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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür'ün, Ada
let Partisü Grupundan çekilerek Cumhuriyetçi Gü
ven Partisine katıldığına; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu Başkanve-
killerinin, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
teşekkül etm'iş olması nedeniyle Başkanlık Divanı ve 
komisyonlardaki oranların yeni durum dikkate alı
narak hesap edilmesi gerektiğine dair önergeleri 
okundu. 

Cumhuriyetçi Güven Partisine bu katılma nede
niyle yapılan açıklama üzerine çıkan tartışmalarda 
kaba ve yaralayıcı söz sarf eden Yozgat Milletvekili 
Mustafa Asri Ünsür'e kınama cezası verildi. 

Yeni duruma göre siyasî parti gruplarının Baş
kanlık Divanı ve komisyonlardaki oranlarım tespit 
etmek amacıyle: 

7 Ocak 1976 Çarşamba günü saat 15.CC'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.38'de son verildi. 

Başkan Geçidi Divan Üyesi 
Kemal Güven Sivas 

Enver Akova 
Geçici Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Kema! Güven, 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman arkadaşlarımın beyaz 
düşmelere basmak suretiyle yoklamaya katılmalarını 
rtica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Siyasî partilerin kuvvet oranlarında meyda
na gelen değişiklikten ötürü, Başkanlık Divanı ile 
komisyonlarda gruplara ayrılacak görev yerleri ve sa
yılarının yeniden tespiti için yapılması gereken Danış
ma Kurulu Çalışmaları yapılamadığından seçimlerin 
ertelenmesi hakkında, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündemi
mize göre, Başkanlık Divanı üyel'ikleriyle, komisyon 
üyeliklerinin seçimini yapmamız gerekmektedir. An
cak... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu beyanınız 
'için söz istiyorum sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum efen
dim. 

Dünkü birleşimde belirttiğimiz nedenlerle, siyasî 
partilerin kuvvet oranlarında meydana gelen değişik
likten ötürü, gruplar arasında dağıtımı yen1;den sap
tamak ve Genel Kurulun onayına sunulacak bir öne
ri hazırlamak üzere bugün toplantıya çağırmış bu
lunduğum Danışma Kurulu toplanamamıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hangi üyeler gel
memiş? 

BAŞKAN — Danışma Kurulunu yarın tekrar 
toplantıya çağırmış bulunuyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kimler gelmedi 
sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, gayet açık. Her parti, iş
tirak etmeyen partide, iştirak eden partiler de kim
lerin gelmediğini biliyor efendim. Kendi üye arka
daşlarınızdan sorunuz, lütfen efendim. (A.P. sırala
rından gürültüler). 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıraların

dan gürültüler) 
Efendim, rica ediyorum sükûneti muhafaza ede

lim. (D.P. sıralarından gürültüler) 
Efendim, rica ediyorum. Söz almadan Başkan

dan, konuşulmaz; rica ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz efen

dim. Nedir efendim? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Beyanınızla ilgili 

olarak efendim. 
BAŞKAN — Yanü 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Oranların değiş

mediği hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, oranların değ:şip değişme

mesi hususunda bir öneride bulunmadım, bir şey de 
söylemedim. Daha, Danışma Kurulu toplantısını ya
pıp, bunu saptamadı. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır.. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum efen

dim, dinleyiniz bir dakika. 
Yalnız seçimleri erteliyoruz. 
Bu bakımdan söz istiyorsanız... Lehte ve aleyhte.. 

Hangisi? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, 
Usul hakkında müzakere açıyorum. Lehte, aleyh

te ikişer arkadaşıma söz vereceğim efendim. 
Sayın Birgit, aleyhte mi konuşacaksınız? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, konu üzerinde efen

dim; buyurun. Süreniz 101 dakikadır, onu da hatırla
tıyorum sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; Sayın Millet Meclisi Başkanı dünıkü 35 
nei Birleşimde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanlığından gelen bir yazıya daya
narak, Millet Meclisinde Başkanlık Divanı ve komis
yonların oranlarının değiştiğini bildirdiler ve bu gün 
Danışma Kurulunu, bu konudaki çalışmaları sapta
mak üzere toplantıya çağırdıklarını söylediler. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanlığı antetli 6 Ocak 1976 tarih, 1/1 sa
yılı yazı, Yozgat Milletvekili sayın Ünsür'ün Adalet 
Partisinden ayrılarak Cumhuriyetçi Güven Partisine 
geçtiğini; dolayısıyle Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
Millet Meclisinde yeniden grup olma niteliğini ka
zandığını bildiriyor ve bu konuda gerekli işlemlerin 
yapılmasını istiyor. Yazının altında Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Millet Meclisi Grup Başkanvekili ol
duklarını belirten iki değerli milletvekili arkadaşımı
zın (Sayın Oğuz ve sayın Altmışyedioğlu'nun) da 
imzalan var, 

Değerli arkadaşlarım, burada Anayasaya göre, 
yasalara göre milletin iradesini temsil için gönderil
miş kimseleriz. Bizi burada çalıştıran Anayasa, ken
di İçtüzüğümüz ve Siyasi Partiler Kanununun hü
kümleridir. O Anayasa ki, siyasî partileri demokra
sinin vazgeçilmez unsurları sayılmaktadır; dolayı
sıyle kendi işlemleri içerisinde, yasalara harfiyen uy
maları gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 18 nci 
maddesi siyasî partilerin Meclislerde grupları na
sıl teşekkül ettireceğini öngörüyor. Dördüncü fıkra 
der ki: «Bir siyasî partinin grup kurduğu, o parti
nin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mec
lisi başkanlığına yazı ile bildirilir. Bu yazıya parti 
grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi gereklidir.» 
Millet Meclisi sayın Başkanımızın dün burada bu
lundukları sunuşta, böyle bir yazı olup olmadığını 
öğrenememiştim. Bu sabah irdeledim, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupunun tçyönetmeliği ile ilgili her
hangi bir ek yoktur, bir. Yazı, sayın Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu Başkanı - eğer kurulduysa - do
ğal başkanı, gene Siyasî Partiler Kanununa göre 
partinin Genel Başkanı olması gerekir, onun tara
fından da imzalanamamıştır. Nitekim, bir siyasî par-
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tinin bir yasama meclisinde, 10'dan fazla üye bulun
durması, onun mutlaka grup kurmasını gerektirmi
yor. Arkadaşlarım hatırlarlar, 45 sayın milletvekili 
Adalet Partisinden vaktiyle ayrıldılar ve Demokra
tik Parti olarak Millet Meclisinde yer aldılar yasa
ma meclisinde görev için; ama Siyasî Partiler Ka
nununun 18 nci maddesinin gerektirdiği şartlan ye
rine getiremedikleri sürece, ki nedir o; geçici olarak 
evvelâ bir grup içyönetmeliği yapacaklar. Kim ya
pacak? Grup kendisi oturup yapıncaya kadar, genel 
idare kurulu veyahut merkez karar organı yapa
cak. Nasıl yapacak? Siyasî Partiler Kanunu 19 ncu 
maddede onu da şartlara bağlamış: «Bir partinin 
grup içyönetmeliği grupun ilk kuruluşunda partinin 
merkez karar organı tarafından geçici olarak yapı
lır. Bu geçici içyönetmeliğin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grup üyesinin tamsayısının salt çoğunlu
ğuna eşit üyenin imzalarım taşıması şarttır.» Yani 
10 sayın milletvekili, sayın Ünsürün de katılmasıy-
le, grup olmuşsa eğer Cumhuriyetçi Güven Parti
sinde, evvelâ Genel Başkan Meclise bildirecek, sonra 
o yazının hemen altına 10 milletvekilinin 6'sının -
evet böyledir - «biz grup olduk» demesi gerekiyor. 

Siyası Partiler Kanunu sayın Feyzioğlu'nun bu
lunduğu dönemde çıkmış. Ben o dönemde yasama 
meclisi üyesi değildim. Neyi öngörmüş o zaman ka
nun koyucu değerli arkadaşlarım? Bir siyasî parti, 
işte böyle kapısı aralanır, bugün birisi çıkar 8'e dü
şer, yarın birisi o veya bu nedenle yahut çok hali
sane duygularla, bulunduğum partiyi beğenmiyo
rum, iktidar partisi de olsa, beğenmiyorum, onu tepi
yorum, öbür tarafına gidiyorum» filân dediği zaman, 
bunda samimiyet var mıdır, gerçekten böyle bir şey 
var mıdır, şu mudur, bu mudur; bunlar hakkında va
tandaşın, kamuoyunun ileri geri düşünmesini önle
mek için böyle birtakım kısıtlamalar koymuş. 

Şimdi, aleyhte söz aldığım için, Sayın Başkandan, 
bunların yerine getirilip getirilmediğini öğrenmek isti
yorum. Bunlar yerine getirilmemiştir, bir grup yoktur. 
Evvelâ mademki burada Yasama Meclisi üyeleriyiz, 
ayrı partilerde ve ayrı gruplarda da olsak, demokra
sinin bütün koşullarım yerine getirmeliyiz. Ayın 6'sın-
da Sayın Ünsür Adalet Partisinden istifa ediyor; Ada
let Partisi Grupunun, Millet Meclisi Başkanlığının bir 
yazısına cevaben, bugünkü tarih ve 562 sayılı yazısı 
ile öğreniyoruz ki, Sayın Ertem ve Sayın Aygün im
zalamışlar, Sayın Ünsür ayın 6'sında istifa ediyor; ay
nı gün Cumhuriyetçi Güven Partisine katılıyor ve 
«Grup olduk» diyor. Arkadaşlarım; grup oldular, far-

zedelim beyanlarını da verdiler, bir noktayı daha ka
muoyunun önünde tutanaklara geçirmek istiyorum, 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin eski grupken yayınla
dığı eski içyönetmeliğinde var: «7 gün önce seçimler 
yapılır» diyor; genel başkan çağıracak toplantıya bü
tün milletvekillerini, haber verecek gündemini, «grup 
olduk, Siyasî Partiler Kanununun şu şu maddeleri uya
rınca iş bölümü yapacağız» diyecek. Eşit olarak bü
tün üyeler orada, Sayın Altmışyedioğlu'ndan Sayın 
Oğuz'dan daha başkaları da görev almak istiyorlarsa 
adaylıklarını koyacaklar, demokrasinin vazgeçilmez un
surlarından birisi olan siyasî partilerimizden birisi olan 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin Sayın Genel Başkanı 
toplantıyı açacak; gelenektir, böyle gördük biz, Sayın 
Ünsür'ün partilerine katılmasından memnun oldu
ğunu belirtecek, Sayın Ünsür niçin Adalet Partisinden 
ayrıldığını, gelenektir, söyleyecek.. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bir dakikanız var. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Müsaade edin bi

tiriyorum... 
Ondan sonra seçim yapılacak. Ne zaman yapıldı bu 

seçim de, Sayın Altmışyedioğlu ile Sayın Oğuz grup 
başkanvekili seçildiler, böyle bir toplantının yapıldı
ğına arkadaşlarım ben, inanmak istemiyorum ama, 
maalesef inanmaya da mecbur oluyorum. 

O halde Sayın Başkan, 36 birleşimdir memleketi 
Yasama Meclisinin çalışmasından, denetiminden uzak 
bırakmaya çalışan bu gayretleri, bu sonuncu zincirini 
de yeniden uzatmanın gereği olmadığını lütfen düşü
nün; bulunduğunuz kürsünün şanlı fakat o derece 
de ağır sorumluluğu içerisinde, evvelâ, bütün saygıla
rımla size; sonra bu kürsüden yemin etmiş olan, Ana
yasa uyarınca yemin etmiş olan bütün değerli arka
daşlarıma hitap ediyor ve diyorum ki: bu türlü muva
zaalarla veya yerine getirilmeyen, getirilmesini dahi bi
lemeden kap - kaç acele - Sayın Feyzioğlu bunları çok 
iyi bilir, ben ondan çok öğrencilik gördüm. İçtüzükte 
değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayın, süreniz bitti efen
dim. 

ORHAN BlRGİT (Devamla) — Meclis Başkanlık 
seçimini yeniden uzatmanın ve Damşma Kurulu top
lantılarım devam ettirmenin gereği yoktur. Aslında 
Cumhuriyetçi Güven Partisi, Grupu olmadığı içindir 
ki Danışma Kuruluna gelemez, o Danışma Kurulu da 
muallel olur. Lütfen seçimleri yapalım, Meclisi Başkan
lık Divanının ve komisyonların teşekkülü ile biran ev
vel göreve başlayalım. 
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Saygılarla. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Başka söz isteyen arkadaşım var mı? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Var, Sayın Başkan 
BAŞKAN — Lehte mi? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Grupu adına mı, 

şahsı adına mı? 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo

rum, konuştunuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasaya göre, siyasî hayatımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan siyasî partilerce, siyasî teşek-
küllerce ve her şeyden evvel mensuplarınca, Anayasa 
kurallarına, yasalara, bu memlekette çok partili ha
yata girdiğimiz günden bugüne kadar tessüs eden tea
mül ve örflere, ahlâk kurallarına saygı gösterilmesi ge
rektiğine inancımız tamdır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, gülmeler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, sükû
netle müzakereye devam edelim, rica ediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bir partiye geçiş ve 
bir partiden istifa, o şahsın siyasî kanaatlerine taal
luk eden ve hukukta icap ve kabulde yerini gören bir 
siyasî tasarruftur. 

Değerli arkadaşlarım, Yozgat Milletvekili olan de
ğerli arkadaşım A. P.'den istifa etmek suretiyle di
lekçesini vermiş ve Güven Partisine kaydını yaptır
dığına dair Grup Başkanvekillerinin yazısı da dün 
saygıdeğer Başkanımızca Millet Meclisi huzurunda 
okunmuş bulunmakta idi. 

Meseleleri mütalaa ettiğimiz zaman, her şeyi am
me intizamı yönünden mütalaa etmek icap eder. Sa
yın Orhan Birgit'in görüşüne, 648 sayılı Yasanın 18 
ve 19 ncu maddelerinde ileri sürdüğü sebepler tahtın
da katılmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

1973'ten bu yana gruplar kurulduğu zaman Cum
huriyetçi Güven Partisi şu Parlamentoya 13 mebusla 
girmiş bulunmakta idi. Sayımız düştü, yine çoğaldı; 
ama hiç kimseyi itham etmedik. İsimler mevzuuba-
his değildir, diğer partilere girişler oldu, 1973'ten bu 
yana muhtelif partilere birçok transferler oldu. Biz, 
her partinin iç bünyesine, ahlâk yönünden, hukuk ku
ralları yönünden saygı gösteren, fazilete ve ahlâka da
yanan bir görüşün savunucusuyuz. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 
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Hiç kimsenin, hiç bir partinin, hiç bir teşekkülün 
diğer partinin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. 
Komşuluk hakkı, siyasî parti anlayışı bunu gerektirir. 
(C. H. P. sıralarından gülmeler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sükûnetle 
dinleyiniz. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Eğer, değerli bir 
görüşünüz varsa çıkar burada izah edersiniz. Lütfen, 
beni ahlâk kurallarına saygı göstermek suretiyle din
leme lütfunda bulununuz. Dinleyin, ondan sonra ge
lin burada konuşun. 

BAŞKAN :— Rica ederim, siz konuşmanıza de
vam ediniz; Başkanın görevine taalluk eden işlere ka
rışmayınız, rica ediyorum efendim. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Feyzioğlu gel
sin Feyzioğlu... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Feyzioğlu'na lüzum 

yok, ben konuşuyorum. Siz gelin, siz gelin konuşun. 
BAŞKAN — Efendim, siz konuşmanıza devam 

ediniz, rica ediyorum. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın Sönmez, bu 

şekilde ithamda bulunmamak lâzım. Belki diğerleri 
yapabilir; ama senden bunu beklemezdim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, 648 sayılı Yasanın 18 ve 19 ncu maddelerinde 
zikredilen yönetmeliğin eklenmesi, yazının yazılması 
gibi Sayın Orhan Birgit'in ileri sürdüğü sebepler, ilk 
grup kurulmasına mahsustur. Siyasî teamül de bunu 
gerektirmektedir. Nitekim, 1973'ten bu yana Cumhu
riyetçi Güven Partisi gruptan düştüğü ve grup kurma 
hakkını elde ettiği zaman, mazide bulunan teamüle 
saygı göstererek Mecliste böyle bir tartışma konusu 
yapılmadı. Biz bu teamüle saygı göstermek suretiyle 
aynı yazıyı Başkanlık Divanına gönderdikten sonra 
bizim'grup kurma hakkımız, gerek Anayasa yönün
den ve gerekse İçtüzük kuralları yönünden tanınmış 
bulundu. Sayın Orhan Birgit'in bu görüşü, ne hukuk 
yönünden, ne siyasî kurallar yönünden ve ne de tea
mül ve örf yönünden kabule şayan değildir. Bu me
sele, bu sorun, ancak ilk grup kurulmasına mahsustur. 
Yönetmelik eklenir, doğru; yazı yazılır, doğru; bu 
muamele yapılmıştır. 

Başkanlık Divanı görüşü yerindedir, saygıdeğer
dir. O bakımdan, bu muamelenin dışında bir muame
leye tevessül etmenin, ne siyasî anlaşmalara ve ne 
de teamüle uygun düşeceği kanısında değilim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen arkadaşım var mı efendim? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, aleyhte söz isti

yorsunuz, buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

İki günden beri Meclis Genel Kurulunu meşgul 
eden konu, bir siyasî partimizden diğer bir siyasî par
tiye katılan arkadaşımızın, Meclis aritmetiğinde mey
dana getirdiği değişikliktir. 

iBu değişikliği Başkanlık Divanı, Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin yeniden grup haline geldiği şeklinde 
yorumlamaktadır. Bu yorumun karşısındaki bir gö
rüşe sahip olduğum için, Siyasî Partiler Kanunu ve 
Meclis İçtüzüğünün, Meclis Başkanlık Divanının bu 
görüşüne imkân vermeyen açık hükümler taşıdığını 
ifade için huzurunuzda bulunuyorum. 

Meselenin ahlâkî yönü, siyasî hayatımızda bundan 
sonra meydana getireceği sıkıntılar vesaire üzerinde 
durmayacağım. Meseleyi, açıkça Siyasî Partiler Ka
nunu ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde değerlendir
meye ve Meclisimizi bir an önce çalışır hale getirme
ye mecburuz. Tartışmanın öbür yönleri, önümüzdeki 
günler içerisinde daha etraflı bir şekilde yapılacaktır 
ve esasen kamuoyumuz bu yönlerini çok iyi bir şe
kilde değerlendirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dün de bu çatı altında Cum
huriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu diye 
bir grup yoktu, bugün de yoktur. 

Böyle olduğuna göre, Başkanlık Divanının, «Mec
lis Başfcanlık Divanı ve komisyonlardaki oranlar de
ğişmiştir, bu sebeple yeniden oran tespiti için Danış
ma Kurulunu toplantıya çağırıyorum» gibi bir çağrı
da bulunmasına da lüzum yoktur; bir Danışma Ku
rulu toplantısına da lüzum yoktur. 

Esasen Danışma Kurulu toplanacaksa, o toplantı
ya Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına herhan
gi bir değerli milletvekili arkadaşımızın katılması im
kânı da yoktur. Çünkü, Danışma Kurulunda ancak 
grup temsilcileri yer alabilirler. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi niçin grupa sahip de
ğildir şu anda? Çünkü, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu, bundan bir müddet önce bir arkadaşımızın 
Güven Partisinden istifa etmesi suretiyle grup olmak
tan düşmüştür. Düşme muamelesinde herhangi bir ya
zışmaya ihtiyaç yoktur. Bir parti, Meclis çatısı altın

daki üye adedini 10'un altına düşürmüş ise, otomatik 
olarak grupluktan çıkar ve bunu Meclis Başkanlığı 
tespit eder; bir tespitle mesele çözümlenmiş olur. 

Grup haline yeniden gelmek için, daha doğrusu 
Meclis çatısı altında bir grupun teşekkül edebilmesi 
için yapılması gerekli muameleleri Siyasî Partiler Ka
nunu tespit etmiştir, Meclis İçtüzüğü tespit etmiştir ve 
Siyasî Partiler Kanunu aynı zamanda grupların ken
di iç usullerini tanzim etmek üzere, bir içyönetmeliği 
yapmaları gerekliliğini de hüküm altına almış bulun
maktadır. 

•Bütün bu muameleler, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi tarafından dün yapılmamıştır; yapılmasına da za
ten kanundaki ve şimdi yürürlükte olduğunu iddia et
tikleri kendi iç yönetmeliklerindeki hükümlerin süresi 
müsait değildir. 15 dakika içerisinde bir grup teşekkül 
ettirmeye, bu grupun toplantısını yapacağını önce
den ilân etmeye, ilân edilmiş olan bu toplantıda se
çim yapıp, iki değerli milletvekili arkadaşımızı grup 
başkanvekili sıfatına kavuşturmaya, bu 15 dakikalık 
süre zaten müsait değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele bir parti içi me
sele değildir. Bir siyasî parti grupunun teşekkül et
mesi, o partinin kendi iç meselesi değildir. Doğrudan 
doğruya grupların Anayasadan doğan hakları vardır, 
kanunlardan doğan hakları vardır, Meclis İçtüzüğün
den doğan hakları vardır. Bu hakların kullanılabil
mesi için, birtakım merasimlerin ve şartların yerine 
gelmiş olması icabeder. 

Bir siyasî parti için, Meclis çatısı altında 10 mil
letvekiline sahip olmak ilk şarttır; ama bu şarttan 
sonra, o siyasî partinin bir grup kurma iradesini mer
kez karar organında alması lâzımdır. Bu iradeyi, ken
di tüzüğü çerçevesi içerisinde, hukuka bağlı ola
rak ifade etmesi lâzımdır. 

Ayrıca, bu iradenin, bir grup içyönetmeliği metni 
hazırlaması ve o metni de Meclis Başkanlığına sunu
lacak yazıya eklemesi zorunludur. 

Yine bu metinde, Millet Meclisi Grupunu teş
kil edecek üyelerin salt çoğunluğunun imzasının bu
lunması zorunludur. Aksi halde, bu hükümleri sade
ce şekil kuralları olarak kabul edersek, Meclis çatısı 
altında her gün 10 tane grup kurulur, 10 tane grup 
feshedilebilir. Burada sıkışık bir durumda kaldığımız 
zaman, muhalefet olarak herhangi bir konudaki söz 
hakkımızı uzatmak istediğimiz zaman, muhtelefet par -
tisi milletvekillerini onar kişilik gruplara ayırırız, dı
şarıdaki birtakım partilerin ismini kullanarak, bu fi
lanca partinin grupu haline gelmiştir diye, «Biz grup 
kurduk» deriz. 
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Bakarsınız bir anda Meclis çatısı altında 5 tane 
grup teşekkül etmiş, iki saat sonra o gruplar yeniden 
grup olmaktan çıkmış.. Bu türlü oyunlara demokrasi
nin bünyesi müsait değildir. 

Demokratik rejim, inandırıcı olmakla ayakta ka
lan bir rejimdir. Demokrasilerde millet iradesinin tem
sili, o iradenin hukuk ölçüleri içerisinde, ahlâk ölçüle
ri içerisinde temsil edilebilmesi suretiyle yürütmekte
dir. Bütün bu ölçüleri ortadan kaldırdığımız takdirde, 
bugün için kazançlı görülse dahi, Meclis Başkanlık 
Divanında bir üyenin kazanılması imkânını, komis
yonlarda komisyon Başkanlık Divanlarının ele geçiril
meli imkânlarını verse dahi, yarın bunun meydana ge
tirebileceği büyük zararları karşılamaya hiç birî  
mizin gücü yetmiyebilir. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatımla ifade ettiğim 
gibi, şu anda, Meclis çatısı altında Cumhuri;/etçi Gü
ven Partisinin mensuplarının meydana getirdiği bir 
grup yoktur. Belki 10 milletvekili vardır; 9 tanesi Gü
ven Partisi sıralarında oturan, birisi de henüz, gerçek
ten; ben ödünç olarak, kiralanmış olarak verildim mi, 
verilmedim mi konusunda.. (D. P. ve C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica ediyo
rum Sayın Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Karar 
vermediği için, Adalet Partisi sıralarında oturan, 10 
milletvekili arkadaşımız vardır. 

Öyleyse, ortada teşekkül etmiş bir grup bulunma
dığına göre, iki aydan beri çalışmamış olan Meclisin 
böyle bir muvazaa uğruna daha fazla oyalanmama
sı lâzımdır. Derhal, daha önce Başkanlık Divanı ile 
ilgili tespit edilmiş oranlar üzerinden seçimlere geçil
melidir ve Meclisimiz memleket meselelerine el koya
bilmelidir. 

Yüce Heyetinize Sayın Başkana Saygılar sunarım. 
(D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz
can. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurunuz efendim. (C. 
H. P. ve D. P. sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

Efendim rica ediyorum, Sayın Övet rica ediyo
rum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzin verirse
niz, bir noktayı öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Burada ola
nak tanıdığınız müzakereler, İçtüzüğümüzün 64 ncü 
maddesi gereğince ise.. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O takdirde iki 

lehte iki aleyhte üye arkadaşımıza söz vermiş bulunu
yorsunuz. Ancak, sözlerin konusu olan usul, acaba 
Güven Partisinin grup kurmasıyla mı ilgilidir; ko
misyonların çalışması, dolayısıyle Danışma Kurulu 
toplantısının yarına ertelenmesiyle mi ilgilidir? 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının ve komisyon
ların kurulmasının ertelenmesiyle ilgilidir efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu itibarla, 
İçtüzüğün 64 ncü maddesinin sonunda oylamaya arz 
edeceğiniz husus.. 

BAŞKAN — Lüzum görürsem efendim, lüzum gö
rürsem. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Arz edeceği-
ğiniz husus acaba Güven Partisinin grup kurup kur
maması hususu mudur?. Açıklar mısınız?. 

BAŞKAN — Hayır efendim; sadece ertelenme
siyle ilgilidir efendim. Usul hakkında o bakımdan söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Değerli arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Bilhassa 
grup yönetmeliklerinden bahseden iki sayın arkadaşı
mın mütalaalarının bir dikkatesizlikle malul oldu
ğunu sözlerimin başında ifade etmeye mecburum. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi grup üyesi arkada
şım, Sayın Demokratik Parti grup üyesi arkadaşım, 
lütfedip kendi grup yönetmeliklerini okusunlar. O yö
netmeliğin adı aynen şöyledir: «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu İçyönet-
meliği» veya, «Demokratik Parti Grupu İçyönetme-
liğil» dir. Yani, «Millet Meclisi Grupu İçyönetmeliği» 
veya «Senato Grupu İçyönetmeliği» diye bir içyönet-
melik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bü
tün gruplarda halen mevcut değildir. Mevcut uygula
ma.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Adalet 
Partisi.. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Müsaade buyu
run, müsaade buyurun. Adalet Partisi de aynı, Güven 
Partisi de aynı, Lütfen.. Ben başka hiçbir belge gös
termiyorum; lütfedin.. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum karşılıklı 
konuşmayınız. Sayın Bozatlı, cevap vermek zorunda 
değilsiniz efendim. Konu üzerinde konuşunuz saym 
Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Lütfedin, emre
din, getirtin kendi.... 

BAŞKAN — Konu üzerinde konuşun, cevap ver
mek zorunda değilsiniz efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Konu üzerinde 
konuşuyorum. 

Bir yanlışlık yapılıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Lütfetsinler, ko
nuşan arkadaşlarım kendi grup yönetmeliklerini getir
sinler, grup yönetmeliğinin, ad'a taalluk eden kısmı
nı, müteakip maddelerini tetkik etsinler. Bütün grup
lar için diyorum, yalnız bu iki grup için demiyorum. 
Grup yönetmeliğinin adı ve muhtevası budur: «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grupu şeklindedir. 

Bir defa, evvelâ bu yanlış tahlilden vazgeçmiş ol
mak gereğini ifade ederek söze başlıyorum. 

Şimdi buradan kendi görüşümü anlatacağım. İşinize 
gelir, uyar, uymaz, ayrı konu; ama belge veriyorum, 
lütfen getirtin diyorum; rica ediyorum, getirtin kendi 
grup içyönetmeliğinizi, bir defa daha okuyun; unut
muş olabilirsiniz, hatırınızdan çıkmış olabilir; lütfe
din. 

Şimdi, ben kendilerini saygıyle dinledim, dikkat
le dinledim; siz de beni dinleyeceksiniz. (C.H.P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müdahale 
etmeyiriiz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) —Şimdi sayın ar
kadaşlarımın bahsettikleri bir grupun durumuna ge
lince, her halde onu benim kadar kesinlikle biliyorlar 
kendileri de. Şu ana kadar, hatta şu anda, bu Parti
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupunun mev
cut olduğunu, bu içyönetmeliğinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine hitap eden ve onu ihtiva eden içyö
netmeliğinin halen tatbik edilmekte olduğunu bilmeleri 
gerekir. Bir defa, burada çok kesin bir hata içinde
yiz, başlangıç noktası olarak. Bu, grup içyönetmelik-
lerlinin, muhtevası içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine hitap etmiş olması; ayrıca, Türkiye Büyük Mil
let- Meclisine bağlı her meclis grupunun ne şekilde 
yönetileceği hususu ayrıca bu yönetmeliğin içinde 
tek bir yönetmelik olarak yer almaktadır. Bunu bil
hassa belirtmek istiyorum tekrar tekrar. (C.H.P. sıra
larından «Ne fark eder?» sesleri) 

Çok şey fark eder sayın dostum. Biraz evvel ifa
de ettim, dedim ki, halen bir partinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupu olarak vazifeye devam et
tiğini tebliğlerinden, vesaireden duyuyoruz, her hal
de siz de duyuyorsunuz. Malumunuz, her partinin bu 
Meclis çatısı altında üç tane grupu var: Birisi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grupu, diğeri Millet Mec
lisi Grupu, diğeri Senato Grupu. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bu ondan 
değil. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müdahale 
etmeyinliz. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — O itibarla, bü
tün partilerin grup yönetmelikler1! tek bir yönetme
lik halindedir ve hitabettiği grup da, Türkiye Büyük 
Millet Mellisi Grupudur. Bu yönetmeliğin içinde ay
rıca detaya inilerek, «Millet Meclisi Grupu şöyle yö
netilir, Cumhuriyet Senatosu Grupunda şöyle olur 
veya başka bir kurulun seçimi şöyle yapılır» şeklinde 
ifade edilmiştir. 

Tekrar tekrar şunu söylemek istiyorum: Halen 
bahsettiğiniz bu Grupun yönetmeliği de var, tatbik 
de ediliyor ve grupu da var. (C.H.P. sıralarından gü
rültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İyi atıyor
sun iyi 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ne alâkası var bun
ların? 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Transfer konusun
dan bahset. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, yerinize 
oturunuz ve sesinizi çıkarmayınız lütfen. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi, sizin 
kastettiğiniz, bizim konumuz değil, konumuzda değil 
o. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şimdi değerli 

arkadaşlarım, gelelim diğer bir konuya: Meclislerde 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Anayasanın 
öngördüğü espriye göre, çoğunluğun hükümet kur
ma ve Parlamentodan, çoğunluğun güvenoyu ile ikti
dar olma esprisinde ve millî iradenin dayanağı oldu
ğu esasında, zannediyorum hiç kimsenin en küçük 
tereddütü yoktur. 

Bir ülke tasavvur edin: Demokratik yönetimin 
gereklerine göre, parlamento çoğunluğuna dayalı hü
kümet kuralım. Hükümet sorumluluğunu, o parla
mentodaki çoğunluğun güvenine ve onun güveniyle 
kurulmuş hükümete görevi tevdi edelim. O parlamen-
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tonun güvenoyu verecek meclisinde azınlıkta kalan, 
rrtttftâ-lefet görevini ifa eden diğer bir grup kalksın, 
meclis içinde çoğunluk kendisirtdeymiş gibi davra
narak, Meclis içindeki yönetimi kendi elinde tutma 
idtfîâSinda BülunSün. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne alâkası 
var bunların? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sayın Övet, 
rtca ediyorum. 

VAHİT BOZATL1 (DeVarrila) — Bunun, millî. 
irade ile izahı nasıl Vaöihr? Ve ben bir şey söyleye
yim değerli arkadaşlarım, kusura bakmayın, bir şey 
söyleyeyim; ben, azinlikta öMufumu biMiğim bir 
toplantıda, millî iradeye inanıyorsam, demokrasiye 
inanıyorsam, azınlıkta olduğum bir toplulukta, buna 
Parlamento içinde yok, «grupların çoğunluğa katıl
ması gerekir - Bütçe - Plân Komisyonu hariç - ba
ğımsızlara hâk tanınmaz» gibi, birtakım, millî iradeye 
uymayan buluşlarla veya iddialarla, azınlığın Meclis 
yönetimini elinde tutması gibi, başkasına ait millî ira
deyi kendi cebinde bulundurma veya onu taşıma lü
zumunu duymam ve buna tenezzül etmem ve derim 
ki, mademki... (D. P. sıralarından, «Meclis Başkanına 
nasıl rey verdiniz?» sesleri, gürültüler.) 

Müsaade buyurun... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Bunları hiç 
olmazsa sen söyleme, alâkası yok. 

BAŞKAN — Sayın Övet, rica ediyorum efendim. 
Sayın Ölçen, arkadaşların sükûnetle oturmalarını 

sağlayınız efendim, rica ediyorum. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Benim görüşüm. 

Ve ben, böyle azınlıkta olduğumu, muhalefet görevini, 
iktidar kadar, çoğunluk kadar şerefli muhalefet gö
revini yüklenen bir üye olsam, bana ait olmayan bir 
yetkiye sahip çıkmak gibi abesle uğraşan veya millî 
iradeye ters düşen bir tutuma tenezzül etmem. (A.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir taraftan, bir grupa hükümet sorumluluğunu 
vereceksiniz veya Parlamento çoğunluk sorumluluğu
nu vereceksiniz diğer taraftan, o hükümetin ken
di programına göre çıkarmakla mükellef olduğu, yap
mak istediğini, mesuliyetlerinin gereği olan faaliyet
lerini engellemek için, Meclis içindeki çoğunluğun 
başka bir grupun elinde olmasını isteyeceksiniz. Bu, 
tam bir çelişkidir. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Çoğunluk olma
dan niçin iktidar oldunuz? Önce çoğunluğu sağlayı- * 
nız, 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen gürültü etme
yin efendim. 

Sayın Bozatlı, bir dakikanız kaldı, cürniehizi bâğ-
lâyinız efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bitiyor sayın 
Başkanım. 

Azınlık azlnltkta öldüğünü kabul etmeli, çoğunluk 
çoğunlukta olduğunu kabul etmeli Ve her birinin 
Anayasa gereğin** sorumluluğu Ve yfctltileri neyse, 
oriü kullanma imkânım tanımaya mecburuz. Danış
ma Kurulu da dahil, bu Meclisi birtakım çelişkili,. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, vaktiniz bitti, cüm
lenizi bağlayın. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — .... Millî irade 
ile izah imkânı olmayan iddialarla işgal etmeye hak
kimiz yoktur. Büttü yaban arkadaşlar, bugün de, ya
rın da maddî ve manevî büyük mesuliyet altında ölah 
arkadaşlarımızdır. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayın efendim, rica 
ediyorum efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Kendilerine ya
zıktır. Bu memleket bizden hizmet bekliyor. Bu Par
lamentonun çalışmasına engel olmamaya davet ediyo
rum ve bekliyorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunarım. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hadi oradan Sel-

lefyanın avukatları. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. * 

TAN KUT AKALIN (Kırklareli) — Hizmetten 
kaçan sizlersiniz, hizmetin yapılmasına sizler engel 
oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tankut Akalın, rica ediyo
rum, müdahale etmeyin, rica ediyorum. 

Sayın Bozatlı, teşekkür ederiz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, usul tartışmasını, günde
min bir maddesinin ertelenmesiyle ilgili olarak açmış 
bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarıma cevap vermek istiyorum: 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin sayın Grup Başkarı-
vekillerinin yazıları, dün de ifade ettiğim gibi, saat 
14.45'te Kanunlar Müdürlüğümüze intikal etmiştir. 
14.55'te de Başkanınız olarak bana intikal etmiştir. 
Giyinmiş, kürsüye çıkmak üzere odamdan çıktığım 
anda yazıyı almış bulunuyordum. Bu itibarla, ko
nuyu enine boyuna incelemek imkânından mahrum 
idim. Bu itibarla da bir grup kurulduğu ifade edilmiş 
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idi. Bu grupun İçtüzüğe ve Siyasî Partiler Kanununa 
göre uygun bir şekilde kurulup kurulmadığını tahkik 
imkânı mevcut değildi. 

Bu bakımdan, dünkü görüşmelerimizde, bu ko
nuyu bugüne erteledim ve derhal de Danışma ku
rulumuzu dün saat 16.30 da, bugün de 10,30 da 
toplantıya çağırdım. Danışma Kurulumuzda bu ko
nulanda tezekkür etmek niyetinde idim ve düşün
cem bu idi. Fakat, dün de, bugün de Danışına Ku
rulumuz toplanmak imkânını bulamadı. Bu itibarla, 
konuyu bu yönleri ile tartışmak imkânını bulamadık. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Neden bula
madık? 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu topla
namadığı için. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Niçin gel
mediler? 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Niçin gelme
diler? 

BAŞKAN — Efendim, onu arkadaşınıza soru
nuz. Sayın Aygün yanınızda oturuyor. Kimin gelme
diğini siz de biliyorsunuz. 

Efendim, rica ediyorum, bunu açıklamak zorun
da değilim, herkesin bildiği bir konu. Rica ediyo
rum. 

Sayın Ataman, siz çok tecrübeli bir parlamenter
siniz. Rica ediyorum. 

Bu itibarla, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Da
nışma Kurulumuzu, bu konuları görüşmek için ya
rın tekrar saat 11.00'de toplantıya çağırmış bulunu
yorum., 

Danışma Kurulumuzda konu bütün yönleriyle, 
bütün boyutlarıyle tartışılacaktır; alınan karar tas
viplerinize sunulacaktır. 

Bu nedenlerle, Başkanlık Divanı üyeleri ile Ko
misyon üyelerinin seçimi için 8 ocak 1976 perşembe 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi ka
pat iyorumj 

Kapanma Saati : 15.48 
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Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

. 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 
1. — Başkan vekilleri, İdareci Üyeler ve Divan 

üyeleri seçimi. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




