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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğun" uk bulun
madığı anlaşıldığından ve bir saat sonra d i ol
ması muhtemel görülmediğinden 20 . 4 . 1963 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere (saat 
15.05 te) Birieşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Yozgat 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

Veli Uyar 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değ ş irilmesi ve bu kanun"ara (bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanu ı tasarısı; 
(1/841) (Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Kastamonu Milletvski i A l özdik-
men'linin, Hukuk Usulü Muhakcn^eri Kanu
nunun 61 nci maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifi (2/833) (Ada1et 
Komisyonuna) 

Tezkere 

3. — Çarşamba kazasının Dikbıyk nahiyesi, 
Karabürük köyü hane 38, cilt 7 (516), sayfa 3 
te nüfusa kayıtlı Mehmedoğlu, Cennet'ten 

doğma 15 . 6 . 1327 doğumlu Mehmet Dikbı-
yık (Ayıboğan)'m ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1164) (Ada
let Komisyonuna) 

Raporlar 

4. — Belediyelerin ve b3İei*yelere bağlı mü
essese ve işetmelerin bir kıs:.m borçlarının Hazi
nece terkin ve tahkimi hakkında kanun tasa
rısı ve Ma'iye ve î ç i ş ^ i ve Plân komisyonları 
raporları (1/490) (Gündeme) (S. Sayış i : 933) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin ta:!i ine V2 bir 
madde eklenmesine dair kanun tek'ifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/673) 
(Gündeme) (S. Sayısı ; 936) 
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6. — Ankara Halk Sağlığı Akademisi ku

ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
SağlJk ve Sosyal Yardım ve P'ân komisyo ilan 
raporları (1/721) (Gündeme) (S. Sayısı : 937) 

7. — Çanakkale Mi letvekili Şefik İnan ile 
Çorum Milletvekili Hi'mi încesuVnun 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sa d ğı Ka
nununun yürürlüğe girdili tarihten önce 
11 Ağustos 1125 (1909) tarihli Askerî Tekaüt 
ve İftifa Kanunu Y.e Memurini Mülkiye Te
kaüt Kanunu ve tadilâtı ile, 11 Haziran 1930 ta
rihli ve 1683 saylı Askerî ve Mülki Tekaüt 
Kanunu ve tadilâtı goreğince kendilerine emekli, 
Adi mâ ûl vazife mâ ûlü, dul ve yetim maaş- »bağ 
lanmş olanların ald klan aylıklardın ayarlan
ması hakkında kanun tek'ifi ve Maliye ve P ân 
komisyon1 ar raporları (2/599) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 938) 
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8. — 5434 say lıs T. C. Emekl Sındığı Ka

nununun 21 nci maddesinin değiştirilmesire dair 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân kom'syonlan 
raporları (1/779) (Gündeme) (S. Sayısı : 939) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Istaıb il Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Bina yapım Hu teşvik V3 
izinsiz yapılan b"nalar hakkındaki 6188 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve İçişleri, îmar 
ve îskân, Maliye ve Plân komisyonları rapor-
lan (2/46) (.Gündeme) (S. Sayısı : 940) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu 
Arlvin Üyesi Fehmi A'paslan'in, Karayollan 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevle-i hak
kındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci madde
ne b'r fıkra eklenmesine dair kanun tek'ifleri 
ve Bayındırlık ve P ân komisyondan raporları 
(2/696, 2/699) (Gündeme) (S. Sayısı : 941) 

BİEÎNCI OTURUM 
Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Ama3ya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz mevcut

tur. Müzakereye başlıyoruz. 
Birçok arkadaşlanmız gündem dışı söz tale

binde bulunmuşlardır. Hepsinin tervicine mad
deten imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple bu
gün bir kısmını, yarın diğer bir kısmını karşıla
maya çalışacağım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Kıb
rıs'taki son olaylar ve bu olaylar karşısında Hü
kümsün eski Jıükümetlerden daha tesirli bir po
litika takibetmesi gerektiğine dair demeci ve Baş
bakan Suad Hayri Ürgüplü'nün cevafo 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Ösma, geçenki 
birleşimde gündem dışı söz talebinde bulunmuş
tunuz : Milletçe üzerinde hassasiyetle durduğu
muz Kıbrıs mevzuunun son günlerdeki inkişaf-
lan münasebetiyle,,. Kısa olacak, buyurunuz, 
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. SİNASİ OSMA (İzmir) — Saym Başkan ve 

sayın milletvekilleri. , 
Son günlerde, salahiyetli bir zatın basma 

verdiği ve basın yoliyle de umumi efkâra sunu
lan haberlerden Yunanistan'ın Kıbrıs'a 15 bin 
askerle birlikte NATO'ya ait silâh ve malzeme
yi de gönderdiği, bu meyanda dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika ile ingiltere'nin de 9 Ağus
tostan sonra bu silâh ve malzeme yardımına fii
len katılarak Yunanistan'ı desteklediğini öğren
miş bulunuyoruz. 

Bundan başka, Kıbrıs'ta cereyan eden son 
hâdiseler yine bütün dikkatleri Ada üzerinde 
toplamış bulunmaktadır. îşte bu sebeple, millet 
olarak hepimizi ıstıraba sürükliyen bu mevzua 
temas ederek mesul hükümeti uyarmak ve bâzı 
müphem kalmış noktalar hakkında bilgi edin
mek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Türk Milletinin şeref ve haysiyeti ile alâkalı, 

Kıbrıs millî dâvamız bugün son perdesi oynan
mak üzere olan bir facia haline gelmiştir. Bi
naenaleyh ben, milletin bir temsilcisi ve bu millî 
dâvaya inanmış bir insan olarak hakikatleri ve 
düşüncelerimi ortaya koymayı kendim için vic
dani bir vazife saymaktayım. 

Arkadaşlar, 
Bize güvenerek ve inanarak bir ölüm ve ka

lım savaşma girişmiş olan bir avuç insanın bir-
buçuk seneden beri mâruz kaldığı insanlık dışı 
muamelelere daha ne kadar tahammül edecek
ler ve biz daha ne kadar sabırlı olacağız. Hepi
niz takdir edersiniz ki, 

1961 den sonra iş basma gelen hükümetlerin 
basiretsiz, hatalı ve pısırık politikaları yüzün
den bugün, millet olarak, ne kadar müşkül şart
lar içinde kaldığımızı anlamamak için ya çok 
hissiz veya çok duygusuz olmak lâzım. 

Hattâ, o kadar müşkül şartlar altındayız ki, 
haklı dâvamız için zamanında ve yerinde gere
ken müdahaleleri yapmadığımız, mütefikimiz 
Amerika ve ingiltere'ye lüzumundan fazla bel 
bağladığımız, silâh yardımlarına ve emrivaki
lere karşı daima çekingen ve beceriksiz kaldı
ğımız için Yunanistan ve Makarios, Ada'da ses
siz Enosisi tahakkuk ettirmek imkânını bulmuş
lar Ada âdeta Yunanlılara teslim edilmiştir. Ka
naatim odur ki, bu facianın mesulleri yalnız 
millet önünde değil, tarih önünde de sorumlu
luktan asla kurtulamıyacaklardır, 
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Yine kanaatim odu ki, bugün işbaşında bu

lunan Hükümet eğer işi sıkı tutmaz ve ciddî 
hareketlere tevessül etmezse Kıbrıs Ada'smm 
13 ncü Yunan adası olarak Yunanistan'a tesli
minde önlerine sürülecek mazbatayı imzalamak 
bedbahtlığına mâruz kalacaklardır. 

Saym arkadaşlarım, 
Bize güvenerek ve inanarak bir ölüm ve ka

lım mücadelesine girişen, evini ve barkını, çolu-
ğunu ve çocuğunu bu uğurda feda eden gözle
rini Anadolu'ya çevirerek sözüne ve özüne gü
venilir Türk Milletinden medet uman mustarip 
kardeşlerimizin imdadına koşmak 30 milyon 
Türk için artık bir şeref ve haysiyet meselesi 
haline gelmiştir. 

inancım odur ki, bugün beynelmilel taahhüt
leri hiçe sayan, müttefiklerin her türlü yardı
mından faydalanan Yunanistan'ın bir barut fı
çısı haline getirdiği Ada'da aç, susuz, ilâçsız, 
çırılçıplak abluka içinde yaşıyan soydaşlarımı
zı kurtarmak ve onları huzura kavuşturmak 
için Türk Milletinin katlanamıyacağı fedakârlık 
yoktur. 

«Megalo ideası» sı herkesin olduğu gibi bi
zim de malûmumuz olan Yunanistan'ın 13 ncü 
ada haline getirmek istediği Kıbrıs'tan sonra 
hangi hayaller peşinde koşacağını anlamamak 
ve görmemek için çok saf ve budala olmak lâ
zımdır. Şu halde, son fırsatı da kaçırmadan 
Amerika'nın Viyetnam'da verdiği örneklerden 
ders almak suretiyle harekete geçmek, iki yüzlü 
bir politika takibeden Yunanistan'a ve onun 
kuklalığı vazifesini gören, dinî kisvesinden utan
madan masum insanların kanma giren kızıl 
papaza lâyık oldukları dersi vermek lâzımdır. 
(«Bravo» sesleri) 

Yine inancım odur ki, istiklâl Savaşında 
hürriyet, Kore'de insanlık ideali için savaşan, 
tarihe şan ve şeref dolu sahifeler yazdıran kah
raman Türk Ordusu buna muktedirdir. («Bravo» 
sesleri) Tarih boyunca şan ve şerefle yaşamış, 
her zaman kendisinden çok üstün kuvvetlerle 
savaşmış, hiçbir zaman ve hiçbir yerde asla bo
yun eğmemiş, haysiyet ve şerefini her şeyin üs
tünde tutmuş bu asıl milletin bugün başında 
bulunanlar mesuliyetlerini müdrik, her husus r 

ta gösterdikleri açık kalorilik ve samimiyete pa^ 
ralel olarak cesur ve kararlı olduklarını fiilen 
de ispat etmelidirler. Her gün, dünya ve Türk: 
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efkârı umum iyesine sunulan beyanlar, diploma
tik yollarla mesullere verilen notalar zaman 
kaybından başka bir şey değildir. Kuvvete da-
yanmıyan bir politikanın sonunun hüsran olaca
ğını, fedakârlıklara katlanılmadıkça muvaffaki
yete ulaşılamıyaeağmı bilmek lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirirken mesul Hükümete sesle

niyor ve soruyorum : 
1. Kıbrıs olayları başladığı günden bu yana 

Amerika ve ingiltere'nin Kıbrıs'a silâh ve mal
zeme yardımı yaptığı doğru mudur? 

2. Doğru ise, NATO'ya dâhil, dostumuz ve 
müttefikimiz Amerika ile İngiltere'nin bu tu
tum ve davranışları dostluk ve müttefiklikle ka
bili telif midir? 

3. Bu hal karşısında eski hükümet ne yap
mıştır? Yeni Hükümet ne düşünmektedir? 

4. Üç seneden beri Kıbrıs dâvasına lâyık ol
duğu ehemmiyeti vermiyen, gerekli zaruri ted
birleri almıyan, hattâ ordumuzun bâzı âcil ihti
yaçlarını karşılamıyan bâzı mesuller meydana 
çıkarılarak adelete teslim edilmiyecek midir? 

Aksi takdirde bunun günah ve vebali size de 
raci olacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm, yurt dışındaki işçilerimizle Hüküme
tin yakından ilgilenmesi lüzumuna dair demeci 
ve Başbakan Suad Ilayri Ürgüplü'nün cevabı 

BAŞKAN — Sayın Gökay zatıâliniz daha 
önce, bundan evvelki birleşimde, dış memleket
lerdeki işçilerimize ait gündem dışı söz talebin
de bulunmuşsunuz. Uzun mu efendim? Bu hu
susta zatıâlinizle görüşemedik. 

FAHRETTİN KERlM JÖKAY (istanbul) 
—• Hayır efendim kısa. 

BAŞKAN — Kısa ise buyurunuz. 
FAHRETTİN KERlM GftKAY (istanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, yük
sek huzurunuzu işgal etmekliğimin tek sebebi 
hudut dışında bulunan ve sayısı ikiyüz bine yak
laşan işçilerimizin durumu üzerindedir. Bunla
ra Almanya'da mesken yapılması konusunda 
Alman Hükümeti büyük kolaylık gösteriyor ve 
bir de fon vücuda getirilecek. Diğer taraftan, 
memleketteki aileleriyle daimî münasebetlerini 
tesis hususunda son Avrupa Konseyi Müşavirler 
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Komitesi toplantısında esaslı kararlar alındı. 
Bunları Hükümetimize arz ediyorum. «Defor-
mation proffessionnelle» mevzuunda da. 

Yalnız şunu haber aldım, dışarda bulunan iş
çilerimizin kültürel ve diğer sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinde 
1 milyon 300 bin liralık bir teklif yapılmış 
iken Bakanlar Kurulunda bunun kabul edilme
diğini işitmiş bulunuyorum. 

Bu mevzu fevkalâde önemlidir. Orada bu
lunan işçilerimizin gerek sosyal ve gerek kül
türel dâvalarında birtakım masraflara ihtiyaç 
vardır. Onun için Dışişleri Bakanlığı bütçesine 
konulmuş olan bu 1 milyon 300 bin liranın yi
ne Bütçe Komisyonu tarafından tekrar konul
masını bilhassa rica edeceğim'. Çünkü onların 
birtakım -ihtiyaçları oluyor; dinî ihtiyaçları, 
kütüphane ihtiyaçları ve saire... Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinde bunları karşılıyacak bir 
tahsisat halen yoktur. Çalışma Bakanlığının 
ataşelikleri de kâfi değildir. 

Bunun için onlarla sıkı münasebette bulun-
maklığımız icabeder. 

Memnuniyetle şunu arz etmek isterim ki, 
gerek Almanya, gerek isviçre ve gerekse Bel
çika mümessilleri Türk işçisinin gayretinden, 
faaliyetinden sitayişle bahsettiler. Bizim için 
bir nevi şeref teşkil eden bu durum karşısın
da onlarla yakından ilgilenmekliğimiz -icabe
der. 

Bu konuyu bitirirken Sayın Turizm Bakanı 
Zekâi Dorman arkadaşımızdan da bir ricada 
bulunacağım. O da, memleketin mühim bir 
servet hazinesi olan turizm alanında, bundan 
evvelki çalışmaların daha hızlandırılması ica-
bederken; büyük Avrupa şehirlerinde istas
yonlarda, büyük duvarlarda Yunanistan, Yu
goslavya ve ispanya'nın turizm alanında git
tiğimiz yerlerde birçok ilânlarını gördüğümüz 
halde, memleketimize ait hiçbir ilân bulunma
maktadır. Bu itibarla orada bulunan temsilci
lerimizin kâfi derecede çalışmadığını görüyo
rum, bu hususta Sayın Turizm Bakanının il
gisini rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 
(C. S. Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, Sayın 
arkadaşlar; 
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Evvelâ Sayın Şinasi Osma arkadaşımızın 

Kıbrıs konusundaki endişelerini Hükümet ola
rak tamamen paylaştığımızı ifade - etmek iste-
îim. Bütün sulhu koruyucu gayretlerle çalış
mamıza rağmen, karşı tarafta anlayışsızlık ve 
ciddî inkisatlarm izhar ettiği tehlikelere karşı 
kayıtsızlık devam etmektediri. Hükümet bun
dan evvel Kşbrıs meselesinde Yüksek Meclisle
rin gösterdiği hassasiyete uygun olarak kararlı 
duruma yavaş yavaş yaklaşmaktadır. 

Her gün Hükümetin çalışma konusunu teş
kil eden ve her çeşit tedbirler üzerinde ciddî 
ve müspet faaliyetlerin hazırlanmasını gerekti
ren Kıbrıs konusunda belki pek yakında Bü
yük Meclise tekrar gelinecektir. Bu seferki mü
racaat daha ciddî kararların Meclisinizce tasvi
bi yolunda olacaktır. (Bravo, seslen ve alkış
lar) 

Kıbrıs meselesini bundan evvel olduğu gibi, 
Türk Hükümeti bir Türk - Yunan meselesi, Lo
zan Ahitnamesiyle bölgode kurulan dengenin 
muhafazası mescleai olarak telâkki etmektedir. 
Bu itibarla eğer Kıbrıs'ta gayriinsani ve taham
mül edilmaz hale gelen hareketler devam ettiği 
takdirde Türkiye Hükümeti Kıbrıs mevzuun
daki bütün meseleleri bir bütün olarak, Lozan 
Muahedesi hükümlerinin de gözden geçirilmesi
ni gerektiren bir bütün olarak, huzurunuza ge
tirecektir. 

Şimdilik Sayın Osma arkadaşıma bu kadar 
cevap ile iktifa edeceğim ve bununla yetinme
lerini kendilerinden rica edeceğim. 

Sayın Gökay arkadaşımızın işçilerimiz 
mevzuundaki bir milyon küsur liraya aidolan 
mütalâasına gelince; kendilerine hemen arzı 
cevabedeyim, bugün Dışişleri bütçesi görüşül
mektedir ve o bütçeye raportör" arkadaşımız 
bu tahsisatın ilâvesini teklif etmiştir. Artık 
Bütçe Karma Komisyonu karan ile zannede
rim bu mesele halledilecektir. 

Turizm mevzuuna gerekirse Sayın Dorman 
arkadaşımız cevap verirler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar.) 

3. — Kurban Bayramı dolayısiylee Silâhlı 
Kuvvetler adına Genelkurmay Başkanı Orgene
ral Cevdet Sunay ile Millet Meclisi üyeleri adı
na Başkan Fuad Sirmen'in tebrik telgrafları. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kur

ban Bayramı dolayısiyle Genelkurmay Başka
nı Sayın Cevdet Sunay ile Millet Meclisi Baş
kanı Sayın Fuad Sirmen arasında teati olunan 
tebrik telgraflarını okutuyorum: 

Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Silâhlı Kuvvetlerimiz adına Millet Meclisinin 
sayın üyelerinin Kurban Bayramını tebrik eder, 
saygılarımı sunarım. 

Cevdet Sunay 

Sayın Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 

Millet Meclisi üyeleri adına Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin Kurban Bayramını tebrik eder, 
saygılarımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/1165) 

BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesine 
dair Başkanlık Divanı sunuşları. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 8 . 4 . 1965 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlu, hastalı
ğına binaen, 4 ay 2 gün, 18 . 2 . 1965 ten iti
baren. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay, hastalı
ğına binaen, 2 ay 24 gün, 9 . 2 . 1965 ten iti
baren. 

Bilecik Millet vekili Orhan Tuğrul, hastalığı
na binaen, 29 gün, 2 . 3 . 1965 ten itibaren. 

Aydın Milletvekili Nedim Müren, hastalığına 
binaen, 21 gün, 23 . 3 . 1965 ten itibaren. 

Ordu Milletvekili Ata Topal oğlu, hastalığına 
binaen, 20 gün, 25 . 3 . 1965 ten itibaren. 
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îstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan, 

hastalığına binaen, 12 gün, 16 . 3 . 1965 ten iti
baren. 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan, mazeretine 
binaen, 20 gün, 6 . 4 . 1965 ten itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Şehmuz Aslan, maze
retine binaen, 15 gün, 15 . 3 . 1965 ten itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı, ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlu, hastalı
ğına binen, 4 ay 2 gün, 18 . 2 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay, hastalı
ğına binaen, 2 ay 24 gün, 9 . 2 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilecik Milletvekili Orhan Tuğrul, hastalığı
na binaen, 29 gün, 2 . 3 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın Milletvekili Nedim Müren, hastalığına 
binaen, 21 gün, 23 . 3 . 1965 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, hastalığına 
binaen, 20 gün, 25 . 3 . 1965 tarihinden itiba-
re. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan, 
hastalığına binaen, 12 gün, 16 . 3 . 1965 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan, mazeretine 
binaen, 20 gün, 6 . 4 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Şehmuz Aslan, maze
retine binaen, 15 gün, 15 . 3 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Birtoplantı yılında iki aydan fazla izin 

alan Kütahya Milletvekili Ahmet Bozbay ile An
kara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlu'na ödenekleri
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1167) 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Ahmet 
Bozbay'm ödeneğinin verilebilmesi için Yüce 
Meclis'in kararı lâzımdır. Bu husustaki verilmiş 
bulunan kararı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay

dan fazla izin alan Kütahya Milletvekili Ahmet 
Bozbav'a ödeneğinin verilmesi, içtüzüğün 197 nci 
maddesi rçere«ince Genel Kurulun kararma bağlı 
olduğundan; keyfiyet yüce tasviplerine arz olu
nu.*. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Ankara Milletvekili Mehdi Mıhçıoğlu'na 
ödeneğinin verilebilmesi için Yüce Meclisin kara
rı lâzımdır. Bu husustaki Divan Kararını okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay

dan fazla izin alan Ankara Milletvekili Mehdi 
Mıhçıoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tasvipleri
ne arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Giresun Milletvekili 1. Eteni Kılıçoğ-
lu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında kaçakçılık, 
hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yapmak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince ku
rulması kabul edilen Meclis Arattırma Komisyo
nuna üye seçimi (10/19) 

BAŞKAN — Henüz partiler bu hususta üye
lerini bildirmemiş bulunmaktadırlar. Bu arada 
bu madde ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Par-
tisi Grupu adına Coşkun Kırca tarafından veril
miş bulunan bir önerge vardır. Bu önergeye gö-
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re Başkanlık Divanınca mesele incelenip karara 
bağlanmıştır. Evvelâ önergeyi daha sonra Baş
kanlık Divanının bu konuda varmış bulunduğu 
kararı okutacağım. 

Millet Meelifi Yüksek Başkanlığına 
Giresun Millttvekili î. E tem Kılıçoğlu'nun 

İstanbul Emniyet teşkilâtında kaçakçılık, hır
sızlık, uyuşturucu madde, beyaz kadın ticareti 
ve bunlarla ilgili konularda inceleme yapmak 
üzere bir Meclis Araştırması Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi üzerinde dünkü birle
şimde yapılan oylama İçtüzük hükümleri dik
kat nazarına alınmaksızın yapılmış bulunmak
tadır. 

Gerçekten : 
1. Bu oylama yapıldığı sırada, Başkanlık 

Divanında İçtüzüğün 5 nci maddesine aykırı 
olarak Başkanlık mevkiinde bir Başkanvekili 
ile sadece bir tek kâtip üye bulunmaktaydı. 
Bu durumda, Başkanlık Divanının tam teşek
küllüyle mevkiinde hazır bulunmadığı açıktır. 
Böyle bir hal, Başkanlıkça oturumun derhal 
kapatılmasını geregtirdiği halde, böyle yapıl
mamış ve Genel Kurulun kararma iktiran et
mek üzere söz konusu önergenin oylanmasına 
geçilmiştir. 

2. Söz konusu önerge oylandıktan hemen 
sonra beşten çok daha fazla milletvekili ayağa 
kalkmak suretiyle oylamanın tekrarlanmasını 
talebettikleri halde, Başkanlık, «oylama netice
sinin tebliğ edilmiş bulunduğu» mütalâasiyle, 
işari oylamayı, İçtüzüğün 134 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına aykırı olarak ayağa kaldırmak 
suretiylt tekrar etmeyi reddeylemiştir. 

Bu durumda, söz konusu .önergenin oylan
masının tekrarlanmasını ve eğer bu konuda bir 
Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilir
se, bu komisyonun kaç üyeden kurulacağı, ça
lışma süresinin ne olacağı ve başkentten gayrı 
yerlere gidip gidemiyeceği hususlarının yeniden 
oylanmacmm karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim, 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın Kırca tarafından yapı
lan itiraz ve şikâyet üzerine Başkanlık Divanı
nız meseleyi müzakere etmiş ve aşağıdaki kara
rı vermiştir. Verilen kararı okutuyorum:. 
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«Millet Meclisi Başkanlık Divalının 8 Nisan 

1965 tarihli toplantısında Halk Partisi Grupu 
adına İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca tara
fından verilmiş olan 1. Nisan 1965 tarihli önerge 
münasebetiyle: 

1. Oylamanın icra edildiği esnada Başkan
lık Divanında Başkan ve bir Kâtibin hazır bu
lunduğu. 

Oylama neticesinde Başkan ile mevcut Divan 
kâtibi arasında bir ihtilâf hâsıl olmadığı eihet-
le bir kâtibin noksanlığı yapılan işlemin sıhha
tini ihlâl edemiyeceğine ve muamelenin ifası 
sırasında da her hangi bir itirazın vukubulma-
mış olmasına binaen oylamanın tekrarına lü
zum olmadığı, 

2. Oylama neticeleri Genel Kurula arz edi
lir edilmez, itiraz vâki olmayıp ve aradan zaman 
geçtikten sonra beş üyenin ayağa kalkarark ta
lepte bulunduğu anlaşılmakla oylamanın İçtü
züğün 134 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan usule uyularak tekrarlatılması-
na mesağ bulunmadığı ve bu hususta da hangi 
bir muamele ifasına lüzum olmadığı karar al
tına alınmıştır.» 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul meselesi telâkki edece
ğim, söz istiyecekseniz. Başkanlık Divanı kara
rının aleyhinde, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIR
CA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Ki'lıçoğlu arkadaşımızın verdiği araştırma 
önergesinin oylanması vesilesiyle Cumhuriyet 
Halk Partisi grupunun yapmış olduğu itiraz, 
iki noktaya dayanmaktadır. Bunlardan Sayın 
Başkanlık Divanının kararma mevzu teşkil eden 
ikinci husus üzerinde ısrarla duracak değiliz, 
Hemen oylamadan sonra, oylamaya asgari beş 
arkadaşın itiraz etmiş bulunduğunun bir vakıa 
olduğu yolundaki kanaatimizi, hattâ kanaatimizi 
de değil, müşahedemizi muhafaza ediyoruz. 
Başkanlık Divanı herhalde kendilerine ait va
sıtalarla bu müşahedemize katılmamış olabilir-
leı*. Fakat Başkanlık Divanının itiraz önerge
mizin birinci noktası hakkında almış olduğu 
karar hakikaten son derece üzücü bir karar
dır ve Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına 
Millet Meclisi çalışmalarının, İçtüzüğün hattâ 
«Elif, ba»sım teşkil eden hükümlere aykırı ola-
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rak yapılmasının teminatını teşkil edecek bir 
karar beklerken, Başkanlık Divanında sadece bir 
kâtibin bulunması ve o kâtiple Riyaset Maka
mını işgal eden Reisvekilinin oy sayımında mu
tabık bulunuşlarının oylamanın muteberiyeti için 
kâfi addedilişi karşısında hayretimizi izhardan 
geri duramamak mevkiindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 85 nci 
maddesinin ilk fıkrası; «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Meclisler çalışmalarını, kendi yap
tıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürü
türler» der. 

Bir noktada içtüzüğün kesin açıklığına 
rağmen, İçtüzüğü hattâ tefsire dahi mesağ ol-
mıyacak kadar lâfız açıkken bu hükümlerin ih
lâlini tecviz etmek Meclis çalışmalarının Ana
yasanın emrettiği şekilde İçtüzüğün sarih hü
kümlerine uygun olarak cereyan etmemesine 
meaağ vermek demektir. 

İçtüzüğümüzün 5 nci maddesinin üçüncü 
bendi Riyaset Divanından bahsederken; en az 
ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bulun
mak üzere altı kâtibin Riyaset Divanı üyesi ol
duğunu söyler. En az ikisi münavebe ile Heyeti 
Umumiyede bulunmak üzere.. Bizzat Başkan
lık Divanı kararında kabul edilmektedir ki, bu 
oylama yapıldığı sırada Riyaset Divanında bir 
Reisvekili ve bir de kâtip vardır, ama ikinci kâ
tip orada yoktur. 

Yine İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesinin ilk 
fıkrasında, «İşari reyleri Reisle kâtipler mütte-
fikan saymak ve takdir etmekle mükelleftirler.» 
der. Dikkat buyurunuz; oyları sayma vazifesi, 
bir reise ve bir kâtibe verilmiş değildir. Reise ve 
kâtiplere verilmiş. Reis veya kâtip denmiyor. 
«Reis ve kâtipler müttefikan sayacaktır» diyor. 
Halbuki yine Başkanlık Divanı kararında açık
ça belirtilmiştir ki, sayımı yapanlar sadece bir 
Reisvekili ile bir kâtipten ibarettir. Böyle bir oy
lama sayımının neticesini İçtüzüğümüzün 134 
neü maddesinin birinci fıkrasının sarahati ile 
bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün oku
duğum bu kaideleri bu Mecliste, Türkiye Parlâ-
mantosunda yeni tatbik edilen kaideler değildir. 
Şunu acıyla ifade etmek zorundayız ki, Başkan
lık Divanının bu kararı ile ihlâline cevaz verdiği 
bu hüküm Türkiye'de parlâmento müessesesi ol-
duğundanberi ihlâl edilmiş bir hüküm değildir. 
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Olamazdı, çünkü Riyaset Divanının tam olarak 
tevekkül etmedikçe meclislerin çalışamıyacağı 
dünyanın her yerinde parlâmantarizmin «Elif
ba» sından sayılır. C. H. P. Grupu olarak böyle 
bir ihlâl keyfiyetinden yüksek Meclisi önleyici 
uyarma vazifesini yapmayı vazife addediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi grupu bu araştır
ma komisyonunun kurulmasına esasında muha
lif kalmıştı. Ancak, Yüce Meclisin iradesi İçtü
zük ve Anayasa hükümlerine uygun olarak te
celli ettiği anda kendisi böyle bir komisyonun 
kurulmasına muhalif kalsa dahi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu, Anayasanın 85 nci madde
sine göre kendisine düşen oran içinde, bu ko
misyonun çalışmasına katılmayı Meclis iradesi
ne saygısının bellibaşlı icaplarından birisi sa
yar. 

Bu oylamanın tekrar edilmesi her halükâr
da; eğer, ki fiiliyat da böyle göstermektedir, Yü
ce Meclisin kararı tamamiyle İçtüzük hüküm
lerine uygun olarak bu şekilde tecelli ederse, 
elbette ki C. H. Partisi kendisine düşen vazife
yi yapacaktır. Aksi halde, C. H. Partisi Grupu 
olarak, bu araştırma komisyonuna iştirak mu
vacehesindeki durumumuzu İçtüzüğümüzün ve 
Anayasamızın sarih kaidelerini dikkat nazarına 
alarak ciddî şekilde, yeniden incelemek mecburi
yetinde kalacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis dışında faali
yet gösterecek bir Araştırma Komisyonunun her 
halükârda İçtüzüğün sarih kaidelerine uyularak 
kurulmasındaki zaruret aynı zamanda Anayasa
mızın 8 nci maddesinin ikinci fıkrasından doğ
maktadır. 

Bu fıkrada «Anayasa hükümleri yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 
ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır» 
der. Biraz evvel okuduğum Anayasamızın 85 nci 
maddesi de «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
meclisler çalışmalarını kendi yaptıkları İçtüzük 
hükümlerine göre yürütürler» der. Riyaset Di
vanının teşekkülü bir reis veya reisvekili ve iki 
kâtip olmaksızın mümkün olmıy a cağına ve işari 
oyların sayılması Riyaset makamını işgal eden 
sayın Reis veya reisvekili ile kâtipler tarafın
dan yapılmak gerektiğine göre, İçtüzüğün bu 
hükmü sarahatle ihlâl edilmiştir. Sarahaten ih
lâl edilmiş olan bu hükmü, bu oylamayı muteber 

— 2 0 3 - ^ 



M. Meclisi B : 01 
sayacak olursak, netice itibariyle Anayasanın 
85 nci maddesine aykırı olarak kurulacak bir 
komisyonun ne dereceye kadar kişileri dahi bağ

layıcı bir otoriteye sahibolacağı, ziyadesiyle câ-
yı sual olmak iktiza eder. Yüce Meclisi böyle 
bir durumla karşı karşıya görmek istemiyoruz. 

Bu itibarla Yüce Meclisten istirhamımız; Ri
yaset Divanının pek garibolduğunu tekrarla
mak mecburiyetinde olduğumuz bu kararını red
detmek suretiyle oylamayı tekrarlamak ve ko
misyonu kurmayı Yüce Meclisin ekseriyeti kabul 
ediyorsa bu komisyonun usulüne tamamiyle uy
gun olarak kurulmasını temin etmekten ibarettir 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, buyurunu:7 

lehinde. ' 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Sayın Kılıç-
oğlu arkadaşımız tarafından verilmiş olan araştır
ma önergesinin oylanması münasebetiyle, istanbul 
Milletvekili Sayın Coşkun Kırca'mn yapmış ol
duğu itiraz üzerine Başkanlık Divanınca veril
miş olan kararı dinlemiş bulunmaktayız. Bu ka
rar aleyhinde veya lehinde konuşma yapılmadan, 
usuli bir münakaşa açılmadan Başkanlık Diva
nının kararının ancak Heyeti Umumiyeye sunul
ması ile iktifa edilmesi lâzımgeldiği kanaatiyle 
sözlerime başlıyorum. Fakat şimdi şu anda Baş
kanlık mevkiinde bulunan Meclis Başkanvekili 
arkadaşımız bir usul münakaşası açmak suretiyle 
evvelâ Coşkun Kırca arkadaşımıza söz verdiler, 
ondan sonra da, Başkanlık Divanı Kararının le
hinde bana söz verdiler. Bu münasebetle çıkmış 
bulunuyorum ve sözlerimi ancak böylece ifade 
edebileceğim. 

Kıymetli arkadaşlar, bir defa prensibolarak 
Yüce Mecliste tartışılan bir mevzuun oylanma
sı veya her hangi bir mevzuun tartışılmadan 
oylanması sonucunda elde edilen bir netice bi-
lâhara bir itiraza uğrarsa, başka bir toplantıda 
o itiraz üzerine bir usul münakaşası açmak, Baş
kanlık Divanının kararına rağmen, bu karan 
tartışıp yine Yüksek Meclisin oyunu almak bi
zi yanlış bir istikamete sürükler kanısındayım. 
Şöyle ki, arkadaşlar; içtüzük hükümlerine uy
gun bir şekilde çalışan meclisler bir karar ver
dikten sonra artık ondan geri dönemezler, nü-
kûl edemezler, değiştiremezler. Çünkü o kara
rın verildiği anda salonda bulunan üyelerin 
hepsini aynı şekilde daha sonra yapılacak bir 
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başka toplantıda bulmak mümkün değildir. 
Takdir buyurursunuz ki, bir kanunun müzake
resinde, evvelâ, kanunun müzakeresine 300 üye 
ile başlanır, ama bir saat sonra salonda 50 - 60 
üye kalır. O kanunun meselâ 18 nci maddesi bu 
50 üye iye oylanır. Bir arkadaşımız şu veya bu 
şekilde hemen ânında veya bir gün sonra veya 
bir hafta sonra yapacağı bir itiraz ile aynı ka
nunun aynı maddesini yine bu Meclise getirir 
ve 60 kişilik bir ekseriyetle kabu ledilen bu ka
nunun falan maddesinin kabulü yolsuzdur, usul
süzdür, derse bu meclisin iş görmesine takdir 
buyurursunuz ki, imkân kalmaz arkadaşlar. 
Mesele oylandığı anda bitmiş farz edilir. Parlö-
manter âdap bunu icabettirir. Bir defa işin esası 
bu. Kaldı ki, muhterem Coşkun Kşrca arkada
şımızın itirazı zamanında yapılmamıştır. 

Hattâ Coşkun Kırca arkadaşımızın ifade etti
ği gibi, oylamayı mütaakıp itiraz da yapılmamış
tır. Bir başka maddeye geçilmiş, o maddenin mü
zakeresi sırasında 5 C. H. Partili arkadaşımız 
ayağa kalkmak suretiyle oylamaya itiraz etmiş 
bulunmaktadır. 

Sonra, oylama sırasında Coşkun Kırca arka
daşımızın oylamaya itiraz önergesinde ifade et
tiği, Divan kâtiplerinden bir tanesinin divanda 
bulunmaması, salonun dışında bulunması şeklin
deki itirazı da yerinde değildir ve doğru değil
dir. Çünkü, o anda Divanda bulunmıyan kâtip 
arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partili Malatya 
Milletvekili Nurettin Akyurt idi. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Sayın Nuret
tin Akyurt değildir, Sayın Süreyya öner'dir. 
tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Belki 
yanlış hatırlıyorum, Nurettin Akyurt olmıyabi-
lir ama, o üyenin Cumhuriyet Halk Partili bir 
arkadaşımızın olduğu bir vakıa. 

Adalet Partisinden bir kâtip de bulunabi
lir arkadaşlarım, başka bir partiden bir kâtip 
de bulunabilir. Demek itisyorum ki, tenzih ede
rim kâtip arkadaşlarımı, divanda bulunan vazi
feli arkadaşlarımı tenzih ederim, ama mümkün
dür parlâmento çalışmalarında, politik hayatta, 
her hangi bir mevzuu kösteklemek maksadiyle 
bir kâtibin veya bir vazifelinin dışarıya çıkmış 
olabileceğini düşünebiliriz. Böyle bir şey aklımı
za gelebilir. Demek istiyorum ki, Divanda kâtip
lerden bilirisinin bulunmaması; içtüzüğün 5 nci 
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maddesinde zikri geçen ve yine İçtüzüğün 
134 ncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
kesin bir ifade ile karşımıza çıkmamaktadır. Ya
ni içtüzük Divanda illâ üç kişi bulunur deme
mektedir. Altı üyeden ikisinin celseye iştirak 
edebileceğini söylemektedir, içtüzük. 

Kâtipler toplantılar sırasında reisin sağ ve 
solunda bulunurlar. Ama kâtipler de insandır
lar. Üyeler gibi onların da ihtiyaçları bulunabi
lir. Acaba içtüzükte başkanvekilinin yanına ne
den bir kâtip değil de iki kâtip verilmiştir? Biri
si dışarı çıkarsa o birisi vazifeye devam etsin di
ye. Yani içtüzüğe bu maddenin konmasındaki 
maksadı ben böyle anlıyorum. 

Arkadaşları, mahkemelerde, heyetlerde da
ima 3, 5, 7 esasına istinadedilir. Yani, oylamada 
iki taraf; üç üçe, iki ikiye, bir bire kalmasın, bir 
taraf daima ekseriyette olsun diye, karar mevki
inde bulunacak divanlar, heyetler daima tek üye
lerden seçilirler. Üç olarak, beş ılarak seçilirler. 

Onun içindir ki, Divanda vazifeli bir kâtip 
arkadaşımızın, her hangi bir sebeple oylama sı
rasında dahi olsa, Divanı terk etmesinin mahzur
lu olmadığı kanısındayım. Kaldı ki, böyle olsa 
bile, bu itiraz zamanında yapılmamıştır, 

Arkadaşlarımı hafızalarını tazelemeye davet 
ediyorum. O günkü, kararı hatırlarlarsa, oyla
mayı mütaakıp eğer 5 C. H. P. li arkadaşımız 
ayağa kalksaydı ve Divanda bir kâtibin bulun
madığı mucip sebebi ile bu oylamaya itirazda 
bulunmasaydı, belki Divan... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Zabıtları 
okuyun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Zabıt
larda sizin dediğiniz gibi değil, muhterem arka
daşım, benim söylediğim gibi. Oylamayı müta
akıp bir itirazın yapılmadığını siz okursanız an-
lıyacaksmız. Aşikâr bir şekilde kayıtlı bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Şener, müdahale etme
yin. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yalan söylü
yorsun, bu şekilde değildir. Yalan dinlemeye 
mecbur değiliz. 

BAŞKAN — Mecbur değilseniz dışarı çıkar
sınız efendim. Siz kimse hakkında yalan veya 
doğru söylüyor, diye bir kanaat izhar edemez3İ-
siniz, hakkınız yok. 
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i KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh

terem Şener, «yalan» kelimesini oturduğunuz 
yerden söylemenizi sizin parlâmento çalışmala
rındaki nezih davranışlarınızla bağdaştırama-
dım. Ben belki yanlış söyliyebilirim, hakikatleri 
kasdî olmıyan bir şekilde belki de yanlış akset-
tirebilirim. Ama benim yalan söylemiyeceğimi 
beriden çok daha iyi bilirsiniz. 

j AHMET ŞENER (Trabzon) — Yanlış, yan-
I İ1Ş . 

I KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — «Yan
lış» diyebilirsiniz, «Yalan» şeklindeki ifadenizi 
size müsaadenizle iade ederim, yakıştıramam si-

ı zin parlâmento nezaketinize. 
Şimdi arkadaşlar, zabıtları okursak görece

ğiz ki, o günkü oylamayı mütaakıp bir itiraz 
vâki olmamıştır. Oylama yapılmış, Başkan tara
fından oylamanın neticesi ilân edilmiş, oylama
nın bitmiş olduğu yine ilân edilmiş, başka bir 
maddeye geçilmiş onun müzakeresi sırasında 
itiraz vâki olmuştur. Onun içindir ki, bu iti
razın da yerinde olmadığı aşikâr şekilde belli 
olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, ben asıl üzerinde bir espi-
ri olarak durmak istediğim noktayı ifade ediyo
rum. Kâtip üyenin bulunmaması noktasından 
itirazın yapılmış olmasını o kadar mühimserai-
yorum da, asıl üzerinde durmak icabeden nokta 
şu arkadaşlar. Eğer biz, her hangi bir oylama 
ilân edildikten sonra, bir gün sonra, üç gün 
sonra, beş gün sonra o oylamanın, kabul etti
ğimiz bir kanun maddesinin kabul ettiğimiz 
her hangi bir hususun, karara bağladığımız 
hususun usuli bakımdan doğru olmadığı itirazı 

! ile buraya gelirsek kabul ettiğimiz kanun mad
delerinin ve fıkralarının yeniden müzakeresi 
gibi bir çığır açarız ki, dünyanın hiçbir parlâ
mento çalışmasında görülmemiş şekilde kötü bir 
istikamete bu Meclisin çalışmalarını sürükleriz. 
Bu bakımdan yerinde değildir, işte bu sebeple 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararın yal
nız Yüce Heyete sunulmasiyle iktifa olunup, 
bunun bir usul münakaşası haline getirilmemesi 
lâzımgelirdi. O gün bu husus oylandı, bir araş
tırma Komisyonu kurulması hakkında Yüce 
Meclisiniz bir karara vardı, Sayın Kılıçlıoğlu'-
nun istemiş olduğu hususu kabul etti, bir araş
tırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Şim-

I di acaba o günkü oylama usulü bakımından 
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doğru değildir, yeniliyeyim dersek, o gün oy- j 
lanmaya iştirak etmiyen üyeler bugün burada, 
salonun dışında veya Meclis dışında kalabi
lirler, oylama başka türül tecelli edebilir. Mese
le Kılıçlıoğlu'nun istemiş olduğu araştırma 
mevzuu değildir. Kesin olarak ifade etmek iste
rim ki, bu mesele üzerinde müspet veya menfi 
bir içgüdü ile konuşmuyorum. Prensip üzerin
de fikirlerimi söylüyorum. Arkadaşlar, bu usu
lü bırakalım, yanlış yoldayız. Meclisin aldığı 
kararlar kesindir. Bu kararlar üzerine gölge 
düşürücü mahiyette olan usuli itirazlar
la dahi olsa bir de meclisleri işgal et
mek ve o kararlan değiştirme çabası gös
terir mahiyette usuli itirazlar yapmak doğru 
değildir kanaatindeyim. Bu sebeple Cumhuri
yet Halk Partisi adına konuşan Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımızın son derece üzücü olarak 
vasıflandırdığı Başkanlık Divanının kararının 
tamamen Coşkun Kırca'nın ifadesinin dışında 
ve aksine, son derece olumlu bir karar olduğu
nu, asıl üzücü olan hususun, maalesef sözlerim
de - bu kelimeye basarak söylüyorum - bir 
grup adına konuşma yapan arkadaşlarımızın 
«üzücüdür» şeklindeki bu lâflarının (Soldan 
alkışlar) üzücü olduğu kanısiyla huzurunuzdan 
ayrılıyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, zatı âliniz 
söz istemiştiniz, Sayın Kırca arkadaşımız grup 
adına söz istemiştir, o bakımdan tercih hakkını 
kullanacaktır. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarını, grupu-
muzun müracaatı, Sayın Bağcıoğlu arkadaşımı
zın takdim etmek istediği gibi, alınmış bir kara
rı değiştirme çabası değildir. Grupumuzun ka
naatime alınmış bir karar yoktur. 

Yapılmış olan oylama Hukuk Fakültesinde 
'bir eski'rahmetli hocamın, Ebululâ Beyin dedi
ği gibi, «Keenlemyekûn ve mutlak butlan ile 
bâtıl» bir karardır, hukukan mevcudolmıyan bir 
karardır. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Grupu ola
rak üzücü telâkki etmek mecburiyetinde kaldı
ğımız asıl davranış, şu. veya bu şekilde alınmış 
kararlar, o kararları almış olanların sarih hu
kuk kaidelerine riayeti kendilerine bir vecibe 
bilmeksizin, sırf burada bir ekseriyet vardır, biz 
bu kararı aldık, diye o karar bir nevi lâyuhtilik 
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vermeye kalkışmalarıdır. Bu davranış demaok-
ratik bir davranış değildir, bu davranış hukuk 
devleti fikrine aykırı bir davranıştır. 

Meseleye bu derece ehemmiyet verişimizin 
ve anamuhalefet. partisi olarak Yüce Mecilsi 
hulûs. ile, saygı ile ikaza gayret edişimizin se
bebi budur. 

îztüzük sarihtir; «en az ikisi münavebe ile 
kürsüde bulunacak» diyor. «En az ikisi» tâbiri 
vardır, Sayın Bağcıoğlu arkadaşım «Bir tanesi 
ihtiyaç duyarsa dışarıya çıkar,» diye birşey yok
tur. Reislerin ve reisveki İlerinin de bahsettiği
niz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları bazen da
yanılmaz hallerde alabilir. O zaman yapılacak 
şey, oturumu tatil etmek ve ondan sonra tekrar 
açmaktır. Beşerî zaruretler daima reislere ve re-
isvekillerine bu hakların tanınması neticesini 
doğurmuştur. Yoksa, içtüzük «en az ikisi kür
süde bulunacak» defken ve «en az ikisi ile bera
ber reis oyları sayacak» dereken içtüzüğün bu 
hükmünü bambaşka şekilde anlamaya çalışmak 
benim de, C. H. Partisinin de hiçbir zaman iti
bar edemiyeceğimiz hukuk mantığı egzersizle
rinden ileriye geçemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, burada önergenin esa
sını münakaşa etmiyoruz. Yüce Meclisin ekseri
yetinin reyi bu önergenin kabulü şeklinde tecel
li ederse, kabulünün aleyhinde olacağımız bu 
önerge ile kurulacak komisyona iştirak edece
ğiz, hulûs ile çalışacağız. Maksadımız, komisyo
nun kurulmasını geciktirmek değildir. Komis
yon vasfını taşımıyacak olan kimselerin böyle 
bir araştırma yapma durumuna girerek hukuk 
düzenimiz bakımından son derece vahim bir 
hâdisenin, ve parlâmentonun itibarını zedeliye-
cek bir hâdisenin vukuunu samimiyetle önle
mek istiyoruz. 

Nedir yapılacak şey? Bir oylamayı tekrar 
etmek. Bir oylamayı tekrar etmekten ne kaza
nılır, ne kaybedilir? Kazanılacak şey şudur; 
Inadetmiyelim arkadaşlar. (Gürültüler) Kaza
nılacak olan şey şudur; komisyon kurulursa 
usulüne tamamen uygun olarak kurulur. Ve bu 
komisyon Parlâmentonun bütün itibarını ve 
ağırlığını taşıyarak vazife görür. Bunu sağla
mak istiyoruz, önergenin esasının aleyhinde ol
mamıza rağmen, Parlâmentoya saygımız bizi 
komisyonu.bu şekilde, bu itibar ve ağırlıkla ça-
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lışmasmı sağlıyacak şartları yaratmaya götü
rüyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. 

Şimdi ikincisi; Sayın Bağcıoğlu arkadaşımız 
burada şüphesiz hüsnüniyetle konuştu. Belki 
hafızalarında o günkü sahneler tamamen mev
cut değildi, gerçekleri olduğu gibi aksettirme
di. Elimizde zabıt var; 40 a karşı 46 oyla öner
ge kabul edilmiştir diyor reisvekillerimiz. 

«Şimdi kaç üyeden kurulacağına karar ve
relim. Nasıl tensibedersenıiz. Beş kişi mi ol
sun, on kişi mi? («Beş, beş» sesleri) 

«COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aded me
selesi üzerinde söz istiyorum. 

«BAŞKAN — Aded üzerinde buyurun Sa
yın Kırca. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
oylamaya itirazımız var, netice 40 a karşı 46 de
ğil, 40 a karşı 42 dir» sesleri)» 

Dikkat buyurun buraya,: («Kâtiplerden bir 
tanesi yoktur» sesleri)» Şimdi oylamaya itiraz 
eğer... (Soldan hepsini oku sesleri). Hepsini 
okuyacağım, müsaade buyurunuz. Oylamaya 
itiraz sayıma karşı ise ve 5 arkadaşın, asgari 5 
arkadaşın hemen ayağa kalkmadığı iddia edili
yor ise, bunun üzerinde fzla durmıadığımızı 
söyledim. Ortada daha vahîm bir itiraz vardır. 
Eğer bu itiraz sayım neticesine ise, sayım neti
cesi aslında doğru olmasa dahi, hemen itiraz ya
pılmamışsa o tebliğe doğru diye bakmak iktiza 
eder ve ona hürmet etmek iktiza eder; kabul. 
İtiraz çok daha vahim bir noktadan yapılıyor. 
«Riyaset Divanı teşekkül etmemiş haldedir^ bu 
durumda Meclis çalışamaz ve bir işlem yapa
maz» deniyor. Ve hemen söyleniyor; «(«Kâti
bin bir tanesi yoktur» sesleri»)» Reis devam 
ediyor: «Oylama bitti, neticeyi tebliğ' ettik efen
dim. Kaç kişi seçeceğimize dair Sayın Kırca'ya 
söz verdim. 

«AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, 
biz oylamanın neticesine itiraz ediyoruz, niçin 
bir cevap vermiyorsunuz? 

«BAŞKAN — Oylamayı tebliğ ettik. 
AHMET ÜSTÜN tekrar yerinden konuşu

yor. 
«BAŞKAN — Efendim el kaldırarak oylan

dı, saydık 40 a karşı 46 ile kabul edildi.» 
«AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Divan ek

sik.» ' . . . . . . . . . . . 
Görüyorsunuz ki, Divanın eksik olduğu mü

lâhazası Sayın Rşise karşı burada mebuslar ta

rafından şifahen açıkça söyelnmiştir, bu buraya^ 
zapta geçmiştir ve Saym reiöin İçtüzüğün1 

134 ncü maddesini sarahaten ihlâl ederek ve Di
van kararında da açıkça kabul edildiği gibi, 
oylamayı sayarken sadece bir kâtiple birlikte 
hareket ettiği açıktır. Halbuki, kâtiplerle 'bir
likte saymak zorundadır ve o kâtiplerden en az 

ı ikisinin Divanda bulunması İçtüzüğün sarih, ve 
ı emredici bir hükmüdür. 
: Şimdi, muhterem arkadaşlarım; o anda va« 
| zifesini yapması gerekirken orada bulunmıyan 
; kâtip arkadaşımızın Halk Partili olup olmayışı 
I bizi zerre kadar ilgilendirmez. Çünkü, biz o 
| davranışı da takbih edecek kadar hukuk anla-
İ yışıria sahip bir grupuz. Ama her hal ve kârda Iıu-
i kuk bakımından muallel olan bir hâdiseyi hura
fe da, orada bulunmıyan üye Cumhuriyet Halk 
| Partilidir» diye bize kabul ettinnek mümkün 
! olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Bağcıoğlu «kös-
j teklemek arzusu ile dışarıya çıkılmış olabilir» 
î diyor. Her hangi bir divan üyesi arkadaşımızı 
I bundan tenzih ederim. Kaldı ki, böyle durum-
1 larda Başkanlık divanları, böyle maksatlar var-
[ sa, o maksatları > taşıyan üyelerini gerektiği şe-
\ kilde uyarmak icabında tecziye etmek mevkiin-
: dedir. Zaman zaman Başkanlık Divanından kâ-
; tiplerinden birinin çıktığı yerine başkasının 
ı geldiği de görülmüştür. Bu durumda Reisve-
: kiilne düşen şey; Saym Bağcıoğlu arkadaşımı-
i zın şu veya bu arkadaşımız hakkında imaen 
: yaptığı tarzda her hangi bir isnadın ithamın 
i ortaya atılmamasını temin "için oradan ayrılmayi 
; tasarlıyan veyahut oradan ayrılmak cihetine 
; «iden arkadaşın ayrılmasına mümanaat etmek-
: tir. Mümanaat ettiği, ««Orada kal» dediği anda 
o kâtip üye hiçbir yere gidemez. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis çalışmala-
i rından ciddiyete riayet zaruridir. Ciddi
yete riayet usulün açık kaidelerine kıs-

• kançlıkla riayetle olur. Aksi halde her hangi 
bir ciddî Meclis çalışmasından bahsetmek müm
kün olamaz. Bir anamuhalefet partisi sarih ola
rak İçtüzük, hükümlerine dayanıyor ve sizden. 
ricada bulunuyor. Bu meselenin esasını konuş
muyoruz, kuracağınız komisyonu Allah rızası 
için usulün sarih kaidelerine uygun olarak ku
run da Parlâmentonun bütün itibarını ve ağırlı
ğını taşıyarak çalışabildin, diyor. Böyle bir dilek 
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benim bilebildiğim kadar en az mücaımele esasla
rı bakımından kabul edilmesi gereken bir dilek
tir. Böyle bir dileğin karşısına hukuk mantığı 
ekzersizleri ile çıkılmasına Yüce Meclisin iltifat 
etmiyeceğinden emin olarak huzurnuzdan ayrılı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lehinde buyu
run. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zatıâilniz aleyhinde söz istedi
niz. îki tane arkadaş aleyhinde söz istedi ve 
bunlar konuştular. Haklan doldu. Lehinde ko
nuşan iki arkadaşa söz vereceğim. Sayın Erde
mir lehinde konuşan ikinci kişidir, içtüzük mad
de 89. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Aleyhinde bir 
Coşkun Kırca konuştu ve bir de ben söz istedim 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam o kadar. Buyurun efen
dim. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım o günkü 
Meclis müzakeratmı takibeden arkadaşlarınız
dan birisi olarak arzı malûmat edeceğim. 

Bir kere oylamaya geçildiği zaman riyasette 
bir reis vardı, bir de kâtip arkadaş vardı. Bu
rası doğrudur. Fakat oylamanın başlangıcında, 
bugün itirazda bulunan arkadaşlarımız, bu ince 
mantıklarını yine ortaya döküp «Sayın Reis, Ri
yaset Divanı tam teşekküllü değildir, üç kişi
den ibaret değildir, oylamaya geçemezsiniz» 
diye oylamanın başında bir itirazda bulunma
mışlardır. Eğer burada Yüksek Meclis yanlış 
bir karar almış ise, - ki ben bir yanlışlığa kaani 
değilim - bu yanlışlığa itiraz eden arkadaşları
mızın ekseriyeti de buna sebebiyet vermiş bu
lunmaktadır. Oylamaya nasıl itiraz edilmiştir ¥ 
Hemen oylama bitip Sayın Başkanı tarafından, 
o gün celseyi idare eden arkadaşımız tarafın
dan, oylamanın sonucu ilân edildikten sonra da 
itiraz edilmemiştir. Bir müddet beklenmiştir. 
Adalet Partisi tarafından birkaç arkadaşımız 
salonu terk etmiştir, bizim grupumuzdan iki ar
kadaşımız salonu terk etmiştir, zaten arada 5 - 6 
oy farkı vardı, bu oy farkı ortadan kalkar kalk
maz, Reisin ikinci maddeye geçme anında Başr 
kanlık Divanı Kâtibine talimat vermesi sırasm-
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daki bir bekleyiş süresi vardır, işte o süre için
de 5 - 6 arkadaş çıktıktan sonra, «ekseriyet yok
tur, yanlış oylama olmuştur» şeklinde Halk Par
tisinden birkaç arkadaş itiraz etmiştir. Burada 
bir incelik vardır. Halk Partisi bir noktayı isti
nat bulup bir bardak suda değil bir damla suda 
fırtına yaratmak gayreti içerisindedir. Meclisin 
itibarını sarsabilecek, düşürebilecek bir hareket, 
tutum tarzı içinde bulunmaktadırlar. Bu itiraz 
yerinde değildir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen usule 
ait beyanda bulununuz; münhasıran usulle ilgili 
olsun. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Usulle 
alâkalı olarak konuşuyorum Başkanım, usulün 
dışında değilim. 

Bir kere Reisle kâtip arasında ihtilâf da yok
tur. O gün celseye başkanlık eden reisle, sayımı 
yapan kâtip, her ikisi birden saymışlardır, arala
rında ihtilâf da olmamıştır. Üçüncü kâtip arka
daş bulunsa da ihtilâf konusu olsaydı yine ekse
riyetle karar verilecekti ki, ikisi müttefiktirler 
yine netice aynı olacaktı. îhtilâf' olmıyan bir me
selede itiraz vâki olamaz. Kaldı ki, Riyaset Diva
nını Reis idare eder, bu da İçtüzük hükmüdür. 
Reisin talimatı dâhilinde hareket edilmektedir. 
Binaenaleyh Reis orada Reis hem kâtibe saydır
mış, hem kendisd saymış, hem de Kanunlar Mü
dürlüğünden vazifeli arkadaşlarına saydırmış-
tır. Binaenaleyh sayım üzerinde en ufak bir ih
tilâf yoktur. Ne zaman Riyaset Divanının eksik
liğine itiraz ediliyor? 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayı üzerine iti
raz edildi. 

MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Kuru
lacak Komisyona kaç kişi seçilsin deniyor, üç mü, 
beş mi, on mu seçilsin meselesinin müzakeresi sı
rasında Riyaset Divanının eksikliği akla geliyor, 
o zaman itiraz ediliyor. Yani işin başında Riya
set Divanının eksikliğine karşı bir itiraz yok. Ne 
zaman ki, Reis «Kararım kesindir, orada ihtilâf 
yoktur, zamanında itiraz etmediniz, muamele te
kemmül etmiştir» demiştir, bunun kesinliğini an
lamışlar, bu sefer bir başka noktayı istina'gâh 
bulup itiraz etmişlerdir ki, bu da tamamen yer
sizdir. Sözümün başında ve ortasında da arz et
tiğim üzere bu gayret nafile bir gayrettir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sen bavul taşı, 

— 208 — 



M. Meclisi B : 91 
MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Siz bu 

kafada gittikçe bavul da taşırız, kütüphane de ta
şırız. 

Zabıt özetlerinin altında da kâtiplerin her 
ikisinin imzası olmasını da her nasılsa Halk Par
tisi Grupu adına konuşan arkadaşımızın gözün
den kaçmış gibi telâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin özü bura
da söylenilmiştir, itiraz edilecek bir husus yok
tur. Parlâmentonun almış olduğu karar usule 
uygundur. Riyaset usulün dışına hiçbir zaman 
çıkmamıştır. Halk Pardtisinin Grupu adına bir 
arkadaşı çıkarmış olması da, rejimin geleceği ba
kımından ehemmiyetle üzerinde durulacak has
sas bir konudur. Bunu da arz etmek isterim. 
Hürmetlerimle. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca tarafından 
Riyaset Divanına vukubulan bir itiraz üzerinde 
bahis konusu mesele incelenmiş ve Riyaset Diva
nınız tarafından bir karar verilmiştir. Bu kararı 
tekrar okutacağım. Bu karar üzerine Sayın Kır
ca, yeni bir önerge ile, Başkanlık Divanı kara
rının reddedilmesini teklif etmektedir. Mesele, 
bir Milletvekilinin Riyaset Divanına vukubulan 
itirazı üzerine verilen bir karardır ve bu kararın 
yine aynı Milletvekili tarafından benimsenme-
mesi karşısında mesele bir usul meselesi haline 
gelmiş, Yüce Meclisimizin hakemliğine başvurul
ması zarureti hâsıl olmuştur. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Divan 
karar vermeseydi. 

BAŞKAN — Rica ederim, bir dakika. 
Şimdi Riyaset Divanı bu kararı vermiş bulun

duğuna göre, itirazcı arkadaşımızla, Riyaset Di
vanı karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Bâzı 
arkadaşlarımız Riyaset Divanının bu konuda al
mış olduğu kararın oylanamıyacağını, bâzı arka
daşlarımız ise oylanabileceğim iddia etmektedir
ler. Bu sebeple, (Soldan «Oylanamaz, oylana-
maz» sesleri) I 

Rica ederim efendim, müdahale etmeyiniz. 
Ben anlatıyorum. Bu sebeple müsaade ederseniz, 
önümüze yemi bir usul meselesi çıkmış bulundu
ğuna göre, bu itirazı dahi yine Yüksek Meclisin 
hakemliğine müracaat etmek suretiyle halledece
ğim. Riyaset Divanının vermiş bulunduğu kara
rın Yüce Meclisin oyuna sunulup sunulmıyacağı 
meselesini evvelemirde oyunuza sunacağım. Da-
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ha sonra bu kararın, eğer oylanmasına zaruret 
görülürse, o zaman bu kararın doğru olup ol
madığı hususunu ayrıca oyunuza sunacağım. 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — Oya sun
ma mevzuunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi oya sunma mevzuunda? 
ZİYA ALTINOĞLU (istanbul) — Riyaset 

Divanı tarafından verilmiş bulunan kararın oy
lanması hakkında. 

BAŞKAN — Riyaset Divanı tarafından ve
rilmiş bulunan kararın oya sunulabilip sunula-
mıyacağı hususunda mı? 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz, yeni bir usul me

selesi çıkıyor. Bunun hangisi üzerinde söz isti
yorsunuz ; lehinde mi, aleyhinde mi ? 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — izah sa
dedinde. 

BAŞKAN — izah sadedinde söz veremem. 
Benim şimdi ifade ettiğim husus şudur : Riya
set Divanınca müttehaz kararın Yüce Meclisin 
oyuna sunulup sunulamıyacağı hususunda usul 
müzakeresi açıyorum. Sunulabiilr mi, sunula
maz mı diyorsunuz? 

ZIYA ALTINOĞLU (istanbul) — Oya su
nulamaz, usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz; aleyhinde. 
ZIYA ALTIN0 3LU (istanbul) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Riyaset Di
vanının biraz evvel huzurunuzda arz ettiği şe
kilde almış olduğu bir kararı Meclis içinde kıy-
metil arkadaşlarımızdan birisinin itirazı üzeri
ne tekrar oya sunması hususu tamamiyle yepyeni 
bir usuldür. Bu kanaatimce oya sunulamaz ve 
hakikaten bugüne kadar devam etmekte olan te
amüllere aykırı bir husustur. Zira bundan son
ra hergün alınacak olan kararlara Meclisten bir 
arkadaş çıkacak, itiraz edecek, ondan sonra Di
vanla Meclisin içindeki bir üye arasında ihtilâf 
vardır diye tekrar Meclisin hakemliğine müraca
at edilecek. Bu tamamiyle yepyeni bir çığır aça
cağından Meclis çalışmalarımızda hakikaten 
mahzurlu bir durum doğuracaktır. Benim kana
atim şu anda Divanın aldığı karar karardır, Mec
lisin Heyeti Umumiyesine bir daha arzına lüzum 
yoktur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, lehinde. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, usul meseleleri üzerinde, bırakınız 
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muhterem Riyaset Divanı ile milletvekilleri, par
ti grupları arasında ihtilâf çıktığı zaman bu ih
tilâfın Yüce Heyetin oyu ile halledildiğine dair 
tutanaklar pek çok misalle doludur. Zaman za
man Riyaset mevkiini işgal eden reis ve reisve-
killerimiz kendilerinin Riyaset Divanı olarak va
ziyet dahi almamış oldukları ve sadece parti 
grupları veya milletvekilleri arasında usul mese
lelerinden çıkan ihtilâflarda dahi Yüce Heyetin 
hakemliğiyle, oylama suretiyle başvurmuşlardır. 
Bunun da pek çok misallerini tutanaklarda bul
mak mümkündür. Bendeniz bu misalleri tuta
naklardan çıkarıp buraya getirebilirdim. Buna 
lüzum görmedim. Çünkü, içtüzüğümüzün 89 ncu 
maddesinin karşısında «keenlemyekün ve mut
lak butlanla batıl» bir kararın yürürlüğe konul
ması çabası içersinde İçtüzüğün bir başka sarih 
hükmünün dahi unutulabileceğini aklıma getir
memiştim. tç'üzüğün bu diğer, sarih hükmü şu
dur : (Madde 89 — Müzakereye mahal olmadığı, 
ruznameye veyahut bu nizamname ahkâmına ria
yete davet; takdim ve tehir teklifleri asıl mese
leye takaddüm eder.) 

Bu nizamname ahkâmına riayete davet... Ge
rek biraz evvel o celsenin zaptını okurken, reisin 
nizamnameye riayete davet edildiğini, Riyaset 
Divanının eksik olması bakımından- da davet 
edildiğini, gördünüz. Biz de aynı itirazı yapmı
şız, neden yapmışız? Riyaset çünkü onu o anda 
nazarı itibara almak iktiza ederken birleşimi ka
pamış, Meclisi dağıtmış, başka türlü bir itiraz 
yapmaya imkân yok. Binaenaleyh ortada bu ni
zamname ahkâmına riayete, davete mütaallik bir 
itiraz vardır ve onun hakkında alınmış Başkan 
lık Divanı kararının oylanması bahis konusudur. 
Bunu böylece belirttikten sonra 89 ncu madde
nin 3 ncü fıkrasında şöyle denilmektedir : (Neti
cede reye müracaat lâzımgelirse mesele işari 
reyle halledilir.) denilmektedir. Şu halde açıkça 
İçtüzüğün 89 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası böy
le bir meselenin oya vaz'edilebileceğini söylemek
tedir. Bunun üzerinde namütenahi emsal de var
dır. Ama Yüce Meclisçe oylanıp oylanmıyacağı 
meselesi vardır. Oylanmaması İçtüzüğün 89 nen 
maddesinin son fıkrasının ihlâli mahiyetinde 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar, Coşkun Kırca arkadaşımızın ifa-
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de buyurduğu İçtüzüğün 89 ncu maddesi ile 
mevzuumuzıın hiçbir alâkası ve münasebeti ol
madığı kanaatmdayım. 89 ncu maddede bir usul 
meselesinin münakaşası bahis mevzuu, ama her 
usul meselesinden bahsetmemektedir. Meselâ, 
başkan, İçtüzük hükümleri gereğince iki lehte, 
iki aleyhte çahsa söz verecek. Bunun dışında 
Başkan iki lehte iki aleyhte milletvekiline söz 
vermemiş veya fazlasına söz vermeye kalkışmış. 
İşte bu şekildeki bir usul meselesini hemen bir 
üye o anda itiraz yaparsa bunu başkan bir usul 
meselesi addedip müzakeresini yapar ve icabe-
derse oylar. 

Arkadaşlar, Coşkun Kırca arkadaşımızın yap
mış olduğu itiraz önergesi üzerine Başkanlık 
Divan kararının oylanacağına dair bir sarahati 
İçtüzükte bulmak mümkün değildir. Halbuki İç
tüzükte hangi hususların oylanacağı, Heyeti 
Umumiyenin hangi hususlarda oyuna müracaat 
edileceği tadadi bir şekilde tasrih edilmiş, sayıl
mış bulunmaktadır. İçtüzüğün muhtelif madde
lerinde, muhtelif mevzular çu meselelerde Heye
ti Umumiyenin işari oyuna başvurulur, şeklinde 
sarih hükümler vardır. Böyle bir sarih hüküm 
bnlunmadığma göre Başkanlık Divanı kararının 
yalnızca sunulması ile iktifa olunması gerekirdi. 

Şimdi düşününüz arkadaşlar, bir kanun ka
bul etmişiz, bu kanunuun 5 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasını burada oylamışız, yahut maddesini oy-
lamışız, müspet bir şekilde kabul etmişiz, madde 
çıkmış, Senatodan geçmiş ve kanunlaşmıştır. Bir 
arkadaş aradan 6 ay geçtikten sonra falan gün
kü celsede kabul edilmiş olan falan kanunun 
5 nci maddesi usulüne uygun şekilde oylanmadı, 
diye bir itirazda bulunuyor. Bu itiraz üzerine 
Başkanlık Divanı toplanıyor, böyle bir itirazın 
yapılmasına imkân olmadığı, zira usulüne göre 
yapılmadığı vesaire hususlarında bir esbabı mu
cibe ile bunu reddediyor ve diyor ki; «bunun 
tekrar oylanması mümkün değildir.» Bir Baş
kanlık Divanının kararı. Başkanlık Divanı ne 
yapacak? Başkan getirecek burada bir başka cel
sede okutturacak. Okunuyor, ama o itirazı yapan 
Milletvekili «Hayır efendim, Başkanlık Divanı
nın kararı yerinde değildir, itiraz ediyorum, bu
nun oylanmasını istiyorum» derse oylıyacak mı
yız arkadaşlar? Çok rica ederim, böyle Meclis 
çalışmasiyle kabul etmiş olduğumuz mevzuları ve 
kanun maddelerini, af buyurun ama, «benim oğ-
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lum bina okur, döner döner yine okur» şeklinde 
yeni baştan, silbaştan burada müzakere ve mü
nakaşa mı edeceğiz, oylıyacak mıyız? Kabul etti
ğimiz hususların yeniden oylanması gibi bir çı
ğırın açılması doğru olur mu? Mesele budur ar
kadaşlar. Esbabı mucibesi ne olursa olsun kabul 
edilmiş, kesinleşmiş bir kararın keenlemyekün 
addedilmesi gibi bir esbabı mucibe ile dahi olsa, 
çıkıp karşımıza Başkanlık Divanının müspet ka
rarma rağmen, bu karar doğru değildir, şeklin
deki itirazın oylanması gibi bir çığır akmayınız. 
Bu çığır bu parlâmento çalışmasını aksatır, sek
teye uğratır, ileriki çalışmalarımıza köstekleyici 
bir karar mahiyetini alır. Çünkü aldığımız her 
kararı ondan sonraki çalışmalarımızda uygula
mak mecburiyetinde kalırız. Onun için Başkan
lık Divanının kararının ancak Heyeti Umumiye-
ye arzı ile iktifa olunmalı, bu karar lehinde ve
ya aleyhinde bir oylama yapılmamalı, böyle bir 
çığır anılmamalıdır. Onun için Başkanın çok ye
rinde bir karar ile evvelâ bu hususun, oylanıp 
oylanamıyacağı hususunu oylaması, hiç olmazsa 
meseleyi bir miktar daha çıkmamdan kurtarmış 
bulunmaktadır. Buna muvazi şekilde bir önerge 
hasırlamış bulunmaktayım, önergemin mahiye
ti; Başkanlık Divanının kararının ancak sunul
masıyla iktifa olunacağı ve oylanmasının Anaya
sa ve İçtüzük hükümlerine, Parlâmento çalışma
larına uygun olmadıkı için oylanamıyacağı hu-
suTindadır. Bu önergeme iltifat buyurmanızı ve 
böyle bir oylamanın mümkün olmadığını yine 
oylarınızla lütfen kabul etmenizi istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, ortaya gelen usul meselesi doğrudan 
doğruya Başkanlık Divanının kendisiyle ilgili 
bir meseledir. Yani her hangi bir usul mesele
sinden ziyade Başkanlık Divanının tutumundan 
dolayı ve Başkanlık Divanının teşekkülünden 
doğma bir usul meselesidir. Şimdi, bendenizin 
bugüne kadar gördüğüm - eğer yanılmıyorsam, 
şu anda bulamadım örneklerini - bu gibi mese
lelerde Başkanlık Divanı verdiği kararı Meclise 
getirmiştir. Bu da gayet tabiîdir. İster sarahat 
olsun İçtüzükte, ister sarahat olmasın. Bütün 
komisyonlarda, Meclisin komisyonlar ve Baş
kanlık Divanı Meclise izafeten hizmet gören, | 
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onun namına iş yapan kuruluşlardır. Bu kuru
luşların verdikleri kararlar; nasıl komisyonların 
kararları Umumi Heyette nihai olarak esasa 
ballanırsa, tıpkı onlara benzer olarak, nihai 
olarak Divanın verdiği kararın da Yüce Meclis
te karara bağlanması gerekir. Aksi halde de
mokratik bir yolda çıkmaza gireriz. Divanın, 
kendi fiillerinden dolayı karar vermesini ve bu 
verdimi kararın da Meclisin itirazsız, oylamasız 
kabulü neticesine varmış oluruz. Nitekim Sa
yın Başkan, Başkanlık Divanında bulunan baş-
kanvekilleri ve di"er arkadaşlarımız. Mecliste 
goce gündüz îrtüzü~ün tatbikatı içindedirler, 
meseleyi getirmişlerdir, oya arz edecek şekilde 
boyan etmişlerdir. Yani, Başkanlığın bevanı, 
arz ediş şekli dahi, bunun Meclis oyu ile halle
dilmesi lâzımg ildiğini ortaya koymaktadır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeni 
zuhur eden bu usul meselesi de üzerir.e müza
kereyi davet etmiş ve iki lehte, iki aleyhte ar
kadaşımız konuşmuş bulr ırmaktadır. Şimdi 
nevi şahsına münhasır bir olay karcısında bu
lunduğumuz için Riyaset Divanının, bu kararı
nın ovlanıp oylanamıyacağı hususunu evvel
emirde oyunuza sunacağım. Daha sonra, şayet 
oylanabileceği hususunda bir karar sâdır olursa 
o zaman Riyaset Divanının kararını okutup 
ovunuza sunacağım. Şimdi Riyaset Divanı tara
fından Savın Coşkun Kırca'nın itirazına dair 
verilmiş bulunan kararın oylanıp ovlanamıva-
ca"ı hususunu oyunuza sunacağım. Riyaset Di
vanı kararının oylanabileceği hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmi-
venler?... Divan kararının oylanabileceği hususu 
kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Başkanlık 
Divanınız, Savın Coşkun Kırca tarafından gru-
pu adma yapılan itirazı tetkik etmiş ve oylama
nın tekrarına lüzum olmadığı hususunda kara
ra varmıştır. Biraz evvel tezkereyi okuttum, 
tekrar okutayım mı efendim? (ILıyır, hayır, 
senleri) Netice itibariyle Başkanlık Divanı oyla
manın tekrarına lüzum olmadığı kararına var
mıştır. Bu kararı oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... Başkanlık Divanı 
kararı kabul edilmiştir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Kaça hj..çî. 
BAŞKAN — 124 e karşı 91. 
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Buna göre oylamanın tekrarına lüzum olma

dığı hususunda Meclis karar vermiştir. 
Adaylar henüz Riyaset Divanına verilmediği 

için seçimi yapmak mümkün değildir. Lütfen 
parti gruplarınca aday göstermiyenler adayla
rını göstersinler. 

7. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Bu daha önceki birleşimlerde 
Anayasa Komisyonuna havale edilmiş, fakat 
şimdiye kadar Anayasa Komisyonunun bu hu
susta vermiş olduğu bir karar Riyaset Divanına 
gelmemiştir. Bu sebeple bu maddeyi geçiyoruz. 

8. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
9 arkadaşının, Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair Millî Savunma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/760, 3/1163) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul ve 9 arka

daşının, «Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi» gündemde bulunmak
tadır. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulda görüşül
mek üzere Komisyonumuzda karar alınmıştır. 

Gereğini arz ederim. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak 

Kenan Esengin 

BAŞKAN — Komisyon öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini istemiş, Başkanlık Divanınız in
celemiş ve uygun mütalâa etmiştir. 

öncelik ve ivedilik hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülecek işler kıs
mında sıraya ithal edilmiştir. 
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9. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nUn, 

fındık ziraatinin bölgelerde yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi (2/587, 
4/417) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 Eylül 1963 tarihinde Sayın Başkanlığınıza 

sunmuş olduğum - Fındık ziraatinin belli bölge
lerde yapılması - hakkındaki kanun teklifi ara
dan birbuçuk seneden fazla zaman geçtiği halde 
komisyonlardan çıkıp Meclise gelmemiştir. 

Bu itibarla içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasını saygı ile arz 
ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyent. Sayın 
Üstün, Komisyon adına beyanda bulunacaksınız, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ata Topaloğlu'nun fındık ziraatinin böl
gelerde yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
komisyonumuzda gündeme alınıp görüşülmesi 
sırasında Hükümetin de bu konuda hazırlığı 
olduğu Hükümet temsilcisi tarafından bildiril
miştir. Bunun üzerine Hükümet tasarısının gel
mesi beklenmiştir. Şimdi Hükümet tasarısı gel
miştir ve Riyaset tarafından içişleri, Adalet, Ti
caret, Tarım komisyonlarına havale edilmiştir. 
ihtisas Komisyonu olması hasebiyle Tarım Ko
misyonuna son olarak gelecektir. Halen içişleri 
Komisyonundadır. Bizdeki arkadaşımızın tekli
fini de içişleri Komisyonuna göndermek sure
tiyle birleştirilerek müzakeresi devam eder. Bu 
sebeple gündeme alınması isabetli değildir. Oy
larınızı bu istikamette kullanmanızı istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Neticeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Sayın Ata Topaloğlu mevzuubahis kanun 
teklifinin gündeme alınmasını istemektedir ve 
bu hususta bir önerge vermiştir, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyerd'er... 
önerge kabul edilmemiştir. Gündeme almamıya-
caktır. Gereği ona göre icra edilecektir. Komis
yonda birleştirilecektir. 
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10. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, seçim

lere geçmeden evvel bir hususu halletmemiz ge
rekmektedir. Daha önce malûmunuz olduğu üze
re Genel Kurulun 26 . 1 . 1965 tarihli toplantı
sında onaylanmış bulunan 92 sayılı Başkanlık 
Divanı Kararına göre, bir milletvekili bir par
tiye kayıtlı iken, o partinin kontenjanından 
bir komisyona seçilmiş olup da, daha sonra par
tisinden istifa ederse, o zaman o komisyondan 
da istifa etmiş olacağı karine olarak kabul 
edilmiş, Genel Kurul bu hususu oyları ile 
onaylamış bulunmaktadır. Buna göre aşağıda 
isimerini okuyacağım milletvekilleri de bu du
rumda, daha önce komisyonlarda, parti kon
tenjanlarından bulunmakta ve partilerini ora
da temsil etmekte iken, daha sonra partilerin
den istifa etmiş olduklarından yerlerine ye
niden hangi partiye o kontenjandan komisyon 
üyeliği düşmüşse o üyelerin aday gösterilmesi 
ve onların Yüce Meclis tarafından seçilmesi 
iktiza edecektir. 

Şimdi buna göre Sayın Burhan Apaydın, 
Anayasa Komisyonu üyesi iken partisinden 'isti
fa etmiştir. Yerine Y. T. P. kontenjanından 
Saym Raif Aybar bu komisyona aday gösteril
miştir. 

Sayın Adnan Aral Bayındırlık Komisyonun
da Y. T. P. ni temsil ederken istifa etmiş, yeri
ne Sayın Seyfi Güncştan Y. T. P. kontenjanın
dan aday gösterilmiştir. 

Sayın Alâeddin Eriş İçişleri Komisyonuna 
Yeni Türkiye Partisi Kontenjanından üye se
çilmiş; şimdi yerine Sayın Şükrü Kösereisoğlu 
aday gösterilmiştir, Yeni Türkiye Partisi ta
rafından. 

Saym Sami Öztürk Millî Savunma Komis
yonunda üye bulunurken daha sonra partisin
den istifa etmiş; şimdi yerime aynı kontenjan
dan, Yeni Türkiye Partisinden Sırrı Öktem 
aday olarak gösterilmiştir. 

Seçimi bu esas dairesinde icra edeceğiz. Kâ
ğıtları dağıtacağız. Seçimin bu şekilde yapıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Seçimin bu şekilde yapıl
ması kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonuna Saym "Raif Aybar, 
Bayındırlık Komisyonuna Saym Seyfi Güneş
tan, İçişleri Komisyonuna Saym Şükrü Köse-
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reisoğlu, Millî Savunma Komisyonuna Sayın 
Sırrı Öktem, aday olarak gösterilmiştir. 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Üyesi bulunan Sayın Sait Mutlu, Yeni Türkiye 
Partisinden istifa etmiş ve fakat şimdiye kadar 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu için, 
Yeni Türkiye Partisine ayrılan kontenjana bir 
aday gösterilmemiştir. Onu da rica ederiz. Sait 
Mutlu yerine Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna Y. T. P. Grupundan bir adayın ge
lecek birleşimde gösterilmesini rica edeceğim. 

Bu arada arkadaşlarım, bâzı komisyonlar
dan istifa etmiş üyeler vardır; bunların yeri
ne de yeni üyelerin seçilmesi komisyonların ça
lışmasını temin için faydalı olacaktır. Cemil 
Karahan, Kâmil İnal, Memduh Erdemir, Mus
tafa Uyar, Tahsin Telli istifa etmişlerdir. Si
yasi parti grupları istifa eden saym üyelerin 
yerlerine adaylarını bildirmişlerdir. Elleriniz-
deki listelerde mevcuttur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Biz gös
terdik; Mustafa Uyar'ın yerine Adalet Komis
yonuna bir üye gösterdik. 

BAŞKAN — Evet. Şimdi Cemil Karahan, 
Kâmil İnal, Memduh Erdemir, Mustafa Uyar, 
Tahsin Telli. Komisyondaki görevlerinden is
tifa etmişlerdir. Yerlerine gösterilen adaylar 
kâğıtlarda mevcuttur. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşüne) — 
Müsaade ederseniz, isimleri okuyarak seçimle
ri yapalım ve diğer işlemi müzakeresine geçe
lim. 

BAŞKAN — Hayır. İçtüzük hükümlerine 
göre mümkün değildir. Burada, sepete oy atıl
mak suretiyle yapılacaktır. 

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, başka 
bir komisyona aday gösterilmesi dolayısiyle 
Gümrük ve Tekel Komisyonundan istifa etmiş
tir. Yüce Meclisin bilgierine sunulur. 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal Bayındırlık Ko

misyonundan istifa ettiğini bildirmiştir. Bilgi
lerinize sunulur. Dağıtılmış bulunan kâğıtlar
da yerlerine gösterilen adaylar yazılmış bu
lunmaktadır. 

Kırşehir Milletvekili Memdıih Erdemir Ma
liye Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Karma Komisyonundan istifa etmiştir. Bil
gilerinize sunlunur. Yerine gösterilen adayın 
şimdi seçimi icra ettirilecektir. 
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izmir Milletvekili Mustafa Uyar, Adalet Ko

misyonu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş
tir. Bilgilerinize sunulur. Yerine gösterilen 
aday dağıtılan puslalarda yazılıdır. 

Tasnif Heyeti için ad çekiyoruz. 
S a y n Haüt Ziya Özkan? Yok. 
Saym Veli Bakaran? Burada. 
Sayın Halit Fikret Aka? Yok. 
Saym Sezai Sarpalar?.. Burada. 
Saym Hilmi Güldoğan?.. Yok. 
Saym Rahmi Çeltekli?.. Yok. 
Saym Mehmet Kesen?.. Burada . 
Saym Veli Başaran, Saym Sarpalar, Sa

ym Mehmet Kesen Tasnif Heyetine buyuru
nuz, efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, bir teklifimiz var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

"Arkadaşlarımızın daha kalabalık olduğu bir 

- 1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıih-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591) 
(S. Sayısı : 527) (1) 

BAŞKAN — S'yasi partiler kanun tasarısı 
üzerinde yapılan görüşmelere devam ediyoruz. 

Daha önceki birleşimlerde dördüncü bölüm 
üzerindeki müzakereye devam ederken birleşim 
sona ermişti. Bu bölüm üzerinde söz alan arka
daşlarımıza ilâveten sırada bulunan söz sahibi 
arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: Sadettin 
Bilgie, Ferda Güley, Nazmi özoğul, Kâzım Arar, 
Alp Doğan Şen, Ahmet Bilgin, ' Yusuf Ulusoy, 
îhsan önal, Nurettin Bulak, Sahabettin Orhon, 
Mustafa Kaptan, ismail Hakkı Yılanlıoğlu, Mus-
lihittin Gürer, Sadrettin Çanga, ihsan Kabadayı, 
Ziya Altmoğlu, Halis Bayramoğlu bulunmakta
dır. 

Bu arada daha evvelki birleşimde verilmiş, 
okunmuş ve fakat oylanmamış bulunan bir öner
ge var, onu okutacağım. 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6 . 2 . 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 
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zamanda seçimin yapılması iç'n seçimin yarma 
talikini istiyoruz. Buna ait bir takrir de gön
deriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hangi ilden bağlıyacağımıza 
dair isimleri okutacağım. Bir yazılı teklif gel
medikçe Başkanlık gündemde kendiliğinden bir 
tadilât yapma imkânına sahip değildir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Vazgoçtik efendim. 

BAŞKAN — İsimleri okutuyoruz. Konya'
dan başlıyoruz. 

(Seçim için oylanmaya başlandı.) 

BAŞKAN — Lütfen komisyon secimi içir 
oylarmı kullanmıyan7ar lütfen kullansınlar. 
Saym YaV/n biraz a^ele ediniz. 

Oy vermiyen başka arkadaşımız yok. Ko
misyon seçimleri için ey kullanma işlemi bit
miştir. 

Kaldırınız sepetleri. 

NAZMI ÖZOttUL (Edirne) — Söz istiyorum 
öner^onm plpyhinde. 

BAŞKAN — önerge henüz okunmamıştır Sa
vın özoğul, mnhiyeti, medlulü, muhtevası; okuta
lım da belli olsun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi partiler kanununun bölümleri üzerin

deki konuşmaların beşer dakikaya indirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Alp Doğan Şen 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym özoğul; öner
genin alevlimde. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım; konuştuğumuz Partiler Kanununun 
en mühim maddeleri üzerinde bulunuyoruz. Bil
hassa Partiler Kanununun teşkilât maddeleri, ye
ni il, ilçe, köy ve mahallelerde bulunan görevli 
partililer hakkında görüşme yapılacak. Bu esa
sen iki bölüm olarak kabul edilmiş 9 maddedir. 
Kanaatime göre bu 9 madde üzerinde bugüne ka
dar Meclis tarihinde konuşmaların 5 dakikaya 
kadar indirilmesi hakkında önerge verildiği gö-
rülmenrştir. Her madde üzerinde 5 dakika ko
nuşma olabilir. 5 X 9 = 45 dakika olur. Zaten 
Siyasi Partiler Kanununun en önemli maddesi. 

5. — GÖRÜŞÜLER İŞLER 
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bilhassa köylü vatandaşların siyasi hakları üze
rinde, yani köyde bulunan teşkilâtın münakaşa
sını bütün arkadaşlarımız burada rahatlıkla yap
sınlar. Bundan sonraki maddeler üzerinde arka
daşlarımızla aynı fikirde olarak daha kısa konuş
mak imkânını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu dö
nem zarfında kanunların çabuk çıkmasını hepi
miz arzu ed'yoruz. Fakat Partiler Kanunu gibi 
bir kanunun teşkilâtla ilgili kısmında konuşma
ların beş dakikaya indirilmesinin Heyetinizce de 
kabul edilmiyeceği kanaatindeyim. Bu bakımdan 
alevhinde rey kullanılmasını hassaten istirham 
ediyorum, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dizman zatıâliniz önerge
nin lehinde mi? 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurunuz. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Siyasi Partiler Kanunun Mecliste görü
şülmeye başlandığı gün ile, bugün arasında çok 
uzun bir müddet geçmiş bulunmaktadır. Bu ha- \ 
liyle devam ettiği takdirde bu devreye bu kanu- '' 
nun çıkartılmasının nasibolmıyacağı aşikârdır. 
Beş dakika epeyce fikri bir araya getirmek müm
kündür. Bu bakımdan kanunun biran evvel, hiç 
değilse Meclis'mizce çıkarılmasını temin bakımın- ; 
dan beş dakikalık tahdidin yerinde olacağı, kana
atindeyim. Aksi halde o kanunu bu devre çıkar
mak mümkün olmıyacaktır. Bir dahaki devrede 
yeni baştan bu kanunla belki de bir ömür dol
durmak gibi bir bahtsızlığa uğranılacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz öner
genin aleyhinde. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; derin bir üzüntü duyuyorum. Bu 
kadar mühim bir kanunun demokrasimizi doğru
dan doğruya ilgilendiren bir kanunun müzake- ; 
resinde zaten bir usul tuttuk, bölümleri müzake- i 
re ediyoruz. İçtüzüğün emri gereğince madde, ; 
madde müzakere etmiyoruz. Yani maddelerin tü- i 
mü olan kısımları müzakere ediyoruz. Zaman, za- j 
man, şimdi yaptığımız gibi, iki bölümü birleşti
riyoruz. Şimdi bir de konuşmaların 5 er dakika 
olarak tahdidedilmesi isteniyor. İsterseniz arka
daşlar kanunu müzakere etmeden oya arz edelim, 
kabul edelim çıkalım, gidelim, eğer bu kadar ça
buk çıkarmak istiyorsak. Ama içtüzük gereğince 
ciddî, demokrasiyle mesnedolabilecek bir kanun 
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çıkartmak istiyorsak-, bırakalım esası üzerinde 
herkes fikirlerini söylesin ve müzakeresi devam 
etsin. Aksi halde bu kanuna inancımız olmıya-
cak arkadaşlar. Fikirlerimizi söylemiyeceğiz. Bö
lümlerde konuşuyoruz, takrirler birbirine giriyor, 
bir taraftan partiler arası protokol diye bir şey 
çıkıyor, bir taraftan komisyon metni çıkıyor, ko
misyon sözcüsü, aynı zamanda partiler arası ko
misyon sözcüsü gibi bir vaziyette kalıyor. Lütfe
din de doğru, dürüst bir kanun çıkaralım. 5 da
kikalık teklif antidemokratik ve Anayasaya ay
kırı bir tekliftir. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, lehinde 
buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Ali Dizman arkadaşımızın da 
'belirttiği veçhile bu tasarı üzerindeki müzake
relerimiz cidden üzülecek kadar uzun zaman 
almıştır. Aleyhte konuşan arkadaşlar beş daki
kada hiçbir fikrin söylenemiyeceği kanaatini 
belirttiler. Yabancı memleketlerde bâzı toplan
tılar dolayısiyle vazifeten gittiğimde sadece ha
tiplere verilen müddet 5 dakikadan ibarettir. 
B'j. it'barla kongrelerde beş dakikadan fazla 
konuşturmazlar, itiraf edeyim ki, vaktimizi ye
ter derecede de£erlcndirememek bizim usulleri
miz arasına girmiştir. Bu itibarla arkadaşları
mız tadil teklif'ne ait takrirleri de vermek su
retiyle bu beş dakikal.k müddet içerisinde fi
kirlerini buradan izah edebilirler kanaatinde
yim. Bölüm bölüm konuşmaya gelince; bu Umu
mi Heyetim'zin verdiği bir karardır ve bu da 
s idece bu tasarıya ait bir karar değildir arka
daşlar. 

Bir rok tasarılarda böyle kararlar verilmiş
ti :*. Bizim görüşümüze uymadığı için böyle bir 
kararı ık"tüleme babından bunun Anayasaya 
uvgun o'duğunu da ifade etmek biraz insafa 
sığmaz kanaatindey'm. Bu itibarla lütfedin, 
ehemmiyetli bir tasarıdır, ama 'bunun ehemmi
yeti verilecek takrirlerle bilhassa belirtilebile
cektir. Yoksa yarım saat konuşup bir takrir 
vermek suretiyle derildir. Bu bakımdan, üze
rinde rok- durulan bir tasarı olması itibariyle 
arkadaşlarımızın fikirlerini boş dakikaya sığ
dırarak, tadil teklifini istedikleri madde1 erle 
alâkalı takrirlerini ovlamak suretiyle fikirleri
ni istihsal etme yolundaki çalışmaları, neticeye 
'bir an evvel vannamızda faydalı olacaktır. Bu 
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itibaria takririn kabulü lehinde oy kullanmanı
zı istirham ederim. 

BAŞKAN —• Konuşmaların beş dakika ile. 
kayıtlanması hususunda verilmiş bulunan öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Konuşmaların beş dakika ile 
kayıtlanması kabul edilmiştir. 

Şimdi sırada Sayın Sadettin Bilgiç, (buyuru
nuz. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley? Yoklar. 
Sayın Nazmı özoğul, buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar; üzülerek ifade edeyim ki, beş da
kikalık zaman zarfında fikirlerimizi ifade cde-
nıiyeceğiz. Şu bakımdan; malûm, eskiden ocak 
teşkilâtı vardı. Bu ocak teşkilâtını malûm olan 
şahıslar, malûm maksatlarla kaldırdılar. Üzüle
rek ifade edeyim ki, bu maksatları burada 
açık olarak ifade etmek isterim : C. Halk Par
tisinden Şefik İnan Beyefendi 5 nci madde ko
nuşulduğunda ısıranım yanından geçerken, köy
de bulunan ocak teşkilâtının kendisi tarafından 
Millî Birlik Komitesine teklif edilerek kaldı
rıldığını ifade ettiler. Esbabı mucibe olarak 
kürsüden de köylerde maalesef camilerin ayrıl
dığın], mezarlıkların ayrıldığını ve siyasi çekiş
menin Ibir keşmekeş haline geldiğini ifade etti
ler. Arkadaşlar, köyü çok iyi tanımak lâzım
dı t*. Bugünkü köyü tekrar ediyorum, çok iyi 
tanımak lâzımdır. Köyde dürürst bir politika 
vardır. Eğer bir ocaik başkanı, köylü vatandaş
ların yolunun olmadığının' ıstırabını, çeşmesinin 
olmadığının ıstırabını, mektebinin olmadığının 
ıstırabını bir parti teşkilâtı içinde münakaşa 
edip, kademeler sırasiyle en yukarıki makama 
kadar ulaştırdıysa o ocak başkanına maalesef 
siyasi tarihimizde çok fena lekeler sürülmüş ve 
o ocak başkanı teranesi, edebiyattı Türkiye'de 
fena istikamete sevk edilmiştir. Arkadaşlar, 
42 bin köyümüzün kalkınmasını istiyorsak köy
lüye de siyasi hakkınız lâzımdır. Köylüler, 

. eski mâna ile ocakta, yeni ikalbul edeceğiniz şe
kilde köyde toplanıp siyasi haklarını, memleke
tin kalkınması için lüzumlu olan münakaşala
rını yapması şarttır, ve elzemdir. Bunun için 
de partiler arası ilk anlaşmayı okuyorum: 
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«Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde oca 

teşkilâtının kurulmasına cevaz verilip verilmi-
yeceği hususunda Millet Meclisi Genel Kuru
lunun oyu esas olacaktır.» deniyor ve burada 
münakaşaların yapılmasını hedef güdüyor. Fa
kat maalesef konuşmalar Ibeş dakika olarak tah-
didedildiği için, bu münakaşalar burada yapı
lamıyor. 

Yine, aynı anlaşmanın Millet Meclisince bas
tırılan ve bilâhara bize dağıtılan 19 ncu mad
desinde köy ve mahalle muhtarlıklarında kayıtlı 
parti üyeleri için de şöyle bir ikinci anlaşmanın 
olduğunu ifade ediyorlar. «Parti tüzüğü öngör
müşse, muhtarlık bölgelerinde parti işlerinin 
yürütülmesi için bir parti görevlisiyle bir de 
yedeğini parti tüzüğüne göre seçerler.» diyor. 
İkinci anlaşmada görüyoruz ki, biraz supl ha
reket ederek, bir parti görevlisi, başkanı ve 
bir de yardımcısı olarak anlaşmaya girmiş bu
lunuyor. 

Benim teklifim şudur: Köyde vatandaş ko
nuşmasın mı? Siyasi toplantı yapıp konuşsun. 
Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi sa
lonunda Başkanlık Divanı vardır. Bir Başkan, 
iki kâtip vardır. Bunların gayesi .burada, Mil
let Meclisindeki ikonuşmaları idare etmektir. 
Binaenaleyh, köyde de, asgari Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanında hizmet eden 
bir Başkan bir Başkanvelkili, bir sekreter ola
rak değiştiriyorum, üç kişilik bir parti görev
lisinin mutlaka köyde, nahiyede ve mahallede 
kurulması icabeder. Gösteri ve Yürüyüşler Ka
nununda yine hareketin mesullerini üç kişi ola
rak kabul, ediyoruz, yine bir toplantıyı üç kişi
nin idare edeceğini kabul ediyoruz. Köyde bir 
niçin konuşmaları kanuni olarak idare edecek 
3 kişilik bir idare heyetini kabul etmiyoruz? 
Kanaatime göre bu idare heyetinin kalbul edil
mesi şarttır ve elzemdir. 

BAŞKAN — Sayın özoğul bir dakikanız var 
bağlayınız lütfen. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. jîfj 

Arkadaşlar, köyde ocak teşkilâtının kurul
maması için ileri sürülen esbabı mucibed>en bir 
tanesi de şudur: Arkadaşları dinledim; İstan
bul'da ocak teşkilâtı kurulursa her iki parti 
için, C. H. P. ve A. P. için, asgari bür ımilyon 
liralık bir masrafa ihtiyaç varmış ve bunu Tür-
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kiye'yc teşmil edersek daha büyük bir masrafı 
gerektirirmiş. Arkadaşlar şunu ifade edeyim 
ki, o mahalle ve köylerde vatandaşlar tabelâla
rını asar ve partilerine külfet olmıyacaık şekil
de parasını sarf eder ve siyasi hakları iyin bu
nu yapabilirler. 

Yine ikinci bir mütalâa olarak ileri sürdük
leri nokta şudur: Derler ki, 42 bin köy vardır 
Anayasa Mahkemesi; biz eğer ıbu ocak teşkilâ
tını kurarsak, 42 bin köydeki para işinin hesa
bının nasıl toplıyacak? 

BAŞKAN —• Saym özoğul, lütfen »bağlayı
nız. Çoik rica ederim. Meclisin kararlarına, hür
met edelim. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaş
lar, ,biz köyde para toplanmasını teklif etmiyo
ruz. Şimdi bir önerge veriyorum; bir başkan, 
bir başkanvekili ve bir de sekreteıden ibaret 
3 kişilik köydeki parti görevlileri heyetinin ka
bulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Kâzım Arar? Yoklar. 
Sayın Alp Doğan Şen yerine Sayın İhsan 

Önal, buyurunuz. 

İHSAN ÖNAD (İçel) — Sayın milletvekille
ri, 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Siyasi 
Partiler Kanunundan memleket için beklenen 
iyi neticeyi alabilmek için Türkiye'mizdeki si
yasi partilerin geçmişte ve bugün bâzan nasıl 
seviyesiz bir particilik ve politika tatbikatını 
içerisinde olduklarını görerek böyle gayri ah
lâki ve seviyesiz bir tatbikata imkân vermemek 
için bu kanunun bilhassa birkaç maddesinin 
üzerine bütün samimiyet ve mantıklınızla vic
danımızın sesini dinliyerek, memleketin ve ço
cuklarımızın bizlere yüklediği sorumluluklarımı
za müdrik olarak eğilmemiz gerekirdi. Fakat 
bugün bu en mühim maddeler geçmek üzere
dir. Ve hattâ siyasi partiler hayatında, politi
ka hayatımıza yön verecek ıbilhassa bir madde
si gayrisamimî ve çıkarcı politikacıların, ken
di istikbalini politika oyunlarında muvaffak ol
mak sanatına bağlıyan kimselerin arzu 'ettiği 
şekilde ve malesef partilerarası bir anlaşma ile 
de tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun temin edeceği en mühim şey, 
parti kongrelerinin kaderini ve parti yönetim 
ve denetim kurullarının kaderini tâyin edecek 
ilk delegelerin, yani köy ve mahalleden gelecek 
delegelerin tam demokrasi prensiplerine uygun 
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olarak seçilmesini teminat altına alan bir met
nin kanun maddesinde yer alması idi. 

Saym milletvekilleri, bir toplum veya mil
letin esas nüvesini nasıl ki, aile ocakları teşkil 
ediyorsa bütün parti faaliyttlerime ve hizmet
lerine yön verecek, tesir edecek nüveyi de köy 
ve mahallelerden gelecek delegeler teşkil eder. 
Bugün bunun tesbit ve seçimini ilçelerin tasarru
funa ve bilhassa ilçenin göndereceği bir kişinin 
takdirine, namusuna terk ettikten sonra, memle
kette nasıl bir particilik ve politika faaliyetinin 
esmeye başlıyacağını hepinizin takdir edeceği
ni zannederim. 

Anayasadan siyasi partiler Kanununa ne
den lüzum görülmüş? Ahlâklı, seviyeli politika 
ve particiliğin memlekete getirilmesi ve bu su
retle faziletli namuslu bilgili kimselerin parti 
lıaytına atılmasını teşvik suretiyle memleketin 
muhtacolduğu siyasi istikrar ve politika haya
tını temin etmek düşüncesi idi. 

Benim siyasi partiler Kanunundan anladı
ğım mâna budur. Fakat ne yazık ki, yine siyasi 
partilterdeki mevcut huzursuzluk ve çekişme
leri önliyecek ve ahlâklı politikaya imkân vere
cek hükümlerden tamamen mahrum bir kanun 
çıkarılmaktadır. Eğer halen müzakere etmekte 
olduğumuz ve önümüzdeki günlerde müzakere
sini yapacağımız birkaç madde bu yönlerden 
düzeltilip,gayri ahlâki ve çıkarcı faaliyetlere 
açık kapı bırakan yerleri tıkanmazsa bendeniz 
kemali samimiyetle söyliyeyim ki, bu kanun 
siyasi partiler Kanunu değil, siyasi cinayetler 
kanunu olarak çıkmış olacaktır. Evet, partiler 
arası anlaşmadan doğan metinler bize gösteri
yor ki,biz burada Türkiye'de bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da olacak olan ve mem
leketi felâkete götüren seviyesiz çıkarcı ve 
gayrı ahlâki politikanın ibranamesini politika
cılara kanunlaştırmak suretiyle de verertek, 
onların bir nevi dokunulmazlığını da temin et
miş bulunacağız. 

BAŞKAN — Sayın Önal, bir dakikanız var, 
lütfen bağlayınız. 

ÎHSAN ÖNAL (Devamla) — Ben bu mev
zuda uzun konuşmak istiyorum, malesef bu 
mümkün olmadı. Çünkü bütün parti faaliyet
lerini ve ondan sonra memleketi idare eden 
kurulları tâyin edecek; kademe kademe ilçe, il 
idare heyetleri, büyük kongreleri ve köy idare 
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heyetleri, genel meclis üyeleri ve belediyelerin 
nüvesini bu ilk delegeler teşkil eder. Fakat maale
sef bu ilk delegelerin seçimi burada kısaca gc-

! çlştiril misti:1. 
Ş.mdi arkadaşlarım, bunun parti tüzüğü

ne bırakmanın memlekete nelere malolacağını 
kı&aca jizc izah ettim. Fakat daha uzun konuş
mak istiyordum, vaktimiz olmadığı için buna im-

: kân bulmadım. Onun için burada bu seçimi Ana
yasanın gösterd.ği şekilde gjzjj 0y? a ^ tasnif 

( ve aynı mamanda Devlet mümesili ve bir de par
ti temsilcisi huzurunda yapılması lâzımdır. 

B.r de ilçelerin feshi meselesi var. Muhte
rem aıkadaşlarım, nasıl ki, bir belediye üyele-

, ri bir üst kademe tarafındrn veya Hükümet ta
rafından gelişi güzel feshedilcmezse, seçimle iş 

j başına gelen parti kademeleri de hiçbir şekil-
, do işten el çektirilmcmeli. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. Sayın önal 
beş dakikayla takyidedilmişti biraz evvel. Ben
deniz zatiâlinizc tolerans gösterdim, müsama
ha ettim. 

Sayın Ahmet Bilgin?... Yoklar. 
Sayın Yusuf Ulusoy? Yoklar. 
Say m Nurettin Bulak? Vazgeçtiniz. 
Sayın Mustafa Kaptan?.. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Vazgeç-

, ;im etendim. 

BAŞKAN — Sayın î:.mail Hakkı Yılanlıoğ-
iu? Yoklar. 

Sayın Muslihittin Gürer Yoklar. Sayın 
"' Çanga? Buyurun efendim. 

Sayın Reşit Ülker, sizi en sonra sıraya kay
dediyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar, 4 ncü bölümün 17 nei madde
sinde ve beşinci bölümün de, 21 nci madde
sinde il ve ilçe kongrelerinin iki yılda bir ya
pılacağı söylenmektedir. Bir ıbakıma bir ted
bir gibi görünüyor bu. Ama, siyasi partileri
mizi demokrasinin vazgeçilmez unsurları ola
rak kabul ettiğimize göre, il ve ilçe kongrele-
rln'n iki yılda bir yapılması, mahallî teşkilât
larda siyasi partilerin mevcudiyetlerini azaltır, 
yani orada iki yılda bir yapılan kongre, teşki
lâtları, parti çalışmalarım, partilerin vatandaş 
üzerinde bırakacağı intibaı bir alalete götürür, 

'/siler, zayıflatır. Mademki, demokraside partile-
"ri esaslı bir unr.ur sayıyoruz, onun için il ve 
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ilçe kongrelerinin her yıl yapılması, nihayet 
partilerle vatandaşlar arasındaki münasebeti dü
zenlemek bakımından büyük ölçüde faydalıdır. 
Bu yolda bir takrir vermiştim, arkadaşlarımın 
buna bilhassa iltifat etmelerini rica edeceğim. 

İkincisi; yanılmıyorsam, Nazmi ösoğul ar
kadaşımız bundan evvel olduğu gibi köylerde 
ve kalabaların merkezlerinde ocak ve ıbucak teş
kilâtına benzer teşkilâtların kurulmasını istedi
ler. Arkadaşımız subaylıktan ayrılmıştır, par
ti teşkilâtında çalışanların ocak ve bucakların 
bugüne kadarki tatbikatlarının vatandaşlar ara
zında had derecede kırıcı münasebetlere yol aç
tığını herhalde tetkik etmemiş olacaklardır. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Ben istihba
ratta çalıştım, senden iyi bilirim merak etme. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — İstih
baratta çalışmakla parti teşkilâtında çalışmak 
arasında çok fark vardır arkadaşım. Mesele o 
değildir. 

Şimdi Şefik İnan arkadaşımızın söylediği 
ve basit gibi görünen köylerde kahvelerin ay
rılması veyahut da vatandaşların birbirinden kız 
alıp, kız vermemesi gibi, toplum münasebetleri
ni tamamen iten ve bugün şu kürsüden basit 
bir şeymiş gJbi söylenen hususların onyedi yıl
lık demokıasi hayatımızda açtığı yaraları an
cak tedavi etmek imkânını bulmuş oluyoruz. 
Şimdi köylerde vatandaşlar yine siyasi hayat
tan uzaklaşmış değildirler, siyasi vazifelerini 
yerine getiriyorlar ve siyasi hakları ellerinden 
al.nmş değildir. Ama bunun dışında her şey
den evvel köyünün kendinin işiyle meşguldür 
ve artık aralarındaki eski kırıcı münasebet de 
kalkmıştır. Bu ulaştığımız seviye hepimizi se
vindirmen ve memnun etmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, lütfen bağlayı
nız vaktiniz doldu. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Bu iti
barla arkadaşımızın bu noktai nazarlarına ben 
şahsan iştirak etmiyorum ve bu işlerde tecrü
be?! olan arkadaşlarımızın da bu görüşe ilti
fat edeceğini zannediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı?.. Yok. 
Sayın Ziya Altınoğlu?.. Yok. Sayın Halis Bay-

ramoğlu?.. Yok. Sayın Reşit Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu bölüm, Siyasi Partiler kanun ta
sarısının en önemli bölümlerinden biridir. Si-
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yasi parti teşkilâtı il ve ilçe kongreleri, ilçe ve 
il başkanlıklarına aU bölümdür. Şimdi burada 
gerek il kongreleri, gerek ilçe kongreleri iki, 
icabı hale göıe üç yıla çıkarılmış oluyor. Dikka-
katinizi çekerim, Cumhuriyet tarihinde, yani 
tek parti dâhil, 11)47 hariç, Cumhuriyet siyasi 
partiler tarihinde ilk defa bir tasarı yani par
tilerin hayatını demokıat.k esaslara uyduımak 
iddiasiyle getirilen bir tasarı, ilçe kongreleri
ni ve il kongrelerini iki ve 14 ncii maddeye gö
re de icabı halde üç seneye çıkarıyor, Arka
daşlar bu demokrasinin tamamen ruhuna ay
kırıdır. Parti teşkilâtı denilen şey tamamen bu
nunla ortadan kaldırılmaktadır. Büyük Mec-
linin böyle bir maddeyi kabul edeceğini zan
netmiyorum, ummuyorum. 

Ayrıca burada yine parti merkezlerinin 
sultasını kurma tabında bir madde var ki, şim
diye kadar Türkiye'de tatbik edilmiş bir şey 
değil. Yed3klik müessesesi kaldırılıyor. Yani bir 
il idare kurulunun yedeği seçilmiyecek. ilçe 
idare kurulunun yedeği seçilmiyecek. Yarıdan 
bir fazlası eksildi mi üst kademe müteşebbis 
heyete geçecek. Hangi demokrasi arkadaşlar ne
redeki demokrasi? Lütfen göstersinler. A.man 
kanun tasarınından bahsediyorlar. O tasarıda 
varmıym:ş? O tasarının içinde bunu tervioedcn 
iman'ar, ilim adamları versa isimlerini lüt
fen saysınlar. 

îşte arkadaşlar, huzurunuza getirilen mad
deler bunlardır ve beş dakika tahdidinin bu an
lam içerisinde mânalandırılması lâzım geldiği 
kanısındayım. Konuşturmuyorlar bizi.. Ama bu 
kanun Anayacaya aykırı bir kanun olarak çı
kacaktır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyuru
nun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar? Siyasi Partiler 
Kanunu, partilerin bütün bünyesini, hüküm
ler altına alm:ş bulunmaktadır. Organlarının 
da işleyişini yine hükümler altına almış bu
lunmaktadır. Bir defa organlarını da bir tara
fa 'bırakıyoruz, dokularını da bir tarafa bıra
kıyoruz, hücrelerine kadar partilerin faaliyet
lerini bir hukuk hâkimiyeti altına almış bu
lunuyorum. 

Partilerin başta gelen hususiyeti demokra
tik rejim içinde iyi ile kötüyü birbirinden tef-
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rik etmek, memleket menfaatlerine aykırı olan 
ile aykırı oimıyanı birbirinden tefrik etmek, 
muhtar iradesiyle memleket menfaatlerine uy
gun olanı terc-h etmektir. Eğer bir parti ken
di bünyesi irinde, kendi bünyesi d şında böy
le bir vajfa ulaşmamışsa, böyle bir mertebe
ye ulaşmamışsa memlektin partiler Kanunu
nun tanzim ettiği menfaatlerin üzerinde bü
yük menfaatlerini ileride koruyabileceğine inan
mak müşküldür. Çünkü kendisinde siyasi bir 
rüşt yoktur. Siyasi rüştün mânası, iyi ile kö
tüyü birbirinden tefrik etmek kabiliyetine 
ulanmaktır. Eğer bir siyasi teşekkül, yani si
yası parti kendi il kongresini demokratik usul ve 
metotlar içerisinde yapamıyorsa ve yine ilçe 
'kongresinde iştaak u.ccek delegeleri demok
ratik usul metotlar içinde getirip kongre ya
pamıyorsa, Luna memleketin hayatı menfaat-
Airini, hayat ve bekası ile ilgili tedbirleri al
mayı tevcih etmek bence yaıu:ştır. Doğrudan 
doğruya bu maddeleri ikame etmek, bu madde
leri hüküm altına almakla siyasi partilerin ne-
slçlerini dahi topyekûn hukukun tahakkümü al
tına almış olacağız ve siyaji partilerin peşi
nen, rüşt sahibi olmıyan, reşldolmıyan, mahcur 
b-rev teşekkül olduğunu kabul etmiş olacağız. 
Böndeniz bu hususta bir önerge veım.şum. 
BJ. maddc-cr topyekûn partilerin iç bünye-
siyle ilgili, içtüzükienyle ilgilidir. Bu bakım
dan kaldırılmasını arz ve rica ederim. Aksi hal
de demokrauin.n faziletinden bahsetmek müm
kün değildir. Çünkü faziletin en üstün tara
fı iyi ile kötüyü ivaz ve garezden uzak ola
rak tefrik edip iyiyi seçmek hareketidir. Has
bi olarak eğer iyiyi seçebiliyorsa bu takdirde 
o siyasi teşekkül demokrasinin faziletli yolun
da yürüyor demektir. Bunu kanunun tahak
kümü altına sokmak, onun reşit iradesini or
tadan kaldırmak demektir. Bu bakımdan bu 
maddelerin tayyedılmesini arz ve istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Ünal. 
İHSAN ÖN AL (İçel) — Muhterem arka

daşlarım, bu kanunun parti tüzüklerinde bir
takım particilerin yapmış olduğu oyunlara im
kân vermiyceok şekilde bâzı maddelerdeki hü
kümlerin gayet sarahate kavuşturulması lâ
zımdır. Maalesef en mühim yerler parti tü
züklerine bırakılmıştır. 
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Yine burada 22 nci maddede «îlçe yönetim • 

organının ilçe kongresince nasıl seçileceği, il yö- I 
netini organınca veya merkez yönetim organınca I 
ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve I 
geçici yönetim organının nasıl kurulacağı parti I 
tüzüğünde gösterilir.» denilmektedir. Bence bu, I 
sayın arkadaşlarım, kediye ciğeri emanet etmek I 
gibi bir şeydir. I 

Şimdi, parti merkezi bir vilâyetin kendisine I 
karşı vaziyet aldığını gördüğü zaman bu işin için- I 
den çıkmak için oradaki en kuvvetli bir ilçe teş- I 
kilâtma bir şekil bulup işten el çektiriyor. Şöy
le ki; 9 kişiden veya 11 kişiden müteşkkil bir ida
re heyetinin eğer ekseriyeti istifa ederse bu ku- I 
rul münfesih hale gelmiş kabul edilir ve bir üst I 
kademe tarafından mansup heyet teşkil edilir. I 
Merkez kendisine karşı olan ilde böyle kuvvetli I 
bir ilçenin olduğunu görünce ve burada seçimi 
kaybedeceğini anlayınca derhal oraya gidiyor. I 
Zaten 2 - 3 kişi hastalık, şu ve bu sebeple ayrıl- I 
mıştır. İki, üç kişiyi ikna ediyor, çeşitli baskılar I 
kullanıyor ve kendilerine tekrar mansup heyette I 
vazife vermeyi vadedere'k onları da istifa ettiriyor j 
ve «Efendim, ilçe münfesih hale geldi.» diyor. I 
Bu defa kendinin amaline hizmet edecek kendisi
nin istediği şekilde parmak kaldıracak bir ilçe I 
teşkilâtı kuruyor. Buradan hiçbir rey alamıyacak I 
olan merkez bu defa oradan tamamiyle reylere I 
sahibolarak çıkıyor ve bu şekilde tamamiyle de- I 
mokrasiyi çiğnemiş bulunuyoruz. Şimdi, nasıl I 
ki, seçim ile iş başına gelmiş bir belediye mecli- I 
sine işten el çektirilemezse, seçim ile iş başına I 
gelmiş ile ve ilçe idare heyetlerine de işten el çek- I 
tirilememeli onun yedekleri tarafından telâfi edil- I 
meli, yedekleri de kalmazsa o zaman münfesih I 
olarak kabul edilmelidir. Haddi zatında biz par- I 
ti kurarken idare kurullarını çalışamadıkları tak- I 
dirde kendi kendilerini münfesih hale getirme I 
imkânını sağlamıştır. Fakat tatbikatta bunun I 
büyük suiistimallerini gördük, anladık. Onun için I 
bu hüküm tamamiyle kaldırılmalıdır. Bir bele- I 
diye idare heyeti, nasıl ki, Hükümet tarafından I 
işten el çektirilemezse - birtakım hukukî kaide- I 
ler hariç - seçim ile iş başına gelmiş hiçbir idare I 
kuruluna da işten el çektirilememelidir. Yedekler I 
tarafından boşalan yerler doldurulur, yedekler I 
de kalmazsa o zaman münfesih hale gelir. O za- I 
man bir üst makam bunu mansup heyet haline I 
sokabilmelidir. Aksi halde birtakım politikacı- I 
lar kendilerini hâkim kılmak için birkaç kişiyle | 

• gidip bu ilçeleri kandırmak suretiyle teşkilât üye-
I lerini istifa ettiriyorlar, münfesih hale getiriyor-
I lar, ondan sonra kendi iradelerine uygun bir ida-
I re heyeti kuruyorlar ve kaybedecekleri illeri tek-
I rar bu şekilde kazanıyorlar. Bu bizim politik ha-
I yatımızda, siyasi hayatımızda bir nevi gayriahlâ-
I kilik meydana getiriyor ve demokrasiyi de bu şe-
I kilde katletmiş oluyoruz. 
I Onun için Sayın Heyetinizden istirhamım 
I şudur: Bir önerge takdim ediyorum; bu husus 
I bu 'kanunda tamamiyle sarahate kavuşturulmalı 
I ve birtakım çıkarcı politikacıların bu oyunlarına 
I imkân vermiyecek şekilde bu metin tarsin edil

melidir ve bu açık kapı kapatılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Önal, lütfen bağlayınız. 

İHSAN ÖNAL (Devamla) — Bir de döleğe 
I meselesine tekrar kısaca temas etmek istiyorum. 

Hakikaten ilk seçilecek, köy ve mahallelerden 
I gelecek üyeler partilerin idare organlarının, yö-
I netim organlarının kaderini teşkil ettiği gibi, bu 
I memleketi idare edecek kimselerin de nüvesini 
I teşkil ettiği için bunların seçimleri kademe, kade-
] me tamamiyle demokratik esaslar dairesinde ol-
I malıdır. Gizli oy, açık tasnif, Devlet ve parti tem-
I silcilerinin huzurunda ilk delegelerin tesbiti ya-
I pılmalıdır. Aksi takdirde demokratik prensipler 
I hâkim olmıyacak, yine parti tüzüğüne bırakıldı-
I ğı takdirde bu particiliği kendisine gaye edinmiş 
I olan çıkarcı politikacılar bunda büyük suiistimal 
I gösterecek ve demokrasinin cemiyete sağlıyacağı 
I demokratik prensipler maalesef suiistimale uğrı-
I yacak ve neticede memleketin hakiki reyleri tecel-
I li etmemek suretiyle, milletin hakiki mümessille-
I ri iş başına gelmemiş olacaktır. Verdiğim öner-
I geme iltifat buyurulmasmı hassaten rica eder, 
I hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özbey. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 
I arkadaşlarım, 5 dakika hakikaten çok kısa, fikir-
I lerimi tam mânasiyle açıklıyamıyacağım. 

I Muhterem arkadaşlar, partiler kanunu konu-
I şulurken yalnız ve yalnız memleketin yüksek 

menfatleri üstün tutularak o istikamette konuş
mak yerinde ve vatanımızın hayrına olacaktır. 

Ne mesut bir tesadüftür ki, partiler kanunu 
Yüksek Heyetinizin huzuruna gelmiştir. Bunu 
en iyi bir şekilde ve geçmiş bütün tecrübelerden 

| faydalanılarak, mütekâmil bütün milletlerin geç-
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tikleri safhalardan faydalanılarak en iyi bir §e- | 
kilde çıkarılmasını rica ederim. 

Bu maddeyi de bu açıdan tetkik edecek, iyice 
tetkik etmek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hedefimiz daima şu ola
caktır; küçük hesaplardan daima uzaklaşarak, 
mahalli kombinezonlardan kurtularak yalnız ve 
yalnız memleketin nef'ine dügünmek en halis öde
vimiz olacaktır. Bu ve diğer maddeleri tedvin 
ederken ölçümüz daima bu olmalıdır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu bölüm 
üzerinde görüşmelerin yeterliğine dair bir önerge 
gelmiştir. Sırada Sayın Nazmi Özoğul, Sayın 
Reşat özarda, Sayın Kâzım Arar, Sayın Ahmet 
Üstün, 'Sayın İhsan Kabadayı bulunmaktadırlar. 
Bu bakımdan yeterlik önergesini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu yeteri kadar vuzuha ulaşmıştır. Kifa

yet önergesinin kabulünü arz ederim. 
Ankara 

Nihat Berkkan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Arar, buyurun. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Partiler Kanunu gibi çok mühim bir 
konuda biraz evvel Yüce Meclisçe alınan beş 
dakikalık tahdit kararından sonra, bir de kifa
yet önergesi gibi tahiditten de kötü, konuşma 
hakkını tamam'en iptal eden ve 5 dakikalık za
man içinde kanaat ve görüşlerini izhar imkânını 
bulamıyan arkadaşların, geride kalan birkaç ki- I 
sinin daha konuşma imkânını ortadan kaldıran 
böyle bir teklifin iltifata şayan olmaması lâ-
zımgelir. 

Muhterem arkadaşım eğer bu tahditten ha
berdar olmıyarak böyle bir teklifi vermışlerse 
ve geri alırlarsa minnettar kalırız. Şayet al
madıkları takdirde, tahditten sonra esasen çok 
az miktarda Meclisi takibeden ve bu kanun üze
rinde konuşan arkadaşlarımızın müzakereler sı
rasında hatırlarına gelen yeni konularla Mec
lisi aydınlatması ve kanunun daha mütekâmil 
çıkmasına hizmet etmelerini rica ederken tak
ririn reddini bilhassa istirham ederim. I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi reddedilmiştir. Bu bölüm üze
rinde müzakerelere devam ediyoruz. | 
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Sayın Nazmi özoğul, buyurunuz . 
NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel köyde kurulacak teşki
lât hakkındaki ifadelerime karşı Muhterem Cum
huriyet Halk Partisi Milletvekili Sadrettin" 
Çanga Beyefendi, benim eskiden asker oldu
ğumu binaenaleyh bu işlerden anlıyamıyacağımı, 
Profesör Muhterem Şefik İnan Beyefendinin 
bu işleri daha iyi anladığını, binaenaleyh... 

BAŞKAN — Sayın özoğul, bu şekilde söy-
lem'edi. Profesör Sayın Şefik İnan'in daha iyi 
bildiğini söylemedi de, zatıâlinizin asker olması 
hasebiyle bu ocak, bucak teşklâtmı yarattığı hâ
diseleri bilmiyecelv durumida olduğumuzu söyledi
ler. Binaenaleyh bu noktaya cevap verebilirsiniz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Benim bu
nu biliemiyeoeğimi ifade ettiler. Kendilerine 
şunu hatırlatmak isterim. Atatürk, Türkiye'de 
parti teşkilâtını kurarken, köyde ocak teşkilâtını 
kurmuştur. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı Sayın İsmet İnönü'nün, İhtilâlden sonra 
sarf ettiği bir cümlesini kendilerine hatırlat
mak isterim. Ne demişlerdi'? «Köylerdeki, ma-
hallelerdeki ocaklar mekteptir.» demişlerdi. 
Şimdi, beyefendi çıkarlar, derler ki, «köylerde 
bu teşkilâtın kurulmaması lâzımdır.» Binaen
aleyh, binbaşı olduğu için onun fikri bir şey 
ifadıe etmez, demek isterler. 

RUHİ SOYER (Niğde) — öyle şey yok. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, belki eskiden askerdim, şunu hatır
latmak isterim ki, eski askerler de her halde 
bâzı politikacı arkadaşlar kadar bu memleketin 
menfaatleriylc yakından alâkadar olmuşlardır. 
Binaenaleyh benim köydeki kurulacak ocak teş
kilâtının kurulması üzerinde yaptığım müda
faamın doğru olması icabettiğini bir daha şöyle 
ifade etmek isterim: Ben ne diyorum arkadaş
lar1? Köyde bir başkanlık divanı kurulur... Ya
ni anlaşmada «partilerarası iki kişi olsun di
yor; birisi başkan, birisi başkanvekili olsun di
yor. Ben buna bir kişi daha ilâve edilmesini 
teklif ediyorum, üç kişi olsun diyorum. Bir 
başkan, bir başkanvekili, bir de sekreter olsun. 
Bunlar köyde kayıtlı olan.. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Kim tes-
bit edecek? 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Kim tesbit 

edecek diyor, arkadaşımız. Köyde kayıtlı olan 
partililer tesbit edecek bunu. köyde kayıtlı bu
lunan ve sizi milletvekili olarak seçip buraya 
gönderen ve Atatürk'ün memleketin efendisi 
diye telâkki ettiği o köylü vatandaşlar ve İs
tanbul gibi büyük şehirlerde mahallelerde bu
lunan vatandaşlar seçip gönderecek muhterem 
arkadaşım. 

Demokrasiden bahsederiz ve geçen sefer de 
5 nci maddede konuştum. Yine tekrar ediyo
rum, zabıtlara geçsin diye. Millet Meclisi sa
lonunda «Hâkimiyet kayıtsız şarts'z milletin
dir» deriz, ondan sonra da köye gelince, kty-
de bu teşkilât kurulursa köylüler birbirine gl-
riyorlarmış, şunlar ayrılıyormuş, bunlar ay-
rılıyormuş, deriz. 

Arkadaşlar, bunların ayrılması, köylülerden 
değil, maalesef şehirde bulunan politikacılar, hat
tâ Ankara'da bulunan politikacıların kendi şalisi 
menfaatleri için köye giderek onları birbirine i 
sokması neticesidir. Köylü vatandaşı, hakika
ten iyi tanıyan, onunla yakından alâkadar olan. 
onun köyünde kokan tezeğini koklıyan kışm 
yolsuzluktan inlediğini bilen, onun hastalığın
da inlemesini dinliyen ve bilen arkadaşlar, köy
lünün politikada ne kadar ileri gittiğini, her 
halde anlamış bulunurlar. Bu teşkilâtlar ku
rulursa belki milletvekili arkadaşlara birçok 
malî külfetler olacaktır. Tabiî köyde ocak teş
kilâtı kurulursa meselâ bir vilâyet dâhilinde, 
meselâ Edirne vilâyeti dâhilinde 263 tane köyü 
gezmek mecburiyetinde kalacaklardır, millet
vekili arkadaşlarımıza malî külfetler yüklene
cektir. Ama şunu belirtmek isterim ki, millet
vekili arkadaşlarınızın köy1 ere gitmesi onların 
acılarını, ıstırabını yakından bilmesi ancak 
bu teşkilâtların kurulması ile mümkündür. 
Kurulmadığı takdirde biraz evvel arkadaşları
mızın ifade ettiği gibi, ilçe ve il teşkilâtlarına 
dayanmak suretiyle köylere gitmemeyi maale
sef görmüş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özoğul lütfen son cüm
lenizi bağlayınız ve bitiriniz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, mahallelerde, bucaklarda ve köy
lerde bir başkanlık divanı, yani bir başkan, bir 
başkanvekili, bir de sekreter olmak üzere üç ki
şilik bir köy görevlileri heyeti kurulmalıdır ve j 
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kurulan bu köy görevlileri heyeti ve malî kısım 
yüklenmemelidir. Bunlar yalnız köydeki o par
tinin siyasi hareketini idare eden bir kısım 
olarak bulunmalıdır. 

Hürmetlerimle. ! 

BAŞKAN Sayın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, kısa tarihçesi bulunan demokratik 
hayatımızda acı tecrübelerden sonra buraya 
geldiğimizden hiç şüphe yok. Biz geçmiş gün
lerin kötü numunelerinden ders almaz ve onla
rı ıslah etmezsek, bu memlekette demokrasiyi 
kuracağz, millî iradeyi sağlıyacağız şeklinde
ki gayretimizin maalesef bir semere vermeyece
ği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan bugünkü 
bu Meclis'n dışarıdan bir kuvvet taraf-ndan 
feshedilmesini ne kadar vahîm addedersem 
halkın, teşkilât n, miretin reyi ile seçilmiş 
bir idare heyetini bir üst kademenin fes-
hetnevni de o derece vahîm addederim. 
Mi'lî iradenin temeli Meclist" değil, mem
leketin bağrında doğmakta, köyden başlamak
tadır. Millî iraVyi partiler evvelâ kendi bün
yelerinde tahakkuk ettiremezlerse, memleket 
eaırnda müspet bir neticeye ulaşamazlar. «Mil
lî irade»' der üzerine titreriz, ondan sonra va
tandasın kendi partisi içinden seçtiği bir he
yeti bir üst kademenin beğenmediği takdirde 
kendi amaline hizmet etmediği takdirde kolun
dan tutup atnas^m, kendi parti tüzüğüne bı
rakmak suretiyle millî iradeye burada ihanet 
etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, parlâmentolar kendi 
parti bünyeleri içinde demokratik nizama uy
gun, milî iradeye hürmetkar faaliyetlerle baş
lar ve burada son merhalesini bulur. Binaen
aleyh, her şeyden evvel millî irade üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bugünkü ortam için
de parti tüzüklerine bu kadar geniş yetki ver
mek suretiyle, seçimle gelen üyelerin feshine 
yol bırakacak kapdarı kapatmak mecburiyetin
deyiz. Burada aksi tezi savunan arkadaşlara 
her şeyden evvel, baslarını geriye çevirip ar
kamızda yazılı olan «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir» ibaresini okumalarını tavsiye 
ederim. Egemenlik kaytsız şartsız milletindir. 
ancak parti tüzükleri ile bu egemenlik hakkı 
milletin elinden alınırsa hiçbir müspet neticeye 
varamayız sevgili arkadaşlarım. 
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Onun için şahsan birçok arkadaşlarım gibi 

bil maddelere sarahat verilmek suretiyle parti 
tüzüklerinin istedikleri şekilde rol oynamasının 
önlenmesini ve recimde ge^en heyetlerin hiçbir 
suretle üst kademe taraf ndan feshedilmesinin 
mümkün olmamasmm, katî şekilde kanuna ko
nacak hükümlerle esaıa bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar, buyurun. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, bir kanun tasavvur ediniz ki, her 
maddesi çeşitli tenkidlere uğrasın ve onun üze
rinde müspet kanaat dermeyan edenlerin sayısı 
çok olsun. İşte Siyasi partiler Kanunumuz 
her maddesi itibariyle bizi bu istikamete, sü-
rükliyen arzu edilir şekilde ele alınmamış bir 
kanun olaraş müzakere edilmektedir. Beş da
kikalık zaman içinde kısa kısa bâzı hususlara 
temas edeceğim. Eğer vakit müsaidolsa idi, I 
Say.n Sadrettin Çanga arkadaşımla Özoğul ar
kadaşımın, her ikisinde de hakikat payı olan 
ocak ve bucak teşkilâtı üzerinde; bu sahada \ 
çok çalışmış bir arkadaşınız olarak, iyi ve kö- ; 
tü taraflarını belirtmek imkânına sahibolacak-
tım. Fakat bu mevzua girdiğim takdirde beş 
dakikada bu hususları tamamlyamıyacak ve 
diğer hususlara da temas edemiyeceğim 'için sar
fınazar ediyorum. 

11 ve ilçe idare kurullarına yedek seçilmi-
yecek... Bunun mânası apaçık genel merkez
lerin insiyatifi elinde tutan merkeziyetçilik 
sistemine doğru yeni bir adım telâkki edilebilir, j 
Her ne kadar eskiden de böyle idi, fakat si
yasi partilerin getirdiği bir yenilik değil, dün
kü serbestiye nazaran daha ağır hükümler ge
tiren bir madde ile karşımızdadır. Bu yanlış
tır, yedekler olmadığı takdirde sık sık idare 
kurullarında inhilâller vukubulacak ve merkez
ler de istedikleri insanları oralara bir basma 
kalıp gibi yerleştireceklerdir. Bu tamamen 
yanlıştır, 

21 nci maddede «ilçe başkan'yle il yönetim 
organı üyeleri ilçe kongrelerinin tabiî delegele
ridir» deniliyor. Tasavvur buyurunuz 15 kişi
lik bir il idare heyeti, orada delege sıfatını 
haiz, yani konuşma salâhiyetini haiz... Esasen 
teşkilâtın üzerinde hâkim durumda olan bu il 
kurulu orada konuşmak suretiyle dahi delege-
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lerini kendi yönlerine imale etmek imkânına 
sahiptir. Bir de 15 tane reyi lüzumsuz yere 
kendisinden alt kademede kullanma hakkı ta-
mamiyle yanlıştır. Bunlar nasıl tedvin edil
miş, nasıl düşünülmüş ve neden itiraz edilme
miş hepsi namütenahi insanda birer istifham 
yaratıyor. Yanlış, Siyasi partiler Kanunundan 
beklenen şeyler böyle geriye dönüş değil. 

Bir de kanun maddeleri işine gelmiyen kıs
mı, parti tüzüklerine havale etmiş. Meselâ «il 
ve ilçe başkanları tek dereceli seçilmelidir» de
memiş de, tüzüklerine hava^ etmiş. Halbuki 
artık biz, tek dereceli seçimin lüzumuna kaani 
olmuş ve bunun ilk güzel denemesini de beledi
ye başka la r ı seçimlerinde kabul etmiş bulunu
yoruz. Miskal m'skal demokrasi... Cumhurbaş
kanlarının seçimleri tek dereceli olmalıdır. Ge
nel başkanlarn seçimleri tek dereceli oldu da, 
buna muvazi olarak diğer hususları nedense ka
bul edemiyoruz. Bizi köstekliyen, frenliyen 
n m n ^ a r nedir, bir o nrizlıi kuvveti bir türlü 
anlamıyorum. Görüş farklarından ibaret kalı
yor zahir. 

BA^K A N — Savm Arar bağlavmız lütfen. 
KÂZTM ARAR (T)c-amla) — 11 kon<rreleri-

"u 400 dele~e i1 e taM'dedivor kanun. Hayret!. 
Bir vilâyet iki vüz bin nüfuslu, hattâ yüz bin 
nüf'islu, diğer bir vilâyet de iki milyon nüfuslu 
olabilir. Bvrada bir sevvaliyet olması lâzımdır. 
AOSL a kanun tedvin edilirken o vilâvetin temsil-
c'lerinin hukukuna bir tecavüz yapıldığına kaani 
oHa^ışla*" mdi"? Dö^t yüz delege ile nasıl talı-
d'dederiz? Bu ilde bu kadar miktarı bulamayız, 
fa'-.at, İstanbul, İzmir, Ankara gibi ve bunlara 
m.U"a"i di "e? vilâyetlerde de biraz fazlası bulu
nabilir. Seyyaliyet olmıyan yerde bir nisbet bul
ma!: elbette mümkün değildir. 

BAŞKAN — Vak':iniz dolmuştur, Sayı» 
Arar. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
Muhterem arkadaşlarım, komisyonlarda bu-

Hnan a-uk üyelikler için yapılan seçime 81 üye 
kakılmış ve neicede ilişik listede adları yazılı 
olanlar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Komisyonun bütün üyelerine verilen oylar ayrı 
ayrı sıralanmıştır. 81 üye katıldığı için gerekli 
çoğunluk teşekkül edememiştir. Gelecek birle-
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sinide komisyon üyeliklerinin seçimini tekrar 
edeceğiz. 

Buyurun Sayın Üstün. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, de
mokratik sistemi kabul etmiş olan memleketlerde 
hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye'de 
de demokratik sistemi kabul etmiş olduğumuza 
göre, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. De
mokratik sistemi kabul eden toplulukların bün
yesinde yer alan meslekî, siyasi ve sosyal kuru
luşlar, kendi mensuplarının hâkimiyetine bağlı 
olmalıdır. Şimdi, müzakeresini yapmakta bulun
duğumuz Siyasi Partiler Kanununda da gözete
ceğimiz husus bu olmalıdır. Bütün partilerin ka
yıtlı üyelerinin murakabe haklarını kuvvetlen
dirmek esasına müstenidolmalıdır. Yoksa, üyele
rin reyleriyle seçilen insanlara, yani organlarda 
vazife görenleri yetkilerle teçhiz eder, yetkileri 
onlara teksif edersek, geçmişte olduğu gibi, ye
niden acı misallerle karşılaşmak mümkün olabi
lir. Bunun uzun gerekçesini bu kanunun tümü
nün müzakeresi sırasında naçizane uzun uzun 
arza çalışmıştım. Şükranla kaydedeyim ki, parti
ler arasında kurulmuş olan komisyon, o günkü 
maddeler üzerinde geniş çapta ıslahat yapmış ve 
bunların zararlarını bir hayli düzeltmiştir. Ben
deniz de Sayın Oanga gibi, ilçe kongrelerinin iki 
yılda bir olmasının isabetsiz olduğu kanaatinde
yim. Çünkü, genel kongrelerin iki yılda bir ya
pılmasını kabul ettik, lüzumu halinde bir sebebe 
müstenidolmak üzere 3 yılda bir yapılabileceği 
de o maddede yer aldı. İlçe kongreleri iki büyük 
kongre arasında yapılacağına göre normal olarak 
iki senede bir yapılacak ikmal edilecek, bu suret
le büyük kongreler bu esbabı mucibeye dayana
rak otomatikman 3 seneye çıkarılacaktır. Şu hal
de partililerin murakabe imkânları azaltılmış 
olacalvtır, demokratik olmıyaeaktır. Bu bakımdan 
ilçe kongrelerinin her yıl yapılmasında zaruret 
vardır. Çünkü, öyle gözüküyor, artık partilerin 
ocak, bucak teşkilâtını kaldırdığımıza göre, en 
alt kuruluşları, ilçe kuruluşlarıdır. Bunların 
kongrelerini de iki seneye çıkaracak olursak, de
mek ki, partililerin kendini idare eden organlar
da, mercilerde vazife gören insanları murakabe 
etme imkânlarını kısıtlamış olacağız. 

Sayın Arar'm yanıldığına kaaniim, herhalde 
partilerarası komisyonun kabul etmiş olduğu 
maddeleri tetkik etmemişler. İlçe kongreleri 
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dörtyüz değil, altıyüz delege olarak orada yer al
mıştır. Kaldı ki, verilmiş takrirlerimiz vardır, bu 
adedin biraz daha artırılması için. t i kongresi 
de partilerarası komisyonun hazırlamış olduğu 
maddede 400 değil, 1000 e çıkarılmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, burada geçtiği için fik
rimi bir cümle ile ifade etmek zorunda kaldım : 
27 Mayıs İhtilâline mesnet olarak, ocak başkan
ları mesuliyeti edebiyatı ortaya atılmıştır. Öz-
oğul gibi, ben de bu fikrin karşısındayım. Buna 
sureti kafiyede kaani değilim. Ancak, yine bu ta
sarıda, bilhassa partilerarası komisyonun hazır
lamış olduğu metinde köylümüze, milletimizin 
büyük bir ekseriyetini teşkil eden köylümüze si
yasi hak tanınmıyor, hiçbir yetki verilmiyor, gi
bi sözlerin söylenmesi de mümkün değildir. Her 
köyde, her partinin kendi tüzüğünde elbette gös
terildiği takdirde, bir temsilcisi olacaktır. O tem
silci vasıtasıyla o köyde partililer bakımından, 
kendi partisinin hizmetlerini takibetme, kendi 
partisi içindeki görevlileri murakabe etme yetki
sini köye intikal ettirmiş bulunuyoruz. Kaldı ki, 
ilçe kongrelerine delege tespiti için köye gidile
cektir, her siyasi parti gidecektir, o temsilci va-
sıtasiyle köyün odasında, kahvesinde, münasip 
bir yerinde bütün partilileri biraraya getirmek 
suretiyle, eskiden olduğu gibi, ocak kongrelerine 
benzer şekilde, partisinin kendi meseleleri rahat
lıkla ifade edilecektir. Sayın sözcü de bunu açık
ça burada beyan etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, bitiriniz lütfen. 
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Binaen

aleyh, arkadaşımın pek fazla endişelendiklerini 
gördüğüm için, tasarıyı da tetkik ettim, partiler 
arası komisyonun da hazırlamış olduğu metinleri 
de gördüğüm için, ifade etmek lüzumunu hisset
tim. 

Benim de istirhamım; büyük kongrelerin iki 
yılda bir yapılmasını kabul ettiğimize göre, ilçe 
kongrelerinin her yıl yapılması mecburiyetini 
kabul edersek, her siyasi partinin kendi mensup
larına, kendi partilerinin sevk ve idaresi bakımın
dan murakabe yetkisini biraz daha artırmış olu
ruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı yalnız bir 
arkadaşımız kalmıştır. Sayın Sadrettin Çanga, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Çanga konuşsun, ondan 

sonra düşünürüz. 
Buyurunuz efendim. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, biraz evvel yaptığım konuş
mada, ocak, bucak konusunda söylediklerim sa
yın arkadaşım Özoğul tarafından yanlış anlaşıl
mıştır. Ben kendilerini bilgisizlikle itham etme
dim. Yalnız tecrübelerimizin arkadaşımıza göre 
biraz daha fazla olduğunu söyledim ki, onda da 
haksız sayılmam. Çünkü ocak> bucak ilçe ve il 
idare kurulu üyelikleri ve başkanlıkları yapmış 
bir arkadaşınızım. Şimdi arkadaşım bu kademe
lerde çalışmadığı için çekilen güçlükleri bilmez
ler. Yani bu, arkadaşıma isnat değildir, yahut da 
bilgisizlikle itham mânasını da taşımaz. Bunu 
söylemek istemiştim. Bunda hakikaten mıısırrım. 

Şimdi 27 Mayıstan sonra ocak ve bucak teş
kilâtları kapandığı zaman, elim kalem tutan bir 
adamdım, mahallî gazetemdeki köşemde bu kara
rın aleyhinde ertesi gün yazı yazmışımdır. Ocak 
ve bucaklar demokrasimizde siyasi hayata atılan 
kişilerin yetişmesi için hakikaten bir mekteptir, 
buraların kapatılması doğru değildir. Demokra
sinin ilerlemesinde büyük ödevleri vardır kana
atini taşıyordum. Vaktaki, geçen 3,5 yıllık za
man zarfında geçirdiğimiz hâdiselerin çok çeşit
li oluşu ve 3,5 yıl zarfında da köyün, gerek sos
yal hayatında ve gerekse siyasi hayatında bir ra
hatlığa kavuşması, beni bugün ulaştığım bu fik
rimde samimi olarak ısrara götürmektedir. Şim
di, hakikaten akşam radyolarını açanlar arkada- | 
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şınıın konuşmalarını dinliyecekler ve C. H. P. 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga, işte köylü
nün siyasi hayatında bir merhale teşkil edecek 
olan veya onun haklarını temin edecek bir mü
essesenin kuruluşuna karşı geliyor, diye dinliye-
ceklerdir. Bunlar, belki hislere ve heyecanlara 
hitabeden sözlerdir ama meselenin bununla ilgi
si yoktur. Bugün ocak ve bucakların yokluğu, 
köylünün ve köylülerin siyasi hayatını cngelli-
yecek bir istikamete götürmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çanga lütfen bağlayınız. 
SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Bitiri

yorum. Üstelik muhtar seçimi deriz, il genel mec
lisi seçimi deriz, milletvekili seçimi deriz, Sena
to seçimi deriz ve belki senede iki üç defa intikal 
eden seçim devresinde köylülerle siyasi bakım
dan haşırneşir oluruz; milletvekili olmak, mutla
ka köye parti teşkilâtı var diye gitmek mecburi
yetini yüklem ez bize. Bu büyük bir yanlış anla
yış olur. Milletvekili köye parti teşkilâtı için de
ğil, bizatihi köylü ile temas etmek için gider. O 
itibarla, bilmiyorum arkadaşlarım ne düşünü
yorlar? Tahmin ediyorum parti teşkilâtında ça
lışmış olan arkadaşlarım ocak, bucak konusunda 
bugün vardığımız merhaleyi herhalde küçümse-
miyeeeklerdir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım söz sı
rası Komisyona gelmiştir. Ancak vakit ilerlemiş 
olduğu için birleşimi, 21 Nisan 1965 Çarşamba 
günü saat 15.00 te toplanılmak üzere kapatıyo
rum. 

Kapanma saali : 18.05 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEI 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Giresun Milletvekili 1. Etom Kdıç-

oğlu'nun, İstanbul Emniyet Teşkilâtında ka
çakçılık, hırsızlık, uyuşturucu madde, beyaz 
kadın ticareti ve bunlarla ilgili konu1 ar da in
celeme yapmak üzere, Anayasanm 88 nci mad
desi gereğince kurulması kabul erli1 en Meclis 
Arastıma Komisyonuna üye secimi (İO/19) 

2. — Antalya Mil1 et vekili ihsan AtaövTm 
Devlet Radyosunun TRT Kanunu hükümler'™' 
ihlâl edici tarafsız rarlvo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içersinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup o l m a d a h ı r ı ^ rmı ir-
ce^mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Arrst ı rm. Komisyonu kurul-
mas-na da'r ö n e r d i M0 '20) 

3. — Edirne Milletvekili Nazmi Ö^oğ-pl ro 
9 arka^asm-n, Subaylar h^y^t'nn mahsus ^2~3 
s a v b Kanuna ek kanun teklif mm öncelik, ve 
ivedilikle frörihülrıesino dair Mil1! S^vnn^a 
Komisyonu RasKipi-jb to-Vercsi f2/7fi1 .VMG3) 

4. — OHu Milletvekili Ata T^pa^^u 'nun, 
fmdık ziraatı n-'n böVoVrdc yap-1 mas1 hakl~-n-
daki kanun teklifinin İçtüzüğün 3P> n".ı maddeci 
proT-po-inee gündeme alınmasına dair cnergesi 
(2/587,4/417) 

5 — Komisyonlardaki açıklara üye sofimi. 

B . İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GF*Tr,^T-T *R VE CENEL 

GÖRÜŞME 

TU 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RTT.AN İSLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarib-
rahimoğhı'nun, Sij'asi partiler kanun tekliden 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560. 2 3~8 
2/391) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet ünaldı ve iki arkadas-n-n, Cumhuriyet 
Sonat--su Teşkilât kanunu teklifi ile MiHet Mec-
lisi 1 !are Âmirlerinin Türkiye Büvük Mi17et 
ISToclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 saydı Kanunun 
1 mi. maddes'nin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bV/ı hükümer cl^enmesme dair kanun tev1ifi 
ye Anayasa Komisyonu mütalâsı ile Plân K^-
m.i".vonu ve Maliye Komisyonu raporları (2/13. 
2/SrO (S. Sayısı : 055 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1965] 

IV 
A - HAKI,/»7^™* +TT-T>+TtK KARARI 

V^.RtT^N tSLER 
B - TÜ3ÜT rHRTîAîNCH BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




