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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî Memur-
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine 
dair 97 sayılı kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının iadesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu, tasarının geriverile-
eeği bildirildi. 

içişleri Bakanı Orhan öztrak'ın, C. Senatosu 
tsltanbul Üyesi Rıfat öztürkçine ve 5 arkadaşının, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3056 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
ceüvelin , Emniyet Genel Müdürlüğü kısmımda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
Vö 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in, 
5247 sayılı fatanlbul Ünüversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergeleri, kaJbul 
olundu. 

Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının gündemde bulu
nan bütün işlerden de önce ve ivedilikle görüşül -
meşine dair önergesi, yapılan görüşmelerden 
sonra açık oya sunuldu ve kaibul edildi. Tasarı
nın tümünün görüşülmesine bir süre devam olun
du. 

2.1 Ocak 1965 Perşemhe günü saaıt 15 te top
lanılmak üzere (saat 21,15 te) birleşime son' ve
rildi. 

Başkan 
Fuad Sirmen 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

C. Senatosundan gelen işler 

1. — İstanbul Milletvekili Naci ökteın ve 8 ar
kadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fari
ka Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve men
şe işaretleri hakkında kanun teklifi (M. Mecli
si 2/160, 2/297; C. Senatosu 2/140) (M. Mecli
si S. Sayısı : 526, C. Senatosu S. Sayısı : 525) 
(Adalet Komisyonuna) 

t>m<t 



B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Fuad Sürmen 

KÂTİPLER : VeH Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşUar. Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, ismi 
okunan arkadaşlar lütfen burada olduğunu yük
sek sesle ifade buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ismi okun
duğu halde, burada o anda bulunamayıp da son
radan gelen arkadaşlar, birer birer, isimlerini 
kaydettirsinler: 

Adana Kemal Sarıibrahimoğlu, Aydın Şükrü 

.1. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'ın 
geçen tutanak özeti hakkında demeci ve Başka
nın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın, zabtı 
sabık hakkında söz istiyorsunuz. 

İçtüzüğün zabtı sabık maddesine göre konuş
manızı rica ederim. 

ORHAN APAYDIN (Ayılın) — Sayın ar
kadaşlarım, içtüzüğün zabtı sabık hakkındaki 
maddesine uygun olarak konuşacağım. Sayın Re
is müsterih olsunlar. 

Sayın arkadaşlarını, dün Yüksek Genel Ku
rul Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimine ait 
bir kanun tasarısını müzakere etmiştir. Fakat 
dünkü zalbıtlar tetkik edildiği takdirde ve bu 
kanunun tatbikatında bu zabıtlara müracaat 
edildiği takdirde, şayanı hayret bir şekilde mü
şahede edilecektir ki, kanun tasarısı bir tarafa 
bırakılmış, kanun tasarısı ile alâkalı ohnıyan 
birtakım şahsi meseleler buraya getirilmiş, bura
da müzakere edilmiş ve zaibıtlara da dercedilmiş-
tir, 

Koç, Ankara Bülent Ecevit, İzmir Lebit Yurd-
oğlu, Konya Kadircan Kaflı, Kırklareli Abdur-
raıhman Altuğ, Kırklareli Hasan Tahsin Uzun, 
İstanbul Saadet Evren, Gaziantep Miıthan San, 
Kars Bahtiyar Vural, Muğla Turan Şahin, Ço
rum Jvfuri Ahıskahoğlu, Gaziantep Ali İhsan Gö
ğüs, Balıkesir Fennî îslimyeli, Bolu Kemal De
mir, Niğde Ramazan Demirsoy. 

Muhterem arkadaşlar; çoğunluğumuz vardır. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü zabıtlarda 
parti grupları adına konuşan arkadaşlarımız, İç
tüzük hükümleri, şahsiyatla uğraşmayı men et
tiği halde - hattâ İçtüzük yasak tâbirini kullanır -
bol bol şahsiyatla uğraşmışlar, şahsiyatı iki cep
heli; bir yandan birbirlerini itham ve bir yan
dan da şahıslarının medlhiycleri şeklinde sözleri 
burada sarf etmişlerdir, bunlar da maalesef za
bıtlara geçmiştir arkadaşlarım. Saded dışına çı
kılmıştır; dünkü zabıtlar tetkik edildiğinde mü
şahede edilecektir. Hatipler saded dışına çıkmış
lar ve Reis bunlara müdahale etmemiş, karşılıklı 
sataşmalarla müzakereler eığrından çıkmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, dünkü zabıtları tetkik 
ettiğimizde kanun tasarısının bir tarafa bırakıl
dığını görüyoruz. Bunun yanında zabıtlarda ne
ler var? Hürriyet Partisi nasıl kurulmuş, Hürri
yet Partisi nasıl feshedilmiş; çıplak mı feshedil
miş, çıplak ol m ıy arak mı feshedilmiş. Medeni 
Berkle ne konuşulmuş. Zabıtlarda bütün bunlar 
yer almıştır. Bunları söyliyenler de parti lideri 
durumunda olan arkadaşlarımızdır. Seçim Kanu
nunu müzakere ettiğimize göre Hürriyet Partisi
nin kuruluşuyla 'bir alâkamız yok. Hürriyet Par-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 43 
tisinin kuruluşu, feshedilişi gibi meselelerle uğ
raşmaya vaktimiz yoktur muhterem arkadaşlar. 
Memleketimizin büyük birçok dâva ve meseleleri 
vardır. Lider durumunda olan arkadaşların bun
lar üzerine eğilmeleri, bunlar üzerinde mütalâa 
serd etmeleri lâzımgelirken, zabıtlara lüzumsuz 
yere bâzı mevzular intikal ettirilmiş. Yüksek Ge
nel Kurul saatlerce meşgul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, zabıtlarda maalesef 
yine parti lideri durumunda olan, ağırlığı olması 
lâzımgelen bir arkadaşımız partilerinden istifa 
eden milletvekilleri hakkında yakışıksız, hafif 
sözler sarfetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz şahsan alınmış 
değiliz. Bu nihayet milletvekilliği müessesesine 
bir taarruzdur. Çok rica ederim, dünkü müdaha
lemi bu mânada alınız. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu memleket
te bağlı, angaje politikacılardan ziyade, fikri hür, 
vicdanı hür politikacılara ihtiyaç vardır, zaru
ret vardır. (Soldan gürültüler) Evet arkadaş
larım. 

BAŞKAN —• Sükûnetle dinleyiniz lütfen. 

ORHAN APAYDIN (Devamla) — Sayın 
Ekrem Alican kendisini düşünmüştür, bu sözleri 
kendisine göre sarf etmiştir demiyeceğim, benim 
nezaketim buna mânidir. Fakat, Sayın arkada
şımız maalesef sözleriyle tavzih etmemiştir, mü
dahalecinize "rağmen, partilerinden ayrılan birta 
kim arkadaşlarımızı, burada tekrar edemiyeceğim 
ve maalesef zabıtlara geçen yakışıksız sözlerle 
hafife almak yoluna gitmiştir. Bunları bu zabıt
lara dercettirmek doğru değildir muhterem ar
kadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, parti lideri duru
munda olan arkadaşlarımızın bilhassa bu mese
lelerde çok hassas, çok titiz, örnek olucu tarzda 
hareket etmeleri lâzımdır. Benim mâruzâtım 
dünkü zabıtlara mütaallik olarak bu hususlara 
istinadediyor ve muhterem arkadaşlarım Riya
setin de bu meselelerde Meclisi fuzuli yere meş
gul edecek, esas meseleden, gündemi teşkil eden 
meselenin dışında bâzı şahsî meselelerle meşgul 
edecek yollara gidilmemesini temin etmesi vazi
fesidir; karşılıklı sataşmalara gidilmemesini te
min etmesini de bilhassa rica etmek durumun
dayız. Bu hususları arz etmek için sizin vaktinizi 
işgal ettim. Hürmetlerimle. 
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ALÎ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Ne hususunda söz istiyorsu

nuz? 
ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Gündem 

hakkında. 
'BAŞKAN — Hangi gündem hakkında? 
ALÎ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Günde

min 1 nci maddesi hakkında. 
BAŞKAN — Bugünkü gündem hakkında; 

evet efendim. 
Gündem dışı söz istiyenler var. Onlara 

söz vereyim, ondan sonra. 
I Muhterem arkadaşlar, zabtı sabık hakkında 

konuşan arkadaşımıza Başkanlığın vereceği 
cevap şudur: Arkadaşımızın aslında hakkı 
vardır. Bütün partiler, grupları adına konu
şanlar dalhi, <bu Meclis hayatında görülmüş
tür ki, fikirlerini ifade ederken bazan fikirde 
durması lâzıımgeldiğ!nden fazla karşı fikri 
müdafaa eden arkadaşların durumuna ilişmek
tedirler. Riyaset ibu vaziyette daima ikazını, 
iihtarını yapmaktadır. Sayın arkadaşımızın, 
dün 6,5 saat devam eden müzakerelerde bu 
hususta bir müdahalede bulunmayıp, veyahut 
en son dakikada usul hakkında söz istiyorum, 
diyerek müdahalede bulunmak istemesi ve onu 
bugün zaptı sabık hakkında görüşme taüeıbi 
ile buraya getirmesi, bilmiyorum kendilerinin, 
bu gibi muamele meclis .hayatında 3,5 sene
dir geçtiği halde, yalnız dünki celseye has-
retaneleri ve dünkü celsede bilhassa kendi 
kardeş!)3rine vâki olan bir durum üzerine bu
raya getirmiş olmaları,.. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Yakış
maz,.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Yakışmaz diyemezsiniz, Reise karşı saygılı ol
manız lâzımgelir. (Dün size bir ihtar verdim, 
Ibugün yeniden bunu tekrar ettirmeyiniz. Za
bıt elimdedir; Ekrem Alican arkadaşın söy
lediği sözler elimdedir. O sözler üzerine sizin 
yerinizden kalkarak yüksek sesle söylediği
niz sözler de burada, zabıttadır. O sözılter de 
yakışık almıyan sözlerdir. Benim bu vesile 
ile bütün arkadaşlarımdan ve grup sözcülerin
den Başkan olarak ricam şudur: Mevzuu mü
zakere olan konu hakkındaki görüşlerimizi 

ı ifade edelim. Bu görüşlerimizi takviye ede-
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öeğiz diye bu görüşün aksinde /bulunan arka
daşların mazideki durumu, evvelki sözlerini 
burada dile getirmek esası ile alakalı değil
dir. Riyaset zaman zaman 'ihtarını yapmak
tadır. Fakat Kiyasetin ihtar yapmasına rağ
men arkadaşlarımız karşilıklı Ibu yolda hare
ket etmektedirler, 

Orhan Apaydm'a bu (bakımdan teşekkür 
ederim; bana Yüce Heyetten bu hususta tek
rar ricada (bulunmak fırsatını verdiği için. 

2. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Hükümetin çok taraflı NATO 7iükleer gücü
ne katılmayı kabul etmemesinin ve üstelik 
Sovyet Rusya Parlâmento Kurulu Başkanı 
Podgorni başkanlığındaki kurulun Türkiye 
gezisinin bu sıraya raslamasının dış ülkelerde 
yarattığı tepkilere ve yorumlara dair yaptığı 
konuşması ve Dışişleri Bakan Vekili Kemal 
Satır'm, sözü edilen konuların 2 - 3 gün için
de Yüce Meclise açıklanacağı yolundaki cevabı. 

BAŞKAN — Şimdi .gündem dışı Faruik 
Sükan arkadaşımız söz istemiştir. Gayet kısa 
oîlmak şartiyle kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Mil
letvekilleri; Türkiye'nin ıgüvenliği ve savunma
sı ile ilgili ve aynı zamanda dış politikamızın 
istikameti bakımından da ıbüyiik önem taşıyan 
iki konu hakkında maruzatta bulunmak ve bu hu
suslarda Hükümetin izahat vermesini istemek 
için gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Birinci konu, Türk Hükümetinin, çok taraflı 
NATO nükleer vurucu kuvvetine, (MLF) katıl
mayı ret kararının ilânı hâdisesi, 

İkinci konu da, Potgorni Başkanlığındaki 
Sovyet Heyetinin memleketimizi ziyaret etmesi 
hâdisesi, 

«Geçen hafta bütün dünya basını, siyasi çev
releri radyo ve televizyonları Türk Hükümetinin 
NATO'ya bağlı çok taraflı atomik vurucu kuv
vete» katılmayı ret kararı üzerine çeşitli tefsir
lerde ve memleketimiz hakkında çok değişik ha
berler neşretmiş bulunuyorlar. Konu aktüalite
sini bugün de muhafaza ve tepkileri devam etmek
tedir. Bu ret kararının bilhassa NATO camiası
na dâhil devletler nezdindeki tesirleri ehemmi
yetle işaret edilmeye değer. Bunun Amerika 
Birleşik 'Devletleri, ingiltere ve Almanya'da 

21.1.1965 O : 1 
şüphe ve endişe, istifhamlar yarattığı anlaşılıyor. 
Diğer taraftan iki gün önce Varşova'da toplanan 
Doğu Avrupa Komünist ülkeleri Zirve Konfe
ransında, siyasi komitenin gündeminin ana mad
desinin «Türkiye'nin katılmıyacağını ilân etti
ği çok taraflı NATO vurucu kuvveti» tasarısı

nın teşkil etmekte olduğu bildiri'limektedir. Sov
yet Rusya ve Komünist blok basın ve yayın vası
taları çok taraflı atomik vurucu kuvvetin teşkili 
mevzuunda Batılılara, NATO'ya, Amerika, in
giltere ve Almanya'ya şiddetli hücumlarda bulun
maktadırlar. Muhterem arkadaşlarım, takdir bu
yurursunuz ki, mesele çok önemli bir mahiyet 
arz etmektedir. Evvelemirde memleketimizin 
savunması ve güvenliği ile ilgili bir konudur. Ay
rıca NATO'ya dâhil bir Devlet olmamız hasebiy
le NATO ile münasebetlerimiz bakımından da 
mesele önem taşımaktadır. 

Geçen yıllarda Türkiye'deki sabit füze rampa
larının artık demode olmuş savunma silâhları ol
maları sebebiyle sökülmesi hâdisesi üzerine yine 
Ibu kürsüden Hükümetin dikkatini çekmiş ve yapı
lan neşriyat üzerine Türkiye'nin haricî politi
kasının istikameti hakkında tefsirlerin mahiyeti
nin açıklanmasını talebetmiştik. Bunun üzerine 
bu rampaların sökülmesi hâdisesi üzerine Hükü
met muhtelif vesilelerle, demode olmuş füze ram 
palan yerine Türkiye'nin güvenliği ve emniyeti
nin daha modern silâhlarla hareketli, uzun men
zilli atomik başlıklı Polaris füzeleri vasıtasiyle 
temin edileceği hususunu burada beyan etmişti. 
Acaba alman bu karar ile NATO tarafından ga
ranti altma alman bu savunma sistemimizdeki çe
lişmede her hangi bir tereddüt hâsıl olmıyacak mı
dır? Müdafaa sistemi, NATO tarafından Tür
kiye'nin güvenliği bakımından bu anlaşma mâni 
teşkil etmiyecek midir? 

Diğer taraftan Podgorni Başkanlığındaki Sov
yet Heyetinin Türkiye'yi ziyareti gerek memle
ketimiz dâhilinde gereken hariçte çok şiddetli 
tesirler yaratmakta ve tepkilere mâruz kalmak
tadır. 

Aziz arkadaşlarım, NATO savunma sistemi 
içerisinde mütalâa edilen nükleer vurucu kuvve
te iştirak etmeme kararının, Sovyet Heyetinin 
Türkiye'de bulunduğu bir sırada ilân edilmesi, 
o zamana kadar gizli tutulması, yürütülegelmek-
te olan Türk dış politikasının istikameti hakkın
da şüphe ve endişeler yaratmıştır. Her yerde ve 
herkes tarafından şu sual sorulmaktadır: «Türk 
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M. Meclisi B:43 
haricî politikasında mihver mi değiştirilmek is
teniyor?», «Büyük Atatürk tarafından tarihimi
zin en güç devresinde vücut ve şahsiyet bulan 
millî dış politikamizm temel prensiplerinden ve 
felsefesinden inhiraflar mı vâki oluyor?» 

Washington, Londra ve Bonn'un salahiyetli 
çevreleri, Türkiye'nin atomik güce katılmama 
kararının, Rusya'nın çok taraflı atom gücü pro
jesine şiddetle muhalefet etmesinden ileri geldi
ği noktasında da durmaktadırlar. 

Meselenin Podgorni ile yapılan görüşmelerde 
ele alındığı, aksine dair hiçbir resmî beyanın ol
madığı ifade edilmektedir. Keza Türk Hükümeti
ni bu karara sevk eden âmilin Kıbrıs meselesinde 
Sovyet desteğini temin etmek için verilmiş bir 
taviz olduğu söylenmekte ve yazılmaktadır. 

Türkiye'nin çok taraflı NATO nükleer kuv
vete katılma veya katılmamasının millî menfaat
lerimiz yönünden objektif ölçüler içerisinde mu
hasebe ve icmali nedir? 

Bu kararın siyasi ve iktisadi cepheleriyle ih-
tilâtları fayda ve mahzurları çok dikkatli bir su
rette tetkik ve hesabedilmiş midir? 

Muhterem milletvekilleri, bizler, Büyük Türk 
Milletinin mümessilleri T. B. M. M. azaları ola
rak, gerekli bilgilerle mücehhez bir surette ve tat
minkâr olarak bu soruları maalesef cevaplandı-
rabilecek durumda değiliz. Bu imkanlardan mah
ram bulunmaktayız. Çünkü, Hükümet, memle
ketimizin kaderi ile ilgili bu mesele hakkında 
T. B. M. Meclisine zamanında lüzumlu bilgileri 
vermemiş ve Yüce Meclisin görüş ve temayülleri
ni öğrenmenin fayda ve mecburiyetini hissetme
miştir. 

Türkiye'nin Batı'lı dost ve müttefikleriyle mü
nasebetlerine temelden müessir olabilecek bu ka
rarı bizler ve Türk umumi efkârı dış kaynaklar
dan öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin güvenli
ği, savunması ve millî menfaatleriyle çok yakın
dan ilgili meselelerin her yerden önce millî ira
denin yegâne tecelligâhı olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde münakaşa ve müzakere edilmesi 
lâzımdır. Hükümet maalesef hayati ve millî me
selelerde dahi kendisini Yüce Meclisin muraka
besinden uzak tutmak yoluna sapmak mı istemek
tedir? 

T. B. M. M nin görüş ve temayülleri alınma
dan, bu kutsi merci ikna edilmeden verilen ve 
ta,tbik edilen kararların, millî menfaatlerimizle 
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bağdaşamıyacağım ve Devletimizin dış itibarını 
zedeliyebileceğini ve dolayısiyle yurtta huzursuz
lukların âmili olabileceğini bir kere daha hatır
latmama müsaadelerinizi rica ederim. Bu itibar
la Hükümetin çok taraflı nükleer vurucu kuvve
te katılmama kararı sebeplerini açıklamasını, şüp
he ve endişeleri dağıtıcı mahiyette izahat verme
sini ve Türk - Rus münasebetlerinin son durumu 
ve inkişafları hakkında tatminkâr bilgiler lütfet
mesini hassaten temenni ve rica ediyorum. 

Teşekkür ve hürmetlerimi arz ederim. (Sol
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başbakan 
Yardımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Faruk Sükan arkadaşı
mızın dış politikamızla ilgili Rusların Türkiye'yi 
ziyaretleri ve Türkiye'nin NATO nükleer gücün
den niçin çıkıtığı hususundaki sorusunu şimdi 
hep beraber dinlemiş bulunuyoruz. Bir defa şu
nu kesin olarak ifade etmek isterim: Türkiye 
Hükümeti dış politikasını Atatürk'ün çizmiş ol
duğu millî politikadan inhiraf ettirmemiştir ve 
ettirmiyecektir. (Orta sıralardan «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) Bu bakımdan arkadaşımızın endişe
leri veya başkalarına izafeten endişeli gibi gö
rünmeleri bir mesnetten uzak bulunmaktadır. 
(Orta sıralardan, Bravo sesleri.) 

Şimdi, sormuş bulundukları hususlar birtakım 
teknik malûmatı Yüksek Meclise vermemizi 
icabettirmektedir. Bunun içindir ki, Yüksek He
yetinize en kısa bir zaman içinde, hemen 2 - 3 gün 
içerisinde bu cevapları teknik olarak arz edece
ğim. 

Yalnız peşinen şunu ifade edeyim ki; Türkiye 
nükleer güce katılmak kararını vermemiştir ki, 
çıkmak için bir karar almış olsun. Bu hususta 
şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları önümüz
deki Meclis toplantısında Yüksek Heyetinize arz 
edeceğim efendim. (Alkışlar) 

3. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
Anayasanın iki yıl içerisinde çıkarılmasını ön
gördüğü kanunlar dururken seçimlerle ilgili son 
kanun tasarısının öne alınmasının eldeki protoko
le aykırı düştüğü hakkında demeci ve Başkanın 
cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Ali Naili Erdem. 
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ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Muhterem 

ımilleittvekilleri, talbminen bir seme kadar evvel 
Sayın Meclis Başkanının Riyasetinde grup tenı-
ısilcilıeriyle yapılan toplantıda Hükümeti temsi-
len Sayın Turtanı ^eyzioğluı da bulunuyordu. 
Bu konuşımaıda bulgun (gündemimizde yer AİaiL 
ve protokole raptedilen Siyasi Partiler Kanu-
n/unun Anayasanın! 56 ncı ve 57 nei maddeleri
ne ve Anayasamın geçici yedinci ımıaddesine gö
re, iki sene içerisindel çıfcarılmıaısı lâzınngelen 
kanunlar cümlesinden olduğu ifade edilmiş ve 
bu görüş bütün gruplarea benimsenmek sure
tiyle bir protokole bağlıanımoışitır. Aynı priotokol 
Meclis Riyasetinde yapılanı her toplantıda ay
niyle kabul edilmiştir. En son Sayın Nüviıt Yet-
kin'in Hükümeti temsilem bulunduğu toplantı
da Siyasi Partiler Kanununun nmıtlak surette 
ihaltanm belli} (günlerinde görüşülmesi hususu 
kabul edilmiş ve ibıı şekilde protokole raptedil-
mişti. Bir imesele münasebetiyle yapılan zirve 
toplantıları vıe komisyon! huzurunda, huzutru 
memlekette teessüsü için Siyasi' Partiler Ka
nununun mutlak ısurette çıkari'lmiası ıhususu 
littiflakla mütalâa edilmiş ve bu yolda bir kara
ra da varılmıştır. Ehemmiyeti İbıı derece her 
toplantıda belirtilen ve bu yolda karara varılan 
ıbir Siyasi Partiler tKaınunnnun dün MuHıtê em 
Heyetinizde vâki konuşmalar ısonıunda (buıgün 
müzakeresini yapacağumuz {Millî Bakiye Kanu
nundan sonrayaı bırakılması ibu ıkanunun enem-
miyetoiyle kaKbili telnrf olımıasına imkân yoktur, 
kanaatindeyim 

(Bir hususu dalhıa belirtmek isterim : Bu teık-
liff iSayıın Coşkun Kımcıa'dan gelmiştir. Mec
lisler gündemlerine 'hâkimdir. Anealk, burada 
yapacağımız protlokıoliler; Meclisler gündemleri
ne bakimdir düşüncesiyle her seferinde ıtadil 
edilecekse İbu protokolleri şimdiden tanzim' et-
miyelim diye de itfıade etmişlerdi ve bu görüş 
orada bulunan ıgrup temjsileüerinin itdtıfalkiyle1 

kabul edilmişti. BUı derece ehemmiyeti olan bir 
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meselenin, bu derece Türtkiy© içdm. hayatiyet 
:anz eden bir kanunun buıgün diğer bir kamumla 
ıgıeriye bıırakılmıasınıı meselenin "ciddiyeti ile ka-
Ibili telif gömediğimizi «ara ederiz. Hürmetle
rimle. 

BİR BAYIN MİLLETVEKİLİ — Çankaya 
Protokolü ne oldu? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, Sayın 
Ali Naili Erdem'e Başkanlık şu noktayı arz et
mek lüzumunu hissetmektedir : Protokolü bera
ber yaptılk. Protokolün maltlbu ımetni de kendi 
ellerindedir. Zıanınedijyorumj protokolün adltmıcı 
maddesi, işlerin süratle çıkarılabilmesi için, 
evet muayyen işler, ınuayyen ıgünlene ayoLmnşıtı. 
Fakat bunun istisnasını ıalıtıneı ımıadde göster-
ınuektedi'r. Alltiınıcı madde laynen şöyle diyor : 
«Anayasanın 9(2 inci ınıaddesdnıe göre 'kurulan 
ıkarmıa komisyonlarla, Cumlhuriyet Senaitosun -̂
dan gelen kesinlhesap kanunlarımın ve ikinci 
,görüşülımesi yapılaeafc kanunların her günkü 
birleşimin baştarafımda! Başkanlığın tensilbede-
eeği sıra d'âftıilinde 'bütün işleme takdimen ımü-
ız'alkere edilmesi.»* 

Arlkadaşılıar, Yüee Meclisiniz, verilen bir 
önerge üzerine bar tasarının iher ilse, bütün iğ
lere taikdıimen görüşülmesine (karar verirse, 'buı 
protokol ile tasrih edilen ve ikendisiıne tajhsds 
edil'miiş ıgün dışında da göriişülmesdıni âmir bu
lunan diğen tasarılardan (Ba§,kanıWk bunu kıen-
di kendine nasıl ayırdedebilir? Bu protokol 
Yüee Heyetinizin tasvibi ile ımeriyeıte gkımâs. 
olmakla benaber, Yüce Heyeltiniz Devlet (haya
tında müstacel gördüğü işleri bütün, hattâ 
haklarında öncelikle görüşülmesi ıkararmı aldığı 
işlere de takdimen görüşülmesini karar altına 
alabilir. Binaenaleh, İbu bakımdan Başkanlığın 
gündem tanzimindelki tutumunda Yüksek Mec
lisin ittihaz buyurduğu kararlara aykırı bir 
husus yoktur. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen 
altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/772) (S. Sayısı: 797 ve 797 ye 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — Gruplar adma söz almış, arka
daşlara söz alma sıralarına göre, söz vereceğim. 
Ondan sonra da şahısları adına konuşacaklara 
yine sıralarına göre söz vereceğim. 

Biraz evvel de, geçen zabıt hakkında konu
şan arkadaşımızın mevzuubahis husus vesile
siyle arz ettiğim gibi, bilhassa grupları adına 
söz almış olan arkadaşların bundan evvelki gö
rüşmelerde ileri sürülen şahsi hususlara cevap 
vermek değil, kanunun tümü hakkında esas gö
rüşlerini ifade etmelerini rica ediyorum. 

Şimdi söz sırası Y. T. P. Grupu adına Saym 
Recai Dskenderoğlu'nundur. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RECAÎ İSKEN-
DEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; Hükümet tarafın
dan sevk edilip görüşmelerimize konu olan ka
nun tasarısı meri seçim kanunlarımızda bir ta
kım değişiklikleri derpiş eden ve^eçim siste
mimize ,bir takım yenilikler getiren bir hüvi
yet taşımaktadır. Bütün bu hüviyeti içinde iki 
esas hedefe yönelmiştir. 

1. Yürürlükte bulunan Nispî D'Hondt sis
teminin yerine nispî sistemi diğer bir şekli olan 
millî bakiyeler dediğimiz yeni bir sistemi getir
mek, 

2. Seçimlerin 1965 Haziranında yapılmayıp 
1965 Ekiminde yapılmasını Yüksek Meclisin ka
rarma sunmak. 

Partimizin bu iki husustaki görüşünü arz et
meden evvel anamuhalefet partisinin gerek Ko
misyonlarda ve gerekse bu kürsüde savunduk
ları prensiplerin asla yadırgayıcısı olmadığımızı, 
'hattâ programına ekseriyet sistemini yerleştirmiş 
bir parti olmaları hasebiyle normal ve meşru hak
ları olarak karşıladığımızı belirtmek isteriz. An
cak Parti program ve prensiplerinin savunıuculu-

(1) 797 ve 797 ye 1 nci ek S. Sayılı basma 
yazı 20 . 1 . 1965 tarihli 42 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır. 

ğunu bir tarafa bırakarak gerçeklerden uzak bir
takım polemiklere girişmiş olmalarını da konu
nun ehemmiyetiyle bağdaştıramadığımızı ifade 
etmek zorundayız. 

Sayın Milletvekilleri, tasarının ilk bölümünü 
teşkil eden ve nispî usulün D'Hondt sistemi ye
rine millî bakiyeler sistemini getiren bu kanun 
tasarısını yeni Anayasamızın metnine temel teş
kil eden espirisinden ayrı mütalâa etmeye biz 
imkân görmemekteyiz. Çünkü hepinizin bildiği 
gibi, yeni Anayasamız körpo demokrasimizin 
1946 ve 1960 arasındaki işleyişinin ortaya çıkar
dığı sosyal, ekonomik ve siyasi aksaklıklarını ön
leyecek birtakım tedbirler ve yeni müesseseler 
getirmiştir. 1961 seçimlerine yeni Anayasa tara
fından Devlet bünyesine getirilen teminat mües
seseleriyle birlikte eski tecrübelerden ders alarak, 
rejimin dejenerasyondan kurtarılması için Ana
yasamızın hüviyeti dışında diğer bir müessesesi 
olarak nispî usule D'Hondt sistemiyle gidilmişti. 
Ama, yakın tarihimizde cereyan eden sosyal ve 
siyasi olayların tesiriyle 1946 - 1960 arası siyasi 
ortam ve siyasi mekanizmanın nüksedeceğini mü
şahede eden Devlet bu sefer elinizde bulunan bu 
sisteme müracaat etmek zaruretini duymuştur. 

Kanaatimizce meselenin önemli yönü toplu
mlumuzun alt yapısındaki ikili müfrit akımın 
nedenini araştırmak, bulmak ve onu tedavi ve 
değerilendirmektir. Yoksa dün bu kürsüde uzun 
boylu falanın üç sene evvel şöyle demiş'liliği ile 
bugün başka bir zıt istikamette ifadede bulun-
muşluğu gibi lâflar edip 1946 - 1960 siyasi ede
biyatının muakıp ve mukallidi olarak alkış top
lamak değildir. O halde Türkiye'mizde iktidar 
ve muhalefetler normal demokratik yollardan 
neden el değiştirmemiştir? Neden siyasi mücade
lemiz ekonomik, kültürel ve sosyal açılar içinde 
cereyan etmiyor da, sen ben kavgası ile başlayıp 
tıkanıklıklarla sonuçlanıyor? 

Sayın arkadaşlarım; bu mesele üzerine sami
mî ve ciddî olarak eğilirsek görürüz ki, anase-
bep alt yapıdaki muhafazakâr akımın direnişi 
iıle üst yapı ve müesseselerdeki Batı uygarlığına 
yönelen devrimci akımın çatışmasmdadır. Bir 
başka deyimle dün burada ismi sık sık zikredilen 
yabancı müelliflerin eserleri tümüyle tetkik edi
lip sosyal bünyemizde geçirdiğimiz ve geçirmek
te olduğumuz olayların açısında değerlendirme-
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ye ve tetkike tabi tutulursa, görülür ki, idare 
edenlerle idare edilenlerin sitillerinin farklılığı 
yani idare edenlerin uygarlığa yönelen 'kültürel 
istidatlarının temin ettiği mesafe ile idare edi
lenlerin alabildikleri mesafe arasındaki uçuru
mun uzun veya kısa oluşundadır. 

İşte yukarda bahsettiğimiz gibi, yeni Anaya
samız kadrolar arasındaki siyasi stil farkının 
tevlidedeceği çatışmaları önlemek için getirmiş 
olduğu yeni müesseselerle Devlet bünyesinde bir 
istikrar sağlama durumunu nasıl aramış ise yi
ne siyasi ve sosyal stil bakımından toplumun ge
lişmesinde kaydettiği merhalelere göre parlâmen
tolar (yani yuvarlak tabiriyle Devlet) seçim sis
temlerini de ona göre yani, aktüel gerçeklere uy
gun olarak ayarlamak mecburiyetindedir. Bu iti
barla, filân zaman Alican veya Sırrı Atalay'ın 
böyle dedikleri halde bugün şöyle söylüyorlar 
gibi tenkid yollu sarf edilen beyanlarda ciddiyet 
ve isabejt payını biz görmemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Recai îskenderoğiu, bu 
konular üzerinde durmayınız, rica edeceğim. 
Şimdi kanunun esası hakkında konuşun. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Devamla) — 
izaha çalıştığımız fikrimizin silsilesinin kademe
lerini teşkil etmesi itibariyle... 

BAŞKAN — Bu lüzumlu bir kademe değil. 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Bunların örnelk ittihazında zaruret gördük. Bun
dan sonraki konuşmamızın metninde bu kabîl 
şeyler okmyacaktır. 

Kaldı ki, toplum içindeki grupların irili ufak
lı iradelerinin parlâmentoya intikalini âdil ve eşit 
bir surette eski seçim sistemlerimize nazaran bu 
tasarı daha geniş ölçüde sağlamaktadır. Hele 
1961 seçimlerinden sonra beliren yeni fikir akım
larının toplum içindeki güç ve taraftarlarının ne 
ölçüde olduğunu tesbit edebilecek olan bu sis
temin Devlet idare edecek kişi ve kadrolar için 
basiret yönünden ayrıca büyük bir kıymet hük
mü taşıması da bedihidir. 

Eğer bu tasarı umulan neticeyi verirse, ka
naatimizce sağlıyacağı en büyük fayda seçilenle
ri siyasi istismar, gerici tavizcilik ve partizan 
gayretlerden büyük ölçüde uzaklaştırmış olacak
tır. Şu hususu kesin olarak bilmemiz lâzınıdır 
ki, seçim sistemlerimiz ne olursa olsun, partiler 
ve Hükümetler, hangi güç ve kudrette bulunur-
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larsa bulunsunlar, Türkiye'mizde demokratik 
rejimimizin esas çözümü Atatürk ilkeleri dediği
miz prensipler içinde ancak hal yolu bulabile
ceklerdir. Bu tasarının getirmek istediği tedbiri 
biz parti olarak bu açıdan mütalâa ederek yeni
den seçilmek veya iktidarı kaybetmemek endişe
sini seçilen kadroların zihninden büyük ölçüde 
uzaklaştırarak devrim ilkelerini tahribe medar 
olan tavizci davranışlardan içtinabettireceği 
yolda değerlendirmekteyiz. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Muhterem milletvekilleri; yukarda sıraladığı
mız hususlar ve bu tasarıdan umduğumuz fayda
ların mutlak surette bir istikrar ve huzur geti
rebileceği ve bugünkü toplumumuzun çözüm is-
tiyen birçok problemlerine yeni Anayasamızın 
esprileriyle birlikte bir metot hüviyetinde bulu
nan bu seçim tasarısı, tek başına çözüm yolu bu
labileceği iddiasında değiliz. Aksine Anayasa
mızın vazgeçilmez unsurlarından olan dolayısiy-
le birer millî müessese hüviyetiyle Devlet yapı
sının demokratik düzen içinde anaunsurlarmı 
teşkil eden partilerimiz toplumumuzun temel 
problemleri bulunan ekonomik, sosyal ve kültü
rel problemlerine sosyal adalet ilkeleri içinde çö
züm yolları aramak istidat ve muvaffakiyetini 
gösteremez ve topluma yönelen fonksiyonunu 
kaybedip, kişisel ve grupsal çıkarlara kendilerini 
kaptırırlarsa, Devlet, fonksiyonunu kaybeden her 
müessesesinde olduğu gibi, bu müesseselerini de 
iptal etmek zaruretiyle karşı karşıya kalır. 

Tasarının ihtiva ettiği ikinci kısma gelince: 
Seçim Kanununun Anayasadan önce yürürlüğe 
girmiş olması ve bu yönden İkisi arasındaki ça
tışmanın Anayasa lehine sonuçlanması kanaatiy
le, ayrıca Anayasa hükümlerinin: Meclisler 
seçimleri öne almak hususunda bir karara var
madıkları takdirde seçimlerin dört senede bir 
yapılacağını ifade etmeleri ve 1965 Ekiminde 
dört senenin ancak sonuçlanmış olacağı kanaatiy
le Meclis, seçimlerin öne alınmasına-dair müc
bir ve lüzumlu bir sebep içinde bir müzakereye 
girmediği takdirde seçimlerin eldeki tasarının 
derpiş ettiği gibi Ekim ayında yapılmasını uy
gun mütalâa etmekteyiz. 

Yukarda sıraladığımız gerekçelere dayanarak 
grupumuz bu tasarıya müspet oy verecektir. Say
gılarımızla. (Sağ ve orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ze-
kâi Dorman. 
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M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ DOR-

MAN (istanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Millet Partisi Meclis G-rupunun 
şimdi arz edeceği görüşler dün müzakerelerden 
evvel tesbit edilmiş ve karara bağlanmıştı. Ada
let Partisi Sözcüsü, haksız ve icapsız olarak, 
partimize sataşmamış ve hakikatleri tahrife kal-
kı şmamış olsaydı... 

BAŞKAN — Sayın Dorman lütfen bu konu
lara dokunmayın. Esasa gelin lütfen. 

ÖMER ZEKÂÎ DORMAN (Devamla) — Ev
velce tesbit edilen bu metni arz ile iktifa edecek
tik. Şimdi bendeniz grupumuzun kanun tasa
rısı hakkındaki görüşünü ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasinin içinde 
yaşıyabileceği mânevi iklimin uzun ve tarihî bir 
gelişme sonunda tam mânasiyle teşekkül etmedi
ği bir memlekette, seçim sisteminin taşıdığı önem 
yerleşmiş bir demokrasiye sahip memleketlere 
nisbetle çok daha büyük, çok daha hayatidir. 

.Siyasi gelenekleri, hürriyeti için bir teminat 
olmaktan ziyade, bir tehlike teşkil eden ve soy
suzlasın iş bir particilik anlayışı yüzünden, küt
lelerin menrfî duyguılaırlla ibirbirleııiınidıeıı ayrıl
dıkları memleketlerde ise, seçim sistemini, if
ratları ve tehlikeleri önliyecek bir unsur olarak 
göz önünde bulundurmak gerekir. 

Millet Partisi Meclis Grupu bu umumi esasla
rın memleket gerçeklerinin partimizin başında ve 
bünyesinde bulunanların yıllardan beri savuna-
geldikleri prensiplerin ve adalet anlayışının ışığı 
altında, getirilen tasarı hakkında görüşünü ifa
de edecektir. 

Bu kanun tasarısı, evvelâ vatandaşın verdiği 
reyin boşa gitmemesini sağlamak suretiyle, ada
let anlayışına hizmet edecek mahiyettedir. 

Bir partinin, vatandaştan aldığı oy nisbetini 
aşan bir nisbette Mecliste temsil edilmeyi iste
mesini, adalet anlayışı ile müdafaa etmek, şüp
hesiz mümkün değildir. Aksine hareket başka 
partilerin haklarına sahip çıkmaktır. 

Adalete uygun olmıyan bu hareketi mazur 
göstermek için ileri sürülecek mütalâaların bu
gün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar muva
cehesinde çürük mazeretlerden ibaret ollduğunu 
da ifade etmek isteriz. Bu hususta şu veya bu 
memleketi misal gösterenlere Türkiye'deki anor
mal şartların o memleketlerde bulunup bulunma
dığını da sormak isteriz. "Var diyemiyeceMerin-
den de zaten emliniz. ] 
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ki, orada seçimi kazanmadan ikltMara gelecekle
rinden bahsedenler veya, iktidar mevkiini bir öç 
alma ve saltanat sürme yeri sayanlar bol bol 
bulunabilsin? 

Yeri gelmişken ifade edelim İri, bu tasarının 
getirdiği sistem, 19*57 seçimlerinde Türkiye'de 
uygulanabilse idi, iktidar o zaman seçimle deği
şecek ve Türkiye bir 27 Mayıs İhtilâli görmeye
cekti. 

Muhterem arkadaşlarım, İdim ne derse desin 
Türkiye'de demokrasi henüz sağlam bir şekilde 
temeline oturmamış ve bütün vicdanlarda temi
nat ve -müeyyidesini bulamamıştır. Onu tehdid-
eden türlü cereyanlar ve hastalıklar mevcuttur. 
Millet, yarın ne olacaktır endişesinin işkencesin
den bir türlü kurtulamamıştır. 

Hiçbir mülâhaza demokrasiyi bu tehlikeler
den korumaya yarıyabileeek tedbirler kadar mil
let hayatı için önemli sayılamaz. Bu gerçeği kav-
ramıyanlar ise inhisarcı ve ihtiraslı bir ruhla tek 
başlarına memleketin hayatına hâkim olmak ve 
başka partilere verilecek reylerden de faydalan
mak için çırpmıyorlar. 

Bu yolun yolcuları, partileri partiler içinde 
eritmeye ve (demokraside iki parti olur veya iki 
parti hayırlıdır...) gibi kitapta yeri olmıyan bir 
sloganla bir parola ile halkı yanlış yollara sevk 
etmeye çalışıyorlar. 

Millet iki partide toplansın sözü de, Seçim 
Kanununda yapılacak değişiklikleri bir felâket 
gibi göstermek gayretleri de bu ihtiras ve basi
retsizliğin bir tezahürüdür. 

27 Mayıs ihtilâlinden oVvel de millet, bugün 
olduğu gibi, menfi duygularla iki kampta topla
nılmaya çalışılmıştı. Bunun ne netice verdiği ise 
meydandadır. Yakm tarihimizin bu gerçeğinden 
ve (tecrübe edileni bir daha tecrübe eden nadim 
olur) .sözündeki hikmetten ibret almak lâzımdır. 

Mevcut, tasarı milletin menfi duygularla bir
birinden ayrılmış, iki kampta toplanmasını ön
leyici, siyasi mücadele havasını yumuşatıcı bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Karşılıklı hisleri malûm iki partinin yanında, 
muvazene ve istikrar unsuru olacak partilere de, 
memleketin bugün her zamandan daiha çok mıiilı-
tacolduğıı bir gerçektir. Tasarı kanunlaştığı 
takdirde, böyle partilerin haklarının kaybolma
sına da mâni olunacaktır. 
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bütün bu mülâhazaların ışığı' altında tasarıyı 
ana haltları ile benimsemektedir. 

Bu tasarı dolayısiyle Halk Partisine izafe edi
len maksatlar Millet Partisini alâkadar etmez. 
Biz kararımızı, savıma geldiğimiz inanışlara ve 
memleketin içinde bulunduğu şartlara göre ver
miş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, kendilerini kuvvetli 
hissettikleri zamanlarda haldi ve hayırlı fikirlere 
sırt çevirenlerin zamanla zayıf hale düşünce, ev
velce söyledikleri ile taban tabana zıt fikirleri 
müdafaaya mecbur kaldıkları, demokrasi tarihi
mizde görülmüştür. 

Halk Partisinin 1950 den bugüne kadar seçim 
sistemleri mevzuunda takibettiği zikzaklı yo! bu 
gerçeğin ibret verici bir tezahürüdür. 

Millet Partisinin başında ve bünyesinde bu
lunanlar, her gün bir başka türlü düşünmenin 
ve hareket etmenin sıkıntısı ile hiçbir zaman kar
şılaşmamışlardır. Günlük hesaplara göre değil, 
prensiplere göre hareket etmişlerdir. Şimdi ta
sarının karşısında olanların bir gün Halk Parti
sinin durumuna düşmemelerini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar sözlerimize son verme
den evvel bîr hususu bilhassa belirtmek isteriz : 

Şu veya bu kanunda yapılmak istenilen ve 
bâzı çevrelerce beğenilmiyen değişiklikler değil, 
ası], her hangi bir fikre kanaati icabı iştirak 
edenleri, başkalarının peyki veya tabii sökünde 
bir iftira ile damgalamıya çalışanların siyasi ah
lâk telâkkileri memleket ve temeli fazilet olması 
icabeden demokratik rejim için bir felâket kay
nağıdır. 

Saygılarımla. (Sağ sıralardan alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Evli-
yaoğhı. 

Sayın Evliyaoğlu sizden de esas hakkında ko
nuşmanızı rica ederim. 

A. P. GURUPU ADINA GÖKHAN 
EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — Büyük Mecli
sin faziletli üyeleri, görüşmekte olduğu
muz Seçim kanunlarının bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerin
de dün başlıyan müzakerelerde Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın arkadaşımız Talât Asal Beye
fendinin ortaya koymuş olduğu seviyeli gö
rüşe karşı şu ana kadar aynı ölçüler içinde mute
ber bir cevap verilememiş olduğu cihetle bu ko-
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nuda düşüncelerimizi Yüksek Huzurunuzda Türk 
Kamu oyuna tekrar iletmek ve üzerinde hukuk 
sosyolojisi açısından bâzı düşünceler ilâve et
mek maksadiyle ve bu arada devamlı surette 
A. P. Grupuna yapılmış olan sataşmalara, o se
viyeye düşmeksizin cevap vermek üzere yeniden 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu konuda arkadaşlarıma bir hu
susu arz etmek istiyeceğim. Bugün içinde bu
lunduğumuz türlü problemlerin karşısında bulu
nan Türkiye'de bütün kamu oyu, aydınlar ve 
halk, bütün dikkatini Parlâmento üzerine teksif 
etmiş bulunmaktadır. Fakat seneler geçmiştir, 
devirler ilerlemiştir Batı düşüncesi memleketi
mize, hâkim olmuştur. Bugün Büyük Meclisin 
kürsüsünden yapılan konuşmaları Türk aydını 
ve halk şu hususlarda dikkatle kontrol etmektedir
ler; kim söylüyor, nasıl söylüyor, ne söylüyor? 
Kafasında yüzlerce kitap, yüzlerce kültür ve dü
şünce mi var, yoksa öteden beri alışageldiği üze
re birbirlerine hücum mu ediyorlar, sataşmakla 
vakit mi geçiriyorlar? Kendi kerametlerini ken
dilerinden nakletmek suretiyle kendi methiyele
rini mi yapıyorlar? Başkalarının şahsiyetine 
hücum etmek suretiyle damagoji örnekleri mi ve
riyorlar? Bu açıdan tetkik edersek dünkü görüş
melerimizi, sadece Adalet Partisi Grupu adına. 
yapılmış olan. konuşmayı tenzih ederek söyliye-
yim; dün yapılan müzakerelere hâkim olan şey 
sadece boş lâf edebiyatı olmaktan öteye gide
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, teıkrar sd'ze 
ihtar ediyorum. Talhriık edici1 (A. P. sıraların
dan' (gürültüler); Sayın Evliıyaoğluı, rica edıiyo-
ruun, tahrik edici ışeikilde konuşmayınız. 

•GÖKHAN lEVUtYAOĞLU (Devamla) — Pok 
Muhterem Batşlkam, feomıuışımıamamı 'başında arzı 
eMiğiım gibi, Adalet Partisi kıamam (tasarısı üze
rine fikirlerini gayet ciddî fikirlerle, düşün
celerle ortaya; ıgıetriırımıiş •olduğu haliçle dün bu
tum ıgün celse boyunca Adalet Paırtitsi sözcüsü
nün doğrudan doğruya §a!hsiyeitdnıe ve Adıaüet 
Partisinân mânevi şıalhsiyeltime Ihücumı cıdi'lmiş-
t'ir. Burnlarım hiçlbirisi oevaplandımlmaımiiŞıtır... 

BAŞKAN — Sayım Evliyaoğlu, Ihir dakika... 
A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLÎYİA-

OĞLU (ıDevaımila) — Sözümü bitinmemıe müsaa
de ediniz. (Söızümuü bi/tireeeğim, tsıözümü keStir-
mıi'yeeeğini! efendilim, 

71 — 
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(BAŞKAN — Müsaade buyurunuz .efendim, 

Beis her zaman ıhatibinı sözünü kesmek .hakkını 
'haizdir. 

A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLtYA-
OĞ-LU (Devamla) — Oümlendn sonunu toekliye-
oeksiniz.., 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
(müzakereyi idareye memurum, îçtüzüğün ver
diği yetıkiye istinaden Meclis Reisi sözü kesebi
lir. 

A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLÎYIA-
OĞLU (Devamla) — Sözümü bitireceğim efen
dim. (A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Reise karşı ıbu şekilde muamele 
yapmayınız. Size şu noiktayı anlatıyorum Sayın 
Evliyaoğluj 'bütün grup sözcüleri, Başkanlık 
teessürle ifade eder ki, dünkü görüşmelerde 
ide kanunun tümü üzerindeki hukukî görüşleri 
•dışında şaihsi hususlara da temas etmişlerdir. 
Başkanlık Ibu noiktada ikazlarını yapmış ve yal
nız bahsetti ğindız, telmih ettiğiniz gruplar de
ğil, Adalet Partisi Grupu da zalbıltlardan oku
yarak, muayyen eşhasın, muayyen partiye 
mensup kimselerin bir evvelki sözünün böyle, 
ibir evvelki sözünün de böyle olduğunu ifade 
•etmek suretiyle şalhıslara temas etmiştir. 

Binaenaleylh, (A. P. sıralarından gürültüler) 
müsaade buyurun, bir dakika dinleyiniz efen
dim. Bunlarını cevabını da grupunuzun söz
cüsü söz alarak vermiştir. Bu şekilde tekrar 
«sataşmalar dolayısıyla ben size söz vermiş de
ğilim. Kanunun hukuki veçhesi üzıerinde söz 
vermişimdir. ,Siz grupunuza sataşma olduğu 
iddiasiyle söız almış değilsinizdir. Rica ediyorum, 
ısöze başlarken de söylediğim gilbi, diğer ar
kadaşlara da söylediğim gibi, şahsiyata girme
yiniz ve tahrik -edici şekilde konuşmayınız. 
Kanunun .muhtevası hakkında grupunuzun be
yan edilmiş sözlerine .ekliyecek sözleriniz varsa 
ifade buyurun. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem Başkan, ibu müdahalenizi bugüne 
kadar, ibu Mecliste, 'bu kürsüde devam «denge
len teamül karşısında Adalet Partisinin kendi 
kendisini müdafaa etmesi hususumda imkân bı
rakılmaması şeklinde haksız bir müdahale ola
rak tavsif ediyor ve ,zapta geçirmiş bulunuyo
rum.., 
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BAŞKAN — B u sizin şalhsıi fikriniz olabilir. 

Buyurun efendimi. 

A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLtYlA-
OĞLU (Devamla) —• Muhterem arkadaşlar, cel
se 'boyunca Adalet Partisine yapılmışı olan bü
tün haksız 'hücumlar gazetelerde yer (almış ve 
maalesef cevapsız kalma tehlikesi ile karşılaş
mış 'bulunmaktadır. Bu selbeple ıbu konular üze
rinde Adalet Partisine görüşmeler ıboyunca ya
pılmış olan sataşmalara mutlaka cevap vermek 
mecburiyetinde olduğumuzu, fakat bunun ıbir 
şahsiyat meselesi haline getirmeye de, zaten 
seviyemizin! müsait ıbulunmadığmı tekrar et
mekteyim. (Soldan «Bravo» sesleri) Onun için, 
cümlemin tamıamlanmıaısı için müsaade rica et-
miştfcim. Biz konuşmalarımızda, bizden evvel 
konuşanlar gibi, şahsiyat yapacak kimselerin 
geçmişleri ile meşgul olacak değiliz. Yalnız, 
efkârı umumiyenin dikkatini görüşmekte oldu
ğumuz kanun tasarısı üzerine sarahatle ortaya 
koymuş olan Adalet Partisi (görüşünün istika
metinden başka bir noktaya inhiraf ettirmek 
maksadiyle, devamlı surette konu dışında Ada
let Partisine yapılagelmiş olan iftira ve isnat
ları cevaplandırmak durumundayız. Müzakere
ler boyunda, muhterem «arkadaşlarım, görülen 
hulsus şudur : 

Adalet Partisinin kanun «tasarısı hakkındaki 
görüşüne karşı bulunan görüşleri savunan 
ankada&iarımiiz sureti mahsusada âdeta kasden 
diyebileceğim 'bir şekilde, bir tek motif üze
rinde ısrarla durmuşlardır. Bir seçim sathı ma
liline »girmek üzere bulunduğumuz hu noktada 
ısrarla işledikleri motif şudur : 

«Adalet Partisi korkuyor, Adalet Partisi 
kaçıyor, Adalet Partisi Hükümeti kurmaktan 
çekiniyor.» bütün bu isnatlar dolayısiyle Hü
kümet değiştirilmesi... Her seçim Hükümet de
ğiştirilmesi gayesine matuftur. Esasen mede
ni dünyada en son litaratüründe kaydettiği gi
bi; en aziz hürriyet milletlerin seçimle Hükü
met değiştirebilmeleri .hürriyetidir. Biz de bu 
hürriyeti tesbit edecek olan bir kanun tasarısı 
üzerinde görüşürken, ibu /bakımdan Hükümet 
kurmaktan korkmak iddiası ile karşılaşan bir 
parti grupunun sözcüsü olarak, bu meseleye te
mas etmeden geçebilir miyiz? Israrla işlenen 
bu motif üzerinde sarahatle durmakta fay
dalar vardır, 
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Millet Meclisinin şu içinde yaşadığımız devrini 
tarih hükmüne bağlar ve değerlendirirken bu 
çatının altında vazife almış bulunan Adalet 
Partisi grupunun mensuplarının mümeyyiz vas
fı olarak şu hususu mutlaka kaydedecektir: Bu 
arkadaşlar, cesareti medeniye mümeyyiz vasıf-
lariyle bu Meclisin altına gelmişlerdir. Adalet 
Partisi kurulduğu günden bugüne kadar sa
dece iki şeyden korkmuştur: 1 - Allahtan kork
muştur. 2 - Korkmaktan korkmuştur. Adalet 
Partisi korkulu günlerde kurulmuş bir parti
dir ve korkmanın ilk antremamDarını yapmış 
ve muvaffak olmuştur. (Soldan alkışlar) Ada
let Partisi, parti kurmanın bir mesele teşkil 
ettiği günlerde, Sayın inönü'nün de o zaman, 
ilk müteşebbis heyeti karşıladığı zaman söyle
dikleri cümlede ifadesini bulduğu gibi; «Maşal
lah, cesaretle ortaya çıktınız, tebrik ederim» 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) cümlesin
de de ifade edildiği gibi, bir cesaret vasatı 
içinde kurulmuştur. 

Adalet Partisi iftiraların, jurnallerin türlü 
isnat kasırgalarının ortasında ve dar ağaçları
nın gölgesinde kurulmuştur. Bu arkadaşların 
hiç (birisi siyaset tarihinde yaşadıkları müddet
çe «Korku» diye bir kelimeyi kendi lûgatçe-
lerine kabul etmiyeceklerdir. (Adalet Partisi 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Adalet 
Partisinin hükümet kurma meselesi, bir cesa
ret meselesi değildir. Çünkü, Adalet Partisi 
Türkiyo'yi bir dağ başı telâkki etmemektedir 
ve etmemiştir. Adalet Partisinin zaman zaman 
kendisine verilen imkânlar karşısında hükü
met kurmaktan içtinabettiği zamanlar olmuşsa 
bu, korkudan değil, ancak yüksek feragat duygu
sundan gelen, vatandaş iradesine saygıdan gelen 
bir feragatinefs hareketidir, öyle düşününüz ki, 
bir memlekette iktidar iştihasiyle Ankara sokak
larında ihtilâl tecrübeleri yapılır, silâhlı hareket
lere girişilir. Yine aynı memlekette silâhla ele 
geçirmek istenen iktidar muayyen bir partiye ve
rilmek istenir de o parti izah ettiği sebeplerle 
bundan istinkâf ederse o partide ancak yüksek 
vatanseverlik duygusu müşahade etmek gerekir. 
Adalet Partisi bugüne kadar yapılmış olan isnat
ları defaatle cevaplandırmıştır. Burada ruhunun 
aziz hâtırası önünde tekrar eğilerek yapılagelen 
isnatlara yeniden bir cevap teşkil etmek üzere sa
yın Ragıp Gümüşpala'mn bu konudaki kısa bir 
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mesajını tekrar etmekte fayda mülâhaza ediyo
ruz; 6 . 12 . 1963 tarihinde Sayın Cemal Gür-
sel'e yazmış olduğu mektuptan bâzı cümleler: 
«1 - Zatı Devletlerinin daveti ve vâki tekliflerin
den sonra 5 Aralık 1963 günü Merkez Temsilciler 
Meclisimiz toplanmış ve Zatı Devletlerine arz 
edilmek üzere : 

a) teinde bulunduğumuz sosval, ekonomik 
ve politik şartlarla geçirilen iki koalisyon tec
rübesinden sonra ve Parlâmentoda mevcut par
tilerin nisbetleri ve doktrin ayrılıkları bakımın
dan kuvvetli bir Hükümetin kurulabilmesinin 
mümkün olmıyacağma, 

b) Adalet Partisi halen Parlâmentoda mev
cut milletvekili ve senatör sayısının, hassaten 
kuvvetli bir Hükümet kurmasına yeterli olmadı
ğı cihetle müstakil bir parti Hükümetinin düşü-
nülemiyeceğine, 

c) Sarih bir teklif karşısında kalındığı tak
dirde, Adalet Partisi Başkanlığında Haziranda 
umumi seçimlere gidilmesi şartı ile bir kolalisyon 
Hükümetinin kurulması istikametinde temaslara 
geçilmesinin vazife telâkki edileceğine karar ver
miştir. Keyfiyeti yüksek bilgi ve tensiplerinize 
saygı ile arz ederiz.» 

(Adalet Partisi sıralarından, alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

Durum defaatle aydınlatılmıştır. Adalet Par
tisi bugüne kadar bu Parlâmento devresi içerisin
de kurulup da, Türk içtimaiyatını, Türk ekono
misini alt - üst eden böyle bir azınlık Hükümeti 
kurmamak için Hükümet kurmaktan istinkâf et
miştir. 

(Adalet Partisi sıralarından, alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

Adalet Partisinin Hükümet kurmak hususun
daki cesareti ve dirayeti gayet sarihtir. Adalet 
Partisi yeni bir seçimle teşkil edilebilecek bir par
lâmentoda doğrudan doğruya halk iradesine müs
tenit, muktedir bir Hükümet kurmak istemekte
dir. Adalet Partisi, Parlâmento dışında destek 
(kuvvetler ariyan 'bir Hükümet ikurmak isteme
mektedir. (A. P. sıralarından, bravo sesleri, al
kışlar.) Bu korku değil, bu doğrudan doğruya 
demokratik cesaretin bir şehnamesi mahiyetinde 
telâkki edilecektir. (Soldan, alkışlar.) Kaldı ki, 
bize bu konuda destek olacaklarını vadettikleri 
muhterem partilerin ne derece destek olabilecek
leri hususu da, kendi beyanlariyle zaman zaman 
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ortaya çıkmış durumdadır. Sadece Yeni Türkiye 
Partisinin vaktiyle, bir Hükümet kurulması ha
linde Adalet Partisini hangi kayıt ve şartlarla 
destekliyeceği hususunu Yeni Türkiye Partisi 
Müşterek Grupunda 12 . 12 . 1963 tarihinde Sa
yın Ekrem Alican Beyefendinin kendi beyanla-
riyle sizlere bir kere daha hatırlatmak durumun
dayım. «Sayın inönü dışında bir Hükümetin ku
rulması fikrinin demokratik nizamımızın rahatça 
götürülmesi bakımından zaruret hâsıl ettiği fik
rindeyiz. 

İkinci olarak Adalet Partisine mesuliyet ver
mek suretiyle bugüne* kadar şişirilmiş bir balon 
haline getirilmiş olan A. P. efsanesinin söndürül
mesini istiyoruz.» 

Arkadaşlar, Adalet Partisi belki ilerde de, 
Muhterem Heyetinizin muhterem kanatlarına isti
naden koalisyon tecrübelerine girişebilecektir. 
Fakat o zaman da eğer aynı şekilde birtakım 
sabotajlar gizliyen destek teklifleri alırsa 
onları da bu defa yaptığı gibi reddetmek dira
yetini gösterecektir. Çünkü, Türk siyasi tarihin
de, yakın tarihimizde gayet iyi hatırlanacaktır 
ki, siyasi partiler ne kadar kuvvetli olurlarsa ol
sunlar, karşılarındaki rakiplerinden muarızların
dan değil, kendi içlerine sızan veya kendilerine 
destek taraf gösteren hainlerden çekmiştir Ve 
hâlâ da çekmekte devam etmektedir. (A. P. sı
ralarından Bravo sesleri, alkışlar). Adalet Par
tisinin Hükümet kurmaktan istinkâf etmesinin 
sebepleri arasında, Türk sosyal hayatına yeni 
karışmış olan birtakım sosyal hareketleri, Hükü
met adına birer baskı grupu haline getirilmek
ten de çekinmesi fikridir. Nitekim sendikalara 
Hükümetin çıkaracağı birtakım konulara baskı 
grupu olmayı teklif eden bir Hükümet durumu
na asla düşmedik. Talebe nümayişleri üzerine bir 
Hükümet kurmak fikrini asla benimsemedik. 
Biz, vatandaşın reyine, şimdi dedikodusunun 
yapıldığı şekilde değil, en fazla hassasiyet gös
termiş olan bir partinin mümessilleriyiz. Bura
da, millî bakiye sistemini müdafaa etmek için ne 
zamandan beri duymaya alışık olmadığımız bir
takım fikirler duymaya başladık. Gerek Halk 
Partisi canibinden, gerekse küçük partilerden 
gelen bu fikir şudur; biz, vatandaşın reyinin he
ba olmasını istemiyoruz. Biz, vatandaşın reyi
nin bütünüyle değerlendirilmesini istiyoruz. 
Şimdi bu muhterem fikirleri ortaya sunan arita-
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dağlarıma sormak istiyorum; ihtilâlden sonra 
yeni Parlâmento tecrübesine girişirken okuma -
yazma bilmiyen halk topluluklarının, elinden rey 
hakkının alınması için alabildiğine cereyan yü
rütüldüğü zaman bu rey hassasiyeti gösteren ar
kadaşlarımızın hiçbirini meydanda görememiş
tik. (Soldan «Bravo» sesleri, alkışlar). (Orta sı
ralardan gürültüler.) 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sen yokken biz 
çıkardık o kanunu. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, tekrar rica 
ediyorum, lütfen tahrik edici konuşma yapma
yın. Arkadaşlar, sizler de oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyin. 

Sayın Rüştü özal müsaade buyurun. 
Sayın Evliyaoğlu, size geçen celsede söylen

miş olan sözlere Talât Asal Bey cevap vermiş 
olmakla beraber, siz de verdiniz; şimdi, tahrik 
edici sözlerden sarfınazar etmenizi rica ediyo
rum. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Bunlar tahrik edici değildir. 

BAŞKAN — Öyledir efendim. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Doğrudan doğruya millî bakiye... (gürültüler) 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, esas mevzua 

geliniz. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Millî Bakiye sistemi üzerinde konuşulurken ve 
millî bakiye sisteminin müdafaası vatandaşın 
rey hassasiyeti üzerine bina edilmek istenirken, 
doğrudan doğruya bu mevzu üzerinde bâzı ce
vaplar vermenin tahrikle ne alâkası olabilir'? 
Ama gerçekler de tahrik ediyorsa ancak gerçe
ğe düşman olanları tahrik etmiş olabilir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) (gürültü
ler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendini. 
Siz arkadaş; teklifi getirenlerin nerede olduğu
nu ifade ediyorsunuz. Onun için hudut içinde 
kalınız. Esas mevzu üzerinde kalınız ve tahrik 
edici şekilde konuşmayınız. (Soldan Riyasete 
müdahaleler.) 

İrade değil efendim... Nerede idiler, diyor. 
Bu teklifi yapanlar o zaman nerede idiler, diyor. 

Buyuran efendim, devam edin. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisine ya
pılmış olan sataşmalara ve doğrudan doğruya 
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Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın şahsına 
karşı yapılmış olan hücumlara cevap vermemek 
durumuna getirilmemizin bir sebebi olmak 'gere
kir, Fakat endişe etmeyiniz, madem ki müsaade 
edilmiyor, öyleyse bu endişe millete zabıtlarla 
tescil ediliyor, demektir. Unutmayınız ki, bu 
millet, Adalet Partisini kendi kendini müdafaa 
eder duruma asla düşürmiyecektir. (Soldan 
Bravo sesleri) Adalet Partisinin haysiyet ve şe
refi ve sözcülerinin siyasi hayatiyetleri hak
kında bu milletin tam hükmü vardır. Arkadaş
lar, partilere ve seçim sistemlerine ancak mil
let değer ve ehemmiyet verir. Sayın Osman Bö-
lükbaşı Beyefendinin müteaddit defalar çok 
güzel şekilde izah edilmiş bir sözü vardır; bu
nu vaktiyle kendisini genç bir talebeyken mi
ting meydanlarında alkışladığını zamanlardan 
hatırlıyorum, derlerdi k i ; «Halkın elinde kan
tar, insanı uzaktan tartar.» İnanıyoruz, halk 
kantarını vurmuş, tartmış sizi bu kadar, sizi 
bu kadar, sizleri de o kadar tartmış ve yerini
ze getirmiştir. (A. P. sıralarından Bravo sesle
ri, alkışlar.) Bu durum karşısında millî baki
ye sisteminin vatandaş reyini değerlendireceği
ni iddia edenler bu hususu derin derin düşün
melidirler. 

Şimdi arkadaşlar, burada antrparantez bir 
hususa temas etmek istiyorum. Biz müşkül şartlar 
altında bir Parlâmentoyu temsil ediyoruz. Parlâ
mentomuzun kuruluş günlerine raslıyan ibir siya
si edebiyat şaheseri hepimize ışık tutmuş olmalı-
dir. Müteveffa Başkan ıKennedy'nin «Protite - tn-
terest» isimli «Fazilet Mücadelesi» şeklinde 
Türkçeye çevrilen eserinde, Parlâmento üyele
rinin, icabında kendilerini kendi parti grupla
rına ve görüşlerine karşı da riske ederek, Par
lâmentonun ve memleket bütünlüğünün müda
faası için gayret göstermesinin büyük bir fazi
let olduğunu söylemektedir. 

Zaman zaman sayın ufak parti liderleri 
hakkında bu iyi niyet ile düşünmüşümdür, ken
dilerindeki kabiliyet bu memleketin siyasi ha
yatında gösterdikleri cesaret ve feragati, nefis 
mücadelesini görerek acaba böyle bir fazilet 
mücadelesinin içinde midirler? Rütbesiz ve ni
şansız, isimlerinin başında ordinaryüs uzman
ları bulunan, kendilerini halka kabul ettiren, 
siyasi mücadelede muvaffak olan, zulme kar
şı gelebilen bu arkadaşlarımız bir şeyler mi dü-
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şünmektedirler diye zaman zaman bütün iyi ni
yetlerimizle kendilerini kontrol etmişizdir. Fa
kat daima, bırakınız kendi gruplarına ve an
gaje oldukları görüşlere karşı kendilerini ris
ke edebilmeyi; daima karşılarındaki kuvvetle
re ve bilhassa Adalet Partisine çatmakla kü
çülmüş durumlarında böyle bir fazilet mücade
lesinin nişanesini görmek mümkün olmamak
tadır. 

Arkadaşlar; Millî Bakiye sistemi üzerine 
Adalet Partisi olaraik dün arz edilmiş bulunan 
görüşlerimize siyasi hukuk sosyolojisi 'bakımın
dan da bâzı şeyler ilâve etmek niyetindeyiz. 
Dış ve iç politika şartlarının 1965 Türkiyesini 
bir kavşak noktasına getirdiği şu enteresan 
günlerde memleketimizin temel meseleleri he
pimizin çok ciddî ilgilerini ıbeklerken görüşmek
te olduğumuz bu tasarı Türkiye'yi birden bire 
bir seçim havasına sürüklemiş (bulunmaktadır. 
Seçimlerin Adalet Partisi teklifi gereğince Ha
ziran ayında yapılması bile, önümüzdeki dört 
beş aylık zamanı böyle, «abstret», politik me
selelerle değil, daha âcil) lUiem'leket meselelerini 
çözümlemekle değerlendirebilirdük. Görüşmıek-
te olduğumuz tasarının gerekçesinde Hükümet 
bu kanunun vatandaşlar arasında siyasi barış 
ve huzuru korumak ve .pekleştirmek bakımından 
önem taşıdığını ifade etmektedir. Fakat bu 
görüşün 'kargısında bulunan ikinci İbir görüş 
ise bu kanunun yeni bir huzursuzluk sebebi ola
cağı düşüncesini savunmaktadır. Biz bu tasa
rının daha şimdiden ibir huzursuzluk sebebi ol
duğunu kaydederek ikinci görüşü benimsemek
teyiz. Ancak insaf ile işaret edeDiım iki, Millî İra
denin Millet Meclisine olduğu gibi 'aksetmesi 
gerekçesiyle bir kanun tasarısını ıhazırlıyan 
Hükümeti tasarının bu gerekçeye ne derece 
uygun olduğunu araştırmayı biraz sonraya bı
rakarak her nasılsa ve neden sonra vatandaş 
oyuna ve millî iradeye karşı gösterdiği bu geç 
İkalın iş hassasiyet ve saygıdan dolayı samimi
yetine inanajjilseydik tefbriik etmek isterdik. 
Siyasi 'barış ve huzurun ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisine olduğu gibi aksedebilecek millî 
irade ile sağlanacağı fikri bizim için esiki, fa
kat Hükümet 'kanadı için iktidarda yeniden ka
zanılmış bir yeni fikirdir. Ancak huzurunuza 
getirilmiş olan tasarının millî iradeyi Büyük 
Meclise olduğu gibi aksettirebileceği tezi mü
nakaşa götürür bir iddiadır. 
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Burada şu hususu kaydetmek zorundayız ki, 

Türk Milleti hangi sistemle olursa olsun her za
man her türlü şerait içinde kurduğu Meclisler
de kendi iradesini aksettirecek sağ duyuya, 
dikkate, dirayete sahibolagelımiştir. Yüksek 
tensibinize sunulan bu yeni seçim sisteminin 
Türk sosyal bünyesinde yer tutan ekonomik ve 
politik görüşleri akılları ve bütün partileri kuv
vet derecesinde Parlâmentoda temsil edeceği 
iddiasına iştirak edemiyeceğiz. Bilâkis bu yeni 
sistem mevcut alkımları ve partileri temsil etmek 
yerine yeni ve sun'i akımlar ve partiler doğuru
cu mahiyettedir. Bütün dünya parlâmentola
rında her ülkenin ekonomik, sosyal, politik gö
rüşlerini te-msil eden gruplar vardır. Ve Ende-
nozya hariç, hiçbir ülkede bu 'gruplar normal 
seçim sistemleri dışında Millî Bakiyeler gibi 
anormal bir kanunla Parlâmentoya girmiş değil
dir. Esasen bir ülkede bir millî irade fakültesi 
olarak her hangi bir görüşü veya partinin mev
cudiyeti sunilikler yaratan kanunlarla ispat 
edilemez. Modern Dünyada mevcut sosyal, eko
nomik, politik akımlar kendi felsefelerine 
göre siyasi parti haline gelmek veya parlâmen
tolara girebilmek için Dünyanın hiçbir yerin
de kendilerine lütfen, tenezzüllen imkân sağ-
lıyacak zorlama kanunlara muhtaç olmamışlar
dır. Esasen bu akımlar Batı Dünyasında, nor
mal demokratik sistemler içinde Ikuvvetlerini 
ishat edebilecek duruma gelince bunların Par
lâmentoda temsiline asla mâni olunamamıştır. 

Hem memleketin kaderini büyük bir kuvvet
le, geniş bir hacım ile Parlâmentoda etkilemiye-
cek kadar küçücük grupların fonksiyonları dün
yanın her yerinde olumlu değil, olumsuz netice
ler vermiştir. Bir rakip partiye karşı bunlarla 
koalisyon hükümetleri kuran partiler de kendi 
doktrinlerine değil, bunların kaprislerine tabi 
olmuşlardır. Batı ülkelerinde, ülkenin gerçekle
rinden doğan sosyal akımlar kendilerine parlâ
mentolarda birkaç koltuk sağlamak suretiyle de
ğil, büyük partileri etkilemek ve onlara yeni fi
kir ve elemanlar vermek suretiyle temsil yolları 
aramışlar ve bulmuşlardır. 

Bir tek misal vereceğim : Amerika'da 1932 ye 
kadar Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti 
arasında gidip gelen sendikaların ve işçi akımla
rının, sosyal akımların oyları 1932 den sonra 
Demokrat Partide maya tutarak ona sosyal bir 
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hava vermiştir. Bu normal şekiller ve sistemler 
dışında birtakım sunilikler ve anormal sistem
ler icadetmek istiyenler aslında küçük partiler 
ve genç akımlar için değil, kendi iktidarları için 
çareler arıyorlar demektir. Nitekim Sayın Tür
kiye Başbakanının bu konuda düşündükleri şey
ler başka partilerden ziyade kendi partisinin ik
tidarı içindir. Sayın Sukarno'nun Endonezya 
için düşündükleri de bundan farklı değildir. 
Kimbilir belki de bizden sonra Sayın Çombe de 
Kongo için buna benzer şeyler düşünecektir. O 
zaman belki de Kongo Meclisinde bu tertiplere 
karşı, medenî Batılı sistemleri isteriz diven ide
alist vatan çocuklarına karşı Sayın Bölükbaşı 
veya Sayın Alican tipinde biri çıkıp da, kamu 
ovunun dikkatini başka yönlere çevirmek maksa-
diyle, siz, Lumumba'nın kefenini bayrak yaparak 
hisleri istismar ediyorsunuz, diyecektir. (A.P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne denilirse denilsin, nasıl sistemler icat 
edilirse edilsin, demokrasinin tarihinden doğru 
gelen modern inkişaflarına asla mâni olunamı-
yacaktır. Millî Bakiye sistemi gibi vatandaşın 
rey hassasiyeti üzerine bina edilmek istenen bu 
kanun tasarısının görüşüldüğü burada Türk 
Milletinin rey hassasiyetine dair bir hadiseyi bu
rada zikretmekte ve zapta geçirmekte fayda mü
lahaza ediyorum. Anayasa referandumu sırasın
da bir dağ köyünde oy kulübesine giren bir köy
lü kadının, kırmızı oy puslası bulamayınca ve 
isteyipte tem'in edilmeyince kırmızı şalvarından 
bir parçayı kesip rey sandığıma attığını tesb.it 
eden bu millet hangi sistem karşısında olursa 
olsun reyinin hassasiyetini korumayı sonuna ka
dar bilecektir. (Gürültüler) öyle tahnrn ediyo
rum ki, Türk Milleti önümüzdeki secimde kendi
lerine suni teneffüs imkânı., (Gürültüler) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Anayasaya saygısızlık ediyor, Re
is Bev! 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, Anayasava saygı bahsinde vaktiy
le yine birtakım tahriklerle meydan muharebesi
ne çevirdiğimiz beş Nisan görüşmelerinde gerekli 
cevabı vermiştim. 

Bir Anayasa referandumunda Anayasaya 
saygı mutlaka ve zorla «evet» çıkarılması demek 
değildir. Anayasa referandumlarında.. (Orta sı
ralardan gürültüler) Eğer buna evet denilmişse.. 
(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade buyurun. 

Sayın Evliyaoğlu karşılık vermeyiniz. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 

Bu referandum bir hüviyet kazanmışsa ona bu 
hüviyeti yeren «evet» oylandır, «hayır» oylan
dır. (Orta sıralardan gürültüler) Mühim olan tek 
taraflı oy almak değildir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin. Sayın Evliyaoğlu, siz de 
müdahalelere cevap vermeyin. Buyurun efen
dim. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla)- — 
Gerekli tazyik yapılmıştır. Bir reyin muteberi-
yeti, bir Anayasanın muteberiyeti tek ta
raflı oylarla değil, karışık oylarla te
şekkül eder ve defaatle söylediğimiz gibi Anaya
saya hayır diyenler evet diyenden daha büyük 
'bir sadakatle, ona bağlanmışlardır. 

öyle tahmin ediyoruz ki, Türk Milleti önü
müzdeki seçimlerde kendilerine sui teneffüs im
kânı «ağlayacak sistemlere ümit bağlayanlara 
değil, kendi hayatiyetlerine güvenerek çalışan 
siyasi partilere oy verecektir. Bu tasan belki ka
nunlaşacaktır. Bu tasanyı kanunlaştıran zihni
yeti tarih affotmiyec ektir. Fakat bu kanun Türk 
Millî İradesinin Ibu '.çerft anormal7! sistemleri doğ
rudan doğruya vatandaş oyu ile nasıl tasfiye 
edebileceğinin de yeni bir imbatı olacaktır. (Sol
dan, «'Bravo» sesleri, alkışlar) Hepinizi say-
gıyle selamlar, huzuranuzdan ayrılırım. Alkışlar 
((Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kifayet takriri 
gelmiştir, yalnız kifayeti oylamadan evvel Ko
misyon Sözcüsüne' söz vereceğim, ondan sonra 
oyunuza sunacağım. 

ALÎ DlZMAN (Tokat) — Kifayetin aley
hinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi okunduğu za
man aleyhinde konuşacak arkadaşa söz Veririm. 

Buyurun Komi'Tvon Sözcüsü Sayın Akdoğan, 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ tSMAÎL 

HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhte
rem arkadaşlanm seçimlerle ilgili kanunlann 
bâzı maddelerinin tadiline dair kanun tasarım 
üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaları Ko
misyon olarak takibetmlş bulunmaktayız. Şu hu
susu ifâde etmek isteriz ki, Komisyonunuz ka
nun tasarısının getirmiş olduğu hükümlerin 
gruplar tarafından karşılıklı alarak incelenine-
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sinin lâzım ve yerinde olduğu kanaatiyle bu 
kanun tasarısının getirmiş, olduğu hükümler 
hakikında grupların vâki tenkidlerini dikkate 
almış ve sadece gruplar tarafından kanun tasa-
rtsının ana ilkelerine karşı yapılmış olan tenfcid-
lere cevap vermekle yetinmeği /kararlaştırmıştır. 

Muhterem arkadaşlanm, elimizde mevcut ta
sarıda kanun gerekçesi komisyonumuz tarafın
dan (hazırlanarak bastırılmıştır. Bu gerekçe
nin sonuna komisyonumuzda üye olarak ça
lışmış bulunan 3 arkadaşımız bir rnuha-
halefet şerhi vermiş bulunmaktadırlar, iza
hatımızda grup tenkidlerinde yer alan hu
suslarla birlikte bu aıkadaslanmızm vermiş 
bulunduklan muhalefet şerhlerine de cevap ver
meye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasannm getirmiş 
olduğu hükümlerin başlıcalanndan birisi gerek
çemizde yer alan, muhalefet şerhinde yer alan 
seçimlerin hangi tarihd'e yapılması lâzım geldi
ğine dair hükümdür. Biz gerekçemizde bu hu
susu şu şekilde açıklamış bulunmaktayız-: Mev
cut Anayasamızda milletvekili seçimlerinin dört 
yılda bir yapılacağı h'ükme bağlanmıştır. Gene 
Meri Seçim Ka/ıununda ise seçimlerin Haziran 
ayında yapılması lâzım geldiği tesbit edilmiştir. 
Bu iki kanuni hüküm muvacehesinde seçimle
rin hangi tarihte yapılması lâzım geldiği yolun
da Yüksek Meclîsin iradesini açıklaması kanuni 
bir zararettir. Hükümet bu iıki kanuna da ria
yet etmek mecburiyetindedir. Anayasa dört yıl
da bir yapılır, diyor. Bu dört yıllık müddeti öne 
alacak bir kanun çıkmadıkça Anayasa hükmü ba
kidir. Seçim Kanunumuz selimlerin Haziran 
ayında yapılması lâzım geldiğini söylüyor. Bu 
kanunda bir değişikli: yapılmadığı müddetçe 
Haziranda yapılacak seçimler için daha önce
den Yüksek Seçim Kurulu shazırhklannı yap
makla mükelleftir. 

• ' . • • * 

Bu itibarla, bu kanunun Yüksek Meıcheo. 
şevki, seçimlerin tarihinin öne alınması, geri 
bırakılması veya yeniden tesibiti gibd bir mâna 
tiaşiımayııp, mevcut Anayasa ile Seçim Kanunu 
(hükümlerindeki çelimsizliği halletmeye ve Mec
lisin ibu husustaki iradesini açıklamaya matuf 
bit kanun tasarısıdır. Bu hususu böylece 
tcfibit ettikten sonra seçimlerin hangi tarihte 
yapıDmasl lâzımgeldiği yolundaki kanaatimizi 
de açıiklamak isterim, 

— 77 — 



M. Meclisi B : 43 
Muhteremi arkadaşlar, biraz evvel arz etmiş 

olduğum gibi, seçimlerin mevcut mevzuata 
göre, Anayasaya göre Ekim ayında yapılması 
lâzım. Seçim kanununa göre ise, Haziran ayın
da yapılması lâızıımdır. Şimdi bir kısım ar
kadaşlarımız, hukukçularımız şöyle ibir mütalâa 
ileri sürmektedirler : Seçim kanunu daha ev
vel. yapılmış bulunduğuna ve bu kanunda da 
.seçimlerin Haziran ayında yapi'Ilması ' emrc-
dildiğine güre, ıbundan sonra .yapılacak bulu
nan, millet tarafı nidan kabul edilen Anaya-
ııada seçimlerin tarihi hakkında bir işaret 
bulunmadığına göre, Anayasamız Haziran ayın
da ıseejimleriıı yapılmasını zımnen kabu'll et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarımız, komisyonumuzca 
•bu mütalâa hukuki olarak ele alınmış ve uy
gun görülmemiştir. Komisyonumuzun kanaati, 
aynı esıbabı mııcibeye istinadedepek, Seçim 
Kanununda seçimlerin Haziran ayında yapıl
ması sarahaten yer aldığı halde ve «ilk se
çimlerin de Ekim ayında yapıldığına göre 
dört yılda ibir seçimlerin yapılması lâzıım-
g'elirj» hükmünün Anayasa içinde yer almış 
olması, Haziran ayında seçimlerin yapılacağı 
hükmünün -zımnen kaldırıldığı imânasınadır. Çün
kü seçimler 4 yılda bir yapılacak diye sara
haten hüküm koymuş ilk defa bir istisna olarak 
Haziran ayında yapılması lâzım gelir diye bir 
ufak işaret vaz'etmemiştir. O halde bu şekil
de ileri sürülen mütaıUâaya iştirak etmek müm
kün değildir. Ama ibu demek değildir ki, • 
Anayasamız »e çimlerin 'Ekim ayında yapılma
sını da emretmiştir, duayı r*! O halde yüksek 
Meclis İbir kanunila ıseçimlenhı Haziran ayında 
mı; Ekim ayında mı, yoksa daha başka bir 
ayda mı yapılması İtMiimgeldiğini teshil etmek 
'mecburiyetindedir. , 

Muhterem arkadaşlarım; bu zarureti- kabul 
ettikten sonra .seçimler Haziran ayında •anı ol
malıdır, Ekim ayında mı (imalıdır? Kanaa
timiz odur ki, geçmiş seçim tecrübeleri öyle 
göstermiştir ki, Türkiye'de seçmenlerin yer
lerinde tamamen (bulunmalarını temin ve millî 
iradenin tam tecellisine -ulaşabilmek için Ha
ziran ayı müsait bir ay değildir. yapılan. 
nispî Senato seçimleri ide ıbıı igörüşü 'takviye 
etmiştir. 'Ekim ayı ise seçimler baklanından 
Türkiye'de en elverişli İbir ay olanak korniş- I 
yomum uzca kabul edilmiştir. Gerek mahsulün I 
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J kaldırılmış huliunduğu ibir zamana raslaması 
I ve gerekse, iktisadi şartlarımız dolayısiyle 

Ibaşka memleketlerde çalışmaya gidon kimse
lerin tekrar memleketlerine dönmüş olduğu 
bir zamana raslaması bakımından elverişlidir. 

Ayrıca birçok arkadaşlarımız belki müşahe
de etmek imkânını bulamamışlardır, Şark'ta ve 
Orta - Anadolu'da ilkbaharda, Mayısta veya 
Haziranda yapılacak bir seçimde arazi vitesli 
otolarla dahi köylere kadar gitmek mümkün 
olmaktadır. Devamlı yağışlar ve eriyen karlar 
dolayısiyle esasen bozuk olan yollar çamur der-

j yası ..haline gelmekte ve seçmenlerle temas imkâ
nı bulunamamaktadır. Kışın yaklaşmakta oldu
ğu Ekim ayında ise hiç olmazsa ya kuraklık ve
ya don olmaktadır. Bu bakımdan da seçimler za
manında münakaleye elverişli durum hâsıl ol
maktadır. 

Bu bakımdan gerek muhalefet şerhinde butu-
| nan ve gerekse vâki tenkidleri içinde yer alan, 
j «Seçimlerin Haziran ayında yapılması lâzımge-
I lir» şeklindeki fikre komisyon olarak katılma

maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, yine muhalefet şerhin
de yer alan ve tenkidler içinde de bulunan bir 

! husus; mevcut sistemin D'Hondt sisteminin kal-
( dırılarak yerine basit harici kısmetin Millî Ba

kiyeler şekli ile tatbikinin, tasan gerekçesinde 
iddia edilen millî iradeyi daha iyi tahakkuk ct-

, tirecek bir sistem bulunmadığı iddia edilmekte, 
1 dolayısiyle kanun tasarısında yer alan maddele-
| rin betahsis tasarının gerekçesini reddetiği y<>-
. lunda bir mütalâa ileri sürülmektedir. Muhte

rem arkadaşlarım, böyle bir iddianın ne şekilde 
akla gelebileceği hattâ yapılmak için cesaret bu
lunulacağı komisyonumuzca bir türlü mânalan-
dırılanlamaktadır. Bu tasarının en galip noktası 
•mevcut sistemin kaldırılarak yerine millî baki
yeler şeklinin getirilmesi, dolayısiyle en galip ta
rafı vatandaş reyinin her birinin değerlendiril -

I mesi, dolayısiyle millî iradenin tam olarak ta-
I hakuk ettirilmesidir. O halde, tasarının en kuv

vetli tarafına yapılan itiraz elbette makbul ve 
mâkul olarak kabul edilemez. Komisyonumuz bu 
sistemin millî bakiyeler şekliyle tatbikinden bu
gün Türkiye'mizin içerisinde bulunduğu iktisa
di, siyasi, içtimai ve parlâmento içinde bulunan 
siyasi partilerin teşekkül tarzları, karşılıklı .mü-

I nasebetleri bakımından fayda mütalaa etmiştir. 
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Biraz evvel konuşan partili arkadaşımızın da 

sözlerine bu yolda cevap vermek isteriz. Komis
yonumuz geçmiş tecrübelerden ve bugünkü du
rumdan uzun uzun bahsetmek suretiyle iki gün 
süren müzakereler' sonunda ekseriyet sisteminin, 
tek parti hâkimiyetine ve bu tek parti hâkimiye
tinin de aşırı bir partizan idareye yol açacağı 

"'kanaatine varmıştır. Bu bakımdan, halen içinde 
bulunduğumuz şartlar bakımından, tek parti hâ
kimiyetinin teessüsünün vatandaş iradesine rağ
men, vatandaşların başka partiye rey kullanmış 
olmalarına rağmen onların da baraj altında ka
lan reylerini toplamak suretiyle bir partinin hâ
kim duruma gelmesini ve bir partizan idare ku
rulması ihtimalini düşünmüş ve böyle bir ihti
malin mevcudiyeti muvacehesinde tek parti hâ
kimiyeti prensibini kuracak sistemi ret ve onun 
yerine millî iradenin tam olarak tahakkukuna 
imkân verebilecek olan sistemi kabul etmiştir. 
Bir arkadaşımız burada Adalet Partisinin zaman 
zaman iktidara gelme yolundaki içtinaplarının 
sebeplerini izah ettikten sonra «o parti başka 
partilerin koalisyona iştirakleriyle iktidara gel
mek istemiyor, tek başına iktidara gelmek isti
yor» buyurdular Millet reylerini o partiye verir
se, tek başına iktidara gelebilirler, haklıdırlar, 
buna hiç kimse itiraz etmez. Ama milletin ver
miş olduğu reyleri mevcut kanunların şu veya bu 
şekilde nazarı itibara almaması dolayısiyle kendi 
partileri lehine elde etmek ve onların sayesinde 
de tek parti olarak iktidara gelmek arzusunda 
iseler, millet ve Meclis buna müsaade etmiyecek-
tir. Komisyonumuz da bu şekilde tek parti hâ
kimiyetinin memleket hayrına olmıyacağı kana
atine varmış bulunmaktadır. Mevcut sistem ve 
rejimimiz bakımından çok partili devre içerisin
de kurulan her siyasi partinin kendi fikir ve 
kanaatlerine ve kadrosunda bulunan şahısların 
hüviyetine göre lâyık.olduğu reyleri alması ve o 
nisbette de Mecliste temsil edümosi lâzımgeldiği 
kanaatine varmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut kanun tasa
rısının bir partinin iktidara gelmesine mâni ol
mak amaciyle çıkarılmış bulunduğu burada ifa
de edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısını getirenler burada müdafaa
sını yaparlar, partilerinin görüşünü arz ederler, 
kendi kanaatlerine göre savunurlar, teklif ya
parlar. Bu teklifi yaparken ve savunurken hangi 
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iç duyguları ile hareket ederler, bunu komisyo
numuzun bilmesine, takdir etmesine imkân yok
tur. Komisyonumuzu ilgilendiren husus sadece 
bu tasarının hiçbir siyasi partinin iktidara gel
mesi veya gelmemesi için bir hüküm taşımadığı 
merkezinde toplanmıştır. Bu tasarıda hiçbir kim
se, bu tasarı kanunlaştığı takdirde A veya B par
tisinin hakkından fazla oy alacağı, A ve B parti
sinin diğer partilere tercihan Hükümette kala
cağı yolunda bir hüküm taşımadığını sarahatle 
görür. Ayrıca yine bu tasarı tetkik edilirse her 
hangi bir siyasi parti Türkiye'de muteber oyla
rın % 51 ini aldığı takdirde, mutlaka iktidara 
gelecektir, onun iktidarına kimse mâni olamıya-
caktır. O halde bu tasarının şu veya bu maksatla 
gönderilmiş olduğu komisyonumuzca kabule şa
yan görülmemiş, memleket gerçekleri olarak ve 
partilerin tam haklarının verilmesi her siyasi 
partinin parlâmentolarda aldıkları oy nisbetin-
de temsil edilmelerini temin edecek tasarıyı uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek komisyonu
muzda vâki müzakerelerde ve gerekse burada 
yapılan müzakereler esnasında bâzı grup söz-
eüleui arikaıdajşlarımaız ıkonıuş'inaılarında bu tasa
rının küçük partiler!} dağıtmaktan) kurtarmak 
ıiDaikısıadiyle .getirildiğini iddia lötmiş builunımiak-
tadırlar. Bu husus da biraz evvel temas ettiğim, 
«Bir partinin iktidara ıgelmesimıe mâni olımıaik 
için getirilmiştir.» şeklindeki iddia kadar mâ
kul ve muteber değildir. 

Muhteremi arkadaşlar; ovtvelâ «ıküçük parti» 
tâlbiıu üzerimde komisyonda dal durutautştu. 
'Bu baikıımdan .arz etmek isterimi, partilerin esa
sen küçüğü, büyüğü olmaz, sandalyede miktar 
bakımıi'indıan. ıaz veya çok temsil edilir. Aldık
ları rey biıJbiriruden' aızi veya çok olabilir laina 
parti mânevi şahsiyetleri "bir bütündür, aynı 
hulkukî halklar içinde hareiket eden ve birbiriyle 
eşit halklarla teçhiz edilen teşekküllerdir. Bar-
tilerin büyüklük ve küçüklükleri taşıdılkları 
fikir »ve fdkirletrinin memlelket çapında itibar 
görmüş olması! ile belli <olur. Misal olarak arz 
etımeik istenirse, foklarının İdiçjük, küçük diye 
adlandırdığı bir partinin fikirleri, bugün Ana-
yasamıizda yer almış ve T. C. Hükümeti fikirle
rin ışığı altında idare cdiiıııeiktedir. Bu batkım
dan kıüJçülkı parti değil -mıe'mlelkıette mevcut bü
tün siyasi 'partilerin aynı 'kanunların vertmiş ol-
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tdvngıı halklardan aynı ınisbe'-tte jatifa.de etmıetsi1 

iâzînıgeldiğine ve 'her partinin de diğer parti
ler kadar en a& hürmete lâyıtk olduğuna. ikaani 
tehiımıiMfcfcayız, Bu nıeıvzu konuşulurken flfcU 
gelen husus, arkadaşlarımdan özür dilerim> 
biraz da şalısiimi adına ıkonuşınıuş igübd bir dû
numa düşüyarutmı aına, çok ö'zür dilerim, ÎCü-
çük partilerin îsîteditkleri husus şudur; meşlhur 
söz, «Göılıge etme baştka. ihsan, istemem;.» 

Muihiterem a'i-kada'şıl'ariim;, bu tasarının $e* 
tirmiş olduğu nüikümilerden ıbirisi de terCiİn ttftu-
İüınıün .kalidıriîlımu^ ol'imsıdır. Geçetl seçimİer-
de yapılan taıtlblikatl sonunda tercih üsuılünün 
taıtlbM, partiler içerisinde ve bıilıhâssa partilerin 
bir ile ait aday listesi içinde bulunan arkadaşlar 
arasında reikalbet diolaıyısiyie bâzı yakışık aıhnı-
yan (hıareketlerin husulüne ,seibelb olduğu müşa-
îıede edilmiş ve Hükümet de bu yönden bu ika-
nun tasarısını teklif etmiştir. Komisyonunum 
onlara bu sistemlin 'kaldırıli'ması., onun yerime 
ilişte başında IbutLunıan ikiımsenin seçil'mâş olaea-
ğıiii uygun mütalâa etmiştir. Nispî temsilde 
esas, partilere rey verileceği miâmaısınadır. Ek
seriyet sistemlinde ve karma usulünde vattandaş 
reyini şu veya ibu şaftım verirken, karara liste 
yapar, reyini o yokla .kullanır. Atma, nispî 
temsile gidildiği zaııman, -nispî temısilin. ekseri
yet sisiteminıdem tek değişik vasfı dafha çok 
vatandaşın reylerini şıalhıslaıra değil, partilere 
vermesi ıhusulsudur. O halde partilerin kendi 
biteye! e rinde yapmış dduklar ı seçimlerle ye
rini ;a.lam kimselerin bu şekildeki tercilh oyla
rıyla değiştirmesinin! doğru olmi'yaeağı ve bil-
fhaıssa adaylar arasında ve parti içerisinde hu-
ızuırauzlulk yaraıtıtığ* kaiüMltine varrlımış ve bu ge
tirilen siötem. mıylgun ,gürü!müşıtür. Partilerin se
çime katılması için de yeni şartlar konulmuş 
ve burada konuşanı bir arkadaşımız, 10 tane 
ikinıse .gelecek bir araya, bir parti kuracak, bnn-
lar .da setçime iştirak .edecek, böyle şey olımıa-z 
ıgtİlbi, daha da başka mânalara gelecek konuş-
uııalar yapmışlardır. Biz kenuşımıanın şekli ve 
şiddetini bir taralfa bırakarak, söylemek; .iste
diği fikirlere komisyon olarak cevap verımetk 
Meriz, 

.Muttılterem Arkadaşlarım, Anayasamızda, ha-
ItıriadjğıınM 1giöıi9 56 nçı amaddesinde, siyasi 
partilerini serbestçe faaliyette bulunacağı sara
haten yer ı&Iıapş Sulanmaktadır, Siyasi faali-
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yetin taım olarak W.'Unıdtt&U: ve tek «itaati .İta* 
iiiyeıt olarak ele .atlmae&ık tosu»} iMirtiterihı. k&-
çinllene ıgirnitâsidih. Teşekkül parti olduğuna 
(göre onun faaliyetinin esasi seçimlere kfiiiıİ-
rmaık ve seçimler sonumda da kaianıdıği oİçüiler^ 
de fikirlerini tıal'Jhiik etımektıir. Üir parti seçd-
mıo giremezse. isıiyasi faaliyetten mıeuediliyior de-
•mıeifctiT. O 'halde partilerin seçimûer^ k&tıkfbik 
meşini, eni iyi şekilde kölftylaıştınmıak kaiıun 
vaizimin .vazifesi cünilesindehdir; 

Öüııdan evvel' Ibir partinin seçimlere kaıtıİâ-
biİmesi için Türkiye'nin 10 vilâyetinde, ö ây-
daıı İtibaren teşkilâtın]] kurmuş olmaısa, ilik ge
nel kong-resinıi yapmıış .oiîmasa ve en ıaız J:5 ilde de 
'saçimılere katıılmış olması lâzıımıgelmekte idi. 
Yeni tasanda buna ilâveten, bu şartları) havi 
eiaibilen. bir parti girebilecelk iamıa buniara üâ-
.veiten bir de Türkiye Büyiiık Millet Meclisimde 
'grupu mevcutsa ve parti olaraık ılık .gıenel ku
rul toplantısını' yapmışsa, ibu parti de seçimıle-
re katılabileeciktir. O hakte Anayaısanın âmir 
ivükmünü yerine getirici ilerici fikirler feti'i^ 
miş bulunmaktayız., tnşailalh ilerde Hükiimıeıt 
iüiznm g*örür, .getArir. ıSiyaısi-parttiierîn hiçbir 
'kayda talbi olmıadan seçinulei'e kaıtüknâsüiii isiter. 
Bumdan da meımnun oilturua. Millî iradeye önem 
veren siyasi teşeikkiillerimkin, bir siyasi par
tinin ıseiçimıe girmıelkteni mıenedici 'hükümlerle 
taikyideidilmesinl istenmesiıiii komisyon olarak 
uygnn müta:lâa etmemekteyk. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
ai'kalaşlaırdan birisi, bu kanuiı tasarısının par
tiler arasında bir protokole bağlanan Pertdlier 
kanunu tasarlısına da ayları olduğunu ileriye 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, partiler arası ko
misyonun mıizakerelerine ve protokolün im
zasına bendeniz de şahsan katılmış olduğum
dan, bu şaiısı bilgi ve görgülerimi de eklemek 
suretiyle, komisyon adına bu tasarımın o tasa
rıya aykııı olup olmadığı yolundaki görüşü
müzü de arz etmek isterim. Arkadaşımızın ko
nuşmalarından anladığımıza göre, partiıler ka
nunu tasarısı siyasi partilerin kuruluşlarının 
şekillerini şu veya bu şeklide şarta bağlamış. 
O hailde bugün elimizde bulunan kanun tasa
rısı da partilerin ıseçime girmelerini şarta bağ. 
laması lâzımgel'ir noktasında toplamaıktadır, 
Başka bir hususu açıkça ileri sürmediler, şu 
bakından ona aykırıdır, demediler, Anüaşıüan 
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Siyasi Partiler Kanununun partileri bâzı ka
yıtlar altına almış olmasına rağmen, bugün 
elimizde bulunan tasarının partileri seçime 
girme bakımından bâzı kayıtlardan kurtarmış 
olması, birbiriyleriyle telif edilemiyor ve ona ay
kırı olduğu iddia edlülyor. 

Muhteriem arkadaşlar, siyasi partiler kanun 
tasarısı heniU kanunlatmamıştır. Anayasamı
zın sarin hükmünü biraz evvel Yüksek Huzü-
mttuadft arz etmiş bululuyorum. Hiçbir ta
san fu veya bu şekilde siyasi parti îaaliyet-
ierini takyidedemez. Buna aykırı hükümler 
varsa, her hangi bir tasanda veya anlaşmada, 
onlar kaldırılabilir. Elimizdeki tasarının ka
nunlara, Anayasaya en uygun şekilde çıkarıl
ması lâzımgelir. Henüz siyasi partiler kanunu 
çıkmamıştır. Onda da aykırı hükümler varsa 
Yüksek Meclise geldiği zaman o da burada dü
zeltilir. Bu bakınman hem aykırılık iddia edi
lemez hem de aykırı dahi oöisa bir mâna ifade 
etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak iddia 
edilen 'bir hususu da arzı cevabetmek sure
tiyle yetineceğim. Üzerinde durulan noktalar
dan birisi seçim sathı mailine girildiği şu gün
lerde seçim kanunlarımda değişiklik yapılması
nın doğru oiamıyacağı, olmıyacağı yolundadır. 

Muhterem arkadaşlar, atalarımızdan kalma 
bk* söz vardı? : «Zararın neresinden dönülürse 
kâr oradadır.;» Ba kanun tasarısı, şahsi ka
naatime göre, belki geç kalmıştır, ama komisyo
numuzun kanaati şudur ki kanun tasarısı gel
miştir ve bugün secimin hangi tarihte yapıl
ması lâzımgeidiğinim Yüksek Mecliste âcil ola
rak tesbltine zaruret vardır. O halde bu ka
nun tasarısının geldiği asadan itibaren çok acele 
olarak müzakere edilmesi ve Yüksek Meclisin 
seçim-lıerhı hangi tarihte yapılmasının istendiği
nim' katî olarak belli Olması lâzımdı r. Böyle 
bir kanunu getirmemek mümkün değildir. Ka
nun gelmiş bulunduğuna göre, bu kanım içeri
sinde meveut seçim 'sistemimiz, eğer millî ira.-
denin ttseelliaine tam olarak imkân vermiyorsa 
bunu da düzeltmekte büyük faydalar vardır. 
Bugüne kadar iyi Mr sistem olmıyan bir şekli 
tatbik ettik diye, ^çimleri de aynı sis
temle yapmaya kalkışmak, ihatayı dürtmemek 
doğru dıeğildir. Bu bakımdan komisyonumuz 
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seçim ısathı maaline girilmiş aîha dahKMillî îra-
djesiniın tann tecellisine imkân verecek oıla-ı 
Millî 'Bakiye şeklinin tatbik edilmesinde fayda 
mütalâa etmiştir. Bu bakımdan seçim sath; 
mailinde seçim kanunları değiştirilemez fik
rine do iltifat etmt mistir. Hürmetlerimle. 

AZİZ ZErrlNOĞLU (Eskişehir) — Komis
yondan bir sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
komisyon sözcüsü, vatandaşların bütün oyları
nın bu kanunla kıymetılendirildiğinden bahsetti
ler. İllerde seçimlere giren bağımsızlardan ka
lan oylan kıymetlen diniliyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI AKDOĞAN (Devama) — Arz edeyim : 
Muhterem arkadaşlar, soruyor dinlemişsiniz-
d:/. Arkada^imrz bağımsız oylanıl da bu de
ğerlendirmeden, bu imkânlardan faydalanıllıp 
faydalanmadığı hususunu soiniyorlar. Garip bir 
tecelli, geçen günde bir hususta bağımsızlar 
hakkında cevap vermek bendenize düşmüştü. 
Bugün de yine aynı hususlarla karşı karşıya 
geliyoraz. Bağımsız olan arkadaşlarımızdan 
çok çjok özür dilerim. Şu hususu belirtmek istie-
rim ki, arkadaşları bağımsızlar bir arada top
lanamaz. Bağımsız Ahmet, bağımsı'z Mehmet, 
baği'mlsız Hasan vardır. Ama bunlann üçünü 
toplayıp da üçünün reylerini bir arada müta-
lâıa etmek mümkün değildir. Mahiyetleri ayrı
dır, gayeq|?ri ayndır, görüşleri ayndır, ikti
sadi, siyasi, içtimai görüşleri birbirinden tama
men ayrıdır. Bunlann reylerini bir araya top
layıp, bunılann bir tanesine veya -birkaç tane
sine vermek mümkün değildir. Bu bakımdan 
bağımsızlann almış olduğu reylerin bir top
lamı vai'. Bunlara da bir kontenjan tanınması 
gibi bir durum mevzuubahsolamaz. Yalnız ba
ğımsızlar, bundan evvel D'Hondt sisteminde 
partilerin tabi olduğu usul gibi, barajı aşan 
nisbette milletvekilliği haklanın kazanacaklar
dı/. Aşamadıktan takdirde bu hakları siyasi 
partilerin lehine kaydedilecektir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Kıy
metlenmiyor, komisyon, «Bütün vatandaşların 
oylan nasıl kıymetleniyor?» diyor. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKİ AKDOĞAN (Devamla) — Efendim, 
arkadaşımız konuşmanın üzerinde, zannederim 
kelime olarak durmaktadır. Eğer konuşmaların
da bir yanlışlık 'varsa ıtaıslıilh edeyim, arkadaşı
mız da fikirlerini tashih etmiş olurlar. Komis
yonumuz nispî temsilin, tatbik edilen memleket
lerde ve bizdeki D'Hondt sisteminde vatandaş 
oylarının tam mânasiyle değerlendirilemediğini, 
bu tasarı ile getirilen hükümler tatbik edildiği 
takdirde değeriendirilemiyen reylerin asgariye 
ineceği üzerinde durmuş, en çok değerlendir
meye imkân veren bir sistem olarak kabul etmiş
tir. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim, 
izahat verdiler. 

Sayın arkadaşlar, biraz evvel kifayet- takriri 
geldiğinden bahsetmiştim. Takriri vermiş olan 
Hilmi Oben arkadaşımız, yine kendi imzalariyle 
takriri geri aldıklarını ifade etmişlerdir. Müza
kerelere devam ediyoruz. («Bravo» sesleri) 
Sayın Böliikbaşı, grup adına mı söz istiyorsu
nuz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Evet 
efendim. Burada söylenen fikirler üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun sizden de rica ediyo
rum. Lütfen şahsi kısımlara girmeden. 

M. P. ORIIPU ADINA OSMAN BÖLÜK-
BAŞÎ (Ankara) — Evvelâ bir hususu açıklamak 
isterim. Şahıslardan bahsedilmesin, bu müm
kün olan bir şey değildir. Birisi çıkıyor, burada 
sizi itham ediyor. Siyasi fiil ve hareketleriniz
den dtoll'ayı. sizi burada ihalesiz iltfham-
la.ra mânız bırakıyor. Buna cevap verdi
ğiniz zaman şahsiyat yapıyorsunuz, karşınıza 
bir ses çıkacaksa, bu takdirde konuşmaya imkân 
yoktur. Ama onların, siyasi fikirleri dışında, 
siyasi fiilleri dışında hiçbir tarafı ile meşgul ol-
ınıyaeağız. Zaten değmez de. 

BAŞKAN — Sayın Böliikbaşı, Başkanlığın 
ricası şudur: Mevzuun esasını izah zımnında ve 
mecburen belli şahıslardan bahsedilebilir. Fakat 
şahıslardan bahsedilirken o şahsın mazisi, susu 
busu demek şahsiyat yapmak demektir. Ricam 
budur. Binaenaleyh, diğer arkadaşlara rica 
ettiğimi sizden de rica ediyorum... 

M. P. ORUPÜ ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Biz şahsiyat yapmıyoruz, 
bu işi 5 Nisanda yaptık, zabıtlara geçti. 

2 1 . 1 .1965 Ö : 1 
Arkadaşlar, Millî Bakiye sistemini müdafaa 

eden insanları bu kürsüde samimiyetsizlikle it
ham eden bir sözcüye cevap vermenin tabiî bir 
hak olduğunu takdir edeceğinizden eminim; Kim
miş milletin reyinin, milyonlarca vatandaşı rey 
hakkından mahrum etmek temayülü başladığı za
man susanlar kimmiş? Umumi olarak söylediği
ne göre ithamının hedeflerinden biri de benim. 
Ne kendim, ne o zaman temsil ettiğim partim 
böyle bir düşünceye asla iltifat etmemiş, zamanın
da sesini yükseltmiştir. Bilmeden konuşmak, 
bence cesaret değil, makbul olmıyan bir şeydir 
ki ona, cüretkârlık derler. 

Müsaade buyurursanız bir şey okuyanın. 
Amerika'daki yazılanları hatırlıyor, Türkiye'de 
yazılanları bilmiyor. 

Kurucu Meclis ve C. K. M. P. ye yapılan hü
cumlar hakkında C. K. M. P. Cienel Başkanı Bö-
lükbaşının beyanatını 

«Bu memlekette;.. (Sataşmalar) Onun ceva
bını dün vredik. Böliikbaşı, fikrinin istikame
tinde gidiyor. Verecek /bir cevabınız olsa lâf
lar olmaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 
karşılıklı konuşmayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
memlekette yıllarca Anayasayı çiğneyenlerle Ana
yasayı müdafaa uğrunda çiğnenenler arasındaki 
samimiyet ve mânevi otorite farkım ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Okuyalım: «Se
çimsiz bir Meclis teşkil olunacağı anlaşılmakta
dır. Böyle bir Meclisin teşekkül ve terekküp 
tarzının büyük bir ehemmiyet taşıyacağı aşikâr
dır. Taihî vazifesini ifa ve millete itimat- telkin 
edebilmesi için dolayısiyle de olsa, bu Meclisin, 
bir partinin meclisi manzarasını arz etmemesi 
ilk şarttır. Memleket gerçekleri bir tarafa bı
rakılarak, birtakım dolambaçlık yollarla bir par
tiye fiilen hâkimiyet sağlanırsa yapılacak Ana
yasa hiçbir zaman millî bir Anayasa olama/ ve 
yıllardan, beri millete ıstırap çektiren siyasi 
buhranı ortadan kaldıramaz. Anayasa her gün 
değiştirilebilen bir kanun değil, nesillerin haya
tına, saadetine veya felâketine hüküm edebilen 
temel kanundur. Bunu yapacak Meclisin haya
tı birkaç ay sonra nihayet bulur. Fakat orta
ya .Ibir zümre kanunu çıkarsa bunun ıstırapları.. 
ve huzursuzlukları nesiller boyunca devam eder. 
Bugün memleketimizde milyonlarca vatandaşı... 

82 — 
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rey hakkından mahrum ve bir nevi zadekân sı
nıfı ihdas etmeyi hedef alan karanlık cereyanla
rın ve siyasi iştihaların mevcut bulunduğu da 
maalesef bir hakikattir.» 

Demek ki zamanında bu cereyana cevabı ve
rilmiş. Arkadaşımızın ithamı bizim bakımımız
dan tamamiyl'e yersizdir. 

Ondan sonra arkadaşlar, bu kürsüde ken
dilerinin seviyeli konuştuğunu söylemek suretiy
le başkalarını seviyesizlikle itham etmeye kalkı
şan beyanları da işittiniz. Hepiniz biliyorsunuz 
ki, biz söz almadan Adalet Partisi Sözcüsü kür
süye çıktı. Hiçbir münasebeti yokken kanunla 
partimizi ve şahıslarımızı hedef alan sözler söy
ledi ve müstahak olduğu cevap da taı atımızdan 
verildi.' Bütün bu gerçekleri unutarak, yavuz 
hırsızın ev sahibini bastırması kabilinden, ken
dilerini 'taarruza uğramış göstteraıeleri, alışkın ol
dukları metodun bir tezahürüdür. Kendileri 
Hükümet kurmaktan kaçmadıklarını söylüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı çok riea ediyo
rum. Bu şekilde ileri sürülen fikirlere cevap 
verdiler. Birisi kaçtın diyor, birisi kaçmadım 
diyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Müsaa
de buyurun. Bunun cevabı verilmez mi? Bu, şa
hısla alâkalı bir şey değil ki; 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Adalet Par
tisi Grupıı sözcüsüne denildi ki bundan evvelki 
konuşmalarda, iktidarda vazife kabul etmekten 
kaçıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, kaçtıklarını söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Onlar da kaçmadıklarının ceva
bını verdiler. Artık bu hususta kaçıyorsunuz de
menin lüzumu yoktur, kanunun esası ile de ilgili 
değildir. (Orta sıralardan «söylesin» sesleri) 
Arkadaşlar, müsaade buyurun, müzakerelerin se
lâmetini idare Başkanlığa aittir. Bu şekilde 
karşılıklı konuşmalar kanun tasarısının müzakere
sini mümkün kılmaz. O bana bunu dedi, şu 
bana bunu dedi ile müzakere olmaz. Bir partiye 
karşı «iktidarı kabul etmekten kaçıyorsun».den
di. Ona karşı o parti, «şu şu sebeplerle benim 
-hareketlim kaçma değildir» dedi. Sen illâ ki kaçı
yorsun diye karşılıklı konuşma bu bakımdan ka
nunun esas müzekeresiyle ilgili değildir. (GürüL 
tüler) Müsaade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sayı. 
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lannın çokluğundan ahkâm çıkarıp da başkala
rını tezyif etmek kanunla alâkalı mıdır Reis Bey? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım, bunlar, 
siz de ifade ettiniz ki, bilaistisna bütün parti 
grupları ve grup adına konuşan sözcüler karşı
lıklı bu şekilde ithama başladılar. Bu şekilde de
vamı mümkün değildir, ihtarımızı yapıyoruz, 
rica ediyoruz. Meseleyi kapanmış addetmiyorsu
nuz. Yani bir tarafın görüşü budur, diğer tara
fın görüşü budur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 
tezyif edici sözlere cevap vermiyelim mi; fikir sa
hasında? Söyliyeni bir tarafa bırakıyorum, fikre 
cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı; kaçtı, kaçmadı 
meselesi kanun müzakeresi ile ilgili değildir. 
Kaçtı diye iptidaen bir itham vâki oldu, kendi
leri kaçmış olmadıklarını ifade ettiler. Dedik
leri doğrudur, yanihiŞtır. Bunu 'millet .efkârı uımu--
miyesi takdir edecektir. Bunlar kanunun esası 
ile alâkalı olmıyan bir husustur. Onun için çok 
rica ediyorum, bugünkü gündeme başlandığı za
man da rica etim. Geçen zabıt hakkında söz is-
tiyen arkadaşın konuşması esnasında da ifade et
tim. Şimdi zatı âlinizin bu sözlerine karşı Adalet 
Partisi söz alacak, Halk Partisi söz alacak. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müza
kere devam ediyor. Kifayet kabul edilmedikçe 
de söz istenir. 

BAŞKAN — Bu şekilde söz istemeye mâni 
olamayız. Ama, söz istendiği zaman kanunun üze
rinde konuşmak lâzımgeldiğini arkdaşlara hatır
latmak isterim. («Reis Bey devam etsin» ses
leri). 

Riyaset devam etmeleri aleyhinde buluna
maz.' Kifayet yok iken konuşma olacaktır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ada* 
let Partisinin kaçtığını Reis bize söylemiyor. 
Zararı yok, onu millet bilir. («Devam, devam» 
sesleri) 

Arkadaşlar, «Küçük parti, büyük parti» 
deniyor; Büyüklüğün, küçüklüğün ölçüsü ne
dir? Bu mevzudaki düşüncelerimizi müsaade
nizle söyliyeyim: Bize göre en büyük parti men
supları tam bir iman ve ideal birliği içinde bu
lunan, siyasi faaliyetlerde ahlâkı ve vatan men
faatini: 'kendine rehber yapan partidir. Demok
raside insanlar her zaman sayılmazlar bazan 
da., mân evi vasıfları bakımından tartılırlar. De-
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mokrasi tarihine adam diye geçenler de var, 
saman çöpü diye geçenler de var! (Orta sıra
lardan alkışlar) Halk fazla rey vermiş.. Halk 
aklanmaz mı zannediyorsunuz? Aldanır! Âlimi 
aldanır, profesörü aldanır, Meclisi aldanır da 
köydeki Ayşe bacı ile Fatma bacı mı aklan
maz? Aldanabilir. Milletlerin aldatıldığı vâki-
dir. Ama devamlı surette aldatmak mümkün 
değildir. Milletleri aldatıp başa geçip de millet
lerin menfuru olarak tarihe geçenler de vardır. 
«Halkın kantarı belindedir» diye bir söz vardır 
ama başka söz de vardır: «Feleğin gözü tepe-
sindedir», insanı kaldırır bakar, beğenmezse 
yukarıdan atar! (Sağ ve orta sıralardan «bra- ' 
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Reisimiz çok hassas. Sayın Sözcü hak
kında beş nisanda söyliyeceklerimi söyledim. 
Ders almadıkları anlaşılıyor. Sözlerimi fazla 
uzatmıyacağım. Bu kadar cevap yeter, ona da 
yeter, cemaatına da yeter. (A.P., M.P. sırala
rından Bravo sesleri) (A. P. sıralarından özel 
maksatlı alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Baykam. 

Sayın Baykam sizden de rica edeceğim. Ta
sarının mevzuu dışına çıkmayın. 

Osman Bölükfbaşı (kürsüden inerken 
sol sıralara dönerek) Sizin alkışınız da, taşınız 
da bize tesir etmez, bir devrin döküntüleri! 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHÎ BAY
KAM (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
dünden beri Türkiye'de bütün vatandaş oyları
nı tam olarak değerlendirmeye matuf bir ka
nun tasarısını görüşmekteyiz. Bu tasarıyı 
C. 'H. P. ve bağımsızlardan müteşekkil Hükü
met yapmış bulunmaktadır. Ve herhangi bir 
dolambaçlı yol seçmeksizin şu veya bu şekil-.; 
de teklif ettirme yoluna gitmeksizin samimi-. 
yetine inanarak, millî gerçeklere ve memleket; 
menfaatlerine uygun olduğunu kabul ederek 
getirmiş ve savunmuştur. 

Biz C. H. P. liler olarak Türkiye'de seçim 
mevzuatını daima ıslah etmek için bütün ted
birlere başvurmuş ve bunu cesaretle devamlı 
yapmış bir siyasi teşekküle mensubuz. Demok
rasiye geçerken bu böyle oldu, çoğunluk siste-' 
mini getirdiğimiz zaman bu böyle oldu. Kurucu 
Mecliste memleketin partiler olarak temsil edik 
mediği, fakat pek çok C. H. Partilinin bulun-
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duğu Kumcu Meclis, millî arzulara uymak su
retiyle çoğunluk sisteminden ' nispî. temsile ge
çiş böyle oldu. Ama bu arada Parlâmentonun 
açıldığından bugüne kadar geçmiş olan zaman 
Türkiye'de birtakım sosyal değişiklikler ve po
litik vasattaki değişiklikler sebebiyle bizleri bu 
kanundada yeni bir değişikliğe götürmüş ve 
bir tek vatandaşın oyunun araya gitmemesini 
mümkün kılan bir yeni sistem getirmeye biz 
mecbur olmuşuzdur. Bu sebeple, inançla biz bu 
kanunu getirdik. Ve Türk Milletinin huzurun
da savunuyoruz. 

Arkadaşlarım, bu kanun vesilesiyle konuş
muş olan Adalet Partisinin sözcüleri & H. P. 
ne haklı olmıyan birtakım isnatlar yapmışlar 
ve bizim uzaktan yakından ilgili bulunmadığı
mız birtakım fikirleri veya birtakım tasavvur
ları bize isnadetmek istemişlerdir. Bunlara, kı
saca zamanımızı işgal etmeksizin, değinmek is
tiyorum. C. H. P. nin millet çoğunluğunu tem
sil etmediği ve bugün yine Adalet Partisinin 
organı durumundaki gazetelerin manşete ver
diği gibi, Türkiye'de 'milletin çoğunluğunu 
temsil etmiyen bir iktidarın tasarısı olarak tak
dim edilen kanun vesilesiyle, samimiyetle ar
kadaşlarımızı bir noktada sağlam ve samimi 
düşünmeye davet etmek1 isteriz. Türkiye'de her
kesin ne kadar oy aldığını biliyoruz. Bu mille
tin önünde hepimizin bildiği bir gerçektir. 
1961 seçimlerinde C. H. P. en fazla oy almış 
olan siyasi teşekküldür, fakat çoğunluğu sağ
lamış değildir. Bu istikamette geçmiş olan hâ
diseler üzerinde elbette durmaksızın hemen 
mevzu üzerinde şunu arz etmek isterim. 

Biz, işimize geldiği gibi millî irade tefsiri
ne gitmemeliyiz arkadaşlarım. Burada otur
makta olan herhangi bir milletvekili tek başı
na bir kanun teklif edebilir ve Yüksek. Heyeti
nizin çoğunluğunun tasvibinden geçtikten son
ra elbette millî iradenin kabul ettiği makbul 
bir kanun olarak yürürlüğe girer. 

Hal böyle olduğu halde, bu şekilde bir ger
çek artık mütearifo halinde herkesin bildiği 
bir gerçek olduğu halde, arkadaşlarımız bizim 
iktidar partisi olarak, bir kişinin değil, iktidar 
partisi ve bağımsızlarla desteklenen Hükümet 
olarak getirdiğimiz bir tasarıyı sadece bu yön
den ele alınıp yürütme yoluna gideceklerini 
sanmışlardır. 
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Arkadaşlarım, millî iradenin bu şekilde tef

sir edilemiyeceğini Adalet Partili arkadaşla
rım elbetteki bilirler. Bu getirdiğimiz tasarıyı 
eğer Yüksek Heyetiniz kabul ederse, eğer bu 
Parlâmentonun çoğunluğu kabul ederse, elbet
te bu, millî iradenin bütünü ile kabul ettiği ve 
yürürlüğe koyduğu bir kamın olacaktır. Ada
let Partili arkadaşlarım buna oy verirler veya 
vermezler. Bu, kendilerinin bileceği bir iştir. 

Biz Hükümet olarak her zaman ve bu kür
süde benden evvel konuşmuş olan Adalet Parti
si sözcülerinin de ifade ettiği gibi, ekalliyet 
Hükümetiyiz, milletin tasvibettiği millî irade
nin iktidarı değiliz gibi, ithamları da ortaya 
koydular. Arkadaşlarım, biz bağımsızların des
teği ile bugün Türkiye Cumhuriyetinde ikti
darda bulunan C. H. P. liler zorla mı iktidar
dayız; biz bu memlekette herhangi bir başka 
kuvvetin zorla gelip şu millî iradesinin tecelli 
ettiği Parlâmentoya iktidara getirdiği insan
lar mıyız? Böylesine bir iktidarın hiçbir zaman 
Türkiye'de düşünülemiyeceği aşikârdır. 

Bu Mecliste oturmakta olanların haysiyet 
anlayışı, hukuk anlayışı elbette böyle düşün
meye mânidir. Biz bu Parlâmentonun önüne ek
seriyeti teşkil etmediğimiz halde, kurduğumuz 
Hükümetle çıktık. Bu doğrudur, ama yine her
kes bilmektedir ki, biz üçüncü Hükümeti kur
mak istemedik. Biz Üçüncü Hükümeti kurmak 
istemeyince Rahmetli Gümüşpala'ya teklif edil
diğini herhalde arkadaşlarımız hatırlarlar. Ger
çekleri saklamak' mümkün müdür? Bütün gay
retlerine rağmen kurulamadı, tşte yine kendi 
sözleriyle ifade edeyim: «Halk Partisi Ekime 
kadar geçecek süre içinde iktidarda kalırsa, 
kaldığı zaman içerisinde yıpranacaktır.» di
yen arkadaşlara karşı, bizim parti ve politika 
haysiyeti anlayışımızdan kuvvet alarak cevabı-, 
mız şu olacaktır: Biz Hükümeti, Devleti sokak
ta, ortada bırakmamak kararında olan bir par
tiyiz ve yıpranmak da bahis konusu olsa. bu 
millete iktidarda veya muhalefette hizmet et
meye kararlı insanlarız. Biz, bu memlekette 
böyle bir anlayışa hizmet ederek ve sadece güç 
kazanmak ve kuvvet kazanmak için siyaset 
yapmıyan insanlar olarak, günü gelince vazife 
atan ve bu vazifeyi inançları ile beraber sonu
na kadar savunan insanlar olarak, Parlâmento
nun önüne geldik. Yüksek Heyetinizden çoğun-
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luğun oylarını aldık ve bu suretle Hükümeti
miz icraata başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yetmedi, tam 
üç defa bu Parlâmentoda güven oyuna biz baş
vurduk. 

Birkaç mühim memleket meselesi zuhur et
tiği vakit, değişik fikirler ve sözler ortaya atıl
dığı zaman, Halk Partisi iktidarı her şeyi san
dalye için veya iktidar için görmediğini Akq de
fa ayn ayrı zamanlarda isbat etmiş ve Yüksek 
Heyetinizden güven oyu istemiş ve lıer üçün
de de Yüksek Heyetinizin ekseriyetinin oyla
rıyla işbaşında kalmış ve memleketi bugünlere 
kadar getirmiştir, öyle ise, Halk Partisi Hükü
meti ekseriyet Hükümeti değildir, ekalliyet Hü
kümetidir, vesaire diyerek, bir iktidarın itiba
rıyla oynamaya matuf bu nevi sözlerin hangi 
maksatla söylendiğini kabul edelim? Hem bu
rada bulunacak arkadaşlarımız, ekalliyette 
olan bir partinin iktidarına rey verecek, hem 
de ondan sonra dışarı çıkacak ve diyecek ki, 
bu parti iktidarı temsil etmiyor, bu parti mil
letin çoğunluğunu temsil etmiyor. O zaman ar
kadaşlar şöyle bir sualle karşılaşırlarsa ne di
yeceklerdir : 

Siz, neden o halde bu Hükümeti düşürmü-
yorsunuz? Neden güven oyu veriyorsunuz? 
('Soldan, «Güven oyu vermedik» sesleri) Veya 
Sayın Bölükbaşı'nın ve Sayın Alican'm ifade 
ettikleri gibi, neden bu gibi hallerde bu sıra
ları tahliye edip iktidarda kalmamızda ısrar 
ediyorsunuz? Hangi güven oylamasında ekse
riyete yakm bir şekilde burada bulundunuz? 
Söyleyiniz. Yoktur böyle bir misal. Zabıtlar 
yatıyor, bütün oylamalar Millet önünde cere
yan etti. Arkadaşlarım, rahatlıkla konuşuyo
ruz. Bu meseleleri beraberce daha çok çok ko
nuşacağız. 

Şimdi nereye gidiyoruz biz? Nispî temsil
den, Millî Bakiye Sistemine gidiyoruz. Bu ara
da Adalet Partisi her yerde ne diyor? «Biz mil
let çoğunluğuyuz!» Böyle ilân ediyorsunuz bü
tün millete. (A. Partisi sıralarından «hakikat
tir» sesleri), hakikat olabilir, bu bir hülya< bir 
temenni, bir niyet, belki size göre gerçek ola
bilir. Ama böyle söylüyorsunuz. O zaman bu
radan size sormak icabetmez mi Sayın Adalet 
Partili arkadaşlarımız: Madem millet çoğun
luğu sizinle beraberdir, bir tek reyin dahi kay-
bolmamasmı hedef alan bu kanunun çıkmasın-
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dan niçin endişe ediyorsunuz? Yüzde 51 iseniz 
iktidara geleceksiniz. Ama siz de biliyorsunuz 
ki, bu memlekette çoğunlukta değilsiniz. Değil
siniz, bunu biliyorsunuz. (Orta ve sağ sıralar
dan alkışlar) ve yine Adalet Partisi bu kanu
nun karşısına geçmekle yalnız böyle kendi ken
dini tekzip etmiş olmuyor, kendisine ait olmı-
yan oylardan da faydalanarak ekle edeceği üç 
beş milletvekilliğinden medet umup bununla 
belki bir iktidar olabilirini hayaline kendini 
kaptırmış bulunuyor'. 

Arkadaşlarım, hukuk düzeni içindeyiz. Tür
kiye Cumhuriyetinin beyaz oylarıyla, milletin 
beyaz oylarıyla kabul ettiği Anayasa düzeni 
içinde partiler artık Anayasa organları olmuş
lardır. Anayasa organları olan bu partilerin 
artık bu memlekette haklarına razı olmaları, 
milletteki oyları kadar temsil edilmeleri ve bu 
şekilde temsil edilen oylarla memlekete hizmet 
etmeleri icabeder. Bundan fazla bir şey isteme-
ınelidirler. Çoğunluk sisteminin ıstırabını az 
mı çektik? Çoğunluk sisteminin bu memleketi 
nereden nereye getirdiğini burada tekrar etme
ye lüzum var mı? Elbette yoktur. Öyle ise, biz 
bu memlekete yeni bir samimiyet örneği geti
rirken muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi
ne mensup arkadaşlarımızın bizden daha ha-
hişkûr olarak, bizden daha kuvvetle bu sisteme 
sarılmaları ve vatandaşın verdiği bütün oyları 
değerlendiren bu sisteme kırmızı değil açık
tan beyaz oy vermeleri lâzımdır. Sanır mısınız 
bu taktik milletin gözünden kaçacaktır? Müm
kün değildir arkadaşlarım, mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şey daha Ada-
1 et Partisi adına üzücüdür: Demokratik haya
ta girenler, milletin oylarına saygı duyarlar. 
Her vesile ile Adalet Partisine meusubolan ar
kadaşlarımız millete, millî iradeye saygıdan ve 
nasıl tecelli ederse etsin, bu hukuk düzeni için
de ona hürmetten bahsederler. Şimdi, gelen bu 
sistem içinde bakımız bir kere daha kendi ken
dilerini nasıl tekziıbediyorlar.. Muhtemeldir 
ki, önümüzdeki seçimlerde Milletin oy çoğun
luğu bir partiye teveccüh etmiyebilir. 

Bu bir ihtimal olarak vardır. Ama bütün bu 
ihtimal karşısında buraya gelen Adalet Partisi 
adına konuşan arkadaşlarımız, kendilerinin dı
şındaki siyasi kanaatlere mütahammil olma
dıklarını ifade ederek adeta her hangi bir şekil-
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de bir koalisyon ihtimali ile bu memleketin ar-
thi idare edileni iyceeiğ gerçeğini ortaya koyu
yorlar ve rakam olarak küçük partilerin - bu 
hususta Sayın Bölükibaşı ile aynı fikirdeyiz -
ba^aıı bunun kıymet ölçüleri pek değişiktir, 
küçük partilerin memlekette söz sahibi olabil
meleri şansını bugünden kapatıyorlar. 

Arkadaşlarım, demokrasi mücadelesini hür
riyet mücadelesini biz bunun için mi yaptık? 
Fikir özgürlüğü dediğimiz tutum ile bu nevi 
şimdiden peşin hükümlü inhisarcı, her şeye 
rağmen ne yapıp yapıp tek başına iktidara 
gelebilmenin yolunu aramak arasında nasıl bir 
münasebet bulabiliriz? Ama maalesef böylesine 
bir yoldan da gidiliyor. Arkadaşlarım; bakın biz 
Halk Partisi olarak bu sistemi getirirken aynı 
durumla karşı karşıya bulunuyoruz. 1961 se
çimlerinde Adalet Partisinden fazla oy almış 
hıv parti olduğumuz halde söylüyoruz; biz bu 
memlekette eğer Adalet Partisi bir kayba uğ-
ı-ıyacaksa, aynı ölçüde bu sistemle Cumhuriyet 
Halk Partisi de kayba uğrayabilir, ama bundan 
ne çıkar? Aldığımız oy sayısı kadar bu memle
kette temsil edilmiye razı olmuşuz ve Adalet 
Partisinden .farklı olarak biz memlekette ço
ğunluğu temsil etmeye mutlaka imkân bulaca-

.. ğıımza, muktedir olacağımıza, serbest bir oyla
mada Adalet Partisinden daha çok .oy olacağı
mıza inanıyoruz. Bunun huzuru içinde bulunu
yorum. (A. P. sıralarından karışmalar) Bu bi
zim kendi anlayışımız. Böyle olmıyabilir ama, 
böyle olmıyaeaktır diye sizlerin yaptığınız gi
bi, başkalarına verilmiş oylardan istifade (ederek, 
her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma 
yolunu istemiyor ve böyle bir yola sapmak aklı
mızdan geçmiyir. (Soldan «Endonezya'da olduğu 
gibi» sesleri) Bu, Endonezya meselesinde de ar
kadaşlarımıza, Endonezya elçisinin yaptığı açık
lamayı okumalarını tavsiye ederim. Endonezya 
elçisi diyor ki, ibizde böyle bir sistem yoktur. 
(Soldan gürültüler) ya, bunu okuyun. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin. 

SUPHl BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir itham daha yaptılar. Cumhu
riyet Halk Partisi her şeye rağmen, iktidarını 
uzatmanın cabası içindedir, Biz, bu mevzuda 

I öylesine diğergâm, öylesine rahat bir partiyiz ki; 
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herkese yapılması muhtemel ve mümkün olan 
ıböyle bir itham, sureti ikatiy^de tC. H. Partisi
ne yapılamaz. Üçüncü Hükümeti kurmak iste
meyişimiz bunun misalidir. Her mühim mese
lede, buyurun güvenoyu verirseniz devam 
ederiz dememiz bunun misalidir. Nihayet bü
tün bu şartlara rağmen memlekette bizi her 
gün güç durumda bırakması muhtemel birbi
rinden kıymetli reform kanunlarını peşi peşi 
sıra Meclise sevk etmek cesaretini gösterme
miz bunun bir delilidir. Biz sandalye peşin
de koşan iktidar değiliz arkadaşlar. Biz böy
le tasavvurlarda olan iktidarlarla mücadele ede 
ede bunaya geldik. Biz, arkadaşlarımızın böyle 
bir şeyi kendilerine de reva görmemelerini di
leriz, Bu memlekette artık Anayasaya rağmen, 
kanunlara rağmen bu memlekette iktidarda kal
mak çabasını göstermek boşunadır, arkadaş
larım, bu gayreti terketmek lâzımdır. Soruyo
rum arkadaşlara; soruyorum, Haziranda dedik
leri secimle Ekimde dediğimiz seçim arasın
daki üç ay bir iktidara ne getirir? Hiçbir şey. 
Arzu ediyorsanız, buyurun iktidara diyoruz. 
Bu devre içinde buyurunuz («A. P. sıraların
dan geliriz, geliriz» sesleri) buyurunuz, mem
nun oluruz. Düşürürsünüz, cesaretle, samimiyet
le gelir, oylarınızı kullanırsınız, ondan sonra 
konuşma hakkınız'olur. (Sağdan, «Onlar'ge
lemezler, cesaretleri yik» sesleri) 

Arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, Anaya
sa Ekime kadar imkân veriyor. Anayasa gere
ğince yazılı olan Ekim ayı Hazirandaki hasat 
ayma nazaran vatandaşın daha çoğunlukla oya 
iştirakini sağlıyacak bir mevsimdir. Bunu da 
biliyorsunuz. Yoksa siz milletin çoğunlukla 
iştirak etmesinden mi korkmaktasınız? (Soldan 
gülüşmeler) niçin? Ben eminim ki, Adalet Par
tisine mensup arkadaşlar da bilirler ki, bu iki, 
üç ay bir seçimi uzatmak değildir. Ama Adalet 
Partisinin bir huyu var; sokağa çıkacak, vatan
daş. arasına yayılacak, diyecek ki, A. P. seçim 
istiyor; Halk Partisi seçimden kaçıyor: Kahra
manlar olarak dolaşacaklar ve sanıyorlar ki, va
tandaş, buna itibar edecek, inanacak. Arkadaş
larım, samimiyetle biz seçimler mevzuundaki 
fikrimizi söylemişiz. Gerektiği anda derhal se
çime gitmeyi bile kabul eden bir siyasi teşekkül 
olduğumuzu Genel Başkanımızın, Başbakanı

mızın ağzından ilân etmişiz. Bu memlekette mil
lî iradeye saygılıyız ve hiçbir zaman, hiçbir-
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oyuna sapmadan bu memlekette biz millî irade
nin gölgelenmesine asla taraftar olmayız ve 
kimse bu yola sapamaz. Hürriyet düzenine gi
ren Türkiye'de artık bütün vatandaşların her 
türlü korkudan uzak olarak reylerini kullan
dığı bütün organlariyle Anayasanın ve bütün 
iktidarların parlâmentonun her gün kontrol 
edildiği bir Türkiye'de böyle bir düşünce müm 
kün değildir. Ama arkadaşlarım, bilmiyorum 
bu parlâmento Ekime de karar verse, millî ira-
deve karşı gelindi diye belki de söyliyecekler-
dii'. Çünkü millî irade anlayışları kendilerinde 
mündemiçtir. Kendileri varsa bu çoğunlukta, 
millî irade vardır, yoksalar yoktur. Böyle bir 
anlayış içinde arkadaşlarım, yarınki Türkiye'
nin hakikaten rahat idare edilebileceğini düşün
mek insana biraz sıkıntı veriyor. Arkadaşla
rım, fikirlere tahammül edeceğiz, oylarınız ek
sik olduğu zaman çoğunluğun kararma saygı 
duyacağız. Başka türlü bu memleketin idare 
edilmesine imkân yoktur. Ve siz iştirak etme
seniz de millî iradenin serbest oylariyle teşek
kül eden şu Parlâmentodan çıkacak her kara
ra saygılı olmaya mecbursunuz. Mecbursunuz 
eğer memlekette bir Anayasa düzeni varsa ki, 
vardır, buna hepimiz uymakla mükellefiz. 

TURHAN BÎLGİN (Erzurum) — Aksini 
söyliyen kimdir?. 

C. H. P. GRUPU ADİNA SUPHİ BAY-
KAM (Devamla) — O halde ekalliyet iddiala
rından vazgeçiniz. Ekalliyet iktidarının getir
diği tasarı için propagandadan vazgeçiniz ve 
Parlâmentonun vereceği hükme bugünden lût-. 
fen itibar ediniz. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı birbiri
nize söz atmayınız, rica ediyorum. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
larım, biz bu memlekette Adalet Partisinin ra
hatça iktidara hazırlanmasından, iktidara ge
lecek kadar oy çoğunluğu almasından hiçbir 
zaman endişe etmemekteyiz. Çünkü Adalet Par
tisi böyle bir iktidar olursa ve kendinde mem
leketi idare edebilme- gücünü birgün görür
se ve gelirse o zaman yapacağı hiçbir şey yok
tuı:. Ne tekrar zulüm devri bu memlekete geri 
gelebilir, ne bu memlekette Anayasa ve kanun
la)1 çiğnenebilir ve ne de partizanlıktan vatan
daşlar zarar görebilir. Buna kimsenin gücü yet
mez. Ne olur? O halde . milletin istediği çoğun-
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luk bu memleketi idare «der. Biz buna bugün
den hazır ve saygılı iktidar olarak, • tekrar söy
lüyorum, yıpranma bahasına iktidarımızı de
vanı ettirmekten şeref duymaktayız. Her an ik
tidarı verebileceğimizi, güven oylarına başvu
rarak göstermiş insanlarız. Ama kimse bu ik
tidarı kurmak için, hükümeti kurmak için ken
dinde kuvvet ve kudret bulamaz da hükümet 
ortada kalırsa, onu da millete verdiğimiz şe
ref sözüne uyarak yüklenir, götürürüz arka
daşlar. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Bu, herkesin bilmesi lâzımgelen bir haki
kat olarak tekrar edilmesi icabeder. 

Arkadaşlarım, hakikaten Adalet Partisinin 
nasıl iktidara geleceğini düşündüğünü bende 
merak edenlerden birisiyim. Türkiye'de toplum 
uyanmış fikirlerin peşinde koşuyor. Fikir yo
lundaki partileri arıyor. Türkiye'de artık dev
rimler, reformlar, ileri fikirler en geniş anlam
da bu milletin köylüsüne kadar ruhları sarmış, 
bu arada bütün programı ile bunu temsil eden 
bir C. H. P. vardır. Bugüne kadar hiçbir mev
zuda olumlu bir fikri temsil etmemiş Adalet 
Pattisi var ve bu Adalet Partisi ben oy alaca
ğım diyor. Arkadaşım size haber vereyim, bu 
memlekette serbest bir seçim yapılacaktır, va
tandaş baskıdan uzak, oylarını kullanacaktır 
ve oy alan vatandaş size çoğunluğu vermiyecek-
tir. Ama, bilirsiniz arkadaşlarım söylendiği 
gibi biz sizin gibi burada bir takım meselelere 
istinadederek gerçek inançlarımızı savunuyo
ruz. Biz milletin vereceği her karara peşinen ve 
tekrar ediyorum, saygılı insanlar olarak yaşı
yoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, o halde meseleleri 
böylesine rahat, böylesine sükûnet içinde mü
talâa eden bir iktidar partisinin mensubu ola
rak konuşurken bir kere daha ifade etmek is
terim ki, rahatlıkla .millet önünde, tarih önün
de savunacağımız, milletin bütün oylarını de
ğerlendiren, milletin tarihî inkişafına, sosyal 
inkişafına uygun bir kanun tasarısını bugün 
Parlâmentoya sunmuş bulunuyoruz. Çıktıktan 
sonra da Türk Milleti kendi iradesini bu şekil
de takviye etmiş olacaktır. 

Gelelim biraz evvel Adalet Partisi adına yapıl
mış ol«n bâzı- isnat ve ifratların gerçek değeri
ne.. Dendi ki, Adalet Partisi isnat ve iftira ka- | 
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sırgası içinde kurulmuş, çalışmış ve seçimler
de gelmiştir. Bunu söyliyebilmek için biraz 
insaf ister arkadaşlarım, Kurucu Mecliste bulu
na u arkadaşlarımız çoğunluğu muhtelif parti
lere» dağılmış bulunan arkadaşlarımız bilirler; 
bu memlekette korkudan uzak, mutlak hürriyet 
içinde bir seçimin olabilmesi için ne lazımsa Ana
yasa yazmış, öylesine bir seçim yapılmıştır ki, 
memlekette, bu istikamette bir söz söyliyebilme
nin hakikaten izahı yoktur. Bu memlekette 
böyle bir kasırga esmedi muhterem arkadaşla
rım ama, sizler Sirkeci meydanına sehpalar kur
durmak suretiyle böylesine bir isnadı bu mem
lekete reva görmeye çabalamış olmanıza rağ
men, hür ve serbest bir seçim yapıldı arkadaş
larım. Bu memlekete gelmiş olan hürriyet dü
zeni içinde hiç, kimse diyemeyiz ki, Adalet par
tililer tahrik edildiler, Adalet partililer bir bü
yük korku içinde idiler ve bu suretle seçimle
re girdiler. Kim kimi tehdidetmiş arkadaşla
rım? Yine söyleniyor, bu seçim kanunu sebe
biyle söyleniyor.... 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baykanı, rica edi
yorum, sözlerinize başlarken de rica ettim, parti
lere, şahsiyetlere taallûk eder şekilde konuşma-1 

ym. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 

Başkan, farklı muameleniz gözüküyor. 

BAŞKAN — ihtar ediyorum efendim. 
OSMAN BÖ.LÜKBAŞI (Ankara) — Atı 

alan Üsküdar'ı geçil li. 

C. II. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAYKAM 
(Devamla) — Sayın Bölükbaşı, ben de sizin gibi 
ithamları cevaplandırıyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Size bir 
şey yok. Başkanın farklı tutumlarını «oyluyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAYKAM 
(Devamla) — Arkadaşlar, biz bu memlekette 
ne yapmışız öğreniyoruz bu kürsüden. Okuma 
yazma bilmiyenlerin oy vermesi mevzuunda sus-
muşmuşuz.) Nerede imişiz o zaman? Bunu kim 
söylüyor? Böylesine fikirlerin estiği zamanda bu
rada Kurucu Mecliste çoğunluğu teşkil eden ve 
böyle bir fikre iltifat etmiyerek göğüs gerıem par
tililere karşı söyleniyor. Bunu söyliyenler o za
manlar nerede idi, orasını bilmiyorum. Nasıl 
olur? Cumhuriyet fîalk Parltisi içinde bu fikri 

i savunmuş bir tek insan var mıdır? Ama bu kür-
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etmiş bir partidir. (A. P. sıralarından, mföd&hfr 
leler) Çok mu yanlış? Arkadaşlar olanak biz öy* 
le karşıladık. (Ortba ve sağ sıralandan, «Öyle; 
söyledi» sesleri) Bütün Parlâmento öyle söyledi, 
diyor. Zabıtlarda da 'böyledir. (Gürültüler) 

27 Mayıstan sonra bu nevi ihtilâl teşebbüs
leri elbette oldu, biliyoruz, arkadaşlarım, hepsi 
(birden, «Bütün partiler böyle söyledi» diyorlar. 
Bir kişi size iştirak etmiyor. Ama tavzih edil
mesinden memnun oluruz. 

Bu memlekette muhterem arkadaşlarım, bu. 
mavi iktidarlar meselesinde hiç 'kimse Halk Par
tisinin karşısına geçip de, 'ben daha çok hürriyet-
perveridi.nl; diyemez. Bu memlekette Halik Par--
(tisi lideri ile beraber bu nevi teşebbüslere karşı 
göğsünü siper ederken, pek çok kimse Ankara'
da dahi bulunmuyordu. Bunları bilerek bu kür
sü/den dikkatli konuşalım. Böylesine pazarlıklar 
yapılmaz, böylesine sözler söylenemez. Yok eğer 
27 Mayıstan sonra (Soldan gürültüler) 
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süden bunlar söyleniyor, arkadaşlarım. Biz daha 
iteri gidelim) söyliyelinı. O zaman bu fikirlerle 
'birİİfctaf İİı'tilâİ sdiifâsı rejimin selâmeti adına De
mokrat Partide vazile almış, ocaklarda dahi va
zife almış olsa, kim varsa onların önümüzdeki j 
seçimlere iştirak ettirilmemesi lehinde esmiş olan 
ecreyanı da biz elimizin tersi ile itmiş ve bu mem
lekette her türlü baskıdan uzak serbest, hür bir 
seçimin yapılabilmesinin vasatını hazırlamışım. 
Nasıl olur îfâîk Partisine böyle bir isnat yapı
lır? Aııia, yapacak. Gene arkadaşımız söylüyor, 
'biz ekalliyet hükümeti kurup da dışardan taz
yik gruplarını veya önlarirî baskılarını parlâ
mentoya doldurup veya örtiariri baskılarını te
min edip o suretle kanun çıkarmak yoluna git
mek işitemedik. Tenzih ederim, bütün parlâmen
toyu böyle bir iddiadan. Adalet Partisine men-
sulbolan arkadaşlarımızı da tenzih ederim. Bura
da şu veya bu tazyik altında oy kullanacak yü
rek korkaklığı içinde adam yoktur. Böyle bir 
insanın bu Parlâmentoda yeri yoktur. Bu Par-
lâmentcüdan çıkan bütün kanunlar hepinizin ser
best oylarınızla, ekseriyet oylarınızla çıkmıştır. 
Eğer böylesine tazyikler neticesinde, burada ko
nuşan sözcü arkadaşımızın arkadaşları arasında 
rey vermişler varsa kendilerini bu sözcü arka
daşları karşısında gidip tebriye edebilmek için, 
kendiler] ni tenzih etmek için, imkân aramalarını 
tavsiye ederim. Ama ben bu parlâmentoda her 
hangi bir tazyik altında oy kullanmış insan ol
duğunu asla kaibul etmiyorum. Bu memlekette 
arkadaşlarım hürriyet düzeninde tazyik grupları 
belki bugün her zamankinden daha kuvvetlidir. 
Elbette kuvvetli olacaklardır. Elbette Türk top
lumu birçok müesseselerin bulunduğu, fikir ce
reyanlarının çarpıştığı bir hür topluluktur. Bu 
her zaman böyle olacaktır. Bundan korkmamak 
lâzımdır, buna saygı duymak lâzımdır ve bunları 
hareketlerini bir baskı olarak vasıflandırmamak 
lâzımdır. Bunu bu istikamette düşünmeyi Par
lâmentoya saygıylo telif etmek mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, bu memlekette son derece güç, 
izahı çok güç bir başka itham daha yapıldı. O da 
arkadaşımızın, inşallah ağzından kaçmıştır, in
şallah buraya gelecek olan A. Partisi Sözoüsü 
tavzih eder inşallah, «C. H. Partisini, A. P. sdni 
ilzam etmez» der. Şu söz kaçtı. Adalet Partisi, 
diyor sokaklardaki ihtilâl teşebbüslerinde silâih-
la iktidara geçirmek istiyenlerin vermek istedik
leri iktidarı da reddederek mücadelesine devam 

BAŞKAN — Sayın Baykam; bunları söyle-
medim, diyorlar. Söylemedim denen sözler üze
rinde niçin ısrar ediyorsunuz? 

C. H. P. G-BUPU ADINA SUPHİ BAYKAM 
(Devamla) — Yok eğer bu memlekette 27 Ma
yıstan sonra böylesine teşebbüsler yapıldı ise 
hepsi duruyor ve bu istikameftite birtakım mesele
ler ortaya çıktı ise, muhterem arkadaşlarım bun
ların sorumlusu da C. H. P. si değildir. Biz bu 
memlekette hürriyet düzeni için mücadele eden 
insanlara karşı kalkıp da, bu neviden meseleleri 
ve müesseseleri ortaya koyup böyle bir problemi 
C. H. P. lilerin önünde, tarih kürsüsünden ko
nuşmak mümkün değildir. (Soldan gürültüler),. 
(«öyle bir şey söylenmedi», sesleri) Gelir söylen
mediğini söylersiniz. Millet bilmez. 

BAŞKAN — Sayın Baykam ısrar etmeyin. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Israr etmi

yorum, gelir tavzih eder. Zabıtlarla beraber bu, 
meydana çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Baykam bu gibi mevzu
lar üzerinde söylemedik dedikleri halde ısrar bu
yurmanızı mânâsız buluyorum. Çok rica ediyo
rum. 

SUPHt BAYKAM (Devamla) — Ve nihayet 
sevgili arkadaşlarım, bunu da tavzih etmesini ri
ca ediyorum. «Biz Parlâmento dışından destek 
ariyan bir ekalliyet iktidarı olmak istemediğimiz 
için kurmadık,» dedi. Doğru mu"? Söylendi mi bu! 
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»Söylendi. (Orta sıralardan «Dediler, dediler» ses
leri.) Arkadaşlarım, bu memlekette biraz evvel 
söylediğim psikolojik vasat içinde, Cumhuriyet 
Halk Partisinin hürriyet düzenine bağlılığı için
de millete asgari saygısı olan insanın burada böy
le konuşmaya hakkı olamaz. Hangi insan bura
da, •Parlâmento dışında destek anyarak Hükü
met kuran bir iktidara karşı gelip rey verir? Han
gi biriniz vicdanlarınızı suiistimal ederek, Halk 
Partisinin, dışardaki kuvvetlere? dayanmak sure 
tiyle kurduğu iktidara inanmadan rey verilmekle 
itham edilebilirsiniz? Bunu veren insanda siyasi 
ahlâk, bunu veren insanda millete saygı olur mu? 
Bu sözü söyliyebiliyor. Kim için? Adalet Partisi 
adına söyliyebiliyor muhterem arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu. memlekette, ben bü 
tün bu Parlâmentoya iştirak eden arkadaşlarımı 
vakarlı, şerefli, millete saygılı kabul ediyorum. 
Hiç kimse dışarıdan bir tazyik altında oy kullan
maz. Biz burada sizlerin oy çoğunluğunuzla ikti
darda bulunduğumuza göre, sizlerin oylarınızla 
Hükümet icra ettiğimize göre, Parlâmento dışın 
dan bir tazyik ile bu memlekette iktidar 
kurulduğu istikametindeki ithamları, sahibinin 
bir zavallı anlayışı olarak tavsif edeyim, izin ve
rin, daha fazla bir şey söylemiyeyim. Ama bu mil
lete saygıdan bahseden insanların, milletin seçti 
ği bu Parlâmentoya da, saygılı olmaları gerekti
ğini bilhassa ifade etmek istiyorum. 

TURHAN BİLGİN . (Eminim) — «Silâhla
rın gölgesi altında» sözünü Osman Bölükbaşı söy
lemiştir, zamanında. 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
konuşmayınız. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaşlar 
zamanında burada çok şey söylenmiştir. Vak
tiyle herkesin söylediğinin muhasebesini bu
rada yapacak değiliz. Burada bugün söylenmiş 
bir sözün bu Parlâmentoya reva görülüp görül-
miveceğinden bahsediyorum. Bu memlekette 
muhterem arkadaşlarım, herkesin bir haysiyet 
anlayışı olabilir. Ama herkesin milletin haysi
yetine saygılı olmaya mecburiyeti yardır. Öyle 
ise bu Parlâmentoda olan herkesin çıkıp tenzih 
(itmelerini isterim. Parlâmento dışındaki kuvvet
lerden korkarak Halk Partisi iktidarına rey ver
miş olmakla itham edemez kimse. Ondan korkarak 
iktidar olmuşuz, dendi. Parlâmentoda zabıtlarda 
bu dayatıyor. '. " 
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Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi şöyle- bitirmek 

isterim; biz, inançları samimî olan insanlar ola
rak bir kanun teklifi getirdik. Kıymetli çalışma
ları ile ihtilâl sonrası dönemde bu Parlâmentoya 
şerefli hizmetler yapmış olan küçük partilerde 
bulunan arkadaşlarımızın eğer bu memlekette da
ha oyları kendilerini buraya getirmeye imkân ve
recek nisbette mevcutsa bu memlekette tekrar gel
melerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun için 
bu teklifi yapmışızdır. Bunun için bir kanun 
teklifinde olmadığı kadar, belki hepsinden fazla 
bir samimiyetle bu kanunu buraya getirmiş ve 
savunmaktayız. Bu Parlâmentodaki bütün arka
daşların, buradan önceki kanunlarda olduğu gibi, 
iradelerini serbestçe kullanarak getirdiğimiz ka
nunu destekleyip veya reddetmek hürriyetleri ol
duğuna inanıyoruz. Ama Parlâmento bu kanunu 
kabul ederse biz bunun millî iradenin gerçek bir 
kanunu olarak kabul edecek ve bütün partilerin 
ona saygı duymasını elbette istiyeceğiz. Seçimler 
önümüzdedir. Herkes lâyık olduğu oyu alacak
tır. Buna şüphe yok. Bu memlekette ne tezvirle
re, ne demogojik vasatlara artık imkân olmadığı
nı herkes görecektir. Hizmetlerimizle milletin 
önüne çıkacağız, önümüzdeki devre ne kadar im
kân verirse o kadarla mücadelemize devam edece
ğiz. istendiği süre içerisinde, bu Meclisin çoğun
luk reylerini muhafaza, ettiğimiz süre içerisinde 
hizmete devam edecek ve zamanında yapılacak 
seçimlerle millî iradenin yeniden tecellisine im
kân vermekten bahtiyarlık duyacağız. Bu, bah
tiyarlığı paylaştığına şüphe etmediğim Yüksek 
Heyetinizi hürmetle selâmlanın. (Sağ ve orta sı
ralardan, alkışlar.) 

GÖKHAN EVLİYAOfiLV (Bahkusir) — 
Evcildim, grup adına zaruri bir tavzihte bulu
nacağını... 

BAŞKAN — Tavzih diye söz verilmez. Ar
kadaşlar kifayet önergesi de gelmiştir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) - - Kifa
yet önergesi geri alındı. 

BAŞKAN -•- Efendim yenisi geldi. Müsaade 
buyurun. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız İçtüzü
ğün 95 nei maddesine göre, fikirlerinin yanlış 
ifade edildiğini ve bunu tavzih için söz istedik
lerini, beyan ediyorlar. Bu maddeye istinaden 
ve.bu hususa bağlı kalacaksınız değil mî efen
dim? 
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GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Tamam en bu maddeye bağlı olarak ıkonuşaca-
ğıın. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUBU ADINA GÖKHAN EVLİYA

OĞLU (Balıkesir) — Bek muhterem arkadaş
larım, Sayın Suphi Baykam Beyefendinin el
bette sözünü iyi niyetine vererek bir tavzihte 
bulunacağız. 

Jolııı STRAOILEY'in fevkalâde enteresan bir 
kitabı yıktı, okumuşsunuzdur, «Demokrasinin 
üstünlüğü» diye. Orada mühim ibir pasaj var 
onu zikredeceğim : «^İnançtan dolayı görmezlik» 
diyor. Onun için Suphi Baykanı Beyefendi de, 
bunun gibi bâzı arkadaşlar da çok iyi... 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, hangi sizle
rinizi tavzih edeceksiniz? 

GÖKHAN BVLlYAOÖLU (Devanda) Şim
di Suphi Baykam Beyefendinin yanlış anlamış 
bulunduğu husus şudur; söylediği gibi, Adalet 
Partisi ihtilâlcilerden bir Hükümet teıkllfi al
mış da onu kabul etmemiş değildir. Böyle 'bir 
şey söylenmemiştir. Adalet Partisi ikurulduğun-
dan beri, antidemokratik yolların 'karşısında 
bulunmuştur ve başından beri demokratik şe
kilde mücadele ötmek istediği içindir ki, ısrarla. 
seçim istemektedir. Yalnız, söylediğim sözler 
aynen şu idi : 

«Bir ülke düşününüz ki, o ülkenin başken
tinde iktidarı ele geeirmeik için silâhlı ihtilâl 
tecrübesi yapılır aynı ülkede o silâhla ele geçi
rilmek istenen iktidar muayyen bir grup a tek
lif edilir, Hükümet tarafından, Meclis tarafın
dan, istifa suretiyle teklif edilir de, onlar bir 
silâhlı işitihaya mevzuu teşkil edebilecek olan 
bu mevzu hususunda feragat gösterirlerse bu, 
o partinin vatanperverliği icabıdır» (Udini. 
(Gürültüler) aynen öyle söyledim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
böyle dedim, diyor zabıtlara geçti. liilâhara 
doğru olup olmadığı kontrol edilebilir.. Böyle 
dedim diyor. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
t kinci lıusus; 'baskı gruplarının dışarıdan ba«;kı 
gruplariyle, dışardan alına'cak, Parlâmento dı
şından gelecek desteklerle Hükümet ikurma fik
rinin dışındayız, dedim. Bunda, bir ıkere alına-
ealk bir husus yok. Maurice Duverger son de
vir AvrupaKina ışık tutan... (Oıta sıralardan 
gülüşmeler, .gürültüler.) Müsaade boyler.... 
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I BAŞKAN — Arkadaşlar, imkân veriniz. Tav

zih ediyorlar. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 

Aslında, karşısında bulunduğumuz ibu fikrin de 
muteber .bir fikir olduğunu söyliyeceğiıu. Şöy
le ki; arkadaşımızın dediği gibi bunun Parlâ
mentonun haysiyetini rencide edecök bir tarafı 
yoktur. Son devir Avrupasında siyasi hukukta, 
cidden büyük 'bir otorite haline gelen Maurice 
Duverger aynen şöyle diyor. «Hükümetler iki 
tülürdü. Birisi doğrudan doğruya halkın des
teği ile Parlâmentoya -müstenit sağlam hür Hü
kümet kurulma sureti ile teşekkül eder. 

ikincisi ise, Parlâmento dışında muayyen 
baslkı halk gruplarından destek alır.» 

Bu normaldir, anormal İbir şey değildir. 
Yalnız bizce bu, Hükümet fikri birinci Hükü
met fikrine nazaran zayıf Hükümet fikri''olduğu 
için biz birincisine ta'biiz dedim. Ayrıca asıl 
hayreti mucip husus şu : Bir reform kanunu 
münasebetiyle Sayın Suphi 'Baykam Beyefendi
nin Halk Partisi Grupunda yaptığı bir konuş
mada, bunu baskı gruplarına mal edersek ka
nunu 'bir an evvel çıkarırız diye, söz sarf etmiş 
olduğu Halk Partisi Grup zabıtlarında, basma 
verilen bültenler mevcuttur. 

SUPllt BAYKAM (istanbul) — Ben Halk 
Partisi Grupunda üç aydır konuşmadım. 

GÖKHAN EVLtYAOĞLU (Devamla) —• 
Paka t şimdiden sonra biz de Sayın Bölükbaşı 
gibi sarı bir çanta, ile gelmek istediğimizde bu 
bültenleri burada hazır (bulundurmak zarureti
ni hissetmiş bulunuyoruz. Bir daha kendisine 
kendi «özlerini .basılmış surette talkdim ederiz. 
Mâruzâtım ıhımdan übarettir. 

MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) —. Sataş
ma. var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven söz is
tiyorsunuz. Hangi noktada sataşma var, diyor
sunuz? (Gürültüler) Arkadaşlar gürültüyü'ke
siniz, duyamıyorum ankadaşımın sözlerini. Biraz 
yaklaşınız ki, duyabileyim, Sayın Güven. 

M UJI İDDİN GÜVEN (İstanbul) — Müte
madiyen sehpalı mitingten 'bahsediliyor. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN—İl Başkanı olarak orada mıydı
nız efendim? 

I MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) —Evet , ' 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültü-

İCA) 
Müsaade buyurun efendim Riyaset vazifesini 

bilir. 
MUHİDDlN GÜVEN (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, lütfen sükûnetle dinleyiniz, 
mesele o kadar basit değildir. Bu memleketin is
tikbaline ait mevzuları mütalâa ederken mazisi n-
-de itibar etmek mecburiyetinde olduğumuz bir 
Yüksek Adaletin kararını hiçe sayarak mütama-
diyen ve mütemadiyen bir mevzuu tekrarlamak 
acaba ne fayda' verir? Hakka ve hukuka riayet
kar olduğunu iddia eden eski ve yeni particiler, 
liderler, hep gelir gelir bu mevzuu burada dile 
getirirler. Bu büyük bir haksızlıktır. Bu hak
sızlığın izale edilmesi lâzımdır. Sayın Suphi Bay-
kam bu mevzuun nasıl hazırlandığını gayet iyi 
bilir. Ben haksız bir muamelenin içerisinde bir 
yerlere girdim, sonra oradan çıktım ama, biliniz 
ki, methâldar bulunduğunu iddia ettikleri arka
daşlarım beraat ilâmı almışlardır. Buna niçin 
itibar etmezler de her fırsattan istifade ederek 
bir istismar konusunda gelirler, gelirler de onu 
ortaya dikerler? Ne fayda sağhyaeak bu iş? Biz 
artık birleşmek istiyoruz. Kapatınız bu sayfa
lan rica ederim. Bir zemin üzerinde birleşelim 
artık! Ayağımızın altındaki zemin kayıyor bey
ler! Bunu tutmak için tedbir alalım. Hâlâ c.r,-
ki, hâlâ mahsup muamelesi mitmedi mi artık? Ye
ter diyoruz, yeter! Konuşmıyalım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim sataşma dolay isiyle 
kendilerine söz verdim. Müdahale etmeyin. 

Buyurun devam edin. 
MUHİDDlN GÜVEN (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz, ben masum bir hal içinde yapılan bir 
mitingle ortaya çıkarılmış bir hâdise... Elbetteki 
anlatacağım, anlıyacaksmız dinliycceksiniz ve o 
anlayış içinde bir irtibat zemini bulacaksınız. 
Sabırsız olmayınız, rica ederim. 

iyi niyetle çıktım, o şekilde konuşuyorum ve 
diyorum ki; eğer insanlara haksızlık yapılmışsa, 
bu haksızlıkları bir daha tekrar etmiyelim. Ben 
diyorum ki; eğer tutulan yol makbul değilse, bu 
yolun yolcusu olmıyalım. Hep beraber söylemek 
mecburiyetindeyiz bunu. Neticeyi ancak bu şe
kilde istihsal edeceğiz. Başka türlü mümkün de
ğildir. Bir kanun getiriyorsunuz. Elbetteki bu 
kanun Meclisten çıkarsa., itibar edilecektir. 
Parlâmentodur benim mabedim! Buna inanaca
ğım, parti olarak da buna inanıyorum. Sonuna 
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kadar da itibar edeceğim. Bütün arkadaşlarını 
da böyle düşünürler. Sizler de böyle düşününüz 
çok rica ederim. 

Benim istirhamım şu: Bir iyilik zemini kura
lım düşüncelerimizi ortaya koyarken, elbetteki 
bâzı haller, bâzı kıymetlendirmelere bizim için 
makbul olur. Ama makbul olımyan şey karşısın
da fikirler söylenirse eğer, onun karşısına yine 
eski mahsup muamelesi ile çıkmıyalım, arkadaş
lar! Yeter, bitirerlim bu sayfayı, kapatalım, önü
müzdeki o ışıklı yola bakalım. Çocuklarımız bekli
yor bizleri. Onlar için bu zemini hazırlıyacağız. 
Memleketin istikbalini ona göre temin edeceğiz. 

ATIF ŞOHOÖLU (Denizli) — Bu dersi 
grupta ver. 

BAŞKAN — Sayın Güven sataşma mevzuun-
na cevap veriniz Mesele bitti. 

MUHİDDlN GÜVEN (Devamla.) — Evet 
efendim, müsaade buyurun, bitiriyorum. 

Ben söylüyorum bunları, arkadaşlarımın dert
lerine tercüman oluyorum. Ama bir arkadaşım 
diyor ki, «bu dersi grupta ver». Ben diyorum 
ki, dönünüz, siz kendi iç bünyenizde kendi iç mah
subunuzu yapınız. Evvelâ bir şey söyleniyorsa, 
hatayı kendiniz do arayıp tashih çarelerini araş
tırınız. Biz muhafelletteyiz, siz iktidarda. Elbette 
ki, biz kendimize ait görüşleri burada kıymet
lendirip, dile getireceğiz. Fakat kayıtsız, şart
sız siz de bize itibar etmek mecburiyetindesiniz. 
Bunu biliniz! Hepinizi sevgi ve saygılarla selâm
larını. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kifayet tak
rirleri gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Kifayetin oylan

masını arz ve telebederim. 
Nevşehir 

Halit Fikret Aka 

Yüksek Başkanlığa 
Konu vuzuh kazanmıştır. Kifayetin oya ko

nulmasını teklif ve rica ederim. 
Niğde 

Ruhi Soyer 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Konuşmalar bitmiş ve tasarı dışına taşma yö
nüne dönmüştür. Yeterliğin oylanmasını saygı 
ile dilerim 

Konya 
Fakih özlen 
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ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Kifayet 

aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki takrirde kifa
yet aleyhinde siz söz istemiştiniz, fakat o takrir 
geri alındı. Bu seferjsi takrirde sizden evvel Müf-
tüoğlu söz aldı. 

Kifayet aleyhinde Sadık Tekin Müftüoğlu. 
Buyurun efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
-1— Çok muhterem arkadaşlarım, benim şahsi an
layışıma göre; kifayet takriri müzakerelerin ha
kikaten yeterli olduğu zamanda, kendisinden el
de edilmek istenen gayenin istihsali için bir vası
tadır. Ama kifayet takriri bir taktik olarak kul
lanılırsa bu bir hakkın suiistimali olur. Zira Sa
yın Suphi Baykam, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşımız, konuşmasından evvel, 
Muhterem Riyaset Divanı bir takrir olduğunu 
ifade etmişlerdi. («Ne hususta konuşuyor?» ses
leri) Kifayetin aleyhinde Beyefendi... Bir takrir 
olduğunu ifade etmişlerdi. Bu takrir oylanma
dan önce Komisyon Sözcüsüne söz vereceğini, 
sonra da kifayeti oyunuza arz edeceğini beyan 
etmişlerdi. 

21 . 1 . 1965 O : 1 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Sayın özal, ona da cevap vereceğim. Mutlaka 
ve mutlaka milletvekili arkadaşlarımızın lehte, 
aleyhte ve üzerinde olmak üzere, ikişerden altı 
kişinin konuşması lüzumludur. Deniyor ki; grup 
adına konuşan arkadaşlarımız da milletvekilidir. 
Şu halde size bir misal vereyim. Grup adına bir 
arkadaşımız çıktı, konuştu. Komisyon adına bir 
arkadaşımız çıktı konuştu. Hükümet adına bir 
milletvekili bakan arkadaşımız da çıktı konuştu. 
Tekrar grup sözcüsü arkadaşımız konuştu. Etti 
dört. Komisyon sözcüsü milletvekilidir, etti 5.. 
Hükümet konuştu milletvekili olarak, etti altı. 
Beyler bir kanunun tümü üzerindeki müzakere 
bu şekilde aydınlanmış mı olacak rica ederim? 
Sıfatlara bakacaksınız, aslî sıfatlara bakacaksı
nız. Tabiî ki, grup adına konuşan arkadaşımız 
Yüce Mecliste milletvekili olacaktır, bir robot 
olacak değil ya. Grup hükmi şahıs olarak kendi 
adına bir robotu getirip burada konuşturacak 
değil ya. Bunun başka şekli yoktur. Grup adına 
bir milletvekili konuşacaktır. Ama bu, 103 ncü 
maddedeki kapsamı ihtiva eden milletvekili mef
humuna girmez. Nitekim girmediğinin açık mi
sali, yine Tüzüğün 85 nci maddesinin son bendi 
şöyledir. Diyor ki : «Son söz mebusundur» Bina
enaleyh, şimdi Riyaset makamı diyebilecekl erdir 
ki, tahmin ediyorum... 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşunuz, 
efendim. Bir usul meselesi başkadır, kifayet aley
hinde konuşmak başkadır. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Denebilir ki, kifayeti oyladıktan sonra son 
sözü vereceğim veya oylamadan son sözü sıra
daki mebusa vereceğim. Son söz mebusun hakkı 
olacaktır. Bu mânada değildir. Milletvekilleri 
şunu kabul edecekler ki, önce ve önce bu kutsal 
çatı içinde gruplarının dışında kendi şahsiyetle
rinin, kendi fikriyatlarının, kendi bizatihi oluş
larının da bir hükmü vardır. Binaenaleyh, bu 
mesele hakkında sayın milletvekili arkadaşları
mız şahısları adına fikirlerini beyan etmedik
leri takdirde, Tüzüğün açık hükmü ihlâl edile
ceği gibi, milletvekili arkadaşlarımızın söz söy-
ıleme ha'klari'na mâni olacak şekilde rey kulla
nan milletvekili arikaıd'aşl.a.mm'iız da bizıaitihi şu 
çatı akındaki milletvekilinin şaihsi fikrine kıy-
ımeit vermiyen milletvekilleri durumuna düşe-
cclklerdir. Hürmetlerimi sunanmı. (C. H. P. 
sıralarından- müdahaleler, gürültüler) 

Komisyon Sözcüsü konuştu, bendeniz de ol
duğum yerde bir yazı gönderdim. Kifayet aley
hinde söz istedim. Benden önce Sayın Koeamemi 
arkadaşımız söz istemişler. Haliyle bir kişi ko
nuşacağı için, bendeniz zaten sıradan çıkmış 
idim. Yalnız, tekrar Divandan gelen bir haber 
üzerine dendi ki, o kifayet takriri geri alındı. O 
zaman ne oldu beyler? Son söz hakkı bir taktik 
icabı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna veril
miş oldu. Binaenaleyh, bir hak suiistimal edildi. 
Kaldı ki, Tüzüğün 103 ncü maddesi münderecatı 
aynen şöyledir; «Mevzuu müzakere lehinde, aley
hinde've hakkında söz istiyenlerden en az ikişer 
mebus iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti 
reye konamaz.» diyebileceksiniz ki, muhterem ar
kadaşlarım, «Gruplar adına altıdan fazla kişi 
konuşmuştur. Binaenaleyh, kifayet takriri oyla
nabilir.» bendeniz bu şekilde meseleyi mütalâa 
etmiyor ve kabul etmiyorum. Benim görüşüme 
ve kanaatime göre, Tüzüğün sarih olarak mebus 
kelimesini kullanmış olması muvacehesinde mut
laka ve mutlaka.... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Grup adına ko
nuşan-da mebustur» 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Müsaade ediniz efendim. Meclis reyini tezyif 
eden bir konuşmaya müdahale etmeyişinizi, 
Riyasetin vazifesini iyi görmediği istikametin
de tescil etmek istiyorum* 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; hatibin 
ağzından çıkan sözü, çrkmadam evvel Riyaset 
•tahmin edebilmiş olsa, belki arkadaşım bu ta
rizinde haklı olabilir. 

Şimdi, kifayet aleyninde yalnız 'bir arkadaş 
konuşabilir. Yalnız bu arkadaşım kifayet aley
himde ıkonuşurkenı öyle deme'k istedi ki, halen 
içtüzüğün... (Müdahaleler) Müsaade buyuırun 
edendim, karşılıklı konuşm ayımız, sükûneti 
muhafaza edimiz. Meclis müzakereleri başka 
türlü nasıl idare edilir1? Siz Başkana yardımcı 
olımaaaanrz 450 kişi oturduğu yerden kendi ara
larında konuşursa, şahsi m'ütal'âlarını olduğu 
igibi beyam ederse, Reis nasıl vazife görür? Re
isin tutumunda, yaptığı işlerde usule aykırı 
bir ımuamele görüyorsanız, .gelirsiniz, meseleyi 
'Uısuıl meselesi yaparsımız, konuşursunuz. Da:ha 
esaslı konuşmak istiyorsanız Riyaset Divanı -
mim tutumu hakkında soru önergesi verirsiniz, 
'cevabınızı alırsınız. Burada 450 kişiyi idare zo
runda olan Baş'kamı, vazife görürken müşkülâ
ta isolkmıanm mıâması var mıdır? 

Arkadaşlar kifayet aleyhinde söz almış ar-
'kadaşıma, sözleri arasında .usule de taallûk et
tiği için .kısaca' cevap arz edeceğim. 

Meclisimiz kurulduğumdan bu yana ve bu 
yeni içtüzüğümüz yani meriyette olan içtüzü
ğümüz ki j 1960 senesinde yürürlüğe girmiş
tir, bu içtüzük tatbike başlandığı, andan beri 
gruplar milletvekillerinin topluluğuma sinesin
de topladığı içim, gruıp adına söz söylemeik bir 
milletvekilinin sözümün çok üstünde ve mese
leyi daiha etraflı, birçok milletvekilleri adımıa 
izah mahiyetindö olduğu içim daimıa tatbikatta 
son söz millet vekiiinindir, sözü gruıp sözcüleri 
-hakkımda da tatbik edilmiştir. Yani grup söz
cüsü en sıon konuşmuşsa, onum dışında ayrıca 
Ibir milletvekiline £iöz verilmemektedir. Bu id
diayı ileri sürem arkadaşnmıtz 3,5 senedir ara
mızdadır ve 3,& senedir bu muamele tatbik edil
mektedir. Ben bizzat Riyaıset ettiğim zaman, 
diğer başıkanıvekilleri arkadaşlarıımız Başkan
lık -ettiği zamıam, bu muamele tatbik edilmekte
dir. Şimdi bu muamele aleyhime bugün kendi-
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ilerine her hangi bir İlham vâki olarak geliyor
lar, bumu söylüyorlar. 

Arkadaşlar, Riyasetim tutumumda içtüzüğe 
aykırı bir hareket yoktur. 

Arkadaşımıa bir şey daha diyeceğim : Ri« 
yaset .taktik yapamaz. Bir milletvekili, bir Par
lâmento taktik yapabilir. 

SADİK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Riyaseti temızih ederim. 

BAŞKAN — «Başkam, kifayet takriri ,geri 
alınmaştır dedikten sonra, Suphi Bayıkam'a söz 
verdi.»' dedi. «O grupu 'konuşturdu. Şimdi 
fei/fayet tıaıkriri geldi.» dedi. Böyle olmadı ar
kadaşlar. Daha hâdise iki dakika evvel Önü
nüzde cereyan etti. Kifayet takriri geldiğini 
ifado ettiğim zaman Böiükbaşı arkadaşım 
daha evvel sö'z istemişti. Evvelâ Böiükbaşı ar
kadaşıma söz verdim ve size ifade ettim ki ki
fayet takriri veren arkadaşımız kendi imza-
siyld kifayet taikririni geri almıştır, dedim. 
Bumda taktik nerede? Milletvekilleri taktik ya
pıyorsa, kanuni hakları olduğu zaman yapa
bilir. A. P. li sayım arfcadaşlarıım da içtüzüğün 
verdiği yetkiye istinaden, gelmiyorlar, taıfctik 
yapıyorlar. Riyaıset bunlara müdahale ©diyor 
mu, edebilir mi? Yapılan muamelenin içtüzük 
dışımda olduğu hakkımda muamele yaıpılması 
ılâziımı̂ eldiği zaman Başkanlık o .muameleyi yap
maktan çekinmez. 

Kifayet aleyfhinde arkadaşlarıımız konuşmuş
tur. Kifayet takririni oyumuaa sunacağım. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bir noktayı arz etmemi© müsaade buyurun. Usul 
'hakkımda. 

BAŞKAN — Hamıği usul hakkımda? 
AHMET AYDIN BOIiAK (Balıkesir) — 

Müsaade buyurursanız, Riyasetin tutumu toalk-
kımda ve kifayet) önengesimdm oya konulması' 
sırasında taihaddüs edem bir usulsüzlüğe temas 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bolak bu noktadan1 size 
söz veremem. 

AHMET AYDIN BOIiAK .(«Balıkesir) — 
Bemi lütfen dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sin söylediniz, oturduğumfuz 
yerden izaıh ettiniz. Omum cevabımı verdim sizs. 

AHMET AYDIN BOIiAK (Balıkesir) — 
| Hayır, şunu lûtf em aç:ikça Meclisin haysiyeti 
I bakımımdan beyanda bulunmaya m^cıbuiısumız. 
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Bir .milletvekilinin reyini istimal etmesi millet
vekillerinin diğerlerinin haysiyetleriyle zerrece 
alâkası oknıyan Yüıce Parlâmentonun bir irade 
izharıdır. Bunu sizin sarahatle beyan, etmeniz 
îâznmıdır. Etmezseniz vazifenizi yapmış olmaz-
sınıız. 

BAŞKAN — Sayın., arkadaşım, Meclis Baş
kanımızın bir milletvekilinin, Anayasada da 
sarahaten zikredüıdiği üzere, 'hiçbir tesire ka-
pıtlmaksızın ve hattâ hiçbir müeyyide ile kar-
Siiaşınaksi'zın .milleti kürsüsünde istediği şekil
de söz sarf edebileceğinin aksine bir kanaatte 
'Oİdiüğunu -mu zannediyorsunuız? 

Balkanımız .kendisi hakkında b-öyl'e düşünen 
'bir arkadaşın bulıunmıasından teessür duydu.-. 
ğurnu ifade eder. Bu mânada Meclisin Heyeti 
Umuımiyesini talhkir edici mânada bir söz sarf 
edildiği .kanaatinde değildir Yüce Heyet. Umu
mi olarak demiştir ki; ne 'bir şahıs, ne bir 

. Meclis Heyeti Umuımiyesinin, kendilerinin tas
vir eittiği şekilde rey kullanması milletvekili 
ftıaysiyetine uymaz, demiştir. Burada Millet 
Meclisinin mânevi şahsiyetini tahkir, Meclis 
Reisinizin vazifesini yapmadığı mânasını ne
reden çıkarıyorsunuz ? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Bu 'hususta soru verirsiniz, ce
vabını veririm. 

Müsaade buyurun, bitmclştir. Kimseye söz 
vermiyorum efendim. 

Kifayet takririm} oyumuza sunuyorum. Açık 
>oy takriri, içtüzükte sarahaten, kifayet reyi 
işari ile olacağı için açıık oya gidilemez, efen
dim. Kifayet önergesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul' .edilmiştir. 

Mulbtereım arkadaşlar, şimdi bir önerge gel
miştir. Bu önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
•Tasarının 1 nci maddesinini (a) bendi ile 

2 nei mıaddesinin II nci fıkrası Anayasanın 
12 nci maddesine aykırıdır. İçtüzük madde 37 ye 
göre encümenin ilik işi bir tasarının Anayasa
nın ruhuna ve lâfzına uygun olup olmadığını 
.araştırımıaik ve katara baklam aktır. Encüme
nin bu hususta açıklaması yoktur. 

Bu sebeple içtüzük madde 37/2 gereğince 
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tasarının Anayasa Komisyonuna havale edilip 
işin incelenmesini teklif ederim. 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu tak
ririn açık aya sunulması hakkında 15 imzalı... 
Sayın Aral takririniz hakkında söz mü istiyor
sunuz! îzah mı edeceksiniz? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ZEKÎ BAL-
TACIOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, komisyon 
adına söz istiyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sükûnetinizi mu
hafaza ediniz. Reisiniz kim ne istiyor anlasın, 
karara varabilsin. Sayın Adnan Aral takriri
nizi verdiniz, okuttum, geri mi istiyorsunuz? 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Takririm 
maddelere geçildiği zaman muteber olmak üzere 
ve hakkında söz hakkım mahfuz olmak üzere, 
takririm şimdilik görüşülmesin. 

BAŞKAN — O zaman verirsiniz. Arkada
şımız takririni geri almıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanun tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi oyunuza sunulacaktır. 

İHSAN TOMBUŞ (ÇorurA) — Yaptığınız 
muamele hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yapılmış muamele hakkında 
mı? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçmiş, tefhim edilmiş bir me
sele hakkında olmaz. O zaman, yapılmadan ev
vel isteseydiniz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — istedim, ver
mediniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, izahat 
verdik, anlattık, arkadaşınıza cevap verdik. Me
sele bitmiştir. 

Arkadaşlar, maddelere geçilmesinin açık oya 
sunulmasına dair bir önerge vardır. Önergeyi 
okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçimlerle ilgili kanun tasarısının maddeleri
ne geçilmesi hususunun açık oya konulmasını 
arz ederiz. 

Çorum Maraş 
îhsan Tombuş Kemal Bağcıoğlu 

Edirne Çanakkale 
Talât Asal Refet Sezgin 

Aydın istanbul 
Melâhıat Gedik Ziya Altınoğlu 

İzmir Kocaeli 
Muzaffer Döşemeci Hâldan Kısayol 

Ordu Adana 
Ata Bodur Hasan Aksay 

Ankara Ankara 
Zühtü Pehlivanlı İsmail Gence 

İstanbul Yozgat 
İbrahim Abak Turgut Nizanıoğlu 

İzmir Eskişehir 
Şinasi Osma Aziz Zeytinoğlu 

İsparta Elâzığ 
Ali İhsan Balım Naci Güray 

Giresun Erzurum 
1. Etem Kılıeoğlu Turhan Bilgin 

BAŞKAN — Arkadaşlar İçtüzük hükümleri
ne göre açık oya gidilmesi icabetmektedir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Açık oya gidilip gidilmemesi 
üzerinde mi? 

. COŞKUN KIRCA (İstanbul)' .— Bu takrir 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —' Buyurun efendim. İçtüzüğün 
muayyen maddesine göre 15 imza olursa ve açık 
oya gidilmesi rey işari mecburi olmadığı ahval
de açık oya gidilmesi mecburidir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Daha evvel 
Başkanlık Divanına sunulmuş olan bir takririn 
görüşülmesi vesilesiyle Meclisçe ittihaz edilmiş 
bir karara binaen, açık oy takrirlerinin her de
fa okunuşunda, açık oy takririnde imzası bulu
nanların Mecliste bulunup bulunmadıklarının 
Riyasetçe teshiıti gerekmektedir. 

Bu muamelenin yerine getirilmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem ankadaşlar, takririn 
altında imzası olan arkadaşların burada olduğu
nu tahmin ediyorum. Bu arkadaşlar lütfen aya
ğa kalksınlar. 
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(Takrirde imzası bulunan 15 A. P. li millet

vekili ayağa kalktılar.) 
Arkadaşların burada olduğu anlaşılmıştır. 

Esasen açık oylamada isimler tesbit edildiği za
man arkadaşlar olmadıkları takdirde, geçen cel
sede kalbul ettiğiniz esas dairesinde rey'i işari ile 
yapılır. 

Muhterem arkadaşlar, hangi intihap dairesin
den oy kullanılacağını tâyin için kur'a çekiyo
ruz. önergeyi kalbul edenler beyaz oy mânasına 
kabul, reddedenler de kırmızı oy mânasına ret 
diye oylarını izhar edeceklerdir. Şimdi kur'a çe
kiyoruz: Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 

Oylamaya Zonguldak seçim çevresinden baş
lıyoruz, efendim. 

(Adalot Partisi Milletvekillerinden bir kısanı 
ısalonu terk etlti, bu esnada sağdan alkışlamalar 
oldu.) 

BAŞKAN —• Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. İsmi okunan arkadaş kabul, ret veya çekin-
ser olduğunu ayağa kalkarak ifade etsin. Sükû
neti de muhafaza ediniz, arkadaşların seslerini 
duyalım. Yavaş yavaş okuyun. 

(Zonguldak seçim çevresinden başlamak su
retiyle isimler okunarak kabul veya reddeden
ler reylerini izhar ettiler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; madde 
lere geçilmesi hususu oylanmış, 241 arkadaş oya 
iştirak etmiş, (220) kabul, (21) ret oyu verilmiş
tir. Bu suretle maddelere geçilmesi kalbul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususu tek
lif edilmektedir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmıiyneler... Kabul edilmiştir, 
(«Takririmiz -vardı», sesleri) 

Efendim, İçtüzüğün 71 nci maddesi sarihtir. 
İşari oyla ivedilik hususu takarrür ettirilir, di
yor. Takrir muteber değildir, efendim. 

İvedilik kabul edilmiştir. Şimdi birinci mad
deyi okutuyorum. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Seçimlerin 'genel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaM 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile değiştirilmiş olan 19 neu maddesinin 1. a) 
bendi aşağıdaki şekilde değişıtirilmiştitr. 
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1. a) tlçe seçim kurulu başkanı, tüzük

lerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup, 
eaı az onbeş seçim çevresinde altı aydan beri il 
ve üçe tevdiatını ıkurmuş bulunan veya ilk ge
nel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
grupu olan ve o ilde seçime katılan siyasi parti
lere, birer kişinin adını iki gün içinde bildir
melerini tebliğ eder. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında Sayın 
Zeyyat Kocamemi söz istemiştir, buyurun efen
dim. Sayın Aral siz de mi söz istiyorsunuz? 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Söz istiyenler lütfen isimlerini 
kaydettirsinler. Sayın Kocamemi, Adnan Aral, 
İhsan Tomibuş, Kemal Bağcıoğlu, Sabri Vardarlı 
Birinci nıadıçie üzerinde, başka söz istiyen? Şe
fik İnan. Söz istiyenler lütfen kâtibe isimlerini 
yazdırsınlar. Buyurun efendim. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz 
Balkanım, kıymetli arkadaşlarım; önümüzdeki 
tasarının müzakeresine başlarken, tümü hakkın
daki konuşmalar bitmiş ve artık teknik kısımla
ra gelmiş bulunuyoruz. Birinci maddede nazarı 
dikkatimi celbeden bir husus vardır. Birinci 
maddenin (A) bendinde, partilerin hangi şart
larla seçim kurullarına üye gönderecekleri yazı
lıdır. Burada, 6 aydan beri. 15 ilde il ve ilçe 
teşkilâtını kurmuş bulunan veya ilk genel kon
grelerini yapmış olmak kaydıyla Türkiye Büyük 
MİUet Meclisi Birleşik Toplantısında grupu olan 
ve p ilde seçime 'katılan siyasi partilere... Diye 
devam ediyor.. 

Buradan anladığıma göre, bir parti 15 ilde 
teşkilatını tamamlamasa dahi, Millet Meclisinde 
10 taraftar bulduğu anda seçimlere girmek hak
kım kazanacafetır. Arkadaşlarım, Komisyonda da 
ifade ettim; 27 Mayıs sonrası kurulan partiler 
mütecanis bir bünyeye sahibolamıazlardı. Ve bun
lar zamanla herkes kendi yerini bularak dağıl
ımlar ve ayrılmışlardır. Ama bundan sonraki 
ayrılışlar, benim kanaatimce, hele bu madde hü-
toüm kazandıktan sonra, daha başka istikamet
lerde gelişecektir. Meselâ ben bir parti kuraca
ğım, uğraşacağım, fakat 15 ilde teşkilât yapamı-
yaeağım. Ama hatır için, gönül için 10 tane me
bus bulabilirsem seçimlere girebileceğim. Bunu 
önlemek için bir teklifim var; diyorum ki; Mec-
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lis içindeki 10 milletvekili mutlaka o partinin 
listesinden seçim yolu ile gelmiş olması lâzım
dır ki, ondan sonra o parti seçime girebilsin. 

Bu teklif ettiğim şekil suiistimal yollarını 
'kapar. Bunun bir mahzuru var. Aramızda bâzı 
arkadaşlarımız anlaşmazlık yüzünden iki parti 
haline gelmişlerdir. Arkadaşlarım, biraz evvel 
izah ettim, 27 Mayıs sonrasında kurulan parti
lerde bu gibi anlaşmazlıklar olur. Onun için na
sıl 1961 seçimlerine giderken altı ay evvel 15 vi
lâyette kurulma şıkkını geçici bir madde ile kal
dırdı isek, bu kanuna da geçici bir madde koya
cak olursak, bu kanun çıktığı zaman Mecliste bir 
grupu bulunan partilere bu madde uygulanmaz 
diye bir hüküm koyduk mu hiçbir mahzur kal
maz kanaatindeyim. Tekliflerimi tamamen hüs
nüniyetle yapmaktayım. Bu yolda bir takrir de 
hazırlayıp vereceğim. Arkadaşların bu hususu iyi 
düşünerek teklifin lehinde oy kullanmalarını bil
hassa istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — S ayın Adnan Aral, buyurunuz. 
Sayın Kocamemi takririnizi verdiniz mi? 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Verece
ğim efendim.. 

BAŞKAN — O halde veriniz efendim. 
ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 

Başkan, aziz arkadaşlarım; biraz evvel Riyaset 
makamına bir takrir verdim. Bu takririmi izah 
etmek ve bu madde üzerindeki görüşlerimi belirt
mek için huzurunuzdayım. 

Seçim Kanununun bâzı maddelerini tadil eden 
bu tasarıda Hükümet gerekçe olarak D'Hondt 
sisteminin büyük ölçüde seçmen reylerini değer-
lendirilmemesine sebebolduğunu, millî bakiye sis
temi ile bu mahzurun ortadan kalkacağını beyan 
etmektedir. Yani hiçbir vatandaşın oyu dışarıda 
kalmıyacak, vatandaş kümelerinin düşünceleri 
parlâmentoya aksedecektir. Bir siyasinin dedi
ği gibi, Parlâmento bir milletin haritasına benze
tilmeye çalışılacaktır. Fikir bu bakımdan iyidir 
ve faydalıdır. Fakat kasdolunan faydanın elde 
edilmesine çalışmak gaye olmalıdır. Tatbikat bu 
fikre karşı olursa, fikre yazık olacağı aşikârdır. 
Durum böyle iken, birinci maddede güdülen mak 
sat tamamiyle fikre aykırı olmaktadır. Şöyle ki, 
birinci maddenin (A) bendine göre millî bakiye
den istifade etmek için partinin 15 vilâyette 6 ay
dan beri kurulmuş olması, ilk genel kongresini 
yapmış bulunması ve eski kanundan farldı ola-
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rak, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında grupu olması şarttır, deniyor. Bu 
vaziyete göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
birleşik toplantısında grupu olmıyan partiler is
tifade edemiyeceklerdir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Hangi parti? 
ADNAN ARAL (Devamla) — Söylerim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Kim olduğunu ister söyler ister söylemez, söyle
meye mecbur değildir. Buyurun efendim. 

ADNAN ARAL (Devamla) — Anlayışın var, 
anla. Bu partilerin yani grupu olmıyan partile
rin toplıyacakları oylar değerlendirilmemiş ola
caktır, bu vaziyette, ben böyle düşünüyorum ar
kadaşlar, zaten maksadım her hangi bir siyasi po
lemik yapmak değil, hukuk tahsil etmişim, huku
kî görüşümü beyan etmek için huzurunuzda bu
lunuyorum, arkadaşım emin olsunlar. Siyasi ko
nuşma yapmak istesem onu da yaparım. Memleket 
gerçekleri rejimin başarı ile yürütülmesi için kü
çük partileri korumak ve kollamayı mecburi kıl
dığına göre şahsi görüşüm küçük partiler arasın
da ayrılık yapmak bir kısmına daha müsait im
kânlar tanımak, bir kısmına tanımamak mantıki 
olmıyacağı gibi, Anayasanın 12 nci maddesindeki 
eşitlik kaidesine de aykırıdır. Anayasa bu mad
dede, siyasi düşünce bakımından, herkesin kanun 
önünde eşit olduğunu, hiçbir kişiye hakiki olsun, 
hükmi olsun, imtiyaz tanınmıyacağmı emretmek 
tedir. Ben gerekçeye baktım, bu hususta bir açık
lama göremedim. 

Komisyon Sözcüsü ismail Hakkı Akdoğan ar
kadaşım dediler ki, partiler eşittir. Kabul. 

ikinci nokta olarak, partilerin seçimlere katıl
masının kolaylaştırılması kanun vâzıınm vazife
sidir. Bu bir zarurettir. Bunun için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grupunun olması ilerici 
bir hükümdür, ilerici bir fikirdir. Inşaallah si
yasi partiler kayda tabi olmadan seçime girerler. 
Seçime girmeyi menedici hükümleri uygun gör
meyiz, dediler. Bendeniz de maddenin izah et
tiğim (A) kısmında bir ayrılık, seçime girmeyi 
engelleyici bir vasıf görmekteyim. 

Şimdi arkadaşlarım, her şeyden önce ölçü ne
dir, bunu arz edeyim: Bir hak tanınırken herkes 
eşittir demekle iş bitmez. Bu, kâğıtta kalır. Hak
kın eşit olarak tanındığını anlamak için, bu hak 
kullanılırken cidden herkese eşit imkânlar ve fır
satlar tanınıp tanınmadığı hususuna bakmak ge-
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rekir. Eğer kullanmada bir eşitlik varsa, o tak
dirde kanundaki hüküm cidden ruhu ile beraber 
meridir. Yoksa, bir kısmı için bir hakkı kullan
mada kolaylık, diğeri için zorluk ortaya konulur
sa, benim kanaatime göre ibu eşitlik lâfızdadır. 
Şimdi bu ölçü ile, maddeyi tahlil .edelim. 1961 
seçimlerine katılmak, bu yüzden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde temsil edilmek sosyal oluşun 
icabıdır. Hayat daimî gelişme ve değişmekten 
ibaret olunca 1961 den sonra gelecek her yıl bir 
parti ihtiyacı doğunca elbette kurulacaktır. Eski
yenler kaybolacak, yerine başkalarına terk ede
cektir. Sosyal hayatın zarureti ve kuralı budur. 
Bu sebeple 1961 de kurulmuş olmak imtiyazlı ol
mak hakkını vermez. Partiler bir siyasi düşünce 
teşkilâtıdır. Kanun önünde eşit muamele görme
leri bir Anayasa icabı olmak icabeder. Kanunda
ki maksat vatandaşın oylarını değerlendirmek ol
duğuna göre, Türkiye Büyük Millet Mecisinde 
grupu olup da teşkilâtı 15 vilâyetten aşağı düş
müşse aldığı oy miktarı da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grupu olmıyana nazaran az ise, bu 
neclen 14 vilâyette teşkilâtı olan bir partiye naza
ran millî bakiyeden istifade etsin? Bu suretle 
yine değerlendirilemiyecek vatandaş oyları ola
caktır. Bu suretle şimdiki metin kanunun maksa
dına dahi aykırıdır. 

Sayın sözcü dedi ki; biz bununla ileri bir hü
küm getirdik. Ben o kanaatte değilim. Mecellede 
bir hüküm vardır-: (Kadim, kıdemi üstüne terk 
olunur.) Anayasanın bu hükmü, kanaatimce Me
cellenin bu hükmünü, muvacehesinde çok geride 
bulunan kanuna göre yorumlanmıştır, ileri değil,' 
geridir. Rejimin selâmeti için küçük partilerin 
yaşaması zaruri olduğuna göre, küçük partiler 
için kolaylık sağlanmalıdır. Memleket gerçekle
ri göstermiştir ki, Türkiye'de partilerin ayakta 
durmamasının bir şartı da malî imkânsızlıklar
dır. Şimdi bir parti için mutlaka 15 vilâyette 
teşkilât kurmuş olması şartı kısır malî imkânlar 
içinde, bu ıbüyüık zorluktur, maksada erişmeyi 
engeller. Sözcü dediki, ,bu kısmı kaldırıyoruz, lö 
vilâyet bugün, fbütça 'imkânları fearşısmda cid
den partilerin can şefeişniöbrine kadar gidiyor. 
Şimdi birkaç kişimin ibirifeşip parti kurup! 
seçime katılmasının da önüne geçilmesi ica
beder. Ve bu işe Mr ciddiyet vermek için 15 
vilâyet şartının ona indirilmesini teklif edi, 
yorum. Arzu olunan kolaylık böylece sağlan
mış oıüacafotır. Bu fikir Anayasanın on feişi-
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tıin bir parti kuracaağı, (bir parti grupu sayı
lacağı yasasına da uygun olacaktır. Mademki 
on rakamı grtup içinde ölçü olarak alınmış
tır. Bir yerde 15 mesela ibir yerde de 13, 12 
demek uygun olmaz. Bendeniz verdiğim tek
lifte 15 i ona indiriyorum ve bu da bir kolay
lıktır, diyorum. Bu sebeplerle lö vilâyetin 
10 vilâyete inmesini istiyorum. Tadil tekli
fimde arkadaşlar, izah ettiğim Anayasanın 
12 nci maddesine de aykırı gördüğüm husu
sun da düzeltilmesi için, komisyon ne düşü
nüyor bilmiyoruan, kanaatimce şu kaydın 
çıkması lâzımdır, ilk genel kongrelerini yap
mış olmak kaydiyîle (Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Birleşik toplantıda grupu olan) 
eümilesi çıkarsa kanaatimce mahzur kalkar. 
Millî Bakiye sisteminin cidden arzu edilen 
faydası gerçekleşir. Rejimin cidden buhrana 
gittiği bir vakıadır. 1965 seçimleri milletimiz 
oçin <bir dönemeç olacaktır. Üç yılı geride 
buhran görmeden atlatmadık. Biz geliriz ve
ya gelmeyiz, bunu bilmem, karıştırmak da is
temem. Fakat herhalde bizden sonra buraya 
gelip oturacak ve vatandaş olarak köşemizde, 
kaderimiz üzerinde verecekleri ıhertürlü kara
rı ümit ve teselsül diye (bökliıyeceğimıizi bu 
arkadaşlara (bizim başımızdan geçen ıstırap
lar İbizdm (başlımızdan geçen buhranlar geçme
sin. 

Arkadaşlar, takririm (bu memlekette buh
ranları önleyecek bir fikri ortaya 'getirmek
tedir. Sayın Ruhi Soyer ibey çok merak etti
ler o partilerin isimlerini. Arkadaşlar, bir 
memlekette demokrasi denge rejimidir, hür
riyet ancak dengeli bir hayatla mümkündür. 
Denge ise birbine henızeyen deımiyeceğim de 
fakat ıhemen hemen ekonomik meselelerde 
birinin karşısına çıkacak ıpartinin fikrini be
nimseyen (bir parti olursa ibu denge sağlana
maz. Bu bakımdan huzurunuz için önümüz
deki seçimlerde burada bulunmaları için bu 
kolaylığı göstermeliyiz. 

•Benim maruzatım ibu kadardır. Arkadaş
larımız eğer Anayasaya uygun olduğu husu
sunda beni tatmin ederlerse, ben millî bakiye 
sistemine tarfatarım. Fakat bu husus içimi 
gıdıkladığı için bu şekilde maddeye rey ver
memeyi de düşünüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Tomibuş. 
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I İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 
I arkadaşlarım, bir kanunun esasına ne kadar 

muhalif olursak olalım, !bu kanun çıktığı za
man meclisten, hepimizin riayet edeceği bir 
kanun olacağı cihetle, onun en mükemmel 

I çıkarılması için hepimizin elbirliği ile çalış
mamız lâzım geldiği 'kanaatındayım. Bu esas
tan hareket ederek, komisyonda ' arkadaşlarım
la müşterek olarak çalışarak, çok sakat ola-

I rak gelmiş olan hükümet tasarısına ibir hayli 
vuzuh verilmiştir. Yalnız bâzı fikirlerimiz 
kabul edilmiş olmasına rağmen, bâzı fikirle
rimize de itibar gösterilmemiştir. 'Bunlardan 
'bir tanesi olarak hirinci maddedeki «bir ci
heti yüksek ıttılaınıza arz edeceğim. Burada 

I bu hususun kabul edilmesini rica edeceğim. 
Eski kanunla yeni metin arasındaki tek fark, 
Seçime girebilme değilde, ibu, zaten seçime 
•gireblıltaıek hakkına istinadeden sandık kurul
larına üye seçimine dair bir maddedir, bu
nunla ilgilidir. Seçime girebilmek veya san
dık kurullarına üye göndermek için 15 vilâ
yette teşkilâtı bulunmak -ve 6 ay evvelinden 
büyük kongrelerini yapımış olmak kaydına 
ilâveten 'bir hususu daha zikretmektedir; o da, 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında grupa sahiboîlmak demektedir. Şim-

I di arkadaşlar değişiklik »bundan ibarettir. 

Yani Ibâzı partilerin seçime girebilmeleri 
I içi bir avantaj, hir imkân daha verilmektedir. 

Bir kaç noktada aleyhindeyim bu değişiMi-
I ğin. Birincisi; yüksek huzurunuza gelmiş 
I hulunan partiler ıkanun tasarısı, yine Hükü

met tarafından .gelmiştir, bu da Hükümet 
tarafından gelmiştir, Partiler tarafından ka-
ıbul edilen protokol zannedersem böyle T.B.M.M. 

I birleşik toplantısı grulbu diye ibir müessesenin 
olmadığını zannediyorum, hatırımda kaldığı
na göre. Belki yanılabilirim. Burada tenakuz 
oluyor. Bunun tashih edilmesi lâzım. 

İkinci mesele; (biz iburada daha fazla par
tilerin seçime girme haikkını kolaylaştırırken 

I bu kanunun esbabı muclbesinde vatandaş 
reylerinin tamamının değerlendirilmesi husu
sundaki espirdsine de aykırı hareket ettiğimiz 

I kanaatindeyim. Çünkü fouruda meselâ 5 sena-
I tör ve 5 milletvekili Ibirleşerek (bir grup teş-
I kil ettikleri takdirde Türkiyenin her tarafm-
I da ıbu parti seçime girebilecektir. Hiç bir 
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mâni yoktur. Ama ıbu partinin higbıir yerde 
de te kilâtı olmıyabilir. Buna rağmen seçime 
girebilir. Ne olur? Meselâ ıbu 5 - 10 tane par
tiler •seçime girse. Millî seçim rakamının 40 
'bin (Olduğunu ikrıbuül 'edelim. Bu partiler 30 
ar bin rey alsa hiçbiri millî seçim sayısı ka
dar rey alamadığı takdirde (bu partilerin al
dığı reyler değerlendirilmemiş o'Ilacaktır. Bi
naenaleyh bu kanunun getiriliş 'esprisine de 
ıbu husus aykırı olacaktır. 

Diğer taraftan ;bir husus daha vardır ar-
kalaşlarım, (bir az da adaletsizlik görüyorum. 
Çünkü 5 milletvekili, 5 senatör bir araya 
gelsin, parti kursun Türkiyenin her tarafın
da seçime girsin, hkjbir yerde teşkilâtı olma
dığı, hâlde, hiç bir emek sarf etmediği hattâ 
hiçbir fikriyatı olmadığı halde, ötbür tarafta 
ibir parti düşününüz 14 hattâ 20 vilâyette teş
kilâtı vardır, ıbu 20 vilâyetin altısında (birer 
illhsde "teşkilâtı yoktur. Bu partiler ıbu kadar 
'teshil âtı olduğu hâlde seçime giremesin. Bu, 
adaletsizlik olur. Bunu tashihi bakımından 
ibiraz daha orta yol olarak bulduğum, (biraz 
daha e:ki kanunla yeni tasarının ortası oltan • 
hir hususu daha arz edeceğim. Buda, Millet 
Mislisinde, ve Cumhuriyet Senatosunda gruıpu 
olanların 'Jbare olarak değiştirilmesini arzu 
eden ibir takrir sunuyorum. Bu hususa itijbar 
edilirse, boîlki saydığım mahzurların önüne 
geçilmiş olur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sevgili 
arkadaşlarım; kanunun bu maddesinin müzakere-
sinde maruzatım bir noktaya münhasır olacaktır. 
O da benden evvel konuşan İhsan Tombuş arka
daşımın beyan etmiş olduğu gibi, kanun metnin
deki bir (A) bendinde yer almış bulunan 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısında grupu olan 
tâbiridir. 

Arkadaşlar, her ne kadar T. B. M. M. nin 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu gibi bir 
hükmî şahsiyet taşıdığı ve böylece (T. B. M. M. 
nde grupu olan) tâbirinin doğru olduğu iddia 
edilebilse de aslında Anayasada grupların meclis
lerde olabileceğine dair sarih hüküm bulunmuş 
olduğuna göre, komisyon çalışmalarımızda da 
ifade etmiş olduğumuz gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birleşik Toplantısında grupu olan, 
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tâbiri hem kanuni değildir, hem de Anayasamı
zın espirisine uymamaktadır. Kaldı ki, T. B. M. 
Meclisi, Milet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu
nun yapmış olduğu müşterek bir toplantıyı ifade 
eder. Ve Anayasamızın düzeni içerisinde bu müş
terek toplantıda, milletvekilleri ve senatörlerin 
müşterek olarak hangi hususlarda karara varabi
lecekleri tasrih edilmiştir. 

Şimdi, metin böylece kabul edildiğinde 
T. B. M. Meclisinin Birleşik Toplantısında grupu 
olan yani böyle bir toplantıya hükmî şahsiyet've
riyoruz ve bunda grupu olan partileri, bu madde
ye almış bulunuyoruz. ' T. B. M. Meclisi, Millet 
Meclisi ile Senatonun müştereken yaptığı top
lantı bulunduğuna göre, meselâ Millet Meclisinde 
10 üyesi bulunan ve Senatoda 5 üyesi bulunan 
bir partiye bu hakkı tanıyacağız demektir. 
Halbuki parti olarak hüküm ifade edebilme
si ve böylece ilçe seçim kurulu başkanının,- tü
züklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup 
en az 15 seçim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe 
teşkilâtını kurmuş bulunan parti gibi mütalâa 
edebilmesini teminen bunu daha kolaylaştırıcı 
bir yola gitmemizin doğru olmıyacağı kanaatin
deyim, «Millet Meclisinde veya Cumhuriyet Se
natosunda grupu olan» tâbiri ile iktifa edilmeli 
ve birleşik toplantı tâbiri bu maddeden çıkarıl
malıdır. Bu mevzuda bir takrir hazırlamış bu^ 
lunuyorum, iltifatınızı istirham edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sabri Vardarlı. 

SABRÎ VARDARLI (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarr, bu madde ile seçim mevzuatımızda 
yeniden geçtirilen bu, birleşik toplantıda grupu 
olan ibaresinin, vakıalara çok uygun olduğunu 
huzurunuzda söylemek isterim. Millet Meclisin
de grupu veya Senatoda grupu olmak giıhd, işi 
daha güçleşjtirici bir yola gitmektense, bu ikisini 
birleştirici bir formül olarak getirilmiş bulunan 
bu maddenin bu şekilde kabulünde zaruret var
dır. Bunun faydasının, maziye baktığımızda, 
meselâ önümüzde bulunan Hürriyet Partisi mi
salinde, eğer bu madde bulunmuş olsaydı, daha 
o zamandan Türkiye'nin Demokratik sistemi için
de neşvünema bulmasının çofk daha evvel vâki 
olabileceğine burada işaret etmek isterim. 

Madde yerindedir. Kabulünü istirham ede
rim. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
&BÇÎOI KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI AKDOÖAN (Yozgat) — Muhterem ar
kadaşımız, biraz evvel burada konuşan Adnan 
Aral arkadaşımız, benim yaptığım konuşmadan 
Ibâzı parçalar okuyacak, mütalâasını bildirmiş 
olduğundan, o husus hakkındaki Komisyonumu
zun fikirlerini açıklıyacağım: Bu madde hak
kındaki Komisyonumuzun görüşlerini ise Sayın 
Baitacıoğlu arkadaşımız cevaplandıracaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz burada ko
nuşurken Anayasanın bir maddesinden bahset
mek suretiyle, siyasi partilerin faaliyetlerinin 
tamamen serbest olması lâzımgeldiğini, bu ba
kımdan birinci maddenin getirdiği hükmün da
ha ilerici bir hülküm olduğunu arz etmiştim. 
Adnan Aral arkadaşımız da bunu aynen naklet
tiler. Doğrudur. Komisyonun fikri de aynen bu 
merkezdedir. Bendeniz konuşmalarımın sonuna, 
ins^h-h bundan sonra «siyasi partiler hiçbir 
kayda tabi tutulmadan seçimlere girebilirler» kıs
mını eklenmiştim ki, bu benitm komisyonda serd 
etmiş olduğum şahsi fikrimdîr. Komisyon tara
fından benimsenmemiştir. Elinizde mevcut ka
nun tasarısına baktığınız takdirde görebilirsiniz 
ki, Komisyon sözcüsü olduğum halde, altına bâ
zı maddelerde söz hakkım mahfuzdur diye, bir ih
tirazı kayıt kyomuş bulunuyorum. Bu bakım
dan Adnan Aral arkadaşımızın burada savun
muş olduğu fikir, benim şahsi fikrime uygun
dur. Ama Komisyonumuzun görüşü tasarıda yer 
alan, maddede derpiş edilen hususlar üzerinde 
toplanmıştır. Bunu tavzihen arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın înan. 

ŞEFÎK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu birinci madde, onu takiibeden 
ikinci madde, tamamen aynı mahiyettedir. Fa
kat, birisi ilçe seçim kurulunda temsilci bulun
durmak, diğeri de sandık kurulunda müşahit bu
lundurmaya taallûk etmektedir. Bu bakımdan 
bünyeleri birdir. Fakat, asıl bu maddenin istih
daf ettiği gaye, partilerin hayatiyetini muhafaza 
edebilmelerini sağlamaktır. Şöyle ki, bir parti 
kuruluyor. Memlekette 15 ilde teşkilâtını kuru
yor, seçimlere giriyor, Meclise temsilcilerini gön
deriyor. Yani memleket umumi efkârında bir 
kabul görmüştür, umumi efkârda temsil ettiği 
bir taraftarlar grupu vardır. Bir kısım vatan
daşlar bu partiyi tutmaktadır, onun için temsil

cilerini göndermiştir. Fakat yaşadığımız devre 
göstermiştir ki; seçimlerden sonra falan kazada
ki ilçe teşkilâtının tabelâyı indirmesi, diğer ta
rafa iltihakı, falan vilâyette buna benzer olay
lar, Meclisteki bir partiyi en küçük teşkilât ka-
demelerindekilerin bir tabiî haline getirmektedir. 

Şimdi,siyasi partiler tarihi tetkik edildiğinde 
görülür ki bu uygun bir gerçek değildir. Geti
rilen değişiklik bunu düzeltmektedir. Meclise 
gelmiş olan bir partinin yaşamasını sağlamakta
dır. Bu kanaldan da siyasi ahlâkı tarsin edecek 
bir maddedir. Onun için yenilik şundan ibaret
tir : Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında grupu olan, 15 ilde teşkilât kurmuş 
bulunan, kongresini yapmış, seçime girmiş, bü
tün bu kayıtlardan geçmiş, bu şartları yerine 
getirmiş ve Meclise de girmiş, Mecliste temsil 
edilen bir parti artık yaşasın istenilmektedir. 
Memleketin umumi efkârında tutulduğu müd
detçe seçime girer, umumi efkâr tutmazsa kendi
liğinden erir gider. Ama daha umumi efkâr önü
ne çıkmadan parti teşkilât kademelerindeki de
ğişiklikler yüzünden bâzı inhilâllere uğramasın, 
diye konulmuştur. Çok isabetlidir. Oy vermenizi 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
takrirleri gelmiştir, okutuyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ZEKl BAL-
TACIOĞLU (Bolu) — Komisyon adına konu
şan arkadaşımız yalnız şahsına münhasır fikir
lere cevap verdi. Komisyon adına konuşmaların 
ayrıca yapılacağını bildirdi. Bu itibarla komis
yonun takrirler hakkındaki görüşlerini bildirme
sine müsaadenizi istirham ederim. 

AHMET BÎLGlN (Kırşehir) — Çok mühim 
bir mesele vardır. Müsaade ederseniz açıklamak 
istiyorum. Kifayetten evvel söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmediği tak
dirde müzakerelere devam edeceğiz efendim. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Ben kifa
yetten evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası şimdi size 
gelmişti. Ayrıca ihsan Tombuş Bey yine söz iste
miştir. Altı kişiden fazla konuşma olduğu içm 
kifayet takriri gelmiştir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir kelime-
lik mâruzâtım vardır. 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istersi

niz, o zaman konuşursunuz. Benim başka yapa
cak bir şeyim yok. 

Kifayet takrirlerini okutuyorum : 

Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini teklif ederim. 
İstanbul 

Sabri Vardarlı 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci madde hakkında yeteri kadar arka

daş konuşmuş, mevzu tavazzuh etmiştir. 
Müzakerenin kifayetine karar verilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Amasya 

Reşat Arpacıoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, birinci madde bu kanunun belkemi
ğini teşkil eder. Bu hususta daha söylenecek pek 
çok sözler mevcuttur. Binaenaleyh, kifayetin he
men kabulü doğru olmaz. Meselâ benim söyliye-
ceğim şu mühim mesele vardı; 

Birinci maddenin A bendinin birinci fıkra
sında diyor ki : Bir parti büyük kongre...... 

BAŞKAN — Lütfen kifayet aleyhinde ko
nuşun, Sayın Ahmet. Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ne yapa
yım; mecburen esbabı mucibesini arz edeceğim 
Başkanım.... 

BAŞKAN — Saynı Bilgin; siz İçtüzüğü bi
len bir arkadaşımızsınız. Kifayetin niçin aleyhin
de olduğunuzu ifade edin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben bunu 
söyliyeceğim... 
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ğilsiniz, seçime giremezsiniz, dediler. Vazıh de
ğildir bu madde. Bunun üzerinde konuşulmalı
dır. Bunun için kifayetin aleyhindeyim. Bu hu
susta takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN—.Takrire lüzum yok efendim. 
Kifayet takrirlerini okuttum. 
Kifayeti kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir.. 
Arkadaşlar, şimdi maddeler hakkında veril

miş takrirleri, sırası ile okutacağım ve birer bi
rer oyunuza sunacağım. 

Başkanlığa 
Birinci maddenin (a) bendine «Türkiye Bü

yük Millet Meclisi birleşik toplantısında» keli
melerinden sonra - Meclise o parti listesinde seçi
lerek gelmiş üyelerden kurulu - ibaresinin ilâve
sini teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Köcamemi 

Başkanlığa. 
1. (a) bendinin aşağıda yazılı şekilde değiş

tirilmesini teklif ederim.. 
Diyarbakır 

Adnan Aral 

1. a) İlçe secim kurulu başkanı, tüzükle
rine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup en 
az on seçim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe 
teşkilâtım kurmuş bulunan ve o ilde seçime ka
tılan siyasi partilere, birer kişinin adını iki gün 
içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Gerekçe : Tasarının Anayasa madde 12 ye ay
kırı olması ve arzu edilen maksadı gerçekleştir
mekten uzak bulunması. 

Sayın M. M. Başkanlığına 
1 nci maddenin, 1. a fıkrasının üçüncü satır

daki (altı aydan) sözünün, (iki aydan) olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin A bendindeki (en az 15 se

çim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe teşkilâ
tını kurmuş bulunan) ibaresinden sonra (vâki 
infisahlar nazara alınmaz) ibaresinin ilâvesini 
arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Ben bunu söyliyeceğim şeklinde 
demeyin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Çok mühim 
bir nokta üzerinde bulunduğumuzu ifade etmek i 
isterim. I 

Şimdi (Büyük kongresini yapmış, en az 15 I 
seçim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe teşki
lâtını kurmuş bulunan) diyor. Ben parti olarak 
15 ilde teşkilât kurdum, seçime de bir ay kaldı. 
gittiler her hangi bir sebeple kandırdılar, para I 
verdiler, bir ilçe teşkilâtını istifa ettirdiler. Bir I 
noksan oldu, biri infisah etti, 15 ilde tamam de- | 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçimlerle ilgili kanun tasarısının 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederim. 

1. a) ilce seçim kurulu başkanı tüzükleri
ne göre ilk genel kongresini yapmış olup en az 
15 seçim çevresinde 6 aydan beri il ve ilçe teşki
lâtını kurmuş bulunan veya ilk genel kongresini 
yapmış olmak kaydiyle Millet Meclisi ve C. Se
natosunda grupu olan ve o ilde seçime katılan 
sivasi partilere birer kişinin adını iki gün içinde 
bildirmesini tebliğ eder. 

Çorum 
ihsan Tombuş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

şu şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
1. a) İlçe seçim kurulu başkanı tüzükleri

ne göre ilk genel kongresini yapmış olup en az 
15 seçim çevresinde 6 aydan beri il ve ilce teş
kilâtını kurmuş bulunan veya ilk srenel kongre
sini yapmış olmak kaydiyle Millet Meclisi veya 
C. Senatosunda grupu olan ve o ilde seçime ka
tılan siyasi partilere birer kişinin adının iki gün 
içinde bildirmesini tebliğ eder. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi bu 
önergeleri okunma sırasına göre birer birer oyu
nuza sunaca'gım. 

(Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRI 

MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI HAYRÎ 

MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemişi ir. 
(Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in 

önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRI 

MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRI 
MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Maraş Milletvekili Kemal Bağeıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, aynı mahiyet
te ihsan Tombuş arkadaşımızın da önergesi var
dır. Onu da okutacağım. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Aynı mahi
yette değil, farklıdır. Birisinde «ve» dir. Biri
sinde «veya» dır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, arada fark bulu
yorsunuz, «ve», «veya» şeklinde. 

Arkadaşlar, şimdi okunan takririn "açık oya 
konulmasına dair 15 arkadaş tarafından verilmiş 
bir takrir vardır. Bunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının birinci madde

sine dair Kemal Bağcıoğlu tarafından verilen 
takririn açık oya konulmasını arz ederiz. 

istanbul izmir 
Ziya Altınoğlu Saim Kaygan 

Çorum Gümüşane 
ihsan Tombuş Sabahattin Savacı 

Çanakkale Edirne 
Refet Sezgin Ilhami Ertem 

Rize istanbul 
Arif Hikmet Güner Hüsamettin Tiyanşan 

Antalya Eskişehir 
Nazmi Kerimoğlu Aziz Zeytinoğlu 

Antalya Tokat 
Hasan Fehmi Boztepe Mehmet Kazova 

Kastamonu Ağrı 
Osman Zeki Oktay Nevzat Güngör 

Aydın Amasya 
Reşat özarda Nevzat Şener 
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(C. H. P. sıralarından; «Açık oya konulamaz 

Başkan» sesleri). 
BAŞKAN — içtüzük hükümlerine göre, İç

tüzükte reyi işari ile olacağına dair sarih bir hü
küm olmadığı ahvalde ve 15 arkadaş açık oy iste
dikleri takdirde uyulması zaruridir efendim. 

(C. H, P. sıralarından, «Suiistimal ediyorlar» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Suiistimal edilip edilmemesini 
biz takdir edemeyiz. İçtüzük böyledir. Suiisti
male sebebolmıyacak bir İçtüzük yapılır o zaman 
öyle hareket edilir. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) . 

Müsaade buyurun arkadaşlar; şimdi yoklama 
yapacağız efendim. İmza sahiplerinin isimlerini 
okutayım. İsmi okunan arkadaşlar burada ol
duklarını lütfen ifade etsinler. 

Ziya Altınoğlu f (Burada) 
Saim Kaygan? (Burada) 
İhsan Tombuş ? (Burada) 
Sabahattin Savacı ? (Burada) 
Refet Sezgin ? (Burada) 
lıhami Ertem ? (Burada) 
Arif Hikmet Güner ? (Burada) 
Hüsamettin Tiyansan ? (Burada) 
Nazmi KerimoŞlu ? (Burada) 
Aziz Zcytlnoğlu ? (Burada) 
Hasan Fehmi Boztcpe ? (Burada) 
Mehmet Kazova ? (Burada) 
Osman Zeki Oktay ? (Burada) 
Nevzat Güngör ? (Burada) 
Roşat özarda ? (Burada) 
Onbeş arkadaş oldu. Açık oya gidilecektir. 

Hangi intihap dairesinden başlanacağına dair 
kura. çekeceğim. 

Bu takririn lehinde olanlar kabul diyecek, 
aleyhinde olanlar ret diyecek, çekinser olanlar 
da ifade etsinler. 

Oyunuza sunulan tadil önergesi Kemal Bağ-
cıoğlu'nun önergesidir. Bir kere daha okutuyo
rum efendim. 

(Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. Katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI IIAYRİ 
MUMOUOĞLU (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Afyon Karahisar'dan başlıyo
ruz. Lütfen oylarınızı izhar ediniz. 

21.1.1965 O n 
(Afyon Karahisar Miietyekillerinden başlana

rak oylar tesbit olundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ismi-

okunduğu zaman bulunmayıp #a bilâhara gelen
ler lütfen isimlerini kaydettirsinler. («Bulunmı-
yanlar yeniden okunsun» sesleri). 

(Yoklama suretiyle alman reylerde bulunmı-
yanların isimleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşları isimler 
okunduktan sonra gelmiş arkadaş var mı? 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Ret. 
ŞERAFETTN KONURAY (Erzurum) -* 

Ret. 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 

yerlerinize oturunuz. Toplu halde bulunmayınız. 
Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın takririnin oy

lanmasına 224 arkadaşımız katılmış, bir de Baş
kanınız dâhil olarak 225 arkadaşın iştiraki ile 
oylama yapılmıştır. 24 kabul, 201 ret, bir de ben 
oy kullanmıyan Başkanınız. Bu neticeye göre 
önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş
tir. («Devam edelim» sesleri) Diğer bir açık 
oylama istiyen önerge vardır. Ondan sonra mad
denin... (Devam sesleri) Müsaade edin arkadaş
lar, maddenin de açık oya konulimasmı istiyen 
15 imzalı diğer bir önerge vardır. Yalnız, bu-
arada bir önerge verilmiştir. Bu önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
zakerelerinin sonuna kadar Millet Meclisi toplan
tılarına saat 14 de başlanılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... (A. P. sıralarından ekse
riyet yok sesleri...).... Kabul edilmiştir..... (Gürül
tüler) Şimdi yapılan oylamada ekseriyet olduğu 
meydana çıkmıştır. (A. P. sıralarından gürül
tüler). • -

Yarın 22 . 1 . 1965 Cuma günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.... 

(Kapanma saati : 21,08) 
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Seçimlerle Ugitt kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hakkında verilen oyların sonucu 

(Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioftlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Kemal Sanibpahimo£lıı 

ADIYAMAN 
Mahmut Denia 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AORI 
Rıza Pnlat 

AMASYA 
Reşat Arpaciöğlu 
Muolafa Kemal Karar 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent R<se*i* 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet üs tün 
Abdüthak K«»mnl Yörü! 

ANTALYA 
Etem Ağva 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
241 
220 

21 
0 

196 
13 

[Kabul edenlerj 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet, Kminafcaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
AbmPt Aydın Bol ab 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoglu 

BtTLtS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
îfoki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavıızkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Gadrettin Çanpra 
tbrahiöi öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik tnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENtZLt 
İsmail Kıtan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohnfflıı 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Hilmi Oüldoğan 
Reeai tskendero&lü 
Vefik Pirineeioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bileron 

ELAZIĞ 
Nnretin Ardıçoglu 
Hürrem Müftütgil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Oündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Covat Dıırsımoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin TPIIÎ 

ESKİŞEHİR 
Şevket Ashuzoglu 
İbrahim Cemalcılar 
Çpvfi Aztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs 
TTHspyin încioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 

Mustafa Kemal Çileniz 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
^t'kij» inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermarcı 
Sadık Kııtlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
^ııphi Bnvkam 
Ratip T ahir Burak 
Ömer Zekâi Dormaa 
Orhan Eyüboplu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
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Ziya Hanhan 
Necip Mir kelâm oğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal fîiiven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Çöker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Ahdnrrahman Altıığ 
Hasan Tnh«rin TT7un 

KIRŞEHİR 
Ahrnot Bilerin 
Mcmduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
trfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
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Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Küstü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
llalit Ziya özkau 

MANİSA 
Muammer Erten 
şevket Kaşif llatipoğ! 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
^«•vki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi (îüıloştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğln 

21.1.1965 0 :1 
NİĞDE 

Asım Eren 
Kuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
«)rhan Naim Hazineda 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf ITlusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Cîeveci 
llyas Kıhe 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Aücanoğln 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İhrahim ftöker 
Rahmi fîünay 
Ahmet Kangal 
rpvad Odvakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocaınemi 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağauoğln 
Ali Rıza Uzu »er 

TUNuELt 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Rekir &ihn\ Karahanl* 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bnlanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaı 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Vvar 

ZONGULDAK 
Kenan tösengin 
Mehmet Ali Pestil ei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 

ANKARA 
fsma.il Oenee 
Zühtü Pehlivanlı 

AYDIN 
Melâhat Oedik 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Refet Seztrin 

. ÇORUM 
thsan Tombıış 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Vaei Oüray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
\ziz Zovtinoeln 

İSPARTA 
Mi ihsan Balım 

İSTANBUL 
fbrahim Abak 
Ziya A İtin oğlu 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KOCAELİ 
Haldun Kısnvol 

SKARAŞ 
Kemal Bagcıoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsrty 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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lOya katılmıyanlar] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gûlek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Özbay 
AH Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Otirıırör 
Kerem özcan 

AMASYA 
tsmail Sarıgöl 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mustafa Kemal Brko-
van 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi KerimnjHu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
FTilmi Aydınçer 
Reşat özarda 
Um et Sezsrin 

BALIKESİR 
Oıhat Bil (re han 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Gökhan Evliyauğlu 
Cevat KanpuJat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz GiraV 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
riikmet Akalın 
Kkrom Paksoy 
(Cevdet Perin 
Ahmet Türkeı 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahmnn Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Mhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Ozoğui 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sarnıç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinoek 

ERZURUM 
F.rtuğrul Akça 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
firtuğrul Gazi Saka ry 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Manian 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Niz^n-ıettin Rrkınen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Kövmen 

GÜMÜŞANE 
Neerııeddin Küçüker 
Sabahattin Savarı 

HATAY 
Ali Muhsin BereketoğÎ! 
Abdullah Cilii 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Felâl Kılıç 
İhsan On al 

İSPARTA 
Sadettin Bil eri ç 

İSTANBUL 
Gihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Dem i ray 
Saadet. Evren 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naoi öktem 
Selim Sarper 
İsmail Flakkı Tekinel 
FTüsamettin Tiyarışarı 
A bdurrahman Yazgan 
(t) 

İZMİR 
"$ükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gursan 
Saim Kayga.. 
Nihat Kürşat 
Sinasi Osrna 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
lîıza Yalcın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
ı »sman Zeki Oktay 
tsmail Hakkı Yılanlı 
oğhı 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 
Hüsamettin Oümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Oürkan 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Aksi t 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
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Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkatı 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait, Mutlu 
Sami öztürk 

1 NİĞDE 1 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloglu 

BİZE 
Rrol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gttner 
Fuad Sirraen (Başkan) 

1 Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Vnri Bayar 
Muslih ittin Gürer 

| Hami Tozknn 
SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
| Mehmet Başaran 

[Açık il 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İsparta 1 
İstanbul i 
İzmir 2 

Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SÎVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

/elikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

1 ' 

| Yekûn 13 

TRABZON 
,;,»krpm Dikmen 
Selâhattm Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuram Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TOFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroâran 

• A N 
İhsan RodirhanoSbı 
Muslih Görentas (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak ( t ) 
Feyzi Fırat 
Ram iz Karakaşnglu 
Sadık Tekin Müftüog-l 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
maddesinin değiştirilmesine dair 
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hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 1 nci 
Maraş Milletvekili Kemal Bağoıoğlu'nun önergesine verilen 

oyların sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sariibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Rıza Pota t 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

Uye sayısı 450 
Oy verenler : 225 

Kabul edenler : 24 
Reddedenler : 201 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 212 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Reşat özarda 

ÇANAKKALE 
Refet Sezdin 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Oündoğdu 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlıı 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Saim Kaygan 

[Reddedenler] 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Ruif Aybar 
NTihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
Muhlis Ete 
îbraihim. (Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Imirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuz kan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik Inatı 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai îsıkenderoğlu 
Vefik Pirinıçcioğlu 
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EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırun 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin K a raca 
Şerafetün Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Ashuzoğlıı 
tbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canb.dat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat Snn 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kıı t lav 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi I > ay kam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

M. Meclisi B ; 43 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper ' 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlı 
Malik Yolaıç 

IZMIR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Karihan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet fîöker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mernduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
trfan Baran 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 

Ali Erbek 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Del ikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali lîayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Cıüncştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Kerda. (üiley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Çeri t oğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi deveci 
tlyas Kılıç 

StlRT 
Cevdet Aydın 

Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Kara han 
Haşim T a n 

SİVAS 
Adil Alt ay 
ibrahim Goker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğltı 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Musıtafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestile? 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Yuteuf Aktimur 
AH Bozdoğanoğhı 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrım 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sanenz 

ANKARA 
Mustafa K e m a I E rko-
van 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğhı 
Zühtü Pehlivanlı (î. A.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydın çer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
tsımet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 

l Oya ka 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Tursut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
ElaLit Rıza Ünal 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Sahan Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Gür av 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık PerirıcHİN 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça. 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Snkarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkraen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE* 
Necmeddin Küçükeı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Ferru'h Bozibeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
tsmail Hakkı Tekin el 

Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
jâtif Aküzüm 

Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oftlıt 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman AI tuğ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KOCAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Mâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükau 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Hali t Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehîrlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaytoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDtN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami-özttirk 

NEVŞEHİR 
îiamazarı Dornirooy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğltı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başka 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 

n) 

[Açtk ü 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

Bahri Cömert 
Kanaran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 
Mustafa Kaptan 

SÎVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Ali Rıza Ulusoy 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin (îüven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağın ur dereli 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğân 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Ytieebilgin 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
43. BİRLEŞİM 

21 . 1 . 1965 Perşembe 

Saat : 15.00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKINCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet ve Anayasa Komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/772) (S. Sayısı: 797 ve 797 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi: 18 . 1 . 1965] 

X 2. —1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/767, C. Sena
tosu 1/446) (Gündeme) (S. Sayısı: 798) [Dağıt
ma tarihi: 19 . 1 . 1965] 

X 3. —1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/774; C. 
Senatosu 1/447) (S. Sayısı : 799) [Dağıtma tari
hi : 20 . 1 . 1965] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasansı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke-
Teleri (M. Meclisi 1/777; C. Senatosu 1/453) 
{S. Sayısı : 801) [Dağıtma tarihi: 20 . 1 .1965] 

X 5. —1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında ve M. Meclisi ve C. Se
natosu İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/759, 2/764, 2/770; 
C. Senatosu 1/443) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma 
tarihi : 20 .1.1965] 

6. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

7. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4.1964] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
<S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

9. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
•e içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

11. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 

/ 
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İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : I 
702) [Dağıtma tarihi : 28 .4 .1964] 

13. — 5680 sayılı Basın Kanununun 2911.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa-
yısî : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

14. — 5680 sayılı Basın Kanununa h*r mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üvesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

17. — Askerî memnu mmtakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

18. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üye«!İ Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

20. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa- | 

ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

21. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

22. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

23. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'mn 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
lan raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

24. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

25. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 26. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369} (S. Sayısı : 536) 

27. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

28. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

29. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
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kuıel'in, Buç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile îçel Mill&tvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 noü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 80. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 31. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu 'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

32. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 33. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 34. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

35. — Gümrük kanunu tasansı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 36. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 37. — Aydın Milletvekili tsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon rapora 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15.7 1963] 

X 88. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

39. — Tarım Bakanlığı vazife v§ teşkilât Ka
nunim a bir madde eklenmesine dair kanun tasa
nsı ve Tanm Komisyonu rapora (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

40. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 noı 
maddi »inin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyona ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12 .2 .1964] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 82 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi vâ 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 42. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi V»! Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sıtyısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 43. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Anka ti ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1964] 

X 44. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1964] 

45. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 



46. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

47. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964] 

X 48. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

49. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me

murları aylıklanmn tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 .9 .1963] 

50. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi : 
15 .7 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




