsek yine el tersiyle ite
lim de daha başka bir hal tarzına gidelim. 

Meclis Başkanını seçtik, Parlâmentonun tea
mülü oldu bu. Zaten Anayasa gereğince gruplar 
Meclis Başkanlığına aday göstermiyorlar, arna 
8 - 9 senelik tatbikatta, hangi grup çoğunlukta 
ise ondan bir Meclis Başkam seçiyoruz. Meclis 
Başkanını seçtik. Meclis Başkanından sonra eli
mizde 3 tane başkan yardımcısı var. Tesadüf 
bu ya, 3 tane de grup var. «Birisi çok büyük, 
efendim, birisi çok daha minyatür» diyebilirsiniz, 
ama 3 tane grup var, 3 tane Başkanvekilliği var. 
Bu 3 tane Başkan vekilini aldık - Başkan seçil
dikten sonra - birisini Adalet Partisi Grupuna 
yerdik, «buyurun Başkan vekillerinden birisi si
zin gruptan olsun», ikincisini de Adalet Partisi
ne vermeden önce, «Dur bakalım, başka grup 
var mı?» diye akla gelir. Var. Cumhuriyet Halk 
Partisi. Siyasi Partiler Kanununa göre, oradan 
aldığı sıfatla, en azından, «ana muhalefet» deni
liyor, o var. İîdncisini de ona verdik Üçüncü 
Başkanvekilliği kaldı. «Efendim, bunu da Ada
let Partisine verelim, bunu da Halk Partisine ve
relim» demeden önce, böyle bir hal tarzına git
meden önce, «Yahu bir başka grup daha var, biz 
beğenelim beğenmiyelim, az bulalım çok bulalım, 
var bir grup daha. Bu Başkanvekilliğini de bu 
grupa verirsek, acaba şu Meclis Başkanlık Diva
nı daha mı zayıf, daha mı tarafgir bir tutuma 
girer, yoksa kümül yaparsak, ikisini de Adalet 
Partisine verirsek, ikisini de Halk Partisine ve
rirsek daha mı tarafsızlığa yardım etmiş olu
ruz?» 

Aşikâr bir şekilde muhasebesini herkes nef
sinde yapsın; «Canım bunun görünüşü belli, 3 ta
ne grup, 3 tane Başkanvekilliği, bunu bir, bir, 
bir verirseniz, bu tarafsızlığa çok daha yardım 
eden bir hal tarzıdır.» ikisini birden Halk Par
tisine verdiğiniz zaman, «Canım, Başkan Ada
let Partisinden, iki Başkanvekili Adalet Parti
sinden, yani bu tarafsızlığa biraz ayları düşmü
yor mu? ikisini birden Cumhuriyet Halk Par
tisine verirseniz, «Canım, efendim, başkanlar 
temsili vazife görüyorlar. Meclisi fiilen idare 
eden daha çok başkanvekiUeri, yani Meclisin 
haftada 3 günlük toplantısında aşağı yukarı iki
si Cumhuriyet Halk Partisinin idaresinde ola
cak.» Böylece «Niye?» sorusu akla gelecektir. 
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Burada arkadaşlarıma kemali tevazu ile söy
liyeyim M, gerçi bizim Güven Partisi alarak sa-
Mbolduğumuz Meclisteki sayı azdır, ama, yani 
Sktidar partisi ile ana muhalefet denilen parti
ler de Meclis bünyesindeki çoğunluklarına mu
kabil seçmen plânında çok şey etmediklerini he
saba katsınlar. Yani Adalet Partisi geçen dev
rede bir başkanvekiline sahipti, Halk Partisi 
bir başkanvekiline sahipti, Güven Partisi bir 
başkanvekiline sahipti. Ne oldu ki, bu devrede 
Adalet Partisi daha fazlasını istiyor, yahut Halk 
Partisi daha fazlasını istiyor da, «Güven Parti
sinin Başkanvekilinj bize verin.» deniyor? «Efen
dim sayınız azaldı, sayınız 31 kişiydi, şimdi 14 
kişi oldunuz.» E, olduk, doğru. Ben de size söy
lüyorum, «florin de nöbetiniz azaldı, bir ölçü
de.» Tarafsızları kendinize dâhil sayın, say
mayın, bir ölçüde nisbetiniz azaldı. Yüzde 52,3 
idiniz yahut, 52,9 dunuz, ondan aşağı doğru in
diniz. Halk PartM yüzde 28,7 ildi, siz aşağı doğ
ru indiniz, yüzde 27 ye indiniz; ne derseniz, de
yiniz. Seçim sistemindeki bâr değişiklikle sayı
nız çoğaldı. 

Tekrar edeyim, Adalet Partisi yüzde 46 de
ğerli arkadaşlarım, Halk Partisi yüzde 27, top
layın ikisini' yüzde 73. Ne kalır geriye? Yüzde 
27. Sana ne Emin Paksüt 27 den? Güven Partisi 
ile ne alışverişi var bunun? Güven Partisi ile 
belki direkt alışverişi yok ama, bir şeyle alış
verişi var. Adalet Partisi ile de alışverişi yok, 
Halk Partisiyle de alışverişi yok o yüzde 27 nin. 
Öyleyse, Başkanlık Divanının terekküp tarzı iti
bariyle; A. P. ye Başkandan sonra İM Başkan-
vekili, C. H. P. ye iki Başkanvekili vererek, bel
ki bu arkadaşlar çok tarafsız hareket edecekler
dir, minnettar olacağız kendilerinden, ama veh
leten bir part'tıin daha çok Meclis idaresine hâ
kimiyeti fikrini vermekte mi üstünlük var, yok
sa üç tane grup olduğuna göre, üç tane partinin 
her birisine bir başkanvekilljği vermekte mi 
üstünlük var?... Bana samimiyetle öyle geliyor 
ki, üç grup olduğuna göre, bu başkanveMllikle-
rini bir bir versek, dış görünüş itibariyle daha 
faziletli görünür, daha çok tarafsızlık ilkesine 
yaklaşık bir hal tarzı olur ve açık söyliyeyim, 
ne 0. H. P. nin yenilmiş - içilmiş hakkından bah
setmeye, ne A. P. nin yenilmiş hakkından bah
setmeye imkân vardır bütün bunlarda. 

Bu başkanvekilijğinde, «Biz herşeye rağmen; 
işte ölçtük biçtik, Meclisin çalışması bakımın-
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dan başkanvekilliğinin şu partide olmasına, ya
hut iktidar partisinde olmasına meylettik.» di
yebilir Sayın A. P. yöneticileri ve mensupları, 
ama ben yine hatırlatıyorum, kanunlar bilhas
sa Anayasalar, tatbikattaki geçirdikleri tecrü
belerle değer kazanırlar. Biz Anayasanın bu 
hükümlerini yeni uygulamıyoruz. Hatırlayın, 
geçen devrede G. P. nin bir Başkanvekili vardı. 
Hatırlayın, daha evvel M. P. nin bir Başkanve
kili vardı. Dahasmı söyliyeyim, burada bâzı ko
nuşmalar geçti; Emin Paksüt, sen Başkanvekil-
liği istiyorsun, ama bu öyle tuhaf bir netice ya
ratıyor ki, sana idareci üye de vermezler ha... 
Hani bu hususi olarak söyliyenler oldu. Ben 
bunların lütfü atıfet olduğuna filân kaani deği
lim; bir Meclis vazifesi olsun diye söylüyorum. 

Açıkça ifade edeyim ki, şu anda birbirinden 
değerli 14 kişinin içinden bir başkanvekili ayır
mak, G. P. için aslında bir fedakârlıktır. Çünkü, 
Başkanvekili ayırdığı anda o değerli arkadaşın 
grup çalışmasından mahrum olacak. Buna rağ
men buna tâliboluşum, bulunmadık bir yere bir 
arkadaşımın geçmesini sağlamak değildir, Mec
lisin Başkanlık Divanının kuruluşunda cidden 
tarafsız kuruluşun daha iyi sağlandığı kanaatini 
hem Parlâmentoya, hem de dışarıya vermektir. 
A. P. ikiyi alacaktır belki, ama tarafsız denmi-
yecektir. 0. H. P. belki ikiyi alacaktır, razı ola
caksınız, ama tarafsız denmiyecektir. Bilhassa 
Başkanvekillerinin gündem dışı konuşmalardaki 
takdir haklan tartışma mevzuu yapılacak, bü
tün iyi niyetli çalışmalara rağmen Meclisin ha
raretli celselerinde, belki talihsiz tesadüfler ola
caktır. O halde; C. H. P. için de, A. P. için de 
henüz yol yakındır. Sahiden bu işi biz de almak
tan vazgeçelim, onlar da vazgeçsinler, şunu 
G. P. ye verelim derseniz; A. P. ye verilmesine 
nazaran C. H. P. lehinedir, O. H. P. ye verilme
sine nazaran A. P. (lehinedir. Açık söyliyeyim, 
herkes için tarafsız Başkanlık Divaninin teşkil 
edildiği fikri çok daha fazla kuvvet bulur. 

Ha! Vermezseniz... Vermediğiniz takdirde 
G. P. bundan bir şey kaybetmez. Yani, bundan 
dolayı kuvveti, za'fı falan gibi bir şeyi olmaz. 
Hattâ, bir kazancı olur vermediğiniz zaman; bir 
değerli arkadaşım grup üyesi kalmaya, grupta 
çok faydalı hizmetler yapmaya devam eder. 

Aynı mülâhaza, Başkanlığı aştığımız zaman, 
değerli arkadaşlarım, idare amirlikleri için de 
düşünülür. 
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îdare amirlikleri üç tanedir, üç tane grup 
vardır; yani her halükârda onun da bir başka 
türlü hal tarzına bağlanması aklın alacağı şey 
değildir. îki idare amirliğini bir grupta topla
makta hiçbir fazilet yoktur. Eğer bize Başkan
vekilliği verilirse, bu, bir matematik zaruretle 
birisinde iki toplanacaktır Başkanvekilliği ve
rilirse. Başkanvekilliğini uygun görmüyorsanız, 
Meclis olarak, o zaman idareci üyelerden birisi, 
Sayın Meclis Başkanımızın ilk bulduğu hal tarzı 
olur ki, bundan dolayı da; Anayasa mahvoldu, 
Mecflis Başkanlığı perişan oldu falan, demem 
G. P. adına... 

Tekrar ediyorum; bunu matematikle hallet
me gayretleri boş bir gayrettir. Hukuku bu şe
kilde matematikle, nisbetlerle halledemezsiniz. 
Senatodaki nisbetleri almışsınız, 19 demişsiniz, 
5 demişsiniz, 10 demişsiniz, 7 demişsiniz. E! Ben 
başka ölçü alsam; Meclis Başkanı 100 dür puvan 
olarak, yardımcıları 25 dir, bilmem filân 10 dur, 
desem başka netice çıkar. Deminki kabul tarzı
na bağlı. : 

Lütfen bütün arkadaşlarım işi gayeye göre 
bir kere daha mütalâa buyursun. Başkanvekil-
leri bizim partinin grupundandır demek, bizim 
parti grupuna göre Başkanvekilliği yapacaktır, 
demek değildir. Bundan dolayı seçilecek arka
daşları şimdiden tenzih etmek istiyorum. Bu an
layış içinde, kabilse, önkarar yoksa, G. P. nin 
talebini mâkul karşılayınız ve Meclis Başkanve-
killikllerinden birisini G. P. ye tahsis ediniz, tyi 
bir hal tarzı olur. Olmadığı takdirde, o zaman 
Başkanvekilliği söz konusu olmayınca, Sayın 
Meclis Başkanımızın düşündüğü hal tarzı kala
caktır. O hal tarzı da geldiği zaman biz o şekil
de teşekkül edecek Başkanlık Divanının da gö
revlerini Meclis müzakerelerini salim bir şekilde 
yürütme yolunda yardımcı bir hüviyetle destek-
liyeceğiz, buna itimat etmenizi isterim. 

Hepinize, sabırlı dinleyişinizden dolayı, te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin, buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABRI KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekili arkadaşlarım; 

Yeni dönemin başında, Yüce Meclisimizin ça
lışmaya başladığı bu ilk toplantısında aziz mil
letimizin hayrına büyük çalışmalar yapmasını 
diliyerek sözlerime başlıyorum. 

1 . 11 . 1963 O : 1 

1 Muhterem arkadaşlarım, daha önce görüşen 
sayın grup sözcülerinin ifade ettikleri üzere, 
birkaç günden beri muhterem Reisimizin Baş
kanlığında parti temsilcilerimizin iştirakiyle; 
Riyaset Divanmdaki sandalyelerin partiler ara
sında ne şekilde taksimine mütedair görüşmeler 
cereyan etmiştir. Bu görüşmelere başladığımız 
sırada, Sayın Meclis Reisimizin de biraz evvel 
izah buyurduğu tarzda, Meclisimizde o tarihte 
257, buflfün 258 sandalyeye sahip bulunan A. P. 
Grupu için 7,42 oranı, 144 üyeye sahip bulunan 
C. H. P. için 4,16 oranı ve 14 sandalyesi bulu
nan G. P. Grupu için de 0,40 oranı tesbit ettik
lerini ve bu oranlara göre, Anayasamızın 84 ncü 
maddesi de nazara alınmak üzere, A. P. Grupu
na bir başkan, iki ba^kanvekili, bir idareci üye, 
dört k^tip düşmesi Bzımgeldiğini, yine aynı 
esasla-dan hareketle, Sayın C. H. P. Grupuna 
Mr başkanvekili, bir idareci üye, bir kâtip üye 
ve Sayın G. P. Grupuna da bir idareci üye düş
mesi lâzımg-eldiğini ortaya koydular. 

Siyasi partilerin sayın temsilcileri Anayasa
nın 84 ncü maddesini kendi anlayışları istika
metinde tefsire tabi tutarak, gerek Sayın Reisi
mizin huzurunda yapılan toplantılarda, gerek 
Yüce Meclisin bu celsesinde görüşlerini ortaya 
koydular, 

Evvelâ, C. H. P. Sözcüsü arkadaşım Sayın 
Satır; Anayasanın 84 ncü maddesindeki oran
lar hesaplanırken Meclisin üye tamsayısının de
ğil, siyasi parti grupları divanda temsil edile
ceğine göre, siyasi parti gruplarının birbirine 
oranı demek olan, siyasi parti gruplarının baliğ 
olan yekûnu ne ise, onun üzerinden hesap yapıl
ması tezini ortaya attılar. 

Muhterem arkadaşlarım, burada tekrar edil
diği için cevap vermek mecburiyetindeyiz; biz 
C. H. P. nin Sayın Sözcüsünün bu görüşüne 
katılamıyoruz. Çünkü, Anayasanın 84 ncü mad
desinde açıkça; «Meclislerin Başkanlık divan
ları o Meclisteki siyasi parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıya-
cak şekilde kurulur» ibaresi vardır. Burada, bu 
maddede partilerin birbirine oranından bahis 
edilmemiştir. Nitekim, bu maddeyi tahlil ettiği
miz zaman iki aslî unsurun karşımıza çıktığı 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Nedir bunlardan bir 
tanesi? Mutlaka Mecliste siyasi parti grupu 

I kurmuş olan teşekküller Riyaset Divanında tem-
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sil edileceklerdir. Grupu olan her partinin Riya
set Divanında temsili zaruridir. 

İkinci unsur; bu temsil yapılırken grupların 
Meclisteki kuvvetleri nazara alınacaktır, tşte 
Anayasanın bize gösterdiği yol budur. Bu iti
barla partilerin birbirlerine oranları asla mev-
zuulbahis değildir. Nitekim bu görüşümüzü teyit 
için Anayasanın diğer iki maddesini de nazara 
almak mecburiyetimiz vardır. 

Bu maddelerden bir tanesi Anayasamızın İç
tüzüğün nasıl yapılması ile ilgili 85 nci madde
sidir. Müsaade ederseniz bu maddeyi de oku
mak istiyorum. 

«Madde 85. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Meclisler, çalışmalarını kendi yaptıkları iç
tüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. İçtü
zük hükümleri siyasi parti gruplarının, meclis
lerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. Si
yasi parti grupları en az on üyeden meydana 
gelir.» demektedir. O halde Anayasanın birinci 
umumi hükmünü İçtüzüğün yapılmasına dair 
olan 85 nci maddesinde de aynen muhafaza et
miş daha hususi bir halde komisyon faaliyetle
rine de siyasi partilerin kuvvetleri oranında ka
tılmalarının icabettiği neticesine varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi belki arka
daşlarımız çıkıp söyliyecekler, «Burada, bağım
sızlar, parti grupu kuramamış siyasi partileri
miz mevcuttur, bunlar ne olacak, bunların hak
larını nasıl muhafaza edeceksiniz?» gibi bir 
noktadan hareket edebilirler. 

Aslında, Bütçe Komisyonunun nasıl teşkil 
edileceğine dair 94 ncü madde nazara alındığı 
takdirde, burada açıkça görülür ki, tasanlar 
ve rapor 35 milletvekili ile 15 Cumhuriyet Se
natosu üyesinden kurulu bir Karma Komisyona 
verilir. Bu komisyonun kuruluşunda iktidar 
grupuna veya gruplarına en az 30 üye veril
mek şartiyle siyasi parti gruplarının ve bağım
sızların oranlarına göre temsili göz önünde tu
tulur. Demek ki Bütçe Komisyonuna sayın ba
ğımsız üyelerin de katılmaları Anayasamızda 
derpiş edilmiştir. 

Şunu demek istiyorum; Anayasanın 84 ncü 
maddesi mutlak mânada siyasi parti grupları
nın Meclislerdeki kuvvetleri oranında Riyaset 
Divanında temsilini icabettirmektedir. Bütçe 
Komisyonu için başka mülâhaza var, İçtüzük 
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yapılırken ayrı hüküm sevk etmiş aynı istika
mette, bu üç maddeyi birbirine birleştirerek 
meseleyi ele almakta fayda vardır. Yoksa, Sa
yın Halk Partisi G-rupunun iddia ettiği gibi, si
yasi parti gruplarının birbirine oranı, siyasi 
parti gruplarının yekûnu üzerinden bir hesap 
yapılması, kanaatimizce, Anayasanın 84 ncü 
maddesine göre mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, burada konuşan muhte
rem grup sözcüleri, geçen devre Meclisimizin 
almış olduğu bir kararın, T. 1. P. nin müracaatı 
üzerine, Anayasa Mahkemesi tarafından iptali
ni bahis konusu ederek kendilerine göre bâzı 
tefsirler ortaya koydular. 

Ben Anayasa Mahkemesi kararının yukar
dan aşağıya her yönüyle burada tartışmasına 
girmeyi uygun bulmamaktayım. Yalnız şu kada
rını ifade edeyim, Sayın Paksüt de bir ölçüde 
ifade buyurdular, geçen dönemde Meclisimizde 
siyasi parti gruplarının adedi fazla idi ve bir 
hata, bir zühul eseri olarak T. 1. P. nin Meclis
te grupu olmasına rağmen adedi en az grup ol
duğundan bahisle, bu mülâhaza ile Riyaset Di
vanında temsil imkânı kendilerine bahşedile-
memişti. Siyasi partilerin mutlaka Riyaset Diva
nında temsili gerekir, kaziyesi esas tutulduğun
da kendilerinden de bir üyenin Riyaset Diva
nında bulunması lâzımgeldiği noktasından T. 1. 
P. Anayasa Mahkemesine müracaat etti ve 
Anayasa Mahkemesi bu hususu karara bağladı. 
Yoksa, Anayasa Mahkemesi 84 ncü maddenin 
kuvvetler oranında siyasi parti gruplarının Ri
yaset Divanında temsili esasını benimsemiştir, 
kararında da vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, nedir mesele? 
13 tane Riyaset Divanında sandalye, makam 
mevcut. Reis seçilmiş bulunmaktadır. 3 Reis-
vekili, 3 idareci üye, 6 kâtipliği nasıl taksim ve 
tevzi etmemiz lâzım, siyasi partiler arasında? 

Sayın Reisimizin riyasetinde yapılan müza
kerelerde, Kemal Satır arkadaşımın da ifade 
ettiği gibi, 13 rakamında mutabık kaldık. 13 
rakamını, hele grupların azaldığı bir devrede 
çoğaltmanın mâkul bir izahı mümkün değildir. 
13 rakamı Tüzüğümüzün kabul ettiği bir ra
kamdır, bütün siyasi parti grupları 13 rakamın
da ittifak ettiler. Ayrıca bir noktada daha itti
fak ettik. Nedir o nokta muhterem arkadaşla
rım? Sayın Meclis Başkanımızın adetler olarak 
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ortaya koyduğu rakamlarda ittifak ettik. Çün
kü, A. P. nin o günkü 257 mevcudu bugün 
258 dir, oranı 7,42, sekiz sandalyeye tekabül 
ediyor. C. H. P. nin mevcudu 144, oranı 4,16, 
dört sandalyeye tekabül ediyor. G. P. nin 0,40 
oranı da ister 0,40, ister 0,50, ister 0,3 olsun, ne 
olursa olsun, en az bir sandalyeye tekabül edi
yor. O halde sandalyeler adedinde de aramız
da bir ihtilâf yok. Muhterem arkadaşlarım, bü
tün tartışma mevzuu, Reisvekillikleri ve idareci 
üyelikler meselesinden ortaya çıkmıştır. 

Şimdi Sayın C. H. P. temsilcisi arkadaşları
mız iki Reisvekilliğinin mutlaka ve mutlaka 
C. H. P. ne verilmesi lâzımgeldiğini, çünkü Re
islik makamının bizatihi büyük bir ağırlık ol
duğunu, Reisin A. P. kontenjanından olduğu
na gıöre, adaletli bir taksimin ancak böylece 
mümkün olduğu noktasından hareket etmişler
dir. Kendi mantıklarını, yine kemdi mantıkla
rı içinde sayın arkadaşlarımıza cevap arz et
mek lâzıımgelirse, bir ifadeleri doğrudur, ka
bul ediyoruz, bir Divan Kâtibinin ifa ettiği 
fonksiyonla, bir idareci üyenin fonksiyonu, 
Reisvekilinin fonksiyonu arasında fark vardır. 
O halde bu tevziat nasıl yapılmalıdır? Adalet 
Partisine denebilir mi ki; siz reisliği aldınız, 
Divan kâtipliklerinin de tamamım alın, reisve
killikleri Güven Partisi ile bizim aramızda tak
sim olunsun. Bu, âdil bir tevzi, âdil bir tak
sim olur mu? Bunun tersi ne kadar münakaşa 
mevzuu olursa, bu da b kadar münakaşa mev
zuu. olur. Mümkün değil. O halde kıstas ve kri-
teryum ne olmalıdır muhterem arkadaşlarım? 
Kendi mantıkları içinde kaldığımız takdirde 
biz şunu diyebiliriz : - Her makamın fonksiyo
nunun ayrı olduğunu kabul buyurursunuz -
o halde reisvekilliklerini ayrı bir kategori ola
rak mütalâa edelim, siyasi partilerin Mecliste
ki kuvvet oranlarına göre taksim edelim. Ne
dir mesele? Adalet Partisinin 258 Milletvekili 
vardır, Halk Partisinin 144 Milleavekili vardır 
ve Güven Partisi 14 Milletvekili ile Meclisimiz
de temsil edilmektedir. O halde hakkaniyet, 
Adalet Partisinin iki reisvekilliği alması şek
linde tecelli eder, bir reisvekilliği Cumhuriyet 
Halk Partisinin hakkıdır. 

İdare amirliği için, - ayrı bir fonksiyonu 
olduğuna göre - aynı şeyi söylemek, Divan kâ
tipliği için de aynı şeyi söylemek mümkündür 
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ve kendi mantıklariyle en isabetli, en âdilâne 
taksim ve tevzi de bu yoldur muhterem arka
daşlarım. 

Şimdi, bizim komşu Meclisimizdeki tatbika
tı arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Sayın Pak-
süt de bir nebze bu noktaya temas ettiler, ben 
de kısaca dokunmak isterim. 

Efendim, Ssnato içtüzüğünde Riyaset Diva
nının ne şekilde tanzim edileceği, sandalye
lerin ve makamların ne şekilde partiler ara
sında bölü'jüleceği hususunda içtüzüklerine 
bâzı hükümler koymuşlar, bir neticeye ulaş
mak için. Demişler ki, Senato Başkanının pu-
vanı 19 dur, - 100 üzerinden yapıyorlar - baş-
kanveMllerinin 10, idareci üyelerin 7, Divan 
kâtiplerinin 5. Binaenaleyh, seçimlerden sonra 
partiler Mecliste ne kadar sandalye işgal et
mişlerse, ne kadar sandalye sahibi olmuşlarsa 
puvan durumlarına bakalım, ona göre Riyaset 
Divanmdaki makamları siyasi partiler arasın
da taksim edelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, aslında ben 
Senato içtüzüğüne konan bu esasın nereden 
geldiğini bir türlü tâyin edemedim, izafi bir 
şey.. Neden acaba Senato Başkanına 19 puvan 
verilmiş de, 25 veya 50 puvan veya 11 puvan 
verilmemiş? Bunun izahı mümkün değil. Bu 
hesap neye göre yapılmış? Bunun mesnedi yok 
muhterem arkadaşlarım. Kaldı ki, Senato, ge
çen tatbikatı içinde, yapılan içtüzüğün büyük 
hatalarla dolu olduğunu kabul ettiği için, bu 
meselenin hallini derpiş eden bir tadil teklifi 
halen Senatonun gündemindedir. O halde bir 
yanlış tatbikatı burada, Mecliste emsal olarak 
zikretmek mümkün değildir arkadaşlarım. Kal
dı ki, 8 senelik Meclis tatbikatında bugüne ka
dar, bir defa olsun, Senatonun bu istikamette
ki tatbikatı, bu istikametteki puvamlama du
rumu katiyen itibar görmemiştir, Meclisimizde 
tatbik edilmemiştir. Onun için Senato içtüzü
ğünden istiane etmek, ondan birtakım netice
ler çıkartmak, kanaatime göre, bizi salim bir 
yola götürmez muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi biz, Adalet Partisi Grupu olarak, şu
nu ifade etmek istiyoruz: Kemal Satır beyefen
dinin dediği gibi, biz de hakkıımızdan fazla bir 
şey istemiyorum;, Adalet Partisıinin hakkı ne ise 
- ne fazla ne noksan - onun verilmesini arzu 
«diyoruz. Bizim de talebimiz bu. Bugüne kadar, 
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(tâ 1961 den gelen bir tatbikat içinde gerçekten 
Meclis Riyaset Divanı - ufak tefek meseleler 
her zaman olabilir, onları bir tarafa bıraktığı
mız takdirde - büyük bir tarafsızlıkla vazife 
görmüştür. Bu vazifelerde bulunan arkadaşla
rımızı bu vesileyle huzurunuzda şükranla an
mak da bizim için kaçınılmaz bir borçtur. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Paksüt ko
nuşmalarında; efendim iki tane reisvekili bir 
partiden olursa, ister Adalet Partisinden, ister 
Halk Partisinden olsun, faraza gündem dışı söz 
vermelerde, insan beşerdir, ne kadar tarafsız 
olmaya gayret ederse etsin, kendisinin men-
subolduğu siyasi partiye karşı ne de olsa bir 
zaafı olur, bir münakaşa mevzuu olabilir, şek
linde bir fikir ortaya attılar. 

Muhterem arkadaşlarım, bence Riyaset Di
vanını bir komisyon olarak mütalâa etmek müm
kündür. 13 kişilik bir komisyon düşünelim aziz 
arkadaşlarım, Riyaset Divanmdaki üyelerin sı
fatı ne olursa olsun, Reis ve Divan kâtipleri 
dahil, bu 13 kişilik komisyonda herkesin bir 
reyi vardır. Riyaset Divanının bugüne kadar ki 
teamüllerine riayet etmiyen her hangi bir üyesi 
hakkında Riyaset Divanının toplantısında bu 
hususu müzakere etmek, o üyenin hatalı dav
ranışlarını tashih etmek mümkündür. Riyaset 
Divanının karariyle bunlar bugüne, kadar olan 
şeylerdir. Reisvekilleri gündem dışı nasıl söz 
verecektir? Reisvekilinin takdiri vardır, ama 
bu takdir hakkını da objektif esaslara göre kul
lanmak mecburiyetindedir. 

Aslında, reisvekilllerinin şu veya bu siyasi 
partiden oluşları mühim değil muhterem arka
daşlarım. Tarafsızlık ilkesi burada uzun uzun 
konuşuldu. Eğer Riyaset Divanını teşkil eden 
arkadaşlanmıızın mutlak tarafsızlığı, tarafsız 
olması prensibinden hareket ediliyorsa, o za
man Anayasanın 84 ncü ımaddesi: «Siyasi parti 
gruplarının kuvvetleri oranında seçilir.» demez
di. Ne derdi? Evvelâ varsa Meclisteki müstakil 
mebuslar arasından seçilir, derdi. Riyaset Diva
nının tarafsız vazife görmesi asıldır. Tarafsız
lığı bu mânada almak lâzımdır. Tarafsız va
zife görmesini de kanunlarımız tâyin etmiştir; 
o üyenin grup toplantısına katılamıyacağmı or
taya koymuş ve sair birtakım hükümler sevk 
etmiştir. Bu itibarla, oraya siyasi parti grupla
rından arkadaşlarımız seçilecek, ama ifa ettik

leri vazife sırasında bu arkadaşlarımız sanki 
tarafsız bir Parlâmento üyesi imiş gibi siyasi 
kanaatlarının dışında bu krüsüde vazife ifa ede
cekler. Tarafsızlığı bu mânada almak lâzım
dır. Bunu da Anayasa tesbit etmiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, meseleyi uzun 
boylu tartışmak, Parlâmentoyu, hattâ ilk gü
nünden itibaren, bu meseleyi tartışır halde gör
mek hiç birimizin - öyle zannediyorum ki, sa
yın muhalefet grupları dahil - arzusu değil. 
Çünkü, iyi bir örnek verdik; Meclisin açıldığı 
gün iktidarı ile, muhalefeti ile elbirliğiyle Re
isimizi seçtik, öyle ümidediyorum ki, en kısa 
zamanda gene aynı anlayış içinde Riyaset Di
vanı teşekkül edecektir. Biz bu ümidimizi, de
mokratik rejime inanan insanlar olarak hiçbir 
zaman kaybetmedik. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Adalet Par
tisinin iki idare amirliği hakkıdır, değildir, 
burada bunun tartışmasına girmeyi ben lüzum
suz addetmekteyim. Tarafsızlığına hepimizin 
yüzde yüz inandığımız Saym Meclis Reisimizin 
getirdiği bir teklif vardır. Bugüne kadar ki tat
bikatı, Meclislerin teşekkül tarzını, Meclisler-
deki siyasi parti gruplarının oranını nazara 
alarak yapılan bu taksim ve tevzi tarzını Adalet 
Partisi grupu benimsemiştir muhterem arka
daşlarım. Reisimize iktidariyle, muhalefetiyle 
güvenimiz ısonsuz ıdlduğuna göre, yapılan bu he
sabın da tarafsız ölçüler içinde yapıldığına, 
geçmiş tatbikat nazarı dikkate alınarak yapıldı
ğına mutlaka inanmak mecburiyetimiz vardır. 

Ben sözlerimi burada bağlarken, muhterem 
milletvekili arkadaşlarımızı grupum adına hür
metle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından şiddetli 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyuru
nuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 

Başkanlık Divanının teşekkül tarzı üzerin
deki tartışmalarda bir matematik yanlış üze
rinde ısrar edildiği için, Yüce Meclisi bu yan
lış üzerinde birleşmiş görünmekten korumak 
amaciyle, bir ölçüde âcinaze bir matematikçi 
sıfatiyle, söz aldım. Bu hususu açıklamaya çalı
şacağım. 

Aziz arkadaşlarım, 84 ncü madde sarahatle, 
«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki 
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siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde kuru
lur» diyor. O halde, bu maddede tartışmaya 
mahal oimıyacak kadar sarih ilk nokta şudur: 
Başkanlık Divanına sadece siyasi parti grupları 
katılacak, bunun dışındaki sayın üyeler katıla-
mıyacaktır. Bu sarih. 

Böyle olunca, bu katılmanın nasıl olacağını 
düşünmek gerektir. Bu yönden de Anayasa hük
münü koymuştur: «Kuvvetlerinin ölçüsünde 
katılacaklar» diyor. 85 nci maddeyi okursak, 
kuvvet ölçüsünün de oran olarak hesaplanması 
gerektiğini sarahatle görürüz. Nitekim, 85 nci 
madde, İçtüzük ile ilgili hükümde Anayasa di
yor ki, «İçtüzük hükümleri, siyasi parti grup
larının, Meclislerin bütün faaliyetlerine...» ki, 
buna Riyaset Divanının faaliyetleri de elbette 
dâhildir, «kuvvetleri oranında katılmalarını 
sağlıyacak yolda düzenlenir». Öyle ise kuvve
tin ölçüsünü oran olarak hesaplamak gereğini 
Anayasamız 85 nci maddesiyle bize emretmekte
dir. 

O halde basit bir aritmetik problemi ile 
karşı karşıyayız. 13 sandalye var. Bu 13 sandal
yeyi üç parti grupu arasında bölüştüreceğiz. 
Bu bölüştürmede herkesin payı, kuvvetinin öl
çüsünde, yani oranında olacak. Bu oranı ku
rarken bağımsızların ve grup kuramamış sayın 
parti milletvekiillerinin sayılarının da dâhil ol
duğu 450 rakamını ele almak kaba bir aritmetik 
hatasıdır. 

iSeibebi şudur: Hisse almıyacak bir grupu, 
hisselerin hesabında dikkate alırsanız, yapaca
ğınız hesaplar neticesinde elde edeceğiniz so
nuçlar bozan o kadar garip olur ki, bu hatayı 
görmek son derece kolaylaşır. Bir örnek ile 
arz edeyim. 

Faraziye olarak arz ediyorum. Yüce Meclisin 
150 milletvekillik bir parti grupu olsa, 100 mil
letvekillik bir diğer grupu oba, 200 kişilik de 
grup kuramıyan partilerin milletvekilleriyle, 
müstakilleri bulunsa - bu mümkündür, man-
tıkan mümkündür, faraziye olarak mümkündür, 
ihtimal olarak da mümkündür - eğer Riyaset 
Divanımızın şimdiye kadar kullandığı usule 
riayet edilirse, yani bu yanlış metoda riayet 
edilirse varılacak sonuç şudur:. 150 milletvekil
lik parti grubuna 4 sandalye, 100 milletvekil
lik grupa 3 sandalye, geride kalan 6 sandalye -
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i hesap hatasından, metot hatasından ötürü müs
takillerle, grup kuramıyan partilere kalır. Ana
yasa onların Divana katılmalarını öngörmediği
ne göre, bu 6 sandalyeyi paylaştırmanın yolu 
nedir? Bunun yolu yoktur. Çünkü, bu hesap 
yanlıştır. Böyle bir hesap olamaz. Arz ettiğim 
gibi, bu bir kaba matematik, aritmetik hata
sıdır. 

Nitekim bu hesap hatası, bu metot hatası 
kendisini bugünkü Meclisimizde de göstermiş
tir, bağımsız ve grup kuramıyan parti mensu
bu arkadaşlarımızın hissesine bir sandalye düş
mektedir ve biz, bu bir sandalyeyi nasılsa «on
ların hakkı değildir, Anayasa öngörmemiştir» 
diye bir başka yere kolaylıkla aktanvermişiz-
dir. Tesadüf bu, bugün bir sandalye olduğu 
için hatamız son derece bariz değil ve bir çıkış 
yolu bulduk. Fakat biraz evvel arz ettiğim nis-
betler dâhilinde bir Meclis kurulursa bu, 6 san
dalyeye çıkar ve bunu dağıtmak meseleyi çöz
mekten çok daha zor bir yanlışı çözmeye ça
lışmak olur. O itibarla bu metotdan, bu yanlış 
metotdan sarfınazar etmemizi hulûs ile arz ede
rim. 

Bunun yolu nedir? Bunun yolu, bu basit 
aritmetik problemin, yolu şudur: Üç parti var 
ise, meselâ Adalet Partisine düşecek Divan üye
liği sayısı (A) ise, (A) sayısının Millet Mecli
sindeki rakamı olan 257 ye oranı, Halk Partisi
ne düşecek Divan üyeliği sayısını (B) ile gös
terirsek, (B) sayısının 144 e oranı, Güven Par
tisine düşecek üyelk sayısını (O) ile gösterir
sek, (C) sayısının 14 e oranı birbirine eşit olma
lıdır. Mesele bundan ibarettir. 

Bu böyle olunca, üçlü bir orantının, yeni te
rimle paylarının toplamı, paydalarının topla
mı oranına eşit olduğundan bu üç partinin mil
letvekili sayıları olan 415 e, 13 ün oranına eşit 
olmalıdır. Bu ispatlanmış bir matematik gerçek
tir. İnsanoğlu sayıyı bulduğundan beri bu böy
ledir. Bunun hilâfına hareket etmek yanlış 
olur. 

Buradan hareket edildiği zaman oranlar 8,4 ve 
yarıma yakın olmak üzere tecelli eder ve bu me. 
tot uygulandığı takdirde, Millet Meclisini'n ter
kibi nasıl olursa olsun, bir hesap çıkmazı mev-
zuubahsolamaz. 

Böyle olunca, bu devre Güven Partisine, ge
çen devrelerde de diğer bâzı partnerimize bir 
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tam üyelik düşmüyor idi. E, üyeliği de bölemi-
yeoeğimiıze göre, ne yapmalıyız diye de düşün
meliydik. O tarihteki kısır tartışmaları tekrar 
etmek istemiyorum. Bunu Anayasa Mahkemesi 
çözdü ve dedi ki, bir üyelik alamamış olmaları
na bakmayınız, mutlaka temsil ettiriniz, çünkü 
Anayasanın amacı, Riyaset Divanında herkesin 
mutlaka temsil edilmesidir. O halde, aritmetik 
neticeden doğacak küsurların hesabı bugün ar
tık Anayasa Mahkemesinin kararı ile bellidir. 

Şimdi belli olmıyan nokta, dağıtacağımız 
ödevlerin eşit değerde olmayışından doğmakta
dır. Bunun böyle olmadığı da son derece belli
dir. Çünkü, meselâ C. H. P. ne, bütün vazifeler 
eşit olsaydı, kuvvet oranına göre dört görev dü
şecekti, o halde bunun meselâ dördü de, «kâtip
lik olsun.» denebilir mi? Böyle dendiği takdir
de Riyaset Divanmdaki çeşitli ağırlıkta olan 
görevleri adalet üzere taksim ettiğimiz söylene
bilir mi? Söylenemez, öyle ise bir diğer güçlü
ğü daha çözmekten ibarettir, mesele. Nedir Bu 
görevlerin ağırlıkları farklıdır, bu paylaştırma
da ağırlıkları da hesaba katarak âdil davran
mak mevkiindeyiz. Eğer bunu biz şimdi çözer-
sek, Anayasa Mahkemesini meşgul etmemiş ola
cağız, çözemezsek, bunu Anayasa Mahkemesi el
bette çözecek. O halde çözmek, çeşitli yönler
den Meclisimizin yararına olacağı için çözmeye 
çalışmamız faydalı olur ve bendeniz de bu mâ
ruzâtımla sizi sıkmak pahasına da olsa, çözüme 
yardım etmek istiyorum. 

Burada görevlerin dağılımında bir başka öl
çünün de düşünülebileceği beyan edildi. Ona da 
kısaca temas etmek istiyorum. Görevler dağı
lırken siyasi partilerin aldıkları oylara bakıla
maz, bir parti grupu sözcüsü arkadaşımın da 
beyan ettiği gibi, alınan oylara bakılamaz. 
Neden bakılamaz? Anayasa 84 ncü maddesinde 
diyor M; «Meclislerin Başkanlık Divanları, o 
Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde..» Yani, Meclis dışındaki kuvvetleri 
ölçüsünde değil, çünkü seçim sistemleri Meclis 
dışındaki kuvveti çoğu kere Meclis içine ol
duğu gibi aksettirmiyebilir. O halde, Anayasa 
sarih hükmü ile «Meclis içindeki güce baka
caksınız» diyor, bunun dışında bir ölçü ara
mak mümkün değildir, o sebeple de oylara ba
kılamaz. 

Oya bakılamıyacağınm bir başka sebebi 
daha var, o da şu : Yine Anayasa, parti grup-
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larının hangi ölçüye göre teşekkül edeceğini 
tesbit ederken, yurt ölçüsünde, söz gelişi, yüzde 
şu kadar oy alanlar grup sayılırlar, dememiş, 
«Millet Meclisinde on kişisi olanlar bir grup 
teşkil eder» demiş. O halde, bu görevleri bö
lüşürken siyasi partilerin aldıkları oylardan 
söz etmemiz mümkün değildir. 

Şimdi, kalıyor ağırlıkları değişik olan bu 
görevleri adalet üzere dağıtmanın çaresi ne
dir? 

ister istemez bir orandan söz edilince, bir
takım kaliteleri rakamlar halinde ifade et
mek mecburiyeti vardır. Bunun matematikte 
türlü metotları var; geometrik metot, analitik 
metot, tekabül metotu ve saire.. Ama, biz bura
da yapabileceğimiz bir iş olarak aritmetik me
todu seçmeye mecburuz. Böyle olunca da gö
revlere birtakım ağırlıklar, puvanlar tanınmak
tan başka çare yoktur. Nitekim Senato da bu 
yola başvurmuştur. Senatonun başvurduğu 
çare acaba en iyi ölçü müdür; bu tartışılabi
lir, belki, fakat şu anda Yüce Meclis bunda 
birleşmiş ve bir süredir de bunu uygulayagel-
miş, bunun bir yol gösterici emsal olabileceğini 
düşünmek haksızlık olmaz ve bunu düşündüğü 
içindir ki, sanıyorum O. H. P. beş üyeliğe ta-
libolmuştur. Bu puvanları beğenmesek de yine 
belli ölçüde birtakım puvanlar vermekten başka 
çaremiz yoktur, rakama tahvil etmedikçe de 
bu problem çözülemez. Böyle olunca G-. P. bir 
üyeliği dahi, yani en az ağırlığı olan bir üye
liği dahi haketmediği bir gücü vardır. Biz 
buraya bir üyelik tahsis ediyoruz, iştirak un
surunu hesaba kattığımız için amaca uyarak 
bir fedakârlık yapıyor diğer güçler, bir parti
mizi temsil ettiriyor. Temsil görevi bir sekre
terlikle de olur, Başkanlıkla da olur, Başkan-
vekilliği ile de olur. Şüphesiz bunların ağır
lıklarında fark vardır, ama temsil görevi için 
bir sekreterlik lâzımdır ve kâfidir. Daha faz
lası olmalıdır ki, ancak temsil edilmiş olalım, 
denemez. 

Kalıyor bir diğer mülâhaza. Efendim, her ne 
kadar aritmetik rakamlar mütalâamıza destek 
olmuyor ise de, Riyaset Divanının görüntüsünü 
tarafsız kılmak için bir Başkanvekilliğinin de 
üçüncü partiye verilmesi uygun olur, mülâ-
lâhazası.. 

Aziz arkadaşlarım, bendeniz bu mülâhazaya 
da katılamıyorum. Sebebi şudur : Efendim <bir 

27 — 



M. Meclisi B : 2 

Başkanvekilliği filân partide olursa Riyaset Di
vanı tarafsız olur veya böyle görünür, olmazsa 
görünmez. 

Bu iddia, tezadını kendi içinde taşıyor. Çün
kü, filân partiye verilirse tarafsızlık bozu
lursa, falan partiye verilince de bozuluyor, de
mektir. O halde bu mantığın sağlam bir mes
nedi yoktur. Riyaset Divanındaki arkadaşla
rımız tarafsız davranırlarsa tarafsız olurlar, 
davranmazlarsa olmazlar. 

Onun için bu aritmetik hesaplamaların taraf
sızlıkla alâkası yoktur. O halde nedir ilgimiz? 
İlgimiz şu noktada toplanıyor: Riyaset Divanı 
çeşitli ağırlıklarda bir hizmet yeridir. Her parti 
istiyor ki, bu hizmette kendisine daha ağır bir 
görev düşsün, daha ağır ve yüklü bir görev 
ile bu vazifeye katılsın, hizmeti daha çok ol
sun. Mesele bundan ibarettir. Yani görülecek 
bir hizmette yarışma mevzuubahistir. Ben daha 
ağır, daha şerefli olan bir hizmete talibim, bu 
hizmeti görerek tatmin olmak istiyorum, di
yor partiler ve tabiî bu talepte bütün partileri 
de aynı derecede haklı görürüm. Yalnız, hiç 
şüphesiz bunu da bölmek için bir ölçüye ihtiya
cımız var, bu ölçüyü de Anayasa, kuvvet oranı 
olarak koymuş. O halde rakamların tesadüfle
rinden esinlenerek; işte Başkanvekifli de üçtür, 
parti grupları da üçtür, bu üç bu üçe denk düş
müştür, gibi bir mülâhaza ile kuvvet oranını, 
riayeti Anayasaca istenen kuvvet oranını ihlâl 
etmek mümkün değildir ve bu sebepten ötürü 
üçüncü partiye ne Başkanvekilliğinin, ne de 
hattâ yönetici üyeliğin verilebileceği görüşünde 
değilim. Zaten bir sekreterliği bir amaç için belli 
fedakârlık ile iktisabedebilecektir. Bu yüzden 
Sayın Başkanımızın partilerarası görüşmeye 
teklif olarak getirdikleri bölünmede adaletsizlik 
görmekteyim. Birinci adaletsizlik bu. Gücü, 
anamuhalefet partisinin gücünün onda biri ka
dar olan bir partiye Riyaset Divanmdaki hizmet 
yarışmasında daha ağırlıklı bir görevi ayırmış
lar. Bunun mesnedini bendeniz anlıyamadım, 
Anlıyamadığım içindir ki, burada bir adaletsiz
liği sarih olarak gördüğümü zannediyorum. 

îkinci adaletsizlik, Başkanvekillerinin dağı
lımında olmuştur. îki Başkanvekilliği ve bir 
Başkanlık bir siyasi partimize verilirse, çok 
açıktır ki, bu siyasi partimiz Mecliste oldukça 
büyük bir ağırlığa tâlibolmuştur ve sahibolmuş-
tur, Riyaset Divanında. Çünkü Başkanın görevi 
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I bir Başkanvekilinin görevinden çok farklıdır. 
Efendim, şu kadar celseye Riyaset etti, bu ka
dar celseye Riyaset etmedi, demekle Başkanın 
görevinin önemini düşünmeye imkân yoktur. 
Başkan bazan bir celsede Riyaset eder, fakat o 
celse o kadar hayatidir ki, rejimi kurtarır. Baş
kan dilediği zaman derhal vekillerinden görevi 
alabilir ve o anda her çeşit Başkanvekilliği ile 
ilgili haklar iptal edilmiş olur. Öyle ise Başkan
lık, birtakım celselere Riyaset makamlariyle ifa
de edilecek bir görev olmaktan çok başka bir 
şeydir. Esasen böyle önemli bir vazifeye en çok 
hak sahibi, Yüce Mecliste en çok sandalyesi olan 
parti olduğu için, bu son derece basit bir gerçek 
ve hepimizin hürmetle riayet etmemiz lâzımge-
len bir gerçek olduğu için, genellikle Meclisler 
iktidar partisi mensubu zevat arasından Başkan
larını seçegelmişlerdir, tabiîdir. Öyle ise bu 
mantığı, iktidar partisinin gücünü çok aşacak 
ölçülere vardırıp bir adaletsizlik haline getirme
meli. 

Sayın Satır'm Başkanvekilliği ile ilgili ceva
bını tekrarlamak istemiyorum. Ama çok açıktır 
ki, bir Başkanlık ve iki Başkanvekilliği ile ikti
dar partisi Meclisimizde Meclisteki gücünü çok 
aşan bir ağırlıkla vazifeye tâliboluyor. Bu husus 
çok açıktır. O halde buraya, bir ölçüde kısma 
getirip, Başkanvekillerinden birisini muhalefete 
kaydırmak zaruridir veya bunun dışında muha
lefetin haklarını koruyacak başka ağırlıklar ge
tirmek lâzımdır. Bu da, Riyaset Divanının sayı
sını artırmakla olabilir ki, buna lüzum görmü
yoruz, bu yol kapalı. Öyle ise yapılacak iş, gö
revler arasında değiştirme yaparak adaleti sağ
lamaya çalışmak. 

Binaenaleyh, iki Başkanvekilliğinin iktidar 
partimize teveccüh etmesinde bariz bir kuvvet 
oranını aşma ile ilgili haksızlık vardır. Bu hak
sızlığa mahal verilmesini bendeniz, Adalet Par
tili arkadaşlarımızın da kabul edeceklerini san
mıyorum. Burada vereceğiniz kararlar hiç şüp
hesiz iktidar partisine mensup arkadaşlarımızın 
oy çoğunluğu ile olacaktır. O itibarla, oy çoğun
luğunun bir haksız muamelenin tescili değil, bir 
adaletin tesbiti yönünden olması Meclisimizin de 
itibarını artıracaktır. 

Bu mülâhazalarla Yüce Meclisi işgal ettiğim 
için özür dilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür 

I ederim. (0. H. P. sıralarında alkışlar.) 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; benden evvel konuşan hatip arka
daşlarım konunun birçok noktalarına temas etti
ler. Ben birkaç noktayı, belki de bir defa daha, 
Anayasa açısından ifade etmek istiyorum. 

Yeni Anayasamız 84 ncü maddesi ile «taraf
sız Başkanlık» esasını birçok tecrübelerden son
ra bir tepki hükmü olarak getirmiştir, millî bir 
hüküm olarak getirmiştir. Memlekette, Meclis 
Başkanlığının kötüye kullanılmamasını ve mem
lekete zarar getirmemesini sağlamak için getir
miştir. Bunu getirirken İçtüzük hükümleri ni
teliğini taşıyan hükümleri Anayasaya koymayı 
göze almıştır. Aslında bugün Anayasada bulu
nan Başkanlık Divanı ile ilgili hükümlerin yeri, 
normal yeri içtüzüktür. Fakat içtüzüğe bunu 
bırakmamış, Anayasada tedvin etmeyi doğru 
bulmuştur, teminatlı bulmuştur. 

Şimdi, Yüce Meclisin huzuruna gelen mesele, 
şu partinin iki başkanvekilliği alması veya bu 
partinin bir başkanvekilliği alması değildir, Mil
let Meclisinin Başkanlık Divanının Anayasaya 
göre teşkilinden ibaret bulunmaktadır. Bu o 
kadar aşikârdır ki, yeni Anayasa bu noktayı da 
açıkta bırakmamış, hepimize emir vermiş ve 
8 nci maddesinde de: «Kanunlar Anayasaya 
aykırı olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır» 
demiştir. Yasama - ki Yüce Meclisin elindedir, 
yani hepimize aittir - yasama organı üyesi ola
rak değil, kişi olarak dahi bu Anayasanın hü
kümleri savunmak, müdafaa etmek ve gerçek
leştirmek durumundayız. 

Şimdi karşımıza çıkan mesele, Anayasanın 
bu hükümlerinin tam tatbikidir. Bundan ne çı
kabilir?^ Evet arkadaşlar bundan, bunun yanlış 
tatbikinden üç senede, beş senede hiçbir şey 
çıkmıyabilir. Ama bir gün öyle bir şey çıkar ki, 
bunu milletçe telâfi etmemize imkân yoktur. 
Zaten Anayasa böyle bir anı, böyle bir ihtimali 
derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, meseleyi ayrıntıların
dan sıyırıp bir noktaya getirirsek şöyle bir 
durumla karşı karşıya kalırız: Bir Anayasa 
hükmü var; bu Anayasa hükmüne göre bugün 
Yüce Meclisin, 1961 Anayasasından evvelki mec
lislerden farklı olarak tefsire, yorumlama yetkisi 
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mevcut değildir. Bugün Yüce Meclislerin çıkar
dığı bu mânada İçtüzükleri, kanunları yorum
lama yetkisi bağımsız kaza organlarına aittir. 
Anayasa Mahkemesi bağımsız kaza organlarının 
en yükseklerinden birisidir ve bu konuyu yo
rumlamıştır. Bu kürsüde her partiye mensup 
arkadaşlarımızın söyledikleri, Anayasa Mahke
mesi karan bu konuyu yorumlamıştır. Yorum
lamış da ne demiştir? «Divan üyeliklerinin, sa
dece sayı üzerinden değil, görevlerin önem ve 
etki derecelerine göre taksimi gerekir» demiştir. 
Arkadaşlar öyle ise burada bir Anayasa hükmü, 
onun yanında Anayasa hükmü yorumlıyan bir 
Anayasa Mahkemesi kararı ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir Meclis Başkanımız 
var, üç başkanvekilimiz var. Bu nereden çık
mış? Halen yürürlükte bulunan içtüzüğe göre 
çıkmıştır. Yine Anayasa Mehkememiz bu yo
rum kararında diyor ki - zaten bizim uygula
mamız da öyle - «Bu rakam, yani 13 kişilik 
Riyaset Divanı rakamı, değiştirilebilir.» Çünkü 
yeni Anayasa çıkmıştır. Anayasanın hükmü 
karşısında o maddelerin mutlak bir mânası kal
mamıştır. 

Şimdi öyle ise, bu 13 rakamı değinebildiğine 
göre, biz burada neyi tartışma konusu yapıyo
ruz? Başkanvekilliğinin Anayasa Mahkemesi 
kararındaki gibi değerini ölçümlemek durumun
dayız. Bir başkan var, üç tane başkanveMLi 
var. Saf bir mantıkla, yalın bir mantıkla dü
şündüğümüz zaman bir Meclisin Başkanı, 
bütün başkanveküleriıün yerine çıkabildiğine 
göre, bu yetkiyi haiz olduğuna göre, 3 başkan-
vekili önem ve yetki bakımından bir başkana 
eşittir demek gayet aklî ve mantıki bir iddiadır. 

Şimdi, biz bu başkanvekili sayılarını demin 
arz ettiğim Anayasa Mahkemesi kararına göre 
beşe çıkarsak demek ki bir başkanlık, beş baş
kanvekilliğinin bütün tasarruflarına icabında 
hükmettiğine göre, beş başkanvekilliği anlamını 
da taşıyabilir. 

Alalım Senatonun A. P. Grupu tarafından 
kabul buyurulmıyan hesaplamasını; Senato, Baş
kana 19 izafi bir rakam, kıymet biçmiş, onun 
yanında başkanvekillerine 10 biçmiş. Orada üç 
başkanvekilliğini burada kabul edelim, bize tat
bik edelim. Üç başkanvekilliği 30 puvan, 
1 Başkan 19 puvan. Yani demin söylediğim 
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mantığa göre Senatoda tatbik edilen usul dahi 
adaletli bir ölçünün içerisinde bulunmamakta
dır. 

öyle ise, bugün, A. P. Grupu arkadaşlarımı
zın birtakım mülâhazalarla iki başkanvekilliğini 
almış olmaları Anayasaya tamamiyle aykırı, 
Meclisin Anayasada öngörülen tarafsızlığını or
tadan kaldırıcı bir niteliktedir. 

Teker teker değerli grup... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Ana
yasa Mahkemesi misin mübarek? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Anayasa 
Mahkemesi misin mübarek» diyor, değerli ar
kadaşım. O mübarek arkadaşıma ben de buradan 
cevap vereyim ki, sonunda şunu söyliyeceğim 
sizlere; böyle geliyorsunuz, haksız bir şeyde ıs
rar ediyorsunuz, Anayasa Mahkemesi de Ana
yasanın hükmünü tatbik ettiği zaman «yahu, 
bu Anayasa Mahkemesi de her şeye karışıyor» 
diyorsunuz. Onu önlemek için burada konuşu
yorum. 

Yarın, bu hakkı, böyle konuşmak hakkını si
zin elinizden almak için bu kürsüde konuşuyo
ruz veya bir başka anlamda size yardımcı olmak 
için konuşuyoruz. İstediğiniz anlamda anlayı
nız değerli arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu böyle olunca 
Sayın Cengiz Ekinci arkadaşımın burada ra
kamlar söyliyerek, şu kadar toplantıya Başkan 
çıkmıştır, şu kadar toplantıya da başkanvekil-
leri çıkmıştır tezine rakam olarak bir şey de
meye imkân yoktur, ama önemleri esas alındı
ğına göre bu kararda ve Anayasada, o gün yani 
1 nci başkanın başkanlık ettiği gün, ele alman 
olayların önemine göre ölçmek lâzımdır, aynı 
Anayasa Mahkemesinin kararının yorum tefsiri
ne göre. 

Binaenaleyh, arkadaşımın çıkardığı rakam
larla hesabı hiçbir zaman bir neticeye ulaşması 
mümkün değildir. 

Sayın Sabri Keskin arkadaşımın da siyasi 
gruplar bakımından Anayasanın 84, 85 ve 94 ncü 
maddelerinde söyledikleri tefsir tarzına da işti
rak etmek mümkün değildir. 

Netice itibariyle, bugün Yüce Mecliste Baş
kanlığın tarafsızlığını sağlamak yolunda yapıla
cak iş, Anayasa hükümlerine bağlı isek ve onla
rın içerisinde hareket ediyorsak, Anayasa Mahke

mesinin tefsir kararlarını işimize geldiği zaman 
bir kenara bırakmıyacak isek A. P. nin ikinci 
bir başkanvekilliğini almaması ve bu başkanve
killiğini C. H. P. ye bırakması lâzımgelir. Bu, 
bir rızai bırakma değil, Anayasanın emri olan 
bir bırakmadır. 

Bundan sonra iş, Anayasa Mahkemesine dü
şer de ters netice çıkarsa, şimdiden ifade et
mek gerekir, bir Yüce Mahkemenin nasıl bir 
karar vereceğini hiç kimse kestiremez, ama böy
le bir karar sâdır olursa., bu kararı bile bile eli
nizle siz getirmiş olacaksınız. Saygılarımla. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlığa iki tane kifayet önergesi verilmiştir. 

Bunları sırasiyle okutuyorum: 

Sayın Başkan 
Konu aydınlanmıştır. Oylamaya geçilmesini 

arz ederim. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Şemsettin Sönmez 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş olan bu kifayet 
önergelerini, aleyhte de bir mütalâa olmadığına 
göre, oylarınıza sunuyorum. 

Kifayet önergelerini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın grup temsil
cileri konuşmalarında, Başkanlığın teklif ettiği 
şeklin hatalı gördükleri yönlerini tebarüz ettir
mişler ve kendi görüşlerini de açıklamışlardır. 

Ancak, Başkanlığa yazılı olarak hiçbir tek
lif intikal etmemiştir. Yani, Riyaset Divanında 
görev yerlerinin ne suretle paylaşılacağı hususu 
yazılı bir metin halinde Başkanlığa intikal et
memiştir. 

Şu anda C. H. P. Grupu adına sayın başkan-
vekilleri tarafından imzalanmış bir önerge Baş
kanlığa geldi. Bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 84 ncü maddesi gereğince kuv

vetler oranı nazara alınarak O. H. P. için iki 
başkanvekilliği, bir idareci üyelik ve iki kâtip-
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lik verilmesi hususunun karar altına alınmasını 
arz ederiz. 

C. H. P. Grupu adına Başkanvekilleri 
Adana İstanbul 

Kemal Satır Necdet Uğur 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığa bir önerge 
daha intikal etti. Sayın G. P. Grup Başkanve-
kili Emin Paksüt tarafından verilmiştir. Bunu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 84 ncü maddesi, Başkanlık Di

vanının tarafsızlık ilkesine göre teşkilini öngör
müştür. Başkanlık Divanında üç başkanvekil-
liği ve Millet Meclisinde halen üç siyasi parti 
grupu bulunduğuna göre her grupa bir başkan-
vekilliği verilmesi tarafsızlık ilkesine en uygun 
hal tarzı olacaktır. Üç başkanvekilliğinin her 
grupa bir başkanvekilliği verilmek suretiyle da
ğıtılmasını arz ve teklif ederim. 

G. P. Grupu Başkanvekili 
Ankara 

Emin Paksüt 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan iki takrirde de Riyaset Divanı tüm 
olarak ele alınıp görev yerlerinin gruplar ara
sında ne suretle taksim edileceği hususu değil, 
sadece mahdut hususların ne suretle ele alına
cağı ifade edilmektedir. 

C. H. P. Grupu tarafından verilmiş olan 
önergede. C. H. P. ne hangi yerlerin verilmesi 
lâzımpreldiği ifade edilmiştir. 

G. P. Grupu tarafından Başkanlığa sunulmuş 
olan önergede de, üç başkanvekilliğinin nasıl 
dağıtılacağı konusu açıklanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında bir 
de yine G. P. Grupu tarafından verilmiş bir 
önerce var, bu önergede: «Başkanlık Divanının 
teşekkül tarzını tesbit için üç başkanvekili ile 
üç idare âmirinin grunlar arasında dağıtımının 
İçtüzüğün 188 nci maddesinin öngördüğü üzere 
ayrı avrı oylanmasını istiyoruz» diyor. 

Böyle bir talep vâki olursa İçtüzüğün 188 nci 
maddesine uygun olarak hareket etmek duru
mundayız. Yani, evvelâ üç başkanvekilliğinin 
nasıl paylaşılacağı, sonra üc idare âmirinin na
sıl paylaşılacağı, sonra da kâtip üye arkadaşla
rımızın gruplar için nasıl paylaşılacağı hususu 
ayrı ayrı oylanacaktır. 
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Bir önerge daha var, bunu da okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Başkanlık Divanı teşkilinde, Adalet Partisi

ne 1 başkanvekilliği, 1 idareci üye, 4 kâtiplik; 
Cumhuriyet Halk Partisine 2 başkanvekilliği, 

1 idareci üye, 2 kâtiplik; 
Güven Partisine 1 idareci üye, şeklinde tak

sim edilerek, karara bağlanmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre Başkan

lık Divanının aşağıdaki şekilde tespitini arz ede
rim : 

1. iki Başkanvekilliği Adalet Partisine, 
1 Başkanvekilliği Cumhuriyet Halk Partisine, 

2. 1 idareci üye Adalet Partisine, 1 idareci 
üye Cumhuriyet Halk Partisine, 1 idareci üye 
Güven Partisine, 

3. 4 Divan kâtipliği Adalet Partisine, 2 di
van kâtipliği Cumhuriyet Halk Partisine. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan bu 4 önergede ifade edilen hususlar 3 
esasta toplanmaktadır : 

Birisi; başkanvekilliklerinin gruplar arasın
da nasıl bölihüleceği, 

Diğeri idare amirliklerinin nasıl bölüşüle-
ceği; 

Üçüncüsü de, Divan kâtipliklerinin nasıl bö-
lüşüleceği, hakkındadır. 

Bu önergelerden ve önergelerde tebarüz etti
rilen tekliflerden, Başkanlığın görüsüne en ay
kırı olanı, her grupun 1 başkanvekilliği ile Di
vanda temsilini öngören ve Güven Partisi Gru-
puna aidolan önergedir. Adalet Partisine 1 baş
kanvekilliği, Halk Partisine 1 başkanvekilliği 
ve Güven Partisine 1 başkanvekilliği verilmesi
ni teklif eden önergedir. 

Başkanvekilliği hususunda, evvelâ bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Sayın Hüseyin Balan tarafından verilmiş 
bir önerge var. Bu önergede de durum değişmi
yor - biraz sonraki oylama şeklinde - o da, Ada
let Partisine 1 başkanvelliği, Halk Partisine 2 
başkanvekilliği verilmek suretiyle meselenin 
halledilmesini uygun mütalâa ettiğini belirti
yor. Esasen bu husus, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu tarafından verilen önergede mevcuttur. 
Bu iki önergeyi birlikte oyunuza sunacağım. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tara
fından verilen ve şimdi ifade ettiğim gibi, Sayın 
Hüseyin Balan arkadaşımız tarafından verilen 
önergede talebedilen hususu oylarınıza arz ede
ceğim. Yani, Adalet Partisine 1 başkanvekilliği, 
Cumhuriyet Halk Partisine ise 2 başkanvekilli
ği verilmek suretiyle Divanın teşkilinin uygun 
mütalâa edildiğine dair önergeler. 

Bu iki önergeyi birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi üçüncü şekil, yani Adalet Partisine 2 
başkanvekilliği, Cumhuriyet Halk Partisine 1 
Başkanvekilliği verilmek suretiyle meselenin 
hallini öngören önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi ikinci şekil, yani idare amirliklerinin 
paylaşılması... 

Daha evvel okutulmuş olan önergelerden 
sonra gelen, Sayın Hüseyin Balan'a aidolan 
önergede ise, 2 idare amirliğinin Adalet Parti
sine, 1 idare amirliğinin Halk Partisine verilme
si teklif ediliyordu. Şu halde, yine en aykırı şe
kil olarak, idareci üyeliklerinin her grupa birer 
temsilci vermek suretiyle ele alınması hususu
nu, yani Adalet Partisine 1 idare âmiri, Cum
huriyet Halk Partisine 1 idare âmiri, Güven 
Partisine 1 idare amirliği verilmek suretiyle me
selenin halledilmesini öngören teklifi oylarınıza 
sunuyorum. 

Bu teklifi kabul edenler... 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Anlaşıl

madı efendim. (A. P. sıralarından «Anlaşılma
dı» sesleri) 

BAŞKAN — Anlaşılmadı... Şöyle efendim : 
Şimdi, başkanvekilliklerinin durumunu ka-

rarlaştırdınız. İdareci üyelikler için, Adalet 
Partisine 1 idareci üyelik, Cumhuriyet Halk 
Partisine 1 idareci üyelik, Güven Partisine de 1 
idareci üyelik verilmek suretiyle... 

I İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
I Başkanlığın teklifi 'olduğu için aykırı değildir. 
I BAŞKAN — Evet, evet, haklısınız Sayın 

Akdoğan. Başkanlığın teklifi esasen bu idi. Fa-
I kat buna aykırı olan şekil, Cumhuriyet Halk 

Partisine 2 idare amirliği ve Adalet Partisine 1 
idare amirliği verilmek suretiyle, görev yerle
rinin dağıtılması teklifi var. Bu teklifi evvelâ 

I oylarınıza sunacağım. Yani, bu teklif kabul 
edildiği takdirde, Cumhuriyet Halk Partisi 2 
idareci üyelikle, Adalet Partisi 1 idareci üyelik 
ile temsil edilecektir. 

Şimdi, bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

O halde, İdareci Üyeliklerin birisini Adalet 
Partisine, birisini Halk Partisine, birisini Gü
ven Partisine vermek suretiyle, Divanın teşki
li hususunu öngören önergeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştdr. 

Divan kâtiplikleri konusunda, 4 divan kâ
tipliğinin Adalet Partisine, 2 divan kâtipliği
nin Halk Partisine verilmesi suretiyle - zaten 
6 divan kâtibi vardır, buna aykırı bir şekil yok
tur, daha evvel alman karar muvacehesinde -
bu teklifi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle, Yüce Heyetinizin karariyle, 
Adalet Partisi, Başkanlık Divanı için 2 Baş
kanvekilliği, 1 idareci üyelik, 4 kâtip namzet 
gösterecektir. Cumhuriyet Halik Partisi, 1 Baş
kanvekilliği, 1 İdare Amirliği, 2 kâtip namzet 
gösterecektir. Güven Partisi de, 1 İdare Amir
liği namzedi gösterecektir. 

Burada bir önerge var. Bu önergeye göre, 
birleşimin Pazartesiye taliki isteniyor. Esasen 
bu Başkanlığın re'sen yapabileceği bir iştir. 
Bunun için bir karar gerekli değildir. Yalnız, 
diğer gruplar Salı günü toplanacaklar ve ken
di namzetlerini seçecekler ise, yani o zamana 
kadar yetiştiremiyecefcler ise, bu erken olabi
lir. Bu hususta, «Biz hazır olabiliriz.» deniyor 
ise, hep beraber bu seçimi yapacağız ve grup
lar da Salı günü toplanıyor. O zaman, Çarşam
ba günü bu seçimin zannediyorum hep beraber 
yapılması mümkün olur. Şayet bu mütalâama 

| muteriz... 
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SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Pazartesi günü öğleden evvel yapmajk 
mümkün olabilir diye, yani o mülâhaza ile biz 
bu önergeyi verdik. 

BAŞKAN — Evet, daha ziyadd Saym Cum
huriyet Halk Partisi Grupımun fikrini bilmek 
isterim : 

Yani, Pazartesi gününe kadar namzetlerini
zi yetiştirebilir misiniz efendim? (C. H. P. sıra
larından, «Çarşamba gününe kadar belli ola
bilir» sorusu. 

Çarşamba gününe kadar... 
Arkadaşlar, bu meseleyi müştereken ve bir 

defada halletmemiz lâzım geliyor. Onun için, 
sizin mütalâanıza istinaden ben Heyeti Umu-
miyeye teklif edeceğim. 

Çarşamba günü olması hususunu (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşmalar) 
(O. H. P. sıralarından, «Bakanlar Kurulu lis
tesi dahi belli olmadı» sesleri) 

Şimdi bir hususta açıklama yapmajk istiyo
rum tereddütler olabilir. Muhterem arkadaşla
rım, Bakanlar Kurulu listesinin Meclislerde 

okunmasının müddetin başlaması bakımından 
bir müessiriyeti yoktur. Aslolan, Bakanlar Ku
rulu listesinin açıklanmasıdır. Radyo ile, gaze
teler ile açıklanmasıdır, müddet oradan başlar. 
Yani, Mecliste her zaman Bakanlar Kurulu üs
tesi okunabilir ve okunduğu gün de, Bakanlar 
Kurulunun Programı da okunabilir. Yani, bu 
bakımdan bir mahzur düşünülüyor ise o bakım
dan açıklama yapmak istedim. 

Başjkaca da bir talep yoksa, Birleşimin Çar
şambaya taliki hususunu Heyeti Umumiyenaze 
teklif edeceğim. (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan, «Pazartesi günü» sesleri) 

Şu halde arkadaşlarım, birleşimin Pazartesi 
günü saat 15 e taliki hususunu oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Katarınız gereğince, 5 Kasım Çarşamba gü
nü... (A. P. sıralarından, «Pazartesi günü ola
cak, yanlış oldu» sesleri) 3 Kasım .Pazartesi 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,41 
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1 . 11 . 1969 Cumartesi 

Saat : 15,00 

1. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil-
leri, İdareci Üyeler ve Kâtipler) 
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